Yazım Kuralları - I

Soru - 1

Soru - 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlacının yazımı ile ilgili bir

Bir kitabın son satırınıda (I.)okuduktan sonra gülümsemeyi veya göz yaşını (II.)

yanlışlık vardır?

Kitabin son bölüm kapağını kapatıp ve eğik durmaktan yorulmuş boynunu (III.)
arkaya yaslamayı ve içinden çıkmış olduğu dünyayı (IV.) gözden geçirmeyi

A) Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini

kitap okumayanlar bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz? (V.) Bu parçada altı

B) Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek

çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı bulunmaktadır?

C) Evdeki hesap çarsıya uymadı diyordu
D) Yarinki toplantıda görüşmek dileğiyle ,dedi

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV Ve V

E) Madem ki gelmek istemiyor bence fazla da zorlama

Soru - 4

Soru - 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemin yazılışıyla ilgili bir
Dilimizde “b” ünsüzünün kendinden önce gelen ünsüzü “m” ye

yazım yanlışlığı yapılmıştır?

dönüştürmesiyle ortaya çıkan ses olayıdır. Buna:“n-b” çatışması denir.
Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerde hangisinde bununla ilgili bir

A) Yıllardır onun bu davranışlarına sabrettim, katlandım ama Yeter, artik

yazım yanlışı vardır?

B) Affetmek büyüklüktür demiş, Atalarımız

A) Çemberimde gül oya gülmedim doya doya

C) Nedense o küçücük çocuğa olumsuz duygular hissediyorum

B) Sen gülünce güller açar gül pembe

D) Artık dertetme ya, ne olursa olsun bir gün devran döner

C) Notre Dame’ın kanburunu daha önce izlediniz mi?

E) Hastalanınca bütün yaz evden çıkamadı. Sanki eve hapsoldu

D) Kambersiz düğün mü olur, dedi ve gitti
E) Çarşamba'yı sel aldı, bir kız sevdim el aldı
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Yazım Kuralları - I
Soru - 5

Soru - 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarih yazımı doğru bir şekilde

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlış

yapılmıştır?

yapılmıştır?

A) Toplantımız önümüzdeki Cumartesi gününe ertelenmiştir

A) TBMM’ye bu milletvekili hakkında gensoru önergesi verildi

B) 12 Mayıs Cuma günü takimimizin şampiyonluk maçı var

B) ODTÜ’nün yeni eğitim öğretim açılış töreni dün yapıldı

C) Güney Temmuz başlarında bile inanılmaz sıcak olur

C) MGK’dan beklenen açıklama daha yapılmadı

D) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Perşembe Günü Samsuna çıktı

D) TDK’nin yazım kuralları çalışması her sonunda yenilenir

E) Önümüzdeki Pazar ailece pikniğe gidiyoruz, hazırlanın

E) TCDD’nin bu seneki yolcu taşıma kapasitesi oldukça arttı

Soru - 6

Soru - 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmamıştır?
A) Buralara kadar gelip de bize nasıl uğramazsın?

Topkapı Sarayı (I.) Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478’de (II.) yaptırılmış.
Sultan Abdülmecit’in (III.) Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık
üç yüz seksen (IV.) sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı
Padişahlarının (V.) resmi ikametgah merkezi olmuştur. Bu parçadaki
numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

B) Bu önemli hatayı en başından iyiki fark etmişiniz
C) Yaz mevsiminin en uzun gününü 21 haziran günü yaşarız
D) Doğu batı çatışması yıllardır insanoğlunun kanayan yarasıdır
E) Uzaktan baktım da iki kardeş elele tutuşmuş geliyorlar

A) II

B) I

C) V

D) IV

E) III

Soru - 9

Toplantıda bizimle birliktede çalışmayacağını duyunca onun yokluğunu fark
ettirmemek için herkez başbaşa verdi. Elinden ne geliyorsa yaptı. Bu cümlede
toplam kaç yazım yanlışlığı bulunmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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E) V

Yazım Kuralları - I
Soru - 10

Soru - 12

Sevgili Veli; 21 Ekim pazar günü yapılacak olan “Veli Toplantısında” okuldaki

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumu hakkında bir görüşme
yapılacaktır. Bu cümledeki yazım yanlışlığı nedeni hangi seçenekte doğru

A) Yeni aldıkları gardırop odanın başköşesinde duruyordu

açıklanmıştır?

B) Bu genç adam küçüklüğünden beri bu hastalığın ıstırapını çekti

A) Büyük harfin kullanımı
C) Ki bağlacının yazımı

B) Özel adların yazımı
D) De bağlacının yazımı

E) Belirli günlerin yazımı

C) O öğrencimizin hedefi makine mühendisliğiydi ve başardı
D) Onunla konuşunca ne kadar entelektüel düşüncelerinin olduğunu fark
ettim
E) Edebiyatımızdaki yenileşme dönemi birtakım akımların etkisini birlikte
getirdi

Soru - 11

Bizim dilimizde yabancı ,özel kelimeler veya tek heceli sözcükler yumuşamaya
aykırı sözcükledir. Ve bu sözcüklerde yumuşama yapılamaz. Aşağıdaki hangi
cümlede bu kuralla aykırı kullanımdan doğan bir yazım yanlışlığı
yapılmıştır?
A) Hukuk’un üstünlüğü her zaman birinci kural olarak geçerlidir
B) Bu milletin her zaman vatansever insanlara ihtiyacı olmuştur
C) Zonguldak’ın en meşhur madeni yıllardır çıkarılan kömürüdür
D) Sütden ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer
E) Hakikatin her zaman çıkma gibi bir huyu vardır

3
https://www.canlidershane.net, 11.2020 Powered By ONLINEKURUM.COM

