
                                                                  YAZIM KURALLARI 

 

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin 

yazımı yanlıştır? 

A) Televizyondaki filmi izledim. 

B) Buraları çok sevdi; öyleki kalmaya karar 

verdi.* 

C) Benim kalemim kayboldu, onunkini kullandım. 

D) Kimseyi kırmadım ki  düşman kazanayım. 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru 

edatı doğru  yazılmıştır? 

A) Onu daha önce de aramışmıydınız? 

B) Yaz için bir gezi planınız var mı?* 

C) Kardeşinizi yalnızmı bıraktınız? 

D) Gözlüklerinizimi kaybettiniz? 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Ağabeyim 1974’te liseyi bitirdi. 

B) Mayısda okullar tatil olacak.* 

C) Toplantıya Murat da gelecek. 

D) Bu akşam da çalışmak zorundayım. 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Güney Anadolu’da dağlar denize paraleldir. 

B) Öğretmen Tülay Hanım işi bırakmış. 

C) Şu Dünyanın işine hiç aklım ermiyor.* 

D) Ilgaz Dağları’na gezi düzenlemiştik. 

 

 

 

5.Aaşğıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 

yazımı yanlıştır? 

A) Sen de onu aramayıverdin. 

B) Soğuk yemekleri yiyemedim. 

C) Ona, bene gelme diyemedim. 

D) Sen beni hiç anlıyamıyorsun.* 

 

 

 

6. “O her zaman olduğu gibi aşırı merakıyle 

hepimizi sıktı.”cümlesinde hangi sözcük ya da 

sözcük öbeği yanlış yazılmıştır? 

A) olduğu                                  B) merakıyle* 

C) hepimizi                               D) sıktı 

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 

fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Onu karşımda görünce donakaldım. 

B) Sana ben de yardım edebilirim. 

C) Olayın sarsıntısını içimde hissettim. 

D) Sen de onun sözlerine inanı verdin.* 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ay ve gün 

adları yanlış yazılmıştır? 

A) 22 Haziran Salı günü onu yolcu ettim 

B) Haftaya Salıya bana geleceksiniz.* 

C) 29 Kasım Cuma günü doğmuşum. 

D) 19 Mayıs 1919 Türk toplumu için önemli bir 

tarihtir. 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Beni üzmiyeceğinizi düşünüyorum. 

B) Öğretmeninizi niçin dinle miyorsunuz? 

C) Şiirlerden başka romanda yazmış. 

D) Birtakım sıkıntılara katlanmıştım.* 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak 

işareti yanlış kullanılmıştır? 

A) “Falaka ”çocuklara yönelik bir eserdir. 

B) Küçük kız “Annemi” isterim,dedi.* 

C) “Aşiyan” Tevfik Fikret’in evine verdiği addır. 

D) “Bravo!”diye bir haykırmayla irkilmişim. 

 

 

11. Dünya, güneş, ay sözcükleri  terim anlamında 

kullanıldığında büyük harfle başlar. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu konuda bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Onu görünce dünyam karardı. 

B) Bu Dünya’da senin gibisini görmedim.* 

C) Bu mevsimde Güneş ışınları Dünya’ya dik 

gelir. 

D) Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü üç yüz 

altmış beş günde tamamlar. 

 

 

12.Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) ilk  okul  *                      B) ilk adım 

C) ilkbahar                           D) ilkyaz 

                     

 

 

13.Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin 

yazımı yanlıştır? 

A) Hazzetmek                   B)Arzetmek* 

C)Devretmek                     D)Seyretmek 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) O kadar çok konuştuki bize söz düşmedi. 

B) Modern çağ da insanın yalnızlığı öne çıkmıştır. 

C) Bu görüşe siz de katılıyor musunuz?* 

D) Sana hiçbir  şey sormıyacağım. 

 

 

 



 

15. Büyük harflerin kullanımıyla ilgili, aşağıdaki 

açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

A) Semt ve mahalle adları büyük harfle başlanarak 

yazılır. 

B) Çiçek adları, her zaman büyük harfle 

başlanarak yazılır.* 

C) Yapı, yapıt ve ören yer adları, büyük harfle 

başlanarak yazılır. 

D) Köy, kasaba, semt adları, büyük harfle 

başlanarak yazılır. 

 

 

 

16. “Söz döndü dolaşdı, yine o konuya 

geldi.”cümlesinde bulunan aşağıdaki 

sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir? 

A)  dolaşdı   *                              B) döndü 

C)  konuya                                 D) geldi 

 

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük 

harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Konya Ovası, yurdumuzun büyük bir buğday 

ambarıdır. 

B) Fırat Nehri, Güneydoğu Anadolu’ya can 

verecek. 

C) İstanbul’da oturmama karşın Belgrat 

ormanlarına hiç gitmedim.* 

D) Van Gölü,pek çok sanatçıya konu olmuştur. 

 

 

 

18. “mi” aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru 

yazılmıştır? 

A) Korkudanmı,  çekindiğindenmi bilemedim. 

B) Benim yüzümden mi işten çıkmış.* 

C) Bundan güzeli varmı? 

D) Kitaplarını çantamamı koydun? 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Yapılan deney Güneş tutulması ile ilgilidir. 

B) Kara iklimi İç anadoluda görülür.* 

C) Toplantıda Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 

temsil ediyor. 

D) Aliler bugün Bandırma’ya gitti. 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin 

yazımı yanlıştır? 

A) Sepetteki meyveleri boşaltıver. 

B) Sizin eve göre bizimki daha büyük. 

C) Köşebaşındaki mağaza bizimdir. 

D) Çay o kadar tatlıki içemedim.* 

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 

fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Ondan burada kalmasını rica ettim. 

B) Bu soruyu siz çözebilirsiniz. 

C) İsteğimi Müdür Bey’e  arzettim.* 

D) Bir tatil günü karşıma çıkıverdi. 

 

 

 

22.”Birleşen sözcüklerin birinde ses düşmesi 

oluyorsa bitişik; olmuyorsa ayrı yazılır.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala 

uyulmamıştır? 

A) Akşama kadar senden bahis ettik.* 

B) Sorunlarını müdüre arz etti. 

C) Sonunda yaşlı annesini terk etti. 

D) Sinemaya gitmek için naz etti. 

 

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Bu ay soğuk günler geçirdik. 

B) Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor. 

C) Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.* 

D) Oturma odamızı güneş iyice ısıttı. 

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Ankara Sanat Tiyatrosu “Bir Halk Düşmanı” 

eserini sahneliyor. 

B) O olaydan sonra Dünya’da tek başıma 

kaldığımı hissettim.* 

C) Şair Eşref’in Kırkağaç’ta bir heykeli var. 

D) “Varlık”, sanat edebiyat dergisi olma niteliğini 

yitirdi. 

 

 

 

25. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “ki”lerden 

hangisi,  ayrı yazılmalıdır? 

A) Mahalledeki kavgayı ben de gördüm. 

B) Sizlerki vatanı yüceltecek kişilersiniz.* 

C) İkinci sayfadaki şiiri çok beğendim. 

D) O kalem, kardeşiminkine benziyor. 

 

 

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Nurullah Ataç: “Savunulan her düşünce 

doğrudur.”der. 

B) Teknolojik gelişmede Japonya, Batı’yı geçti. 

C) Sıralamada 7’inci sırada yer aldım.* 

D) Türk Dil Kurumu, dil üzerine çalışmalar yapar. 

 

 

 



 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bilgi yarışmasında bizim sınıfta dereceye 

girdi.* 

B) Toplantı da kütüphanede yapılacak. 

C) Havuzda yüzerken de dikkatli olmalıyız. 

D) İlköğrenimini kent dışında mı yaptın? 

 

 

 

28.Aşağıdakilerin hangisinde “de” ayrı 

yazılmalıdır? 

A) Paranda bitti, şimdi ne yapacaksın?* 

B) Cebinde beş kuruş paran kalmadı. 

C) Evde bir yerlerde belki vardır. 

D) Babamda para var mı acaba? 

 

 

 

29.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin 

yazımı yanlıştır? 

A) İyice belleki, yolları karıştırıp kaybolma!* 

B) Sınıftaki kitaplık yani düzenlendi. 

C) Belki bir gün görüşürüz. 

D) Belli ki sen zayıf almışsın. 

 

 

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük 

harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlış 

yapılmıştır? 

A) Taksiyle Fahrettin Altay Alanı’na gidiyoruz. 

B) Atatürk lisesi öğrencileri geçiyor.* 

C) Şair Eşref Bulvarı buradan başlar. 

D) Bizi Montrö Meydanı’nda indir. 

 

 

31.Gökbilim ve coğrafyayla ilgili konuların 

anlatımında dünya, güneş,ay sözcükleri büyük 

harfle; bunların dışındaysa küçük harfle 

başlanarak yazılır.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 

uyulmamıştır? 

A) Geçen yıl Güneş tutulması ülkemizden de 

görüldü. 

B) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte 

dolaşır. 

C) Oturma odamız bütün gün Güneş alır.* 

D) Onunla, dünya bir araya gelse konuşmam. 

 

 

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Kerpiçten yapılmış bir evde oturuyordu. 

B) Atatürkçü,çalışkan iyi bir insandır. 

C) O, öğretmen olmaya karar verdi. 

D) Ayakda durmak, onu çok yoruyordu.* 

 

33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Kilis’den getirdikleri malları, Antalya’ya 

yolladılar. 

B) Maraş’tan Pazarcığa kadar gitmeleri 

gerekiyordu. 

C) Milas’da Marmaris’de uzun bir tatil yaptılar. 

D) Kars’ta,  Sarıkamış’ta yaşamının bir bölümünü 

geçirdi.* 

 

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bunları siz mi yazıyorsunuz? 

B) O çocuğa niçin bak mıyorsunuz?* 

C) Sen o toplantıya gelmeyecek misin? 

D) Akşamları  mı kitap okuyorsun? 

 

 

35.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Anadolu’nun güneyi çok sıcak günler 

geçiriyor. 

B) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı 

yıllarında geçiyor. 

C) Ankaralı seyirciler , bu maçta çok coştular. 

D) Bu olaydan utanmış; yüzü renkden renge 

girmişti.* 

 

 

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Ayvalık’a gelmeden Erdek’de mi kaldı.* 

B) Onun  doğumu nisan ayının pazarına rastladı. 

C) Her yılın 9 Eylül günü bir yerlere gitmek âdet 

oldu. 

D) Bu kez de toplantı pazartesiye ertelendi. 

 

 

37.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Orijinal görüşleri herkesin ilgisini çekti. 

B) Proğramın bütün gerekleri yerine getirildi.* 

C) Hukukun üstünlüğüne her zaman inanmıştı. 

D) Yemekte tavukgöğsü istedi. 

 

 

 

 

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Gereği için durumu bilgilerinize arzederim.* 

B) Lütfen yine bu konudan bahsetmeyelim. 

C) Çok sevdiği köpeğini iki gün önce kaybetmiş. 

D) Konuşalım ve bu olayı artık halledelim. 

 

 

 

 

 



39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Üst üste yığılmış dağınık kitapları 

düzeltiyordu. 

B) Art arta gelen ölümler, onu çok hırpalamıştı.* 

C) Karnesini alınca renkten renge girdi. 

D) Kitaptan kitaba geçiyor, heyecanla 

araştırıyordu. 

