
  

 

YAZIM YANLIŞI 

1.Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? 
 
  A)  Ayşe Murat’la oynuyor.        
 B)  Türkiye’nin nüfusu 75 milyondur. 

    C)  Dün ay tutulması oldu.        
 D)  Sınıftaki Fatmalar ayağa  kalksın. 
 

  2. “Ay, güneş, dünya” sözcüklerinin 
yazımında hangi seçenekte yazım yanlışı 
yoktur? 

 
 A)  Ben Ay ışığını çok severim. 
 B)  Erken kalktım, daha odamıza Güneş    
      doğmamıştı. 

 C)  Ay, Dünya’nın uydusudur. 
 D)  Yazın, Güneş ışınlarından korunmak  
       gerekir.  
 

 Okul müdürümüz, cuma günü sınıf 
öğretmenimize okuma bayramı 
yapın dedi. 

 
  3. Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine 
alınmalıdır? 

 
  A)  okuma bayramı yapın   
   B) Okul müdürümüz     
   C)  sınıf öğretmenimize                  
   D) cuma günü  
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde     
    “de” ( da ) doğru yazılmıştır? 
 
  A)  Siz de fazla kalem var mı?       
  B)  Bizim tarla da çok verimlidir. 
  C)  Ayşe’de gitti mi oraya?           
  D)  Sanada yardım edeyim mi? 
 
5.  Hangi cümledeki virgülün kaldırılması   
     cümlenin anlamını  değiştirmez? 
 
 A)  İhtiyar, satıcıya dikkatle baktı.                           
 B)  Ağaç, doğanın süsüdür. 
 C)  Küçük, kaptana bir şeyler söylemek                                      
       istedi.  

 D)  Şişman, kediyi görünce şaşırdı. 
  

 
6.  Hangi cümlede özel adın yazılışı  
     yanlıştır? 
 
A) Türkiye, Avrupa ile Asya kıtaları  

üzerindedir.            
 B)  Aliler’e gidelim.    
 C)  Ay, dünyanın uydusudur.                                   
D)  Murat’ın kardeşi gelmiş.   

 
 
7.  “Ağzımızın bir hareketiyle çıkan  
   sesler...........denir.” cümlesinde,  boş  
   bırakılan yere hangisi gelmelidir? 
 
     A) Sözcük          B) Ses                 
        C) Hece            D) Cümle 
 
 
8.  Türkçe’deki hecelerin durumlarını  
     anlatan aşağıdaki bilgilerden hangisi  
     yanlıştır? 
 
A) Bir sözcükte kaç ünlü varsa, o kadar  

hece vardır.      
 B) Tek heceden oluşmuş sözcükler de vardır.  
 C)  En kısa hece bir ünlüden oluşur.                                   
 D) Her hecede mutlaka ünlü harf 
bulunmaz.    

 
 
 
  
9. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 
 
A) Masada sekiz on tabak var.        
B) Bu kitabı bende okumuştum  
C) Kolundaki güzel saate baktı.       
D) Gazetelerde fotoğrafını görünce şaşırdı. 
 
 10. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 
 
  A) Çocuk istedimi başarılı olur.                  
 B) Ama onun da fikrini almalısın. 

  C) Bana öyle geliyorki başarılı olacak.      
  D) Koca bir yılında sonuna geldik. 
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YAZIM YANLIŞI 

1. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun? 
2. Ama seninde notların fena değil. 
3. Elin ağzı torba değilki büzesin. 
4. Herkezin çantası var, Fatma’nınki yoktu. 
 

 11. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde 
yazım yanlışı yoktur? 

 
   A) 1         B) 2           C) 3          D) 4 
 
 
 12. Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden 
farklı bir noktalama işareti konmalıdır? 

 
   A) Toplantıya öğrenciler de katıldı mı         
   B) Ne arıyor ne de soruyormuş 
   C) O da buralarda mı oturuyor                     
   D) Kimden zarar gelebilir bize 
 
 13. Hangi “-ki” bağlaç olduğu halde  
      bitişik yazılmıştır? 
 
  A) Mademki seni aramadı, boşver.           
  B) Yarınki sınavı düşünüyorum. 
  C) Benimki daha güzeldir.                          
  D) Evindeki kitaplığı bir görsen. 
 

