
 

             

 

-Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.  

ÖRNEK:   Giresun’ a ne zaman geleceksiniz? 

             Bugün kaç sayfa kitap okudun? 

-Belirsizlik bulunan, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. 

ÖRNEK:    1938 yılı 10 Kasım günü hayata veda eden Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılı ? günü 
doğmuştur.  ( bilinmeyen durum için kullanılmıştır) 

-Soru eki olarak kullanılan “-mı, -mi” ekleri veya soru ifadeleri cümleye soru anlamı katmıyorsa 
soru işareti kullanılmaz. 

ÖRNEK:    Planlı çalıştın mı başarılı olursun. 

             Ne kadar da pahalı bir elbiseymiş. 

 

 

 

Aşağıda verilen metindeki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle tamamlayın. 

    Pinokyo’yu oyuncakçı babası okula kayıt ettirmiş (  ) Pinokyo’ya para vermiş (  ) 
Pinokyo parayla kendine defter(  ) kalem (  ) silgi almak için evden çıkmış (  ) 

    Pinokyo yolda tilkiyle karşılaşmış (  ) Tilki , “ Nereye gidiyorsun böyle acele acele 
(  ) “diye sormuş. Pinokyo, tilkiye okula gideceğini söylemiş(  ) Tilki , “Okula gidip ne 
yapacaksın (  ) Paranı neden boşa harcıyorsun (  ) Sen en iyisi paranı bana ver, 
toprağa ekelim (  )paraların çoğalsın, para ağacın olsun ister misin (  ) Niçin daha 
çok paran olmasın (  ) demiş. 

 

 

Tekrar Et! 

Pekiştir! 

SORU İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER 



 

KONU TESTİ 
 
1) Soru anlamı taşıyan ifadelerden sonra 
hangi noktalama işareti kullanılır? 
A) Nokta    
B) Virgül      
C) Soru İşareti 
 
 
2) -Komşu komşu huuu! 
 -Oğlun geldi mi (  ) 
 -Geldi(  ) 
 -Ne getirdi (  ) 
 -İnci boncuk(  ) 
 -Kime kime (  ) 
 
Verilen tekerlemedeki boşluklara sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? 
A) (?)  (.)  (?)  (.)  (?) 
B) (.)  (,)  (-)  (,)  (?) 
C) (?)  (,)  (;)  (!)  (?) 
 
 
 
 
 
3) Verilen cümlelerden hangisinin sonuna 
diğerlerinden farklı bir noktalama işareti 
konur? 
A) Düzenli olarak spor yaparım 
B) Okula servisle mi gidiyorsun 
C) El temizliğime özen gösteririm 

 
4) *Sıralanan kelimelerin arasına konur. 
      *Soru ifadelerinden sonra konur. 
      *Cümle içinde anlam karışıklığını 
önlemek için konur. 
Yukarıda hangi noktalama işaretine ait bir 
özellik verilmemiştir? 
A)             B)            C) 
 
 
 
5) Verilen cümlelerin hangisinde “  ? “ 
kullanılmaz? 
A) Yeni aldığın  elbiseyi denedin mi 
B) Hangi  katta oturuyorsunuz 
C) Güzel mi güzel bir hediye aldı 
 
 
6) Aşağıda verilen cümlelerin hangisine 
soru işareti konur? 
A) Ne kadar güzel bir evin var 
B) Mevsime uygun giyinmeliyiz 
C) Neden eve geç geldin 
 
7) “Akşam hangi filmi izleyeceksiniz” 
Verilen cümlenin sonuna hangi noktalama 
işareti konur? 
A)       
B)  
C)  

 

Ölç! 


