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Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yö-

nünden ortak olan ögelerden ve kurallardan yararlanılarak baş-

kalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, gelişmiş bir sistemdir. 

Düşünce, akıl, bilgi, buluş ancak dille olanaklıdır. Dil insana özgü 

bir yetidir, bilincin köklerine, bilinçaltının derinliklerine uzanan 

insana ait başlıca işlevdir. Dilin iyi kullanılması, anlatımın güçlü 

olmasını sağlar.

Yenilenen sınav sisteminde artık bilgiden ziyade yorumlama, çö-

zümleme, ilişki kurma, mantık yürütme gibi unsurlar ön plana çık-

mıştır. Bu bağlamda siz değerli öğretmen ve öğrencilerimiz için 

tamamı yeni nesil sorulardan oluşan çok özel bir çalışma hazır-

lamaya gayret ettik. Özellikle son 4 senenin MEB örnek soruları 

dikkate alınmıştır. Konular alt başlıkları ile verilmiş olup ilk testleri 

çözümlü olarak istifadenize sunulmuştur.

Bu çalışma sayesinde öğrencilerimiz eksik olduğunu düşündüğü 

konularla ilgili bol soru çözme fırsatını yakalayacaktır. Çalışmamı-

zın en belirgin özelliği ise tüm sorularının birbirinden farklı soru 

kalıpları ile hazırlanmış olmasıdır. Böylece öğrencilerimiz bir ko-

nuya hazırlanırken o konuya dair tüm bakış açılarını kazanacak ve 

kavrama yetisini en üst düzeye çıkarmış olacaktır.

Takıldığınız sorular olduğunda fasikülümüzdeki karekodu okuta-

rak soruların video çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Bu kitabın hazırlanmasında bize destek veren Türkçe Zümresi ya-

yın ekibine teşekkürü bir borç biliriz.
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Büyük Harflerin Yazımı (ÇözümIü SoruIar)
YAZIM KURALLARI - 1

1. 

I.  Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. III. Mahalle, bulvar, cadde kelimeleri büyük harfle başlar.

II. Kurum adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. IV. Kitap isimlerinin her kelimesi büyük harfle başlar.

Büyük Harflerin Kullanımı
 

Tabloda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
	 Buna	göre	aşağıdaki	yazım	yanlışlarından	hangisi	tabloda	verilen	kurallardan	herhangi	birine	ait	değildir?

A) Varacağınız istikamet, Yavuzlar bulvarının alt tarafında kalıyor. 
B) Türkçenin içinde bulunduğu Ural altay dil ailesi oldukça geniştir.
C) Abim de Suluova ilköğretim okulundan mezun olmuş.
D) “Huzura Erenler Ve Mutluluk” kitabı okurlarına kavuştu.*

A'da "bulvar" (III. bölüm), B'de "Ural altay" (I. bölüm), C'de "ilköğretim okulu" (II. bölüm) ifadeleri büyük harfle baş-
lamalıydı. D seçeneğinde ise kitap isimlerinin her kelimesi büyük harfle başlar ama arada bağlaç varsa bağlaç olan 
sözcük küçük harfle başlamalıydı. Dolayısıyla IV. kural, seçenekler içerisinde yer almamaktadır.

Çözüm 

2. 

 Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Örneğin “Nilüfer teyzemin börekleri 
oldukça lezzetlidir.” cümlesinde “teyze” ifadesi küçük yazılır. Ancak akrabalık adı olup 
lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. “Galatasaray’ın efsa-
nelerinden biri olan Baba Gündüz, Atatürk’ün yakın arkadaşı ve koruması Kılıç Ali’nin 
oğludur.” cümlesinde “Baba” ifadesi lakap olarak kullanıldığı için büyük yazılır.  

UY
AR

I:

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	büyük	harflerin	yazımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	vardır?

A) Canım abimin yurt dışından dönerken aldığı hediye beni epey mutlu etti.
B) Kadir Amcam, Kıbrıs Harekatı’nda önemli vazifeler üstlenmiş bir vatanseverdir. *
C) İrem ve halası İngilizce öğrenmek için hafta sonları kursa gidiyor.
D) Telli Baba, Sarıyer’den Rumeli Kavağı’na giden yolun üzerinde bulunuyor.

A'da "abim", C'de "halası" sözcükleri akrabalık bildirdikleri için yazımları doğrudur. D'de "Baba" ifadesi lakap olarak 
kullanıldığı için büyük harfle başlaması doğrudur. B seçeneğinde ise "Amcam" kelimesi akrabalık bildirdiği için küçük 
yazılmalıydı.

Çözüm 
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YAZIM KURALLARI - 1

3. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük, bildir-
miyorsa küçük harfle yazılır.

	 Bu	açıklamaya	göre,

 Her yıl Şubat’ın 16’sında burada toplanırız.I

Ailemle Temmuz’un ilk haftasında Van’dayız.II

Bu kitabı 3 yıl önce Ekim ayında okumuştum.III

2000’in ilk Pazartesi gününde onunla tanıştık.IV

 

cümlelerinin	hangilerinde	yazım	yanlışlığı	yapılmış-
tır?

A) I ve II. B) II ve III.*
C) I ve III. D) II ve IV.

Açıklamaya göre II ve III. cümlede belirli bir tarih bil-
dirilmediği için "Temmuz" ve "Ekim" sözcükleri küçük 
harfle yazılmalıydı.

Çözüm 

4. 

Kefrun kalesi
I

Devegeçidi Barajı
II

Diyarbakır Ulu Cami
III

Dicle nehri
IV

	 Bu	haritanın	kaç	numaralı	bölümlerinde	yazım	yan-
lışı	vardır?

A) I ve IV.* B) II ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen baraj, nehir, 
cami, kale vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle 
başlar. Buna göre I ve IV'te yazım yanlışı vardır.

Çözüm 

5. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. 
	 Aşağıdaki	 cümlelerin	hangisinde	bu	maddeye	uy-

gun	bir	örnek	verilmiştir?	*

 
A) Yurt dışı gezisinde iki Kırgız arkadaş edindim.

B) Anadolu’daki ana tanrıça Kibele’dir.

C) Güneydoğu Asya’da Budizm inancı yaygındır.

D) Batı medeniyetinin kökleri eskiye dayanır.

Soruda verilen maddeye uygun örnek A seçeneğin-
deki millet adı olan "Kırgız" kelimesidir. 

Çözüm 

6. 
İsterim benim de acayip isimleri,
Hiç duyulmamış arkadaşlarım olsun.
Onlarla Madagaskar limanlarından
Çin’e kadar yolculuk yapmak isterim.
İsterim içlerinden bir tanesi
Vapurun güvertesinde, yıldızlara karşı
“hey akşamlar” şarkısını söylesin her gece.

(Orhan Veli KANIK)

	 Yukarıdaki	dizelerde	yapılan	yazım	yanlışının	açık-
laması	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimeler-
de sadece özel adlar büyük harfle başlar.

B) Kurum, kuruluş, kurul ve makam sözleri asılları kas-
tedildiğinde büyük harfle başlar.

C) Özel adlar büyük harfle başlar.
D) Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi 

büyük harfle başlar.*

Son dizedeki "hey akşamlar" şarkı ismi yani bir eser 
adı olduğu için her kelimesi büyük harfle başlamalıydı.

Çözüm 
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Büyük Harflerin Yazımı
YAZIM KURALLARI - 1

1.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	büyük	harflerin	kullanımıyla	ilgili	yanlışlık	yapılmıştır?****

A)

Eminönü’nde bir tezgâhta 
İsveç çakısı satılıyordu.

B)

Volkan bize her sene Af-
yon lokumu gönderir.

C)

Kitapta Çin çamı diye bir 
ağaçtan bahsediliyordu.

D)

Bu renkteki kumaştan frenk 
gömleği dikilir sadece.

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	büyük	harflerin	kullanımı	ile	ilgili	yazım	yanlışı	yapılmıştır?
A) Batı medeniyeti pandemide kendi yaşlılarına sahip çıkamadı.
B) Bildiğimiz ayçiçek yağının litresi yaklaşık 30 lira olmuş.
C) Okulların açılışının 15 şubata erteleneceği dün söylendi.*
D) Sayın Bakan Özer, gazetecilerle bir toplantı yapacağını açıkladı.

3. 

Doğu Karadeniz'de 
şiddetli yağış bekle-
niyor.

Rüzgâr, Akdeniz'in 
Güneyinde etkili 
olacakmış.

Ülkemiz Avrupa'dan 
gelen soğuk hava 
dalgasının etkisine 
girecek.

Alicik köyünün Si-
vas'a sınırı bulun-
maktadır.

Yeni evimizin Seli-
miye mahallesinde 
bulunuyor.

	 Numaralanmış	bölümlerin	hangisinde	yazım	yanlışı	yoktur?

A) 1 - 4 - 5 B) 2 - 3 - 4 C) 1 - 3 - 4* D) 2 - 4 - 5
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YAZIM KURALLARI - 1 TEST - 02TEST - 02

4. 
"Yayla Çobanları" hikâyesini okudum.

Mimar Sinan farklı türde birçok eser vermiştir.

Çocuğun Dünya kadar ödevi birikmişti.

Geçen yıl güney Avrupa turu yapmıştık.

Ağaçlı Beldesi’nde eski bir Kale bulundu.

Geçen gün elindeki 500 doları bozdurdu.

 Yazım yanlışı olan cümleler kırmızıya, olmayanlar yeşi-
le boyanacaktır.

	 Buna	göre	bu	cümlelerdeki	yazım	kurallarının	doğ-
ruluğunu	gösteren	sembol	hangisidir?

A)      *

B)      

C)      

D)      

5. Lamia, okuyacağı kitabın içindekiler bölümünü inceler-
ken bir yerde yazım yanlışı olduğunu fark etmiştir.

 

İçindekiler
1. Kurtuluş Savaşı Ve Sonrasındaki Gelişmeler
2. Türkiye’nin Dış Politikası
3. Dünya Ekonomik Krizinin Etkileri
4. Hatay’ın 1939’da Türkiye’ye Katılması

	 Buna	göre	Lamia’nın	fark	ettiği	bölüm	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4

6. Türkçede akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle ya-
zılır. Ayşe nenem bugün çok huzurlu uyuyordu.” cüm-
lesinde geçen “nene” kelimesi akrabalık bildirdiği için 
küçük harfle yazılır. Fakat akrabalık bildiren sözcükler 
lakap veya unvan olarak kullanılırsa büyük harfle yazılır.

 Aşağıdakilerden	hangisinde	bu	kurala	uyulmamak-
tan	kaynaklanan	bir	yazım	yanlışı	vardır?	

A) Şennur halamla yeni tatlı tariflerini denedik.
B) Tarih, nene Hatun gibi anaları asla unutmayacak.*
C) Dün kuzenim Elif ile spor salonuna kaydolduk.
D) Kapıyı çalanın dedemiz olduğunu geç fark ettik. 

7. 
Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, 
belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.
Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük 
harfle başlar.

Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. söz-
ler büyük harfle başlamaz.
Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplan-
tıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	büyük	
harflerin	 kullanımıyla	 ilgili	 bir	 yazım	 yanlışı	 yapıl-
mıştır?

A) Gözlerden uzak bir yer olan Sucuhan köyü mesleği-
min ilk yıllarında yüreğimde derin izler bırakmıştı.

B) Hiper Eğitim Dergisi Yayın Danışma kurulunun bildi-
risine göre derginin vizyonu oldukça beğeniliyor. *

C) V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, bu yıl da birbirin-
den değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

D) Oldukça başarılı gördüğüm bir arkadaşım Türk Dili 
dergisinde editör olmanın güçlüğünü anlatmıştı.
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TEST - 03TEST - 03
Bazı EkIerin ve KeIimelerin Yazımı (ÇözümIü SoruIar)
YAZIM KURALLARI - 2

1. Ek Açıklama Örnekler
Zamir olan –ki İsmin yerini tuttuğu için zamir olur ve her zaman sözcüğe bitişik yazılır. I.
Sıfat yapan –ki Eklendiği sözcükle beraber önündeki ismi etkileyip sıfat olur ve bitişik yazılır. II.
Bağlaç olan ki Genelde cümleleri bağlar ve bu özelliğinden dolayı bağlaç olup ayrı yazılır. III.

 Yukarıdaki tabloda bağlaç ve ek olan ki’nin yazımıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
	 Buna	göre	örnekler	bölümündeki	numaralanmış	yerlere	aşağıdakilerden	hangileri	sırasıyla	yazılmalıdır?**

A)
I.   Kitaptaki öykülerin çoğunu daha önce okumuştum.
II.  Sizinki yine neşe içinde koşuşturuyor. 
III. Anladım ki anlatılanların çoğu yalanmış.

B)
I.   Bu sokaktaki aslında çok daha güzeldi.
II.  Ağaçtaki kuş yuvalarına dikkat edelim.
III. Açık konuş ki demek istediklerini anlasınlar.

C)
I.   Sağınızdaki araçlara biraz daha dikkat edin.
II.  Sen ki bu milletin büyüğüsün, atasısın.
III. Bizdeki talih kimsede yok.

D)
I.   Bardaktaki çay iyice soğudu.
II.  Bu yıl dağdaki evi ziyaret edeceğiz.
III. Tut ki bu sene kuraklık yaşandı.

"-ki" eki sırasıyla B seçeneğinde verilmiştir. I'de "sokaktaki" ifadesinde zamir, II'de "ağaçtaki kuş" ifadesinde sıfat, 
III'te "konuş ki" ifadesinde bağlaç görevinde kullanılmıştır.

Çözüm 

2. 

	 Soru	Eki	mı	/	mi	/	mu	/	mü’nün	Yazılışı

 ►Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı 
olarak ünlü uyumla rına uyar: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

 ►Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? 
Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

 ►Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı 
mı dışarı çıkamayız.

	 Türk	Dil	Kurumunun	sitesinden	alınan	bu	bilgilere	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	bir	yazım	yanlışlığı	yapılmıştır?

A) Bu ağaçların hepsini buraya Ali mi dikmiş? B) Ormandan serin mi serin tatlı bir esinti geliyor.
C) Anlamadığın konuyu öğretmenine sorar mısın? D) Beni neden dinle miyor bir türlü anlamadım.*

D seçeneğindeki "dinle miyor" ifadesindeki -mi eki soru eki değil olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki "-ma/-me" ünlü 
daralmasına uğradığı için "-mi" şeklinde yazılmıştır. Yani bu sözcük kendinden önceki kelimeye bitişik yazılmalıydı.

Çözüm 
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YAZIM KURALLARI - 2 TEST - 03TEST - 03

3. 

Bağlaç olan “ki” kelimeden ayrı yazılırken ek 
olan “-ki” kelimeye bitişik yazılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisinde	"ki"nin	yazı-
mı	ile	ilgili	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Şu tepedeki ağaçların hepsi dedemindir.
B) Ne dersek diyelim dediğimizi yapmazki.*
C) Görevliler çatıdaki eşyaları salona indirdi.
D) Gözlerindeki ışık hiç sönmesin senin de.

B seçeneğindeki "-ki" bağlaç olduğu için "yapmaz ki" 
şeklinde ayrı yazılmalıdır.  

Çözüm 

4. 

I
Yine birta-

kım sorunlarla 
uğraşıyoruz şu 

sıralar.

II
Toplantıya 

katılan bir çok 
kişi aynı konuyu 

dile getirdi.
III

Bu konu-
dan ben de hiç 
birşey anlama-

dım.

	 Görselde	yazım	yanlışı	olan	cümleler	aşağıdakiler-
den	hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III.* D) I, II ve III.

II. cümlede "bir çok" kelimesi bitişik ve III. cümlede 
"bir şey" kelimesi ayrı yazılmalıdır. 

Çözüm 

5.  Bağlaç olan da/de ayrı yazılır ve kendisin-
den önceki sözcüğe bağlı olarak büyük 
ünlü uyumuna uyar.

 “Ya” sözcüğüyle kullanılan “da” ayrı yazılır.

 da/de bağlacı özel isimden sonra da gelse 
ayrı yazılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	da/de	bağlacı-
nın	yazımı	ile	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Buralarda ot ta biter, en hoş kokulu çilekler de.*
B) Suda yansıyan ışıltılarda seni de bulurdum oysaki.
C) Muğla da cennet köşelerimizden biridir yurdumuzun.
D) Meclis’te bu yıl bütçe görüşmelerine de yer verildi.

A seçeneğinde "ot ta" sözcüğündeki "ta" bağlaçtır. 
Ancak bağlaç olan de/da'nın te/ta şekli yoktur. Söz-
cük "ot da" şeklinde yazılmalıydı.

Çözüm 

6. İki ünsüzle başlayan bazı Batı kökenli alıntılarda ün-
süzler arasına ünlü harf getirilmeden yazılır.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisinde	 bu	 kurala	
uyulmamıştır? 

A) Yarı finale kalan sporcular hazırlık yapıyordu. 
B) 10 Kasım’daki siren sesleri yüreğimizi dağlıyordu.
C) İlk kez tiren yolculuğuna çıkacağı için heyecanlıydı.*
D) Trabzon halkı şampiyonluğu doya doya kutladı.

C seçeneğindeki "tiren" sözcüğü yanlış yazılmıştır. 
Doğrusu "tren" şeklinde olmalıydı.

Çözüm 
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TEST - 04TEST - 04
Bazı EkIerin ve KeIimelerin Yazımı
YAZIM KURALLARI - 2

1. 
Kuzey

Nereye gidersen git ben de geleceğim.

Güney
Nasıl olur da bu işi yetiştiremezsin!

Doğu
Bahçede çocuklarla saklambaç 
oynuyordu.

Batı
Şimdi seninle buluşalım, akşamada 
Ayşe’ye gideriz.

 Serdar, gezi planında “da, de”nin yanlış yazıldığı yöne doğru gitmemeye karar vermiştir. 
	 Buna	göre	Serdar	hangi	yöne	gitmemiştir?

A) Kuzey B) Güney C) Doğu D) Batı*

2. Aşağıda "mi" ekinin yazımıyla ilgili bazı bilgiler veren öğrenciler, bu bilgileri örneklendirmiştir:

Kurallar Cümleler

Azra

Soru eki, sözcükten ayrı yazılır ve kendinden 
önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak 
ünlü uyumuna uyar.

Mutfaktaki kavanozlar da bozulacak bir 
şey var mı?

Bengisu

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik 
olarak yazılır.

Yurt dışından gelen kuzenini görmeye 
gidecek misin?

Ceren

Birleşik fiillerde “mi” soru eki iki kelimenin ara-
sına da gelebilir.

Bir sınav kötü geçti diye hayallerinden 
vaz mı geçeceksin?

Ecrin

Bu ek, cümleye soru anlamı dışında “zaman 
ve pekiştirme” anlamları kattığında ayrı yazı-
lır.

Yağmur yağdımı trafik burada da aksı-
yor değil mi?

	 Buna	göre	hangi	öğrenci	“mi”nin	yazımıyla	ilgili	verdiği	örnek	cümlede	hata	yapmıştır?

A) Azra B) Bengisu C) Ceren D) Ecrin *
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TEST - 04TEST - 04YAZIM KURALLARI - 2

3. bir kaç yalnız erozyon
D D D

süpriz art arda şoför
Y D D

kılavuz pardesü herkes
D Y Y

 Erdem, verilen tabloda yazımını doğru belirlediği her 
kelime için 10 puan alacaktır.

	 Buna	göre	Erdem	kaç	puan	almıştır?

A) 50 B) 60 C) 70* D) 80

4. 

Dikkat

Bağlaç olan de/da ayrı yazılır.

Bulunma durum eki -de/-da getirildiği kelimeye 
bitişik yazılır.

Bağlaç olan ki ayrı yazılır.

Soru eki mı/mi/mu/mü gelenekleşmiş olarak 
ayrı yazılır.

1

2

3

4

 Yukarıdaki yazım kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıl-
mıştır. 

	 Bu	bilgilerden	hareketle	aşağıdaki	cümlelerin	han-
gisinde	yazım	yanlışı	vardır?***

A) Yakup Kadri, Kiralık Konak’ta bir ailenin çöküşünü 
ustalıkla anlatır.

B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki 
sayımızda da yayımlamıştık.

C) Yarın sabaha kadar ki bütün feribot seferlerinin iptal 
edileceği duyuruldu.*

D) Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat 
Fermanı ile mi başlamış?

5. "da/de" bağlacı her zaman ayrı yazı-
lır. "te/ta" şekli yoktur. 

Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yazım	
yanlışı	vardır?

A) Söyleşilerde yazarlar, şairler sık sık yer alırken kimi 
zamanda farklı yaşam tarzı olan kişileri görürüz.* 

B) Ben yazılarımı yazarken voltaj dalgalanması nede-
niyle bilgisayarım yanınca bu dosya da kayboldu.

C) Hikâye kahramanlarımı sinemada, edebiyatta ya da 
bilgisayar oyunlarında bulabilirsin.

D) Karınca cinsi, tam da "karınca gibi çalışkan" deyimi-
ni hak edercesine emek sarf eder.

6. 
 Bağlaç olan da/de ayrı yazılır.

 Bulunma durumu eki -da/-de bitişik yazılır.

 Bağlaç olan ki ayrı yazılır.

 

Bu	kurallara	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisin-
de	yazım	yanlışı	yapılmamıştır?

A) Bahçede erik ağacı kadar da kayısı ağacı var.*
B) Yağmur yağmasada şöyle bir denize gitsek.
C) Yorgunlukda yüzüne vurmuş, gözlerine oturmuştu. 
D) Arabanın anahtarı, evin bahçesin de kayboldu.

7.		 Aşağıdakilerin	hangisinde	“mı, mi”nin	yazımıyla	ilgi-
li	bir	yanlışlık	yapılmıştır?
A) Sende var mı ki böyle rahat konuşuyorsun?
B) Bilirmisin buraların akşamı ayaz olurmuş.*
C) Bana da mı güvenmiyorsun artık?
D) Şirin mi şirin bir tavşanımız vardı.
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SayıIarın Yazımı - BirIeşik KeIimeIerin Yazımı -KısaItmaIarın Yazımı (ÇözümIü SoruIar)
TEST - 05TEST - 05YAZIM KURALLARI - 3

1. 

I. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır.

II. "Dış, iç, öte, sıra" sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

III. Somut olarak yer belirten "alt ve üst" sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI

	 Aşağıdaki	sözcüklerden	hangisi	bu	kuralların	tümüne	örnek	gösterilebilir?

A) hardal sarısı - deniz altı - haftaiçi B) gümüş rengi - yer altı - sıra dışı*
C) açık yeşil - yasadışı - deri altı D) koyu pembe - hafta sonu - yurtiçi

A'da "haftaiçi", C'de "yasadışı", D'de "yurtiçi" sözcükleri örnektir ama ayrı yazılmadığı için yanlıştır. B seçeneğinde ise 
I. madde (gümüş rengi), II. madde (sıra dışı), III. madde (yer altı) sözcükleri örnek olarak gösterilebilir. 

Çözüm 

2. 

 Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

 Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.

 Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır.

Sayıların 
Yazımı

	 Bu	açıklamalara	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	sayıların	yazımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Çekin üstünde “yalnızca ikibinyediyüzTL” yazıyordu. B) Bu eseri belgelere göre 17. yüzyılda yapmışlar.
C) Askerler bir emirle hemen 10’arlı gruplara ayrıldılar.* D) Bu sınav için otuz iki bin üç yüz kişi müracaat etmiş.

"Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır." kuralına göre C seçeneğindeki "10'arlı" ifadesi yanlış yazılmıştır. 
Doğrusu "onarlı" şeklinde olmalıydı.

Çözüm 
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3. 
Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ek-
ler, kısaltmayı oluşturan harflerin sonuncusunun 
okunuşuna göre getirilir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	bir	yazım	yan-
lışlığı	yapılmıştır?

A) Bu yıl DİE’ye birçok yeni personel alınacakmış.
B) Yeni gelen hastayı KBB’ye göndermişler. 
C) BDDK’da bugün önemli bir görüşme yapılacak.*
D) LGS’nin bu yıl da haziranda yapılması planlanıyor. 

C'de büyük harfle yapılan bir kısaltma var ve bu kı-
saltmaya okunuşuna göre ek gelmeliydi. Yani "BD-
DK'ya" değil, "BDDK'ye" şeklinde yazılmalıydı. 

Çözüm 

4. 
 Ondört yaşlarındaydım, okula yeni gidiyordum. 

Yazın bir yazlığa çıkmak, alışıla gelen bir şeydi; 
o yılda evimizi kendi başına bırakmış, sıcakları 
geçirecek bir yere kaçmıştık.

	 Bu	parçada	aşağıdaki	kuralların	hangisiyle	ilgili	bir	
yazım	yanlışlığı	yapılmamıştır?***

A) Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır.
B) Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
C) Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır.
D) Bağlaç olan da/de ayrı yazılır.

A'da "alışıla gelen", B'de "ondört", D'de "yılda" söz-
cükleri verilen kurallara göre yanlış yazılmıştır. C'de-
ki kuralla ilgili ise herhangi bir yazım yanlışlığı yoktur.

Çözüm 

5. "Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak" yardımcı 
fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi 
bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazı-
lır: alt etmek, arz etmek, mutlu olmak…

	 Bu	 bilgilere	 göre	 aşağıdaki	 yardımcı	 eylemlerin	
hangisinin	yazımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) İki kişiyi gasbeden sanık hak ettiği cezayı aldı.
B) Feth edilen yerlere o zamanlar Türkmen boyları yer-

leştirilmiş.*
C) Bu maçın bu şekilde sonuçlanacağını hepimiz tah-

min ettik.
D) Bu sıralar hepimiz var olma savaşı veriyoruz.

B'de "feth etmek" birleşik fiili ses olayından ünlü düş-
mesine (fetih etmek) uğradığı için bitişik yazılmalıydı. 
Kelimenin doğrurusu "fethetmek" şeklinde olmalıdır.

Çözüm 

6. 
 Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli 

kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu 
tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden 
sonra, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna 
uygun olarak yazılır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
mıştır?

A) Av.ın beyanlarını haklı bulan mahkeme beraat kararı 
verdi.

B) Yarın Mecidiye Bul.da doğal gaz çalışması yapıla-
caktır.*

C) Final sınavında en düşük notu coğ.dan almıştım.
D) Annem, ecz.nın tavsiye ettiği bitkisel çayı kullanıyor.

A'da av. (avukat-ın), C'de coğ. (coğrafya-dan), D'de 
ecz. (eczacı-nın) sözcükleri verilen kurallara göre 
doğru yazılmıştır. Ancak B'deki "Bul." kısaltması 
okunuşu esas alındığında Bulvarı'nda yani "Bul.nda" 
şeklinde yazılmalıydı.

