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1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Türkiye’nin büyük  hayvanat  bahçesi AOÇ’de 
kuruldu. 
B) FİSKOBİRLİĞ’in açıklayacağı fiyatlar merakla 
bekleniyor. 
C) NASA’nın Mars’la ilgili araştırmaları devam ediyor. 
D) TCDD’deki yeni projeler basına duyuruldu. 
 
2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık  yapılmıştır ? 
A) Sınav saat 08.00’de başlayıp 09.30’da bitti. 
B) Kitapları öğrencilere 2’şer 2’şer dağıttı. 
C) Anadolu XI. yüzyılda kapılarını Türklere açtı. 
D) Kütahya  Ankara’ya 350 km uzaklıkta. 
 
3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır ? 
A) Atatürk 1881’de Selanik’te  doğdu. 
B) Tarık Bey doğum gününe bizi de davet etti. 
C) Anadolu’nun kuzeyi yağışlı bir iklime sahiptir. 
D) Hasan Dayı’mın bizim üzerimizde emeği çoktur. 
 
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  yazım yanlışı 
yapılmıştır? 
A) Hayatta bir çok kez aynı hataları yaparız. 
B) O gün gelmeyerek çok şey kaçırdın. 
C) Piknik yaparken birdenbire yağmur başladı. 
D) Birkaç gün sonra tatile çıkacağız. 
 
 
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin 
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 
A) Huber Köşkü restore edilerek hizmete açıldı. 
B) Anıtkabir’in inşası 1953’te tamamlandı. 
C) Ankara Kalesi Altındağ İlçesinde bulunur. 
D) Fransız İhtilali bir dönüm noktası olmuştur. 
 
 
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin  yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Halbuki daha önce anlatmıştım olanları. 
B) Seninki de laf mı şimdi, diye söylendi. 
C) Gel görki çocuk sözden hiç anlamıyor. 
D) Balkondaki çiçekler susuzluktan solmuş. 
 

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin  yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Yaşadıklarını kabul etmesi hiç de kolay olmadı. 
B) Olaylara bir de olumlu tarafından bak. 
C) Çalışmaya biraz ara ver de bir şeyler yiyelim. 
D) Onların yaşadığı yer de kiralar çok yüksek. 
 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmamıştır? 
A) Yerinden kalkıp yavaşca doğruldu. 
B) 08.15’de kalkan trene yetişmeliyiz. 
C) Karnabahar yemeğini hiç sevmem. 
D) Çamaşır makinası yine bozulmuş. 
 
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin  
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Bu yaz köyünüze gitmiyor musunuz? 
B) Bunu sana söyleyen Hilal’mi Emir’mi? 
C) Bahar geldi mi buralar yemyeşil olur. 
D) Buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. 
 
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Kayı Caddesi’ne büyük bir site yaptılar. 
B) Arada bir Mülk köyündeki gölete giderim. 
C) Çocuklar bütün günü Sokakta geçirdi. 
D) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yine kaza vardı.  
 
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır ? 
A) Eve vardığımızda saat gece yarısını geçmişti. 
B) Keçi boynuzu meyveleri öksürük ilaçlarında 
kullanılır. 
C) Yanlış anlaşılabilirim diye sözcükleri dikkatli seçtim. 
D) Bebeği iki dakika tutuver, diye rica etti. 
 
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 
A) Ablam Galatasaray lisesini tercih edecek. 
B) İbni Sina Hastanesindeki hastaları ziyaret etti. 
C) Ona hediye olarak Kütahya çinisi aldım. 
D) Erzurum-Kars Platosu hayvancılığa elverişlidir. 
 
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  
vardır ? 
A) Yaptığını beğendin mi, diye bağırdı. 
B) Ok yaydan çıktımı bir daha dönüşü olmaz. 
C) Zor mu zor bir görev bizi bekliyor.  
D) Yine mi geldin ölüm ben senden kaçarken? 
 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin  

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 

A) Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. 

