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  1. Ne çok şarkıda, şiirde, öyküde geçer “martı”. Kimi şiir-
de tüyleri ıslanır, kimi öyküde topal martıdır. Kimi şair 
martıların kanat sesini alkışa benzetir; kimisi, gözüne 
kestirdiği balığı yakalamak için denize dalmasını buluş-
ma diye niteler.

Bu metinde virgülün,

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve          
       kelime gruplarının arasına konur.
II. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş   
 olan özneyi belirtmek için konur.
III. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

görevlerinden hangilerine örnek olabilecek kulla-
nımlar vardır?

   A.  I ve II.   B.  I ve III.
   C.  II ve III.   D.  I, II ve III.

   2.

 3. O yıllar da benim gerçek bir kişi olmadığım yolunda 
bir takım dedikodular dolaştığını 2014’te TÜYAP İzmir 
Kitap Fuarı’nın onur yazarı seçilmem dolayısıyla yapı-
lan toplantılar sırasında öğrendim. “Kimdir bu kadın, 
bütün ödülleri topluyor?” merakı doğmuş İstanbul’da. 
Yüzümü gören yok gerçekden. İki günlüğüne geliyor, 
ödülümü alıp dönüyordum. Adımın takma bir ad oldu-
ğu yolunda söylentiler bile çıkmış.

Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisiyle ilgili bir 
yanlışlık yapılmamıştır?

A. Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüz- 
       le başlayan ekler alır.
B. Belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak  
       biti şik yazılır.
C. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb.  
       toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi bü- 
       yük yazılır.
D. Hâl eki olan -da / -de kelimeye bitişik yazılır. 

Sınıftaki dört öğrenciye üç cümle verilmiş ve bu cüm-
lelerde yazım hatası olan sözcüklerde düzeltme işa-
retlerini kullanmaları istenmiştir.

Öğrencilere verilen cümleler şunlardır:

I.     Sen sen ol el oğluna güvenme, derdi rahmetli  
           kayınvalidem.
II.     I. Dünya savaşı Almanların yenilmesiyle      
      sona erdi.
III.     Birkaç hafta önce pek çok parçası ülkemize  
           düşen göktaşı ile ilgili NASA’dan bir açıkla-             
           ma geldi.

Öğrencilerin cümle sıralamasına göre kullandıkları 
işaretler de şu şekildedir:

Buna göre hangi öğrenci tüm işaretleri doğru kullan-
mıştır?

   A.  Oktay   B.  Serkan
   C.  Handan   D.  Sevgi
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     4. 1. Bizim insanımız o kadar bilinçli ki (!) elektrik         
    direğine tırmanırken güvenlik kemerine bile ihtiyaç  
    duymaz.
2. Galatasaray / Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır  
     yönetecekmiş.
3. En çok tercih edilen Türkçe soru bankalarından  
     birkaçını sıralayalım; Türkçe Uzmanı, Türkçe Bizim  
     İşimiz, Sınır Tanımayan Türkçe, Sınır Tanımayan Dil  
     Bilgisi.

Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretleri ile
ilgili,

I.  Birinci cümledeki noktalama yanlışı parantez için- 
    deki ünlem yerine soru işareti getirilerek düzeltile- 
    bilir.
II. İkinci cümledeki noktalama yanlışı eğik çizgi yerine
     kısa çizgi getirilerek düzeltilebilir.
III. Üçüncü cümledeki noktalama yanlışı noktalı virgül  
      yerine iki nokta getirilerek düzeltilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

   A.  I ve II.   B.  I ve III.
   C.  II ve III.   D.  I, II ve III.

• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı  
 sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
• Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar.
• Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını  
 bildiren sözler büyük harfle başlar.
• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz,  
 nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler  
 büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurallar-
dan birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı 
vardır?

A. Orta Doğu’da yer alan Yahudilerin büyük bir bölü- 
 mü İsrail’de yaşıyor.
B. Geçen yıl salça yapımına Fadime teyzem yardım  
 etmişti.
C. Haymana platosunda ormanlık alan yok denecek  
 kadar az.
D. Görev yeri belgesini Murat Bey’e imzalatmayı  
 unutmayın.

5.

Uzaktan eğitim sürecinde bir veli tarafından bana 
iletilen soru şuydu: “Yüz yüze eğitimde -okulların açık 
olduğu dönemde- bile zor yetişen konular uzaktan 
eğitimde nasıl yetişecek?” Bu sorunun nedeni 
uzaktan eğitimde ders sürelerinin 30 dakika olması ve 
bağlantı sorunları nedeniyle bu sürenin 20 dakikaya 
kadar düşmesidir.

Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıda-
kilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A. İki nokta, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cüm- 
 lenin sonuna konmuştur.
B. Soru işareti, soru bildiren ancak soru eki veya  
 sözü içermeyen cümlelerin sonuna konmuştur.
C. Tırnak işareti, başka bir kimseden olduğu gibi  
 aktarılan söz için kullanılmıştır.
D. Kısa çizgi, cümle içinde ara sözü ayırmak için ara  
 sözün başına ve sonuna konmuştur.

  6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı ile 
ilgili bir yazım yanlışı yoktur?

A. Sokağa çıkma yasağına uymayıp kahvede elli bir  
 oynayanlara polisler para cezası yazdı.
B. Bu yıl LGS 06/VI/2021 tarihinde yapılacak.
C. Depodan getirilen örnek kitapları 4’er 4’er paket- 
 leyip okullara gönderin.
D. Pastanın 2/4’sini şirkette olmayıp dışarıda çalışan- 
 lara ayırmıştı.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir nokta-
lama yanlışı yapılmamıştır?

A. Dediğim hususlara dikkat ederse, ilaçlarını zama- 
 nında alırsa kısa sürede sağlığına kavuşur.
B. Tatbikatlar: okullarda, iş yerlerinde, hastanelerde  
 belirli aralıklarla yapılmalıdır.
C. Ev kirasını ödeme zamanı geldi mi, kiracılar orta- 
 lıkta görünmez.
D. Evin tüm işlerini bir saatte (!) bitirmiş.

8.
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Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde 
kelimenin okunuşu esas alınırken büyük harflerle ya-
pılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son 
harfinin okunuşu esas alınır.

Bu açıklamaya göre,

I. TDK’nin internet sayfasına girerek anlamını bilme-   
 diğiniz kelimelerin anlamlarını öğrenebilirsiniz.
II. 30 Ocak 2021 tarihinde Balıkesir’e m²ye 490 kg  
       yağış düştü.
III. DSİ’nden yapılan duyuruda Dünya Su Günü ile ilgili  
       yarışma şartları bulunuyor.

cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde yazım yan-
lışı vardır?

   A.  Yalnız II.   B.  Yalnız III.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.

  9.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerin hangisinde 
kesme işareti ( ’ ) kullanılmalıdır?

A. Dünyanın işini yaptık ama yine de işleri bitireme- 
 dik.
B. Yarış Ortaokulunun bir sloganı var: Bizim için başa- 
 rı zirvede kalmaktır.
C. Martın 14’ünde bir deneme sıvanımız var.
D. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Fırtına Deremize  
 mutlaka uğrayın.

10.

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo,  
 heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.
•  Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb.  
 sözler büyük harfle başlamaz.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Milliyet gazetesinin hafta sonu bulmaca ekini mut- 
 laka almalısın.
B. Feyza Hepçilingirler’in “Vefa” adlı yazısını okumanı  
 tavsiye ederim.
C. İbrahim Çallı’nın “Boğaziçi’nden Peyzaj” Tablosuna  
 sahip olmak isterdim.
D. Penguen dergisinde yer alan bazı karikatürler eleş- 
 tirilere maruz kalıyor.

11.

Nejat: Peki, siz ne olacaksınız?
Baba : Bizimki hazır. Anan mezara, ben hapishaneye 
             gireceğim.
Nejat : Yok mu bir çaresi?
Baba : Eşyaları alıp kardeşime göç etmek çare olabi- 
             lir.
Anne : (Dışarıdan feryadı duyulur.) Aman üstüme  
 fenalıklar geliyor, kırk yıllık evimin yıkılma-   
 sına tahammül edemem!
Baba :  Bağırma, bağırma!..

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kullanımlardan han-
gisinin örneği yoktur?

A. İki nokta, karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi  
 belirten sözlerden sonra konur.
B. Yay ayraç, cümledeki anlamı tamamlayan ve   
 cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.
C. Soru işareti, soru eki veya sözü içeren cümle   
 veya sözlerin sonuna konur.
D. Üç nokta, ünlem ve seslenmelerde anlatımı   
 pekiştirmek için konur.

  12.

13. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük
harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar.

Bu açıklamaya göre,

I. Çevrim içi sınavımızı Şubat’ın 23’si ila 24’ü ara- 
 sında yapabiliriz.
II. 2018 yılında ziyaret ettiğim Kapadokya’ya bu yıl  
 Nisan ayında tekrar gitmeyi düşünüyorum.
III. Her ayın ilk Pazartesi günü denetimler için mar- 
 ketlere gideriz.         

cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde yazım 
yanlışı vardır?

   A.  Yalnız III.   B.  I ve II.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.
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Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra vir-
gül konmaz. Yalnız metin içinde art arda gelen zarf-fiil 
eki almış kelimelerden sonra virgül konur.

