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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var-
dır?

A)  Ziya Gökalp Bulvarı’nda ufak bir dükkân açmıştık. 
B)  Çanakkale boğazına büyük bir köprü yapılacakmış.
C)  Bazı liselerde yabancı dil olarak Almanca öğretiliyor.
D)   Uzak Doğu’dan gelen heyete şehirdeki müzeler 

gezdirildi.

2.  Özellikle 1923’den sonra edebiyatımızda Anadolu insa- 
          I            II 
nı daha samimi bir biçim de eserlere yansıtılmaya çalı- 
            III 
şılmıştır. Kurtuluş savaşı, halkın dertleri ve yurt güzel-  
  IV 
likleri romanlarda sıklıkla anlatılmaya başlanmıştır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde 
yazım yanlışı yoktur?

A) I.           B) II.         C) III.                 D) IV.

3.  I.   Şiirlerinde Türkçenin güzelliği görülür. 
II.  Ankaralı’lar 23 Nisan etkinliklerinde çok eğlendi. 
III. Kızılay Meydanı’nda Zafer bayramı kutlandı.   
IV. Ufaklık, basamakları ikişer ikişer çıkıyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazım 
yanlışı vardır?

A)  I. ve II.
B)  I. ve IV.
C)   II. ve III.
D)   III. ve IV.

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlı-
şı vardır?

A)  25 Ağustos Pazartesi günü yaz kursları başlayacak.
B)  Cumartesi günü kardeşimin düğün töreni yapılacak.
C)   19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelemizin başladığı 

gündür.
D)  Her hafta Salı günü arkadaşlarla bir araya geliriz.

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A)  Binada hiç birşey yapmadan saatlerce bekledik.
B)  Herkes Ankara’dan gelecek bir haberi bekliyordu. 
C)  Şu oyuncakla biraz da ben oynamak istiyorum. 
D)  Demek ki onun böyle bir olaydan haberi yoktu.

6.  Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci çarşamba günü 
T.E.O.G. sınavında ter dökecek.

Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Sayıların yazımında yanlışlık yapılması
B)  Kısaltmanın yanlış yazılması
C)  Gün adının yanlış yazılması
D)  Bağlaç olan de’nin bitişik yazılması
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7.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün 
yazımı yanlıştır?

A)   O yağmurlu gecede düşe kalka ilerlemeye çalışı-
yorduk.

B)  Birçok insan ormanların gerçek değerini bilmiyor.
C)   Sözlerimizi anlamıyan insanlarla etkili iletişim kura-

mayız.
D)  Soruyu bu şekilde çözmek hiç aklıma gelmemişti.

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de”nin yazımı 
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)  Herkes binanın önünde toplanmaya başlasın.
B)  Temizlik konusun da çok hassas davranıyorum.
C)  Fatih de bu akşam oynanacak maça gelecekmiş.
D)  Böyle bir davette takım elbise giymen lazımdı.

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
yoktur?

A)   Olaylar gitgide daha karmaşık bir hâl almaya baş-
ladı.

B)   Sokakta kardeşleriyle elele dolaşan şirin çocuklar 
vardı.

C)  Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde oturuyormuş.
D)  Masanın üzerinde ki kâğıtları dosyaya koymuştum.

10.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı 
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)  Okullar 19 Eylül 2016’da eğitim-öğretime başladı.
B)   Almayı düşündüğümüz daire, binanın 8’nci katın-

daydı.
C)  Tribünlerde yaklaşık kırk beş bin kişi vardı.
D)  Kardeşimle saat 11.00’de Kızılay’da buluşacağız.

11.  Osmanlıcanın aslında altı yüz yıllık Türk Tarihi içinde  
          I         II       III 
oluşan, süslü bir Türkçe olduğunu bazı insanlar         
kabul etmek istemiyor.  
        IV

Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinde 
yazım yanlışı vardır?

A) I.           B) II.         C) III.                 D) IV.

12.  Sen, yirmi yaşında bir baharsınki 
        I 
Gölgende neşenin rüzgârı eser 
       II 
Düşünen alnımda benim her çizgi 
         III 
Baharı olmayan bir kışa benzer  
      IV 
   Ahmet Hamdi Tanpınar

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi-
sinde yazım yanlışı vardır?

A) I.           B) II.         C) III.                 D) IV.


