
 

 

 

SORU 1             (Volkan ERTUĞRUL) 

I.   Kursum 14.35’de bitecek. 

II.  20.00’da Fenerbahçe’nin maçı var. 

III. Çıkış zilimiz 15.50’de çalıyor. 

IV. Ortaokula 09.09.2014’te başlamıştım. 

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde sayıla-

rın yazımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) I-II    B) II-III 

C) III-IV   D) II-IV 

 

 

 

 

 

 

SORU 2             (Volkan ERTUĞRUL) 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin ya-

zımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A) Eğitimini aynı şehir de tamamladıktan sonra 

öğretmen olarak göreve başlamıştır. 

B) Onların için de ben, yaramazlık yapmayan, 

kendi halinde bir öğrenciydim 

C) Her defasında, aksiliklerle de birleşince, Ha-

san’ın yaramazlıkları ayyuka çıkardı 

D) Sınıfa geri döndüğüm de, öğretmenim ‘ne 

oldu’ der gibi gözlerimin içine baktı. 

 

 

 

 

SORU 3             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin 

yazımında yanlışlık yapılmıştır?  

A) Zayıflayınca 47 kg’ye düştü.  

B) Bu ormanda her 20 dm’ye bir ağaç düşüyor. 

C) Uşak’ta kar kalınlığı 10 cm’yi buldu.  

D) Uzun atlama rekoru 9 m’ye ulaştı. 

 

 

SORU 4             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle 

ilgili bazı kurallar verilmiştir:  

 

Bu kurallara göre, 

I. Geçen sene Ağrı Dağı’nın Eteği’nde kamp 

kurmuştuk.  

II. Bahadır Köyü’nde asırlık çınar ağacı bulun-

maktadır.  

III. Manda kaymaklı Afyon lokumunun tadına 

doyum olmaz.  

IV. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün 

yağış bekleniyor.  

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı ya-

pılmıştır?  

A) I ve II.    B) I ve III.  

C) II ve III.    D) III ve IV.  

 

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, semt vb.) büyük 
harfle başlar.  

Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, 
ilçe, belde vb. sözcükler küçük harfle başlar.  

Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve 
deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren 
ikinci isimler büyük harfle başlar.  

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik 
kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle 
başlar.  

Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve 
kendisinden önceki kelimenin son 
ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü 
uyumuna uyar: Durumu oğluna 
da bildirdi. 
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SORU 5                      (Kubilay ORAL) 

“mi” soru edatı kendinden önceki sözcüğe ayrı, 

kendinden sonraki eklere bitişik yazılır. 

I. Güzel mi güzel bir çocuğu vardı. 

II. Ali yarın okula gel miyor, neden acaba? 

III. Bu olayı Emre’mi anlattı? 

IV. Sen bugün toplantıya katılacak mısın? 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangilerinde 

bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) I ve II   B) II ve III 

C) III ve IV   C) I ve IV 

 

 

 

 

 

SORU 6                      (Kubilay ORAL) 

“Bu derste Kuzey Anadolu’yu göreceğiz.” 

“Bu derste Anadolu’nun kuzeyini göreceğiz.” 

Sınıfa giren öğretmen yukarıdaki cümleleri tahta-

ya yazarak öğrencilerin yönlerle ilgili kuralı kendi-

lerinin bulmasını amaçlar. 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi 

yönlerle ilgili yazım kuralını doğru söylemiş-

tir? 

A) 

 

Yön bildiren isimler, yönünü 
bildirdiği isimden önce gelirse 
büyük harfle, sonra gelirse kü-
çük harfle başlar. 

B) 

 

Sıfat görevinde kullanılan yön 
isimleri küçük, isim görevinde 
kullanılan yön isimleri büyük 
yazılır. 

C) 

 

Yön isimleri yüklemden hemen 
önce gelirse küçük, bunun dı-
şında büyük yazılır. 

D) 

 

Yön isimleri yönünü bildirdiği 
isimden sonra gelirse büyük, 
önce gelirse küçük yazılır. 

 

 

SORU 7             (Volkan ERTUĞRUL) 

 Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır. 

 Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük 

harfle başlar. 

 Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler 

bitişik yazılır. 

Bu kurallara göre aşağıdaki davetiyelerin han-

gisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
 

Sayın Velimiz, 

Öğrencimizin durumunu görüş-

mek için 6 Ocak Pazartesi Günü 

okulumuzda yapılacak olan top-

lantıya katılmanız önemle rica 

olunur.  

Sayın Velimiz, 

Öğrencimizin durumunu görüş-

mek için 6 Ocak Pazartesi günü 

okulumuz da yapılacak olan 

toplantıya katılmanız önemle 

rica olunur.

Sayın Velimiz, 

Öğrencimizin durumunu görüş-

mek için 6 Ocak Pazartesi günü 

okulumuzda yapılacak olan top-

lantıya katılmanız önemle rica 

olunur.

Sayın Velimiz, 

Öğrencimizin durumunu görüş-

mek için 6 Ocak Pazartesi günü 

okulumuz da yapılacak olan 

toplantıya katılmanız önemle 

ricaolunur.
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