 

 

 

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 

eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Ne kadar hissediyorsan, o kadar yaşıyorsun, 

demektir. 

B) Onunla tanışmaktan çok memnun oldum. 

C) Sabır etmek insanlara has en güzel 

davranıştır.* 

D) Eşyaları kamyonla  depoya nakledildi. 

 

 

 

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güney” 

sözcüğünün yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Onun evi şehrin güneyine kalıyor. 

B) Evimizin güneye bakan odaları sıcaktı. 

C) Adana’nın Güneyinde plansız yapılaşma var.* 

D) Geçen yıl Güney Anadolu daha çok yağış aldı. 

 

 

 

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Ona söyliyecek söz bulmakta güçlük çektim. 

B) Bu yardıma katılmıyan tek sen kaldın. 

C) Düşüncelerinden asla taviz vermezdi.* 

D) “Gelmiyeceğim” diye tutturdu. 

 

 

 

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Dostça davranışları herkeste sevgi yaratıyordu. 

B) Büyükçe bir tepenin üstünden denizi seyretti. 

C) Sınıfca pikniğe  Pozantı’ya  gittik!* 

D) Arkadaşça duygular  içinde, bana moral verdi. 

 

 

 

 

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı 

yazılması gereken “etmek” sözcüğü bitişik 

yazılmıştır? 

A) Bu insan yanlarını sakın kaybetme. 

B) Her şey olacağına varırmış; derdetme.* 

C) Halledilen bu sorunlardan sonra içi 

rahatlamıştı. 

D) Hep ondan bahsetmek sorunlarını çözüyor mu? 

 

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Ankara-Bakü arasında havaköprüsü kuruldu.* 

B) Dün açık kalp ameliyatı oldu. 

C) Bize açık  yürekli biri gerekiyordu. 

D)  Açık göz yavaş yavaş kapanıyordu. 

 

 

 

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Elime aldımki ne göreyim bardak çatlamış.* 

B) Neyse  ki ben daha önce davrandım. 

C) Karşıdaki kapıyı çalınız. 

D) Dünkü yağmur faydalı olmuştur, sanırım. 

 

 

 

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 
A) Öğrencilerimin herşeyi öğrenmelerini 

istiyorum. 

B) Eve birtakım yeni ansiklopedi aldım. 

C) İlkbaharda bahçemizde balı baba çiçeği açar. 

D) Her konuda kompozisyon yazabilirim.* 

 

 

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Saat 11.00’de otogara gideceğiz. 

B) 1995’te yirmi üç yaşında öldü.* 

C) Birinci Dünya Savaşı 1914’de başladı. 

D) Köyümüze 1943’de okul yapıldı. 

 

 

49. Aşağıdakilerin  hangisinde büyük harflerin 

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? 

A) Benim Dünyam sevgi doludur. 

B) Bunları doktor Mehmet’e anlattım. 

C) Ağrı dağı  Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. 

D) Gezegenlerin enerji kaynağı Güneş’tir. * 

 

 

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Artık anladım ki söylenenlerin hiç biri doğru 

değilmiş. 

B) Halbu ki ben böyle düşünmüyorum. 

C) Bu konuda asla senin gibi düşün müyorum. 

D) Sen kim oluyorsun, sen kaç kitap okudun ki?* 

 

 

 

51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 
A) Bu yaştan sonrada çalışılma. 

B) Senki anılarınla yaşarsın... 

C) Sınıfta ki öğrencilerde gürültüye başladı. 

D) Yalnızlık içinde, gönlündeki acılarla yaşadı.* 

 



52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 

sözcük yanlış yazılmıştır? 

A) Bu  sonucu hak etmedin. 

B) Bütün suçlarını redetti.* 

C) Seni asla affetmem. 

D) Tüm umutlarım kayboldu. 

 

 

 

53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Kumsalda kayıkçı ile karşılaştım. 

B) 1999’da bizi mutlu etmedi. 

C) Durumu biraz sonra arzedeceğim.* 

D) Öğleye kuş başı yiyelim. 

 

 

54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Güllerin rengi ve kokusu , türüne göre değişir. 

B)  Benimle konuşmakdan  hoşlanıyordu.* 

C) Arkadaşı hiç sesini çıkarmadan onu kucakladı. 

D) Babamın bir arkadaşı  bizi karşıladı. 

 

 

55. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Kitap, bilincin insandan insana iletile  bildiği 

araçtır. 

B) İnsan aklı doğayla savaş içindedir.* 

C) Dağ insanları konuşgan olmuyor derler. 

D) Ağaçdaki kuş yuvasını bozdular. 

 

 

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 
A) Savunma yapmayan bir takım olur mu? 

B) Ender Mağazası’ndan birtakım çatal,bıçak 

aldım.* 

C) O, Bir takım elbiseyi üç yıl giyer. 

D) Birtakım insanlar kuşları acımasızca öldürüyor. 

 

 

57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) KİT’lerin satışları sürüyor. 

B) TRT’nin sanat programları beğeniyle izleniyor. 

C) MKE’de silah üretimine başlandı. 

D) TSE’in son standardı “kahve” için.* 

 

 

 

58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Sizinle aynı görüş  de değilim.* 

B) Onun  da burnu büyüdü. 

C) Mehmet  de sınava girecek. 

D) Dün  okulda çalışmamız vardı. 

 

 

59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 
A) Onunla hâlâ görüşmeyi düşünüyor musun? 

B) Benimle gelmek iste miyormusunuz?* 

C) Seni arar mı aramaz mı bilemiyorum. 

D) Takımı küme düşmekten kurtarmaya çalışacak 

mısınız? 

 

60. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımına ilişkin bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Mete, dayı olunca çok sevindi. 

B) Babam da İstanbul’dan gelecek. 

C) On beş gün sonra hasta iyi oldu. 

D) Yarbay Mehmet Gökmen beyi iyi tanırım.* 

 

 

61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

kelimenin yazımı yanlıştır? 

A) Üst geçitte kaza olmuş. 

B) Beni görünce renkten renge girdi. 

C) Göğüsüme aniden bir ağrı girdi.* 

D) Bana  karşı tavrın  neden değişti? 

 

 

62.”Konuşduklarımız aramızda 

kalsın.”cümlesindeki yazım yanlışının benzeri, 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Yanlış da yapsam bana kızmaz. 

B) Bu soğukda daha fazla çalışma.* 

C) Onu tanıdıkça daha çok seviyorum. 

D) Bunu hangi maketten aldın? 

 

 

63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 
A) Her Çarşamba onu ziyaret ederim. 

B) Ona yardım etmek isterdim. 

C) Hasta olacağını his etti.* 

D) İşlerini çabuk bitirdiğim için memnun oldu. 

 

 

64. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 
A) Ondaki sabrı bilmiyen mi var?* 

B) Bu rüzgâr genellikle kuzey doğudan eser. 

C) Benim kitabım basıldı, sizin ki ne zaman 

basılacak.? 

D) Saat 3’teki toplantıya mı katılacaksınız? 

 

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Amerika’nın  Güneyine değişik ırktan insanlar 

göç etmiş.* 

B) Anadolu’nun doğusunda geçim kaynağı 

hayvancılıktır. 

C) Bu yaz Doğu Karadeniz’i dolaşacağım. 

D) Singapur bir Güneydoğu Asya ülkesidir. 

 



66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 
A) Gel görki söyleneler hiç de öyle değil. 

B) Dün de beni mi aramıştın?* 

C) Siz de Gül Sokak’da  mı oturuyorsunuz? 

D) Toplantıya Veli Bey’de geldi. 

 

 

67. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Poyraz kuzeyden eser. 

B) Batı Anadolu’da doğal bitki örtüsü makidir. 

C) İsviçre, Kuzey Avrupa ülkesidir. 

D) Söke’nin Kuzeyi dağlarla kaplıdır* 

 

 

 

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Yöneticiyi görmek için üst kata çıktı. 

B) Sapa sağlam adam dileniyor utanmadan!* 

C) Ben seni dünyalar kadar severim. 

D) Gökyüzünde kara  kara bulutlar toplanmış. 

 

 

69.Aşağıdakilerin hangisinde”de” bağacının 

yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) En önemli iş te bitti böylece* 

B) Gel de kızma bu sorumsuzluklara. 

C) Sen de anlamazsan beni kim anlayacak? 

D) Sınava Gizem de katıldı. 

 

 

70.Aşağıdakilerin hangisinde “ki”lerin yazımına 

ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Cumhurbaşkanı salona girmeden herkes 

sahnedeki yerini almıştı. 

B) Demek ki büyücülere inanıyorsunuz siz.* 

C) Siz ki büyük zorlukları yenmiş birisisiniz. 

D) Aramızdaki adıyla Şef, cılız,sessiz bir kişiydi. 

 

 

 

71.Verilenlerin  hangisinde , sayıların yazımına 

ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) 1920’nin  ilkbaharı bir başkaydı Ankara. 

B) Hızlı tren saat 18.30’da kalkacak dediler. 

C) Bu daracık odada iki yüz yetmiş sekiz gün 

geçirmiş. 

D) Odaya ondokuz yaşlarında bir genç girdi.* 

 

 

 

72.Verilen cümlelerin hangisinde bileşik 

eylemlerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?  
A) Önerilerini hiç düşünmeden reddettim. 

B) Genel Müdüre bilgi arzettim. 

C) Evini çok küçük  yaşta terk etmiş. 

D) Onu dün akşam garajdan yolcu ettik. 

 

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bu yörenin güzelliklerine bakmağa 

doyamazsınız. 

B) Düğüne onu da çağırdım ama gelir mi 

bilemiyeceğim. 

C) Aydın insan,  yaşadığı çağdan da sorumludur.* 

D) Kaçak inşaatlar etrafda sorun yaratıyor. 

 

 

74. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 

hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Balıkcıdan iki kilo balık aldım. 

B) Kendisini yavaşca ikaz ettim. 

C) Kuşu kafesden çıkardım 

D) En sonunda suskunluğunu bozdu.* 

 

 

 

75.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yardımcı 

fiil ayrı yazılır? 

A) Kahrolmak                       B)Emretmek 

C)Varolmak  *                        D)Hissetmek 

 

 

76.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

hatası vardır? 

A) Mustafa Kemal, Atatürk  soyadını 1934’de 

aldı.* 

B) 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 

C) Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936’da 

İstanbul’da öldü. 

D) 12 Mart 1921’de Erzurum düşman işgalinden 

kurtuldu. 

 

 

77. “Her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğe 

şükran duygularıyla dopdoluyuz.”cümlesinde 

hangi kelime yanlış yazılmıştır? 

A) Her zaman                                  B)Mehmetçiğe 

C) Bugün de*                                     D)Dopdoluyuz 

 

 

 

78.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 
A) Kentin sokakları tertemizdi. 

B) Önceki gün yolda dayıma rastladım. 

C) Dün gökyüzü pırılpırıldı.* 

D) Bahçede kardeşim de oynuyor. 

 

 

 

79.Aşağıdaki cümlelerde yer alan “de”lerden 

hangisi, kelimeye bitişik yazılmalıdır? 

A) Aldığımız kitaplar sen de kalsın.* 

B) Kardeşim eve de dönmüş olabilir. 

C) Okulun bahçesini de ağaçlandırdı. 

D) Dün Ahmet de buraya gelmiş. 

 



80. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

hatası vardır? 

A) Televizyondaki çocuk programı çok güzeldi. 

