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*Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle 
başlar.
*Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
*Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.
*Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. 

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yukarıda verilen 
bilgilerin örneklerinden biri olamaz?

A. Özbekçe ve Tatarca dil aileleri aynıdır.
B. Azerilerle iki devlet tek milletiz.
C. Peygamberimize vahiy getiren melek Cebrail’dir.
D. Bu Dünya’da senin yerin çok başkaydı. 

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Sevgili Dostum, 
Senin kıymetini bir türlü anlayamamışım.
B. Geçen sene Rusça öğrenmek için kursa yazılmış-
tım.
C. Papağanım pıtır, kaç gündür konuşmuyor.
D. Helen Uygarlığı’nda Zeus’un yeri başkadır. 

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle 
başlar. 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uy-
mayan bir durum söz konusudur?

A. Festival 25 haziranda başlayacak.
B. 12 Şubat 1980’de  köyümüze çığ düştü.
C. Benim için 2020 yılı çok kötü geçti.
D. Bizim buralara mayıstan sonra bahar gelir.   

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimeler-
de sadece özel adlar büyük harfle başlar. 

5-Bu kurala uygun bir örnek kullanım hangi seçe-
nekte vardır?

A. Pastayı süslemek için Hindistan cevizi aldım.
B.  Çalıkuşu romanı, ilk tiyatro olarak kaleme alınmış 
bir eserdir. 
C. Kahtalı Mıçı, memleketinde çok sevilen bir sima-
dır.
D. Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, muazzam bir 
şekilde resmedilmiştir. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
lışı vardır?

A. Budizm, Hindistan’da yaygın bir inanış olmaya 
devam etmektedir
B. Gölbaşı İlçesi, yol güzergahında yer almaktadır. .
C. Topkapı Sarayı’na her yıl yüzbinlerce ziyaretçi akın 
ediyor
D. Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak etkinlikler 
öncesi belediye personeli çalışma yapmaya başlamış. 

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, 
göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar. 

3-Bu kurala aykırı bir durum hangi seçenekte 
vardır?

A. Gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçiyordu.
B. Ege Denizi, tuz oranı açısından diğerlerinden daha 
düşüktü. 
C. Van’a gelen misafirleri Göl turuna çıkardık.
D. Zigana Geçidi, bölge için önem arz etmektedir. 
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7-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A. Aral Gölü, ihtişamıyla görenleri büyülüyor.
B. Bu yıl İshakpaşa Sarayı’na gitmeyi düşünüyorum.
C. Şehrimize İngiliz ve Alman turistler akın etti. 
D. Uzun İnce Bir Yoldayım Türküsü çok sevilen bir 
türküdür. 

11-Yazımla ilgili olarak aşağıda kurallar ve örnek-
ler verilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? 

A. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. 
Örnek: Yunus Emre’nin şiilerini beğenirim. 

B.Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
Örnek: Sabahları Karabaş’ın havlamasıyla uyanıyo-
ruz.

C. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi 
büyük harfle başlar.
Örnek: Fen ve Edebiyat fakültesi öğrencileri eğitim 
alırken çok zorlanıyor. 

D. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle 
başlar.
Örnek: Osmanlı Devleti’nde Lale Devri, lalelerin 
meydanları süslediği zamanlardı. 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde imla ve nok-
talama açısından Türkçe kurallarına uygun bir 
kullanım vardır?

A. Atatürk Lisesinde mezun olduktan sonra İnönü 
Üniversitesi’nde okumaya başladım.
B. Bazı Hristiyan toplumlarda Müslümanlara karşı ön 
yargılı düşünceler vardılığı hala sürdürmektedir.
C. Kapıcımız Müslüm efendi, birkaç haftadır ortalık-
larda görünmüyor.
D. Yerli turistlerin yoğun talep gösterdiği Kale, bakım 
nedeniyle henüz hizmete açılmış değil. 

“Karahöyük Köyü bahar gelince  ağıllardaki 
    I            II
hayvanlarını  Bozok Yaylası’na çıkarır.    
       III          IV

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

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir yazım 
yanlışı vardır?

A. Kış, Doğu Anadolu’ya erken geldi.
B. Ankara’nın Batısı, rüzgarlıydı.
C. Şehrimiz, ülkenin kuzeyinde yer almaktadır.
D. Zeytin, Güney Marmara’da da yetiştirilir.  

10-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde büyük harfle-
rin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Yeğenimle birlikte Ayşe Ablam da hastalanmış.
B. Bugün Mars’ın hareketleriyle ilgili gözlem yaptık.
C. Eskiden Batı’dan bu kadar ürün ithal edilmezdi. 
D. Türkler, Anadolu’ya geldikten sonra Müslüman 
oldular. 

13-Aşağıdaki cümlelerde hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 

A. Şehrin sokaklarında İspanyol dansçılar gösteri 
yapıyordu.
B. Tamir için İngiliz anahtarı lazım. 
C. Ramazan Bayramı’nda onunla son kez görüşeceği-
mi kim bilebilirdi?
D. Yerde 100 Lira buldum.  
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CEVAP ANAHTARI

1-C
2-D
3-C
4-A
5-A
6-B
7-D
8-B
9-A
10-A
11-C
12-B
13-D
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