
YAZIM KURALLARI ETKİNLİKLER 
    
1. ETKİNLİK 

2. Etkinlik 

Aşağıda verilen tablodaki sözcüklerden yanlış olanların doğrularını karşısına yazınız.  

devekuşu   baş komutan   

baş savcı   başköşe   

ele başı   huzur evi   

bal arısı   içişleri   

suçiçeği   hamamböceği   

çörekotu   dilbalığı   

gözlemevi   dil bilimi   

 

 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden yanlış olanların doğrularını yazınız. 

 1. Çocuğun üzerinde kavun içi bir gömlek vardı.  

 2. Akşamsefası, annemin en çok sevdiği çiçekti. 

 3. Dün baş hekim hastayla ilgili bir açıklama yaptı.  

 4. Kentte akşam üstü şiddetli bir fırtına çıktı.  

 5. Buzlu yolda yürürken ayağı kayınca düşeyazdı. 

 6. Başarı için biraz daha sabır etmek gerekiyor.  

 7. Yönetim hata yapan futbolcuyu affetmiş. 

 8. Onlar bir akşam size de gelebilirler. 

 9. Evlerinin kuzey batı yönünde olduğunu söylemişti.  

 10. Herhalde o bize bugün katılamayacak. 
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3.Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde yazımında yanlışlık yapılan sözcüklerin doğrularını yazınız. 

1. Gezimizin son durağı Manavgat şelalesi’ydi.  

2. Marmara denizi’nde batan gemi hala bulunamadı.  

3. Mustafa Kemal paşa askerlerinin yanındaydı.  

4. Bu dizi Reşat Nuri’nin yaprak dökümü romanından uyarlanmıştı.  

5. Eve Güneş girsin ki hasta olmayasın.  

6. Ay ile dünyanın arasındaki mesafenin en kısa olduğu anlara şahit olduk.  

7. Karacaahmet Köyü yakınlarında mola verdik.  

8. Yıllardır Bilim ve Teknik Dergisine aboneyim.  

9. Asya kıtasının güneyinde büyük bir deprem bekleniyor.  

10. Afyonkarahisar kalesine hiç gitmedim.  

4. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harf kullanımlarının kurallarını karşılarına yazınız. 

Sen ne dediğinin farkında mısın?  

Savaşı Mustafa Kemal ve askerleri kazandı.  

Yarın sabah Doktor Yiğit Bey’i göreceğim.  

Dün gerçekleşen Ay tutulması çok güzeldi.  

Biz İstiklal Mahallesi yakınında oturuyoruz.  

Yazılıda Lale Devri konusu da dahilmiş.  

Dünyada Türkçe bilenlerin sayısı artıyor.  

Olimpiyatlar Almanya’da yapılacakmış.  
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5. Etkinlik 

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun olan «de, da» ları koyunuz. 

1. Pikniğe giderseniz beni … çağırın. 

2. Ali’nin ödevin… problem varmış. 

3. Canlı derse katılırken kitaplarınızı … yanınızda bulundurun. 

4. Hemen gelsen … şu işleri halletsek. 

5. Buzlu yol… bu kadar hız yapılmaz. 

6. Bilge … merakla koltuğuna oturdu. 

7. Yarışmaya onlar … gelecekmiş. 

8. Kuzeni İzmir… üniversite… okuyor. 

9. Okul… sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. 

10. Bu sefer oyuncaklarımı … paylaşacağım. 

6. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına (D), yanlış olanların karşılarına (Y) yazınız.  

1. Bağlaç olan de kendisinden önceki kelimeyle ayrı yazılır.   

2. Ek olan de’lerin «-te, -ta» şeklinde yazımları da vardır.  

3. Ek olan «de» cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.   

4. «De» cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa bitişik yazılır.   

5. Yapım eki olarak kullanılan de’ler de vardır.  

6. Ek olan de’ler özel isimlere getirildiğinde kesme işaretine kullanılmaz.  
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7. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış «ki»lerin doğrusunu karşısına yazınız. 

1. Ayaktaki yolcuların gürültüsü hiç bitmiyordu.  

2. Herkes bilirki Dünya Güneş’in etrafında dönmektedir.  

3. İlla ki çevrende ki insanları üzeceksin değil mi?  