B) Babam yeni bir elbise alırsa sevineceğim. 

C) Kardeşim okula sabah erkenden gidiyor. 

D) Dün geliriken yolda öğretmenimi gördüm.* 

 

 

 

81.Hangi cümlede yanlış yazılan bir kelime 

vardır? 

A) Pencereden çenber çeviren çocukları 

seyrettim.* 

B) Sinemaya Perşembe günü gideceğini söyledi. 

C) Bisiklet üzerinde cambazlık yapmak çok 

tehlikelidir. 

D) Yük taşımaktan kamburu çıkmıştı. 

 

 

 

 

82.Aşağıdaki cümlelerde yer alan”ki”lerden 

hangisi, kelimden ayrı yazılmalıdır? 

A) Çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. 

B) Çocuk bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu. 

C) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam.* 

D) Emre, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu. 

 

 

 

83. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Oynarken arkadaşlarından biri oyunbozanlık 

etti. 

B) Çocuklardan birkaçı avluda oynuyordu. 

C) Bir yaz günü İstanbul’lu biriyle yolculuk 

ettim.* 

D) Kardeşim kağıt helvası almak için sokağa 

koştu. 

 

 

 

 

84.Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti      

( ^ ),  kelimenin anlamını değiştirmez? 

A) Kar                       B) Lamba* 

C) Hala                      D) Adet                          

 

 

 

 

 

85. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Buraya Öğretmen Sedat Çalış caddesi denir. 

B) Yolcu otobüsü Zonguldaktan hareket etti. 

C) Kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

çıkarılır.* 

D) Kızılcık dalları romanını okudunuz mu? 

 

86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Arkadaşınada gelip gelmeyeceğini sormalısın. 

B) Sonunda aradığı adreside buldu. 

C) Zevkine uygun  ayakkabıyı bu mağazada 

buldu.* 

D) Bu görevi ya sen yada ben üstleneceğim. 

 

 

 

87.” Ateşin var mı?”sorusuna cevap olabilecek 

aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı 

doğrudur? 

A) Çakmakta var kibritte var. 

B) Çakmak ta  var kibrit te var. 

C) Çakmakda var kibritde var. 

D) Çakmak da var kibrit de var.* 

 

 

88 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Karlı havada yola çıkmadığına şükretti. 

B) Bu davranışın beni çok mutlu etti. 

C) Ali, ,iş yerini başkalarına devretti. 

D) O, yıllarca dünyaya hükm etti.* 

 

 

89. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Biraz daha hızlı koşuverse trene yetişirdi. 

B) Biz bahçeli  evler semtinde oturuyoruz.* 

C) Beni birkaç defa telefonla aramıştı. 

D) Ali’nin babası kütüphanede çalışıyor. 

 

 

90.Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 

A) Kitabımı senmi aldın? 

B) Bize Ahmet’mi gelecek? 

C) Ankara’lı çocukla mı uğraşıyor? 

D) Bursa’yı ve Uludağ’ı anlatır mısın?* 

 

 

91.Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 

A) Atatürk Orman Çiftliği’ni gezmeye gittik.* 

B) Peyami Sefa’nın Sözde Kızlarını okudum. 

C) O, meydanda toplanan Ankara’lılara hitap etti. 

D) Ankara, 13 Ekim 1923’de başkent oldu. 

 

 

92.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Öyle korkmuş ki yüzü sapsarı kesilmiş. 

B) Çok çalışmalısın ki başarabilesin. 

C) Gölün dalgaları denizin ki kadar büyük 

değildi.* 

D) Öyle duygulu konuştu ki herkes etkilendi. 

 

93.Altı çizili kelimelerin hangisinde düzeltme ( 

uzatma, inceltme)işareti ( ^ ) kullanılmaz? 

A) Her bölgenin adedi farklıdır. 



B) Yeni işimizden çok kar ettik. 

C) Ne dediğimi pek ala anladı. 

D) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.* 

 

94. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Davranışları her zaman ki gibiydi. * 

B) Gökteki bulutlar rahmet habercisidir. 

C) Yorgun değil ki dinlensin. 

D) İnsanlar arasındaki kavgaya anlam 

veremiyorum. 

 

95.Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki 

düzeltme( ^ ) işareti kaldırılırsa , kelimenin 

anlamı değişmez? 

A) Âşık       B) Lâkin*    C)Âlem           D) Âdet         

 

96. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Ben bir sonraki durakta ineceğim. 

B) Öyle çok susadımki anlatamam.* 

C) Çocuklar sanki hiç yorulmamışlardı. 

D) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. 

 

97. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Evi mi göreceksiniz? 

B) Kursa katılacak mısınız? 

C) “Araba onunki mi?”diye sordu. 

D) Yarın Ahmet’mi gelecek.* 

 

98.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Cesaret Türk’ün özelliklerindendir. 

B) Bu soğuklarda  Ali’de yatağa düştü.* 

C) Bana yardımcı olursunuz ,değil mi? 

D) Hatasını anlamış olmalı ki sesini çıkarmadı. 

 

 

99. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Elektrikleri  kesilmiş olmalıki ışıkları 

yanmıyor.* 

B) Bağlarda üzümler olgunlaşmaya başladı. 

C) Toplum içinde konuşurken de dikkatli olmak 

gerekir. 

D)  Seni de mi üzdü bu yaramaz çocuk? 

 

100. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) İnsandaki inat keçide bile yok.* 

B) Türk ihtiyarlasa da kılıcı ihtiyarlamaz. 

C)  Ne çıkar sararıp solsa da yüzüm. 

D) Gökteki  bulut sendeki umut. 

 

101.Altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Ömürüm bir su gibi akıp gidiyor.* 

B) Akıl olmayınca ne yapsın sakal? 

C) Alın teriyle kazan hayatını. 

D) Şehrin ışıkları bir yanıp bir sönüyor. 

 

102.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Cahit Sıtkı’nı otuz beş yaş şiirini okudum. 

B) Öğretmen Nuran hanım değerli bir insandır. 

C) ODTÜ’ye girmek için gece gündüz çalışıyor.* 

D) Türkiye ortadoğunun gelişmiş ülkelerindendir. 

 

 

103. “Ne yiyecek kaldı ne içecek.”cümlesinin 

anlamına karşılık olabilecek cümlenin ,aşağıdaki 

yazılışlarından hangisi doğrudur? 

A) Yiyecekte kalmadı, içecekte. 

B) Yiyecekde kalmadı, içecekde. 

C) Yiyecek de kalmadı, içecek de.* 

D) Yiyecekte kalmadı, içecek de. 

 

104.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 
A) Oraya gitti de bizleri unuttu. 

B) Bilen de konuşuyor bilmeyen de. 

C) Bizi hiç de iyi karşılamadılar. 

D) Roman da tipler canlı çizilmiş.* 

 

105. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Sınıfımı geçersem bana bilgi sayar alacak.* 

B) Başkent Ankara’nın hava kirliliği sorunu 

çözülemedi. 

C) Evinde elden alınmış, birkaç eski püskü eşya 

vardı. 

D) Beyşehir Gölü’ne turistik tesisler yapılmaya 

başlandı. 

 

106.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Alfabemiz 1 Kasım1928’de kabul edildi. 

B) Okullar, 14 Haziran’da tatile girecek. 

C) Biz her yıl Temmuz’da tatile çıkarız.* 

D) Erdem ile her pazar tiyatroya gideriz. 

 

107.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bir gün gazi teftişe çıktı. 

B) Doktor Özlem Hanım geldi.* 

C) Salih ağa varlıklı biridir. 

D) Aysel öğretmen okuldan ayrıldı. 

 

108 Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bir gün Beyrut Limanı’nda bir Türk vapuru 

gördüm. 

B) Ankara’lı zeybekler Atatürk’ü, Dikmen 

sırlarında karşıladılar.* 

C) Atatürkçü bir gençlik yetiştiğinden kimsenin 

kuşkusu olmasın. 

D) Kuzeydoğu Anadolu, ülkemizin en çok yağış 

alan bölgesidir. 

 

 



109.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 
A) Göl, Beyşehir’in güney batısındaydı.* 

B) Poyraz kuzeyden esen bir rüzgârdır. 

C) Batı Trakya’da birçok soydaşımız var. 

D) Türkiye’nin doğusu dağlıktır. 

 

 

110.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazı yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Gerçekleri herkese anlata bilirsin. 

B) Kitabıda kaybolmuş kardeşimin. 

C) Seni hiçbir zaman af etmeyeceğim. 

D) Durumumu okul müdürüne arz ettim.* 

 

 

111.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Akşamki eğlenceyi unutmam mümkün mü. 

B) Gün doğdu mu babam dükkanı açardı. 

C) Kardeşim zekimi zeki bir çocuktur.* 

D) Gözündeki rahatsızlığı tedavi ettirmelisin. 

 

112.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini. 

B) Madem ki gidiyorsun,bırakıp burada beni.* 

C) Sanki seninle kırk yıllık dost gibiyiz. 

D) İnan ki seni hiç unutmadı bu deli gönlüm. 

 

113.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”ki”bitişik 

yazılmalıdır? 

A) Demek ki anlamısın  anlatılan konuyu. 

B) Sanma ki unuturum, yıllar geçse de seni. 

C) Diyorsun ki mektubunda gel gayrı. 

D) Meğer ki konuşulanları anlamamış.* 

 

 

114.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı söz konusu değildir? 

A) Türk Dili dergisini düzenli olarak alıyorum.* 

B) Düşünen Adam heykeli beni etkiledi. 

C) Kültür Ve Sanat dergisine abone oldum. 

D) Hürriyet Gazetesi en çok satan gazetedir. 

 

115.Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımı 

yanlıştır? 

A) Sinem’i de arayalım 

B) Okulda da yokmuş. 

C) Bebek,  odasında mahsur kalmış. 

D) Mehmet’te sizinle gelecek mi?* 

 

 

120. “Bir”sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 

yanlış yazılmıştır? 

A) Birçok insan vardı toplantıda. 

B) Birşey söylemeden gitti. 

C) Birtakım olaylar olmuş bilmediğim. 

D) Biraz yürüdükten sonra durdu. 

 

121.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) İğde ağacı                            B) Beşgen alanı* 

C) Zeytinin yağı                       D)  Karenin çevresi 

 

 

 

122.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 

hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Çocuk sessizce içeri girdi. 

B) Yavaşça doğruldu yerinden. 

C) Mertce konuş insanlarla.* 

D) Seni gördükçe çocukluğumu hatırlarım. 

 

 

123.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Odanın içi allak bullak olmuştu. 

B) Gömleğindeki çıtçıtları söktü. 

C) Çocuk çoluk dökülmüşlerdi yola. 

D) Arkadaşları onunla gır  gır geçiyorlardı.* 

 

124.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Her şeye rağmen seni affettim. 

B) Hemen iş yerine telefon etti. 

C) Bunu emir ettiğim gibi yapacaksın.* 

D) Merdivenlerden düşüverdi ihtiyar. 

 

 

125.Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik 

sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Yol alabildiğine genişti. 

B) Evinin yakınında çay  hane vardı.* 

C) Beni boşu boşuna bekletti. 

D) Yağmurdan sırılsıklam oldum. 

 

 

126.Aşağıdakiszöcüklerin hangisinde pekiştirme 

ünsüzlerinin hepsi vardır? 