Çözüm 
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YAZIM KURALLARI - 3 TEST - 06TEST - 06
SayıIarın Yazımı - BirIeşik KeIimeIerin Yazımı -KısaItmaIarın Yazımı 

1. Aşağıda birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir:
 

 Tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler "etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak" yardımcı fiilleriy-
le birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır.

 Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik 
kelimeler bitişik yazılır.

 Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır.

	 Bu	kurallara	göre,

 I. “Seç al 1 TL” yazan afişler çok eskide kaldı.
 II. Asker selamı verip masaya kâğıdı bırakırken “Arzederim!” diye bağırdı.
 III. Sörf yapanların arasında köpek balığı dalga geçer gibi yüzüyordu.
 IV. Beyaz gömlek üzerine vişneçürüğü kravatı çok komik duruyordu.
	 cümlelerinin	hangilerinde	altı	çizili	sözcüklerin	yazımında	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) I ve II.* B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

2. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine 
uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

Doğru

Doğru Doğru

Yanlış

Yanlış Yanlış

 Akrabalık bildiren kelimeler küçük 
harfle başlar.

 "Ya" sözüyle birlikte kullanılan 
"da" ayrı yazılır.

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

	 	Yukarıda	verilen	yönlendirmelere	göre	numaralanmış	alanlardan	hangisine	ulaşılır?

A) 1.çıkış* B) 2.çıkış C) 3.çıkış D) 4.çıkış
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TEST - 06TEST - 06YAZIM KURALLARI - 3

3. 

Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltma-
ları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük 
olarak yazılmasıyla yapılır.

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen 
eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmey-
le ayrılmaz. Ek, noktadan sonra ve kelimenin 
okunuşuna uygun olarak yazılır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kısalt-
maların	yazımı	ile	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) MEB’in yaptığı düzenlemeler en kısa zamanda du-
yurulacak.

B) İng.den en yüksek notu kardeşimin alacağını düşü-
nüyorum.

C) Bu kek için 200 gr’den az yağ kullanmanız gerek-
mektedir.*

D) AFAD, yaptığı çalışmalarla tüm halkımızı bilinçlen-
dirmektedir.

4. I.   Okulumuzda ikibinyüzotuzaltı öğrenci var. 
 II.  Okulumuzda 2 bin 136 öğrenci var.
 III. Okulumuzda 2,136 öğrenci var.
 IV. Okulumuzda iki bin yüz otuz altı öğrenci var.
	 Numaralandırılmış	cümlelerin	kaç	tanesinde	sayıla-

rın	yazımı	ile	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

5. 
 Aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz 

öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi, ayrı 
mı yazıldığına karar vermek için cümlede 
hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin 
“göz” ve “altı” sözcüklerinin birleşmesiyle olu-
şan yapılar, hem “yüzde gözün altında bulu-
nan bölüm (göz altı)” hem de “birinin güvenlik 
kuvvetleri tarafından bir süre alıkonması (gö-
zaltı) anlamlarını taşır. Bu kullanımlardan ilki 
(göz altı), anlamsal açıdan şeffaflık taşıdığın-
dan söz öbeği işlevindedir ve ayrı yazılmalı-
dır. Ancak anlamsal şeffaflığın bulunmadığı 
ikinci durumda sözcük (gözaltı), farklı bir an-
lamı karşılar hâle geldiği için yeni bir sözcük 
olarak değerlendirilmeli ve bitişik yazılmalıdır.

	 Bu	metne	göre	aşağıdakilerden	hangisinde	altı	çizi-
li	sözün	yazımı	yanlıştır?

A) Önümüzdeki hafta yapılacak sınavlara öğretmenle-
riyle birebir çalışarak hazırlanmış.*

B) Çalılıkların arasından geçerek denizaltının demir at-
tığı koya doğru yaklaşıyoruz.

C) Kokuya bakacak olursak bir yerlerde köfte filan kı-
zartıyorlardı herhâlde.

D) Teknolojik yetersizliklerden bazı yer altı kaynakları 
ekonomiye kazandırılamıyor.

6. 
Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan 
sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrı-
ca nokta konmaz.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yazım	
yanlışı	yapılmıştır?***

A) Bu yıl 6.sı düzenlenen festivale yoğun bir ilgi vardı.
B) II. Mahmut birçok alanda yenilik yapan bir padişahtı.
C) Forsa, Ömer Seyfettin’e ait okuduğum 8.’inci kitaptı.
D) Koşucu, yarışmayı son ana kadar 1’inci götürdü.
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TEST - 07TEST - 07
Yazım Kuralları
GENEL TESTLER

1. 

 Türkçede “etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelime-
sinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	bu	kurala	uymamaktan	kaynaklanan	yazım	yanlışı	vardır?****

A) B) C) D)

Dikkat etmek Grip olmak Tebrik etmek Seyir etmek

2. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı iki heceli sözcüklerin sonuna, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün 
ikinci hecesindeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. İkilemelerde ve özel isimlerde ünlü düşmesi meydana gelmez.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uymamaktan	kaynaklanan	bir	yazım	yanlışı	vardır?

A) Mezun olduktan sonra Uşak’a hiç gidemedim. B) Omuz omza mücadele vermiştik Çanakkale’de.*
C) Bu gelenek nesilden nesile devam ediyordu.  D) Alnımızın akıyla bu işin üstesinden geliriz.

3. 
İstiklal Caddesi, festival için görevliler tarafından iki gündür hazırlanıyor.

Çanakkale Boğazı’nda yolcu taşımacılığı yapan firma hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Yazarın "Küçük Prens" adlı yapıtı yıllardır güncelliğini koruyor.

	 Bu	cümleler	büyük	harflerin	kullanımıyla	ilgili	aşağıdaki	kurallardan	hangisini	örneklendirmez?

A) Özel adlara bağlı yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, mahalle, cadde, sokak vb.) büyük harfle başlar. 
B) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.
C) Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. *
D) Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.
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4. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüklere ünlü ile 
başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecede bulunan 
ünlü ses düşer buna ünlü düşmesi denir. Ünlü düşmesi 
olması gereken bir sözcükte ünlü düşmesi yapılmazsa 
yazım yanlışı olur.

	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 ünlü	 düşmesine	
uymamaktan	kaynaklanan	yazım	yanlışı	vardır?

A) Aynada solmuş benizime baktım.*
B) Sabah kalkınca alnımı sıvazladım.
C) Konuşmam bitene dek ağzı açık dinledi.
D) Nesilden nesile bu gelenek sürüyordu.

5.   

Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik 
yazılır.

Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri anlam 
değişikliğine uğramamışsa bu tür birleşik kelime-
ler ayrı yazılır.

Birleşik kelimeler bitişik de ayrı da yazılabilmek-
tedir.

Dilimize Arapçadan girmiş bazı kelimeler "etmek, 
olmak" yardımcı fiilleriyle birleşirken asıllarına 
uyarak ikinci hecedeki ünlülerini düşürür.

	 Bu	açıklamalara	göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	hangi-
sinde	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A) Dürbünle dalgıç kuşlarını izlemek insana inanılmaz 
bir keyif verir.

B) Salgının artmasından dolayı birçok ülkede mahkûm-
lar azledildi.

C) Pazartesi günleri son iki dersin beden eğitimi olması 
hepimizi üzdü.

D) Ağustosböcekleri sanılanın aksine yaz aylarında ke-
yif yapmaz.*

6. Harun Öğretmen, öğrencilerine yazım kurallarıyla ilgili 
her doğru yanıtın 10 puan olduğu bir etkinlik kâğıdı da-
ğıtmıştır. 7/B sınıfından Melih’in kâğıdı şu şekildedir:

Aşağıdaki	cümleleri	yazım	kuralları	
bakımından	inceleyiniz.

D Y

Tuz Gölü, Türkiye’nin en büyük ikinci 
gölüdür.

ü

Çekte yazılı bindokuzyüzyetmişbeş lirayı 
hesabına aktarmış.

ü

LGS’de beş yüz tam puan alarak Türki-
ye birincisi oldu.

ü

11 temmuz 2017’de sade bir törenle 
dünya evine girdik

ü

	 Buna	göre,	Melih	bu	etkinlikten	kaç	puan	almıştır?

A) 10 B) 20* C) 30 D) 40

7.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kısaltmaların	ya-
zımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	vardır?**

 
A)

B)

Bazı liseler Alm. dersi veriyormuş.

C)

D)

İlkokuldaki sıra arkadaşım av. olmuş.

Dr. Ahmet Bey hastanemizde işe başladı.

Van’ın Höyük Mah. nezih bir mahalledir.
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1. 
 Özel Matematik KursuI.

 İnkaya SahafII.

 Şen ÇayeviIII.

 Duru Hediyelik eşyaIV.

 

Binadaki	hangi	iş	yerinin	yazımında	yanlışlık	yapılmıştır?

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

2.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinin	yazımı	doğrudur?***
A) Doğu Anadolu’daki Elazığ İline bağlı Palu İlçesinin ismi, MÖ 2000 yıllından itibaren Hurriler döneminde kullanılmaya 

başlanmıştır.
B) Elazığ iline bağlı Palu ilçesinin ismi, MÖ 2000 yılından itibaren doğu Anadolu’ya hükmeden Hurriler döneminde kul-

lanılmıştır.
C) Doğu Anadolu’daki Elazığ iline bağlı Palu ilçesine; Hurriler Dönemi’nde, MÖ 2000 yılından itibaren bu isim verilmiştir.
D) M.Ö. 2000'den beri Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurriler Dönemi’nde Elazığ'a bağlı Palu ilçesinin ismi kullanılmıştır.

3. 

YAPMAK	İSTEDİKLERİM
✔ 1. Hiçbir özel gün olmadan sebepsiz yere bir arkadaşına hediye al.

✔ 2. Çok sevdiğiniz müziklere zaman ayır ve onları ardarda dinle.

✔ 3. Uzaktaki herhangi bir arkadaşına uzun ve ilginç bir mektup yaz.

✔ 4. Birçok müzik aletini dene ve sana uygun olanı çalmaya karar ver.

	 Bu	cümlelerin	hangisinde	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A) 1. B) 2.* C) 3. D) 4.

Yazım Kuralları
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4. 

kamuoyu

alt yazı

itibariyleher şey

kanpanya  traş

hanım efendi

	 Bu	yıldızın	köşelerinde	yazan	kelimelerden	kaç	ta-
nesi	doğru	yazılmıştır?

A) 3* B) 4 C) 5 D) 6

5. 

 Romen rakamları; yüzyıllarda, hükümdar adlarında, 
tarihî olaylarda, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve 
dergi ciltlerinde, maddelerin sıralanmasında kullanılır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	Romen	
rakamlarının	yazımı	ile	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) II. Dünya Savaşı'nın yol açtığı silahlanma yarışı tüm 
hızıyla devam ediyor.

B) Osmanlı Devleti’nde III. Selim pek çok yeniliğe imza-
sını atmıştır.

C) XIX. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olarak 
tarihe geçti.

D) Yüzme yarışmasında Gökhan III, Arya II, Dicle ise I. 
oldu.*

6.  

 Bu kapı, yazım yanlışı olmayan keli-
menin bulunduğu anahtarla açılmak-
tadır.

	 Buna	göre,	hangi	anahtar	kapıyı	açar?

A) 

Orta Çağ*

 B) 

kuzey batı

C) 

herkez

 D) 

pastahane

7. Ahmet Kutsi Tecer, halk kültürü alanındaki çalışmaları 
ile tanınmıştır. Birçok halk şairini Edebiyat dünyasına 
kazandırmıştır. İlkokullarda söylenen "Orada Bir Köy 
Var Uzakta" adlı şiir ona aittir. Bir dönem milletvekili 
olarak TBMM’de görev yapmıştır.

 Bu parçanın yazım kurallarıyla ilgili şu değerlendirmeler 
yapılmıştır:

"halk kültürü" yerine "Halk Kültürü" yazılmalıdır.

"İlkokul" yerine "İlk okul" yazılmalıdır.

"TBMM" yerine "T.B.M.M." yazılmalıdır.

"Edebiyat" yerine "edebiyat" yazılmalıdır.

 Buna	göre	hangi	cümlede	verilen	bilgi	doğrudur?

A)  B)  C)  D) *
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1. Gamze Öğretmen, yazım kuralları konusunu anlattıktan sonra tahtaya aşağıdaki metni yazmış ve bu metindeki altı çizili 
sözcüklerin yazımlarına ilişkin öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir.

 

 Van, tarihi boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve bu zenginlikleri bugünlere taşıyabilmiş bir kent. 
                                         I
 Urartular, Persler, Bizans imparatorluğu, Osmanlılar gibi dönemin en güçlü uygarlıkları, Van’ı önemli mer-
                                               II
 kezlerinden biri olarak konumlandırmışlardır; bu anlamda Urartu Medeniyetini anlamak, İlk Çağ’ın geçmiş-
                                                                                                                 III          IV
 ten bugüne olan izlerini takip etmek için bu şehri ziyaret etmek bir zorunluluktur.

	 Buna	göre	öğrencilerden	hangisinin	metne	ilişkin	yaptığı	yorum	doğrudur?

A) Gökay: I ve IV numaralı sözcüklerin yazımı doğru, II ve III numaralı sözcüklerin yazımı ise yanlıştır.*
B) Esra: I numaralı sözcüğün yazımı doğru; II, III ve IV numaralı sözcüklerin yazımı ise yanlıştır.
C) Sıla: I, III ve IV numaralı sözcüklerin yazımı doğru, II numaralı sözcüğün yazımı ise yanlıştır.
D) Yusuf: I ve II numaralı sözcüklerin yazımı doğru, III ve IV numaralı sözcüklerin yazımı ise yanlıştır.

2. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:
 y Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

 y Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Ancak akrabalık bildiren kelime-
ler küçük harfle başlar.

 y Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

	 Bu	kurallara	göre,

 I. Toplantıdan önce Zeynep hanım hepimize bir sunum dosyası hazırlamış.
 II. Nene hatun, halkımızın dilinden düşmeyen kadın kahramanlarımızdandır.
 III. Avrupa’dan gelen heyeti vali yarın makamında ağırlayacak.
 IV. Ne zaman ihtiyacımız olsa Ali abi bize hep yardım etmiştir.
	 cümlelerinden	hangisinde	yazım	yanlışı	yapılmamıştır?

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

Yazım Kuralları
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3. (I) Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927’de Ankara’da dünyaya 
geldi. (II) Askeri liseyi 1946’da bitirdi. (III) İlk şiiri Ye-
digün Dergisinde 1947’de yayımlandı. (IV) 1969’da 
emekli oldu.

	 Bu	 metinde	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangisinde	
yazım	yanlışı	yapılmıştır?

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

4. 

2 Mayıs 2022
Değerli arkadaşım,
Barışın ve sevginin tüm dünyayı kap-
laması umuduyla Ramazan Bayramı'nı 
kutlarım.

	 Ömer,	arkadaşına	gönderdiği	bu	mektupta	aşağıda-
kilerden	hangisini	yanlış	yazmıştır?

A) Mayıs B) Arkadaşım*
C) Ramazan D) Değerli

5. 

     Yanlız değil yalnız

     Ardarda değil art arda

     Raslantı değil rastlantı

     Şoför değil şöför

 Bir okulun merdivenlerine yukarıdaki yazılar yazılmıştır.
	 Buna	göre	kaç	numaralı	bölümde	hata	yapılmıştır?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4

6. Aşağıda yabancı kökenli kelimelerin yazılışlarıyla ilgili 
bazı kurallar verilmiştir:
 y İki ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar, ünsüzler 

arasına ünlü konmadan yazılır.

 y İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan 
batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konma-
dan yazılır. 

 y İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar, ünsüzler arası-
na ünlü konmadan yazılır.

 y Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki “g” ün-
süzleri olduğu gibi korunur.

	 Bu	kurallara	göre,

 Türküleri eskiden teyp ile dinlerdik.I

Spor liselerine yetenek sınavı ile girilmektedir.IV

Her gün en az 11 parağraf sorusu çözüyor.II

5 kilogıramlık ayçiçek almak için yola çıktı.III

 

cümlelerinden	hangilerinde	yazım	yanlışı	yapılmış-
tır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.* D) II ve IV.

7. 
Cümleler Yazım yanlışı

Şairin en ünlü Şiiri Yaş Otuz Beş’tir. Var
İlçeye gelen Vali, önce esnafı ziyaret 
etti.

Yok

22 Aralık’ta yapılacak toplantıya katıl-
mak zorundayız.

Yok

Sokakta ki çocuklar neşe içinde oyun 
oynuyorlardı.

Var

	 Yukarıdaki	 cümlelerin	 kaç	 tanesi	 doğru	 işaretlen-
miştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*
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1. 
Okulumuzdan bu sene iki yüz yet-
miş öğrenci mezun olacak.

Bu sene 7.’inci sınıf olduğum için 
daha çok çalışmalıyım.

Afrika’da albinizm oranı 0.0002               
civarındadır.

Müdür Bey her sınıftan 3’er kişiyi 
seçip tiyatroya götürmemi istiyor.

2021 yılı verilerine göre Rize’nin 
nüfusu 346.272 kişidir. 

TÜİK verilerine göre bu yıl kitap bandrolü 
sayısı 433 milyon 213 bin 632 adet oldu. 

	 Tabloda	sayıların	yazımıyla	ilgili	yanlış	olan	cümleler	silinince	geriye	hangi	şekil	kalır?

A)  B) *

C)  D) 

2. Kardeşim bir yıl içerisinde 90 kg’den 75 kg’ye düştü.
	 Bu	cümledeki	yazım	yanlışının	sebebi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
B) Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.*
C) Kuruluş, kitap ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır.
D) Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman kısaltmanın sonundaki sert sessiz yumuşatılmaz.

3. 

Yayınevimize göndermiş olduğunuz kitabın ebatlarını 
19x27 cm olarak girmeliydiniz. Yazılar, taşma payını 
geçtiği için tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca 
birçok yerde yazım hatası var. Onları da düzeltirseniz 
mutlu oluruz.

	 Bu	posta	metnindeki	yanlış	yazılan	sözcük	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) yayın evi* B) cm C) yazım D) onları da

Yazım Kuralları
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4. (I) Ormanın içinden yükselen rengârenk büsbüyük bir 
kayalık… (II) Dik duvarları, farklı özellikteki rotaları, çat-
lakları, benzersiz manzarasıyla kaya tırmanışı sporu 
için bir hazine. (III) Trabzon’un Düzköy İlçesinde Şahin-
kaya adı verilen kireç taşı kütlesi, şimdiden sporcuların 
gözdesi oldu. (IV) Hatta buraya sadece spor amaçlı de-
ğil manzarayı seyretmek için gelenler de var.

	 Bu	metindeki	yazım	yanlışı	aşağıdaki	değişiklikler-
den	hangisi	yapılarak	giderilebilir?

A) I. cümledeki “büsbüyük” sözcüğü “büs büyük” şek-
linde yazılarak.

B) II. cümledeki “spor” sözcüğü “sıpor” şeklinde yazıla-
rak

C) III. cümledeki “İlçesindeki” sözcüğünün baş harfi kü-
çük yazılarak*

D) IV. cümledeki ayrı yazılan “de” bitişik yazılarak

5. 

Sağlığının 
önemli olduğunu 

biliyorsun 
değilmi?

Benim için 
evde kal!

	 Bu	 karikatürdeki	 yazım	 yanlışının	 nedeni	 hangisi-
dir?

A) Soru eki mı/mi/mu/mü’nün yanlış yazılışı*
B) Hâl eki “-de”nin yazımının yanlış olması
C) Ayrı yazılması gereken bir sözcüğün yanlış yazılması
D) Yazımı karıştırılan sözcüklerin kullanılması

6. Aşağıdaki tabloda “de/da”nın yazımıyla ilgili örnekler 
verilmiştir.

CÜMLELER D Y
Araba da araba, diye tutturdu.
Cüzdanımı çekmecede unutmuşum.
Bu ağaçları bende buraya diktim.
Piyango çıkacakmışda yatlar, katlar 
alcakmış.

	 Bu	cümlelerde	“de/da”	nın	doğru	yazılıp	yazılmadı-
ğı	 incelendiğinde	aşağıdaki	 tablolardan	hangisine	
ulaşılabilir?	

A) D Y
\
\

\
\

* B) D Y
\

\
\

\

C) D Y
\

\
\

\

 D) D Y
\

\
\
\

7. 
Bak dediler baktım, pek bir şey göremedim
Hem her yer karanlıktı
Zaten ben geldiğim de
Benim tek düşüncem büzüldüğüm köşede
Nasıl çekip gideceğim kalk git dediklerinde
Çünkü çıkmak sıkışık sıralardan mesele
Kalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdan
Az mı söylendiler şuracığa ilişirken
Zaten ben geldiğim de

 

Yukarıdaki	şiirde	hangi	sözcüğün	yazımı	yanlıştır?

A) bir şey B) köşede
C) geldiğim de* D) her yer
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1. 

Soru eki olan “mi” ayrı 
yazılır ve kendisinden 
önceki sözcüğün son 
ünlüsüne bağlı olarak 
ünlü uyumlarına uyar.

I

Akşam için başka 
alınacak bir şey 
var mı?

İkilemeler ayrı 
yazılır.

II

Masmavi bir 
gökyüzü altında 
yaşamak ne 
kadar güzel. 

Özel adlardan 
türetilen bütün 
kelimeler büyük 
harfle başlar.

III

Bursa, Marmara 
Bölgesi’nde yer 
alan şehrimizdir.

Bir veya iki ögesi 
çekimli fiil olan 
birleşik kelimeler 
bitişik yazılır.

V

Annem akşam 
için imambayıldı 
yapmış. 

“Et-” ve “ol-” yardımcı ey-
lemleriyle birleşirken ses 
düşmesine veya ses tü-
remesine uğrayan bileşik 
sözcükler bitişik yazılır.

IV

Patron, toplantı boyunca 
çalışmalardan bahsetti. 

	 Yazım	kuralları	ile	ilgili	oluşturulan	tabloda	açıklamalardan	hangisinin	örneği	yanlış	verilmiştir?

A) I ve II. B) II ve III.* C) III ve IV. D) IV ve V.

2. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı ya-
zılır. Örneğin; ateş böceği, lavanta çiçeği…

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük	grubunda	yazım	yanlışı	yapılmıştır?
A) Sütlü ot, doğada kendiliğinden yetişen bir ottur.  B) Sıcak yaz günleri gelse de can eriği yesek.
C) Yapma çiçeği eline alır almaz, fırlatıp attı.    D) Odasını kavun içine boyayınca çok güzel oldu.*

3. 

I. TDK’da başkan'lık 
seçimi.

HABERLER

III. Konya İlinde akıl 
almaz bir kaza

HABERLER

II. Anadolunun doğu-
sunda kar yağışı

HABERLER

IV. Tanzimat dönemin-
deki yalnış anlayışlar

HABERLER

	 Yukarıdaki	haberlerden	hangisinde	birden	çok	yazım	yanlışı	yapılmamıştır?

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

Yazım Kuralları
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4. 

AKSOY, Hasan, En Güzel Skeçler, Hiper 
Yayınevi, Konya, 2014.

SAĞBAŞ, Şöhret Doğruyol, Silgi Ruhu, 
Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2018.

YILDIRIM, Hakan, Volkan'ın Günlüğü, 
Başarı Yayınevi, Van, 2021. 

KAYNAKÇA

	 Bu	 kaynakçaya	 bakarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	
ulaşılamaz?

A) Ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılmıştır.*
B) Özel isimler büyük harfle başlamıştır.
C) Eser adlarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük 

harfle yazılmıştır.
D) Yazarların soyadları büyük harfle yazılmıştır.

5. 
Sayıların yazımında hata yapılmıştır.

Bağlaç olan de doğru yazılmıştır.

Bağlaç olan ki yanlış yazılmıştır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	bu	özelliklerin	tümü-
nü	içerir?

A) 3’ncü kattaki komşum da apartmanı temiz tutmaya 
özen gösteriyor.

B) Babam dedi ki on altı yaşına girdiğin de senin de 
telefonun olacak. 

C) Görüyorum ki 21.inci yüzyıl da yüzümüzü güldürme-
yecek.

D) Ne yazıkki 20’şer sorudan oluşan sınavlara da gir-
melisiniz.* 

6.  I. Dördüncü günde, her şey eski durumuna dön-
dü, herkez işine başladı.

 IV. Birçok şey yaşamasına rağmen düzgün traşlı 
otuzlu yaşlarda biriydi.

 II. Hiçbirinin dermanı kalmamıştı ama umutlarını 
da kayıp etmemişlerdi.

 III. Yol uzayıp adımları kısaldıkca annesi ya da 
babası onu sırtına alıyordu.

	 Bu	cümlelerle	ilgili	aşağıdaki	değerlendirmelerden	
hangisi	doğrudur?	

A) I ve III. cümlede ünsüz benzeşmesi kuralına uyma-
yan sözcükler kullanılmıştır.

B) I ve IV. cümlede sözcüklerin yazımında yanlışlık ya-
pılmıştır.*

C) II ve III. cümlede de bağlacının yazımında yanlışlık 
yapılmıştır.

D) II ve IV. cümlede bitişik yazılması gereken sözcükler 
ayrı yazılmıştır.

7. 

sarımsak

soya sütü

brokoli

fasülye

	 Yukarıdaki	 görselde	 hangi	 sebzenin	 yazımı	 yanlış	
verilmiştir?

A) sarımsak B) brokoli
C) soya sütü D) fasülye*
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1. 
 Gazeteci	 (I): Efendim hoşgeldiniz. Gazetecilik geleneğinden geliyorsunuz. Ortak 

özellikleri olsa bile kurmaca yazarlık bam başka bir alan. Kurmaca bir metin yazma-
ya ne zaman karar verdiniz? 

 Yazar	(II): Gazetecilik sayesinde, yalnız gezen bir entellektüelden bir maceraperes-
te dönüştüm ve hayatım bir anda değişti. O noktadan itibaren de yaşamış olduğum 
maceraların, kaleme almak istediğim kitapları besleyeceğini fark ettim.

 Gazeteci	(III)	: Romanlarınızın sinema tarzı bir dokuya sahip olduğu söylenir. Kitap-
larınız pekçok uyarlamaya da konu oldu ancak hayranlarınızın çoğunu pek memnun 
etmedi bu uyarlamalar. Sinema uyarlamaları sizde hayal kırıklığı oluşturdu mu?

 Yazar	(IV): Kelimelerin görsel dünyaya dönüşmesi herzaman bir hayal kırıklığına yol 
açar. Tabii şöyle de bir şey var. Siz yazar haklarınızı, metniniz sinemaya uyarlansın 
diye satıyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla şikâyet etme hakkınız olmuyor.

 

Bu	röportajdaki	numaralanmış	bölümlerin	hangisinde	birden	fazla	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

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

2. 

Erciyes Dağı’nda kayak yapmak kışın vazgeçilmezimdir.

3

Türk Dili dergisi özel sayısını hemen aldım.

