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«Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler 

bitişik yazılır.» 

1.Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı 

örnekleyen bir sözcük yoktur?  

A) Ödevimi pazartesi günü teslim 

etmeliyim. 

B) Birbirilerine bakıp duruyorlardı. 

C) Nasıl hallettin bu işi? 

D) En sevdiğim renk kahverengidir. 

 

«Yardımcı fiillerle (etmek, olmak vb.) 

kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya 

ses türemesi olursa bu birleşik fiiller bitişik 

yazılır.»  

2.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala 

uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı 

vardır?  

A) Bütün tekliflerimi reddetti. 

B) Kaybolan küpelerimi sonunda buldum. 

C) Ben farketmesem aşağı düşüyordu. 

D) Onun da bize katılacağını hissediyorum. 

 

«Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri 

veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğ-

ramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.» 

3.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala 

uymamaktan kaynaklanan bir yazım 

yanlışı vardır?  

A) Haftasonu ağustos böceklerinin sesiyle 

uyudu. 

B) Köpek balıkları okyanuslarda olur. 

C) Hava yolu ulaşımı sağlanamıyor. 

D) Yer çekimi kuralları burada işlemiyor. 

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) 21 Eylül 2015’te Adana’da göreve 

başladı. 

B) Çankaya Köşkü’nün yapımı 1932 yılında 

tamamlanmıştır. 

C) Ağrı Dağı’nın mükemmel fotoğraflarını 

çektim. 

D) O Dünyanın en zeki insanıdır. 

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Paketi Atatürk Caddesi’ndeki evimizden 

teslim aldık. 

B) Akdeniz sokağının sonundaki eve 

taşındık. 

C) Bilgi yarışmasında Ankara Savaşı’nı 

sordular. 

D) Arabamız Suluca köyü yakınlarında arıza 

yaptı. 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır?  

A) Yol çalışması Göksu Nehri’nde sona 

eriyor. 

B) Sporcularımız Erciyes Dağı’na 

tırmanmaya başladı. 

C) Binlerce insan Kanada’ya göç başvurusu 

yapmış. 

D) Marmaranın Kuzeyinden soğuk hava 

gelecekmiş. 
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7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de, 

da” bağlacı yoktur?  

A) Bunu sen de ben de yapabiliriz. 

B) Dedem de gelseydi keşke bizimle. 

C) Gel de böyle bir rezalet karşısında sessiz 

kal. 

D) Cesaretin varsa bir daha hayır de! 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde «de, 

da» yanlış yazılmıştır?  

A) Bu dükkânda hediyeler çok ucuz olur. 

B) Yine okulda unuttun değil mi? 

C) Dünyada görülmemiş şey bu bence. 

D) Uykum gelse de çalışmaya devam ettim. 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde «de, 

da» doğru yazılmıştır?  

A) Sınavdaki soruların hepsinide bildim. 

B) Okulun en gözde öğrencisidir. 

C) İkinizde benden uzak durmalısınız. 

D) Dedemde bende o kuzucuğu çok 

seviyoruz. 

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” 

eki bağlaç olarak kullanılmıştır? 

A) O yıllardaki halimi hiç unutamıyorum. 

B) Onunkini değil benimkini al. 

C) Bu kadar da utanmaz olunmaz ki. 

D) Seninkinin yanına oturuverdi. 

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” 

ismin yerini tutmaktadır? 

A) Anladım ki senden adam olmaz. 

B) Alttaki katta kim oturuyor? 

C) Karşıdaki kitaplığın üst rafına bak. 

D) Benimkini kaybettim, seninkini alsam 

olur mu? 

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'ki' 

doğru yazılmıştır?  

A) Sanki çalışsan kazanabileceksin. 

B) Düzgün konuşki anlayabilelim. 

C) Odanda ki oyuncakları toplamalısın. 

D) Meğer ki tüm bunların akasında o 

varmış. 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

«mi»nin yazımı yanlıştır? 

A) Beni beklemeyecek misiniz? 

B) Bahar geldi mi yazlıklar çıkarılır. 

C) Neden yardım et miyorsun? 

D) Geldiğini fark etti mi? 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Burada güzel mi güzel hediyeler varmı? 

B) Yurtdışından yarın mı dönüyor? 

C) Bana ettiklerin yetmedi mi? 

D) Canına mı susadın sen, bunu yapmana 

seyirci kalamam. 
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15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Abisi ODTÜ’de okuyormuş. 

B) Babam MEB’dan emekli oldu. 

C) Tüm soruları CD’ye kopyaladım. 

D) Biletlerimizi THY’den ayırttık. 

 

16.Aşağıdakilerin hangisinde 

kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yoktur?  

A) ABD’ne gitmek için başvuruda bulundu. 

B) Seneye AÖF’ne kaydolacakmış. 

C) Bu konuyu TDK’ye danışmalıyız. 

D) THY’nın son reklam filmini izledin mi? 

 

17.Aşağıdakilerden hangisinde sayıların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Saat 15.00’te görüşme kararı aldık. 

B) Doktor üç hafta içinde iyileşeceğimi 

söyledi. 

C) XIX. yüzyıl sanayileşmenin altın çağıdır. 

D) Yarışma için her okuldan 2’şer öğrenci 

seçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

sayıların yazımı ile ilgili bir yanlış yoktur? 

A) Takımımız ligde 16’ıncı sıraya kadar 

geriledi. 

B) 20:20’de sahilde otobüsler hareket 

edecek. 

C) Beşer kişilik gruplar oluşturduk. 

D) Beş taş oyununda mahallenin en 

iyisiydim. 
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Cevap Anahtarı 

1.D 2.C 3.A 4.D 5.B 6.D 

7.D 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 

13.C 14.A 15.B 16.C 17.D 18.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