A)  Sarmaşık            B) Pırasam* 

C) Yirmişer             D) Merasim 

 

127.Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin 

kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Ahmet Bey, işinden ayrılmış. 

B) Veli Dayı, sizin evi sordu. 

C) Nuriye Hanım, hala olmuş. 

D) Mehmet onbaşı teskere almış.* 

 

 

 

128.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

 

A) Haberi duyunca dünyam karardı. 

B) Mutlaka güneş alan bir ev bulmalıyız. 

C) Gelecek ay televizyonu tamir ettireceğiz. 

D) Astronotlar, dünya üzerinde inceleme yapıyor.* 

 



 

129.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Ben bu söylediklerinizi Dünyada kabul 

etmem.* 

B) Dünya yıllardır Güneş’in etrafında döner. 

C) En çok ilgimi çeken Satürn gezegeniydi. 

D) Bilginler Ay üzerindeki çalışmalarını 

sürdürüyor. 

 

 

130.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Tek isteği Karadeniz’i görmekti. 

B)  Dağcılar Ağrı dağına tırmanacakmış.* 

C) Belgrat Ormanı insanı büyülüyor. 

D) Tarım Konya Ovası’nda tek geçim kaynağıdır. 

 

 

 

 

131.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

 

A) Dün Cumhuriyet meydanında bir kutlama 

vardı. 

B) Seçil İsmet Paşa  mahallesinde oturuyor. 

C) Kenan Evren Bulvarı’nda bir daire aldı.* 

D) Teyzem  Menekşe sokakta oturuyor.  

 

 

132.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) SEK’e yeni memurlar alınacakmış. 

B) TCDD’de grev rüzgarları esiyor. 

C) THY’na her zaman güvenmeliyiz.* 

D) YKM’nin yaz indirimi başlamış. 

 

 

133.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 
 

A) Köyün en zengini  Deli Mustafa’ymış. 

B) Şirket Müdürü Ali Bey olacakmış. 

C) Burası,  profesör doktor Hilmi’nin bürosudur.* 

D) Menderes’te Kebapçı Remzi’yi aramışlar. 

 

 

 

134.Aşağıdakilerin hangisinde yön adlarının 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık söz konusudur? 

 

A) Ağabeyimin tayini Batı Karadeniz’de bir yere 

çıktı. 

B) Yurdumuz Kuzey Avrupa’dan gelen soğuk 

havanın etkisinde. 

C)  Nuri, Ege’nin batısında bir ilçede öğretmenlik 

yapıyor. 

D) Dün  kuzey Adana’da bir çatışma olduğunu 

duydum.* 

 

 

 

135.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Doğum günü  2 Mayıs Perşembe günüymüş. 

B) Pazartesi günü Eylül’ün on biriymiş.* 

C) Her yıl 1 Nisan’da burada tören yapılır. 

D) Karar 16 Haziran’da onaylanıyormuş. 

 

 

136.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 
 

A) Her yıl Temmuz’da denize gideriz. 

B) Seni Pazartesi günü  okulda bekleyeceğim. 

C) 2 Kasım Salı günü babam Ankara’ya gidiyor.* 

D) 5 martta arabanın ruhsatını yenilemek 

gerekiyor. 

 

 

137. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Bu yıl izne Ocakta ayrılacağım.* 

B) 2 Temmuz 1999’da buradan ayrılıyorum. 

C) Fethiye’de 3 Ağustos ‘ta Festival başlar. 

D) Okullar her yıl eylül ayında  açılır. 

 

 

138. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Annemle babam 1979  temmuzunda 

evlenmişler.* 

B) 25 Haziran 1999 günü ÖSS vardı. 

C) 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Atatürk çıktı. 

D) 13 Nisan 1995’te emekli olmuştu. 

 

 

139.Aşağıdakilerin hangisinde özel adların 

yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 

 

A) Okuldan çıkınca Emek kitapevine gideceğiz.* 

B) Bu şiirler  Orhan Veli Kanık’ın mı? 

C) Yılbaşını Uludağ’da geçirecekmiş. 

D) Gazete, Van Gölü’nün taştığını yazıyor. 

 

140.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“ile”sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

 

A) Şarkılarıyla dinleyenleri coşturmuştu. 

B) Sevgiyle çocuğu kucağına aldı. 

C) Olup bitenleri sırasıyle anlat.* 

D) Kardeşleriyle hiç iyi geçinemez. 



 

141. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“ile”sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

 

A) Babasıyle balığa çıkacakmış.* 

B) Yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdik. 

C) Kaşığıyla çorbayı soğutuyor. 

D) Gömlekleriyle tişörtlerini ütüledi. 

 

 

142.Aşağıdakilerin hangisinde “de”bağacının  

yazımı yanlıştır? 
 

A) Her dediğini yapacaksın da ne olacak? 

B) Telefon et de nerede olduğunu bilelim. 

C) Konuşmada biraz çenen dinlensin.* 

D) Saçlarını kestir de rahat et biraz. 

 

 

143. Aşağıdakilerin hangisinde “-de/-

da”sözcüğünün   yazımı yanlıştır? 

 

A) Yapayalnız kaldı da evi boşaltmadı. 

B) Lokantada da yer bulamamıştık. 

C) Mehmet’te kuş beslemeye başlamış.* 

D) Bu öyküde köylüleri anlatmışsın. 

 

 

 

144. Aşağıdakilerin hangisinde “-de”sözcüğünün  

yazımı yanlıştır? 

 

A) Annesi olmayınca bebekte ağlamaya başladı.* 

B) Kızakta üç çocuk kaymaya çalışıyor. 

C) Kırmızı renkte bir kazak aldım. 

D) Çöplükte  oynamayın diye kaç kez söyledim. 

 

 

145.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“ki”sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

 

A) Sendekini kitaplığa bırakırsın. 

B) Belki babam yarın köyden döner. 

C) Kahvedeki adamı hiç görmemiştim. 

D) Anladımki bana bağıracaksın.* 

 

146. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“ki”sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

 

A) Sana kızmadım ki  darılayım. 

B) Biliyorum ki burada da sıkılacağım. 

C) Sabah ki kahvaltı harikaydı.* 

D) Mademki gelmeyecektin söyleseydin. 

 

 

147. 146. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi ” 

sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

 

A) Trenle mi Ankara’ya gidiyorsun? 

B) Tayinin İzmir’e çıkmamış mı? 

C) Burası çok ilgi çeken bir yer midir? 

D) Ayşe sizde kal mıyormu?* 

 

 

148.Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiillerin 

yazımıyla ilgili yanlışlık vardır? 

 

A) Bütün gün pencereden dışarıyı seyretti. 

B) Kendi arabasını kardeşinin üzerine devretti. 

C) Verilen kağıtların hepsini kayıp etti.* 

D) Çocuk, babaannesine ev işerinde yardım etti. 

 

 

149. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiillerin 

yazımıyla ilgili yanlışlık vardır? 

 

A) Yaptığım hatayı hemen fark etti. 

B) İki saat boyunca televizyon seyir etti.* 

C) Ayşe’yi İzmir’e yolcu etti. 

D) Bu çocuğun yaramazlıkları beni hasta etti. 

 

 

 

150. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiillerin 

yazımıyla ilgili yanlışlık vardır? 

 

A) Pazardaki satışlardan epey kâr etti. 

B) İşyerinde çalışan herkese emrediyordu. 

C) Babası,   çaresizlikten kahr oldu.* 

D) İki gün daha kalmayı kabul etti. 

 

FİNAL FEN LİSESİ SORULARI 

 

151. 

“Sütcü,firen,kesgin,asfalt,spor”sözcüklerinden  

kaç tanesi yanlış yazılmıştır? 

A)  2             B) 3  *        C) 4               D) 5 

 

 

 

152.Aşağıdaki sözcüklerin hanginde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Kardeşim de bu sınavı kazanabilir. 

B) Lütfen siz de odayı terkedin.* 

C) Tren istasyona giriverdi. 

D) Ben de spor yapmayı severim. 

 

 

153.Aşağıdakilerrin hangisinde kısaltmaların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Kardeşim  ODTÜ’de okuyor. 

B) KKTC’ye her konuda yardım ediyoruz. 

C) Bu sınavı TÜBİTAK’ın yapacağı söyleniyor. 

D) THY’nın çok sayıda uçağı var. 

 

 

 

 

 

 



 

154.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Çocuklar birden gülmeğe başladı. 

B) Bu işi benim diyen kişi yapamaz.* 

C) Bunları bilmiyen mi var? 

D) Sen de bir yabancı dil öğrenmeğe çalış. 

 

 

155.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı 

doğrudur? 

A) Kiprik                              B) Yalnız* 

C) Kirbit                               D) Şöför 

 

 

156.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Yaz tatilinde  Kuzey Afrika’ya gideceğim. 

B) Doğu Anadolu’da kış ayları çok sert geçer. 

C) Batı Avrupa’nın ekonomisi çok zengindir. 

D)  Asya’nın Güneyi’ne bir yolculuğa çıkacağız.* 

 

157.Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımıyla 

ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Cebinde hiç bozuk para kalmamıştı. 

B) Ömer’de bizimle tiyatroya gelsin.* 

C) Adana’da sanayi kuruluşları çoğaldı. 

D) TEK’te iki yıl görev yapmıştı. 

 

 

158.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün 

yazımı yanlıştır? 

A) Karayel kuzeydoğudan eser. 

B) Bu yol dosdoğru Atatürk Bulvarı’na çıkar. 

C) Bazı düşüncelerimizi bilinçaltına iteriz. 

D) Tabakları içeiçe koymayın.* 

 

159.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön 

adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Konya Ovası’nın güneyi sulaktır. 

B) Bizde kış yaşanırken Güney Amerika’da yaz 

yaşanıyor. 

C) Dağlar Anadolu’nun Batısında denizde dik 

iner.* 

D) Arabamızla güneye bir gezi yapmak istiyoruz. 

 

 

160.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Sularda genişçe bir ev aldı. 

B) Ucuzca bir elbise giymişti. 

C) Buradan evine yavaşca gitti.* 

D) Sertçe bağırınca korktuk. 

 

161.Aşağıdaki bileşik fiillerden hangisi bitişik 

yazılmalıdır? 

A) Sabır etmek* 

B) Dert etmek 

C) Fark etmek 

D) Rezil etmek 

 

162.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yönünden 

bir yanlışlık vardır? 

A) Biz ki adamı yürüyüşünden tanırız. 

B) Sen de mi dün akşam tiyatroya gittin? 

C) Ülkemizdeki süreli yayınlar çoğalıyor. 

D) Şunu bilki bu iş , bu kafayla bitmez.* 

 

163.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”ayrı 

yazılmalıdır? 

A) Sizde hiç kusur yok mu? 

B) Bizde bu işe şaştık zaten. 

C) Bende çalışacak güç kalmadı. 

D) Sende bozuk para var mı? 

 

164.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Ankara’ya kasımda gidiyoruz.* 

B) 15 Kasım’da Adana’ya geliyor. 

C) 27 Kasım 1970’te doğmuş. 

D) Kasımın sonunda dayım geliyor. 

 

165.Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı 

yanlıştır? 
A) Düşündüm ki bu iş böyle gitmez. 

B) Öyle yorgunum ki... 

C) Sokaktaki çocuk ağlıyordu. 

D) Anladımki bu çocuktan bana fayda yok.* 

 

 

166.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Dayımlar 7’inci  katta oturuyor.* 

B) Bu evi 1994’te kooperatiften aldık. 