Bu bilgiye göre virgül,

I. Sizin için onlarla konuşup, gereken her şeyi yapa- 
 cağım.
II. Burada boşu boşuna oturup, onları bekleyerek  
 zaman kaybediyoruz.
III. Beklenen haber gelince, arzu ettiği hediyeleri  
 almıştı.         

cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde yanlış 
kullanılmıştır?

   A.  Yalnız I.   B.  I ve II.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.

14.

15.
I. Gece yarısı hırsızları suçüstü yakalayan polisler  
 onları göz altına aldı.
II. Sizden istediklerimi göz ardı ettiğinizi başkaların- 
 dan duyuyorum.
III. Bu bölgede Dağ keçisine rastlamak neredeyse  
 imkânsız.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangile-
rinde yazım yanlışı vardır?

   A.  Yalnız III.   B.  I ve II.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.

16.

      17.

     18.  I.   Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takım 
 ları birbirinden ayırmak için konur.
II.  Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri  
 birbirinden ayırmak için konur.
III.  İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulu- 
 nan cümlelerde özneden sonra konabilir. 

Bu açıklamalara göre,

• Saat dokuzu yirmi geçe okulun önündeki durakta  
 bekle; öğretmenleri, öğrencileri alıp geleceğim.

• Öğretmenler; okul idaresini, velileri, öğrencileri   
 toplantı hakkında bilgilendirdi.

cümleler noktalı virgülün ( ; ) hangi kullanımlarına 
örnektir?

   A.  Yalnız III.   B.  I ve II.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.

Evet (  ) ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok soru çöz-
mek sınavı kazandırmaz (  ) önemli olan nitelikli (  ) yeni 
nesil sorular çözmektir. Bu nedenle soru sayısı çok da 
önemli değildir(  ) 

Bu metinde yay ayraç ile gösterilen yerlere aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

 A.  ( , ) ( ; ) ( , ) ( . )
 B.  ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
 C.  ( , ) ( , ) ( , ) ( . )
 D.  ( , ) ( , ) ( ; ) ( . )

Ülkelerin geniş imparatorluklar kurduğu bölgeler-
de de aynı şeyler yaşanmıştır. Bir ülke diğerini ege-
menliği altına aldığında genellile işgal edilen ülke 
işgalcilerin dilini benimsemiş ve resmî dil yapmıştır. 
Yani mecliste, mahkemelerde ve okullarda bu diller 
kullanılmıştır. Güney ve Orta Amerika ülkelerinin 
birçoğunun İspanyolca veya Portekizce kullanması, 
birçok Afrika ülkesinde Fransızca ve İngilizce kul-
lanılması, Kuzey Amerika, Güney Asya, Avustralya 
ve Yeni Zelanda’da İngilizcenin yaygın olması bun-
dandır. İki dillilik özellikle yeni dillerin eski dillerin 
varlığını tehdit etmesi halinde oralarda da siyasi bir 
sorun haline gelebilir.

Bu metinde aşağıdaki yazım ve noktalama kural-
larından hangisine örnek olabilecek bir kullanım 
yoktur?

A. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki   
 ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle  
 ayrılmaz.
B. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak   
       yar dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk   
   kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya   
 türemesine uğramazsa ayrı yazılır.
C. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme  
 ekleri kesme işaretiyle ayrılır
D. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
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19.

  20. T...’tan ayrılıp başkente doğru ilerlerken yolda karşı-
mıza çıkan hayvanlardan birkaçını sıralayalım: şahin, 
tavşan, kirpi, baykuş, Kangal köpeği. Bu sıralar her 
yer kar altında. Bu nedenle yabani hayvanlar için bazı 
noktalara “yiyecek” bırakmak gerekiyor.

Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıda-
kilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A. Üç nokta, açık yazılmak is tenmeyen kelime yerine  
 konmuştur.
B. İki nokta, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cüm- 
 lenin sonuna konmuştur.
C. Tırnak işareti, özel olarak vurgulanmak istenen  
 söz için kullanılmıştır.
D. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime  
 ve kelime gruplarının arasına konmuştur.

I. Batı Edebiyatı’nın önemli isimleriyle bir araya  
 geldi.
II. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda yaşayanlar daha  
 çok ulaşım sorunu yaşıyor.
III. Son yıllarda Susuz dedenin ziyaretçileri arasında  
 üniversite sınavına girecek öğrencilerin yoğun  
 biçimde yer aldığı bilinmektedir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangi-
lerinde yazım yanlışı yoktur?

   A.  Yalnız II.   B.  I ve II.
   C.   I ve III.   D.  II ve III.