4. Karşıdaki büfeden sola doğru ilerleyin.  

5. Kitabı anlamadım ki nasıl özetleyebilirim.  

6. Oyunlar ile arası kötüydü oysa ki şimdi hep oyun oynuyor.  

8. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde “-ki” eki ve “ki” bağlacını uygun şekilde yazınız. 

1. Dolapta…… kıyafetlerimi katladım.  

2. O kadar  yaşlıydı…… ayakta zor duruyordu.  

3. Dinle…… anlayabilesin.  

4. Onun…… arızalı benim bisikletimi al.  

5. Madem…… geldin sen de yardım et bize.  

6. Elinde…… kitabı düşürmek üzereydi.  
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9. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış «mi»lerin doğrusunu karşısına yazınız. 

1. Sen de mi geliyorsun bizimle?  

2. Yardım edermisin?  

3. Temiz mi temiz bir sınıf oldu burası.  

4. Haftaya sinemaya gidiyormuyuz?  

5. Kargoya vermeyi unutmuş mu?  

6. Sen geldinmi yola çıkarız.  

10. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerin karşısına «mi»nin hangi görevde kullanıldığını yazınız.  

1. Tatil yaklaştı mı yerimde duramaz olurum.  

2. Kütüphaneye yeni kitaplar geldi mi?  

3. Şu son sınavı da geçtim mi doktor oluyorum.  

4. Yeşil mi yeşil gözleriyle hepimizi şöyle bir süzdü.  

5. Yağmur yağdı mı hemen pencerenin önüne koşar.  

6. Birazcık sessiz olur musunuz?  
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11. Etkinlik 

Aşağıda verilen kelimelerin kısaltmalarını karşısına yazınız. 

Avrupa Birliği  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

Hava Kuvvetleri  Doçent  

Türk Silahlı Kuvvetleri  Doktor  

Milli Eğitim Bakanlığı  Santimetre  

Türkiye Büyük Millet Meclisi  Türkiye Cumhuriyeti  

Milattan Sonra  Albay  

Birleşmiş Milletler  Türk Dil Kurumu  

Devlet Su İşleri  Bakınız  

İsim  İngilizce  

Mahalle  Sivil Toplum Kuruluşu  

12. Etkinlik 

Aşağıdaki kısaltmaların karşısına açılımını yazınız. 

YSK  Apt.  

THY  a.g.e.  

ASELSAN  biy.  

MİT  Mg  

MÜ  C  
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13. Etkinlik 

Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımında yanlışlık olan sözcüklerin doğrusunu yazınız. 

1. Bu on dört aylık bir projeydi.  

2. Her katılımcıya 3’er kitapçık verildi.  

3. Bu bahçenin boyu en fazla 5 metredir.  

4. İstanbul’u 2’inci Mehmet fethetmiştir.  

5. Seminer saat 17:30’da başlayacak.  

6. Öğretmeni onu altıncı sıraya oturtmuş.  

14. Etkinlik 

Aşağıda yanlış yazılmış olan sayıların doğrusunu yazınız. 

sekizion geçe  1 milyar 300 milyon kişi  

14.20’de  yüz altmışyedi  

10.Mart.1990  % 83  

7.’inci  IV’inci yüzyıl  
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1. ETKİNLİK-CEVAPLAR 

2. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıda verilen tablodaki sözcüklerden yanlış olanların doğrularını karşısına yazınız.  

devekuşu (Y) deve kuşu baş komutan (Y) başkomutan 

baş savcı (Y) başsavcı başköşe (D)  başköşe 

ele başı (Y) elebaşı huzur evi (Y) huzurevi 

bal arısı (D) bal arısı içişleri (D) içişleri 

suçiçeği (D) suçiçeği hamamböceği (Y) hamam böceği 

çörekotu (Y) çörek otu dilbalığı (Y) dil balığı 

gözlemevi (D) gözlemevi dil bilimi (D) dil bilimi 

 

 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden yanlış olanların doğrularını yazınız. 