C) Yarın saat  7’de buluşmak üzere hoşça kal. 

D) 20. yüzyıl bilgi çağı olarak anılacaktır. 

 

 

167.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı 

doğrudur? 
A) Turpcu                                    B) Yoğurtcu 

C) Kuşcu                                      D) Kamyoncu * 

 

 

168.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı 

yanlıştır? 

A) Kirpi                               B) Trafik 

C) Pembe                             D)  Çenber * 

 

 

169.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Halbuki ben onu görmedim. 

B) Ağaçdaki kuşlar ne güzel ötüyor.* 

C) Sabahki toplantı kısa sürdü. 

D) İzmit’teki deprem yüreğimi sızlattı. 

 

 

 

 



 

170.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Cımbız                               B) Atelye * 

C) Tıraş                                   D) Seçkin 

 

 

171.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Köyüne kaç yıldır gel miyorsun?* 

B) Bu hafta sonu  bize geliyor musun? 

C) Bugün mü köye gidiyorsun? 

D) Her  gün mü köye geliyorsun? 

 

 

172.Aşağıdakilerden hangisinin yazımı 

doğrudur? 

A) Kuzey Batı 

B) Sap sarı 

C) Güpegündüz* 

D) Farketti 

 

 

173.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bir  takım böyle oynarsa, kaybetmesi doğaldır. 

B) Kış geliyor birtakım hazırlıklar yapmalısın. 

C) Bu odaya bir  takım koltuk alalım. 

D) Bu düşüncelere bir  takım insanlar karşı çıkar.* 

 

 

174. 

1. Yaz tatilinde  Uludağ’a gideceğiz. 

2.  Babamın tayini Tokad’a çıktı. 

3. Halamın  İstanbul’da bir evi var. 

4. Sinop’dan sonra Balıkesir’e gidecek. 

 

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) 1.ile 2.                                          B) 1.ile 3. 

C) 2.ile 4. *                                       D) 3.ile 4. 

 

 

175.Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru 

yazılmıştır? 

A) Fransızca *                                   B) Türkce 

C) Çinçe                                           D) Arapca 

 

 

176. Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru 

yazılmıştır? 

A) Elektrik  *                                       B) Elettirik 

C) Elektirik                                           D)Eletrik 

 

177.Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Söz etmek                        B) Arzetmek* 

C) Rica etmek                        D) Reddetmek 

 

 

 

 

178.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Servis şoförü gelmişmidir? 

B) Konuyu dinledin mi öğrenirsin.* 

C) Neden oraya git miyorsun? 

D) Bu olayı bilmiyen yok gibi. 

 

 

179.Aşağıdakilerden hangisi kelimeden ayrı 

yazılır? 

A) Ad  hal eki                         B) Çoğul eki 

C) Fiil kişi eki                         D) Soru eki* 

 

180. Aşağıdakilerden hangisi kelimeden ayrı 

yazılır? 

A) Yapım eki                         B) İsim hal ekleri 

C) Fiil kip ekleri                     D) Bağlaç oaln “de”* 

 

 

181.Aşağıdakilerin hangisinde yazım hatası 

vardır? 
A) Melmeket                              B) Yalnış 

C) Filcan                                     D) Kırpmak* 

 

 

182.Aşağıdakilerden hangisi kelimeye bitişik 

yazılmaz? 
A)  İsim hâl eki                 B) Bağlaç olan “ki”* 

C)  fiilimsi ekleri              D)  yapım ekleri 

 

183.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“batı”sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

A) Köyün batısı ormanlarla kaplıydı. 

B) Kara iklimi Batı Anadolu’da da görülür. 

C) Batı komşularımızdan biri Yunanistan’dır. 

D) Türkiye’nin Batısı daha gelişmiştir.* 

 

184.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

ikilemelerin yazımı yanlıştır? 

A) Başından geçenleri birbir anlattı.* 

B) Kılığı kıyafeti tertemizdi. 

C) Dedesinden topu topu bir ev kaldı. 

D) Havalar git gide soğuyor. 

 

 

185.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Aklı fikri kitap okumakta. 

B) Mayıs’ta izne ayrılacağım.* 

C) Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. 

D) 13 Ocak 1983’te Adana’da doğmuş. 

 

 

186.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Toplantıya  gelmiyerek bizi üzdün.* 

B) Yaşamak her insanın doğal hakkıdır. 

C) Yüzündeki sivilceler onu çok üzüyordu. 

D) Arkadaşlarının başarısı onu gururlandırdı. 



 

187.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Şampuanını muhakkak değiştirmelisin. 

B) Fren sesiyle birlikte gürültü duyuldu. 

C) Arkeolog olmak istediğini söylüyor. 

D) Babasının biografisini yazmak istiyor.* 

 

 

188.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Zannetme ki bu günler geçmez. 

B) Var  olunuz, çok yaşayınız. 

C) Heyecanla filmi seyretti. 

D) Onlar İzmir’e göçettiler.* 

 

 

189.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Bizde sizinle geleceğiz. 

B) Kardeşi İTÜ’i kazanmış. 

C) Yarın Ablamgil gelecek. 

D) Her şey  öğle vakti gerçekleşti.* 

 

 

190.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Sen de sınıfını geçemeye çalışmalısın. 

B) Bahçede çiçekleri ezmeden dolaşabilirsin. 

C) Müzik te güzel sanatların bir şubesidir.* 

D) Çiftlikte günlerim bir su gibi geçti. 

 

 

191.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) İşte sana tastamam üç milyon lira. 

B) Adam düpedüz yalan söylüyor. 

C) Güpe gündüz  iş yerini soydular.* 

D) Sıcak mı sıcak bir günde yola koyuldu. 

 

 

192.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı 

yanlış sözcük vardır? 

A) Halbuki ben onu çok severdim. 

B) Anladım ki bu onun fikriymiş. 

C) Kuzeyden esen rüzgâr soğuk olur. 

D) Batının girişimci ruhu bizde yok.* 

 

 

193.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Hukuku sevmezsen avukat olamazsın. 

B) Senin ta Muş’ta ne işin olabilir? 

C) Resimin üstündeki imzayı tanıdın mı?* 

D) Tankın üstünde resim çektirdi. 

 

 

 

 

 

 

194. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Bahçedeki banka oturdu. 

B) Boyanın rengi çok açıktı. 

C) Dengi olmayan çocuklarla geziyor. 

D) Törene çelenki almadan gitmiş.* 

 

 

195.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Bir başladımı bir daha susturamazsın. 

B) Gittiğinde onu görebilirmisin? 

C) Bunlara sana kendisimi söyledi? 

D) Sen neden bizimle gelmiyorsun?* 

 

 

196.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Ablası DSİ’ye mühendis olarak girdi. 

B) Bunlar  DMO’nun gönderdiği kalemler. 

C) Ağabeyi  ODTÜ’de okuyormuş. 

D) Yasa TBMM’inde görüşülecekmiş.* 

 

197.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 
A) Gelmiyeceğini bize söylemeliydin. 

B) Havuçun yararları anlatmakla bitmez. 

C) Kızılay depremzadelere yardım elini uzattı. 

D) Bahçedeki çiçeklerin sulanması gerekiyor.* 

 

 

198.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Madem ki boğazın ağrıyor, sigara içme.* 

B) Öyle umursamaz ki insanı çileden çıkarıyor. 

C) O anda anladım ki yanlış yoldayım. 

D) Askıdaki ceketini alıp hışımla dışarı çıktı. 

 

 

199.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) O gün evinde oturdu, hiç dışarı çıkmadı. 

B) Çocuğa iyi bak ta hasta olmasın.* 

C) Pikniğe halamlar da gelecekmiş. 

D) Yanına eldivenlerini de almayı unutma. 

 

 

200.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışlığı vardır? 

A) Beşiktaş’dan ev tutmuştuk. 

B) Renk rengi tutmuyordu. 

C) Çarşamba günleri ambar kapalıydı. 

D) Artık bir arada olamayız. 

 

 

 

 

 

 



201.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Eşofmanını giyip sokağa çıktı. 

B) Eğe’de irili ufaklı adalar var.* 

C) Ameliyathanede doktora yardım etti. 

D) Psikolojik sorunları olduğunu söyledi. 

 

 

202.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı olan 

bir sözcük vardır? 

A) Şimdi sana iki milyon lira veremem. 

B) Anlat ta neler olup bitiyor öğrenelim.* 

C) Herkes çılgınca dans ediyordu. 

D) 25 Mayıs Cuma günü doğmuş. 

 

 

 

203. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte 

dolanır. 

B) Çocuklar Güneş tutulmasını izliyor.* 

C) Keşke siz dünyaya gelmeseydiniz. 

D) Ay’ın şavkı vurur sazın üstüne. 

 

 

204. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Asvaltın onarımı bitmişti.* 

B) Şu gelen Duygu mu? 

C) Avcumun içi gibi biliyorum buraları. 

D) Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. 

 

 

205. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin 

kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 

A) Türkiye’nin Güneyi çok sıcaktır.* 

B) Ülkemizin doğusunda hangi komşu ülke var? 

C) Bir Güney Amerikalının öyküsü bu? 

D) Lodos kuzeybatıdan mı eser? 

 

 

 

206. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Bu kitaplarla mutlu muyuz? 

B) Kitap okumayı seviyor muyuz? 

C) Niçin burada otur muyorsun?* 

D) Bana yardım eder miydin? 

 

 

207.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir 

takım”sözü bitişik yazılmalıdır? 

A) Gazete yine bir takım yemek tabağı veriyor. 

B) Bugün yeni bir takım elbise aldım. 

C) Bir takım adamlar gelip seni sordu.* 

D) Bir takım sulu boyam olsaydı... 

 

 

 

208. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Gelecek ayın 15’inde buluşalım.* 

B)  Öyle emindimki kazanacağından. 

C) Beni saat 17.00’de Otobüs Durağı’nda bekle. 

D) Ülkemizin en verimli ovası Amik Ovası’mı? 

 

 

209. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Bu bilgiyi 2’nci ciltte bulabilirsin. 

B) Şemşiyesini kaybetmişti.* 

C) Saat 10.30’da gelin yanıma. 

D) İçten içe kızıyorum ona. 

 

 

 

210. Aşağıdakilerin hangisinde rakamdan sonra 

gelen ekin yazımı yanlıştır? 

A) 50’inci yıl kutlamaları başladı.* 

B) 15’inci günde çıkageldi. 

C) 1’inci oldum sınavda yine. 

D) 30’uncu yaşımı kutluyorum. 

 

 

211.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de/-

da”nın yazımı doğrudur? 

A) Köye vardığımızda akşam olmuştu.* 

B) Konsere sizde gelecek misiniz? 

C) Sizin içinde bir şeyler aldım. 

D) Oda kiralık ev arıyormuş. 

 

 

212.”İnsanlar başaklara benzerler, içleri  boşgen  

                           I                               II         III 

başları  havadadır,dokdukca eğilirler. 

                                  IV 

Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin 

hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) I-II                                 B) II-III 

C) I-IV                                D) III-IV 

 

 

213.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin 

yazımı yanlıştır? 

A) Mademki gelmeyecektin,neden aramadın? 

B) Eve geldimki herkes beni bekliyor.* 

C) Dilimizdeki sözcüklerin kimisi çok anlamlı 

özellik gösterir. 