1

Başım sıkışınca Tülay Teyzem hemen yardıma koşardı.

4

Kütüphanemiz 12 Aralık günü hizmete açılıyor.

2

 Yukarıdaki görselde tavşan büyük harfin yanlış kullanıldığı cümledeki havucu yiyecektir.
	 Buna	göre	tavşan	kaç	numaralı	görseldeki	havucu	yemiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 *

Yazım Kuralları
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3. ● Yön bildiren sözcükler özel addan önce gelirse bü-
yük, sonra gelirse küçük harfle başlar.

 ● Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı 
sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

 ● Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
	 Bu	açıklamaya	göre,

 Kral Artur önündeki haritaya baktı. Düşmanın kaleye ilk 
        I
 olarak Doğu yönünden saldıracağını tahmin ediyordu.
               II
 Kral, herkese emir verirken “Yıldırım” adını verdiği ver-
                                                   III
 diği atmaca derin bir çığlık attı. Odada bulunan Kara 

Şövalye Alex istemsizce başını kaldırıp atmacaya baktı. 
          IV
	 numaralanmış	bölümlerden	hangisinin		yazımı	yan-

lıştır?

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

4. 

Vietnam, güneydoğu Asya’da yer 
alan bir ülkedir. Kuzeyinde Çin, ba-
tısında Kamboçya, güneyinde ve do-
ğusunda Güney Çin denizi yer alır. 
1955’de ülke ikiye ayrılmıştır. Ülkede 
kullanılan dil Vietnamcadır.

	 Bu	metinde	aşağıdaki	yazım	kurallarından	hangisi-
nin	kullanımıyla	ilgili	yanlışlık	yapılmamıştır?

A) Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.*
B) Yer adlarından önce gelen yön adları büyük harfle 

başlar.
C) Yer adlarından sonra gelen nehir, deniz vb. isimler 

büyük harfle başlar.
D) Sayılara getirilen ekler ünsüz benzeşmesi kuralına 

göre yazılır.

5. 

 “Modern Olimpiyat Oyunları”nın kurucusu olan 
Baron Pierre de Coubertin, 1 Ocak 1863’te Pa-
ris’te doğdu. 1870 yılında Fransa’nın prusya’ya 
yenilmesinden sonra monarşi, yerini cumhuriye-
te bıraktı. Coubertin’e göre bu kargaşanın se-
bebi fosilleşmiş eğitim sistemiydi. Fransız genç-
liğinin yeni eğitim sistemine ihtiyacı olduğunu 
düşünen Coubertin, eğitimci olmaya karar ver-
di. Eğitim çalışmaları sırasında sporun, özellikle 
takım sporlarının, gençliğin benliğini bulmasın-
da etkili olduğunu tespit etti. Bu tespitten sonra 
eğitimciliğin yanında sporu yeni bir uğraş alanı 
olarak seçti.

	 Bu	metinde	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisinden	
kaynaklanan	bir	yazım	yanlışı	vardır?

A) Sayların yanlış yazılmasından kaynaklanan bir ya-
zım yanlışı vardır.

B) Büyük harflerin yanlış yazılmasından kaynaklanan 
bir yazım yanlışı vardır.*

C) Kısaltmaların yanlış yazılmasından kaynaklanan bir 
yazım yanlışı vardır.

D) Bazı sözcüklerin yanlış yazılmasından kaynaklanan 
bir yazım yanlışı vardır.

6.  Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek 
ki, kaldı ki…

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“ki”nin	
yazımında	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Annem gelmiş ki yemekler pişmiş.
B) Olayın aslını biliyoruz ki konuşuyoruz.
C) Seven insan böyle yapar mı ki?
D) Ders çalışmadıki sınavı kazansın.* 
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1. Aşağıdaki şemada sayıların yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir:
 

a. %14 okuma
b. 21. takım
c. 5,6 ortalama
d. otuz üç yaş
e. dokuztaş oyunu

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

Oyun adları bitişik yazılır.

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz.

1

2

3

4

5

Sayıların

Yazımı

	 Buna	göre	aşağıdaki	eşleştirmelerden	hangisi	doğrudur?

A) 1-d, 2-b, 3-c, 4-e, 5-a B) 1-d, 2-e, 3-c, 4-a, 5-b C) 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c D) 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a*  

2. Revan köşkü, Topkapı sarayında yer alan köşklerden biridir. Sultan IV. Murat tarafından 1635 yılında yaptırılmıştır. Köş-
kü, Mimar Kasım Ağa yapmıştır.

	 Bu	parçada	aşağıdaki	maddelerden	hangisine	uyulmamaktan	kaynaklı	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
B) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
C) Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.*
D) Romen rakamları, tarihî olaylarda ve hükümdar adlarında kullanılabilir.

3. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ile ilgili sınıf panosuna bazı sözler asmak isteyen Şule, bu sözlerin yazım kural-
larına uygun olmasına dikkat etmektedir.

 

1.	Kalkınmak	için	milletçe	tutumlu	olmalıyız.	 	 3.	Yatırımları	verimli	şekilde	kullanmalıyız.

2.	Yerli	malı	kullanan	pişman	olmaz.	 	 	 4.	Barkot	başlangıcı	869	olan	mallar	yerli	malıdır.

 

Buna	göre	Şule’nin	yukarıdaki	sözlerden	hangisini	sınıf	panosuna	asması	beklenemez?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*

Yazım Kuralları
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4.

 Yukarıdaki helikopter, yazım yanlışı yapılmayan cümle-
nin bulunduğu alana inecektir. 

	 Buna	göre	helikopter,	aşağıdaki	alanlardan	hangisi-
ne	iniş	yapacaktır?**

A)

C)

B)

D)

Desemki
vakitlerden bir
Nisan akşa-

mıdır.

Rüzgârların
en ferahlatıcısı
senden esiyor.

Sen de
seyrediyorum
denizlerin en

mavisini.

 Ormanların
en kuytusunu
sen de gez-
mekteyim.

5. 
“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin 

sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “p, 
ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşayarak “b, c, d, g, ğ” 
harflerine dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumu-
şaması denir. Bu kurala uyulmadığı takdirde ya-
zım yanlışı yapılmış olur.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	ünsüz	yumuşaması	olan	
bir	kelimenin	yazımında	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Doktor ameliyat olmalısın, dedi.
B) Öğretmen verdiği cevabı beğenmedi.
C) Yurdumuzun her yanı cennet gibidir.
D) İnek, kasapın geldiğini hissetti.*

6. 01/10/2016 tarihinde Türk Dil Kurumunun yayımlamış 
olduğu ilanda günlük hayatta sıklıkla kullanılan yabancı 
sözcüklerin Türkçe karşılığıda verilmiştir. Önemli olan 
bu sözcükleri halkın kabul edip etmeyeceği. Biliyoruz ki 
insanoğlunun alışkanlıklarından kurtulması çok zordur.

	 Buna	göre	metinde	bulunan	yazım	yanlışının	özde-
şi	aşağıdakilerin	hangisinde	vardır?	

A) Sonsuzluk kervanına banada bir bilet kes, ben de 
geleyim o hayaller ülkesine. Her şeyden uzak, kim-
selerin beni tanımadığı o diyara…*

B) Senki bizi hâlâ tanımamışsın, o günden sonra bize 
yaptıklarını unutamıyorum. Seni nasıl affedeceğimi 
bilmiyorum.

C) Yurdun her tarafı işgal altındaydı, bütün yollar ka-
panmış. Beni tanıyanlar oraya gideceğimi iyi biliyor-
du ve bana bir şeyler söylüyorlardı.

D) NASA’nın astronomi alanındaki çalışmaları insanla-
rı her geçen gün şaşırtıyor, gün geçmiyorki yeni bir 
haber daha olmayadursun.

7. Mağazaya giden Şafak, bir ürünün isminin yanlış yazıl-
dığını fark etmiştir.

 I
Eşortman

III
Pijama

II
Krampon

IV
Pantolon

	 İsmi	yanlış	yazılan	ürün	kaç	numaralı	bölümde	bu-
lunmaktadır?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.
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1. İkinci kelimesi sıfat-fiil ekleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

İkinci kelimesi görülen geçmiş zaman eki almış kalıplaşmış kelimeler bitişik yazılır.

Somut olarak yer belirtmeyen "alt, üst, üzeri" sözcükleri bitişik yazılır.

 (I) İstanbul’un Sarıyer ilçesinde devasa boyutta gökdelenler bulunmaktadır, bu yapılar her ne kadar insanları şaşırtsa da 
şehrin dokusuna zarar vermektedir. (II) Tepeüstüne kurulan kaçak yapılarda aynı şekilde şehrin tarihi dokusuna zarar 
verir. (III) Bu durum; semt semt, ilçe ilçe teftiş edilerek ancak çözülebilir. (IV) İlçeleri denetleyen görevliler, işi oldubittiye 
getirmemeli; en ince ayrıntısına kadar olaya hâkim olmalıdır.

	 Buna	göre	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	yazım	yanlışı	vardır?

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

2. ► Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. 
 ◄	Bir durumun ya da bir mevkinin en üstündekini belirtecek şekilde kullanılan baş ve başı sözcükleri bitişik yazılır.
 ▲ Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. 
 ▼ Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.

 I.  Bu akşam bir aksilik olmazsa babamın Doğum Günü’nü kutlayacağız.
 II. Dizideki başrol hiçbir zaman ölmez, yine de heyecanlı bir şekilde diziyi izliyorum.
 III. Bizans ve Sırplar, Çirmen Savaşı’nda Osmanlı’nın üstünlüğünü tanıdılar. 
 IV. Yıllardan beri dedemin küçük odasında duran çekyat hâlâ eskimedi.
	 Ok	işaretleriyle	verilen	yazım	kurallarıyla	numaralı	cümleler	eşleştirildiğinde	hangisi	yanlış	olur?

A) ► - IV B) ◄ - II C) ▲ - III D) ▼ - I*

3. 
 Âdetlerimiz nesilden nesle değişmektedir.

 Etkili olan unsurdan biri de dayanışmadır.

 Herkez sözlerimden bir şeyler çıkarabilir.

 Davranışlarım da art niyet arama.

 Dost; iyi günde de sevincini paylaşandır.

 Yüce dağ başından aşırdın beni.

 

Yukarıdaki bazı cümlelerde yazım yanlışı vardır. 
	 Buna	göre,	yazım	yanlışı	bulunan	kelimelerin	baş	harfleri	dikkate	alınırsa	nasıl	bir	şifre	oluşur?

A) YBÂ B) NDH* C) HVN D) DHY

Yazım Kuralları
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4. Sezer, tahtaya örnek yazarken sıfat tamlamasının yazı-
mını karıştırarak yazım yanlışı yapmıştır.

	 Buna	göre,	Sezer’in	 tamlama	örneği	 aşağıdakiler-
den	hangisi	olabilir?**

 

pek çok insan

A
 

bir takım sözler

B

biraz zaman

C

 

birçok yöntem

D

5. Sabancı Vakfı ve Sabancı üniversitesinin desteğiyle 
2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Ör-
nekler Konferansları (İÖK) başvuruları başladı. Baş-
vurular 2-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 
17’ncisi düzenlenecek konferans, 9 Mayıs’ta Sabancı 
Üniversitesi Tuzla Yerleşkesinde düzenlenecek.

	 Bu	metinde	aşağıdaki	kurallardan	hangisine	uyul-
mamasından	 kaynaklanan	 bir	 yazım	 yanlışı	 yapıl-
mıştır?

A) Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltma-
ları her kelimenin ilk harfinin veya birkaç harfinin bü-
yük yazılmasıyla yapılır.

B) Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle 
başlar.

C) Bağlaç olan "de" kendinden önceki kelimeden ayrı 
yazılır.

D) Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük 
harfle başlar.*

6. 1. Yol: Sende mi kardeşim bu işin içindesin?

2. Yol: Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir.

3. Yol: Seni o kadar göresim geldi ki.

4. Yol: Arkadaşımla 2’şer gün çalışıyoruz.

 Hızlı koşucu kuşumuz (Road Runner) üzerinde yazım 
yanlışı bulunmayan yoldan geçerse bitiş noktasına 
daha çabuk ulaşacaktır.

	 Buna	göre	hızlı	koşucu	kuşumuz	kaç	numaralı	yolu	
kullanırsa	bitiş	noktasına	daha	hızlı	ulaşır?	

A) 1 B) 2 C) 3* D) 4

7. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı bazı yerlerle ilgili 
bilgiler verilmiştir:
 y Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar.

 y Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama 
günlerinin adları büyük harfle başlar.

 y Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

	 Bu	kurallara	göre,

 

Fetret devri, Osmanlı Devleti’nin yönetimine za-
rar vermiştir.

Önümüzdeki hafta Anneler günü ile ilgili kutla-
ma yapılacak.

İnanışa göre Eski Mısır tanrılarından biri de 
Amon idi.

Şu sıralar Sabahattin Ali’nin "İçimizdeki Şeytan"’ 
kitabını okuyorum.

I

II

III

IV

	 cümlelerinden	hangilerinde	yazım	yanlışı	yapılmış-
tır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve IV. D) III ve IV.*
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1. 
Bağlaç olan “ki” ve “de” ayrı yazılır, bulunma eki olan “-de” ise bitişik yazılır.

ÖRNEK BİLGİ

I. Akşamki maça işim biter bitmez mutlaka geleceğim. “ki” bağlaçtır ve doğru yazılmıştır.

II. Yeni aldığın beyaz kulaklık dün akşam bende kalmış. “de” bağlaçtır ve doğru yazılmıştır.

III. Beyaz orkide çiçeğimin aynısından sen de almalısın. “-de” bulunma ekidir ve yanlış yazılmıştır.

IV. Kahvem olmazsa bilgisayarda uzun süre çalışamam. “-de” bulunma ekidir ve doğru yazılmıştır.

	 Bu	tabloda	numaralanmış	cümlelerden	hangisinde	verilen	bilgi	doğrudur?

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

2. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesini ziyaret edecek olan Muammer, internet sitesinde şu bilgilere ulaşmıştır:
 

Şairin 
doğduğu bu 

ev 1733’te inşa 
edildi.

I.

Bina iklim 
şartlarına 

uygun olarak 
4 bölümden 

oluşur.

III.

1973’de 
Kültür Ba-

kanlığı tarafın-
dan müzeye 

çevrildi.

II.

Müze, Cami 
Kebir Mahalle-

si’nde bulunmak-
tadır.

IV.

	 Buna	göre	kaç	numaralı	cümlede	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

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

Yazım Kuralları
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3. 

 şeker pancarı

deniz menekşesi

Japon gülü

su çiçeği

 Yukarıdaki pastalardan sadece birinin altındaki kelime 
yanlış yazılmıştır. O pasta Zerrin’in doğum günü pasta-
sıdır. 

	 Buna	göre	hangi	pasta	Zerrin’in	pastasıdır?

A)  B)  

C)   D) *

4. Atatürk ortaokulunda sekiz yıl öğrenci kaldım. 
(ortaokul sözcüğünün küçük yazılması) 

Hepimize 3’er kitap verdiler. (üçer sözcüğü-
nün sayıyla yazılması)

I

IV

II

III

Sodom Ve Gomore romanı Yakup Kadri’ye 
aittir. (ve bağlacının büyük harfle başlaması)

Bir sonraki durağımız Van kalesi oldu. (ki 
bağlacının bitişik yazılması)

	 Hangi	cümlelerde	yer	alan	yazım	yanlışının	nedeni	
yay	ayraç	içinde	yanlış	verilmiştir?

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

5. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde 
kelimenin okunuşu, büyük harflerle yapılan kısaltmalar-
da ise getirilen eklerdeki kısaltmanın son harfinin oku-
nuşu esas alınır.

	 Bu	açıklamaya	göre,

 Deyimler ve atasözlerinin anlamına TDK’nun 
internet sitesinden bakabilirsiniz.

I.

II.

III.

IV.

Bugün 20 km’den fazla yol yürüyerek zayıf-
lama yolunda ter döktüm.

3x3=9 eder. Bu ör.den hareketle şu sonuca 
ulaşırız: Tek sayılarla tek sayılar çarpılınca 
sonuç tek sayıdır.

THY’nin 1881 sefer sayılı Selanik uçağı ba-
şarılı bir iniş gerçekleştirdi.

	 cümlelerin	hangilerinde	yazım	yanlışı	vardır?

A) I ve II. B) I ve III.*
C) II ve III. D) III ve IV.

6. Türkçe Öğretmeni Sercan Bey, öğrencilere verdiği beş 
cümleyi incelemelerini istemiştir. Cümlede yazım yanlı-
şı yoksa cümlenin başına "D", yazım yanlışı varsa cüm-
lenin başına "Y" yazmalarını istemiştir.

(...) Antik Roma, İtalya Yarımadası’nda kurulmuştur.

(...) Orta Çağ, Avrupalılar için karanlık bir dönemdir.

(...) 19. Yüzyılda dünyada birçok değişim yaşandı.

(...) İstanbul, iki kıta da toprağı olan bir şehirdir.

(...) Roma’nın nüfusu, o dönem çok fazlaydı.

	 Buna	göre	aşağıdaki	değerlendirmelerden	hangisi	
doğrudur?

A) DDYYD* B) YYYDD
C) YDYDY D) DYDYY
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1. 
  1. Kablo: Nedense bu kelimeyi duyunca birden bire irkildim.

  2. Kablo: Bu akşam TV’da yine güzel bir film yayımlanacakmış.

  3. Kablo: Kızılırmak Nehri, adını suyun renginden almaktadır.

  4. Kablo: Şanlı Urfa birçok açıdan önemli bir şehirdir.

 Aylin, ödevini araştırmak için okuldaki bilgisayardan internete bağlanmak istemektedir. Ancak sadece yazım yanlışı 
olmayan kablolardan bağlantı gelmektedir. 

	 Buna	göre,	Aylin’in	internete	bağlanabilmesi	için	kaç	numaralı	kabloyu	takması	gerekmektedir?

A) 1 B) 2 C) 3* D) 4 

2. 

1. Mustafa Kemal Atatürk  6. Ağrı Dağı
2. Sevgili kardeşim   7. Zafer meydanı
3. Sevim Hala   8. Hristiyan 
4. Milli Kütüphane  9. Adana İli
5. Aydın’ın doğusu   10. Hindistan Cevizi

2 7 9

1

4 3

5

6
8

10

	 Büyük	harflerin	doğru	kullanıldığı	sözcük	veya	sözcük	gruplarını	takip	ederek	labirentin	çıkışına	ulaşmak	için	
hangi	numaralı	yerlerden	geçmek	gerekir?

A) 1, 3, 4, 6, 8 B)1, 2, 4, 5, 7, 9 C) 1, 4, 5, 6, 8* D) 1, 3, 6, 8, 10

3. ●  Birleşik kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
	 ●  Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
	 ●  Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür kelimeler bitişik yazılır.
	 ●		Alet ve eşya adları gibi birleşik kelimeler bitişik yazılır.
	 Buna	göre	aşağıdaki	altı	çizili	kelimelerden	hangisi	yanlış	yazılmıştır?

A) Gaga burun ev sahibimiz her ay, kapımıza dayanır. B) Elideki dürbünle gagaburnun güvertesinden baktı.
C) Kaptan gagaburun gemisinde son kontrolleri yaptı. D) Kısa boylu gagaburun Gargamel, Şirinler’i kovalıyor.*

Yazım Kuralları
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4. Aşağıda bazı yazım kuralları verilmiştir:
 y Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve 

terimler ayrı yazılır.

 y Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş 
isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır.

 y Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildi-
ren sözler büyük harfle başlar.

 y Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.

	 Bu	kurallara	göre,

 

Bu yaz yurtdışı turu yapmayı düşünüyorum.

Öğrenilmesi zor dillerden biri de Çincedir.

Avrupa’nın çoğu sömürgeciliğe inanmaktadır.

 Evin tüm duvarlarını gümüşrengine boyamış. I

II

III

IV

 

numaralanmış	cümlelerin	hangilerinde	yazım	yanlı-
şı	yoktur?

A) I ve II.  B) II ve III.* 
C) I ve IV.  D) III ve IV.

5. Okulun duvar gazetesine özlü sözler yapıştıracak dört 
arkadaştan sadece birinin yazım kuralına dikkat ederek 
yazdığı anlaşılmıştır.

	 Buna	göre	özlü	sözleri	doğru	yazan	kişi	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?**

A) Ece : Boş bir çuvalın ayakda durması zordur.

B) Eda :
Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışı-
ğından bir şey kaybetmez.

C) Cem :
Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin, 
belkide gülmeden ölürsünüz.

D) Ali :
Sabırı olmayanlar ne kadar da fakir 
kimselerdir.

6.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	yazım	yanlışı	
yoktur?
A) En sevdiği tatlı, Antep Fıstıklı baklavadır.
B) Kardeşim Üniversite’yi 2015 yılında kazandı.
C) Millî Birlik Meydanı’nda buluşup maça gideceğiz.*
D) Akdeniz’in Doğu’suna turlar düzenlenmeye başlandı.

7. Üzerinde yazım yanlışı olmayan kitap isimleri okun-
muştur.

	 Buna	göre	aşağıdaki	kitaplardan	hangisi	okunma-
mıştır?***

Yüreğimin Yarası Gönlümün Ateşi

Ağızımın Tadı Oğlumun Evi

A) B)

C) D)

8. 
 Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. An-

cak “dünya, güneş, ay” kelimeleri gezegen anla-
mı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
masından	kaynaklanan	bir	yazım	yanlışı	vardır?

A) Özellikle Ay ışığında yemek yemenin tadı bir başka 
oluyor.*

B) Bu hafta sonu Ay’a incelemeler için bir grup gönderi-
lecek.

C) Güneş ışıkları gözlüğe rağmen gözümüzü kamaştı-
rıyordu.

D) Birçok yıldızın Dünya’dan büyük olduğu biliniyor.
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1. Kural Örnek

I
Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, hey-
kel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.

A) Bu sabah gazeteciden Çağ Gazetesi'ni satın aldım.

II
Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama 
günlerinin adları büyük harfle başlar.

B) Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendik.

III
Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bil-
diren sözler büyük harfle başlar.

C) Dünyada 1,5 milyar Müslüman olduğu bilinmektedir.

IV
Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanı-
lan kelimeler büyük harfle başlar.

D) Nene Hatun, en önemli kadın kahramanlarımızdandır.

	 Bu	tabloda	"A, B, C, D"	harfleriyle	gösterilen	cümlelerden	hangisinde	büyük	harflerin	kullanıldığı	yerlerle	ilgili	
örnek	yanlış	verilmiştir?

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

2. 
 Tom, Türkiye’de bisiklet sürerken Kapadokya bölgesini de ziyaretetmişti. İkibin yıl 

önce insanlar oradaki yeraltı şehirlerinde yaşamaya başlamışlar. Evler, depolar; 
her şey kayaların içine, yeraltına oyulmuş. Bir çok insan ekinlerini mağaralarda 
saklamış, koyun ve keçilerini yanlarına almışdı.

	 Bu	metnin	imla	kurallarına	göre	doğru	yazılmış	şekli	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Tom, Türkiye’de bisiklet sürerken Kapadokya Bölgesi'ni de ziyaretetmişti. İkibin yıl önce insanlar oradaki yer altı şe-
hirlerinde yaşamaya başlamışlar. Evler, depolar; her şey kayaların içine, yer altına oyulmuş. Bir çok insan ekinlerini 
mağaralarda saklamış, koyun ve keçilerini yanlarına almıştı.

B) Tom, Türkiye’de bisiklet sürerken Kapadokya Bölgesi'ni de ziyaret etmişti. İki bin yıl önce insanlar oradaki yeraltı 
şehirlerinde yaşamaya başlamışlar. Evler, depolar; herşey kayaların içine, yeraltına oyulmuş. Birçok insan ekinlerini 
mağaralarda saklamış, koyun ve keçilerini yanlarına almıştı.

C) Tom, Türkiye’de bisiklet sürerken Kapadokya Bölgesi'ni de ziyaret etmişti. İki bin yıl önce insanlar oradaki yer altı 
şehirlerinde yaşamaya başlamışlar. Evler, depolar; her şey kayaların içine, yer altına oyulmuş. Birçok insan ekinlerini 
mağaralarda saklamış, koyun ve keçilerini yanlarına almıştı.*

D) Tom, Türkiye’de bisiklet sürerken Kapadokya Bölgesi'ni de ziyaret etmişti. İki bin yıl önce insanlar oradaki yer altı 
şehirlerinde yaşamaya başlamışlar. Evler, depolar; her şey kayaların içine, yer altına oyulmuş. Birçok insan ekinlerini 
mağaralarda saklamış, koyun ve keçilerini yanlarına almışdı.

Yazım Kuralları
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3. 
 Yunus Emre 1240 yılında doğmuş 

1320 yılında hayata veda etmiştir. Pek 
çok ünlü ozan gibi Yunus Emre’nin de 
yaşadığı yer tam olarak bilinmemekte-
dir ancak çeşitli eserlerden yola çıka-
rak Eskişehir ilinde bulunan Mihalıççık 
ilçesinin bir köyü olan Sarıköy’de ya-
şamını sürdürdüğü nakledilmektedir.

	 Bu	parçada	aşağıdaki	yazım	kurallarından	hangisi-
ne	örnek	olabilecek	bir	kullanım	yoktur?

A) Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik ya-
zılır.

B) Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle 
ayrılır.

C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle 
başlar.*

D) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran il, ilçe, köy 
vb. sözcükler küçük harfle başlar.

4. Bazı kelimelerin yazımı karıştırılmaktadır. Bu kelimele-
rin bir kısmı yabancı kökenli olmasından,  bir kısmı ise 
Türkçenin dil yapısına dair kuralların doğru bilinmeme-
sinden kaynaklanmaktadır. Kelimeleri mümkün oldu-
ğunca doğru yazmalı ve doğru kullanmalıyız. Bu dilimi-
ze sahip çıkmamız açısından da oldukça önemlidir. Bu 
yüzden kelimelerin yazımı çok iyi öğrenilmelidir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	sözcüklerden	hangisinin	yazı-
mı	yanlış	tır?*

A) 

zaafiyet

     B) 

yeryüzü

 

C) 

rastgele

 D) 

gardırop

5. EBA’da soru çarkı etkinliği hazırlayan Gökhan Öğret-
men, yazımı yanlış olan sözcüklerin ok üzerine gelince 
“çöp kutusu” işaretine tıklayıp silinmesini istemiştir. “Ok 
işaretine” tıklanınca çark dönmektedir.

git gide hoşgeldin

birden bire pek çok

yanlış

Yanlışı 
çöpe at ►

	 Buna	göre	etkinliği	doğru	 tamamlayanların	ekranı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) 

pek çok

yanlış

* B) 

git gide pek çok

yanlış

 

C) 

bir
de

n b
ire

git gide

hoşgeldin

 D) 

bir
de

n b
ire

pek çok

hoşgeldin

6.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	ünsüz	benzeşme-
sine	uyulmamasından	kaynaklanan	yazım	yanlışlığı	
vardır?
A) Dışarı çıktım ama hava çok soğuktu.
B) Dedem 1935’de Kars’ta doğmuş.*
C) Bilgisayarlar, günümüzün en büyük icadıdır.
D) Aradan çok uzun zaman geçmişti.
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1. 

 Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfi büyük 
yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

 UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır.

 TDK, internet sitesinde yukarıdaki bilgiyi paylaşmaktadır.
	 Buna	göre	aşağıdaki	kullanımlardan	hangisi	bu	kurallara	uymaz?

A) Genel olarak Hindistan ve Çin’de başlayan felsefe geleneği Doğu felsefesi olarak bilinir.
B) İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin tarihini bilmek, bu iki medeniyeti tanımakta önemli rol oynar.
C) Meteoroloji, İç Anadolu’nun Doğu’su ile Orta Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.*
D) Mevlâna, Mesnevi ve tasavvuf anlayışı Batı dünyasının gündemini meşgul ediyor.

2. 
 Ek olan “-ki” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan “ki” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

 Ek olan “-de” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan “de” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

	 Bu	açıklamalara	göre,

 Bir gün eski sokağınızdan geçerken oturduğunuz binanın bütün pencerelerinde kendinizi görürseniz sakın şaşırmayın.
            I
 Bakın onlar ne kadar sükûnetle izliyorlar sizi. İlk kattaki çocuklar size ne kadar benziyor! İlk pencerede ki çocuktan, son 
                                                   II         III
 penceredeki önlüklü çocuğa kadar hepsi el sallıyor size. Hadi durmayın, sizde el sallayın onlara!
                 IV
	 numaralanmış	sözcüklerden	hangilerinin	yazımı	yanlıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. *

Yazım Kuralları
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3. 
“Valide Sultan yalısı, hiçbir masraftan kaçınmadan

hazırlanan yeni dekoruyla 23 Ocak 1988’den beri

İstanbullulara hizmet veriyor.” cümlesinde hangi

sözcük yanlış yazılmıştır?

yalısı hiçbir Ocak İstanbullulara

Nazlı Doğa İclal Efe

	 Öğretmenin	 sorusuna	 hangi	 çocuk	 doğru	 cevap	
vermiştir?

A) Nazlı* B) Doğa
C) İclal D) Efe

4. 
Nil nehri, dünyanın en uzun nehridir (6.650 
km). Havzası Afrika’nın onda birini kaplar. Gü-
neyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu var-
dır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah 
Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi'de-
ki Doğu Afrika Göller Bölgesi'ndeki Kagera 
Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve 
Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gö-
lü'ne katılır.

	 Bu	metinde	aşağıdakilerin	hangisiyle	ilgili	bir	yazım	
yanlışı	yapılmıştır?

A) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
B) Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.
C) Yer adlarından sonra gelen coğrafi terimler büyük 

harfle başlar.*
D) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük 

harfle başlar.

5. Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin yazımı yanlıştır. 
Yazımı yanlış olan sözcüklerin doğru yazımı karşıların-
da verilecektir.

 

Yanlış	Yazım
 egsoz
 haporlör
 tramva
 halüsilasyon

Doğru	Yazım
 ..........................
 ..........................
 ..........................
 ..........................

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 tablolardan	 hangisi	 doğru	
olur?**

A) 
Doğru	Yazım

 egzos
 hapörlör
 tranva
 halisilasyon

  B) 
Doğru	Yazım

 egzoz
 hoparlör
 travma
 halüsinasyon

 

C) 
Doğru	Yazım

 egsos
 hoparlor
 tıravma
 halüsinasyon

  D) 
Doğru	Yazım

 egzoz
 hoparlör
 travma
 halisinasyon

6. (I) Evinizin önünde ki bir ağaç kurumuşsa sizin bir par-
çanız azalmış sayılır. (II) Irmağınızdaki su kirlenmişse 
eksilen sizsiniz. (III) Havanın isini, kirini ciğerlerinize 
sorun. (IV) Ovalarınız, yaylalarınız tahrip edilmişse ya-
rımsınız.

	 Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	
yazım	yanlışı	vardır?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.
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1. Çayın ilk yudumlanışı çok eskilere M.Ö. 2737 yılına, Çin İmparatorluğu'na kadar dayanır. Efsaneye göre Çin'in ilk İm-
paratorlarından Shen Ying, çay bitkisinin tesadüfen sıcak suya düşmesine şahit olur ve bu keşifle de çay ortaya çıkar.

 
I Özel isimlerin yazımı

IV Pekiştirmelerin yazımı

II “de” bağlacının yazımı

V Yardımcı eylemlerin yazımı

III Kısaltmaların yazımı

VI Büyük harflerin kullanımı

	 Bu	metinde	numaralanmış	maddelerin	hangileriyle	ilgili	bir	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A) I ve II. B) II ve III. C) III ve VI.* D) IV ve VI.

2. Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan 
oluşur. Ulubey Çayı, bütün Kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir. Son yıllarda daha fazla ilgi gören kanyon, ziya-
rete gelenlerin de büyük ilgisini çekmektedir. Özellikle cam terası tedirgin adımlarla geçenler, tedbiri elden bırakmaya-
rak demirlerin üzerinde yürümektedir. Bu güzelliğin geç de olsa fark edilmesiyle gezilebilir yerler listesine yeni bir yer 
eklenmiş oldu.

	 Bu	metindeki	yazım	yanlışının	sebebi	aşağıdakilerin	hangisidir?

A) Küçük harfle yazılması gereken sözcüğün büyük harfle yazılması*
B) Büyük harfle yazılması gereken sözcüğün küçük harfle yazılması
C) Ayrı yazılması gereken bir sözcüğün bitişik yazılması
D) Bitişik yazılması gereken bir sözcüğün ayrı yazılması

3. 
Kuruluş, kitap, ülke, yön ve dergi adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır.

Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır.

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kısaltmaların	yazımı	ile	ilgili	yanlışlık	yapılmamıştır?

A) Bu hafta anneme ve babama THY’dan Konya’ya bilet almak istiyorum.
B) On kg’den fazla şeker alırsak un fiyatı yarı yarıya düşecek demişlerdi.
C) Buraya yirmi cm’ye kadar duvar çekebilirsek bahçeyi kapatmış oluruz.*
D) Bilim adamları haftaya ABD’ne gidip çalışmalara hemen başlayacaklar.

Yazım Kuralları
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4. 

	 Etkinlik	tarihini	değiştirmek	isteyen	tasarımcı	aşa-
ğıdakilerden	hangisini	 tercih	ederse	yazım	yanlışı 
yapmış	olur?

A) 25.08.2019 B) 25-08-2019*
C) 25/08/2019 D) 25.VIII.2019

5.	 Aşağıdaki	levhaların	hangisinde	yazım	yanlışı	var-
dır?****

Müdür
Ali ERSOY

A) B)

C) D)

  Tramvay durağı

6. 

Somut olarak yer bildirmeyen “alt, üst, üze-
ri” sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan 
birleşik kelimeler bitişik yazılır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisin-
de	yazım	yanlışı	vardır?

A) Özellikle diz üstü bilgisayarı iyi kullanıyor. *
B) Dayım gazete okuyarak kahvaltı etmeyi seviyor.
C) Yeni aldığım kalemim masanın altına düştü.
D) Arkadaşımla öğleüzeri sinemada buluşacağız.

7. Öykü antolojilerini çok önemsiyorum. Basında böyle-
sine yetenekli sanatçıları olan bir ülkede öykü seçkisi 
hazırlamak hiçte kolay değildir. Birtakım eksiklikleri ol-
makla birlikte bu kitap önemli bir boşluğu doldurmuştur.

	 Bu	metindeki	yazım	yanlışı	aşağıdaki	değişiklikle-
rin	hangisiyle	giderilebilir?

A) “birtakım” sözcüğü ayrı yazılarak
B) “hiçte” kelimesindeki de bağlacı ayrı yazılarak*
C) “antoloji” sözcüğü büyük harfle yazılarak
D) “olmakla” ifadesi “olmak ile” şeklinde yazılarak

8. 
 Oya hanım, Çamlıca mahallesinde oturuyor 

mudur?

	 Bu	 cümlenin	 yazım	 ve	 noktalama	 yanlışlıklarının	
düzeltilmiş	 hâli	 aşağıdakilerin	 hangisinde	 doğru	
verilmiştir?**

A) Oya hanım, Çamlıca mahallesinde oturuyor mudur?
B) Oya Hanım, Çamlıca Mahallesi’nde oturuyor mudur?
C) Oya Hanım, Çamlıca mahallesinde oturuyor mudur?
D) Oya Hanım, Çamlıca Mahallesi’nde oturuyormudur?
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1. 

 Resimli Gazete’de şiirleri, yazıları 
Arapça, Farsça ve Fransızcadan 
yaptığı çeviriler yayımlandı.

 20 Aralık 1873’de İstanbul’un Nasuh 
Mahallesi’nde doğdu.

 I. Dünya Savaşı sırasında Alman-
ya’daki müslüman tutsakların duru-
munu incelemek için görevlendirildi.

 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır 
Apartmanı’nda vefat etti.

	 Bu	görseldeki	cümlelerde

 I. Büyük harflerin yazımında    II. Eklerin yazımında           III. Bağlaçların yazımında
	 hangilerinin	yazımında	yanlışlık	yapılmıştır?	

A) I ve II.* B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

2. Türkçe öğretmeni, yazım kurallarını anlatırken aşağıdaki kart oyununu hazırlamıştır. Her kartın üzerine bir cümle yaz-
mıştır. Öğrenciler, cümlede yazım yanlışını doğru tespit ederse 10 puan kazanacaktır, yazım yanlışını doğru tespit 
edemezse 5 puan kaybedecektir. Her öğrenci 6 kart alarak oyuna başlamıştır.

1913 yılının 
Nisan ayında 
dedem dün-
yaya gelmiş.

Beş Temmuz 
ortaokuluna 
kaydını yap-
tırıp eğitimi-
ne devam 

etti.

Hastanede, 
kapının üze-
rinde “çocuk 
bakım odası” 
yazan yere 

doğru bir ka-
dın koşuyordu.

“Babam ve 
Oğlum” filmi 
bugüne ka-

dar izlediğim 
en iyi türk 

filmidir.

Bugün Ka-
radeniz’de 
fırtına İç 

anadolu’nun 
kuzeyinde sa-
ğanak yağmur 
etkili olacak.

Taşkent 
Kasabası, 
huzuru ve 
mutluluğu 

arayanların 
yeni adresi 

olma yolunda.

1 2 3 4 5 6

Azra, yukarıdaki kartlara şu cevabı vermiştir:
1, 2 ve 4. kartlardaki cümlelerde yazım yanlışı yoktur; 3, 5 ve 6. kartlardaki cümlelerde yazım yanlışı vardır.

	 Buna	göre	Azra	bu	etkinlikten	kaç	puan	almıştır?

A) 0 B) 15 C) 30* D) 45

Yazım Kuralları
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3. 
haftasonu

yalnız

şoför

antrenman

spor

gözyaşı

pembe

hergün

alt üst

kıravat

saklambaç

makine

1

3

2

4
	 Kaç	 numaralı	 yaprakta	 bulunan	 bütün	 sözcükler	

doğru	yazılmıştır?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

4. 
 Ayten Hanım, öğle yemeğini ya-

zım yanlışının olmadığı tencere-
de pişirecektir.

	 Buna	göre	Ayten	Hanım	hangi	tencerede	yemek	pi-
şirmelidir?****

A) 

Bugünde bütün 
iş bana kaldı.

 B) Senin için bu 
yemeği yaptı-
ğımı bilmiyor-

musun?

C) 
Onbeş dakika 
kadar dikkatli-
ce karıştırınız.

 D) 
Bu yemeğe 

biraz tuz atıp 
pişirin.

5. 
 Yön bildiren sözcükler özel isimden önce gelir-

se büyük, sonra gelirse küçük harfle başlar.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
masından	kaynaklanan	bir	yazım	yanlışı	yoktur?

A) Atlantik’in doğusundaki buz kütleleri yavaş yavaş 
eriyor.*

B) Biraz Doğu tarafına yani Erzurum civarlarına gider-
sen görürsün. 

C) Doğuyu sağ, Batıyı sol eliyle kodlamıştı bizim Mu-
hiddin.

D) Türkiye haritasının Kuzey bölümlerinde fay hatları-
nın hareketleri var.

6.  İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. 
Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan 
örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başla-
maz.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
mıştır?

A) Sinemaya iki yeni film geldi: Heidi ve Neşeli Ayaklar.
B) Onun tek isteği var: Okurken rahatsız edilmemek.
C) Şu derslerde çok zorlanıyorum: Fen, İngilizce.*
D) Şair ne de güzel demiş: Kalbin varsa türkü yakarsın.

7. 
Bağlaç olan “de” ayrı yazılır ve kendisinden ön-
ceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük 
ünlü uyumuna uyar. Bulunma eki -da/-de ise ek-
lendiği kelimeye bitişik yazılır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisin-
de	yazım	yanlışı	yapılmamıştır?

A) Yüce yüce yaylalarımda sana yaylak olsun.
B) Bu konuya çalışsın da siz başarıyı o zaman görün.*
C) Gönlümde bu sevincin heyecanıyla kanatlı.
D) Üç gün boyunca tüm caddeler de temizlik vardı.
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1. Cümle içerisinde hâl eki olan “-da, -de” bitişik yazılırken 
bağlaç olan “da, de” ise ayrı yazılır.

	 Buna	göre	 yukarıdaki	metinde	numaralanmış	 yer-
lerden	hangisinde	yanlışlık	yapılmıştır?

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

2.	 Metinde	koyu	yazılmış	cümlede	yer	alan	yazım	yan-
lışı	aşağıdakilerden	hangisi	yapılırsa	düzelir?
A) “-da” eki bitişik yazılırsa
B) “kazançdadır” sözcüğü “kazançtadır” şeklinde yazı-

lırsa*
C) “gerçek” sözcüğü büyük harfle yazılırsa
D) “pazarında” sözcüğü “pazarın da” şeklinde yazılırsa

3. “İşte, kim ki sofrasında yalnız kendini görür ve doyma-
yı düşünürse o aç kalacaktır ve kim kardeşini düşünür 
de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır.” 
cümlesinde “ki” bağlaç olduğu için ayrı yazılmıştır.

	 Aşağıdaki	 cümlelerin	hangisinde	 “ki”nin	 yazımı	 ile	
ilgili	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Akşamki toplantıya gelmediniz ki sizinle konuşalım.
B) Bu çocuk bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? 
C) Çarşıda ki dükkânların hepsini kontrol ettim.*
D) Söylediklerine inanacağımı düşünüyor olamazsın ki.

4.	 Metinden	 alınan	 sözcüklerden	 hangisinde	 yazım	
yanlışı	yapılmıştır?
A) böylece B) şükür ederek*
C) derken D) şart koymuş

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

	 GERÇEK	SEVGİ

 Bir gün sormuşlar ermişlerden birine. "Sevginin sadece sözünü  edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark 
vardır?" “Bakın göstereyim.” demiş ermiş. Önce, sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara bir 
sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine.  Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da 

                                                                                                                                                                               I
 derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Ermiş "Bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz." diye
  bir de şart koymuş. Peki, demişler ve içmeye başlamışlar. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü dö-
                                                                                                              II
 küp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar, beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofra-

dan. Bunun üzerine “Şimdi, yemeğe sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım.” demiş ermiş. Yüzleri aydınlık, gözleri 
sevgi ile gülümseyen insanlar gelmiş; oturmuş sofraya bu defada. "Buyurun." deyince her biri uzun boylu kaşı-
ğını çorbaya daldırıp sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükür

                                                             III
 ederek kalkmışlar sofradan. Ermiş “İşte, kim ki gerçek sofrasın da yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse 
                                                                                                         IV
 o aç kalacaktır ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şunu	da	unut-

mayın;	gerçek	pazarında	alan	değil,	veren	kazançdadır	daima.”
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5.	 Metinde	koyu	yazılan	kelimelerden	hangisinin	yazı-
mında	bir	yanlışlık	yapılmıştır?
A) süpriz* B) makine
C) oksijen D) atmosfer

6.	 Aşağıdakilerden	hangisi	metindeki	altı	çizili	cümle-
de	yer	alan	yazım	yanlışlığı	ile	özdeştir?
A) Doğu ekspresi, yolcularına geçtiği yerlerde eşsiz 

manzaralar sunmakta.
B) Gezip gördüğüm yerleri de eserlerimde tasvir etme-

ye çalışıyorum.
C) Yeni çıkan kitabı hakkında birtakım ön görülerde bu-

lunuyordu. *
D) Bu küçük yerde sana denk gelmek benim için güzel 

bir raslantı oldu.

7.	 Metinde	koyu	yazılan	cümlede	yapılan	yazım	yanlı-
şının	nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Büyük harfle yazılması gereken bir kelimenin küçük 

harfle yazılması
B) Ayrı yazılması gereken birleşik kelimenin bitişik ya-

zılması*
C) Kelimeye bitişik yazılması gereken “-de”nin ayrı ya-

zılması
D) Çokluk ekinin yanlış yazılması

8.	 Metnin	 son	 paragrafındaki	 altı	 çizili	 kelimelerden	
hangisinin	yazımında	bir	yanlışlık	yapılmıştır?
A) süpürdükden * B) kıtalar arasında 
C) mineralleri D) fotosentezle

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

	 Oksijen	Nasıl	Oluşuyor?
  Zamanda yolculuk yapan bir makine icat edip dünyanın ilk dönemlerine gitmeye kalksak kötü bir süprizle 

karşılaşırdık. Hava olmadığı için soluk alamaz, birkaç dakika içinde oksijensizlikten ölürdük. Gezegenin oluştuğu 
ilk dönemlerde atmosferde oksijen yoktu. Bilim insanları, bu gazın ancak 2,4 milyar yıl kadar önce oluşmaya 
başladığını belirtiyor. Atmosferde oksijenin ortaya çıkması “Büyük Oksidasyon Olayı” olarak adlandırılıyor. Bu 
ise gezegenin başına gelen en önemli olaylardan biri olmuştur. Zira oksijen olmasaydı yer yüzünde bugün gördü-
ğümüz canlılar da olmayacaktı.

  Dünya, oksijen zengini bir atmosferi olan tek gezegendir. Uzaktan bakıldığında ince mavi bir çizgi gibi gö-
rünen atmosferin altı oksijenle doludur. Bu ince mavi çizginin altı yaşamı içeriyor. Peki nasıl oluyor da herkese 
yetecek kadar oksijen oluyor? 

  Hikâye bir çölde başlıyor. Rüzgârlar; kum tanelerini süpürdükden sonra havaya doğru yükseliyor, kıtalar 
arasında uzanarak ormanları gübreliyor. Çöllerden kumlarla taşınan fosfor ormana ulaştığında buradaki canlılığı 
hızlandırıyor ve orman bu sayede daha fazla yağmur alıyor. Ve artan yağmurlar topraktaki mineralleri nehirlere 
oradan da okyanuslara ulaşmasını sağlıyor. Bu	mineralleri	de	sıradışı	bir	organizma	bekliyor. Fotosentezle 
oksijen üreten diyatomeler. Bu canlılar, minerallerle beslenerek çoğalıyor ve daha fazla oksijen üretiyor.

Dünya	ve	Atmosfer

Diyatomeler
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1. “2 Aralık 1932”	tarihli	metindeki	yazım	yanlışının	se-
bebi	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabil-

diği gibi bitişik olarak da yazılması
B) Bağlaç olan ki'nin ayrı yazılması
C) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, ne-

hir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler bü-
yük harfle başlaması*

D) Bitişik yazılması gereken bir sözcüğün ayrı yazılması

2.	 Yukarıdaki	metinde	numaralanmış	bölümlerin	han-
gisinde	yazım	yanlışı	vardır?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

3. “29 Kasım 1932”	 tarihli	metindeki	 yazım	yanlışının	
doğrusu	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) 10.000 kilometre
B) küçük valizimiz de
C) havaalanına*
D) sonrada

4.	 Metindeki	altı	çizili	sözcük	grubundaki	yazım	yanlışı-
nın	özdeşi	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	vardır?
A) Gökova Körfezi batı rüzgârlarını oldukça sert bir şe-

kilde alır.
B) En sonunda Kuzey Marmara otoyoluna çıktık.
C) Van Gölü’nde martılar süzülürken çayımı yudumlu-

yordum. 
D) Muğla’nın Güneyindeki şiddetli yağmur bu hafta de-

vam edecek.*

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

27 Kasım 1931
Muğla’dan ayrılış aynı samimi duygular ve başarı istekleriyle olmuştu. Önümüzde yükselen Tavas Dağları'nı aşa-
rak Denizli’ye ulaşmak için uçuyorduk. Göktepe, Kale, Tavas, Karacasu Kasabaları halkı, havadan ziyaret edile-
            1                                                                                                            2
cekti. Geceyi de Denizlili kardeşlerimiz arasında havacılık konuları ile ilgili sohbetlerle neşe içinde geçirmiştik.
                3             4 

29 Kasım 1932
Cemiyet yararına işlediğimiz o iki günün sabahı, önümüzdeki kısa Kütahya-Eskişehir yolumuzun dondurucu ka-
nalına yükseliyorduk. Yanımızda taşıdığımız küçük valizimizde ne varsa giyindiğimiz hâlde yine de üşümüştük. 
Yarım saat sonra Eskişehir'deki hava alanına inmiştik.  Vecihi XIV tip uçağımla 10 bin kilometreye yakın muazzam 
iki hava turnesi başararak Eskişehir’e iniyordum.

2 Aralık 1932
O sabah da Gevye’den kalkarak deniz seviyesine yakın tok bir havada uçarak Sakarya mecrasını takip etmiştik. 
Türlü renklerin süslediği yüksek dağları ile korkunç Geyve boğazı kıvrımları, daha sonra da koca Sapanca Ova-
sı'nın üzerinde idik. Altımızda her an değişen tabiat o kadar derin zevkler benimsetmişti ki hele o dondurucu soğuk 
olmasa…

3 Aralık 1932
Yükselen güneşin kudreti, muhiti saran sis tabaklarını parça parça dağıttığı saatlerde havalanmıştık. Yükselirken 
şehir üzerinde dolaşıp yurttaşlarımızı selamladıktan sonra İzmit yönüne devam ettik. Altımızda Sapanca Gölü 
daha ileride Marmara’nın Doğuya uzanan dili, İzmit ve İzmit Körfezi...
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5.	 Metinde	altı	çizili	cümlede	bulunan	yazım	yanlışının	
özdeşi	aşağıdakilerin	hangisinde	vardır?
A) Düşünki yüreğin sızlamasın, yüzün önüne hiç düş-

mesin.
B) Gecenin zifiri karanlığında bekliyorum, biliyorum hiç 

gelmeyecekdi.*
C) Bu sene Samsun İli’nde çok fazla trafik kazası mey-

dana geldi.
D) Nida öğretmen, on altılık notayı müthiş bir şekilde 

çalıyor.

6.	 Metindeki	 altı	 çizili	 sözlerden	 hangisinin	 yazımı	
yanlıştır?
A) yazıkki* B) dünyada
C) insanoğlunun D) kamuya

7.	 Metindeki	cümlelerden	hareketle	aşağıdakilerin	han-
gisinde	bir	yazım	yanlışı	yoktur?****
A) Yeni bir dalın doğuşuna öncülük etmişdir.
B) Eserin de yer alan olayların çoğu hakkında bilgi 

edindi.
C) Tarihçilere ilham kaynağı olmuş fakat eserinde bir 

çok detay bilinmiyor.
D) İskitler gibi geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi vermiş.

8.	 Metnin	ikinci	paragrafında	aşağıdaki	yazım	yanlış-
larından	hangisi	yapılmamıştır?
A) Kısaltmaların yanlış yazılması
B) Özel isimlere gelen eklerin yanlış yazılması
C) Bağlaç olan "de"nin yanlış yazılması*
D) Kitap, gazete ve sanat eserlerinin yanlış yazılması

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

  “Tarihin babası” olarak bilinen, yazdığı “Tarih” adlı eseriyle günümüz tarihçilerine öncü-
lük eden Herodotus kimdi? Herodotus’un bir Karya şehri olan Halikarnassos’ta (günümüzde 
Bodrum) doğması, yeni bir bilim dalının doğuşuna öncülük etmesi ayrıca geleceğin tarihçile-
rine ilham kaynağı olması dışında birçok detay ne yazıkki bilinmiyor.

  Herodotus, “tarih” adlı eserini M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında yazdı. Söz konusu eser 
M.Ö. 499 yılındaki İyon İsyanı gibi tarihi olaylar ya da Avrasya’lı göçebe İskitler gibi antik halk-
lar hakkında içerdiği bilgilerle dünyada tarih yazınının bilinen en eski örneğini oluşturuyor.

  Dokuz kitaplık serinin başlangıcında, Herodotus şöyle der: “Bu, Halikarnassoslu Hero-
dotus’un kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın ve 
gerek Yunan'ların gerekse barbarların meydana getirdikleri harikalar bir gün adsız kalmasın, 
tek amacım budur.” Eserinde diğer halkların sosyal ve dini geleneklerinden, (Babil duvarları 
ya da Mısır piramitleri gibi) insan yapısı eserlerden ve (Nil’in her yıl taşmasının sebepleri gibi) 
doğa olaylarından uzun uzun bahsediyor.

  Herodotus, anlatdığı olaylardan herhangi birine şahit olduğunu iddia etmiyor. Kendisi, o 
dönemler bilinen, dünyayı dolaşıyor; gittiği yerlerde karşılaştığı kimselerle konuşup onlara 
sorular soruyordu. “Tarih” adlı eserinde yer alan olayların çoğu hakkında böyle bilgi edindi.
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Nokta, Virgül, NoktaIı VirgüI (ÇözümIü SoruIar)
NOKTALAMA İŞARETLERİ-1

1. 
1

2

3

4
 Eş görevli sözcük ve sözcük grupla-

rını ayırmak için kullanılır.
 Ara sözleri ve ara cümleleri 

ayırmak için kullanılır.

 Anlam karışıklığını önlemek için 
kullanılır.

 Sıralı cümleleri ayırmak için 
kullanılır.

 Sıcak ve sığ tropikal denizlerde bulunan mercan resifleri, su altındaki cennet, farklı türlerden çok sayıda canlıya ev sa-
hipliği yapıyor. Mercan resifleri, mercan polipleri adı verilen mikroorganizmaların kalıntılarının üst üste yığılması sonucu 
binlerce yılda oluşur. Resifler genel olarak çok yavaş büyür. Ancak besin durumu; iklim koşulları gibi etkenler uygun 
olursa daha fazla büyür, büyük adalar oluşturabilir. Bugün bu kayaç oluşumları; kirlilik, sıcaklık artışı ve aşırı avlanma 
gibi nedenlerle tehlike altındadır.

