Noktalama İşaretleri Çıkmış Sorular OSS 2011-2020

Şairin de bir kişiliği vardır (I); tutum ve davranışları,
seçimleri, toplumsal yaşamda karşı durdukları
yazdıklarına yansıyacaktır. Şiir yalnızca kurgudan,
düşsel olandan ibaret değildir çünkü (II). Şöyle ya da
böyle, az ya da çok (III), yazdıkları, şairin hayatından,
yaşadıklarından izler taşıyacaktır. Böylece, şairin öteki
şairlerle ilişkisi de bir anlam kazanacak, yazdıklarına
sızabilecektir. Birbirlerine şiir adamalar (IV), şair
arkadaşını üstelik de adıyla konu etmeler alışılagelen
şeylerdendir. Bir şairin öteki şairler tarafından ne
kadar sevildiğini anlamak için ona adanan şiir sayısına
da (V), dolaylı dolaysız göndermelere de bakılabilir.
1. Bu parçadaki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (2011
LYS)

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları
olmasaydı, söylemek bile fazla, duygularımız daha az
bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Çünkü
edebiyat, daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi
sağlar. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza
yardımcı olur.
3. Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek
yoktur? (2011 YGS)
A) Özel olarak vurgulanması gereken bir öğeyi
belirtme
B) Ara sözleri ayırma
C) Art arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini
ayırma
D) Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlelerini
belirtme
E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırma

E) V.
Cevap B

Cevap E

23.B 24.A 25.E
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Medet Köyü'nde
yaşayan "sırsız seramik" ustasını bu sanatın meraklıları
tanır. Usta (I), derme çatma köy evinde yumurta
kabuğu inceliğinde seramikler üretir, bunların üzerine
desenler çizer sonra (II)… Bu desenlerin büyüleyiciliği
nereden geliyor (III)? Besbelli tarihten süzülmüş türlü
hayatlardan (IV)… Ya yolu Tavas'a düşürüp görmeliyiz
onları ya da Türkiye'nin çeşitli müzelerini dolaşıp
raflara daha dikkatli bakmalıyız (V).
2. Bu parçadaki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (2011
YGS)

A) V.

Cevap D

B) II.

C) I.

D) III.

E) IV.

Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor:
“Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem
hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak
örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( )
Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış
defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini
tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi.
Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma
kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü.
Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan
kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek
içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem
de büyük bir şair ( )’ ve oldum.”
4. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir? (2012 YGS)
A)
B)
C)
D)
E)

(;) (.) (;) (:) (.)
(,) (.) (;) (;) (.)
(,) (…) (,) (:) (!)
(,) (…) (;) (,) (.)
(;) (…) (;) (:) (!)

Cevap D
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Fast-fooda karşı hâlâ direnen (I), her zaman sevilerek
yenen yiyeceklerden biridir balık ekmek. Denizin
kirlenmediği (II), balığın bol ve ucuz olduğu (III),
Boğaz'dan çıkan palamutların kasaları doldurduğu eski
zamanlarda balık ekmek satıcıları (IV), yalnızca kıyıya
yanaştırılmış sandallarda değil, mahalle
meydanlarında (V), futbol maçlarının olduğu günlerde
stadyumların kapılarında da görülürdü.
5. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,)
hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde
kullanılmıştır? (2013 YGS)
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bitpazarının girişinde duruyorsun. Birazdan bambaşka
bir dünyaya dalacaksın. Sabahın erken saatlerinde
gelmişler (I) tezgâhlarını dizmişler (II) geçmişlerinde ne
var (III) ne yoksa bir bir sermişler. Sana da tuhaf
gelmiyor mu, anılarına fiyat biçmiş olmaları? Burada
çok dikkatli yürümelisin. Yanından geçeceğin küçücük
oyuncağın bir düğmesinin bile öyküsü vardır, eşyaların
seslerini duyacaksın (IV) bildiğin oyuncaklara
benzemez bunlar (V) hepsi sahibinin sesini taşır.
7. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine,
herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek
yoktur? (2014 YGS)