D) Gel gör ki ne ben onu, ne o beni arıyor. 

 

 

214.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Size de mi geleceğini söyledi?* 

B) Sizede mi geleceğini söyledi? 

C) Sizedemi geleceğini söyledi? 

D) Siz demi geleceğini söyledi? 

 

 



 

215.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) ABD’nin üstünlüğü her alanda artıyor. 

B) BM’in yeni yapılanması gündemde.* 

C) TRT’ye yeni genel müdür atandı. 

D) NATO’nun askeri gücü artırılıyor. 

 

 

 

216.Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 

A) Sen de bizimle gelecekmisin? 

B) Programa başlıyacak acele edelim. 

C) Haluk’ta sınıfını geçmiş. 

D) Ürgüp’ün tarihi yerlerini gezdik.* 

 

 

 

217.Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin 

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 

A) Tacikistan bir Orta Asya ülkesidir. 

B) Tunceli, Türkiye’nin Doğusundadır.* 

C) Tahsin Öğretmen derse girmedi mi? 

D) Büyük bir yağmur bekleniyor kuzeybatıdan. 

 

 

218.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Arkadaşınız sizi beklemeden gitti. 

B) İlerde bir gömlekçi dükkanı var. 

C) Arapça zengin bir dil kabul edilir. 

D) Delikanlı tesbih çekerek yürüyordu.* 

 

 

 

219.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bu soruyu sen de mi bilmiyorsun? 

B) Bu soruyu sen de mi bil miyorsun? 

C) Bu soruyu sende mi bilmiyorsun? 

D) Bu soruyu sen demi bilmiyorsun? 

 

 

 

 

220.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin 

yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? 

A) Bunu yolda bulduğunu söyledi. 

B) Bir yere oturup da dinlensek. 

C) Sende mi sınava hazırlanıyorsun?* 

D) O saatte okulda mıydınız? 

 

 

221.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Kitabın bazı sayfaları silik çıkmış. 

B) Elini sertçe masaya vurdu. 

C) Yalnızlıkdan başka şikayeti yoktu.* 

D) O günleri anınca hüzünleniyor. 

 

218.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Böyle bir şeye görsem de inanamam. 

B) Şurada ki sandalyeye oturabilirsiniz.* 

C) Görüyorum ki neşeniz yerinde. 

D) Bu konuda hiç konuşmamayı tercih etti. 

 

 

219.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” 

sözcüğünün yazımı yanlıştır? 

A) Onu görünce dünyalar kadar sevindim. 

B) AY, Dünya’nın etrafında döner. 

C) Bugün Dünya kadar işim var.* 

D) Her canlının bir yaşam dünyası vardır. 

 

 

 

220.Aşağıdakilerden hangisi sözcüğü bitişik 

yazılmaz? 

A) İlgi zamiri olan “-ki” 

B) İsmin hâl ekleri 

C) Bağlaç olan “de” 

D) Mastar eki 

 

 

 

221.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Yaptıklarınıza bir anlam vere  miyorum.* 

B) Erkenden kalkıp bahçeyi suladı. 

C) Bildiklerini bana söyleyecek misin? 

D) Sen de bizimle gelirsen iti olur. 

 

 

 

222.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”-ler”ekinin 

yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Bugün Orhanlara gideceğiz. 

B) Bu sınıftaki Orhanlar ayağa kalsın.* 

C) Orhanlar yeni aldıkları eve taşınacak. 

D) Akşamki düğüne Orhanlar da davetliymiş. 

 

 

 

223.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Parkta bir süre başbaşa oturduk. 

B) Burnundan ameliyat olmuştu. 

C) Durumu ilgililere arzedeceğini söyledi.* 

D) Ne konuşulduğunu tam anlayamadım. 

 

 

224.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Mutsuzluktanmı söz ediyorsun? 

B) O kadarda zeki biri değildi. 

C) E denmeli, bile miyorum. 

D) Bütün söz vermelerin boşuna mıydı?* 

 

 

 



225.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Pınar, öğretmen olmak istiyordu. 

B) Pınar, öğretmenin sözlerine aldırmadı. 

C) Pınar öğretmen kapı komşumuzdur.* 

D) Pınar öğretmenlik eğitimi alıyor. 

 

 

226.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Saatlerce ayakta beklediğini söyledi. 

B) Sokakdaki sesler bitmek bilmiyordu.* 

C) Çalışkan öğrenciler ödüllendirildi. 

D) Beğenmediğini açıkça belli etti. 

 

 

 

227.Hangi cümlede “ay”sözcüğünün yazımı 

yanlıştır? 

A) Ay’da hayat olmadığı anlaşıldı. 

B) Maaşlarımızı her ayın on beşinde alıyoruz. 

C) Onunla aydan aya ancak görüşebiliyoruz. 

D) Bu Ay’ın sonunda köye gidiyoruz. 

 

 

 

228.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Sizi bekleyeceğini sanıyorum. 

B) Dersi dinlemiyenleri azarladı.* 

C) Olayın ne olduğunu yeni öğreniyoruz. 

D) Beklenen konuk henüz gelmedi. 

 

 

 

229.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Sevil Hanım odasında mı? 

B) Doktor Orhan Bey’e gideceksiniz. 

C) Orada müdür Bilal Bey’le tanıştık.* 

D) Komşunun öğretmen kardeşi gelmişti. 

 

 

 

230.Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Hüseyin yarışmada 2’inci oldu. 

B) Burada mı oturuyorsunuz? 

C) Sen de benimle gel. 

D) Onun gözleri iyi görmüyor. 

 

 

 

231.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”de”nin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Zonguldak ta bir kıyı kentimizdir. 

B) Gelsen de beni bulamazsın. 

C) Orada ne söylenip duruyorsun. 

D) Güneş’te büyük patlamalar oluyormuş. 

 

232. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Topluluk Kızılay meydanına doğru yürüdü. 

B) Tüm çabalarımıza rağmen Serpil’i ikna 

edemedik. 

C) En iyi masa tenisini Niyazi bey oynuyor. 

D) Türkiye Elektrik kurumu özelleştirildi. 

 

 

 

233. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bu sefer penbe renkli bir ceket giymişti. 

B) Bugün çok yorgun olduğunu söyledi.* 

C) Akşama ne yeyeceğimizi kararlaştırdık. 

D) Ödevinizi neden zamanında yap  mıyorsunuz? 

 

 

 

234.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde düzeltme 

işareti (^ ) kaldırılırsa, sözcüğün anlamı 

değişmez? 

A) Hâlâ                              B) Âdet  

C) Lâkin*                           D) Kâr 

 

 

235.”Alçak gönüllü yüreklerde   yaşıyan  

          I                           II                III  

düşünceler,  en yüksek düşüncelerdir.” 

                                           IV 

Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin 

hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

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

 

 

 

 

236.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 

fiillerin yazımına ilişkin bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Bazı varlıkları duyu organlarımız dışında 

hissederiz. 

B) Meclis toplantısı için verilen önerge reddedildi. 

C) Haksızlıkları bir türlü hazmedemiyor. 

D) Gereğini sayılarımla arzederim* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemlerin 

yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Bu projenin iki ayda bitirilmesi ön 

görülmüştür.* 

B) Konuşmasıyla herkesi mest etti. 



C) Bildiği halde yapmadığı sorulara kahroluyordu. 

D) Nihayet buraya kadar gelebildiniz. 

 

 

 

238.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmamıştır? 

A) Selami’de şubatta doğmuştur. 

B) Selami de Şubatta doğmuştur. 

C) Selami de şubatta doğmuştur.* 

D) Selami  de şubat’ta doğmuştur. 

 

 

 

239.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bunu banada mı söylemeyeceksin? 

B) Bunu bana da mı söylemeyeceksin?* 

C) Bunu bana da mı söylemiyeceksin? 

D) Bunu bana damı söylemeyeceksin? 

 

 

 

240.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) YÖK’ün çıkardığı yeni sınav sistemi 

tartışılıyor. 

B) DSİ’ye yeni işçi alınacakmış. 

C) Türkiye AT’a girmek için çabalıyor. 

D) TDK’nun yeni yazım kılavuzu çıktı.* 

 

 

 

241.Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Orhan Veli’den şiirler okundu. 

B) 1453’deki fetih tarihte önemlidir.* 

C) Bizi hafifçe tebessüm ederek karşıladı. 

D) Seçkin misafirleriyle yemek yiyordu. 

 

 

242.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Ambarda on çuval buğday var. 

B) Pembe Panter’i ne çok severdik. 

C) Burada günbatımı çok güzeldir. 

D) Çenber çevirelim çocuklar.* 

 

 

 

243.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Onu psikoloğa götürelim.* 

B) İki sporcu ringe çıktı. 

C) Beşinci paragrafa bakalım. 

D) Bu şezlongun kumaşı ne güzel. 

 

 

 

244.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Çırıl çıplak oturuyordu. 

B) Tiril tiril giyinmişti. 

C) Işıl ışıl yanıyordu gözleri. 

D) Yırtık pırtık giysilerini attık. 

 

 

245.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Dün Ulus’ta karşılaştık onunla. 

B) O zaman Gazi kaygıyla baktı. 

C) Seninle Akay Caddesi’nde buluşalım. 

D) O gün doktor İrfan Bey’e uğramıştım.* 

 

 

246. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Bugün dünya kadar işim var. 

B) Kaleden Güneş’in batışını izlemek çok 

güzeldir.* 

C) Olay geçen martta olmuştu. 

D) Atatürk Samsun’a Mayısın 19’unda çıkmıştı. 

 

 

247.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “batı” 

sözcüğünün yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Kafile batıya doğru gidiyordu. 

B) Bir türlü güneşin batıdan battığına inanamıyor! 

C) Annem batı Karadenizlidir.* 

D) Batı’ya bakan yamacı ne kadar dik. 

 

 

248.Aşağıdakileirn hangisinde sayıların 

yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Saat onbirde evde ol.* 

B) Bize düşen pay iki yüz elli dönüm. 

C) Daha on üç yaşındasın. 

D) İnsan yirmi beşinden sonra yaşamı anlar. 

 

 

 

249.Aşağıdakileirn hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Kibritçi  Kız masalını bilir misin? 

B) Sanatçı oldukca gerçekçi davranmış.* 

C) İyice büyümüş bizim yeğenler. 

D) Sıkça yıkamamalısın bu kazağı. 

 

 

 

250.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin 

yazımı yanlıştır? 

A) On televizyon kanalı da burada. 

B) İzmit’de hava kirliliğinden nasibini alıyor.* 

C) Ufuk da haber vermemiş Oya’ya. 

D) Oraları da görmek isterdim. 

 



251.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 

yazımı yanlıştır? 

A) Perhiz yapmak istemiyorum. 

B) Türkçeyi korumalıyız. 

C) Karabük’e dönmek ister misin? 

D) Baştanbaşa gezdik Pamukkale’yi.* 

 

 

 

252.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” 

sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Dolayısıyle bu da yanlış.* 

B) Kitabıyla kazandı bu ünü. 

C) Arabasıyla çok mutludur o. 

D) Sevgiyle büyütün çocukları. 

 

 

253.Aşağıdakilerin hangisinde bileşik eylemlerin 

yazımı yanlıştır? 

A) Burayı hemen terk et. 

B) Şuraya bir çukur kazı verin.* 

C) Bana da söyleyebilir misin? 