B) Konuştuklarına dikkat et ki zor duruma düşmeyesin.  

C) Akşamki yemek tek kelimeyle muhteşemdi. 

D) Tabi ki yardımcı olacağım sen hiç endişelenme. 
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15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 

A) Selimiye Camii Mimar Sinan’ın bir şaheseridir. 

B) Ihlara Vadisi’nin muhteşem doğasını gezdik. 

C) Antep Fıstıklı baklava en sevdiğim tatlıdır. 

D) 15 Nisan 2013’te İzmir’e tayinim çıktı. 

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

vardır ? 

A) Son gelen ürünlerden bir takım daha alacağım. 

B) Odamda ders çalışırken annem ara sıra yanıma 

uğrar. 

C) Babam her sabah işe gitmeden traş olur. 

D) Birtakım psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. 

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin  

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 

A) Kusuru olmayanın mazereti de olmaz. 

B) Bizimle gelmesende gitmeye kararlıyız. 

C) Elde avuçta bir şey de kalmadı. 

D) Bu yaz da planlarımı gerçekleştiremedim. 

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

vardır ? 

A)Lale Devri’nde birçok yenilik yapılmıştır. 

B) Mustafa Kemal  Mahallesi’nin yolları asfaltlanıyor. 

C) Ilgaz Dağları Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağ 

kitlesidir. 

D) Kuraklık en fazla Türkiye’nin güney doğusunda 

görülür. 

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

 vardır ? 

A) Asi nehri yurtdışından doğup Hatay’dan denize 

dökülür. 

B) Yaz aylarının vazgeçilmez bir lezzeti  Maraş 

dondurmasıdır. 

C) Rumeli Hisarı dünyanın en büyük kale burcuna 

sahiptir. 

D) Kan davasının kötü sonuçları “Ben Büyüyünce” adlı 

kitapta işlenir. 

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

vardır ? 

A) Eskiden elinde büyük bir deynekle dolaşırmış. 

B) Komiser olayla ilgileneceğiz, diyerek bizi uğurladı. 

C) Aldığımız çilekten bir kavanoz reçel yaptık. 

D) Şoför para üstü alamayan var mı, diye sordu. 

 

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

yoktur ? 

A) Gezi planımıza Sümela Manastırı’nı da ekledik. 

B) 2003’den beri düzenli olarak kitap okurum. 

C) Siz gide durun ben size yetişirim.  

D) Arabaların egsoz dumanı hava kirliliğini artırıyor. 

 

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ? 

A) Okulda üç yüz yetmiş beş öğrenci eğitim görmekte. 

B) Bu benim şu ana kadar kullandığım 7.’inci otomobil. 

C) Bu bestede onaltılık notalar kullanılmış. 

D) Çocuklar saat 10.15’te başlayacak töreni bekliyor. 

 

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin 

yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 

A) Malabadi Köprüsü bir türkümüze konu olmuştur. 

B) Berna  kedisi tekirle oynamayı çok seviyor. 

C) Fatih Caddesi’nde yol yapım çalışması devam 

ediyor. 

D) Ceyhan Nehri  Çukurova’nın hayat kaynağıdır. 

 

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı  

vardır ? 

A) Bir iki güne kadar ateşkes ilan edilir. 

B) Telefonun hoporlörü bozulmuş, ses çıkmıyor. 

C) Şu kravatı düzgün bağlamayı beceremiyorum. 

D) Dede Korkut hikayeleri çizgi filme uyarlandı. 

 

I  Tarihi tiyatro Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında 

yer alır. II  Kazılarına 15 Mart 1983’te Müzeler Genel  

Müdürlüğü’nce başlanmıştır.  III  Anadolu 

Medeniyetleri  Müzesi Müdürlüğü de 1986 yılı sonuna 

kadar sürdürmüştür.  IV İkinci asrın başına tarihlenen 

tarihi tiyatro kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 

 

25) Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde 

yazım yanlışı vardır? 

 

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

 

 


