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1. Aşağıda verilen  cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) Herkese Yıldız üniversitesini bitirdim, diyordu. 

B) Komşumuz Hülya hanım bize yardım etti. 

C) En çok “mai ve siyah” adlı kitabı sevdim. 

D) Kedimiz Pamuk bahçede oynuyordu. 

 

2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Pikniğe giderken Mehtap ta bizimle geldi. 

B) Gazetede okuduğum haberlere asla  inanmam. 

C) Kafeste ki kuşu besleki bizim ki kızmasın. 

D) Ağzın da bir dedikodu ile dolanıyor. 

 

3. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Sen demi yemeği beğenmedir?  

B) Bulutlar yavaşyavaş kararıyordu. 

C) Mas mavi gözleri ışıl ışıdı.  

D) Sıradan işleri yapamazmış. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Kimse bu köylüden şikâyetçi olmadı. 

B) T.B.M.M.’ ye şikayet mektubu yazdı. 

C) 2003’ de İzmire Ankara’ lı bir arkadaşıyla geldi. 

D) 16. Nisan. 1978’ de doğan kardeşi var. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

A) Sen benim Ayımsın.  

B) Bir takım söylentiler  beni çok üzdü. 

C) Bana öyle baygın baygın bakma.  

D) Herkez benim gibi düşünmek zorunda değil. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) 

konmaz? 

A) Bir saat önce ödevimi bitirdim 

B) Bizim hakkımızda olumlu düşünüyordu 

C) Düşünceleri öyle boş, öyle yavan 

D) Bağdaki asmalar sararmaya başlamıştı 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış 

kullanılmıştır? 

A) Yard. Dç. Yeşim Hanıma soralım bu soruyu. 

B) Yokuşu çıkınca Menekşe Sok. Lale Apt.’ da 

oturuyordu. 

C) Meydanda herkes toplanmıştı: işçiler, memurlar, 

pazarcılar vb. 

D) T.B.M.M.’ de bu toplumsal sorunlar görüşüldü. 

 

 

8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde virgül 

diğerlerinden farklı görevlerde kullanılmıştır? 

A) Mücadeleci, hırslı, çalışkan olmayanlar burada 

tutunamıyor. 

B) Elimden geldiği kadar çalıştım, ödevlerimi 

tamamladım. 

C) Kırmızı, sarı, mor, yeşil renklerle donamıştı bahçeler. 

D) Her yan temiz, pırıl pırıl eşyalarla kaplıydı. 

 

9. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış 

kullanılmıştır? 

A) Sevgi toplum için gereklidir ve, eğitimde şarttır. 

B) Okulda yaşanan eğitimci olarak yaklaşmalıyız, 

diyordu. 

C) Şimdi, arkadaşlar, müsaade ederseniz, bir şey 

sorayım. 

D) Lütfen, ben de size yardım ederim. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

A) Bana bir kitap alır mısın baba? 

B) Bu gürültü karşı komşudan mı geliyor? Yoksa yan 

komşudan mı? 

C) Zor zamanlarında kimse yok muymuş yanında? 

D) Olgun yaşadığı olaylara kuşkulu (?) yaklaşmış. 

 

11. “Doğum gününde pasta mı ( ) çikolata mı alayım ( ) 

Ne istersen söyle: kek, pasta, kurabiye ( )” 

cümlesinde yay ayraç içerisinde gösterilen yerlere 

sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (,) (?) (…)  

B) (,) (.) (…)  

C) (?) (?) (.)  

D) (?) (,) (.) 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Sabah İstanbul’ dan çıktım yola, ver elini Antalya. 

B) Okula İzmir’ li bir öğretmen geldi. 

C) Kanuni Sultan Süleyman’ a kalmadı bu dünya. 

D) Mehmet’ i ve Alper’ i bize davet ettim. 
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