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“Ankara Elması, benim de en sevdiğim meyvelerdendir. 
Bu yıl ekim ayından beri elma yiyebiliyorum. Kuzey 
Ankara, bölgede en çok elma yetiştirilen yerdir.” 

1-Yukarıdaki cümlede bulunan yazım yanlışının 
nedeni nedir?

A. Ayların yazımında yanlışlık yapılmıştır.
B. Yön bildiren sözcüklerin yazımında yanlışlık yapıl-
mıştır.
C. Büyük harflerin kullanımında yazımında yanlışlık 
yapılmıştır.
D. Birleşik sözcüklerin yazımında yazımında yanlışlık 
yapılmıştır.

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A. Bugün Batı’dan alınan ürünler, cari açığa neden 
oluyor. 
B. Arkadaşlarla boğaz manzarasının tadını çıkardık.
C. Cendere Köprüsü, tarihteki gizemini koruyor.
D. “İnce Memed” Romanı birçok ödül almıştır. 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Evi terkedip gidiverdi. 
B. Birazdan buraya gelebilir.
C. Misafirlerini demin yolcu etti. 
D. Sınıfta olmadığını fark edince ailesini aradım.  

6-Aşağıdaki cümlelerin altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı hatalıdır?

A. İki paket kibrit aldım sobayı yakmak için. 
B. Adam yanlız yaşıyormuş. 
C. Pazardan 2 kg domates aldım. 
D. Bir bağ maydanoz iki lira olmuş. 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. 25/12/2000 tarihinde evlendim.
B. 11.11.2011 tarihi ülke için pek olumlu olmadı.
C. 7 şubatta kira sözleşmesi sona erecek.
D. 18 Kasım 1990 Perşembe günü kar felaketi yaşan-
dı. 

Eser adlarında geçen “ve, ile, de, ya da...” gibi sözcük-
ler küçük harfle başlatılır. Yapıt adının tamamı büyük 
harfle yazıldığında ise bu sözcükler de büyük harfle 
yazılır.

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 
kurala aykırı bir durum söz konusudur?

A. Mai ve Siyah, romanı dönemsel özellikler taşır.
B. LEYLA İLE MECNUN, bir aşk hikayesinden çok 
daha ötesidir.
C. Aşk Ve Gurur, yazarın en önemli eserlerindendir.
D. Geldim de Gördüm, türküsü anonimdir. 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A. Kuzey Anadolu, deprem riski en az olan bölgedir.
B. Toplantıya deli Metin de gelecekmiş.
C. Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu yarışmaya 
katıldı.
D. Sapasağlam adamsın, işini de kendin yap. 

4-Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımında bir 
yanlışlık yapılmıştır?

A. Biz on iki kardeşiz. 
B. Listede 6’ıncı sırada yer alıyorum.
C. Ona iki yüz elli lira borcum vardı. 
D. Şekerleri ikişer ikişer dağıttık. 
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9-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A. Gün geçtikçe sağlığı da düzeliyordu. 
B. Trafik cezalarının af edilmesini bekliyormuş.
C. Sen aç kalmayı hak ettin. 
D. Cüzdanını kaybedince tedirgin olmaya başladı. 

14-Yazımla ilgili olarak aşağıda verilen kurallardan 
hangisi yanlıştır?

A. Bağlaç olan “-ki” kendinden önceki sözcükle biti-
şik yazılır fakat ünlü uyumuna uymaz.
B. İkilemeler arasında herhangi bir noktalama işareti 
konmaz.
C. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve 
takma adlar büyük harfle başlar.
D. Yön bildiren sözcükler yönünü bildirdiği isimden 
önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük yazılır. 

10-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde “yüzyıl” söz-
cüğü ayrı yazılmalıdır?

A. Dedelerimiz yüzyıl önce bu bölgeye göç etmişler.
B. Bizim bölgede yüzyıllardır savaşlar egemen olmak-
tadır.
C. Geçtiğimiz yüzyıl, devletlerin gelişmesinde önemli 
bir yer tutar. 
D. İslamiyeyi X.yüzyılda kabul etmeye başladık. 

15-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A. Hiç kimse bu işi benden iyi yapamaz. 
B. Böyle konuşmasını bir türlü aklım almıyor.
C. Her şeye rağmen bunu ben de başaracağım. 
D. Açıklamalarda anlaşılmıyacak bir şey yoktu. 

“Atatürk bulvarında toplanan halk konserdeki 
    I              II
sürpriz eğlencelere şahit oldu.”
    III          IV

11-Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?
A. I  B. II            C. III            D. IV

Türkçede “-ki” ekinin üç görevi vardır: bağlaç olan 
-ki, sıfat olan -ki ve zamir olan -ki. Bağlaçlar için bazı 
kalıplaşmış “-ki”ler vardır. Bunlar bitişik yazılır. 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki’nin yazı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A. Senki bu işin üstesinden gelebilecek birisin. 
B. Mademki beni anlamayacaktın neden ortak oldun?
C. Senin ki biraz önce buradaydı.
D. Oysa ki tüm yaşanılan olaylar bize ders olmadı.

12-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde kısaltmaların 
yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A. TV’deki yayın akışını takip edemedim. 
B. ODTÜ’de öğrenciler bir buluşa imza attı. 
C. Uçak, ABD’ye iniş yapmış. 
D. MEB’ten son dakika kararı öğrencileri şaşırttı.

17-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 

A. Ankara’lı bir askerlik arkadaşım vardı.
B. Van’dan sonra Şırnak’ta görev yaptım.
C. Bizim Şililop Apartmanı’nda yangın çıktı.
D. Anlayacağın dilimiz de çok keskin olmuş.  

13-Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı yan-
lıştır?

A. Sarımsak  B. Motosiklet
C. Matbuu  D. Hacıyatmaz
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