(Y) 1. Çocuğun üzerinde kavun içi bir gömlek vardı. (kavuniçi) 

(D) 2. Akşamsefası, annemin en çok sevdiği çiçekti. 

(Y) 3. Dün baş hekim hastayla ilgili bir açıklama yaptı. (başhekim) 

(Y) 4. Kentte akşam üstü şiddetli bir fırtına çıktı. (akşamüstü) 

(D) 5. Buzlu yolda yürürken ayağı kayınca düşeyazdı. 

(Y) 6. Başarı için biraz daha sabır etmek gerekiyor. (sabretmek) 

(D) 7. Yönetim hata yapan futbolcuyu affetmiş. 

(D) 8. Onlar bir akşam size de gelebilirler. 

(Y) 9. Evlerinin kuzey batı yönünde olduğunu söylemişti. (kuzeybatı) 

(D) 10. Herhalde o bize bugün katılamayacak. 
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3.Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde yazımında yanlışlık yapılan sözcüklerin doğrularını yazınız. 

1. Gezimizin son durağı Manavgat şelalesi’ydi. Şelalesi’ydi 

2. Marmara denizi’nde batan gemi hala bulunamadı. Denizi’nde 

3. Mustafa Kemal paşa askerlerinin yanındaydı. Paşa 

4. Bu dizi Reşat Nuri’nin yaprak dökümü romanından uyarlanmıştı. Yaprak Dökümü 

5. Eve Güneş girsin ki hasta olmayasın. güneş 

6. Ay ile dünyanın arasındaki mesafenin en kısa olduğu anlara şahit olduk. Dünya’nın 

7. Karacaahmet Köyü yakınlarında mola verdik. köyü 

8. Yıllardır Bilim ve Teknik Dergisine aboneyim. dergisine 

9. Asya kıtasının güneyinde büyük bir deprem bekleniyor. Kıtası’nın 

10. Afyonkarahisar kalesine hiç gitmedim. Kalesi’ne 

4. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harf kullanımlarının kurallarını karşılarına yazınız. 

Sen ne dediğinin farkında mısın? Cümleler büyük harfle başlar. 

Savaşı Mustafa Kemal ve askerleri kazandı. Kişi adları. 

Yarın sabah Doktor Yiğit Bey’i göreceğim. Meslek, saygı, unvan vb. 

Dün gerçekleşen Ay tutulması çok güzeldi. Gezegen ve yıldız vb. 

Biz İstiklal Mahallesi yakınında oturuyoruz. Mahalle, sokak, cadde vb. 

Yazılıda Lale Devri konusu da dahilmiş. Tarihî olay, çağ ve dönemler. 

Dünyada Türkçe bilenlerin sayısı artıyor. Milletler ve diller. 

Olimpiyatlar Almanya’da yapılacakmış. Ülke ve şehirler. 
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5. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun olan «de, da» ları koyunuz. 

1. Pikniğe giderseniz beni de çağırın. 

2. Ali’nin ödevinde problem varmış. 

3. Canlı derse katılırken kitaplarınızı da yanınızda bulundurun. 

4. Hemen gelsen de şu işleri halletsek. 

5. Buzlu yolda bu kadar hız yapılmaz. 

6. Bilge de merakla koltuğuna oturdu. 

7. Yarışmaya onlar da gelecekmiş. 

8. Kuzeni İzmir’de üniversitede okuyor. 

9. Okulda sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. 

10. Bu sefer oyuncaklarımı da paylaşacağım. 

6. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların karşısına (D), yanlış olanların karşılarına (Y) yazınız.  

1. Bağlaç olan de kendisinden önceki kelimeyle ayrı yazılır.  (D) 

2. Ek olan de’lerin «-te, -ta» şeklinde yazımları da vardır. (D) 

3. Ek olan «de» cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.  (Y) 

4. «De» cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa bitişik yazılır.  (Y) 

5. Yapım eki olarak kullanılan de’ler de vardır. (D) 

6. Ek olan de’ler özel isimlere getirildiğinde kesme işaretine kullanılmaz. (Y) 
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7. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış «ki»lerin doğrusunu karşısına yazınız. 