	 Bu	metinde	virgül,	numaralanmış	görevlerden	hangisiyle	kullanılmamıştır?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4

"... mercan resifleri, su altındaki cennet, farklı..." 4 numaradaki göreviyle, "... kirlilik, sıcaklık artışı..." 2 numaradaki 
göreviyle, "uygun olursa daha fazla büyür, büyük adalar oluşturabilir." 3 numaralı göreviyle kullanılmıştır. Ancak virgül, 
bu metinde 1 numaralı göreviyle kullanılmamıştır.

Çözüm 

2. 
 I. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.  II. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.

 III. Bazı kısaltmaların sonuna konur.  IV. Cümlenin sonuna konur.

Nokta

 Blog, günlüğe benzemektedir ve internet üzerinden okuyucuyla paylaşılmaktadır. 21. yüzyılda popüler olan bu tür, geniş 
bir etkiye sahiptir. En önemli avantajlarından biri de okuyucuyla iletişimin anında sağlanabilmesidir. Günümüzde gezi, 
din, spor, ekonomi vb. alanlarda çok sayıda farklı bloglara ulaşılabilmektedir.

	 Bu	metinde	nokta,	numaralanmış	görevlerin	hangisiyle	kullanılmamıştır?

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

"21. yüzyılda" ifadesinde I no.lu göreviyle, " vb." ifadesinde III no.lu göreviyle, " geniş bir etkiye sahiptir." ifadesinde 
IV no.lu göreviyle kullanılmıştır. Ancak nokta, bu metinde II no.lu göreviyle kullanılmamıştır.

Çözüm 
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3. 
 Yrd. Doç. Ali Bey özellikle 6, 7 ve 8. sınıflar için 

12.11.2018 tarihinde çıkardığı kitabının tüm ge-
lirlerini TDK.’ye bağışladığını açıkladı. 

	 Bu	cümlede	noktanın	 (.)	 kullanımıyla	 ilgili	 yapılan	
yanlışlık	 aşağıdakilerden	 hangisinin	 yapılmasıyla	
düzeltilebilir?

A) “Yrd.” kısaltması “Yrd” şeklinde yazılarak
B) “6, 7 ve 8. sınıflar" ifadesi “6.,7. ve 8. sınıflar" şeklin-

de yazılarak
C) “12.11.2018” tarihi “12/11/2018” şeklinde yazılarak
D) “TDK.’ye” kısaltması “TDK’ye” şeklinde yazılarak *

“TDK.’ye” kısaltması “TDK’ye” şeklinde yazılarak ya-
pılan yanlışlık düzeltilebilir.

Çözüm 

4. 
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımla-
rı birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yay	ay-
raçla	belirtilen	yere	noktalı	virgül	gelmelidir?

A) Bugün tatil falan değil ( ) niye okula gitmediğinizi 
söyler misiniz?

B) Eski, işe yaramayan ( ) yıpranmış eşyaları bodruma 
indirdik.

C) Kahverengi ceketini, paltosunu ( ) eldivenlerini ma-
saya bıraktı.

D) Dedemden köstekli saat, baston ( ) babamdan ev, 
araba kaldı.*

D seçeneğinde hem dededen hem de babadan ka-
lanları ayırmak için yay ayracın olduğu yere noktalı 
virgül, diğer seçeneklere ise virgül gelmelidir.

Çözüm 

5. 
 Biraz ilerledi, adamın önünde durdu ve onunla 

konuşmaya başladı.

	 Bu	 cümlede	 virgülün	 kullanımıyla	 ilgili	 aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konmuştur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.*
C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öz-

neyi belirtmek için konmuştur.
D) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayır-

mak için konmuştur.

Bu cümlede virgül (,) sıralı cümleleri birbirinden ayır-
mak için konmuştur.

Çözüm 

6. 
 Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya 

kısa çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca 
sonuncu rakamdan sonra nokta konur.

	 Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisinde	
nokta	yanlış	kullanılmıştır?

A) Avrupa’da XV, XVI ve XVII. yüzyıllarda önemli geliş-
meler oldu.

B) Anayasa’nın 135, 136, 137. maddeleri yeniden oyla-
nacak.

C) Televizyonda 1.,2.,3. kanallarda haber programları 
var.*

D) I, II ve III. öncüllerde yazım hatasının olmadığını 
söyledi.

"Televizyonda 1.,2.,3. kanallarda haber programları 
var." cümlesinde "1.,2.,3." ifadesi "1, 2, 3." şeklinde 
yazılmalıydı.

Çözüm 
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1. (I) Yıllardır tanıdığım, sık sık karşılaştığım kişiler var. (II) Zamanın duraksamaz yürüyüşü içinde onların aynı hızla yü-
rüyemediklerini, ilerleyemediklerini görüyorum. (III) Örneğin birkaç yıl önce herhangi bir konuda tartıştığımız biri bana 
şu ya da bu sözlerle, kanıtlarla düşüncesinin doğru olduğunu anlatmaya çalışmış. (IV) Bir düşünce, kişilerin nazarında 
ancak hoşgörü ikliminde kabul görür.

	 Bu	metinde	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	virgülün	yerine	“ve”	bağlacı	getirilemez?

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

2. Noktalı Virgül ( ; )

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.

1.

2.

3.

	 Bu	bilgilerden	hareketle	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	noktalı	virgül	yanlış	kullanılmıştır?

A) Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım; onların ihtiyaçlarını karşılamak için gündüzleri işe gider, akşamları kitap 
yazarım.

B) Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün; “Türk dili; Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır.*
C) Çölden dışarı adım atanlar; yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye 

başladılar.
D) Fiilimsilerden sıfat fiili, zarf fiili; cümlenin ögelerinden vurgulu öge, ara söz ve ara cümleyi çok iyi anladım.

3. 
Bu anahtar kapıyı açar, dedi ve anahtarı çocuğa uzattı.

Ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan gitmeli.

Ben aç yattım mı, sabaha kadar dönüp dururum.

Hayhay, memnun oluruz sizinle iş yapmaktan.

I

II

III

IV

 Ayşe Öğretmen, öğrencilerine verdiği cümlelerde virgülün doğru kullanıldığı cümleleri sarıya boyamalarını istemiştir.
	 Buna	göre	öğrenciler	hangi	cümleleri	sarıya	boyamıştır?

A) I ve II. B) I ve IV.* C) II ve III. D) II ve IV.
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4. 
Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçla-
rından önce de sonra da virgül konmaz.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
mıştır?

A) Kitabı almak istedim, ama üzerimde para yoktu.*
B) Ablam dergiyi, gazeteyi aldı ancak hiç okumadı.
C) Hem ev hem araba bir yılda alındı, kiraya verildi.
D) Ya sözümü dinleyecek ya da buradan gidecek.

5. Annemi, elleri öpülesi Anadolu kadınını, nasıl özledim 
bilsen!

	 Bu	cümlede	virgülün	hangi	kullanımına	örnek	veril-
miştir?

A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kul-
lanılır.

B) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen özneyi be-
lirtmek için kullanılır.

C) Cümle içinde ara söz veya ara cümleleri ayırmak için 
kullanılır. *

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin ara-
sında kullanılır.

6. 
I. Dünya Savaşı’nın habercisi olan bu olaylar sonu-
cunda Alb. Cevdet Bey, emrindeki 1.000 asker ile 
09.03.1914 tarihinde saat 08.00’de cepheye gitti.

	 Bu	cümlede	nokta	(.)	kaç	farklı	görevde	kullanılmış-
tır?

A) 4 B) 5 C) 6* D) 7

7. 

 XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler 
sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul; benzer ka-
deri yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlere 
göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	noktalı	virgül	(;)	bu	cüm-
ledeki	işleviyle	kullanılmıştır?

A) Kardan, buzdan göz gözü görmüyor; ilerlemek, ha-
reket etmek mümkün görünmüyordu.

B) Ahududu A, C ve E vitaminleri; kuşburnu ise A, B, D 
ve E vitaminleri yönüyle zengindir.

C) Gün geliyor üzülüyor, kahroluyoruz; gün geliyor, se-
viniyor, coşuyoruz.

D) Hasta adam; renksiz, soluk, zayıf sol elini kaldırarak 
bir bardak su istedi. *

8. 

 İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül 
bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı 
virgül konabilir.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	açıklamaya	uy-
gun	bir	örnek	kullanılmamıştır?

A) Mustafa; Mert, Salih ve Kemalettin’den daha uzun-
dur.

B) Şiir kitapları Yalnızlık, Ümit; öykü kitapları Gökkuşa-
ğı, Evsizler’di.*

C) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünü-
yordu. 

D) Roman; deneme, makale, sohbet türlerinden daha 
çok satılır.
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İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem (ÇözümIü SoruIar)

1. 

             I. 
Sevinç, coşku, 
mutluluk gibi 

duyguları anlatan 
cümlelerin sonu-

na konur.

             II. 
Korku, panik, en-
dişe gibi duyguları 
anlatan cümlele-
rin sonuna konur.

III.
Seslenme, hitap, 
uyarı sözlerinden 

sonra konur.

             IV. 
Alay veya kü-

çümseme anlamı 
kazandırılmak 
istenen sözden 
sonra kullanılır.

 O gün dışarıda oyuna dalmıştık. O ara arkadaşım “Eyvah! Derse geç kaldık.” demesin mi? Okula doğru hızlıca koştuk. 
Kapıdaki görevli “Siz bu kafa (!) ile profesör olursunuz.” deyiverdi. Karşılık vermeden sınıfa doğru yöneldik. Kapıyı vurup 
içeri girdik. Öğretmenimiz bana sesini yükselterek “Ahmet! Sen de mi geç kalacaktın.” dediğinde yerin dibine girdim.

	 Bu	metinde	ünlem	işareti,	numaralanmış	görevlerinden	hangisiyle	kullanılmamıştır?

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

Ünlem işareti "Eyvah!" ifadesiyle II no.lu, "kafa(!)" ifadesiyle IV no.lu, " Ahmet!" ifadesi III no.lu görevleriyle kullanıl-
mıştır. Ancak I no.lu göreviyle kullanılmamıştır.

Çözüm 

2. 

 Edebiyatımızın tanınan yazarların-
dan bazıları şunlardır: Ömer Seyfet-
tin, Namık Kemal, Ziya Gökalp'tir.

B
 Kendisinden sonra örnek verile-

cek cümlelerin sonuna konur.II

 Kendimi tanıtayım: Ben yeni dok-
torunuz Hakan Demiral.

 Karşılıklı konuşmalarda konuşa-
cak kişiden sonra konur.

 Açıklama yapılacak yerlerde 
konur.

 Demet:  Ne dediğinizi tam olarak 
anlamadım.I

III C

A

	 İki	noktanın	kullanım	alanları	ve	örnekleri	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	eşleştirilmiştir?

A) I-A, II-B, III-C B) I-C, II-B, III-A* C) I-C, II-A, III-B D) I-A, II-C, III-B

İki noktanın kullanım alanları ve örnekleri "I-C, II-B, III-A" şeklinde yani B seçeneğinde doğru eşleştirilmiştir.
Çözüm 
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3. 
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin 
sonuna iki nokta konur.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	iki	nok-
ta	örnek	verme	amacı	dışında	kullanılmıştır?		

A) Sınav zamanında şunlara dikkat etmek lazım: planlı 
çalışmak ve disiplin.

B) Virüslerle baş edebilmenin üç yolu: maske, mesafe 
ve hijyen.

C) Gerçek anlamlı atasözlerine bu örneği verebiliriz: 
Bugünün işini yarına bırakma.

D) Dr. Ali Bey, hastasına şu şekilde açıkladı: Kilo aldık-
ça kolesterol de artar.  *

İki nokta, A, B, C'de örnek verme D seçeneğinde ise 
açıklama yapma amacıyla kullanılmıştır.

Çözüm 

4. 
“mı / mi” eki pekiştirme anlamında kullanıldı-
ğında soru işareti konmaz.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 soru	
işaretinin	kullanımı	yanlıştır?

A) Projemizi ana hatlarıyla mı gözden geçireceksiniz?
B) Su, insanlar için hayati bir önem taşır mı?
C) Güzel mi güzel bir havada ailecek pikniğe gidilir?*
D) Bu program yerel bir radyoda mı yayımlanacak?

C seçeneğinde mi eki cümleye soru anlamından 
ziyade pekiştirme anlamı kattığı için soru işaretinin 
kullanımı yanlıştır.

Çözüm 

5. Üç Nokta (...)

 Anlatım olarak tamamlanmamış cümlele-
rin sonuna konur.

 Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınma 
yan kelime veya bölümlerin yerine konur.

3
 Benzer özelliklerin devam ettiğini belirt-

mek için konur.

1

2

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	numaralanmış	ku-
rallardan	birinin	örneği	yoktur?

A) Günler salı, çarşamba, perşembe… şeklinde akıp 
gider.

B) … gibi durumlarda hem doktorlar hem de hemşireler 
tetikte olmalıdır.

C) Yazar eserlerinde önce memleket meselelerine te-
mas eder daha sonra… 

D) Koca Seyit… Koca Seyit! Nasıl kaldırdın o kocaman 
gülleyi?*

A'daki cümlede 3 no.lu görev, B'deki cümlede 2 no.lu 
görev, C'deki cümlede 1 no.lu görevde kullanılmıştır. 
Ancak D'deki cümlenin kuralı belirtilmemiştir.

Çözüm 

6. ● Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anla-
tan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

 ● Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
 ● Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırılmak iste-

nen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işare-
ti kullanılır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisinin	sonu-
na	ünlem	işareti	(!)	getirilemez?

A) Etraf çok ıssızdı, biraz korktuk *
B) Haydi kalkın, çıkın caddelere
C) Bu kalın kitabı istese bir saatte bitirirmişmiş
D) Ne kadar da güzel bir bebek bu böyle

B'de seslenme, C'de küçümseme, D'de duygu belir-
ten cümleler olduğu için ünlem işareti gelir ama A'da-
ki cümlede ünlem işareti getirilemez.

Çözüm 
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1. 
İKİ NOKTA ( : ) 

1. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

2. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır. 

 Ezgi Öğretmen, iki nokta (:) ile ilgili tahtaya bazı kurallar yazmıştır. Öğrencilerden sırasıyla bu kurallara uygun cümle 
kurmalarını istemiştir. Öğrenciler, her doğru cümle için 20 puan alacak ve her yanlış cümle için de 10 puan kaybede-
cektir. 

 1. Kendimi tanıtayım: Okul zümre başkanıyım.
 2. Marketten: Elma, armut, muz, portakal ve kivi aldım.
 3. Adam eğildi ve sessizce bana: “İyi misin?” diye sordu.
 4. Çiftçi ürünlerini sayar: Yulaf, pancar, nohut, fasulye.
 5. Notlarınıza https://e-okul.meb.gov.tr sitesinden bakabilirsiniz.
	 Buna	göre	defterine	yukarıdaki	cümleleri	yazan	Yaren	kaç	puan	almıştır?

A) 40* B) 50 C) 60 C)70

2. Son bir yılda edebiyat dünyası birçok dergiyle tanıştı: Huzur, Son Dem, Yükseliş…
	 Bu	cümlede	üç	noktanın	(…)	görevi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sözün söylenmek istenmediğini belirtme B) Cümlenin bitmediğini gösterme
C) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini belirtme * D) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma

3. 
 Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ay-

raç içinde ünlem işareti kullanılır. Örneğin “Genç, sesinin mükemmel (!) olduğunu düşünü-
yor.” cümlesinde yay ayraç içindeki ünlem, cümleye alay anlamı katmıştır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	açıklamaya	uygun	doğru	bir	kullanım	vardır?

A) Ey bizim için canını feda eden Mehmetçikler (!) B) Aman be sen de (!) İkide bir bana niye kızıyorsun?
C) Sendeki bu zekâ (!) bilim adamlarında bile yoktur. * D) Ah efendim ah (!) Başımıza neler geldi bir bilseniz.

NOKTALAMA İŞARETLERİ-2
İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem 



   

Türkçenin Ana Modülleri

58

TEST - 04TEST - 04

4. 

 Soru ifadesi taşıyan cümlelerin 
sonuna soru işareti konur.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinin	sonuna	soru	 işa-
reti	(?)	getirilmelidir?

A) Yol kenarındakiler, arabalara kırmızı yanmasını mı 
bekliyor*

B) Sıcak mı sıcak bir günde havuzun keyfini çıkarıyor-
lardı 

C) Yaylaya hangi yoldan gidebileceğimizi köylülere da-
nıştık

D) Ne zaman ferahlığı arzulasam kendimi sahilde düş-
lerim.

5.  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonu-
na konur.
 Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki 
ifadenin sonuna konur.
 Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin 
sonuna konur.

	 Buna	göre	 iki	 nokta	 aşağıdakilerin	 hangisinde	bu	
görevlerin	dışında	kullanılmıştır?

A) Tanzimat Dönemi edebiyatçılarının bir kısmını sıra-
layalım: Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa…

B) Size en sevdiğim rengin ne olduğunu söyleyeyim: 
Mavi.

C) Hacivat: Nerelerdesin iki gözüm?*
 Karagözüm: Sana diyecek yok bir sözüm.
D) — Döner ve kebaptan başka ne çıkar bu lokantada?
 Usta sayar: 
 — Karnıyarık, sulu yemekler, ızgara çeşitleri…

6. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta (…) ko-
nur.

 

 (I) Yağmurlu ve soğuk pazartesi günleri 
köyden ayrılmanın güçlüğü (II) Ardından 
trenle günlerce süren yolculuklar vardı 
(III) Bizim çocukluğumuz böyle geçti hep 
(IV) Şimdi bunları yaşayan var mı içinizde

	 Buna	 göre	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisinin	
sonuna	üç	nokta	(...)	getirilmelidir?

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

7. Niçin bahar gelince insanların yaşama sevinçleri yük-
selir ( ) niçin koyunlar baharda ve hemen hemen aynı 
zamanda kuzular ( ) niçin kuşlar vakti gelince bir anda 
hep beraber göç yollarına düşer ( ) Bu zamanlamayı 
fiziksel ve psikolojik davranış biçimlerindeki değişimi 
sağlayan nedir ( )

	 Bu	parçada	yay	ayraçla	gösterilen	yerlerin	kaçında	
soru	işareti	kullanılmalıdır?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

8.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yay	ayraçla	belir-
tilen	yere	iki	nokta	(:)	getirilmelidir?
A) Ben bunları duyunca ( ) Cemil başını öne eğdi.
B) Bahçedeki güller ( ) papatyalardan daha güzeldi.
C) İki dersten kalmıştı ( ) matematik ve fizik. *
D) Günler ayları ( ) aylar yılları kovalıyordu.

NOKTALAMA İŞARETLERİ-2
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1. 

Kelimeler arasında 
“ila, arasında” an-
lamlarını vermek için 
kullanılır.

I
 Ara sözleri ve ara 

cümleleri ayırmak 
için kullanılır.

II III
 Satıra sığmayan 

kelimeler bölünür-
ken satır sonuna 
konur.

 Yaklaşık 20-30 gündür bulunduğumuz bölgeye elektrik gelmiyor. Bu da hâliyle işlerimizi sekteye uğratıyor. İşlerimiz bit- 
tiği zaman bizde bir rahatlama gelecek ama şimdilik zahmet çekmeye devam ediyoruz. 

	 Bu	metinde	kısa	çizgi,	numaralanmış	görevlerinden	hangisi	ya	da	hangileriyle	kullanılmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.  C) I ve III.* D) II ve III.

"20-30" ifadesinde "ila, arasında" göreviyle, "bit-" ifadesinde ise "satıra sığmayan kelimeleri bölme" göreviyle kullanıl-
mıştır. Buna göre kısa çizgi, C seçeneğindeki I ve III numaralı görevleriyle kullanılmıştır.

Çözüm 

2. 

IV

III

II

I

Eğik çizgi 
(/)

Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

	 Bu	tabloda	eğik	çizgi	(/),	numaralanmış	görevlerinden	hangisiyle	kullanılmamıştır?

A) 12/01/2018 tarihinde sizinle bu konuda uzlaşma sağlamıştık.
B) Bu sözcüklere -lık/-lik eklerini getirerek yeni sözcükler türetin.
C) Yeni evimiz “İnegöl/BURSA” sınırları içerisinde yer almaktadır.*
D) 9/3=3 diye işlem yapınca bu sayının en küçük asal çarpanını buluruz.

Seçeneklerdeki örneklere göre eğik çizgi; A'da II no.lu, B'de III no.lu, D'de IV no.lu göreviyle kullanılmıştır. Ancak 
C'deki örnekle ilgili bir kullanım verilmemiştir.

Çözüm 
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3. 
Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri 
adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyma-
maktan	kaynaklanan	noktalama	yanlışı	vardır?**

A) Bizim cadde’deki çöpler akşamleyin toplanıyor.
B) Türk Dil Kurumu’nun daha çok çalışması gerekir.*
C) Erzurum’lular soğuktan çok fazla etkilenmezler.
D) İlkokuldayken sınıf başkan’ı olmayı çok isterdim.

B'de "Türk Dil Kurumu" bir kurum adı olduğu için kes-
me işareti ile ayrılmaz.

Çözüm 

4. Aşağıda kısa çizginin işlevleriyle ilgili bazı örnekler sıra-
lanmıştır:

  yaz-lık, su-lu, iş-çi

  bil-, söyle-, okut-

  O kişiden -ben kefilim- hiçbir endişeniz olmasın.

	 Bu	örneklerden	hareketle	kısa	çizginin	 işlevleriyle	
ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Kelimeler arasında “ve, ila, ile, arasında” anlamlarını 
vermek için kullanılmıştır.*

B) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayır-
mak için kullanılmıştır.

C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmıştır.
D) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayır-

mak için kullanılmıştır.

"yaz-lık, su-lu, iş-çi" D seçeneği, " bil-, söyle-, okut-" 
C seçeneği, "-ben kefilim-" B seçeneğindeki görevleriy-
le kullanılmıştır. Ancak A seçeneğindeki göreviyle ilgili 
bir örnek verilmemiştir.

Çözüm 

5. (I) Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimeler 
tırnak içine alınır. 

 (II) Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi akta-
rılan sözler tır nak içine alınır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	tırnak	
işaretinin	işlevi	farklıdır?

A) Telefonda "Düşüncelerinize katılıyorum." dedi.
B) Öykünün ana konusu "yalnızlık" olarak seçilmiş. *
C) Babam "Nasıl başlarsan öyle sürer." diye söylerdi.
D) Yunus "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil." der.

Tırnak işareti A, C ve D seçeneklerinde II no.lu gö-
reviyle kullanılmışken B'de ise I no.lu göreviyle kul-
lanılmıştır.

Çözüm 

6. 
Cümlede herhangi bir ögenin ya da cümlenin tama-
mının anlamını pekiştirmek , açıklamak için kullanı-
lan söz gruplarına ara söz denir. Ara sözler, iki virgül 
ya da iki kısa çizgi arasında kullanılır.

	 Bu	açıklamaya	göre	virgül	yerine	kısa	çizginin	kul-
lanılmasına	 örnek	 olabilecek	 cümle	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A) Bir tarafta başı karlı dağ -Hasan Dağı- bir tarafta ge-
niş bir ova... *

B) Dün geceden beri aralıksız yağan kar, bütün köy yol-
larını kapatmıştı.

C) Belki Gaziantep ve Şanlıurfa’ya 12-13 kez aracımla 
gitmişimdir.

D) Merak etme, bu son görüşmemiz olacak ve bir da- 
ha beni görmeyeceksin.

A seçeneğinde "Bir tarafta başı karlı dağ" ifadesinin 
açıklaması olarak verilen "Hasan Dağı" bu cümlede 
ara söz olarak kullanılmıştır. Bu ara söz iki virgül ya 
da iki kısa çizgi arasında yazılır.

Çözüm 
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1. 
I

II

III

IV

KESME
İŞARETİ

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getiri-
len ekleri ayırmak için konur.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

 Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efen-
di, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek kazasına bağlı Şuşise köyünden İstanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemi-
le Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel 
semtinin Nasuh Mahallesi'nde doğdu. 

	 Bu	metinde	kesme	işareti,	numaralanmış	görevlerinden	hangisiyle	kullanılmamıştır?

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

2. Kelimeler arasında “-den...-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kısa çizgi kullanılır.
	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	açıklamaya	uygun	bir	kullanım	vardır?

A) Bu yaz buralarda -Alanya’da- turizm bakımından artış görüldü.
B) “sat-“ sözcüğü basit fiilken “sula-“ sözcüğü ise türemiş fiildir.
C) Erzurum-Kars istikametine gidecek otobüs kalkmak üzereydi.*
D) Yan kayalıktan biri “İm-dat! İm-dat!” diye heceleyerek bağırıyordu.

3. 

Yan yana yazılması 
gereken durumlarda 
mısraların arasına 

konur.

I

Tarihlerin yazılışın-
da gün, ay ve yılı 
gösteren sayıları 

birbirinden ayırmak 
için konur.

III

Adres yazarken 
apartman numarası 
ile daire numarası 

arasına konur.

II

Dil bilgisinde eklerin 
farklı biçimlerini gös-
termek için kullanılır.

IV

	 Bu	tabloda	eğik	çizgi	(/),	numaralanmış	görevlerinden	hangisiyle	kullanılmamıştır?

A) Şubemizi “Akşehir/Konya” olarak belirtmeniz gerekmektedir.*
B) Sınav 09/12/2021 tarihine çevrim içi olarak yapılacakmış.
C) Soru eki mı/mi anlamı pekiştirmek için de kullanılabilir.
D) Yurdunu Allah’a bırak, çık yola / “Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula.

NOKTALAMA İŞARETLERİ-3
Kesme İşareti, Tırnak İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Yay Ayraç



   

Türkçenin Ana Modülleri

62

TEST - 06TEST - 06

4.	 Aşağıdaki	dizelerin	hangisinde	kesme	işareti	(')	di-
zelerdeki	hece	sayısını	eşitlemek	için	kullanılmıştır?
A) Gün batmadan İstanbul'un üstünde Haliç'ten 
 Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten 

B) Yazanlar Ferhat ile Mecnun kitabında
 Emrah'ı da bir kenara yazmışlar 

C) Her şey toz pembe ol'verir,
 Âleme bir nizam gelir.*

D) Mayıs’ın on dokuzunda koptu fırtına
 Ölümsüzleşmişti o gün tarih sayfasında

5. 

–e –in –li

Akdeniz

–imiz

	 Bu	şemaya	göre	renkli	dairelerdeki	eklerden	hangi-
si	özel	isme	geldiğinde	kesme	işareti	ile	ayrılmaz?

