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          LGS-2020
(I) Çayın hikâyesi yaklaşık beşbin yıl evvel
Çin’de başladı. (II) Efsaneye göre İmparator
Shen Nung bir öğle istirahatindeyken
hizmetkârları, içmesi için ona bir kapta su
kaynatıyorlardı. (III) Bu sırada tatlı bir rüz-
gâr, sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü.
(IV) İmparator, bu suyu içince öyle beğendi 
ki çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu.

1-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I  B) II  C) III    D) IV

    
  LGS-2019

Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyor-
sa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle 
başlar.
Bu açıklamaya göre,
I. 2018’de ziyaret ettiğim Kuzey Ege’nin
sevimli köyü Assos’u gezmek için Mart belki
de en doğru zaman.
II. Macar bir mimarın grafik resimlerinden 
oluşan “Türkiye’deki Macar İzleri” başlıklı 
sergi 2017’nin Eylül ayına kadar ziyaret edile-
bilecek.
III. Şebiarus töreni için 15 Aralık çarşamba
günü Konya’ya gideceğim.

2-Cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı
vardır?
A) Yalnız I.   B) Yalnız II.
C) I ve III.   D) II ve III.

2016-Kasım TEOG
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) Genç, tıp dergisini alıp bir kaç makale oku-
du.
B) Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te dünyaya
gelmiştir.
C) Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir.
D) Son yıllarda THY’nin yolcu sayısı çok arttı.

   2018 LGS
1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki
bey, oğlunu o günlerde subay çocukları için
açılan Eyüp Sultan Askerî lisesinde özel bö-
lüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre 
öğretim yapılan bu okul da eğitim dili Fransız-
caydı.
3-Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili
bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan-
lar, saygı sözleri
B) Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları
C) Bulunma durum eki “-da, -de”nin yazımı
D) Kurum, kuruluş ve kurul adları

                              2016-Aralık Mazeret-TEOG
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

A) Bisiklet sürerken birden karşısına çıkan
köpek yavrularını farketmedi.
B) Beni buradan uzaklaştırmak için her şeyi
yaptılar.
C) Şu karşıki dağda derin bir mağara var hiç
unutmadığım.
D) Herkes hayatında er ya da geç bir sorunla
karşılaşır.
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2017 Nisan TEOG
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
A) Kütahya’ya giderken yakıtı bittiği için yol 
da kaldı.
B) Ya sunumunu hazırlarsın yada toplantıya
katılamazsın.
C) Bana kalırsa kardeşime yirmi lirada yeter.
D) Aylarca sulamasan da bu çiçek yine sol-
maz.

2015 Aralık-Mazeret TEOG
Sıcak bir mayıs günüydü. Dut ağacının altında
         I
temiz bir hasırın üstüne serdiği kırmızı
şiltesinde oturan ablamda sevimli kedisi
             II
Mercan ile oynuyordu. Siyah kediyi okşayan
    III
elini kaldırdı, başına götürdü. Kınalı saçlarını
hafifçe kaşıdı.
  IV
9-Bu metindeki numaralanmış yerlerin han-
gisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

2017 Mayıs Mazeret TEOG
7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) Bilim insanlarının en merak ettiği konu 
Ay’ın arka yüzüdür.
B) Sitemizin köpeği Pati, herkes tarafından
sevilir.
C) Bozcaada Nisan ayında ilkbaharı coşkuyla
karşılar.
D) Toros Boğazı Avustralya’nın kuzeyinde yer
alır.

2016-Nisan TEOG
Gölün kuzeyinde o kadar su birikmiş ki 
        I          II
aradan bir hafta geçmesine rağmen 
ay çiçekleri hâlâ sular altında. Bir ağaç
       III
suyun üstünde doğal köprü rolünü üstlenmiş 
durumda ama geçmek çok da kolay değil.
         IV
10-Bu metindeki altı çizili sözlerin hangi-
sinde yazım yanlışı vardır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

2016-Mayıs TEOG
TÜBİTAK’ın katkılarıyla kurulan
      I
Kocaeli Bilim Merkezi, 18 Nisan 2015’de açıldı.
 II        III
İki yüze yakın deney düzeneği bulunuyor.
      IV
11-Bu metinde numaralanmış sözlerin han-
gisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