 
14.  Hangi cümlede  “de” nin ayrı  
     yazılması gerekirdi? 
 
 A)  Bu görüşmede sonuca ulaşırız.             
  B)  Bahçede kuyu açılacak. 
 C)  Büroda arkadaşlarla buluşacağız.        
  D)  Söylede yanıtını al. 
 
 15. Hangi cümlede kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 
A) Sınav 16.30’da başladı.                
B) Alman’ların çalışkanlığı bütün uluslarca  
     bilinir. 
C) Bugün TBMM’de toplantı var.          
D) Turistler, Topkapı Sarayı’na gittiler. 
 
 
 

 16. Hangi cümlede yazım yanlışı 
yapılmamıştır? 
 
 A) Ahmet te mi okula gelmemiş?           
 B) Ahmet’de mi kızamık olmuş? 
 C) Ahmet de mi sınava girmemiş?         
 D) Ahmet demi gelmek istiyor? 
 
17. Hangi cümlede kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 
 A)  Depremde 3’bin ev yıkıldı.                      
 B)  Ali 100’e kadar sayıyor. 
 C)  Siz 3’üncü katta mı oturuyorsunuz?      
D)  1995’te bu işe girdim. 
 
 18.Hangi cümlede soru işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 
 A) Çocuk nasıl da yalan söylüyor?          
 B) Niçin daha önce beni aramadı? 
 C) İnsan hiç kardeşini döver mi?      
 D) Yunus Emre Gönen’de ( ? ) doğmuştur. 
 
 
 
 “Anadolu’da en eski ( ) en köklü 
uygarlıkların izleri vardır ( ) Hitit, Roma, 
Yunan ( ) “ 

 
 19.Yukarıdaki cümlede, parantez işaretiyle 

gösterilen yerlere  sırasıyla hangi 
noktalama  işaretleri  getirilmelidir? 

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

 20.Hangi cümlenin sonuna  ( . ) nokta işareti 
doğru konulmuştur? 

 
 A) Ne kadar çok yorulduğumu anlatamam.        
 B) Sen ne yaptığını sanıyorsun. 
 C) Ayağa kalkar kalkmaz şöyle söyledi.              
 D) Çabuk buraya gel, kimseyi üzme. 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

           
 21.Hangi cümlede kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 
 A) Yeni tasması ile Biber’i gezdirdi.       
 B) 6’şar metre karelik iki halı aldık. 
 C) Aydın’lı bir arkadaşım geldi.              
D) Her sabah 07.15’te kalkarım. 
 
 

 22.Hangi cümlede hem ad  durum eki “de”, 
hem de bağlaç olan  “de” vardır? 

 
 A) Ben de sen de pekala suçluyuz.         
 B) Kalemim Ali’de, defterim okulda kaldı. 
 C) İzmir’de ve İzmit’te rafineri var.           
 D) Bahçede altın da bulunmuş. 
 
 
  

 23. Hangi cümlede kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 
 A) İzmit’te çok büyük deprem olmuştu.                    
 B) Bana 4’ün 4’üncü katını söyle. 
 C) Bu havluları Merzifon’lu bir satıcıdan 
aldım.       

 D) Seni de Hasan’ı da seviyorum. 
 24. Hangi cümlenin sonuna nokta işareti   

doğru konulmuştur? 
 
 A) Bu konuyu hiç mi düşünmediniz.        
 B) Git işine kardeşim.         
 C) Her zaman size saygı duyarım.            
 D) Yüzüme gülerek dedi ki. 
 
 
 

 25. Aşağıdaki sözcüklerden hangisindeki  “a” 
harfinin üzerine bir yanlışlığı önlemek için   
( ^ ) işareti konulabilir? 

 
 A) Adet             B) Ağabey              
C) Azıcık             D) Yay 

     
 

 

 26. Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında 
bir yanlış vardır? 

 
A) Türkiye Cumhuriyeti, dünya durdukça  

 var olacaktır. 
B) Ziya Gökalp Bulvarı, Ankara’nın büyük  

caddelerindendir. 
C) Orta anadoluda kış mevsimi, genellikle  

sert geçer. 
D) Van Gölü, İran—Türkiye demiryolunun  

tam üstündedir. 
      