A) Lacivert B) Mavi*
C) Turuncu D) Yeşil

6.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	tırnak	işareti	"baş-
ka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz-
leri belirtme"	işleviyle	kullanılmıştır?
A) Türkçemizde “çıkmak” sözcüğün 56 anlamı varmış.
B) Bana "Yarın yanına gelemeyeceğim." demişti.*
C) Yazar, makalesinde "memleket" konusunu ele almış.
D) "Çalıkuşu, Eylül" gibi romanları biz lisede okuduk.

7. 
Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır 
sonuna kısa çizgi konur. Ayırmada satır so-
nunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.

Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yal-
nız kesme işareti kullanılır ayrıca kısa çizgi 
kullanılmaz.

II

I

 Yukarıda satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır 
sonuna gelen kısa çizgi (-) kullanımıyla ilgili kurallar ve-
rilmiştir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	satır	
sonuna	 sığmayan	 sözcüklerin	 bölünmesinde	 bir	
yanlışlık	yapılmamıştır?

A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aslan-
 ağzı renginde kazak aldım. 
B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ayşe’-
 ye kimse söylememiş. 
C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . an-
 nesinin yanına gitti. *
D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-
 lalem ne der, diyordu. 

8. Dizilerde, televizyon programlarında yerel ağızları 
(Türkçenin söyleyiş farklılığındaki son kalelerini) sa-
dece dikkat çeksin diye kullanmak o yörenin insanına 
hakarettir bence.

	 Bu	cümlede	yay	ayracın	üstlendiği	görev	aşağıda-
kilerin	hangisinde	vardır?

A) Alparslan (Nizamülmülk’e)
 — Ben ise Bizanslılara iyi bir ders vereceğim.
B) Rousseau (Ruso) İsviçre sınırları içerisinde bulunan 

Cenevre kentinde doğmuştur.
C) Rutubet kokan bu kitabın basım yılı (1945) beni ina-

nılmaz derecede heyecanlandırdı.
D) İnternet ortamında satılan kitap miktarı (ki inşallah 

hepsi okunuyordur) her geçen yıl artıyor.*
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1. 
 Zorlandığım durumlar -bundan oldukça ra-

hatsızım- ne zaman bitecek?
 "arasında, ve, ile, ila, …-den …-e" anlamla-

rını vermek için kullanılır.

 Gözde öğrenci Sinem, “durak” sözcüğünü 
tahtaya “dur-ak” şeklinde ayırdı.

 Heceleri göstermek için kullanılır.

 İsim-fiil eki olan “-ma/-me” aynı zamanda 
olumsuzluk eki olarak da kullanılır.

 Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için kullanılır.

 Samsun-Sinop yolunda bir otobüs bariyerle-
re çarpmış.

 İsim yapma eklerinin başına konur.

I a

II b

III c

IV d

 Yukarıdaki şemada kısa çizginin görevleri ve örnekleri karışık olarak verilmiştir.
	 Buna	göre	aşağıdaki	eşleştirmelerden	hangisi	yanlıştır?

A) I-c B) II-b* C) III-d D) IV-a

2. 

1905’te ku-
rulan takımımız 

sarı kırmızı renk-
leriyle bilinmek-

tedir.

Beşiktaş’ımız 
ülkede kurulan 

ilk kulüptür.

Takımı-
mızı yalnız 

bırakmamak 
için Akyazı’da 

olalım.

Sevgili Fe-
nerbahçe’liler, 

biletlerimiz satışa 
sunulmuştur

 Aysun, kesme işaretinin yanlış kullanıldığı cümlede yer alan takımı tutmaktadır.
	 Buna	göre	Aysun’un	tuttuğu	takım	hangisidir?

A) Galatasaray B) Beşiktaş C) Trabzonspor D) Fenerbahçe*



   

Türkçenin Ana Modülleri

64

TEST - 07TEST - 07GENEL TESTLER

3. 
Yunus Emre’nin (1240?-1320) hayatı 
her okulda okutulmalıdır.I

Zamir (adıl) ismin yerini tutan söz-
cüklerdir.II

Dürüstlük, demir kapı gibi sağlam 
olmalı. (Ediz Cantekin)III

	 Numaralanmış	cümlelerde	yay	ayracın	(	)	aşağıdaki	
işlevlerinden	hangisinin	örneği	yoktur?

A) Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.
B) Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgile-

rini göstermek için kullanılır.
C) Bir söze alay anlamı kazandırmak için kullanılan ün-

lem işareti yay ayraç içine alınır.*
D) Bir bilginin kesin olmadığını göstermek için kullanılır. 

4.      

Etkili, anlamlı ve derin sözleri ile alkışları 
topladı yine.

Şimdi, müsaade ederseniz, konuyu size 
yetkilimiz anlatsın.

Bu gece, anlattığım fıkraları hiç mi hiç be-
ğenmediler.

Haftaya Avrupa’ya gidiyor musunuz, diye 
sordu.

Onur

Alper

Hakan

Yusuf

 

Yukarıdaki	 öğrencilerden	 hangisi	 virgülü "Bir keli-
menin kendisinden sonra gelen kelime gruplarıyla yapı 
ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek 
ve anlam karışıklığını önlemek" için	kullanmıştır?

A) Onur B) Alper*
C) Hakan D) Yusuf

5. 
   — Hey! Sürmeli buraya çık!
   — Olmaz, çıkamam, ayağım ağrıyor.
   — Az önce iyiydin, bir şey mi oldu?
   — …

	 Bu	 konuşmada	 kullanılan	 noktalama	 işaretleri	 ile	
ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	doğru	değildir?

A) Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bıra-
kılan yerler için üç nokta kullanılır.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kulla-
nılır.

C) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem 
kullanılır.

D) Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin biti-
mine virgül kullanılır.*

6. 

IV

III

II

I

İSTANBUL

lu

dan

a

daki

 Yukarıdaki şehir adına bazı ekler getirilerek sözcükler 
oluşturulacaktır.

	 Buna	göre	kaç	numaralı	bölüme	kesme	işareti	geti-
rilemez?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.
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1. Virgülün kullanıldığı bazı yerler şu şekildedir:

 Sıralı cümleleri birbirinden ayır-
mak için konur.1

 Birbiri ardınca sıralanan eş gö-
revli kelime ve kelime gruplarının 
arasına konur.

2

 Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, ka-
bul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, tamam, 
olur, haydi vs. gibi kelimelerden sonra konur.

3

 Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirle-
rinden sonra konur.

4

	 Bu	bilgilere	göre,

I.
Elbette, bazen çiçek açıp bazen solacağım.
Elbette, daldan dala konup sonra uçacağım.

II.
Yusuf’ u kaybettim Kenan ilinde
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz.

III.
Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

IV.
Bu, taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına

	 numaralanmış	dizelerin	hangisinde	virgül,

 Gitti, gelmez bahar yeli;
 Şarkılar yarıda kaldı.
	 dizelerindeki	göreviyle	kullanılmıştır?

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

2.	 Aşağıdaki	noktalama	işaretlerinden	hangisinin	görevi	ile	verilen	örnek	birbiriyle	uyuşmamaktadır?*

Noktalama	
İşareti Görevi Örneği

A) Virgül (,)
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli keli-
me ve kelime gruplarının arasına konur.

Tezgâhın önünde durdu, meyveleri bir süre incele-
di, pazarcıdan iki kilo üzüm istedi.

B) Üç Nokta (…)
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alın-
mayan bölümlerin yerine konur.

“… Bu suçu bütün köy halkı işlemiştir. Köy ise geniş 
açıdan bakıldığında tüm toplumu simgeler…”

C) İki Nokta (:)
Edebi eserlerde konuşma bölümünden 
önceki ifadenin sonuna konur.

 — Çaydan başka ne işle meşgul olunur buralarda?
Köylü sayar:
— Fındık, pancar, lahana, kivi…

D) Ünlem İşareti (!)
Alay, kinaye veya küçümseme anlamı 
kazandırılmak istenen sözden hemen 
sonra yay ayraç içinde kullanılır.

Kendi hâlinde biriymiş (!) kimsenin işine burnunu 
sokmazmış (!).

NoktaIama İşaretIeri
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3. Okul dergisi için dört öğrenci yazı göndermiştir. Ancak 
noktalama yanlışı olan yazı kurul tarafından kabul edil-
memiştir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	metinlerden	hangisi	kurul	ta-
rafından	kabul	edilmemiştir?

A) Ördekler salgıladıkları yağlar ile tüylerini kaplar. Bu 
yağlar tüy yüzeylerine hidrofobi özelliği kazandırır 
yani tüyler su moleküllerini elektrostatik olarak iter. 
Ayrıca ördeklerin tüyleri suyu dışarıda tutabilen bir 
yapıdadır. 

B) Ördekler suya daldıklarında, derinlik arttıkça tüylere 
etki eden sıvı basıncı da artar ve suyu tüyün ötesine 
geçmeye zorlar. Basınç artışına rağmen ördek cildi-
ni ıslanmaktan koruyan etmen ise çok katmanlı tüy 
yapısıdır.

C) Ördekler tamamıyla kuru kalamasalar da tüylerinde 
ilerlemekte zorlanan suyun ciltlerine ulaşmasını en-
gelleyen çok katmanlı tüy dizilimleri sayesinde ya-
lıtımlarını koruyabiliyor. Bu sayede de ciltlerine su 
ulaşmamış oluyor.

D) Yapılan bir deneyde, araştırmacılar çok katmanlı tüy 
yapısını test etmek için bir düzenek hazırladılar: Bir 
basınç odasında gerçekleştirilen deneyde, üst üste 
dizilen ördek tüylerinin üzerine gönderilen su kütle-
sinin hareketi kameralarla kaydedildi…*

4. 
 Bu çalışmasıyla (?) eminim sınıf 

birincisi olur.

	 Bu	 cümlede	 soru	 işaretinin	 (?)	 kullanımıyla	 ilgili	
olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde kulla-
nılmıştır.

B) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin so-
nunda kullanılmıştır.

C) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen 
cümlede kullanılmıştır.

D) Kesin olmayan, şüphe ile karşılanan sözlerden son-
ra kullanılmıştır. *

5.  Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısalt-
malara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltma-
larda ek; noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin 
veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
mıştır?

A) Alm.dan en yüksek notu kim aldı?
B) Saatte m²e düşen yağmur miktarı fazlaymış.* 
C) Masal, fabl vb.leri okumak hayal gücünü geliştirir.
D) Oldum olası İng.yi bir türlü konuşamıyorum.

6. Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli keli-
me ve kelime gruplarının arasına konur.

Kesme İşareti: Belirli bir tarih bildiren ay ve gün 
adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	noktalama	işaret-
leri	görselde	verilen	görevlerde	kullanılmıştır?

A) 2018’de depremleri, savaşları ve küresel ısınmanın 
çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattı.

B) Okunmuş, yıpranmış kitabın içinde 7 Mayıs’ta ince-
lendi yazılı bir not buldum.*

C) Yazarın vefatı üzerinden 70’ten fazla yıl geçmişse 
kitapları basılabilir, çoğaltılabilir.

D) 18 Mart’ta neler yaşandığını bilmeliyiz, yaşananları 
bilmeyenlere öğretmeliyiz.

7. Türklerin Müslüman ( ) Arap ordularıyla Hz ( ) Ömer 
zamanında temasta bulundukları anlaşılıyor. Bu temas 
sonucunda bazı Türk beylikleri Müslümanlığı kabul et-
meye başladılar. Daha sonra ( ) Talas Savaşı ( ) ile İsla-
miyet ( ) e geçiş hızlandı.

	 Bu	parçada	boş	bırakılan	yere	aşağıdaki	noktalama	
işaretlerinden	hangisi	getirilemez?

A) Nokta B) Virgül*
C) Kesme işareti D) Tırnak işareti
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1. 
	 ERCİYES’TE	HAFTA	SONU	YOĞUNLUĞU
 Türkiye'nin -hatta dünyanın- gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm 

Merkezi’nde ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Hafta sonu tatilini Erciyes’te 
geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Pistlerin an itibarıyla yüzde 
80’inin açık olmasına rağmen tesislere akın eden ziyaretçiler pistleri doldurdu. Tatilciler, 
kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Ziyaretçilerin karı, kayağı, kışı ve Erci-
yes'i özlediği her hâllerinden belliydi.

 Hakan Öğretmen, akıllı tahtadan haber metni açarak öğrencilere bu metinde bir tane noktalama yanlışlığı yapıldığını 
belirtmiştir ve metindeki noktalama yanlışlığının hangi kural ihlalinden kaynaklandığını bilen öğrenciye de bir ödül vere-
ceğini söylemiştir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	öğrencilerden	hangisi	ödülü	kazanmıştır?

 Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.*

 Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.

 Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi konur.

Hilal :A)

Esra :B)

Serdar :C)

Harun :D)

2. 

 Cümle içerisinde bir sözcüğün eş 
anlamlısı verildiğinde kullanılır.

 Ey ahali! Bundan sonra herkes hava 
kararınca evine gidecek.

 Kısaltmalara getirilen ekleri ayır-
mak için konur.

 Bazı şairlerimiz, uyak (kafiye) düze-
nine karşı çıkmışlardır.

 Özel olarak belirtilmek istenen 
sözlerde konur.

 Dil bilincine sahip olanlar “selfie” ye-
rine “özçekim” kelimesini tercih eder.

 Seslenme, hitap ve uyarı sözle-
rinden sonra konur.

 TÜBİTAK’ın projelerine her zaman 
katılırdı.

4 d

3 c

2 b

1 a

 Yukarıdaki görselde bazı noktalama işaretleri ve bu işaretlerin kullanım yerleri karışık bir şekilde verilmiştir. 

 Buna	göre	kurallarla	örneklerin	doğru	eşleştirildiği	seçenek	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c B) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c* C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c D) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

NoktaIama İşaretIeri
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3. 10 
Puan

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 
ekonomik kriz yaşamaktadır.

D

20 
Puan

Yunus Emre’nin kullandığı dil eserleri-
nin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Y

30 
Puan

Mahalleye yeni taşınan komşumuz da 
sizin gibi Konya’lı imiş.

D

40 
Puan

Türkçe’nin en belirgin özelliği kısa ve 
öz anlatıma sahip olmasıdır.

Y

 Ahmet, öğretmeninin kesme işaretinin kullanımı ile ilgili 
verdiği etkinlikte “D” ve “Y” olarak cümleleri değerlen-
dirmiştir.

	 Buna	göre	Ahmet	etkinlikten	toplamda	kaç	puan	al-
mıştır?

A) 30 Puan B) 50 Puan*
C) 60 puan D) 70 Puan

4. Orhan Veli’yi, Garip akımının temsilcisini, 
kim tanımaz?

16.02.1983 tarihinde en sevdiğim insan 
doğmuş.

Arkadaş! Gelip bana biraz yardım et.

1

2

3

	 Bu	cümlelerde	kullanılan	noktalama	işaretleriyle	il-
gili	olarak,

 ●  1. cümledeki virgüllerin yerine kısa çizgi de kullanıla-
bilir.

 ●  2. cümlede tarih yazımında kullanılan nokta yerine 
eğik çizgi de kullanılabilir.

 ●  3. cümlede kullanılan ünlem yerine virgül de kullanı-
labilir.

 ●  1. cümledeki kesme işareti yerine tırnak işareti de 
kullanılabilir.

	 yargılarından	kaç	tanesi	doğrudur?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

5. 
Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kul-
lanılır.1

2

3

Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara 
sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

"Arasında, ve, ile, ila" anlamlarını vermek için 
kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

 Yukarıda kısa çizginin bazı kullanım alanları verilmiştir. 
	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	bu	kullanımlar-

dan	birinin	örneği	yoktur?

A)  Bugün herkes Beşiktaş-Galatasaray maçına kitlen-
miş durumda.

B)  Nesne alamayan fiillere "yürü-, uyu-" gibi durum fiil-
leri örnek verilebilir.

C) Yüksek tepelere yağan karla birlikte hava sıcaklığı 
-4 dereceyi buldu. *

D) Geçtiğimiz günlerde İstanbul -en kalabalık şehrimiz- 
pek bir sessizdi.

6.  Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden 
sonra virgül konmaz.

 Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül 
konmaz.

 Şart ekinden sonra virgül konmaz.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	virgülün	kul-
lanımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmamıştır?*

A) Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam.
B) Beni ya tedavi edin, ya da bana ilaç yazın.
C) Ağzıyla kuş tutsa, ona yine kendisini beğendiremez.
D) Böyle korkarak, hiçbir yere varamayız.
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1. Barkodlar; farklı çizgiler arasındaki boşluklardan ve o çizgilerden meydana gelen, veri içeren bloklardır. Farklı tür ve çe-
şitlerde uluslararası standartları vardır. Cihazlar bu standartlara göre barkod çıktısı alır ve barkodları okur. Barkod saye-
sinde personel kodu, seri numarası ve stok kodu benzeri birçok bilginin yazılımsal görünümü bulunmaktadır.  Verilerin 
elle girilmesi uzun süreli bir işlemdir ve bu şekilde hata yapma oranı oldukça fazladır. Bu hata olasılığını ve süre kaybını 
önlemek amacıyla barkodlar ve barkod okuyucuları kullanılır. Ülkelerin kullandığı bir barkod sistemi vardır. Avrupa’da 
ve Türkiye’de EAN13 barkod sistemi kullanılırken Amerika’da UPC barkodları kullanılıyor. Bu barkodların numaraları ise 
ülkelere ait barkod kodlarını gösteriyor: Türkiye 869, Yunanistan 520, Portekiz 560…

	 Bu	metinde	kullanılan	noktalama	işaretleriyle	ilgili	aşağıda	yapılan	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?

A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılmıştır.
B) Ögeleri arasında virgül bulunan cümlede özneden sonra noktalı virgül kullanılmıştır.
C) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucuya bırakıldığını göstermek için üç nokta kullanılmıştır. *
D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konmuştur.

2. 
	 		RESİM	YARIŞMASI

 Menteşe Vakfının bu yıl 4. üncüsünü düzenlediği “Su Hayattır, Onu Koruyalım.” konulu resim 
                                                   I                                                 II
 yarışmasıyla ilgili bilgiler aşağıdadır:
 Yarışmaya 12-18 yaş arasındaki kişiler başvurabilir. Resimler e-posta adresi yoluyla gönderi-
                       III                                                                               IV
lecektir. Son başvuru tarihi 10/06/2022’dir. Sonuçlar 17,10,2022 tarihinde açıklanacaktır.

                                                                                        V                                     VI

Birincilik ödülü İkincilik ödülü Üçüncülük ödülü
5.500 TL 3.000 TL 500 TL

	 Yukarıdaki	metinde	numaralanmış	ifadelerin	hangilerinde	noktalama	işaretinin	kullanımı	yanlıştır?

A) I ve VI.* B) II ve III. C) IV ve V. D) IV ve VI.

NoktaIama İşaretIeri
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3.   Saat 09:54’te toplantı salonunda epeyce 
bir kalabalık vardı.

 At arabası D…’a varınca yüzümüzde gül-
ler açmaya başladı.

 Eğer vaktinden önce gelirseniz, istediğiniz 
her şeye ulaşırsınız.

 Zeyrek Ortaokulu’ndaki öğrenciler yeni 
projeler üretiyor.

 Bir grup öğrenci, tabelada noktalama işaretinin doğru 
kullanıldığı cümlenin yönüne gitmiştir.

	 Buna	göre	hangi	tabelanın	olduğu	yöne	gidilmiştir?

A)  B) 

C) * D) 

4. 
Sevgili Babacığım;
Bir süreden beri Limni’deki hastanedeydim. 
Ateş hattına yeni döndüm. Dizanteri yüzünden 
çok zor günler geçirdim. Şimdi daha iyiyim. 
Savaşın bitmesini istiyorum. Artık canıma yet-
ti. 1. Tugay Tekçam mevkiine yaptığı taarruzu 
okumuşsundur. Ben de o taarruzda yer aldım. 
Daha fazlasını görmek istemiyorum. Türk si-
perlerine ulaştığımızda her şeyin ve hepsinin 
deniz topçu atışıyla paramparça edildiğini, 
Türklerin orada burada üçerli dörderli üst üste 
yığıldığını gördüm. Burada bir Connaught Ta-
buru var. Bir haftadır ölüleri gömüyor.
                                                15.11.1915

	 Yukarıdaki	mektupta	hangi	noktalama	işareti	yanlış 
kullanılmıştır?

A) Noktalı virgül* B) Kısa çizgi
C) Kesme işareti D) Nokta

5. 

1.  Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tır-
nak içine alınır.

2.  Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları 
ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.

UYARI:	Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan 
işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak 
içinde kalır.

Tırnak İşareti ( “ ” )

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	tırnak	işareti	ile	
ilgili	verilen	örneklerin	açıklamasıyla	eşleşmez?

A) Patrick Süskind’ in “Koku” adlı eserini herkese tavsi-
ye ederim.

B) Asya cephesinde yeni bir “barış harekâtı” başladı.
C) Bugün sizinle “arkaik” sözcüğünün anlamını konu-

şacağız.
D) Yüksel, Ş. ve Tokay, S., “Çevre ve İnsan”, Milli Eği-

tim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004.*

6. 
I

IV

III

II

 Okulumuzun kütüphanesine yeni sandal-
ye, kitaplık, kitap getirdiler.

 Bu akşam Fenerbahçe-Trabzon, Galatasa-
ray-Denizli maçları oynanacak.

 Yarın Samsun'u, Kurtuluş Savaşı'nın baş-
ladığı şehri, ziyaret edeceğiz.

 Eve gelince telefonumun -yeni aldığım- ce-
bimde olmadığını fark ettim.

	 Numaralanmış	 cümlelerin	 hangilerinde	 virgül	 ve	
kısa	çizgi	aynı	görevde	kullanılmıştır?

A) I ve III. B) II ve III.*
C) I ve IV. D) II ve IV.
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1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek 
bilgiler için kullanılır.

 Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göster-
mek için kullanılır.

 Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümle rin yerine konulan 
üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

 Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, 
durumunu açıkla mak ve göstermek için kullanılır.

Yay ayraç

	 Bu	bilgilerden	hareketle	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	yay	ayracın	verilen	görevleri	dışında	kullanılmıştır?

A) Arkadaşımın geçen hafta anlattıklarına (Doğru bulduğum söylenemez.) istemsizce katılıyorum.
B) (…) makale, yazın türleri içinde en ciddi olan sanat yapıtıdır; samimiyet bu türde bulunmaz.
C) Genç adam düşürdüğü kitapları yerden kaldırıp (gülümseyerek) hocasına yaklaştı.
D) Rasim Bey yaptığı son konuşmasında herkese güven (!) verdiğini sanıyor. *

2. 

Roma’ya, sokakları tarih kokan şehre, üçüncü gelişim. Via Veneto’da modern bir kafeyi gözüme kestirdim 
ve kaldırım üstündeki masalardan birine oturdum. Garson, ısmarladığım portakal suyunu getirdi. İçinde dört 
köşe, pırıl pırıl bir buz parçası ve yanında da ipek kâğıtlı keselere el değmeden doldurulmuş şeker... Barda-
ğı yudum yudum emerek caddeyi seyrediyorum: İskarpinler geçiyor... Siyah iskarpinler, beyaz iskarpinler...
Bağlısı var, düzü var, fiyonklusu var. Ama iki şey yok: boyasızı bir, çarpık ökçelisi iki. 

	 Bu	metinde	kullanılan	noktalama	işaretlerinin	işlevleri	aşağıdakilerin	hangisinde	yanlış	verilmiştir?

A) Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna virgül konur.
B) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur.
D) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine üç nokta konur. *

NoktaIama İşaretIeri
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3. 

  Sevgili Malatyalı’lar,
 Bu yıl 5.si yapılacak olan festivalimize 

hepiniz davetlisiniz.
 Not: festival süresince verilecek kon-

serler ücretsizdir.
 İyi eğlenceler…

	 Bu	 ilandaki	 noktalama	 hatasının	 düzeltilmesi	 için	
aşağıdakilerden	hangisi	yapılmalıdır?

A) “Malatyalılar” şeklinde yazılarak kesme işareti kulla-
nılmamalıydı.*

B) “5’incisi” şeklinde yazılıp nokta kullanılmamalıydı.
C) “Not” sözcüğünden sonra iki nokta değil, noktalı vir-

gül kullanılmalıydı.
D) “İyi eğlenceler” ifadesinden sonra üç nokta değil  

nokta kullanılmalıydı.

4. 

Çehreler başka; lisanlar, deriler rengârenk.
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

	 Bu	dizelerde	kullanılan	noktalama	işaretleri	ile	ilgili	
aşağıda	yapılan	açıklamalardan	hangisi	yanlıştır?

A) Virgül, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.
B) Noktalı virgül, ikiden fazla eş değer ögeler arasında 

virgül bulunan cümlelerde konabilir.
C) İki nokta, kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin 

sonuna konmuş.*
D) Nokta, tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış.

5. 

Sınıf	Kuralları
1.  Söz hakkı, almadan konuşmamalıyız.
2.  Herkese, nazik davranmalıyız.
3.  Yasak olan yiyecek, içecek vb. şeyler 

getirmemeliyiz.
4. Okulun araç, ve gereçlerine zarar 

vermemeliyiz.

 

Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	virgülün	kul-
lanımında	yanlışlık	yoktur?

A) 1 B) 2 C) 3* D) 4

6. Serdar, karışık olarak verilen sözcüklerden bibliyografik 
künye oluşturacaktır.

 

  Sezai KARAKOÇ
  Diriliş Yayınları
  Yitik Cennet
  2013
  İstanbul

	 Buna	göre	Serdar	hangi	noktalama	işaretlerini	kul-
lanmalıdır?

A)   ve  B)  ve *

C)  ve  D)   ve
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1. 

Ögeleri arasında virgül olan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için (;) konur.

Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da/de bağlacından sonra virgül konmaz.

Ara sözleri, ara cümleleri ayırmak için 
başına ve sonuna kısa çizgi konur.

Doğru Yanlış

Doğru

1. Çıkış

Doğru

3. Çıkış

Yanlış

2. Çıkış

Yanlış

4. Çıkış

	 Bu	kavram	haritası	doğru	tamamlandığında	aşağıdaki	çıkışlardan	hangisine	ulaşılır?

A) 1. Çıkış* B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

2.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	kesme	işareti	yanlış	kullanılmıştır?
A) 1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktı.
B) Türk Dil Kurumu’ndan yetkililer okulumuzu ziyaret etti.*
C) Onun için Batı’da bunlara birer görev buluyorlar.
D) Başvuruların 1 Aralık’a kadar süreceği açıklandı.

