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7. Sınıf
Türkçe

Yazım Kuralları
1.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

4.

A) Birtakım sorunlarla uğraştığım için çok yorgunum.

Aşağıdaki levhalardan hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)

B)

C)

D)

B) Son okuduğum romandan hiç birşey anlamadım.
C) Benimle ilgili herhangi bir soru sordu mu?

2.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bahçemizdeki çam ağacını yetmiş beş yıl önce dedem dikmiş.
B) Ünlü atlet 100 metre koşusunda dünya rekoru kırdı.
C) Yarışmada 1’nci olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.
D) Türkçe sınavı haftaya bugün 15.00’te yapılacakmış.

3.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Yaz tatilinde batı Karadeniz’in en güzel yerlerini gezdik.
B) Yazarın Yılanların öcü adlı romanı, sinemaya da
uyarlanmış.
C) Yedi yıl boyunca Uzunbey Köyü’nde öğretmenlik yaptım.
D) Komşumuz Zehra Hanım bizi yemeğe davet etti.
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D) Toplantıya katılmayan birçok kişi mazeret bildirdi.

5.

Geçen hafta öğretmenimizle gittiğimiz eğlence parkında
ilk defa dinozor maketi gördüm. Olağanüstü boyutlarıyla
I			
II
yeryüzünün tanık olduğu en güçlü canlılardan biri olan bu
III
hayvanın maketinden bile parkta ki herkes oldukça etki				
IV
lenmişti.
Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) I.

6.

B) II.

C) III.

D) IV.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Müzik öğretmenimiz bugün on altılık notayı öğretti.
B) Sınıf, tören alanında onar kişilik gruplar hâlinde ilerliyordu.
C) Dokuztaş oyununu arkadaşımdan öğrendim.
D) Osmanlı padişahlarından II. Murat’ın hayatını okuyorum.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

14

7. Sınıf
Türkçe

Yazım Kuralları
7.

Aşağıdaki kitap adlarının hangisinde yazım yanlışı
yoktur?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

B)

A)

A) İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına doyum
olmaz.

Hep
o
Şarkı

SUÇ
ve
CEZA

B) “Su Sorununun Başlıca Nedenleri” başlıklı makalesi
ödül aldı.
C) Biz kendi derdimizle uğraşırken Dünya epey değişmiş.
D) Bölge halkı Yüzbaşı Ali Çevik’e çok saygı duyuyormuş.

D)

Ya Devlet
Başa
Ya Kuzgun
Leşe

8.

AYAŞLI
İLE
KİRACILARI

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Türk Dili dergisinin bu ayki sayısında bir şiirim yayımlandı.
B) Ünlü ressam bu tablo da içindeki derin acıları yansıtmış.
C) Önümüzde yeşil mi yeşil bir orman uzanıyordu.
D) Bu inanılmaz düşleri siz de paylaşmak istemiyor musunuz?

9.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Makinenin fiyatını duyunca hepimiz çok şaşırdık.
B) Telefonunu şarz etmeyi unutunca tüm gün haberleşemedik.
C) Köye yaklaşınca asvalt yol, yerini toprak yola bıraktı.
D) Öğretmenimiz ders proğramının değiştiğini söyledi.
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C)

11. Chopin, Fransız bir babayla Polonyalı bir annenin çocuğu
olarak 1 Mart 1810’da Polonya’da dünyaya geldi. On altı
		
I
yaşında Varşova Konservatuvarında müzik eğitimi alma			
II
ya başlayan Chopin, bu eğitimi bitirdikten hemen sonra Viyana’da etkileyici bir konser vermişdi. Bu konserin
				
III
ardından Avrupa’da iyice tanınmış ve birkaç yıl sonra da
				
IV
Paris’e taşınmıştı.
Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik fiillerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ben bu ağacın meyvelerini tek başıma toplayabilirim.
B) Otobüse binip giden arkadaşının arkasından bakakaldı.
C) Tamir işleri yüzünden bir haftadır eve hapsolduk.
D) Hazırladığımız dosyaları ilgili makamlara arzettik.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