27.  Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? 
 
    A) Bekliyor        B) Görmüyor         
  C) Anlıyacak      D) Koşmayacak 
    
 

 28.  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 
 
    A) İnan ki sizi de arayacaktım.          
     B) Seninki de biraz aşırı konuşmuş. 
    C) Hasan’da bu filmi izlemiş.             
    D) Duvardaki resmi kimden almış? 
 
 

 29. Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı 
vardır? 

 
 A) Birde baktımki dışarıda kar yağıyor!            
 B) Turistler parktaki sandalyelere  
     oturdular.  
 C) Ekmeği öyle bir iştahla yamaya başladı ki...  
 D) Çocuklar albümdeki fotoğraflara  
    bakıyorlardı. 
 
 

 30.  Hangi cümlede “de” bağlacı yoktur? 
 
  A) Bunu ben de bilirim sen de.                             
  B) Ta Ankara’dan gel de sınavı kaçır! 
  C) Sınavda diğer şıkları da dikkatle 
okumalıyız.        

  D) Bir gün gülerek “günaydın” de. 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

   31. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 
 A) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.   
B) Vatandaş TBMM ne başvurdu. 

 C) Odaya giren Güneş’ten rahatsız olduk.          
 D) Bu gösteri Alideki yeteneği ortaya  
    çıkardı. 
  
 
32.Hangi cümlenin sonuna nokta    
    konulmalıdır? 
 
 A) Her gün bu yoldan tek başına geçiyor     
B) Hiç düşünmeden bana dediler ki 

 C) Git başımdan allah aşkına                            
 D) Bu olay seni hiç mi üzmedi 
 
 
33. Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı 
yoktur? 

   
 A) Ayşe’ler çalışmaktan hiç bıkmazlar.             
 B) Dün Aysun’da bize katıldı. 
 C) Babamında İzmir’li bir arkadaşı varmış.       
 D) Artvin’li gençler çalışmaya başladı. 
 
34. Hangi sözcükteki  “a”  harfinin üstüne 
gerektiğinde  ( ^ ) işareti konulabilir? 
   A) Bay   B) Nar     C) Kar     D) Yay 
 
 35. Hangi sözcükte düzeltme işareti  
kullanmak gereksizdir? 

 
      A) Katip          B) Rüzgar            
      C) Kağıt          D) Bakkal 
 
 
 36.  Hangi cümledeki “de” sözcükten ayrı 
yazılmalıdır? 

 
 A) Mezuniyet gecesine arkadaşımda geldi.         
 B) Soruda bir eksiklik yok. 
 C) Eczanede her yer bembeyazdı.                         
 D) Öğretmende güzel bir kalem var. 
 Okul müdürü, çocuklar yarın okula daha 
erken saatte gelmelisiniz dedi. 

 

 37.Yukarıdaki cümlede, tırnak işareti 
içerisine alınması gereken bölüm 
hangisidir? 
 
A) çocuklar, yarın okula daha erken 

gelmelisiniz      
 B) okula daha erken gelmelisiniz  
 C) yarın okula daha daha erken  
     gelmelisiniz             
 D) gelmelisiniz dedi 
 
 
 38. Hangi cümlede kesme işareti ( ‘ )  
      yanlış kullanılmıştır? 
 
 A) Onun Erzurum’lu olduğunu 
bilmiyordum.       

 B) Erzincan’dan yeğenin de geldi mi? 
 C) Bana 2’nin katlarını sayabilir misin?                
 D) Ali’yi de maça götüreceğiz. 
 
 39. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi  
      yanlıştır? 
 
 A) Bir yazıda başkalarından alınan sözler  
     tırnak işareti içine alınır. 
 B) Soru eki “mi” sözcükten ayrı yazılır. 
 C) “Dahi, bile” anlamına gelen  “de”  
     sözcüğe bitişik yazılır. 
D) Bağlaç olan “ki”  sözcükten ayrı yazılır. 
 
 
 
 
 40. Aşağıdaki bilgilerden hangisi    
      yanlıştır? 
 
 A) “Türk, övün, çalış, güven” bir cümledir.       
 B) “Atatürk”, birleşik bir sözcüktür.       
 C) Türkçe’de her hecenin bir anlamı vardır.       
 D) Her dilde ünlü ve ünsüz harfler vardır. 
                               
