Konu Testleri
1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?
A) İçeri baktı, sessizce içeri, girdi.
B) Nihayet gelebildiniz.
C) Bunu kim yaptı!
D) Annem beni çok sever!

Yazım Kuralları Konu Değerlendirme Testi
7. Ay adları; belli bir tarihi gösterdiklerinde büyük harfle, diğer durumlarda küçük
harfle yazılır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Atatürk’ü 10 Kasım 1938’de kaybettik.
B) Genel kurulumuz gelecek nisanda toplanacak.
C) 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı başlamıştır.
D) Nevşehir’e 2 aralık 1990’da geldik.

2. “Yaşlı kadın elini Arzunun omzuna koydu.”
Bu tümcede hangi sözcükten sonra (‘) kullanılmalıdır?
A) Arzunun
B) Kadın
C)Elini
D) omzuna

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Ben de sizinle gelebilir mi yim?
B) Lütfen beni dinler misiniz?
C) Ne olduda sesiniz artık çıkmıyor?
D) Ankaranın havası kışın çok kirli.
5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde imlâ yanlışı yoktur?
A) Benim en iyi arkadaşım Doğandır.
B) yarın size oturmaya geleceğiz.
C) Başını koltuğun arkasına dayayıp uyudu.
D) Biz geldik oda gelmiş olmalı.
6. Bir balıkçıdan şunu öğrendik
Son yıllara kadar balıkçılar kayıklarına boyama resimler yaparlarmış.
Bu paragrafta iki nokta (:) işareti baştan kaçıncı kelimeden sonra konulmalıdır?
A) 2.
B) 4.
C) 6.
D) 8.
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3. “Okul binaları karanlık loş yerlerdi.” Cümlesinde kaçıncı kelimeden sonra virgül
(,) işareti konulmalıdır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

8. Okumayan insanın bize aktaracağı önemli bir görüşü düşüncesi ya da bilgisi
olamaz.
Bu cümlede kaçıncı kelimeden sonuna virgül işareti konulmalıdır?
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
9. “Dizdarbaşı(1)
- Ali Usta dükkânı arayacağız (2) dedi.
Koca Ali cevap verdi:
- Niçin? “
Yukarıdaki parçada (1) ve (2) numaralı yerlere sırasıyla hangi işaretler
konulmalıdır?
A) (:) (,)
B) (.) (,)
C) (;) (:)
D) (?) (:)
10. Hangi durumda büyük harf kullanılması gerekmez?
A) Özel isimlerin başında
B) Cümle başlarında
C) Noktadan sonra
D) Noktalı virgülden sonra
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