D) Merdivenden düşeyazdım. 

 

 

254.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Buyur ettiler bizi odaya. 

B) Şimdi bu evi bana devret. 

C) Bu sorudaki özelliği farkedemedim.* 

D) Aşk dünyayı değiştirebilmektir. 

 

255.Aşağıdakicümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Sorunlarımı hallediyorum. 

B) Bu ödülü haketmiştim.* 

C) Her şey birdenbire oldu. 

D) Senden vazgeçemem. 

 

 

256.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı 

fiillerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) “Arzederim”nasıl yazılır?* 

B) Mutlu olmak varken. 

C) Kayboldu gençliğim. 

D) Söz etmeyeceğim sana bu konulardan. 

 

 

 

257.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. 

B) Herkesi kendin gibi zannetme. 

C) Kahr etsin diye bağırdı.* 

D) Aşk onları sevk ettiği günlerden. 

 

 

 

258.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) ABD’nin tavrı ne olur? 

B) TRT’de çalışıyor babası ya... 

C) TÜBİTAK’ın yayınlarını takip ediyorum. 

D) OTÜ’nde okumak istiyorum.* 

 

259.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Suyun tazyikini nasıl azaltmalı. 

B) Sivaslıların yaptıkları unutuldu mu? 

C) Sözünü bil pişir, ağızını der devşir.* 

D) Oğlu lisede okuyor. 

 

260.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Karabük Belediyesi’ne girebilsem. 

B) Ayrancı Lisesi’nde mi okuyorsun? 

C) Ben Gazi Üniversitesi’nden mezunum. 

D) Aydın devlet hastanesinde yatıyor.* 

 

 

 

261.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Ağlamıyan çocuğa meme vermezler. 

B) Söyliyemem derdimi kimseye. 

C) Sana hiç ipucu vermiyor değil mi?* 

D) Neden gelemiyeceğini söyledi mi? 

 

 

262.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Benim dünya param parça.* 

B) Gide gele  aşındı yollar. 

C) Çırçıplak oldu ağaçlar. 

D) Sapasağlam duruyor evimiz. 

 

 

263.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Ardarda  bu kadar hata olur mu? 

B) Edebiyatımızı Yaşar  Kemalsiz düşünemeyiz.* 

C) Maraş’dan haber geldi. 

D)  Atatürkçülük’ün gerekleri nelerdir? 

 

 

264. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bugün Yıldızlarla buluştuk. 

B) Geçen yıl 5 Martta evlendiler. 

C) 18 gün sonra buradayız. 

D) Ocak’ın sonunda buluşuruz.* 

 

 

 

 

 

 

 



265. 

I. Umudum kalmadı ki ne söyleyeyim. 

II. Kaç kez tenbih ettim. 

III. Yanyana otururduk. 

Açardı akasyalar. 

IV. Çitlenbik yerdik çocuklarla. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

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

 

 

 

266. 

I. Bu konu uluslar arası platformda 

tartışılmalı. 

II. Gökkuşağının altından geçelim mi? 

III.  Haydarpaşa’da ol yarın sabah. 

IV. Elverişli koşullar bulmalıyız. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

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

 

 

 

267. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler”ekinin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yarın  Demetlere gidelim. 

B) Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu 

etkiliyor. 

C) Sümer’lerde Mimari konusunu araştırıyorum.* 

D) Atatürk’lere ihtiyacımız var. 

 

 

268. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki”ekinin 

yazımı yanlıştır? 

A) Selin’inkiler kayıpmış. 

B) Barış’taki çene kimde var? 

C) Dünkü gazete nerede? 

D) Elmada ki kurt gibisin.* 

 

269. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmamıştır? 

A) Baş başa kalamadık ki...* 

B) Birşey mi oldu? 

C) Sırıl sıklam olmuşsun. 

D) “Ön görü” sözcüğünün anlamını biliyor 

musun? 

 

270. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Bütün bunlara siz göğüs germediniz mi? 

B) Kendimizi müziğin ritimine kaptırmıştık.* 

C) Şükürler olsun ki bu işte bitti. 

D) Alanyalı arkadaşlarımız  da var. 

 

 

 

 

 

 

271. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmamıştır? 

A) 1945’den beri köyde yaşıyor. 

B) Sınavda omuzuma bir el dokundu. 

C) Yanlız   benim için bak yeşil yeşil. 

D) Ona derdimiz arz edeyim, dedim.* 

 

 

272. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Bilemiyeceğini biliyordum. 

B)  1995’de tanıştık onunla. 

C) Bir de bu sınavı başarırsam.* 

D) Soruyu yalnış çözmeyin. 

 

 

 

273.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Kolonya almaya gitti çarşıya. 

B) Tuvalin üstündeki renkler ilginçti. 

C) Ardarda yanlışlar yapıyorsun.* 

D) Restorasyon bölümünde okuyorum. 

 

 

274. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Dinle de gönlünü alıver, gitsin. 

B) Kipriklerinin gölgesi güllerle bezenmiş.* 

C) Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. 

D) Bu  tehdide pabuç bırakmaz. 

 

 

275. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Halbuki korkacak birşey yoktu.* 

B) Mademki kızıyor, niye yapıyorsun? 

C) Yeter ki sen sev beni. 

D) Oysaki bunu ona anlatmıştım. 

 

 

276. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Herkes çılgınca dansediyor.* 

B) Annem diziyi seyrediyor. 

C) Her gün para kaybediyor. 

D) Olayı babası hallediyor. 

 

 

277. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Tut ki karnım acıktı. 

B) Bana pahalıya malolacak.* 

C) Yumuşakçalar omurgasızdır. 

D) Halbuki yalan söylüyordu. 

 

 

 

 

 



278.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Kim geldi? 

-Sütçü. 

B) Elektriği kim kesti? 

C) Geçen sene ki yarışmaya da katıldı.* 

D) İki de bir kesiliyor zaten. 

 

 

279.Aşağıdakilerin  hangisinde pekiştirilmiş 

sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A) Sımsıcak bir dostluk istiyorum. 

B) Temiz mi temiz bir yatak serseler. 

C) Apak bir bulut geçti,başımın üstünden. 

D) Sere serpe yatıyor, kimseye aldırmıyor. 

 

 

 

280.Aşağıdakileirn hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Kış, gelecek yıl da böyle çetin mi olacak? 

B) Turgut’a da bir kalem ver. 

C) Şiir kitabım basılıp ta gelince öyle mutlu 

oldum ki... 

D) Hiç de doğru değil söylediklerin. 

 

 

281. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Bizde ki romanın eleştirisi yapılıyor mu? 

B) Sabah’a yapım eki getiriniz. 

C) Sen hiçbir sözünü tutmazsın. 

D) Ali, 1989’da  liseyi bitirdi. 

 

 

282. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Bir bakıma o da aynı şeyleri söylüyor. 

B) Bir takım kişiler her işe burnunu sokar. 

C) Sözgelimi bende gelsem. 

D) Gelişigüzel konuşma! 

 

 

 

283. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması 

gereken “de”bitişik yazılmıştır? 

A) Kitabımda teyzemlerde kalmış. 

B) Kapıda seni soran biri var. 

C) Çay da sağlığa zararlıdır. 

D) Yaşar Kemal’de mücadeleci insanı görürüz. 

 

 

284. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Bu yörede Ankara keçisi yetişir. 

B) Amasya elması sert ve suludur. 

C) Van gölü çok güzelmiş. 

D) Anamur muzunu herkes sever. 

 

 

285.Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama 

bakımında doğrudur? 

A) Ataç’tan bu yana Türkçenin ne kadar yol 

aldığını da söyleyebilir misiniz? 

B) Ataç’tan bu yana Türkçe’nin  ne kadar yol 

aldığını da söyleyebilir misin? 

C) Ataç’tan bu yana Türkçe’nin  ne kadar yol 

aldığını da söyleyebilir misin? 

D) Ataç’tan buyana Türkçenin  ne kadar yol 

aldığınıda söyleyebilir misin? 

 

 

286.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Her gününüzün muhasebesini yapın. 

B) Her an tetikte olmalısınız. 

C) İkibin yıl önce yaşamış bu canlılar.* 

D) Dünyada her şey için en gerçek yol gösterici 

bilimdir. 

 

 

287. Bu yaşta bir insan nasıl olurda insan  

                I                                 II 

onurundan  bu kadar  habersiz olur? 

    III               IV 

Numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin 

yazımında yanlış yapılmıştır? 

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

 

 

 

288. 

I. Bir gurup çocuk bahçede oynuyor. 

II. Eski mi eski bir kıyafeti vardı. 

III. Beni de götürecek misiniz? 

IV. Yazım klavuzuna bakın. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) 1. ve II.                     B) II. Ve IV. 

C) III. ve IV.                  D) I. ve IV.* 

 

 

 

289.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Otuz iki gündür yoksun . 

B) Zonguldak’ta madene indim. 

C) Karabük’lülere ilgi gösterilmiyor.* 

D) Bugün SSK’ya  gidecektim. 

 

 

290.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

A) Ahmet Bey doktur. 

B) Sana pahalıya mal olacak. 

C) Tut ki beni göremedin. 

D) Şimdide seni dinleyelim.* 

 

 

 



291.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) 1938’de acılı geçen bir yıldı. 

B) Şimdide bu yazarın yapıtlarına değinelim. 

C) Edebiyat’ımızda yeni bir isim bu. 

D) Tolstoy’un “Savaş ve Barış”ı önemlidir.* 

 

 

292.Aşağıdakileirn hangisinde yazımı yanlış bir 

sözcük vardır? 

A) Pembe boyalı  bir evde oturuyor. 

B) Apaçık bir havada yola çıktık. 

C) Art arda sorular soruldu öğrenciye. 

D) Evin tavanı muşanbayla kaplıydı.* 

 

 

293.Aşağıdaki cümlelerde yer alan ”de”lerden 

hangisi, sözcüğe bitişik yazılmalıdır? 

A) Aldığımız kitaplar sen de kalsın.* 

B) Kardeşin eve de dönmüş olabilir. 

C) Evimizin bahçesini de ağaçlandırdık. 

D) Yarın Aysel de buraya geliyor. 

 

 

 

294.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Şehrin caddeleri tertemizdi. 

B) Dün yolda arkadaşıma rastladım. 

C) Bugün yağmurdan sırılsıklam oldum. 

D) Gökyüzü dün akşam pırılpırıldı.* 

 

 

295.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

hatası vardır? 

A) Televizyondaki çocuk programı çok güzelmiş. 

B) Babam, yeni bir elbise alırsa sevineceğim. 

C) Kardeşim okula sabah erkenden gidiyor. 

D) Dün gelirken yolda öğretmenimi gördüm.* 

 

 

296.Aşağıdakilerden hangisi sözcüğe bitişik 

yazılmaz? 

A) İsim durum ekleri 

B) Bağlaç olan “ki” 

C) Bağfiil eki 

D) Mastar eki 

 

 

297.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) –Kardeşin nerede? 

-Antalya’da 

B) –Kitabın kimde? 

-Ayşe’de 

C) –Nerede okuyorsunuz? 

-Ziyapaşa İlköğretim’de 

D) -Başka kim geldi? 

-Aysu’da geldi* 

 

298.Hangi cümlede yanlış yazılan bir sözcük 

vardır? 

A) Pencereden çember çeviren çocukları 

seyrettim. 