3. oC

oC

Co

oC

11

11

11

11

Diyarbakır
Cuma 18.00
Az bulutlu

Diyarbakır
Cuma 18:00
Az bulutlu

Diyarbakır
Cuma 18.00
Az bulutlu

Diyarbakır
Cuma 18.00
Az bulutlu

Yağış: %1

Nem: %43

Rüzgâr: 8 km/s

Yağış: %1

Nem: %43

Rüzgâr: 8 km/s

Yağış: %1

Nem: %43

Rüzgâr: 8 km/s

Yağış: 1%

Nem: 43%

Rüzgâr: 8 km/s

I

III

II

IV

	 Numaralanmış	hava	durumu	raporlarının	hangisinde	noktalama	hatası	yapılmamıştır?*

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

NoktaIama İşaretIeri
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4. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen 
ekleri ayırmak için konur.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme 
ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan söz-
lerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri 
adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

	 Bu	açıklamalara	göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	hangi-
sinde	kesme	işareti	yanlış	kullanılmamıştır?

A) Erkan Beye iletin lütfen, 14.00’te başlayan programa 
acilen katılması gerekmektedir.

B) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne her gün bin-
lerce başvuruda bulunulmaktadır.

C) Bu yıl ilk kez yapılacak olan sınavın başvuru süresi 
13'Ekime kadar sürecektir.

D) Neşet Ertaş’ın kıymeti ne yazık ki ölümünün ardın-
dan anlaşılmıştır. *

5. Aşağıda virgülün işlevleriyle ilgili örnekler sıralanmıştır:
 y Yarın Uşak’a, öğretmenimizin şehrine, gideceğiz.

 y Doğan Cüceloğlu’nun uzmanlık alanı algılama, öğ-
renme ve dil psikolojisidir.

 y Kitap okuyun, bulmaca çözün, bir müzik aleti çalın.

	 Bu	 cümlelerde	 virgülün	 aşağıdaki	 işlevlerinden	
hangisinin	örneği	yoktur?

A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 

gruplarının arasında kullanılır.
C) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 

kullanılır.*
D) Cümle içinde ara sözlerin başında ve sonunda kulla-

nılır.

6. KISA ÇİZGİ
 ✔  Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna 

konur.
 ✔  Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözlerin 

başına ve sonuna konur.
 ✔  Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını ver-

mek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

Soğuktan mı titriyor-
dum, yoksa heyecan-
dan, üzüntüden mi 
nedenini bilmiyorum.

Çocukluğumdan beri 
benim en sevdiğim 
şehir -hiç kuşkusuz- 
Antalya’dır.

Yıllardır Fenerbah-
çe-Galatasaray kar-
şılaşmaları heyecan 
vermiyor.

Hava sıcaklığı 
üç-beş gündür hiç 
beklenmedik şekilde 
eksilerde seyrediyor.

 Fatih, kısa çizginin yanlış kullanıldığı cümlede bulunan 
yemeği yiyecektir. 

	 Buna	göre	Fatih’in	hangi	yiyeceği	yemesi	beklenir?

A)  B) 

C)  D) *
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1. Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve an-
lamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. Günümüzde 
sosyal medyadaki yazışmalar arttığı için çoğu zaman hızlı olmak adına noktalama işaretlerinin kullanılmadığı görül-
mektedir.  “Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.” kuralının sık sık çiğnendiğine şahit 
olmaktayız.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	noktalama	yanlışı	yapılmıştır?

A) Bu yıl Devlet Demir Yollarına 60 işçi alınacak.
B) Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikler TBMM’ye sunuldu. 
C) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çelenk koyma töreni yapılacak. 
D) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'nın yeni binası hizmete açıldı.*

2. Türkçe dersinde virgülün görevleri konusunu işleyen Banu Öğretmen, öğrencilerinden virgülün kullanımına ait bazı 
kurallar verip uygun örnek cümleler ister.

 

Asil Ada

Efe Eylül

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı 
cümlelerinden sonra konur.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak 
ret, kabul ve teşvik bildiren evet, hayır, yok,  
gibi kelimelerden sonra konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayır-
mak için konur.

	 Buna	göre	hangi	öğrenci	kurala	uygun	cümle	kurmamıştır? 

A)

Asil

Telaşlanan annem; avukata, no-
tere ve daha bir sürü kişiye tele-
fon etmeye başladı.

B)

Ada

Babam köydeki okula dönmemi 
istiyor, fikrimi değiştirmem için ça-
balıyordu.*

C)

Efe

Haydi, bize biraz keman ya da 
piano çal deyince tutamadım 
kendimi.

D)

Eylül

Gittiğimiz yolun doğru olduğunu 
düşünmüştüm, yanıldığımı çok 
geç anladım.

NoktaIama İşaretIeri
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3. 
Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Kelimeler veya sayılar arasında “-den…-a, ve, ile, 
ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.
Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözlerin 
başına ve sonuna konur.

Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harf-
lerden sonra konur.

1

2

3

4

 Yukarıda bazı noktalama işaretlerinin özellikleri veril-
miştir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kısa	çizgi	ve	vir-
gülün	ortak	özelliklerinden	biridir?

A) I ve II. B) Yalnız II.
C) Yalnız III.* D) III ve IV.

4.  

Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül 
konmaz.

Cümlede pekiştirme görevinde kullanılan 
da/de bağlacından sonra virgül konmaz.

Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden 
sonra virgül konmaz.

 Buna	göre,

 (I) Dil, hem kültürel değerlerin, hem de sosyal varlığın 
temelini oluşturur. (II) Aynı dili konuşan insanlar ara-
sında duygu, düşünce birliği oluşur. (III) Dilini bilmedi-
ği toplumda milyonlarca insan kaynaşsa da, kendimizi 
yalnız hissederiz. (IV) Kişi, kendi dilini konuştuğunda, 
hayattan zevk alır.

 numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	virgül	yanlış	
kullanılmamıştır?

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

5. http( )( )( )www ( )hiperzekadijital( )com
	 Aşağıdakilerden	hangisi	yay	ayraç	ile	belirtilen	yer-

lerden	herhangi	birine	getirilemez?

A) Virgül (,)* B) Nokta (.)
C) İki nokta (:) D) Eğil çizgi (/)

6. Ankara’nın en güzel ilçe-
sine gezmeye gideceğiz.

Türkiye, İngiltere maçını 
son anda hatırladım.

Benim sizden tek bir iste-
ğim var bu konuda!

O biletleri tek başıma 
ben ne yapacağım?

Sizi toplantı için yukarıya 
alalım, dedi.

Heyyy, biraz da siz bizi 
dinleyin…

 Yukarıdaki tabloda noktalama işareti doğru olan cümle-
ler maviye, yanlış olanlar ise kırmızıya boyanacaktır.

	 Buna	göre	tablonun	doğru	boyanmış	hâli	aşağıda-
kilerden	hangisidir?**

A)  B) 

C)  D) 

7.	 Aşağıdakilerin	hangisinde	noktalama	yanlışı	vardır?
A) Ben bir yazıda iki şeyi çok önemsiyorum: akıcı bir 

dil, güçlü bir kurgu.
B) Evliya Çelebi’nin Mısır’da (?) vefat ettiği sanılıyor.
C) Yılbaşı akşamı evde bir telaş, bir telaş...
D) Dört yanı ormandı: Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, çiçekler 

kokuyordu.*
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1. 

Ağrı Dağı’nın 
yaylaları her 
zamanki gibi 

güzeldi ( )

Hayret, sen bu 
maçı asla kaçır-

mazdın ( )

Güçlü olan insanlar zayıf 
olan insanları her zaman 
koruyup gözetmelidir ( )

Ay tutulmasının ne 
zaman olacağını ben 
de bilmiyorum ( )

	 Yukarıdaki	cümlelerden	hangisinin	sonuna	farklı	bir	noktalama	işareti	gelmelidir?***

A)  B)  C)  D) 

2. Ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kısa çizgi ya da virgül kullanılır.
	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	virgül	ya	da	kısa	çizgi	bu	amaçla	kullanılmıştır?

A) İstanbul’a yarın gidemeyeceğim çünkü işim çıktı, diye haber vermiş arkadaşlarına.
B) Türkiye-Almanya maçı sonrasında Türk taraftarları ülkede büyük bir kutlama yaptı.
C) Fotoğrafını her gördüğümde -dedemin- içimi çok büyük bir hüzün kaplıyor hep.*
D) Arkadaşımla kıyafet, ayakkabı, çanta ve kolye alarak alışverişi tamamladık o gün.

3. 
 Bir roman, bir şiir ya da bir öykü okuduğunuzda kendinize şu soruyu sormalısınız: Okuduğum bu eser; 

bana neler kattı, hangi heyecanları, hangi zenginlikleri yaşattı? Öyle eserler vardır ki bunlardan birini 
okurken onun dünyasında yaşamaya, kahramanları gibi düşünüp konuşmaya başlarız. Ben, kitap kurdu, 
anlatımı canlı olan eserlere kendimi kaptırırım.

	 Virgülün	kullanımıyla	ilgili	aşağıdaki	kurallardan	hangisinin	bu	parçada	örneği	yoktur?

A) Ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için konur. *
D) Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için konur.

NoktaIama İşaretIeri
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4. Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: 
“Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?”

	 Bu	 cümlede	 yer	 alan	 kesme	 işaretlerinin	 kullanı-
mıyla	ilgili	sırasıyla	aşağıdakilerden	hangisi	söyle-
nebilir?

A) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak – Kişi adların-
dan sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen 
ekleri ayırmak

B) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri-
ni ayırmak – Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştü-
ğünü göstermek *

C) Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göster-
mek – Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak

D) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözle-
rine getirilen ekleri ayırmak – Kısaltmalara getirilen 
ekleri ayırmak

5. 
Nokta Virgül

1. Pazarcık’ta 4( )2 büyüklüğünde 
bir deprem oldu.

☑

2. Bu sene 5( ) 6 ve 7. sınıfların 
dersine girmiyorum.

☑

3. Yarışmacı 100( )000 liranın sa-
hibi oldu.

☑

4. Sınavlar gelecek hafta başlaya-
cak ( ) dedi.

☑

	 Bu	tabloda	yay	ayraçla	belirtilen	yerlere	getirilecek	
noktalama	 işaretlerinden	 hangisi	 yanlış	 gösteril-
miştir?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4

6. Soru işareti;
 

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşı-
lanan yer, tarih vb. 

Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen 
cümlelerde,

Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerde,I

II

III

 durumlarda kullanılır.
	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 soru	

işaretinin	kullanımı	yanlıştır?

A) Aceleyle telefonu açtı ve “Kimsiniz?” dedi.
B) Sınıfın en çalışkanı ve akıllısı (?) kendisi imiş.*
C) Bursa’dan Van’a otobüsle beş saatte (?) gitmiş.
D) Akşamki davet kaçta başlayacak, biliyor musun?

7. 
 ►Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 

kelime gruplarının arasına konur.
 ► Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ko-

nur. 
 ► Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 

kelimeler arasına konur.
 ►Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 

sonra konur.

 Yukarıda virgülün bazı kullanım alanları sıralanmıştır. 

	 Buna	göre	virgülün	kullanım	alanlarından	herhangi	
birine	örnek	olmayan	cümle	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

A) Kardeşimden ayrılamam, dedi.
B) Evet, evet...Yüzlerce kez evet.
C) Baktı, ağladı ve gitti.
D) Bu, benim için hiç kolay değil.*
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1. Janr; resim sanatında günlük yaşamı, ev yaşamını ve festivalleri betimleyen yapıtları niteler. Fransızca “janr” sözcüğü, 
“tür, çeşit, cins” anlamlarına gelir. Rönesans Dönemi’nde bu sanat türü edebiyat biçimleri için kullanılmıştır. 17. yüzyıla 
değin yaygın resim türleri, dinsel ve tarihsel konular ile portredir. İleriki yıllarda ise ölü doğa, manzara ve janr resmi 
yaygınlık kazanmıştır. 17. yüzyıldan bu yana ise “janr” her türlü insan eylemini ve güncel yaşayış biçimini gerçekçi bir 
anlayışla betimleyen resimler ya da üslup biçimini tanımlamak için kullanılmaktadır.

	 Bu	metinde	noktalama	işaretleri,	

 I.  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
 II.  İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır.
 III. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
 IV. Özel olarak vurgulanmak istenen kelimelerin başında ve sonunda kullanılır.
 V.  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
	 numaralı	açıklamalarından	hangilerine	örnek	olabilecek	şekilde	kullanılmıştır?

A) I ve II. B) II, III ve V. C) I, III, IV ve V. D) I, II, III ve IV.*

2. 

Güneş yılını esas 
alan bir takvimdir. 
İsanın doğumunu 
milat alır. Ülkemiz-
de 1926 yılından 
beri kullanmakta 

olduğumuz bir tak-
vimdir.

Miladi Takvim

Osmanlı Devle-
ti’nde 1839’dan 

itibaren ekonomi ve 
ticarette kullanılan 

takvimdir. Maaş 
ödemeleri, vergi 

alımları buna göre 
belirlenmiştir.

Rumi Takvim

Büyük Selçuklu 
Devletinin yaptır-
dığı ve ticarette 

kullandığı takvimdir. 
Takvimin başlangıç 

yılı 1079’dur.

Celali Takvim

Türk’lerin kullandığı 
en eski takvimdir. 
Türk’ler İslamiyeti 

kabul etmeden önce 
6 ve 9’uncu yüzyıllar 

arasında kullandı. Her 
yıla bir hayvan adı 

verildi.

12 Hayvanlı Türk 
Takvimi

TÜRKLERİN	KULLANDIĞI	TAKVİMLER

	 Bu	takvimlerin	hangisinde	herhangi	bir	noktalama	yanlışlığı	yapılmamıştır?

A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi  B) Celali Takvimi
C) Rumi Takvim * D) Miladi Takvim

NoktaIama İşaretIeri
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3. 
Kısa	çizgi "ve, ile, arasında vb." gibi kelimelerin 

yerine konur.
İki	nokta Örnek verilecek cümlenin sonuna 

konur.
Virgül Ret, teşvik, kabul bildiren kelimeler-

den sonra konur.
Tırnak	işareti Cümle içindeki eser adlarını belirtir.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	bu	maddelerden	her-
hangi	birine	uygun	şekilde	örneklendirilmemiştir?

A) Öğrenciler "İstanbul’u Dinliyorum" şiirini incelediler.
B) Tamam, artık her şey çok farklı olacak.
C) Bildiğim tek şey var: İnsanca yaşayıp faydalı olmak.*
D) I. Dünya Savaşı 1914-1918 yıllarında olmuştur.

4. Canın hiç sıkılmasın (  ) dünyanın derdi bitmez (  ) Yü-
züme dönerek, 

 (  ) Cebimde bir lira desen yok (  ) kafama bile takmıyo-
rum. Karanlıklar yerini bir gün aydınlığa bırakacaktır.

	 Metinde	 boş	 bırakılan	 yerlere	 sırasıyla	 aşağıdaki	
noktalama	işaretlerinden	hangisi	gelmelidir?

A) (,) (;) (—) (.) B) (;) (:) (—) (,)
C) (,) (.) (—) (,) * D) (,) (:)  (-) (.) 

5.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 virgül	 farklı	 gö-
revde	kullanılmıştır?
A) Arkadaşlar, Simge’yi de yarınki gösterimize davet 

edelim.*
B) Selim, uzaklaşan otomobilin arkasından öylece ba-

kakaldı.
C) Sıfatlar, isimleri çeşitli yönlerden niteleyen ya da be-

lirten sözcüklerdir.
D) Ramiz Dayı, köy meydanına geldikten sonra naralar 

atmaya başladı.

6. 

I

Son bahsettiğimiz 
maddeleri uyarı kıs-
mından çıkar; ayrıca 
çıktının son hâlini de 
bana getir.

II

Dünkü davete katıl-
mayan isimleri şöyle 
sıraladı; Ahmet, Se-
lin, Yavuz ve Bülent.

III

Haylaz; ufak karde-
şini annemin söy-
lemlerine rağmen 
çok üzmüştü.

IV

Sözlerime son ve-
rirken; beni sabırla 
dinleyip saygı gös-
terenlere teşekkür 
ederim.

 Kutulara noktalı virgülle ilgili cümleler yazılmıştır ve bu 
cümlelerden bir tanesi doğru kullanılmıştır.

	 Buna	 göre	 numaralanmış	 bölümlerin	 hangisinde	
noktalı	virgül	doğru	kullanılmıştır?

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

7. Noktalama işaretleri, bir yazıdaki anlamı en doğru bi-
çimde verebilmek için vurgu ve tonlamanın nasıl yapıl-
ması gerektiğini belirten, bu konuda okuyucuyu yönlen-
diren işaretlerdir. 

 

25 Aralık 1908 tarihinde Üsküp’te dünyaya gelen 
Yaşar Nabi Nayır (I) eğitim hayatını Üsküp ve İs-
tanbul’da tamamlamıştır (II) Babasının işleri nede-
niyle (III) İstanbul’a yerleşen yazar, Galatasaray 
Lisesi mezunudur (IV) 1929 yılında liseyi bitirmiş 
(V) 4-5 yıl Ziraat Bankası çalışanı olmuştur (VI)

	 Bu	metindeki	numaralanmış	yerlerden	kaç	tanesine	
herhangi	bir	noktalama	işareti	getirilemez?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4
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1. 

 Bugünkü yarışta en hız-
lı araba, 400 km/s hız 
limitini aşmış oldu.

I II
 Bahçelievler Mahallesi, 

399. Sokak, No.:6/13 
Develi/Kayseri

III
 Darda kaldım diye umut-

suz olma / Yok iken dün-
yayı var eden vardır.

	 Numaralanmış	cümlelerde	eğik	çizginin	(/)	aşağıdaki	işlevlerinden	hangisinin	örneği	yoktur?

A) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
B) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. *
C) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.
D) Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan konur.

2. 

GÖNDEREN: Sercan ERASLAN
ADRES: Fatih Mah. Plevne Cad.
23. Sok. No.: 6/13  
6000 Sincan-ANKARA
TEL.: 0515 555 55 35

ALICI: Esra DÜZGÜN
ADRES: İlkadım Mah. Samsun
Cad. Bandırma Sok. No.:3 Daire: 7 
55000 Ereğli-ZONGULDAK 
TEL.: 0514 444 44 44

 Sercan uzun süre görüşmediği arkadaşı Esra’ya mektup yollamak istemiştir. Mektubu postaya vermek için gittiğinde 
oradaki personel bazı noktalama işaretlerinde hata olduğunu söylemiştir.

	 Buna	göre	Sercan,	aşağıdakilerden	hangisini	dikkate	alırsa	zarftaki	noktalama	hatasını	düzeltebilir?

A) Semt ile şehir arasına eğik çizgi konur. *
B) Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur.
C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur.
D) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur.

NoktaIama İşaretIeri
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3. Özel isimlere gelen yapım eklerinden sonraki çekim ek-
leri kesme işareti ile ayrılmaz.

 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	kurala	uyulma-
maktan	kaynaklanan	bir	noktalama	yanlışı	vardır?

A) Malatya’ya birkaç gün içinde dönecekmiş.
B) Türkiye’nin batısında sanayi daha gelişmiştir.
C) Türkçe’yi her yerde doğru kullanmalıyız.*
D) Adanalı kebap ustaları marifetlerini sergiledi.

4.
 y  Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak 

için konur.

 y  Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra 
konur.

 y  Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya 
kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağ-
lantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını 
önlemek için konur.

 y Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz.

	 Bu	açıklamalara	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	vir-
gülün	kullanımıyla	ilgili	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Siz oraya benden önce gidin benim işim akşama 
doğru bitecek, dedi ve yanımızdan ayrıldı.

B) Ya bu işi bitirip sorumluluğunu yerine getirecek, ya 
da bu işten en kısa sürede ayrılacak.*

C) Bu, hasta çocuğun bizden sabır ve umutla beklediği 
güzel haberlerin ilki idi belki de.

D) Bu memleketi, çocukluğumun en güzel yıllarını ge-
çirdiğim yeri, unutmam imkânsız.

5.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	kısaltmalara	ge-
tirilen	eklerle	ilgili	bir	yanlışlık yapılmıştır?
A) Nobel kimya ödülünü Prof. Dr. Aziz Sancar aldı.
B) Valizler 20 kg.’dan biraz fazla geldi.*
C) TDK’den kelimelerin anlamlarına baktık.
D) THY’nin uçuşları iptal edildi.

6. 

 Tema Vakfı, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Müca-
dele Sekretaryası UNCCD önderliğinde bu yıl ilk kez 
verilen Yaşam İçin Toprak Ödülü'ne layık bulundu.

 20. yılımızı ödülle taçlandırmamızda emeği olan Tür-
kiye çapında tüm temsilcilerimize 450.000'i aşkın gö-
nüllümüze, bize destek verenlere, çalışanlarımıza ve 
BM Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası UNCCD'ye 
teşekkür ederiz.

	 Afişte	kullanılan	noktalama	işaretleriyle	ilgili	aşağı-
dakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Virgül, yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırmak için 
konmuştur.

B) Ara söz veya ara cümlenin başına ve sonuna  kısa 
çizgi konmuştur.*

C) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işa-
reti konmuştur.

D) Nokta, sayılardan sonra sıra bildirmek kullanılmıştır.

7. Bu sabah ne kadar güneşli (I) sıcak bir güne uyandım. 
Pencereyi açtım (II) mis gibi bahar havasını çektim içi-
me. Annem mutfaktan kahvaltı hazır (III) diye sesleni-
yordu. Hem merdivenlerden koşarak iniyor ( IV) hem de 
telefonda sıra arkadaşıma ders programımızı sayıyor-
dum.

	 Metindeki	numaralanmış	yerlerden	hangisine	virgül	
getirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.*
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1. 
I

III

II

IV

Kendisinden sonraki cümle-
ye bağlı olarak ret, kabul ve 
teşvik bildiren kelimelerden 
sonra konur.

Bir kelimenin kendisinden sonra ge-
len kelime veya kelime gruplarıyla 
yapı ve anlam bakımından bağlan-
tısı olmadığını göstermek ve anlam 
karışıklığını önlemek için kullanılır.

Kitap, dergi vb.nin künyelerin-
de yazar, eser, basımevi vb. 
maddelerden sonra konur.

Konuşma çizgisinden sonraki alıntı 
cümlesinin bitimine konur.

 Numaralanmış bölümlerde virgülün görevlerinden bazılarına yer verilmiştir.
	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	bilgilere	uygun	bir	örnek	kullanılmamıştır?

A) Bu yıl Türk Dili, Atlas ve Bilim Çocuk dergilerine abone olmayı düşünüyorum. *
B) TANPINAR, Ahmet Hamdi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013.
C) Olur, ben de mutfaktaki işlerimi bitirir bitirmez hemen size katılırım. 
D) — Bu akşam siz de bizimle konsere gelecek misiniz, diye sordu.

2. Sezgin, çalışma kitabında noktalama işaretleri ile ilgili bir etkinliği yapmak istemektedir. Etkinlikte her cümlede yay ayraç 
içerisinde olması gereken noktalama işaretlerinin bulunması istenmektedir. Noktalama işareti doğru olan her bir cümle-
den 5 puan kazanacaktır.

 

Öyleyse sabah 
erkenden burada 

olunuz(,) dedi.

I

Bu olumsuz 
haber asla 
basın(’)da 

çıkmayacak.

III

Nereden gelir 
bu turnalar, 

bilmiyorum(.)

IV

Bile(,) bile bu 
yanlış yapılır 

mı?

II

 Buna	göre	Sezgin,	bu	etkinlikten	kaç	puan	almıştır?

A) 5 B) 10* C) 15 D) 20

NoktaIama İşaretIeri
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3. 
Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.

Satır başındaki konuşmayı göstermek için konur.

Apartmanla daire numarası arasına konur.

 
 

Yukarıda verilen bilgilerden üçü bir noktalama işaretiy-
le, biri ise farklı bir noktalama işaretiyle ilgilidir.

	 Verilen	bilgilerden	hangisi	farklı	noktalama	işareti-
ne	aittir?

A) Eğik çizgi (/) B) Kısa çizgi (-)
C) Uzun çizgi (—)** D)Ters Eğik Çizgi (\)

4. 

(  ) Kitabı teslim etmeye mi gideceğiz (  )

(  ) Hayır (  ) yarın gitmemiz çok zor (  )

 Yukarıdaki cümlelerde ayraç içleri boş bırakılmıştır.
 

         uzun çizgi

             Virgül

       Soru işareti

     Tırnak işareti

 

Buna	göre	 balonlardan	 hangisi	 yukarıdaki	 cümle-
lerde	verilen	ayraç	içlerinden	birine	getirilemez?

A) Pembe B) Mavi C) Yeşil D) Sarı*

5. Türkçe dersinde tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı be-
lirten sayılar arasına nokta konduğunu öğrenen Gizem, 
sınıf defterini incelerken nokta dışında başka bir işare-
tin daha kullanıldığını fark etmiştir.

	 Buna	göre	tarihlerin	yazımında	gün,	ay	ve	yıl	arası-
na	nokta	dışında	kullanılan	noktalama	işareti	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

A) – B) : C) /* D) !

6. 

Yapım eki almış özel isimlere kesme 
işareti getirilmez.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak 
için konur.

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için 
konur.

Kişi adlarından sonraki saygı sözleri-
ne getirilen ekleri ayırmak için konur.

Kesme
İşareti

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kesme	
işareti	yanlış	kullanılmıştır?

A) TDK’nin yaptığı sözlük çalışmalarını inceledim.
B) II. Dünya Savaşı 1939’da başladı.
C) O toplantıya Ali’siz gitmem, dedi Banu Hanım.*
D) Dila Hanım’ın tatlısından yediniz mi?

7. 
 Anı ( ) hikaye gerçekçi ( ) efsane 

( ) masal düşsel anlatı türleridir ( )

	 Yukarıdaki	cümlede	boş	bırakılan	yerlere	sırasıyla	
hangi	noktalama	işaretleri	getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.) B) (,) (;) (,) (.)*
C) (;) (,) (,) (…) D) (,) (,) (;) (.)
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1. Açıklama Örnek

I.
Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözle-
rin başına ve sonuna konur.

Küçük bir ordu -elli asker ve on süvari- ormanın derinliklerin-
de pusu atmış bekliyordu.

II.
Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek 
için kullanılır.

-a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

III.
Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi 
aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.

IV.
Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye 
bilgilerini göstermek için kullanılır.

“Olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır.” (Dostoyevski)

	 Yukarıda	açıklaması	ve	örnekleri	verilen	noktalama	işaretlerinin	hangisiyle	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

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

2. ●  Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.
 ● Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.
 ● Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.
	 Bu	açıklamalara	göre	aşağıdakilerden	hangisinde	tırnak	işaretinin	kullanımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?

A) Bazen hiç ilgisi olmayan durumlarda “fabrika hatası” kavramıyla karşılaşıyoruz.
B) Mahir Ünsal Eriş’i “Sarıyaz” adlı eseriyle tanıdım ve onu pek sevdim.
C) Bu cadde “İstiklal Caddesi” eski canlılığını ve güzelliğini yitirmişti artık. *
D) Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü çok önemli bir gerçeği anlatıyor.