 41. Türkçe’de sözcük sonlarında 
bulunmayan harfler hangi seçenekte 
gösterilmiştir? 

 
 A) p, ç, t, k  B) a, ı, u, o  
 C) m, n, z, y   D) b, c, d, g 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

 
 
 42. “Dallar, boynunu bükmüş; kederliyiz der 

gibi” cümlesinde, bulunan sözcüklerden 
hangisi, tırnak içerisine alınmalıdır? 

      
     A) der gibi          B) kederliyiz         
  C) boynunu bükmüş  D) Dallar 
 
 
 

43.  Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 
 
 A) Bende gelmeyi düşündüm bir ara.          

 B) Bu merak ta nereden çıktı? 
 C) Haber vermedinizki bizde gelelim.         
 D) İnsanlar, görevlerini de bilmelidirler. 
 
 
 
44.  Hangi cümlenin sonuna farklı bir 
noktalama işareti konulmalıdır? 

 

 A) Zil çaldı mı hemen sınıfa gireriz             
 B) Tren geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum 
 C) Bahar geldi mi karlar erimeye başlar    
 D) Anne, halam bize mi gelmişti 
 
 
 

 45. Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı 
vardır? 

 
 A) Dayım İzmir de bir hafta kaldı.         
 B) Ali şimdi de Almanca öğreniyor. 
 C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.       
 D) Defterimi de Ayşe’ye vermiştim. 
 

 
 46. Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı 
vardır? 

 
 A) İstanbul Türkler tarafından 15.   
     yüzyılda fethedilmiştir. 
 B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu  
      yasa kabul edildi. 
 C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu ünlü bir  
    yazarımızdır. 
 D) Ben bu haberi Hürriyet’de okudum. 

 
 47. Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere 
daima aynı biçimde değişmeden eklenir? 

 
  A) –miş, --di    
 B) –ler, --ecek    

  C) –ken, --ki    
 D) –in, --dir 

 
 
 48. Aşağıdaki hangi cümlede yazım  
      yanlışı yapılmamıştır? 
 
 A) İzmir, 9 eylül 1922’de düşman işgalinden 
kurtarıldı. 

 B) Türk hava kurumu, havacılık çalışmaları 
yapar. 

 C) Biz, Bursa da bir mahallede oturuyoruz. 
 D) Osmanlılar ilk tersaneyi Gelibolu’da 
kurdular. 

 
 
 
49.  Hangi cümlenin sonuna nokta 
konulması uygun  değildir? 

 
 A) Seni sorup sormadığını bilmiyorum               
 B) Kediler miyavlamaya başladı 
 C) Kalemi nereden aldığını bana da söyledi       
 D) Beni ne hakla engelliyorsun 
 
 “Dost ta düşman da bu şehirde bu yurtta 
birlikte yaşamayacak mi?” 

 

 50. Yukarıdaki cümlede geçen hangi  “de” 
yanlış yazılmıştır? 

 
    A) Dost ta     B) Düşman da           
    C) Şehirde      D) Yurtta 

                                  
 51. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 
 

 A) Yaz tatiline temmuzda çıkacağız.      
 B) Kardeşim Atatürk Lisesi’nde okuyor. 
 C) Dünya, güneşin etrafında döner.       
 D) Kızılay, Erzurum’daki depreme yardım 
etti. 

 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

 52. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?  
 
 A) Sokaklarda bomboş gezip duruyor.    
 B) Gördüğünüz karşıki evde bizimdir. 
 C) O anda, kopan kolunu tuttu.                 
 D) Burada leylakların açması yaza rastlar. 
 

 53. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 
 
 A) Ahmet’in kalemi sende kalmış.      

   B) Sen de bizimle tiyatroya gel. 
 C) Çiçeklerde bal özü bulunur.            

 D) Yazın çocuklarda eve yardımcı olur. 
 
 

54. Hangi cümlede “ki”  yanlış yazılmıştır? 
 
  A) Evdeki hesap, çarşıya uymadı.            
B) Bu kitap, benim ki değil. 
  C) Diyelim ki okula gelemedi.                   
D) O, işin doğrusunu bilmez ki. 

