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1.Sayfa

1-Mevlana’nın söylediği sözlerde bir yazım yanlışı 
yapılmıştır. Bu yazım yanlışının nedeni hangisidir?

A. Büyük harfin kullanımındaki yanlışlık.
B. Özel isimlerin yazımındaki yanlışlık.
C. Ek yanlışlığı.
D. Ses olayı yanlışlığı.

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de ekinim yazı-
mında bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Sokakta kimsecikler yoktu.
B. Caddede oturanlarda bu durumdan habersizdi.
C. Okulun bahçesinde birkaç öğrenci kalmıştı.
D. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ki ekinde bir 
yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Aklındaki her neyse bize de söylemelisin.
B. Hâlbuki bu işin böyle olacağı belliydi.
C. Sen ki onca hastalığa göğüs germiş bir insansın.
D. Evde ki hesap çarşıya uymadı.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de ekinim yazı-
mında bir yanlışlık yapılmamıştır?
A. Sizde onlardan birisiniz.
B. Kapımda bekleyenlerede yardım etmek boynumun 
borcudur.
C. Elbette söylenecek sözler de yok değil.
D. Askerdeyken çok ta nöbet tutmadım.

5-Keloğlan’ın söylediği cümlede bir yazım yanlışı 
vardır. Bu yazım yanlışının benzeri hangi seçenekte 
yer almaktadır?

A. Sessizce gelince onu farketmedik.
B. Bizimlede ilgilenen birileri çıkar, elbette.
C. İstanbul boğazındaki tehlikeyi kimse göremedi.
D. Evde kirbit bulamayınca bakkala gittim.

6-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazımı yan-
lıştır?

A-Tıraş   B-Motorsiklet
C-Profesör  D-Hoşça kal

7-Aşağıdaki cümlelerde yer alan -ki eklerinden han-
gisinin yazımı doğrudur?

A. Gözler ki kalbin aynasıdır.
B. Öyleki bazı şeyleri anlatmak oldukça zor.
C. Sizinle madem ki anlaştık, mesele kalmamıştır.
D. Hayalinde ki aracı alınca mutuluktan havalara uçtu.

Her yıl düzenlenen festivalde bu kez kamuoyunun 
olumlu tepkileri vardı. Bu kez Antep Fıstığının adı 
dünyaya duyuruldu.

8-Yukarıdaki metinde yazım yanlışının nedeni nedir?

A. Büyük harfin kullanımındaki yanlışlık.
B. Ekte yapılan yanlışlık.
C. Gezegen adlarındaki yanlışlık.
D. Birleşik kelimedeki yanlışlık.
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15 Temmuz 2016 da meydana gelen hain saldırı 
 1              2 

üzerine, TBMM’nin bombalandığı yönünden haberler
          3

aldık. Ankara ilindeki bu saldırılar İstanbul’a da sıçradı.
  4

9-Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangi-
sinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A-1  B-2  C-3  D-4

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlı-
şı vardır?

A. Gemiler boğazın serin sularından geçiyordu.
B. Saat 14.45’de vapur hareket etti.
C. İstasyon Meydanı’nda kalabalık gittikçe artmaya 
başladı.
D. Yağışlar Rize ilini sele teslim etti.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı-
mında bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Yıllarca on iki kardeş aynı evde yaşadık.
B. Köyleriyle ilçe merkezi arası 20 km’dir.
C. Sınav sonuçları açıklandığında 3’üncü olduğunu 
öğrendi.
D. Bahçeye 5’er  metre aralıklarla ağaç dikimi yapıldı.

“Maçta takımımız art arda goller yemeye başladı.

Son on yıldır takımımız ilk kez bu kadar kötü

oynuyordu. Herkes şaşkınlık içerisinde maçı izliyordu. 

Herşeye rağmen bizler takımımızı destekledik.”

12-Yukarıdaki cümlelere baktığımızda hangi satırda-
ki cümlede bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A-Birinci satırda   B-İkinci satırda
C-Üçüncü satırda  D-Dördüncü satırda

13-Aşağıdaki tabloda yazımı yanlış ve doğru olan 
kelimeler yazılmıştır. Hangi seçenekteki kelimeleri yer 
değiştirirsen yanlışlık düzeltilmiş olur?

Yanlış Doğru
A Herşey Her şey
B Herkes Herkes
C Sürpriz Süpriz
D Espiri Espri

  

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır?
A. Bodrum Kalesi’ne bu yıl turistler pek gelmedi.
B. Sabah 08.45’de gemi limandan kalktı.
C. Pastaneden poğaça almayı unutma.
D. Gölbaşı ilçesinde hareketlilik yaşanıyordu

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışlığı yapılmıştır?

A. Onunla bire bir görüştüğümüzde bu durumu anlattım.
B. 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçişler başladı.
C. Taksim Meydanı, yaya trafiğine açılıyor.
D. Elektrik kesintileri insanları mağdur ediyor.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 
yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A. TDK’ya çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım.
B. Bu yıl ASELSAN’da çalışmaya başlamış.
C. Elindeki balığın ağırlığı 5 kg’dan fazla gelirdi.
D. Prof. Dr. Selim CANYÜCEL’in çalışmalarını dünya 
takip etmeye başladı.

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A. yan yana  B. sapasağlam
C. yemyeşil  C. yanayakıla
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