E) V.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

Cevap C
Cevap B

Göreve yeni başlayan Uğur; Mehmet, Engin ve Hatice
gibi üniversite mezunuydu.
6. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu
cümledeki işleviyle kullanılmıştır? (2013 LYS)

Ben edebiyatı bir akrabalık ilişkisi olarak görüyorum.
Bütün yazar ve şairlerin aynı soydan geldiğine, (I) aynı
yolun yolcusu olduğuna inanıyorum. Hepsinin yaptığı
tek bir şey var. (II) Türkçenin değirmenine su taşımak.
(III) Böylece Türkçenin sesini çoğaltmak,
zenginleştirmek… (IV) Dede Korkut’tan Taşlıcalı
Yahya’ya, Köroğlu’ndan Âşık Veysel’e, Evliya
Çelebi’den Ahmet Rasim’e hepsinin derdi ne? (V)
8. Bu parçadaki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (2014
LYS)
A)I.

A)Aylar geçti, yıllar geçti; çocuklar büyüdü, insanlar
değişti.
B)Genç şairimiz; özgün, samimi ve doğal bir üslupla
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabını yayımladı.
C) Bugün gelecek misafirleri 1, 2 ve 3. kattaki odalara;
yarın gelecek misafirleri 4, 5 ve 6. kattaki odalara
yerleştirelim.
D)İzlediğim filmler, tiyatrolar, gösteriler; okuduğum
romanlar, hikâyeler, denemeler bende bir iz bırakır.
E) Geçen hafta şirket yetkilileriyle uzun uzun görüştük,
tartıştık; bu hafta onlarla sözleşme, ödeme, nakliye
gibi işlemleri gerçekleştireceğiz.

Cevap D

B)II.

C)III.

D)IV.

E)V

Cevap B

Bana kalırsa “Edebiyat eserleri ne zamandır okurların
arzusuna göre biçimlendirilir oldu (I)” diye sormanın
zamanı geldi (II) Ortada aslında aynı noktada buluşan
iki cevap var (III) Birincisi, popüler edebiyat ürünleri
ulaştıkları okur sayısını gerekçe gösterip nitelikli
edebiyat ürünleri arasında (IV) yer almayı beklemeye
başladığından beri (V) ikincisi, edebiyat gerçek
değerini kaybedip pazarlama ürünü olduğundan beri.
9. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine
herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek
yoktur? (2015 YGS)
A)I.
Cevap B

B)II.

C)III.

D)IV.

E)V
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Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans
İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde
değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce
müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti
bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi
kalmıştım şu koca İstanbul’da ( )
10. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir? (2015 LYS)
A) (:) (,) (...) (?)
B) (.) (,) (.) (.)
C) (;) (,) (.) (.)
D) (,) (;) (...) (?)
E) (:) (;) (.) (...)

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi
düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki
durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi,
dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak
ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim
çocukluğum ( ) değil mi anne?”
13. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla
getirilmelidir? (2018 TYT)
A) (:) (;) (.) (...) (,)
B) (!) (,) (:) (.) (,)
C) (!) (;) (...) (.) (;)
D) (:) (,) (.) (...) (,)
E) (,) (?) (:) (.) (!)
Cevap B

Cevap D

Yazma azmim nedense son zamanlarda tamamen
kaybolmuştu. Oysa biliyordum, kervan yolda düzülür;
fikir ne kadar iyi olursa (I) olsun yazmaya başlamadan
yazamaz (II) yazmayı sürdürmeden metni
bitiremezsiniz. Sonuçlandırmadığınız zaman da
fikrinizin iyi olup olmayışının (III) bir fikrinizin dahi
olmamasının (IV) konuyu araştırmak için harcadığınız
sürenin (V) topladığınız kaynakların hiçbir önemi
yoktur.
11. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin
hangisine virgül (,) konulamaz? (2016 LYS)
A)I.

B)II.

C)III.

D)IV.

