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(I) Troya için “Tüm Zamanların En Ünlü Kenti” yakıştırmasını yapmak hiç de haksızlık olmaz. (II) Troya; efsanelerden çıkıp romanlara, duvar resimlerine, satranç taşlarına
hatta bilgisayar virüsü adlarına kadar kendine yer bularak
bunu haketti. (III) Bu kent, Homeros’un İlyada destanına göre, trajik bir savaşa sahne olmuştu. (IV) Çanakkale
Boğazı’nın girişinde yer alan Troya, Doğu ile Batı’nın birleştiği yerdedir. (V) Ege Denizi ile Karadeniz’in, Marmara
Denizi’ni aralarına alıp karıştığı bir yerde destanı ve buluntularıyla dünya kültür mirasını yüzyıllardır etkilemeye
devam etmektedir.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
yazım yanlışı yapılmıştır?

2.

E) IV ve V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Fırat Nehri, döküldüğü topraklara eşsiz bir bereket
katmaktadır.
B) En sevdiğim kuzenim, Ayşe teyzemin kızıdır.
C) Kışın sıcak sobanın yanından ayrılmayan Tombik,
yine uyku keyfinde.
D) Arkadaşlarla mahallemizin sevilen ismi Baba İsmail’i
ziyaret ettik.
E) Yayımlanan son Resmî gazete ile yeni kaymakamlar
atanmış.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaçların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Edebiyatımızın sahnelenen ilk tiyatrosu Vatan yahut
Silistre yeniden sahnelenecek.
B) Maçtan yine hüsranla ayrıldık oysa ki ne ümitlerle gitmiştik maça.
C) Bu kadar dil döktünüz toplantıda, kimse de size hak
vermedi ne yazık ki.
D) Başarı ile sabrın arasında kopmaz bir bağ olduğunu
özellikle belirtmek isterim.
E) Seni anlamadıklarını iddia ediyorsan bil ki sen de birilerini anlamıyorsun.
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D) III ve V.

C) II ve III.

5.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

“Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir
ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Tez savunmamın kabul edilmemesi üzerine yeni bir
savunma hazırlamaya başladım.
B) Muhsin Bey, toplantıda bazı arkadaşlarımız için övücü sözler sarfetti.
C) Yaptığım değişiklikleri kaydetmeyi unuttuğum için
yazdıklarım silindi.

●

B) I ve IV.

A) I.

D) Kötü düşünerek hayatı kendinize ve çevrenizdekilere
zehretmeyi bırakmalısınız.
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A) I ve II.

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türki		I				II		
ye Bisiklet Turu, Konya ilimizde başlıyor. Pek çok sporse						
III		
ver Türkiye’nin Tarihî Yerleri ve nefes kesen manzaraları
IV						
eşliğinde kıyasıya bir mücadeleyi ekim ayı içerisinde nak					
V			
len izleyecek.

E) Çevrenizdeki güzellikleri fark ettiğinizde bakış açınızın değiştiğini hissedeceksiniz.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Mülakat heyeti, adayları içeriye 2’şerli gruplar hâlinde
çağıracağını ilan etti.
B) 21. yüzyılın en önemli tehlikesi bireylerin hızla yalnızlaşmasıdır.
C) Hilmi Bey’in uzattığı çekin tutar kısmında “beşbinyüz”
TL yazıyordu.
D) Dedeme, dedesinden kalan bu halı yüz elli beş yıllıktı.
E) Dünya nüfusunun 7 milyar 442 milyonu aştığı tahmin
ediliyor.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımıyla
ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Kesme işareti, özel ada getirilen çekim eklerini ayırmada
kullanılır. Özel ada getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle
ayrılmaz ve ondan sonraki hiçbir ekte de kesme işareti
kullanılmaz.

A) Ocağın 15’inde kardeşimin nişanını yapacağız.
B) Beldemizde bağ bozumu eylül ayında olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık vardır?

C) Her sene 1 Ekim’de Meclis, çalışmalarına başlar.
D) Haftaya cumartesi alışverişe gidelim beraber.

A) Türkçemizin bin yıllık dil serüvenini bu eserden takip
etmeniz mümkün.

E) 27 Aralık, Ankara için özel bir anlam taşır.

B) Orhun Kitabeleri’nin Moğolistan sınırları içinde olduğunu biliyor musun?

D) Derste Yakup Kadri’nin elçilik yıllarına ait anılarının
bir bölümünü okuduk.
E) Boğazın, seyrine doyum olmayan manzarası eşliğinde çaylarımızı yudumluyoruz.

8.

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Buraları bilmiyen insanların burada yaşamak istememesi gayet doğal.
B) Şair, okurda farklı çağırışımlar uyandıracak kelimeler
seçmeye dikkat etmiş.
C) Misafirler, akşam yemeğini yeyip geleceklerini söylemişler.

●

9.

E) Çocuk minicik avcunu uzatıp topladığı çakıl taşlarını
gösteriyordu.
I. Oda karma karışıktı, burada değil eşya insan bile
kaybolurdu.
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D) Annem “Hemen hazırlanın!” deyince evde tatlı bir telaş başlamıştı.
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C) Ziya Gökalp, yaşadığı dönemde Türkçülüğü savunan
önemli düşünürlerdendir.

II. Savunmanın ard arda yaptığı hatalar takıma pahalıya
mal oldu.
III. Öğretmenin anlatımıyla ders gitgide daha zevkli hâle
geliyordu.
IV. Sınavı kazanırsa bana birtakım elbise alacağını söyledi.
V. Anlamanız için illa ki bağırmam mı gerekiyor, diye sitem etti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

11. I. TÜİK’in, verileri açıklaması bekleniyor.
II. TDK’nin Yazım Kılavuzu’nu dikkate alınız.
III. TMO’nun buğday alım fiyatları açıklandı.
IV. Sütümüzü AOÇ’den alırız genellikle.
V. Babam DSİ’nden emekli oldu.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde kısaltmalara
getirilen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

12. İhsanın bisikleti yoktu. Arkadaşlarınında yoktu. Mahallede
ki çocukların hiç birinin yoktu. Sadece “Ahmet ağa” diye
çağırdıkları mahallenin deli kanlılarından birinin bisikleti
vardı ama ne bisiklet! At gibi idi. Bacakları yetişirmiydi?
Denememişlerdi. Hepsinin hayali O’nun bisikletine binip
sokak aralarında gezebilmekti.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım
yanlışı yoktur?
A) Bağlaçların yazımı
B) Büyük harflerin yazımı
C) Birleşik sözcüklerin yazımı
D) Ek eylem ekinin yazımı
E) Soru edatının yazımı

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