 
 55. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 
       
     A) Görüp de görmemezlikten gelme.      
 B) Mehmet’ı sınıfta gördüm. 

     C) Okumak da güçleşti.                             
 D) Ayvalığa gideceğiz. 
       
 56. “ki”, hangi cümlede ayrı yazılmalıdır? 
      

A) Gökyüzündeki bulutlar, pamuk   
kümelerine benziyordu. 

B) Çalışırken sendeki el çabukluğuna  
şaşıyorum. 

    C) Üst kattaki komşulara gitmiştik. 
    D) O kadar çok anlattıki, aklımda pek  
       kalmadı. 
 
 57. “Yaramaz babasını görünce birden 
durakladı.” cümlesine açıklık getirmek için, 
hangi sözcükten sonra  ( , ) işareti 
getirmek gerekir? 

 
   A) görünce          B) yaramaz              
   C) birden           D) babasını 

 
 

 58. “İhtiyar adama bastonuyla bir yerleri 
göstermeye çalışıyordu.” cümlesine açıklık 
getirmek için, hangi sözcükten sonra virgül 
gereklidir? 

 
     A) bastonuyla     B) yerleri           
  C) ihtiyar          D) göstermeye 
 
 
 
59.  “Babam, biz de yukarıya çıkalım 
dedikten sonra eşyalarını toplamaya 
başlamıştı.”  bu cümlede hangi söz tırnak 
içerisine alınmalıdır? 
      

  A) babam    B) biz de yukarıya çıkalım    
C) dedikten sonra                  
D) eşyalarını toplamaya başlamıştı 
 
 60. “Ey değirmenci, ey sevgili dostum” 
sözünün sonuna hangi noktalama işareti 
konmalıdır? 

 

  A) Soru işareti       B) Ünlem işareti         
  C) Noktalı virgül     D) İki nokta 

            
 61.“Virgül”, aşağıdaki hangi cümlede yanlış 
yerde kullanılmıştır? 

 

 A) Harıl, harıl derslerine çalışıyordu.          
 B) Kuşları, ağaçları ve çiçekleri  
    korumalıyız. 
 C) Okulumu, arkadaşlarımı çok severim.    
 D) Sınıfı, tahtayı ve sıraları temiz tutalım. 
 
62. Hangi cümlede kesme işareti yanlış 
kullanılmıştır? 

 

A) Melek ve Berk’e Yetkin güzel   
armağanlar almış.         

 B) Afyon’lu bir arkadaşım vardı. 
 C) Orhan Veli, şiirlerinde İstanbul’u   
    anlatmış.                   
D) Bolu’da altı yıl kaldım. 
 
 
 



  

 

YAZIM YANLIŞI 

 63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden 
virgülü kaldırdığımızda anlam değişikliği  
olmaz?  

 
 A) Öğretmen, Ayşe’yi çağırdı.                
B) O, kemanı çok güzel çalıyor. 
 C) Kardeşim, üç gün sonra gelecek.         
 D) Fotoğrafçı, adama gülümsedi. 
 
 
 “Fikret’in sesi telefonda yankılandı ( ) ( ) 
Getiririm neden getirmeyeyim ki  

( ) Ne istediniz de getirmedim ( )  ( ) “   
 
 64. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan 
yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilir? 

 
  A) ( : ) ( “ ) ( ! ) ( ? ) (“ )           
  B) ( , ) ( : ) ( . ) ( ? ) ( . ) 
  C) ( : ) ( “ ) ( , ) ( ? ) (“ )           
  D) ( , ) ( : ) ( . ) ( . )  ( ? ) 
 
 65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı vardır? 

 
A) Teyzem de size gelecek mi?       
B) Yeni kazağımı bahçede unuttum. 
C) Şu tepedeki evde yeni yapıldı.      
D) Caddede oyun oynamak doğru değildir. 

 
 66. Hangi cümlede  “de” bağlacı doğru 
yazılmıştır? 

 

 A) Dolmuşta da hep ben konuşmuştum.        
 B) Gökten ne yağdıda yer kabul etmedi. 
 C) Elide tutmuyor, gözleride görmüyor.         
 D) Çocuklarda hoşlandılar. 
 