B) Sinemaya Perşembe günü gideceğim. 

C) Bisiklet üzerinde canbazlık yapmak çok 

tehlikelidir?* 

D) Yük taşımaktan kamburu çıkmıştı sanki. 

 

 

299.Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki”lerden 

hangisi sözcükten ayrı yazılmalıdır? 

A) Çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. 

B) Çocuk, bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu. 

C) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam. 

D) Ersen, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu. 

 

 

300.Aşağıdakileirn hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Arkadaşınada gelip gelmeyeceğini sormalısın. 

B) Sonunda aradığı adreside buldu. 

C) Zevkine uygun ayakkabıya bu mağazada 

buldu.* 

D) Bu görevi ya sen yada ben üstleneceğim 

 

ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 

301.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Oynarken arkadaşlarından biri oyunbozanlık 

etti. 

B) Çocuklardan birkaçı avluda oynuyorlardı. 

C) Bir yaz günü İzmir’li biriyle yolculuk ettim.* 

D) Kardeşim kağıt helvası almak için sokağa 

koştu. 

 

302.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Buraya Öğretmen Tahsin Yılmaz caddesi denir. 

B) Yolcular Zonguldak’tan hareket etti.* 

C) Akşam güneşi romanını okudunuz mu? 

D) Adana  da birçok sanayi kuruluşu var. 

 

 

303.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Anlayıp dinnemeden evden çıkıp gitti. 

B) Hiç olmassa öğleye kadar bekleyebilirdi. 

C) Geleceğim diyerekden bizi boşuna bekletti. 

D) İşsiz güçsüz dolaşarak yine akşamı etti.* 

 

 

304.”Ateşin var mı?”sorusuna cevap olabilecek 

aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı 

doğrudur? 

A) Çakmakta var kibritte var. 

B) Çakmak ta var kibrit te var. 

C) Çakmakda var kibritde var. 

D) Çakmak da var kibrit de var.* 

 



305.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Karlı havada yola çıkmadığına şükretti. 

B) Bu davranışın beni çok mutlu etti. 

C) Ali, iş yerini başkasına devretti. 

D) O, yıllarca öğrencilerine hükm etti. 

 

 

306.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Acayip bir çocuktu arkadaşım. 

B) Acentadan yeni bir araba aldı.* 

C) Adale ağrısı çektiğini söyledi. 

D) Ahbap olmak için çok çaba saffetti. 

 

307. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Dairenin üçünü katında oturuyordu. 

B) Değerli kağıtlar alıp satıyordu. 

C) Deyirmene un öğütmeye gitmiş.* 

D) Değiştirmek her zamanı mümkün mü? 

 

 

308. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 
A) Akordeon kursuna gidiyormuş. 

B) Alüminyum tencere almaya gitti. 

C) Asiklöpediyi yeni aldığını söyledi.* 

D) Ant içmişler kan kardeşi olmak için. 

 

 

309. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 
A) Antibiyotikleri bilinçsizce kullanmak zararlıdır. 

B) Apartman dostlukları zayıflatıyor. 

C) Aşçı yemeğin tuzunu atmayı unutmuştu. 

D) Atelye açmayı düşündüğünü söylüyordu.* 

 

 

310. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 
A) Badem ağaçları çiçek açmıştı memleketimde. 

B) Bağırsakları kurumuştu açlıktan zavallının. 

C) Banliyö treniyle yolculuk yapmak zorunda 

kalmıştı. 

D) Evinin bahçesini biriket ile çevirmişti.* 

 

 

311. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Çiğdem açmış dağlarında . 

B) Çiklet almaya gitti bakakala. 

C) Çukulotayı çok seviyormuş kardeşi.* 

D) İspat edemeyeceğiniz konuda konuşmayın. 

 

 

 

 

 

312. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Jilet hiç de keskin değilmiş. 

B) Candarmalar  evi kuşattı.* 

C) Kalorifer kazanı patlamıştı. 

D) Değnek  ince bir ağaçtan yapılmıştı. 

 

 

313. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Düğme dikmek için iğne aradı.* 

B) Hambal yükün altından kalkamıyordu. 

C) Herkez bildiği konuda konuşsun. 

D) İyade etmeyi düşünüyor musun aldığın kitabı. 

 

 

314. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) İyneyi bulmak için her yeri aradı. 

B) Oje kullanmayı sevmiyormuş. 

C) Kiprit almayı unutmamasını söyledi. 

D) Kordeleyi takmıştı saçına. 

 

 

315. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Oparlörden bir ses yükseliyordu. 

B) Şanpanya patlattı birinci olunca. 

C) Öğünmek sana hiç yakışmıyor. 

D) Pantolon almak istiyordu kendine.* 

 

 

316. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Patetes çorbasını çok seviyormuş. 

B) Piano çalmayı beceremiyordu. 

C) Picamanın  kumaşını beğenmemişti. 

D) Puanını ikiye katlamak için çalışıyordu.* 

 

 

 

317. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

 

A) Ropötajı babasıyla yapmayı düşünüyordu.* 

B) Radyatörü delinmişti arabanın. 

C) Reis, onun arkadaşları arasındaki adıydı. 

D) Saadet, çalışmakla elde edilir. 

 

 

318. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 
A) Sovanlar pahalanmıştı pazarda. 

B) Soğulcanla balık avlıyordu. 

C) Tabiyat yemyeşil olmuştu. 

D) Şefkatle yaklaşırdı çocuklarına.* 

 

 

 



 

 

 

 

319. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Tentürdiyot sürüyordu yarasının üstüne.* 

B) Ünüversite sınavında başarılı olacaktı. 

C) Vantülatör evi serinletmiyordu. 

D) Vucut sağlığına önem vermiyordu. 

 

 

 

 

 

 

320. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 
A) Şöför, aracını dikkatsiz sürüyordu. 

B) Hiç zanbak kalmamıştı bahçede. 

C) Profesyonel olmayı çok istiyordu.* 

D) Ezzacı çırak arıyordu eczanesine. 

 

 

321.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya 

ilk kez gelmişti. 

B) Bütün Ankara’lılar , onu karşılamak için 

yollara dökülmüştü. 

C) Seğmenler,seçkin misafirlerini Dikmen 

sırtlarında karşılamışlardı. 

D) Küçük Anadolu kasabası Ankara, tarihi bir gün 

yaşamıştı. 

 

 

 

322. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Biraz daha hızlı koşuverse otobüse yetişirdi. 

B) Biz  Demet  evler semtinde oturuyoruz.* 

C) Beni birkaç defa telefonla aramıştı. 

D) Aydın’ın babası  kütüphanede çalışıyor. 

 

 

323.Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 

A) Atatürk Barajı’nı gezmeye gittik. 

B) Yakup Kadri’nin Yaban’ını okudunuz mu? 

C) Başbakan meydanda toplanan Adana’lılara 

hitap etti. 

D) Atatürk 15 mart  1921’de Adana’ya gelmiş. 

 

 

 

324.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Duyduklarımdan aklım da bir şey kalmadı.* 

B) Gömleği de gözleri gibi deniz mavisi 

C) Sözlerini iyice düşün de söyle. 

D) Okula ikisi de mi gidecek? 

 

325.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Davranışları her zamanki gibiydi. 

B) Gökteki bulutlar yağmurun habercisidir. 

C) Yorgun değilim ki dinleneyim. 

D) İnsanlar  arasındaki anlaşmazlıklara  anlam 

veremiyorum. 

 

326.Aşağıdaki cümlelilerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Resim yarışmasında bizim sınıfta birinci 

dereceye girdi. 

B) Sergi de tiyatro salonunda yapılacak. 

C) Denize girerken de dikkatli olmalısınız. 

D) Üniversite eğitimini yurtdışında mı yaptı. 

 

 

327.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 

A) Misafirperverlik Türk’ün özelliklerindendir. 

B) Bu soğuklarda Ayşe’de yatağa düştü.* 

C) Bana yardımcı olursunuz değil mi? 

D) Hatasını anlamış olmalı ki sesini çıkarmadı. 

 

Yeni sorular 

328.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Sabaha karşı küçükçe bir nehiri geçtik. 

B) Öğrenciler, geçen aya göre oldukca başarılı. 

C) Gelecekde birçok sağlık problemi yaşanacak. 

D) Artık sınavda kolay sorular sorulmuyormuş.* 

 

 

329.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Yoldaki işaretlere dikkat et! 

B) Oraya bu otobüsle gidilmez k! 

C) Yaşça sen daha mı büyüksün? 

D) Bu zamana kadar bir evde alamadık.* 

 

330.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”lerin 

yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Adana’da hava sıcaklığı 21 dereceydi. 

B) Annesi de kendisi gibi titiz bir insandı. 

C) Otobüste teni tanıştığı hanımada onu 

çekiştirdi.* 

D) Elinde avucunda ne varsa hepsini yedi. 

 

 

331.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 

yazım yanlışı vardır? 
A) İşten artmaz, dişten artar. 

B) Sanatcının görevi sanatını yaşamaktır.* 

C) Artık bu ilaçtan vazgeçsin. 

D) Babasına ipekten bir elbise diktirmiş. 

 

 

 

 

 

 



332.Aşağıdaki cümlelerde geçen “ki”lerden 

hangisi ayrı yazılmalıdır? 

A) Evdeki hesap çarşıya uymadı. 

B) Sendekini bana verir misin? 

C) Bu konuyu iyiki anlatmışım.* 

D) Yarınki işini sakın unutma. 

 

 

 

333.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve 

noktalama yanlışı yoktur? 

A) Bu kitapları Müdür’den aldım. 

B) Bu dergi, 1975’de yayımlanmış. 

C) Siz de mi bu kitabı okuyorsunuz?* 

D) Kardeşim okumayı daha yeni, yeni söküyor. 

 

 

 

334.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 
A) Sen hâlâ geride yürümektesin. 

B) Kardeşiyle birlikte mi kalıyor? 

C) Onunla konuşmakdan sıkıldım.* 

D) Kolay mı büyük insan olmak? 

 

 

 

335.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Doğu Anadolu’nun güneyindeki topraklar suya 

kavuştu. 

B) TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı. 

C) Yakup Kadri, “Yaban”da Türk aydınını 

eleştirmiştir. 

D) Dün, orta Anadolu’da deprem oldu.* 

 

 

 

336.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin 

hangisinde yazım hatası yapılmamıştır? 

A) Alıpta bitirmediğimiz iş yoktur. 

B) 1960’da Adana’nın çidemli köyünde doğdu. 

C) Aspava kebapçısına mutlaka uğrayın. 

D) PTT’nin  T’si satıldı.* 

 

 

 

 

337.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden 

hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Annem, bebeği yavaşça yerinden kaldırdı. 

B) Yapılan bunca haksızlıkdan sonra nasıl 

dayansın.* 

C) Kendine gelinceye kadar bize akla karayı 

seçtirdi. 

D) Herkesin kendince düşündükleri vardır. 

 

 

 

338.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Öğretmen beni mi, onu mu çağırmış? 

B) Nereden geldiğinizi bilmez miyim? 

C) Sınav giriş kartınızı getirmeyi unuttunuz mu? 

D) Yarışma birincisini tanı mıyormusun?* 

 

 

339. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 
A) Ucuzca bir otel arıyordu.* 

B) Ahbapca bir tutum takındı. 

C) Kensinden yaşca hayli küçüktü. 

D) Başını hafifce öne eğdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


