12. Sınıf
Türk Dili ve
Edebiyatı

2
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

A) Cahit Külebi’nin düzyazılarından derlediğimiz bu kitap dostlara mektuplar (;) iç döküşler, anılar, anlatılar,
söyleşilerden oluşuyor.

B) Muhammet Ali Cinnah, Hint yarımadasının çeşitli coğrafi bölgelerine yayılmış Müslümanları tek bir vatan
üzerinde toplamaya çalışmış büyük bir dünya lideridir.

B) Bizi (,) zengin yapan zevklerimiz, görgümüz, dünya
görüşümüz, manevi dünyamızın derinliği, değerlerimiz, etik anlayışımız ve hayal gücümüz müdür?

C) Mimar Sinan’ın “ustalık eserim’’ olarak nitelediği Selimiye, Osmanlı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtları arasında gösteriliyor.

C) Felsefi bilgiler, çevresindeki varlıklara ve yaşanan
olaylara karşı ilgi duyan, soran, sorgulayan ve araştırma yapan insanlar sayesinde ortaya çıkar (...)

D) MÖ 700 yılında yapımına başlanan, Roma ve Bizanslıların onarımından sonra üç köşeli burçlarla takviye
edilen Bursa Kalesi, tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı
turistleri bekliyor.

D) Uygur alfabesi, Türkçenin yazımı için hiç de elverişli olmadığı hâlde Türkler tarafından 8. yüzyıl ortalarından
18. yüzyıla kadar yaklaşık bin yıl kullanılmıştır (!)

Yaşar Nabi’nin “Kahramanlar” adlı şiir kitabındaki söz
değerleri , dil oturmuş değil. Çağrışımlar , benzetmeler
I
II
sorumsuz diyebileceğimiz , bir nitelikte. Bu , yapıtın orgaIII
IV
nik bir bütün hâline gelmesini engellemektedir. Söz gelimi
yol, önce sele , sonra saça benzetilmektedir.
V
Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içindeki
noktalama işareti doğru kullanılmıştır?

A) Erzincan, Keşiş ve Munzur Dağları’nın çevrelediği
Fırat Nehri’nin ana kollarından biri olan Karasu’nun
bereketlendirdiği bir ovada yer alır.

E) Tarihî olayları yorumlayan Bilge Kağan ve veziri Tonyukuk devletin gücünü, devamını toplumun birlik ve
beraberliğine, millet hayatına yön veren değerlere
bağlamışlardır.

2.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harlerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Duvardaki eski saatin tik takları durmadan işitilir, her on beş
I
II
dakikada bir de gong vururdu. Böyle böyle dakikalar, saatler geçer; bu zaman zarfında birinin elleri sürekli işler, öteki
elinde ki gazeteye daha bir gömülürdü. Bazı akşamlarda da
III
IV
ninem, o büyük evin odalarından birine girip sepetler arasında âdeta kaybolurdu.
V
Bu parçada numaralanmış altı çizili sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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E) Gökyüzü çökmedikçe (,) yeryüzü delinmedikçe hiçbir
kuvvetin Türk milletinin düzenini bozmaya ve devletini yıkmaya gücü yetmeyecektir.

5.

Tebriz (I) Doğu Azerbaycan’ın başkenti ve İran’ın dördüncü büyük kentidir. Şehir (II) kuzeyde Eynalı Dağı ile güneyindeki volkanik Sehent Dağı arasında kurulmuş. İpek
Yolu üzerinde kurulu olan Tebriz (III) Bakü, Erzurum gibi
önemli bir yerleşim merkezidir. Nüfusu 1 milyon 600 bin
civarında olan şehir (IV) tarihi boyunca tüccarlara ev sahipliği yapmış. Bu şehir (V) yapısı ve tarihî eserleriyle dün
olduğu gibi bugün de İran Türklüğünün merkezi konumundadır.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır?
A) I.

6.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

(I) Gerçekte yanlız edebiyat değil, tüm sanatlar felsefeyle yoğrulmuştur. (II) Ne var ki onlardaki felsefe bizim
“felsefe” adıyla bildiğimiz felsefe değildir. (III) Düşünen
edebiyat başkadır, içine felsefe konmuş edebiyat başkadır. (IV) Edebiyatın felsefeyle donandığı gibi resim,
müzik, heykeltıraş da felsefeyle donanmıştır. (V) Ancak
genellikle resimdeki, müzikteki felsefeyi görmeyiz de
edebiyattaki felsefeyi görürüz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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10. Kısa çizgi Türkçede cümle içinde ara sözleri ayırmak için
ara sözlerin başına ve sonuna konur.