 67. Aşağıdaki tarih yazılışlarından hangisi 
yanlıştır? 

 

   A) 23 Nisan 1920   B) 23. 04.1920            
   C) 23. IV . 1920    D) 23 – 04 - 1920 
 
68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı  yoktur? 

 

 A) Dergideki yazılar oldukça ilginçti.  
 B) Elif, yaz tatilini Bodrumda  
    geçirecekmiş. 
 C) Film öyle güzeldiki anlatamam!  
 D) Cumartesi günü bende oradaydım. 
 
 69. Çoruhun bir yanında karçal, diğer 
yanındada Kaçkar dağları uzanır.” 
cümlesinde kaç yazım yanlışı vardır? 

 
   A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 
  
 “Ne zaman gelecekler ( 1 ) Gelecekleri 
zaman bize haber verirler mi ( 2 )    
Meraktan ne yapacağımı bilemiyorum ( 3 ) 
Telefon etsem mi onlara ( 4 ) Onlar  neden 
aramıyor bizi ( 5 )” 

 
 70. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden 
hangisine soru işareti (?) konulamaz? 

 
   A) 1      B) 2        C) 3      D) 4 
 
 71. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin 
sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta 
konması uygun olur?  

 
 A) Yakınmayı bırak artık.               
 B) Çok güzel tablolardı gördüklerim.   
 C) Sabah oldu sanmıştım önce.       
 D) Herkes vardı; çocuklar, gençler, kadınlar 
 
 Erkek kardeşim (  ) 
 - Amca, dedi. Bu senin bize vadettiğin 
pasta değil ki (  ) 

 Amcam (  ) 
 - Bu işte (  ) diye yanıt verdi (  ) 
 
 72.Yukarıdaki paragrafta parantezle 
gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi 
noktalama işaretleri konmalıdır? 

 

 A) ( : ) ( ... ) ( : ) ( , ) ( . )                    
B) ( : ) ( . ) ( , ) ( . ) ( ! ) 
 C) ( , ) ( ! ) ( : ) ( : ) ( . )                     
 D) ( : ) ( ... ) ( , ) ( . ) ( . ) 
 
 
  



  

 

YAZIM YANLIŞI 

    “Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, 
onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle  
konuşmak (  ) Haydi, bunların hepsini 
yaparım (  ) Fakat, onlar gibi nasıl  
düşünebilirim (  ) Nasıl onlar gibi 
hissedebilirim (  ) 

 
 73.  Yukarıdaki paragrafta parantezle 
gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi 
noktalama işaretleri konmalıdır? 

 
A) ( : )  ( . )  ( ; )  ( ? )                
B) ( ... )  ( ! )  ( ! )  ( ? ) 
C) ( . )  ( . )  ( ? )  ( . )                
D) ( ... )  ( . )  ( ? )  ( ? ) 
 
 
 74. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme 
işareti yanlış kullanılmıştır? 

 
 A) Onun da Kars’lı olduğunu bilmiyordum. 
 B) Burdur’dan kuzenin geldi mi? 
 C) 4’ün katlarını sayar mısın?  
 D) Özgür’ü maça götüreceğiz. 
 
 
 
 75. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 
sonuna nokta ( . ) konmalıdır? 

 
 A) Bu haber seni hiç mi üzmedi   
 B) Bu akşam bu yoldan gidiyorum 

   C) Gel buraya Allah aşkına   
D) Pilot, hostese şöyle dedi 
    
 1. Türkçe’deki her hecenin bir anlamı 
vardır. 

 2. “Bahçeşehir” bileşik bir sözcüktür. 
 3. Türkçe sözcüklerde “o“ yalnız ilk hecede 
bulunabilir. 

 4. Türkçe sözcüklerde “b“ den önce “n” 
gelmez. 

 
 76. Yukarıdaki yargılardan hangileri 
doğrudur? 

 
  A) Yalnız 2           B) 2 ve 3           
  C) 1 ve 2            D) 2 – 3  ve  4  

 
 77. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı vardır? 

 
 A) O da İstanbul’da mı oturuyor.            
 B) Bu sınava Ali’de mi katılacak? 
 C) TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı.         
 D) Ay, Dünya’nın çevresinde dolanır. 
 
 78.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yoktur? 