A)Pamukkale travertenleri, Denizli’mizin önde gelen
turistik değerlerindendir.
B)Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun
tartışıldı.
C)Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek
sevinç içinde okuduk.
D)Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da
yapılacağı açıklandı.
E)TDK'nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri
günümüze kazandırmaktır.

E)V.

Cevap A
Büyük İskender… Kimileri , (I) onu insanlığın iyiliği
uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı olarak
görmüştür. Kimileri de davranışlarının , (II) nedeninin
katıksız bencillik olduğunu , (III) ateşli tutkusunun
onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları,
oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın ,
(IV) yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ
tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa
onun, düşünmeden , (V) kendine çok güvenerek
talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.
12. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi
yanlış kullanılmıştır? (2017 YGS)
A)I.
B)II.
C)III.
D)IV.
E)V.
Cevap A

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2018 TYT)

Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki futbol
oynarken yırtılan çocuk ( ) ayakkabıcıya ( ) yeni
ayakkabı bakmaya gitti. Ayakkabının üzerindeki fiyatı
okudu. Bir an üzüldüğünü belli ederek vitrinden
uzaklaştı. Durumu gören ayakkabıcı:
— Baktığın model sana çok yakışır ( ) denemek ister
misin?
Çocuk başını sallayıp:
— Üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki ( )
Zaten bir tekini alacağım.
Dükkân sahibi:
— Amma yaptın ha ( )
15. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla
getirilmelidir? (2019 TYT)
A) (;) (,) (,) (!) (!..) B) (,) (;) (;) (...) (.) C) (;) (,) (,) (...) (!)
D) (,) (;) (,) (!) (.) E) (;) (,) (;) (.) (!..)
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Cevap D

XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle
kalabalıklaşan İstanbul; benzer kaderi yaşayan Ankara,
İzmir, Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş
başa kalmıştır.
16. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu
cümledeki işleviyle kullanılmıştır? (2019 TYT)
A) Yazar değil, eleştirmenler; metinler değil, yorumlar
yani bakış açıları değiştiği için edebiyat eserlerinin
anlamı daima zenginleşmektedir.
B) Kopuk dizelerin, anlatı parçacıklarının, çizimin
sınırlarında dolaşan bu melez metin; onun yaşam
haritasına göre farklılıklar gösterir.
C) Türkiye, İran, Rusya; Ankara, Tahran, Moskova
isimlerinin birbirleriyle münasebetleri açık seçik
ortadadır.
D) Tokat'ta yetiştirilen ürünlerin başında domates,
biber, fasulye, patates; kiraz, vişne, elma, erik gelir.
E) Lale, sümbül ve karanfil motifleriyle ebru
sanatına farklı bir yorum getirmiş; bu sanatın genç
kuşaklarca tanınmasına katkıda bulunmuştur.

Cevap B

Anadolu’da hangi büyücek kasabaya (I) adım atsanız
tuluat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse
çarşı duvarlarında kafilenin yakın zamanda buraya
konup göçtüğünü gösteren (II) solmuş ve yırtık bir
ilana tesadüf edersiniz. Oyunlar kasabanın
tiyatrosunda (III) köy meydanında yahut en büyük
kahvede sergilenir. Ahali için arkalıksız kahve
iskemleleri (IV) üç beş masa; oyuncular için yerden
birkaç karış yüksek bir sedir (V) delik deşik iki boyalı
perde yeter de artar bile.
17. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
virgül getirilemez? (2020 TYT)
A) I B) II

Cevap A

C) III

D) IV

E) V

Balıkçı ( ) orfinozu ( ) şimdiye dek tuttuklarına hiç
benzemeyen bu balığı ( ) heyecanla ( ) özlemle
beklemiş ( ) emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti ( )
18. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla
getirilmelidir? (2020 TYT)
A) (-) (,) (-) (,) (;) (.)
B) (;) (,) (,) (;) (;) (.)
C) (,) (-) (-) (;) (,) (.)
D) (;) (-) (-) (,) (;) (...)
E) (,) (-) (-) (,) (;) (.)

Cevap E

