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1.  Onlarda şiirlerde ki hüznü, aşkın ıstırabını yakından 

tanıyabiliyorlar mı? 

Bu cümlede aşağıdaki yazım yanlışlarından hangisi 

vardır? 

  

 A) “de” nin yazımı 

 B) “ki” nin yazımı 

 C) Büyük harflerin kullanımı, 

 D) Soru edatının yazımı 

 E) “hüznü” sözcüğünün yazımı 

  

 

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A) Bu kurumda her şey eskisi gibi olacak. 

 B) Bu konuda ne yazık ki bize birşey söylemedi. 

 C) Bir çok gazete aynı manşeti atmış. 

 D) Karma karışık duygular içindeyim bu aralar. 

 E) Sinema yada tiyatroyla ilgilenmesi çok güzeldi. 

  

 

 

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) 20 Kasım 1999’da nüfus sayımı yapıldı. 

 B) Bu yıl, soğuklar şubat ayında başladı. 

 C) 2 ay sonra, Nisanda askere gidecekmiş. 

 D) 16 Ekim Çarşamba günü başvurular bitiriyor. 

 E) Görüşmeler 30 Mart’a ertelenmiş. 

  

 

 

 

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla 

ilgili yanlışlık yapılmamıştır? 

  

 A) Sözlerinde bir umut ışığı gördümki konuşuyorum. 

 B) Bir güzel yağmurki bırak yağsın. 

 C) Bu sanatçınınki çok satacak, eminim bundan. 

 D) Acınız yokki acı ne demek bilesiniz. 

 E) Elbetteki size de yardım edeceğiz. 

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayrımada 

yanlışlık yapılmıştık? 

  

 A) İnsanlar / geçiyor / sokaklardan 

 B) Çatlamış / iki gözü / tam ortasından. 

 C) Güzel yağmur / çirkin olur yoksul / gözünde 

 D) Bir dünya daha / olmadı / burada 

 E) Çok uzun süre / samanların üstünde / yattım. 

  

 

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımında 

yanlışlık yapılmıştır? 

  

 A) Arkadaşını PTT’ye gönderdi. 

 B) ODTÜ’yü kazanmak istiyorsan daha çok ders 

çalışmalısın. 

 C) Yeni yasa tasarısı TBMM’de görüşülecek. 

 D) Kıbrıs’a gitmek için KTHY’na rezervasyon yaptırdım. 

 E) FİSKOBİRLİK’in yeni dönem çalışmaları bugün 

başlıyor. 

  

 

 

 

 

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Bir Baltık yelinde unutmuş saçlarını 

 B) İçime Güneş vuruyor bu sabah 

 C) Umut, karlı dalda sallanan son yaprak 

 D) Yıllar çözmüş yumağını her mektupta 

 E) Şapkası bir İsveç kanalında yüzmekte 

  

 

 

 

 

 

8.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Yolun kenarında yarım saat kadar oturdum. 

 B) Denizde çok hafif bir dalga vardı. 

 C) İnsanların en büyük yanılgısını keşfetmenin 

huzuruyla doluydu. 

 D) Bilgi sayarı kapattım, sonra yeniden açtım. 

 E) Küçük ayrıntılar, insan yaşamının önünü bazen 

tıkayabilir. 
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9.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Kalemim kararsız, ellerim soğuk 

 B) Olanaksız ayrılıklar taşıyor her söz 

 C) Bir takım insanlar gelir zayıf ve uzun 

 D) Kararsızdır eylül güneşinin seması 

 E) Sayılmayacak kadar insan vardır 

  

 

10.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Odan ıslak tahta kokar birazda toprak 

 B) O günlerin tadı başka yerde yok 

 C) Bunca dağın karlarını erittik 

 D) Durup dururken başlayan o baş ağrısı 

 E) Üzgün, kısmeti kapalı, koca bir gençlik 

  

 

11.  Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Levent, oda içerisinde dolaşarak düşündü. 

 B) Zihininden türlü türlü plânlar geçirdi. 

 C) En nihayet arkadaşlarıyla konuşmaya karar verdi. 

 D) Askerler atlarına binip hareket ettiler. 

 E) Takip edilen yol, iki dağ arasına giriyordu. 

  

 

12.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Bunların birisinde Rus, diğerinde ise Türk topçuları 

yerleşmişti. 

 B) Bunu daha birkaç mermi takip etti. 

 C) Albayın altındaki yaralanmış at da deli gibi koşdu. 

 D) Kendisi de vücudunda sıcak bir şey hissetti. 

 E) Gömleğinin altından sıcak bir şey hissetti. 

  

 

 

13.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Hangi taraftan geldiği belli olmayan bir ışık, çocuğu 

aydınlattı. 

 B) Yaralananlar çok idiyse de, ölenler azdı. 

 C) Binbaşı, sözlerine devam edemedi. 

 D) Belgeler savaş sırlarını meydana çıkardı ve plânları 

altüst etti. 

 E) Kıbrıs 1571 yılında bir Türk yurdu hâline gelir. 

  

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisinin yazımı yanlıştır? 

  

 A) Dereyi geçtikten sonra kamçısını şaklattı. 

 B) İki dizeden sonra ara verdi türküye. 

 C) Sesi uzak kayalıklarda yankılanmaya başladı. 

 D) Sanat kuvvetden düşünce hastalanır. 

 E) Puslu, karanlık, sonsuz bir gece gibiydi kış. 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Bir an birşeyler duyduğumu sandı. 

 B) Bugün senin tuhaf bir hâlin var. 

 C) Gece oldu mu, içini bir korku sarıyordu. 

 D) Karları gıcırtıyla ezerek yürüdüler. 

 E) Az önceki yazgısından kuşkulanmaya başlamıştı. 

  

 

16.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Senin gözlerinde görünüyor Erzincan. 

 B) Bütün gün şurada burada oyalanır gecikir. 

 C) Uykularını kaçırır en ufak bir düşünce. 

 D) Dalar gider gözleri büyür büyür de. 

 E) Gecenin sarkdığı toprak evlere giriyorum. 

  

 

17.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Karşımızda canım İstanbul canım deniz 

 B) Sizlere el uzattık düşman gibi itildik 

 C) İyi kötü ne günler görmüş geçirmiştir 

 D) Bize gelen yüzyılların hikâyesi sır 

 E) Kimdikki yaşamımızı berbat ettiniz 

  

 

18.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Balkonlara, yalılara dalar düşünürüm… 

 B) Küçüğüm, sen şimdi onsekizindesin. 

 C) Hatırımda her biri seninle canlanan. 

 D) İzmir’in günlerinde gecelerindesin. 

 E) Sönmüş yanardağlar, kaleler eteğindi. 

  

 

19.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Bilirmisin ki gelmediğin günler sabaha kadar 

uyumadığımı. 

 B) Şair Özlem Sokağı’nda buluyorum kendimi. 

 C) Koskocaman bir alan hiçbir sokağa açılmayan. 

 D) Sensizlik, ekmek gibi sususluk gibi bir şey midir, 

 E) Yılmaz Elmas son dönem öykülerini Dönme Dolap 

adıyla kitaplaştırdı. 

  

 

20.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Trafikteki aksaklıklar yüzünden eve iki saat 

gecikmeli ulaştım. 

 B) Son denemedeki sorular bütün öğrencileri şok etti. 

 C) Sahurdaki yemek yüzünden bütün günüm felç oldu. 

 D) Çocuğun gözünde ki ışıltıyı görür görmez kararımı 

verdim. 

 E) Bilmelisin ki o günden sonra sen artık çok şeyini 

kaybettin. 
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