 
A) Sınıfta ki konuşmalarından rahatsız oldum. 
B) Dildeki yenilikleri izliyor musunuz? 
C) Sizdeki kitaplarımıda istiyorum. 
D) Duydumki çok ders çalışıyormuşsunuz. 
 
 79. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
yazım yanlışı vardır? 

 
A) Onunla barışmak için zemin hazırlıyordu. 
B) Bizi arabasıyle pikniğe götürdü. 
C) Olayın üzüntüsüyle ne yaptığını bilmiyordu. 
D) Sırayla, hepinizle görüşeceğim. 
 
    
 
 
     
 
 80.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

 
A) Sınıftaki  Mehmet’ler  dışarı çıksın. 
B) Seninki  renkden  renge girdi. 
C) “Biz  Ankaralıyız”  dedi adam.                 

  D) Türkçe’de  29 harf var. 
 

                                                                                       
 81. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 

 
A) Çok kar ettiler onlar bu işten.  
B) Dinmiyen bir yara bu, hep kanıyor. 
C) Bunları diyen kim, söyle bana.  
D) Devedikenleri arasında yol almaya çalıştık. 
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YAZIM YANLIŞI 

 “-de” durum ekleri “-te, - ta” olabildiği 
halde, “-de, -da” bağlaçları hiçbir zaman “-
te, -ta” biçiminde yazılamaz. 

 
 82. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu 
uygun olmayan bir kullanım vardır? 

 
A) Bu çocukta iş var.                
B) Bu arkadaş da gelecek. 
C) Bu boncuk ta güzelmiş.           
D) O geçitte buluşalım. 
  
 83. Aşağıdaki hangi cümlenin sonunda 
soru işaretinin kullanılması doğru değildir? 

 
A) Doğumu 1412 falan mı?               
B) Kim söyledi, bilmiyorum? 
C) Sınavlarınız ne zaman başlıyor?  
D) Köy sınırlarına kadar gittiniz mi siz? 
 
 84. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve 
noktalama bakımından doğrudur? 

 
 A) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra 

Tokat’a da uğrayacak mısınız? 
 B) Yolculuğunuz sırasında Sinop’dan sonra 

Tokat’a da uğrayacak mısınız?  
 C) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra 

Tokat’a da uğrayacakmısınız? 
 D) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra 

Tokat’a da uğrayacakmı sınız? 
 
 
 
 85. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? 

 
 A) Yeni taşındıkları ev 7’inci kattaymış. 
B) Çocuk 1’den 100’e kadar saymayı 
öğrendi. 

 C) Yarın, saat 16’da toplantı yapılacak. 
 D) Bu kitabı 6’milyona almış. 
 
        
 
 
 86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yazım yanlışı vardır? 

 
 A) Yahya Kemal, şiirlerini yüreğinde 
duyarak yazmıştır. 

 B) Ahmet Faik bey konuşulanlara pek 
kulak asmamıştı. 

 C) Ölüdeniz’e varmadan önce bir köyde 
konakladık. 

 D) Çukurova’nın insanları, yazlarını 
genellikle toprakla uğraşarak geçirir. 

 
 87. Aşağıdakilerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmıştır? 

 
 A) 1984’de      
  B) Simitçi    
 C) Arkadaştan     
  D) Hafifçe 
 
 88. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” 
yanlış yazılmıştır? 

 
 A) O değil öteki almış. 
 B) Öyle bir insanki çevresinden bile 
utanmıyor. 

 C) Sezen Aksu’nun son kasetindeki 
şarkıları çok duygulu. 

 D) Siz böyle bir davranışı yapamazsınız ki. 
 
 89. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır? 

 
 A) Sokakta müthiş bir gürültü vardı! 
 B) Yeter; artık kendine gel! 
 C) Zavallının başına birçok felaket geldi! 
 D) Ankara’ya dün gece şiddetli bir yağmur 
yağdı! 

 
 
 90. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yazım yanlışı vardır? 

 
 A) 2 Şubat 2003 pazar günü toplanacağız. 
 B) Sınav gelecek haftaya ertelendi. 
 C) Doktor Leyla Hanım yetenekli bir 
kişiydi. 

 D) İstanbul’u Ankara’ya bağlayan yolda 
ilerliyoruz. 
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