3. Virgülün Kullanılmadığı Bazı Yerler:
 

Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan (hem… hem, ne… ne, ya… ya) önce ve sonra virgül konmaz.I

Metin içinde -ınca / -ince anlamında görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz.II

Şart ekinden sonra virgül konmaz.III

Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz ama birden fazla zarf fiil 
eki almış sözcük varsa virgül konulur.

IV

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yanlış	bir	kullanım	yoktur?

A) Herkes şöyle bilsin: “Gönül ne üzmek ister, ne de üzülmek.”
B) Onlara verdiğim sözü unuttum, eve gelince de hemen uyudum. *
C) Ağaçlar çiçek açtı mı, dünyalar benim olur bu mevsimde.
D) Verdiğim bilgilerden birini bile unutursan, hapı yutarsın.

NoktaIama İşaretIeri
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4. 

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme 
ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına ge-
len ekleri ayırmak için konur.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ko-
nur.

	 Bu	cümlelerde	kesme	 işaretinin	aşağıdaki	 işlevle-
rinden	hangisinin	örneği	yoktur?

A) Kitabımız 21 Kasım’da ülkemizdeki tüm seçkin bayi-
lerde olacak.

B) ABD’nin temeli Avrupalı insanlarca keşifler sonucun-
da atılmıştır.

C) Kanuni Sultan Süleyman’ın tahtta uzun süre kaldığı 
bilinmektedir.

D) O buradan gittikten sonra n’eyleyeyim sahip olduğu-
muz mülkü.*

5. 

II. Metin içinde zarf-fiil görevinde kullanı-
lan mi ekinden sonra virgül konmaz.

III. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra 
virgül konmaz.

I. Bir cümlede şart kipinden sonra virgül 
konmaz.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	virgül	
yanlış	kullanılmıştır?

A) Kim ne derse desin, bundan sonra onun yaptıklarına 
ne diyeceğini iyi düşün.

B) Oraya bir daha gittiğini görürsem sonun iyi olmaz, 
üzülürsün bu duruma.

C) Ürünün deneme sürümü geldi mi, hemen bilgisaya-
rın başına geçer.*

D) Hem şubat, mart ayının zorluğu hem yoksulluk beli-
mizi iyice bükmüştü. 

6. 

Meyve ve sebzelerin 
bolluğu, çevrenin gü-
zelliği bizi mutlu etmişti.

Uzun yıllardan beri 
ettiğimiz duaydı bu, 
dedi.

Yetişmeyeceğini anla-
yınca sıkıldım, bir şey 
yapamaz oldum.

Karşı dağlarda bulu-
nan ağaçlar, belli bir 
sıraya göre dizilmişti.

 Şevval, virgülün sıralı cümleleri ayırdığı cümlenin yazılı 
olduğu arabayı alacaktır.

	 Buna	göre	Şevval’in	alacağı	araba	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A)  B) 

C) * D) 

7.	 Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	parantezlerden	han-
gisine	noktalı	virgül	getirilemez?

A) Söz var, yükseklere çıkarır ( ) söz var, yükseklerden 
indirir.

B) Kadın ( ) satıcıya vitrinde gördüğü kazağın fiyatını 
sordu.*

C) Son dönemdeki yeni tarz şiirler ( ) zevksiz, acemice 
görünüyor.

D) Türkiye, İngiltere, Azerbaycan ( ) Ankara, Londra, 
Bakü.
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1. 

 KESME İŞARETİ ( ’ )
✔ Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kes-

meyle ayrılmaz.
✔ Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer 

ekler kesmeyle ayrılmaz.
✔ Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik 

eki getirildiğinde kesme işareti konmaz.
✔ Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

 Özge Öğretmen, derste kesme işareti konusunu anlatmıştır. Öğrencilerden bu kurallara uyan örnek cümleler kurmasını 
istemiştir. Doğru örnek verenlerin defterine “AFERİN” yazılı kaşesini basacaktır.

	 Buna	göre	öğretmeninden	“AFERİN”	alamayan	öğrenci	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bilal: Geçmişten bu yana Boğaz Köprümüz bizim için büyük öneme sahiptir.
B) Cemre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yakın zamanda ismi değişmiştir.
C) Gülseren: 1923 senesi Ekim’in 29’uncu gününde cumhuriyet ilan edildi.
D) Süleyman: Üniversitede Kayseri’li çok samimi bir arkadaşım vardı. *

2. 

1.
Sabahattin Ali ( ) nin ( ) Kırlangıçlar ( ) öyküsü şöyle biter ( ) Ve ikisi de 
böyle bir yaz geçirmemiş olan diğer kırlangıçlara tepeden baktılar. ☑ ☑ ☑

2.
— Kapıyı açar mısınız ( )
— Kimsiniz ( )
— Sular idaresinden geliyorum ( )

☑ ☑

3.
Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu ( )
( ) Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu ( ) ( ) ☑ ☑ ☑ ☑

4. Adana( )dan İzmir ( ) e 3 saatte ( ) gitmiş 1987 model arabasıyla( ) ☑ ☑ ☑

5.
Adresi söylüyorum: Çamlıbel Sokağı No( )( ) 52( )6 Kavaklıdere ( )
Muğla ☑ ☑ ☑

6.
Sürücü usta ( ) olduğunu söylüyor ama nedendir bilinmez karlı hava-
da zincir takmıyor ( ) ☑ ☑

 Numaralanmış cümlelerde yay ayraç içine gelecek noktalama işaretleri tabloda işaretlenmiştir.
	 Buna	göre	hangi	cümlelerde	yanlış	işaretleme	yapılmıştır?

A) 1 - 3 - 6* B) 1 - 2 - 5 C) 2 - 4 - 6 D) 3 - 4 - 5

NoktaIama İşaretIeri
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3. I.   Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.
 II.  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
 III. Heceleri göstermek için kullanılır.
 IV. Kelimeler veya sayılar arasında “-den…-a, ve, ile, 

ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.
 a.  Amasya’ya -şehzadeler diyarına- tayini çıkmıştı.
 b. Tahtaya “başla-ma-lı” sözcüğünü bu şekilde yazdı.
 c. 1920-1970 yılları arasında yaşamış bir şairdir.

 d. “Oku-” fiilinin insanların hayatında önemi büyüktür.
	 Buna	göre	numaralı	ifadeler,	örnek	cümlelerle	eşleş-

tirilirse	 hangisinin	 örneğinde	 bir	 yanlışlık	 yapılmış	
olur?

A) I-a B) II-d C) III-b* D) IV-c

 

4. Öğretmen, noktanın kullanıldığı yerleri anlattıktan son-
ra her öğrenciden örnek cümle kurmasını istemiştir. 

 

Ben 27.05.1990 tarihinde doğdum.

Dünyada yaklaşık 7.753.000.000 
insan varmış.

Arkadaşımla bir günde 2 l. süt içebilir 
miyiz?

Ahmet 3. sınıfa gittiği için sabah çok 
erken evden çıkıyor.

	 Buna	göre	hangi	öğrencinin	yazdığı	cümlede	nokta	
yanlış	kullanılmıştır?

A)  B) * C)  D) 

5. Mustafa, noktalama yanlışı yapılmamış tabelanın oldu-
ğu sakız makinesinden sakız almıştır. 

 

Vedat, yakın arkadaşım, 
başka okula gidiyor.

Benim kalemimi dolabın 
üzerinden sen mi aldın?

Arkadaşlarımla 09:40’ta 
buluşmaya karar verdik. 

Bu kadar çok çalışma (!) 
yorulursun sonra.  

	 Mustafa	hangi	makineden	sakız	alamaz?

A)  B)  C) * D) 

6.   I.   Muharrem ayının 10. gününde mi aşure yapılır?
 II.  29 Ekim törenleri için 08.00’de okulda toplanılacak.
 III. TDK başkanlığına Prof. Dr. Gürer Gülsevin getirildi.
	 Numaralanmış	cümlelerde	noktanın	(.)	aşağıdaki	iş-

levlerinden	hangisinin	örneği	yoktur?

A) Bazı kısaltmaların sonuna konur.
B) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları 

birbirinden ayırmak için konur.*
C) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak 

için konur.
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1. 

 Sevgili Kardeşim Müfit Necdet'e;
 Başları göklere doğru uzanmış dağların üzerinde kartallar gibi uçuşan bulutlar, altın kurdelelerle işlenirken 

muhitin sükûn ve sükût ile titreyen kalbinde, karanlıkları yaran, zulmetlere meydan okuyan bir seda yüksel-
di."Silâh başına!"

 Bu emir birkaç şahısta, birkaç ağızda tekrar ederek yansıdı. Artık gölgeler dolaşıyor, fısıltılar çoğalıyor, ba-
zen kısa, sert ve keskin emirler duyuluyordu. Mahmur gözler, arslan yürekler, cesur yiğitler karşılaştıkça, bir 
nakarat gibi "Düşman taarruz ediyormuş." deniliyor ve bu cümleyi hafif alaycı bir tebessüm takip ediyordu.

	 Yukarıdaki	metinde	hangi	noktalama	işareti	yanlış	kullanılmıştır?

A) Ünlem işareti B) Noktalı virgül* C) Virgül D) Tırnak işareti

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kısaltmalara	getirilen	noktalama	işaretleriyle	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?
A) Gezimize KD yönünde ilerleyerek devam edeceğimizi rehberimiz söyledi.
B) Küçük Ali, çantasından 30 cm'.lik bir cetvel çıkardı.*
C) Yunus Emre Mah. buraların en kalabalık mahallesidir.
D) Ali Bey mektupları almak için PTT’ye gitti.

3. 

Cümledeki an-
lamı tamamlayan 

ve cümlenin dışında 
kalan ek bilgiler için 

kullanılır.

Tiyatro eserlerin-
de ve senaryolarda 

konuşanın hareketleri-
ni, durumunu açıklamak 

ve göstermek için 
kullanılır.

Alıntıların aktarıldığı 
eseri, yazarı veya künye 
bilgilerini göstermek için 

kullanılır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yay	ayraç	(	)	diğerlerinden	farklı	bir	görevde	kullanılmıştır?

A) “Ben en çok teyzemi (anne yarımı) severim.” dediğimde bana inanmadı.
B) Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Mustafa Kemal Atatürk)  *
C) Kayınvalidemin aldığı terlik (kalbi kırılmasın ama) hiç bana uygun değil. 
D) İnsanlara (sürekli şikâyet halinde olanlara) hiçbir şey beğendiremezsiniz.

NoktaIama İşaretIeri
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4. 

Okulun bahçesi, koridorları ne kadar da
sessiz!

Biraz yürüdü, ardından beni fark edip 
döndü.

Asiye, Emel ve Hasan çok iyi anlaşan üç 
arkadaştır.

Kitap, bakış açımızı genişleten yeni bir 
penceredir.

Merve

Emre

Üzeyir

Yunus

	 Yukarıda	yer	alan	öğrencilerden	hangisi	virgülü	aynı	
görevde	kullanmışlardır?

A) Merve ve Emre B) Emre ve Üzeyir
C) Üzeyir ve Yunus  D) Merve ve Üzeyir*

5. Tuğçe Öğretmen, öğrencilerine noktalama işaretleri 
konusunu anlatmak için farklı etkinlikler yaptırmak is-
temiştir. Aşağıdaki etkinlikte Tuğçe Öğretmen şunları 
yazmıştır:

 (,) (;) (,) parantez içinde verilen noktalama işaretlerine 
uygun bir cümle yazınız.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	yay	ayraç	
içinde	verilen	noktalama	işaretlerine	uygundur?

A) Nergis ( ) lale bahçemizde olan çiçeklerdir ( ) bahar 
( ) yaz aylarında açar.*

B) Durma ( ) git yoluna kardeş ( ) Malım ( ) mülküm 
senin olsun.

C) Sözlerime burada son vermek istiyorum ( ) anlattık-
larımı ( ) yazdırdıklarımı sakın unutmayın ( )

D) Gün geçtikçe onu daha da özlüyordum ( ) onsuz ha-
yata hâlâ alışamamıştım ( ) onu çağırmalıyım ( )

6. Bizde eleştiri ve eleştirmen yok diyenlere ben de itiraz 
edecek değilim. Bir kez de uyuvereyim çoğunluğa ne 
çıkar. Yalnız şunu soracağım "Bizde ozan yok, öykücü 
yok.” deseler o zaman tepkimiz ne olur?

	 Bu	parçada,

 

III. Bilinmeyen, kesin olmayan durumlar için soru 
işareti kullanılır.

II. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli-
me gruplarının arasına virgül konur.

I. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi ak-
tarılan sözler tırnak içine alınır.

	 kurallarından	hangilerinin	örneği	vardır?

A) Yalnız I.* B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

7. 

Düzeltme işareti (^); yazılışları bir, anlamları ve 
söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için 
okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 altı	 çizili	 sözcüklerin	 hangi-
sine	düzeltme	işareti	(^)	getirilirse	sözcüğün	anla-
mında	bir	değişme	meydana	gelmez?

A) İkinci kitabımız bin adet basılacak bu hafta.
B) Babanın kız kardeşine hala dendiğini yeni öğrendi.
C) Eline birçok imkan geçti ama değerlendiremedi.*
D) İlk kar dün akşam itibarıyla şehrimize yağmıştır.
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1.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 metnin	 ilk	 cümlesinde	
kullanılan	virgülle	aynı	görevde	kullanılmıştır?
A) Gemi, akşama doğru körfezdeki kıyıya yanaştı.*
B) Uyandığımda güneş çoktan yükselmişti, hava açıktı.
C) Beslediğim papağanım iyi, tatlı ve sevimli olmuştu.
D) Gençler, lütfen biraz daha aşağıda oyun oynayın.

2.	 Metinde	koyu	olarak	verilen	cümledeki	noktalı	vir-
gülün	kullanım	amacı	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları 

birbirinden ayırmak için konur.
B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbi-

rinden ayırmak için konur.
C) İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan 

cümlelerde özneden sonra konur.*
D) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten söz-

lerden sonra konur.

3.	 Yay	ayraç	ile	gösterilen	yere	aşağıdakilerden	hangi-
si	getirilmelidir?
A) Kısa çizgi B) İki nokta
C) Virgül* D) Noktalı virgül

4.	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	metinde	kullanılan	nok-
talama	işaretlerinin	kullanım	amaçlarından	biri	de-
ğildir?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 

gruplarının arasına virgül konur.
B) Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek 

için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
C) İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan 

cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.
D) Virgülle sıralanan rakamlardan yalnızca sonuncu ra-

kamdan sonra nokta konur.*

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

  Sivrisinekler, uzun bacaklı ve kan emici zararlı böcek türlerindendir. Bu böcekler büyüme 
sürecini tamamlamak için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyar. Çamurlu su ( ) bataklık 
veya küçük bir su birikintisi de olabilir. Sivrisinek yumurtaları su bulunan her ortamda gelişe-
bilir fakat larva, yetişkin bir sinek oluncaya kadar farklı evreler geçirir. Kuraklık ve aşırı sıcak 
da yumurtaların gelişimini engelleyebilir. Geceleri sivrisinekler çoğu zaman görülemezler 
ancak vızıltılarıyla kendilerini belli ederler. 

  Erkeğin kafasından çıkan 2 tane küçük ve tüylü duyarga, ses dalgalarının titreşimlerini 
alır ve onu ayırt eder. Uzmanlara göre dişi bir hedefe doğru uçarken kanatlarını 450-500 
hertz frekansında saniyede yaklaşık 500 kez çırpıyor. Sivrisinekler kan taşıdıkları için hasta-
lık bulaştırma riski vardır. Özellikle karahumma, sıtma, fil hastalığı gibi parazit hastalıklarına sebep olur. 

  Sivrisinekler;	kurbağalar,	balıklar,	kertenkeleler,	bukalemunlar,	kuşlar	ve	yarasalar	tarafından	tehdit	altın-
dadır. Günümüzde bu böceklerle mücadele edilse de hızlı üremeleri nedeniyle uygulanan yöntemler pek etkili olama-
maktadır.
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5.	 Metindeki	 altı	 çizili	 cümlede	bulunan	virgülün	gö-
revce	özdeşi	aşağıdakilerin	hangisinde	vardır?
A) Bir bölgenin ekonomik, kültürel gelişimi süreç içeri-

sinde kendini gösterir. 
B) Kışın kuzeyden esen poyraz; soğuğun, karın, fırtına-

nın müjdecisidir.
C) Yaprakların hışırtısı, ağacın altında mışıl mışıl uyu-

mamı sağladı.*
D) Sözün tutsak kaldığı yerdeyiz, kimse tek bir laf etmi-

yordu.

6.	 İkinci	paragrafta	bulunan	noktalama	işaretleri	aşa-
ğıdaki	görevlerin	herhangi	birisiyle	ilgili	kullanılma-
mıştır?
A) Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılmış-

tır.
B) Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için virgül 

kullanılmıştır.
C) Metinden özel olarak vurgulanmak istenen sözler tır-

nak içine alınır.
D) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kulla-

nılmıştır.*

7.	 Metnin	üçüncü	paragrafındaki	noktalı	virgül	aşağı-
daki	görevlerden	hangisiyle	ilgili	kullanılmıştır?
A) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları 

birbirinden ayırmak için konur.
B) İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan 

cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.
C) Cümle içerisinde anlam karışıklığını gidermek için 

kullanılır.
D) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbi-

rinden ayırmak için konur.*

8.	 Metinde	geçen	“Gökkuşağının nasıl oluştuğunu, bun-
da renklerin meydana gelişini gayet güzel bir şekilde 
izah etti.”	cümlesinde	geçen	virgül	aşağıdaki	görev-
lerden	hangisiyle	ilgili	kullanılmıştır?
A) Sıralı cümleleri ayırmak
B) Eş görevli sözcükleri ayırmak*
C) Ara söz ve ara cümleleri belirtmek
D) Anlam karışıklığını önlemek

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

  10-11. yüzyıllarda yaşamış en önemli matematikçilerden biri olan İbni Heysem, 13. yy. Avrupa-
sı’nda muazzam optik kitabı ile tanınır. Bu kitapta görmenin matematiksel teorisini anlatır. Onuncu 
ve on birinci yüzyıllarda yetişen fizik, matematik ve astronomi âlimi. Asıl ismi Hasan bin Hasan bin 
Heysem’dir. Batı dünyasında Alhazen adıyla tanındı.

  İbni Heysem; gözde görme olayının “mercekle” meydana geldiğini, iki gözün birden aynı şeyi 
nasıl gördüğünü, ışığın küresel ve parabolik aynalarda yansımasını inceleyerek aydınlığa kavuş-
turmuştur. İbni Heysem, çağının bütün bilimlerinde otoriteydi. Fevkalade keskin bir görüş, anlayış, 
muhakeme ve zekâya sahipti. Aristo’nun, Batlamyus’un fikirlerini inceleyerek hatalarını gösterdi; 
ayrıca bunları Arapçaya tercüme etti.

  İbni Heysem, optikte gölgenin nasıl meydana geldiğine dair bir teori ortaya attı; fotoğraf maki-
nesinin ilk  modelini ve karanlık odayı ilk defa o denedi. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu ve bunda 
renklerin meydana gelişini gayet güzel bir şekilde izah etti. Billur küre şeklindeki küçük su tanecik-
lerinden güneş ışığının kırılıp yansıma prensiplerini açıkladı. Özellikle ışığın yansıması konusunda 
fizik ve optiğe getirdiği yenilikler, altı asır boyunca dünya bilim çevrelerini etkilemiştir.
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1.	 Bu	 metnin	 ikinci	 paragrafında	 nokta	 işareti	 kaç	
farklı	görevde	kullanılmıştır?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

2.	 Aşağıdaki	 cümlelerde	 geçen	 virgüllerden	 hangisi	
metindeki	altı	çizili	cümlede	kullanılan	virgülle	aynı	
görevde	kullanılmıştır?
A) Yağmur; tabak, çatal ve kaşıkları dikkatlice alıp yine 

tahta masaya yöneldi.
B) Öykü, roman ve masalları üst rafa; deneme, maka-

leleri alt rafa koydu.
C) Bir kilogram patates alıyor, yanındaki kadınlara ser-

zenişte bulunuyor.*
D) Evimizde domates, biber; menekşe, fesleğen ve lale 

yetiştiriyoruz.

3.	 Parçada	koyu	harfle	verilen	bağlacın	yerine	aşağı-
daki	noktalama	işaretlerinden	hangisi	getirilebilir?
A) Kısa çizgi (-)
B) Virgül (,)*
C) Noktalı Virgül (;)
D) Nokta (.)

4.	 Birinci	paragrafta	virgül	hangi	görevde	kullanılmış-
tır?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 

gruplarının arasına konur.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.*
C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öz-

neyi belirtmek için konur.
D) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra ko-

nur.

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

  Fillerin kulaklarının büyüklüğünün daha iyi işitmeleri ile bir ilgisi yoktur, kulaklar soğu-
tucu görevi yapar. Bilindiği gibi filler çok büyük hayvanlardır ve havanın çok sıcak olduğu 
bölgelerde yaşar. Filin kulaklarında birçok kan taşıyıcı damar vardır. Bunlar sıcak kanı ku-
lağın yüzeyine taşır ve sıcaklığın buradan havaya gitmesini sağlar. Böylece hayvancağız 
kulaklarını oynatarak kendini serinlemiş hisseder.

  Filin burnu değişikliğe uğrayarak uzamış, yakalayıcı bir hortuma dönüşmüştür. Bir in-
sanın vücudundaki kasların sayısı 600 iken bir filin gövdesinde 50.000 kas vardır. Fillerin 
kaslarının 40.000'i hortumda bulunur. Bu hortumu ile ağacı devirebilir, yerdeki bir toplu 
iğneyi alabilir.

  Filleri diğer hayvanlardan ayıran bazı ilginç özellikleri vardır. Örneğin fil zıplayama-
yan tek memeli hayvandır. Ayrıca fil, insanın dışında başı üstünde amuda kalkabilen tek 
hayvandır. Filler parmak uçlarına basarak yürür çünkü ayaklarının geri taraflarında kemik 
yoktur. Bir günde 30 kilometre yüzebilir, hortumlarını şnorkel gibi kullanarak hava alabilir. 
Suyun kokusunu 5 kilometre öteden alabilir, bir günde 250 litre su içebilir.__________________________________________________________
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  Hanımeli çiçeği, sarmaşık çeşidinden bir bitkidir. Bu çiçeğin sarı,(I) beyaz 
renkleri en çok bilinen renkleridir. Ancak 200e yakın çeşidi vardır. Avrupa'dan ya-
yılan bu çiçeğin türleri Çin'de de yer almaktadır. 

  Hanımeli çiçeği,(II) bahçelere yakışan en güzel çiçekler arasında bulunmak-
tadır. Hem görünümü hem de kokusuyla eşsiz özelliklere sahiptir. Hanımeli çiçeği, 
çok uzun ömürlü bir bitkidir. Sürekli şekilde bakımı yapıldığı zaman, uzun seneler 
boyu çiçeğe bakılabilir. Bu yönü sayesinde diğer çiçeklere göre çokça tercih edil-
mektedir. Bunun yanı sıra, soğuğa karşı çok dayanıklıdır.

  Peki, hanımeli çiçeği ne anlama gelir? Bağlılık anlamına gelir. Bu yüzden de 
kişi sevdiğine hanımeli hediye edebilir. Çiçeğin görünümü ve zarifliğinden ötürü 
de hanımeli ismi verilmiştir. Çiçekleri patlamamış bir hanımeli,(III) ince parmaklı 
bir kadının ellerine benzemektedir. Bu güzel çiçeğ,(IV) eski zamanlarda uğur getiren çiçek olarak anılıyordu.

  Hanımeli çiçeğinin görünümünün güzel olmasının yanı sıra kokusunun da çok beğenildiğini söylemek mümkündür.

5.	 Numaralanmış	virgüllerden	hangisi	farklı	bir	amaç-
la	kullanılmıştır?

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

6.	 Metinde	soru	işareti	(?)	hangi	amaçla	kullanılmıştır?
A) Bilinmeyen, kesin olmayan yer, tarih vb. durumlar 

için kullanılır.
B) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen 

cümlelerin sonuna konur.
C) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonu-

na konur.*
D) Şüpheyle karşılanan durumları anlatırken parantez 

içinde kullanılır.

7.	 Metnin	 ilk	 paragrafında	 hangi	 noktama	 işaretinin	
kullanmamasından	 kaynaklanan	 bir	 yanlışlık	 var-
dır?
A) Nokta (.) B) Virgül (,)
C) Soru İşareti (?) D) Kesme İşareti (’)*

8.	 Aşağıdakilerden	hangisinde	virgül,	metindeki	altı	çi-
zili	cümledeki	virgül	ile	aynı	amaçla	kullanılmıştır?
A) Evinden getirdiği vazolar, danteller ve tablolar salo-

nu doldurdu.
B) Çocuğun insanlara güvensiz davranışları, hepimizi 

derinden etkiledi.
C) Hayır, kimse müdürden izin almadan okuldan dışarı 

çıkamaz.*
D) Okuldan çıkar çıkmaz eve gittim, yarınki sınava ça-

lıştım.

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
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1 2 3 4 5 6 7 8

TEST - 01 D B B A A D

TEST - 02 D C C A A B B

TEST - 03 B D B C A C

TEST - 04 D D C C A A B

TEST - 05 B C C C B B

TEST - 06 A A C B A C

TEST - 07 D B C A D B B

TEST - 08 D C B A D A D

TEST - 09 A D C B A C D

TEST - 10 B B A C A A C

TEST - 11 B D B A D B D

TEST - 12 A D B A B D

TEST - 13 D C D B D A A

TEST - 14 B D B B D C D

TEST - 15 D B D C B A

TEST - 16 C C D B B C C A

TEST - 17 A C C A A B

TEST - 18 C D A C B A

TEST - 19 C A C B D A B B

TEST - 20 A C B D A C B

TEST - 21 D B C B A C B A

TEST - 22 C B C D B A D C

1 2 3 4 5 6 7 8

TEST - 01 A B D D B C

TEST - 02 D B B A C C D B

TEST - 03 A B D C D A

TEST - 04 A C C A C A B C

TEST - 05 C C B A B A

TEST - 06 C C A C B B C D

TEST - 07 B D C B D A

TEST - 08 B A D D B B B

TEST - 09 A B B B C A

TEST - 10 C A C A D B

TEST - 11 D D A C C B

TEST - 12 A B A D C D

TEST - 13 D B C B A B D

TEST - 14 C C C B A B D

TEST - 15 D C C C A C A

TEST - 16 B A C B B B D

TEST - 17 A B C D C C B

TEST - 18 C C B D C C B

TEST - 19 D A C B C B

TEST - 20 B B B D A A C

TEST - 21 A C C D C D D B

TEST - 22 B C B B A C D C

Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
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