
 

SORU 1 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Yaş kırkı geçince insan hayata daha farklı bakıyor. 

B) Kardeşim hukuku kazanınca herkes çok sevindi. 

C) Arkadaşımla geçen hafta el sanatları kursuna kayıt 

olduk. 

D) Yeni evimizin salonu için antika bir duvar saati 

aldık. 

 

SORU 2 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Çocukluğumuzda en çok beştaş oynardık. 

B) Bu sınavda ondört soru sorulmuş. 

C) Kardeşim seneye beşinci sınıf olacak. 

D) Bu parçada dört adet onaltılık nota birleştirilmiş. 

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Ablamlar Mersinde oturuyorlar. 

B) Sokakdan sesler geliyordu. 

C) Mehmet dayım askerliğini Ağrı'da yapmış. 

D) Kitap için yayın evi bir açıklama yapmadı. 

 

SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Bu şehirde olağan üstü olaylar yaşanıyor. 

B) Yaşlı kadına hayırseverler yardım etti. 

C) Bu bölge yer altı kaynaklarıyla meşhur. 

D) Usta başı seni yanına çağırdı. 

 

 

SORU 5 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Sınıf, tören alanında onar kişilik gruplar hâlinde 

ilerliyordu. 

B) Müzik öğretmenimiz bugün on altılık notayı öğretti. 

C) Dokuztaş oyununu arkadaşımdan öğrendim. 

D) Osmanlı padişahlarından II. Murat'ın hayatını 

okuyorum. 

 

 

SORU 6 

2005'in 12 Nisanında Mustafa Nihat Paşa'nın da  
      I                 II                              III 
gelmesiyle on iki kişilik ekibimiz tamamlandı. 
                           IV 

Yukarıdaki numaralanmış söz öbeklerinden 

hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

 

 

SORU 7 

 
Uygurlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.  
            I 
Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurmuşlar ve 
ilk Türk mimari eserlerini vermişlerdir. 751 yılında  
       II 
yapılan Talaş Savaşı sırasında Çinliler'den kâğıt ve  
            III          IV 
matbaayı öğrenmeleri de şehir kültürünü oluşturmada 

etkilidir. 

Yukarıdaki numaralanmış söz öbeklerinden 

hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 
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SORU 8 

Niçin beni dinlemiyorsunuz? 
"mi'nln 
yazımı 

1 

Sabah ki kahvaltı nasıldı? 
"ki"nin 
yazımı 

2 

Memleketimin havası, suyu, birde... 
"de'nin 
yazımı 

3 

Ayşe teyzemi dün çarşıda gördüm. 
unvanların 
yazımı 

4 

 
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde numaralı ifade-

lerle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A)1  B)2  C)3  D) 4 

 

SORU 9 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcü-

ğün yazımı yanlıştır? 

A) Ali dedem, televizyon seyrederken uyuyakalmıştı. 

B) Sapasağlam ayakkabıları bir ay içinde eskitti. 

C) Dayım Tokat'tan bir koli Zile pekmezi getirmiş. 

D) İhsan öğretmen, herkese sevgiyle yaklaşırdı. 

 

SORU 10 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin yazımı 

yanlıştır? 

A) Koltukla uyuyakalmışım, sabah uyandığımda her 

tarafım ağrıyordu. 

B) Otobüsün geleceği saatte durakta kavga çıktı. 

C) Eskiden radyolarda tiyatro oyunları 

seslendirilirmiş. 

D) Edebiyatta resim, müzik, heykel, sinema gibi güzel 

sanatlardan biridir. 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerde “ki”lerin yazımı ile ilgili yanlışlar 

yapılmıştır.  

Hangisinde diğerlerinden farklı bir yazım kuralı 

hatası yapılmıştır? 

A) Derste ki davranışlarını hiç tasvip etmiyorum. 

B) Kardeşlerinle olan ilişkinde ki tutumunda olgunsun. 

C) Karşısında ki insanın ne dediğine kulak versen işler 

bu hale gelmeyecek. 

D) Senin ki yine çaktırmadan sana bakıyor. 

SORU 12 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "birtakım" sözcüğü 

yanlış yazılmıştır? 

A) Bu şirketin de birtakım sorunları olacak elbet 

B) Birtakım düşünceler geçmiyor değil aklımdan 

C) Bu odaya birtakım kottuk sığmaz mı? 

D) Bu işte sizi birtakım zorluklar bekliyor. 

 

 

SORU 13 

 

Öğretmenin yakındığı yanlış aşağıdaki yazılı 

kağıtlarından hangisinde yapılmıştır? 

A) Geçen ayki dergilerin birinde bir makale okudum. 

B) Bu programda halkın sorunlarına değiniliyordu. 

C) Yazılanlar toplumda hiçbir tepki yaratmamış. 

D) Bu yazıda sizinki gibi arada kaynadı. 

 

 

 

SORU 14 

"Etmek", "olmak" gibi yardımcı eylemler birleşik fiil 

oluştururken ses düşmesi veya türemesi olursa bu iki 

yardımcı fiil sözcüğe bitişik yazılır. 

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiil yanlış 

yazılmıştır? 

A) Önce söz verdi sonradan çark etti.  

B) Sen bu cezayı çoktan hak ettin.  

C) Ona haber vermeyi akıl edemedin mi?  

D) Geldiğini kimse farketmedi mi? 

Yazılarınızda sıkça yaptığınız 

yanlışlardan biri de "ki" ya da 

"de" bağlacını bir ekmiş gibi,         

            kendisinden önceki  

      sözcüğe bitişik  

yazmanızdır.
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