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1. a Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımında bir 

yanlışlık vardır? 

  

 A) Buradaki ekmekler, karşı fırındakilerden daha taze 

oluyor. 

 B) Yurttaki öğrenciler bahçeye oturmuş çay içiyorlar. 

 C) Yarın nereye gideceğini düşünki mutlu olasın. 

 D) Seninki yine kantinde oturmuş hamburger yiyor. 

 E) Ben ona inanmayınca o da cüzdanındaki resmi 

çıkardı. 

  

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A) Bu binanın 15.’inci katında benim de bürom var. 

 B) Bazen her şeyden uzaklaşıp kendimi dinlemek 

isterim. 

 C) Öyle bir bakki bana, ruhum yerinde duramasın. 

 D) O, hiddetli davranınca, ben de bu işten vaz geçtim. 

 E) Sen, bu vurdum duymazları boşver de beni dinle. 

  

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A) Gönül penceremin önüne kanatı kırık bir kuş 

konmuştu. 

 B) Elimizde olmayan kaynakları da Yunus’dan alalım. 

 C) Adam, kaldırımdaki kadının çantasını alıp kaçdı. 

 D) Art arda dizilen sarı sarı civcivler ne de güzel 

yürüyordu. 

 E) Rüzgâr esince bahçedeki çiçekler de birbir savruldu. 

  

 

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Ninem, sapasağlam sandalyeyi eskiciye vermiş. 

 B) Tarladakiler, gün ortasında ağaç gölgelerine 

çekilirlerdi. 

 C) Evin tadilatı başlamadan önce iş bölümü yapıldı. 

 D) Çiftlikteki ağaçları haftasonu budamayı düşünüyor. 

 E) Bu köyün topraklarında yetişen buğdaygiller çok 

lezzetli olur. 

 

 

5.  (I) Dışarıdan bakıldığında, mutlu ve şirin bir aile 

görünümdeydiler. (II) İş adamı bir baba, çalışan bir 

anne... (III) Çocuk daha on yaşında, ailesinin adını 

korumak için mutlu bir yüz takınmayı öğrenmişti. (IV) Ev 

de anne baba anlaşmazlığı olduğunda çocuk kendini 

suçlardı. (V) Belki de bu nedenle uslu bir çocuk ve iyi bir 

öğrenci oldu. 

Bu parçada yer alan cümlelerin hangi ikisinde yazım 

yanlışı vardır? 

  

 A) I ve II B) II ve IV C) II ve III 

 D) I ve IV E) IV ve V  

  

 

 

 

6.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi yanlış 

yazılmıştır? 

  

 A) Annem yine şohbeni kapatmayı unutmuş. 

 B) Berbere gelen adam tıraş olamadan gitti. 

 C) Filmin sonunda adam kadını öldürdü. 

 D) Sen de eşofmanını giy, spor yapacağız. 

 E) Masumiyetini yeşil gözlerinden okuyabiliyordum. 

  

 

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A)  Alide gelirse bende gelirim. 

 B) Evdeki hesap çarşıya uymadı. 

 C) Babam yirmibeş senedir bu evde kalıyor. 

 D) Bu çocuk ödevlerini günü gününe yapıyor. 

 E) Sokakdaki çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. 

  

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A)  Yaz aylarında bu yaylalar bir başka güzeldir, inan 

bana. 

 B) Kendilerine verilen parayı beğenmeyen işciler en 

sonunda işi bıraktı. 

 C) Bu sene ev fiyatları iki katına çıktı. 

 D) Sokak ortasında sebebini bilmediğimiz bir bağırtı 

koptu. 

 E) İnsanlar birer birer terk ediyor bu köyü. 
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9.  İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına 

ünlü konmadan yazılır. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 

uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A)  Akşam gittiğimiz filimi nedense ben beğenmedim. 

 B) Formunu koruduğunu söyleyen bu adam oldukça 

sağlıklı görünüyor. 

 C) Son derece lüks bir evde hayat sürüyordu. 

 D) Bütün önerilerimizi reddeden bu adam risk almak 

istemediğini söyledi. 

 E) Evde kullandığımız teyp bozlunca tamirciye gittik. 

  

 

10.  Aşağıdaki birleşik eylemlerin hangisinin yazımı 

yanlıştır? 

  

 A) Bahşetmek B) Def etmek C) İşaret etmek 

 D) Yok etmek E) Azatetmek  

  

 

11.  Dün akşam verdiğimiz yemeğe kızıda geldi oğlu da. 

Yukarıdaki cümledeki yazım yanlışı aşağıdakilerden 

hangisiyle giderilebilir? 

  

 A) “kızıda” sözcüğünü “kızı da” şeklinde yazarak. 

 B) “oğlu da” sözcüğünü “oğluda” şeklinde yazarak. 

 C) “dün akşam” sözcüğünü “dünakşam” şeklinde 

yazarak. 

 D) “oğlu” sözcüğünü “oğulu” şeklinde yazarak. 

 E) “oğlu” sözcüğünü ilk harfini büyük yazarak. 

  

 

12.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

  

 A) Rüzgarın önüne katılmışım ben. 

 B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.  

 C) Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. 

 D) Hak bellediğin bir yola yanlız gideceksin. 

 E) Bugün masal değil, masaldan daha güzel, gerçek 

  

 

13.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 

  

 A) Herşey B) Eşek otu, C) Fasulye giller 

 D) Fıkırfıkır E) Fıldırfıldır  

  

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Kadın günlerdir oğulunun elbiselerini yıkıyor. 

 B) Seni hiç unutamadım, gözümün önünden hiç 

gitmiyorsun. 

 C) Arabanın lastiği patlayınca uzun süre yolda yardım 

bekledik. 

 D) Saçının bazı bölümlerini boyatınca gülünç duruma 

düştü. 

 E) İtfaiyenin yoğun çabası sayesinde yangın 

söndürüldü. 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A)  Ayşe’de gelince yemeğe başlayabiliriz. 

 B) Yurt da sulh cihanda sulh. 

 C) Dil de, fikir de işte birdik. 

 D) Ya sen benimle gel yada Ali gelsin. 

 E) Bütün bu olanlara sen de mi inandın kardeşim? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Bazı akşamüstleri otururdum hayalinle. 

 B) Sokakta diz boyu kar vardı. 

 C) Yüzükoyun uzanırdı uzun uykusuna. 

 D) Doldurursun bütün bu sahili Marikula. 

 E) Her kim ki bir arkadaş bulmak için dolanmakta... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin yazımında bir 

yanlışlık yapılmıştır? 

  

 A) Görünen köy klavuz istemez. 

 B) Göz görmeyince gönül katlanır. 

 C) İnsan ayaktan, ot tırnaktan kopar. 

 D) Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez. 

 E) Mal canın yongasıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

yazımı yanlıştır? 

  

 A) Yeni aldığımız ev küçükce ama kullanımı rahat. 

 B) Son yıllarda Türkçe üzerine konuşanların sayısı 

arttı. 

 C) Oracıkta neler oluyor, bir türlü anlamıyorum. 

 D) Geçen hafta palandöken dağına kayak yapmak için 

gittik. 

 E) Çocuğun yüzü sapsarı olmuş, olanları izliyordu. 
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