2015 Kasım TEOG

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
yazım yanlışı yoktur?
A) Bu soruyu Hasan beye sormuştu.
B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü
gezdi.
C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını 
alıp okumaya başladı.
D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programı-
nı izlemişlerdi.
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2015 Nisan TEOG
Eskiden daha çok kuzey Ankara taraflarında
         I
yetişen armutlar, Ulus Meydanı’nda seyyar
         II
el arabalarında satışa sunulurmuş. Bu küçük,
sert ve sulu armudu herkes dört gözle bekler-
miş. Halkın bu kadar sevdiği bir ürün tabii 
Ankara ile sınırlı kalmamış ve 
Anadolu şehirlerinin birçoğunda yetiştirilmeye
           III
başlanmış. Ancak nerede yetiştirilirse yetiştiril-
sin Ankara armudu olarak anılmış bu ürün.
     IV
12-Bu metindeki altı çizili yerlerin hangi-
sinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir 
yanlışlık yapılmıştır?
A) I.    B) II.
C) III.    D) IV.

2013 Kasım TEOG
14-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük-
lerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anadolu’nun Doğusuna yılın ilk karı düş-
tü.
B) Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.
C) Dün ilk defa Van kedisi gördüm.
D) Semih amca yarın sabah İzmir’e gidecek.

2013 Aralık-Mazeret TEOG
15-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük-
lerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Zeynep hanım, yarın akşam önemli bir 
konferans verecek.
B) TBMM her yıl 1 Ekim’de toplanır.
C) Fatma teyzemin yemekleri çok güzeldir.
D) Ankara Kalesi en çok ziyaret edilen yerler-
dendir.

2015 Mayıs-Mazeret TEOG
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
B) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle 
bindi.
C) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için
üzülüyordu.
D) Hastalar koridorda muayene sırası bekli-
yorlar.

2012 SBS
Van Gogh’un, ünlü tablolarından biri olan
“Moonrise”ı tam olarak ne zaman yaptığı
        1
bilinmiyordu. Bunu çözmek için iki gök
bilimci, sanatçının resmi yaparken durduğu
yeri saptayıp ayın konumuna dikkat ettiler.
                          2
1889 yılında hangi günlerde o noktada
    3
görülmüş olduğunu hesapladılar. Bunun
sonucunda tablonun 13 Temmuz 1889’da
    4
saat 21.08’de yapılmış olduğunu belirlediler.
16-Bu metindeki numaralandırılmış söz-
cüklerin hangisinde, büyük harflerin yazı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4
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2020 Bursluluk
17-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
A) Bir çok konuda geç kalışımız düşünmeye
geç başlayışımızdan kaynaklanıyor.
B) 2019 yılı, Şubat ayının 16’sına rastlayan
Cumartesi günü İstanbul’dan ayrıldım.
C) İki deniz arasındaki bu tropik adaların,
zümrüt bir gerdanlıktan hiçte farkı yok.
D) Vakitin nakit olduğu bu dönemde derin
düşünebilmek için çok da zamanınız yok.

2019 Bursluluk
“Ankara kalesinin tarihi hakkında birçok şey 
öğrendim.” 
18-Bu cümledeki yazım yanlışının bir ben-
zeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A. Roman da en sevdiğim karakter Feride’dir.
B. Onarımdan dolayı PTT birkaç gün hizmet 
veremeyecekmiş.
C. Dicle ırmağı Anadolu’nun can damarların-
dan biridir.
D. Cep telefonum kayıp olduğundan çok 
üzülmüştüm.

2001 OKS
20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta-
lama yanlışlığı vardır?
A) Türkiye AET’ye girmekte ısrarlı görünü-
yor.
B) Bu yıl 3.’üncü kez yarışmaya katıldı.
C) Gülcan, 23 Ağustos 1964’ te dünyaya
geldi.
D) Yine n’oldu da sinirlendin böyle?

2018 Burslukuk
19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı vardır?
A) Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkası-
na da dinletebilir.
B) İnsan her şeyden vazgeçebilir ama insan-
lardan asla!
C) Gerçek dostluklar yıldızlar gibidir, yalnız 
geceleri parlar.
D) Kendine dost olan, bilinki herkese dost-
tur. 
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