1. Ayaktaki yolcuların gürültüsü hiç bitmiyordu. (D) 

2. Herkes bilirki Dünya Güneş’in etrafında dönmektedir. (Y) bilir ki 

3. İlla ki çevrende ki insanları üzeceksin değil mi? (Y) çevrendeki 

4. Karşıdaki büfeden sola doğru ilerleyin. (D) 

5. Kitabı anlamadım ki nasıl özetleyebilirim. (D) 

6. Oyunlar ile arası kötüydü oysa ki şimdi hep oyun oynuyor. (Y) oysaki 

8. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde “-ki” eki ve “ki” bağlacını uygun şekilde yazınız. 

1. Dolapta…… kıyafetlerimi katladım. dolaptaki 

2. O kadar  yaşlıydı…… ayakta zor duruyordu. yaşlıydı ki 

3. Dinle…… anlayabilesin. dinle ki 

4. Onun…… arızalı benim bisikletimi al. onunki 

5. Madem…… geldin sen de yardım et bize. mademki 

6. Elinde…… kitabı düşürmek üzereydi. elindeki 
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9. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış «mi»lerin doğrusunu karşısına yazınız. 

1. Sen de mi geliyorsun bizimle? (D) 

2. Yardım edermisin? (Y) eder misin 

3. Temiz mi temiz bir sınıf oldu burası. (D) 

4. Haftaya sinemaya gidiyormuyuz? (Y) gidiyor muyuz 

5. Kargoya vermeyi unutmuş mu? (D) 

6. Sen geldinmi yola çıkarız. (Y) geldin mi 

10. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerin karşısına «mi»nin hangi görevde kullanıldığını yazınız.  

1. Tatil yaklaştı mı yerimde duramaz olurum. zaman 

2. Kütüphaneye yeni kitaplar geldi mi? soru 

3. Şu son sınavı da geçtim mi doktor oluyorum. şart 

4. Yeşil mi yeşil gözleriyle hepimizi şöyle bir süzdü. pekiştirme 

5. Yağmur yağdı mı hemen pencerenin önüne koşar. zaman 

6. Birazcık sessiz olur musunuz? rica 

 

 

 

 



YAZIM KURALLARI ETKİNLİKLER 
    
11. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıda verilen kelimelerin kısaltmalarını karşısına yazınız. 

Avrupa Birliği AB Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC 

Hava Kuvvetleri Hv. Kuv. Doçent Doç. 

Türk Silahlı Kuvvetleri TSK Doktor Dr. 

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Santimetre cm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Türkiye Cumhuriyeti T.C. 

Milattan Sonra M.S. Albay Alb. 

Birleşmiş Milletler BM Türk Dil Kurumu TDK 

Devlet Su İşleri DSİ Bakınız bk. 

İsim İs. İngilizce İng. 

Mahalle Mah. Sivil Toplum Kuruluşu STK 

12. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki kısaltmaların karşısına açılımını yazınız. 

YSK Yüksek Seçim Kurulu Apt. apartman 

THY Türk Hava Yolları a.g.e. adı geçen eser 

ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii  biy. biyoloji 

MİT Milli İstihbarat Teşkilatı Mg magnezyum 

MÜ Marmara Üniversitesi C karbon 
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13. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımında yanlışlık olan sözcüklerin doğrusunu yazınız. 

1. Bu on dört aylık bir projeydi. (D) 

2. Her katılımcıya 3’er kitapçık verildi. (Y) üçer 

3. Bu bahçenin boyu en fazla 5 metredir. (D) 

4. İstanbul’u 2’inci Mehmet fethetmiştir. (Y) 2’nci 

5. Seminer saat 17:30’da başlayacak. (Y) 17.30’da 

6. Öğretmeni onu altıncı sıraya oturtmuş. (D) 

14. Etkinlik-CEVAPLAR 

Aşağıda yanlış yazılmış olan sayıların doğrusunu yazınız. 

sekizion geçe sekizi on geçe 1 milyar 300 milyon kişi ✓ 

14.20’de ✓ yüz altmışyedi yüz altmış yedi 

10.Mart.1990 10 Mart 1990 % 83 %83 

7.’inci 7.’nci IV’inci yüzyıl ✓ 

 

 


