
  

 

YAZIM YANLIŞI 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A)  Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz vardır. 
B)  İlknur, kuşunun adını maviş koydu. 
C)  Canan’a bir kitap armağan ettim. 
D)  Ablam İngilizce kursuna başladı. 
 
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A)  Dayımlar İtalya’da yaşıyorlar.  
B)  Bu hafta Topkapı Sarayı’na gittik. 
C)  Yolda dr. Ahmet beye rastladım. 
D)  Oyalar Ataköy’e taşındılar. 
 
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A)  Türkiye’nin en uzun nehri kızılırmaktır. 
B)  Kış mevsimi doğu anadoluda sert geçer. 
C)  Yaz tatilimi kuşadasında geçirdim. 
D)  Uzun yıllar Avrupa’da yaşamış. 
 
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yanlış yazılmıştır? 

A)  Birkaç haftadır boynum ağrıyor. 
B)  Dayımın oğulu üniversite sınavını kazanmış. 
C)  Gönlü olsun diye onunla gittim. 
D)  Bu konudaki fikrini beğendim. 
 
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A)  Havalar birkaç derece ısınacakmış. 
B)  Buraya daha önce gelmedik. 
C)  Gelir mi gelmezmi bilmiyorum. 
D)  Beni bekler misin? 
 
6) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır? 

A)  Ayağını yorganına göre uzat.  
B)  Derdini söylemeyen derman bulamaz. 
C)  Akıl akıldan üstündür. 
D)  Sabırın sonu selamettir. 
 
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A)  Havalar ısındı mı rahat edeceğiz. 
B)  Minibüs evinizin önündenmi geçiyor? 
C)  Nereye gideceğinize karar verdiniz mi?  
D)  Hafta sonu için bir program yaptınız mı? 
 
8) “Şehirimizde yapılan eğlencelere belediye başkanımız da katılacakmış.” cümlesinde hangi kelime 

yanlış yazılmıştır? 
A)  belediye eğlencelere      B)  şehirimizde 
C)  belediye                           D)  başkanımız da 
 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki olarak kullanılmadığı hâlde kelimeden ayrı 
yazılmıştır? 

A)  Bunları sana teyzen mi aldı?  
B)  Sen de mi geziye gideceksin? 
C)  Annenin de gözleri mavi mi? 
D)  Kale mi hangi elinle tutuyorsun? 
 
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A)  Amcamın oğlu Ali bu yıl doktor olacak. 
B)  Sınıftan Öğretmen Vedat’ın sesi geliyor. 
C)  Haritadan İç Anadolu Bölgesi’ni çalıştım. 
D)  Birsen hanım bir şey sormak için bize geldi. 
 
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır? 

A)  Yatakdan hızlı kalkmamalısın. 
C)  Yurdumuz hepimize emanettir. 
B)  Ağacın üst dalları kesilmiş. 
D)  Kitabımı nereye koyduğumu unuttum. 
 
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” kelimeden ayrı yazılmalıdır? 

A)  Elma soyarken elimi kestim. 
B)  Sevgi bu sınava katıldımı? 
C)  Halamı yıllardır göremedim. 
D)  Havlumu plâjda unuttum. 
 
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  

A)  O sözü benmi söylemişim? 
B)  O da mı bilmiyormuş? 
C)  Siz demi benimle geleceksiniz? 
D)  Sular evde demi akmıyor? 
 
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? 

A)  Bu mutlu haberi herkeze duyuracağım. 
B)  Oraya yalnız başına gitmeni istemiyorum. 
C)  Şiir yarışmasında ikinci olmuşum. 
D)  Daha planlı çalışırsan başaracağına eminim. 
 
15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır? 

A)  Pikniğe sen de gelirmi sin? 
B)  Dondurmayı sever misin? 
C)  Ahmetler Adana’ya gittiler mi? 
D)  Evde kimse yok mu? 
 
16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı doğrudur? 

A)  Bu bölgedeki halkın büyük çoğunluğu müslümandır. 
B)  Kurtuluş savaşı Türk ulusunun dayanışmasıyla kazanıldı. 
C)  Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. 
D)  Türk dil kurumu Atatürk’ün önderliğinde kuruldu. 