(I) Hereke, İstanbul’a yaklaşık bir saatlık mesafede küçük
bir kasaba. (II) Küçüklüğüyle tezat büyük bir üne sahip.
(III) Dünyanın birçok yerinde biliniyor. (IV) Çin’de bu isimle kurulmuş bir kasaba bile var. (V) Çinliler bu markayı sahiplenerek dünya halı piyasasına hâkim olmaya çalışıyor.
Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin
yazımında yanlışlık yapılmıştır?

Bu açıklamaya göre “Hikâye ve romancılarımızın hepsi
de eskiden şiir yazmaya çalışmış oldukları hâlde şiir konusunda kayıtsız ve vurdumduymaz oldukları öteden beri
bilinir.” cümlesinde kısa çizgi aşağıdaki yerlerin hangisinde kullanılmalıdır?

A) I.

A) “vurdumduymaz” sözcüğünün başında ve sonunda

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) “şiir” sözcüğünden önce ve “beri” sözcüğünden sonra
C) “hepsi” sözcüğünden önce ve “hâlde” sözcüğünden sonra

8.

(I) İslam İşbirliği Teşkilatı’nca 2016 yılı İslam Dünyası
Turizm Başkenti seçilen Konya, turizmde farklı alanlarda
çok sayıda alternatifi bir arada sunan bir kent. (II) Şehirle özdeşleşen Hz. Mevlana Türbesi ve her yıl uluslararası çapta yapılan Hz. Mevlana Vuslat Anma Törenleri, bu
şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı konuk sayısını artırıyor. (III) Müzecilik açısından da hayli zengin olan kent,
Konya Mevlana Müzesi başta olmak üzere; Nasreddin
Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karatay Müzesi,
Konya Arkeoloji Müzesi gibi çok sayıda müzeye de ev
sahipliği yapıyor. (IV) Doğal güzellikleriyle de tanınan
Konya’ya gelindiğinde, Beyşehir Gölü Millî Parkı ve Tuz
Gölü, keyile ziyaret edilerek hatıra fotoğraları çekilebiliyor. (V) Konya dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri
olan Meram Bağları da Konya gezisi dâhilinde mutlaka
görülmesi gereken yerler arasında.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
özel isimlerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) I.

9.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Dakikalar geçmiyordu ( ) gece yarısı sayılırdı. “Ah ( ) bu
ne uzun gece ( )” diye düşündü. Havanın buz gibi etkisini
iliklerinde duydu ( ) Kızağın bir köşesine sığınarak ısınmaya çalıştı ( )
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
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D) “kayıtsız” sözcüğünden önce ve “bilinir” sözcüğünden
sonra
E) “yazmaya” sözcüğünden önce ve “çalışmış” sözcüğünden sonra

11. Türkçe bugün tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Tarihte
I
hiçbir zaman Türkçenin bu kadar çok konuşanı olmamıştır.
II
Günümüzde yaklaşık iki yüz yirmi milyon kişi Türkçe konuIII
şuyor. Avrupa’da, Orta Doğu’da, Kafkaslarda, Avrupa’nın
IV
çeşitli bölgelerinde Türkçe konuşanlar var. Uydu yayınları aracılığıyla Türkçenin sesi Dünyanın dört bir köşesine
V
ulaşıyor. Sanal yayıncılık var; gazetelerimiz, dergilerimiz
sanal ortamda da yayımlanıyor.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

12. İletişim; ne söyleyeceğimizi bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına karar vermek, en iyi nasıl
söyleneceğini düşünmek, olayları basitçe anlatabilmek,
akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz teması kurarak
konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve verilen tepkiyi
fark edebilmektir.

A) (,) (,) (!) (.) (.)

B) (,) (,) (.) (.) (.)

Bu cümledeki virgüller aşağıdakilerin hangisini birbirine bağlamıştır?

C) (,) (!) (.) (.) (.)

D) (;) (,) (!) (.) (…)

A) Ara sözleri

B) Ara cümleleri

C) Sıralı cümleleri

D) Alıntı cümleleri

E) (;) (…) (!) (.) (.)

E) Kelime gruplarını

Cevaplar: www.mebtestleri.com
Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

