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    UYGULAMA Y A Z I M    K U R A L L A R I 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz. (Her cümlede birden çok yazım yanlışı yapılmıştır.) 

Birkaç yıl kaldığımız o şehrin hatıraları şu siyahbeyaz fotograflar da 

saklıdır. 

ÖSYM’ne öğrencilerin yapdığı baş vuru, basınında gündemindeydi. 

Marmaris’de meydana gelen tırafik kazasında yararlananların bir çoğu 

ayakda tedavi edildi. 

2001 de Lise’yi 2005’de de Üniversite’yi bitirip iş hayatına atılmış. 

Tv’de gösterilen her şeyin doğru olduğuna inanacak kadar iyiniyetliymiş. 

Asılını soracak olursan, sınav çok iyi geçdi, birtek  17’inci soruyu  

cevaplamakta zorlandım bir az. 

Bakaldan bir şeyler alıp geleceğim,siz bura da uslu uslu oturun. 

Hastamızın Doktoru Metin bey, endişelenmemize neden olacak 

herhangibir durum olmadığını söyledi. 

Kurufasülye, pilav, birde soğan; gel keyifim gel, en sevdiğim yemekler 

sofrada. 

Açık hava da bir az gezinirsen sıkıntılarından kurtula bilirsin. 

O’nun ne yapacağı hiç belli olmaz,heran bir süprizle karşımıza çıka bilir. 

Elinde avucunda ne varise hepisini bu işe yatırmış,zarar 

edincede pisikolojik sorunlar yaşamışdı. 

Durum size arzettiğim gibidir, söylediklerim de ne bir eksik var nede 

bir fazla 

Şevkatini hiç kimseden esrgemeyen,herkeze dostca yaklaşan biriydi bu 

yaşlı adam. 

Dinazorların genetik yapılarını inceleyen bir bilim adamının başından 

geçenleri anlatan bu film gerçektende izlenmeğe değermiş. 

Hiç bir  kitap, beni bu kitapda anlatılanlar kadar etkilememişdir. 

Saat dokuz da her zaman buluşduğumuz yer de seni bekleyeceğim 

Dinliyicilerin arasında gençlerinde bulunması konuşmacıları 

sevindirmişti. 

Faruk’ta oraya gelseydi, her şey çok daha güzel olacakdı bence. 

Okulun eski mezunları genellikle Temmuz ayının ilk haftasında bir 

araya gelip eylenirler. 

Muson Yağmurları Bangladeş’in Güneyini afet bölgesine çevirmişdi. 

Sendemi onlar gibi davranıp bizi herkeze rezil edeceksin? 

Selçuk’daki tarihî yapıların restorosyonu için bizde katkıda 

bulunabilirmiyiz? 

İnsan zamanla her şeyi unutuyor,herkesi afedebiliyormuş. 

Yemeklerini yiyenler dışarı çıksınki başkaları içeri girebilsin. 

Olmazki, böylede davranılmazki! 

TBMM’ne dilekçe vererek şikayetlerinizi yetkililere katkıda 

bulunabilirmiyiz? 

Bu konuyu okuldada bütün ayırıntılarıyla göreceksiniz. 

Tiyatroya sende gideceksin,yeterki ödevlerini biran önce bitir. 

Bu dolapı kimin karıştırdığını birde şuradakilere soruver. 

Halkını anlıyan ve gerçekden seven yöneticilerde vardır. 

Çocukca bir heves benimkisi,olacak şey değil,bende anladım bunu. 

İstanbul’a gelipte Taksim’e uğramamak olurmu hiç? 

Burada evler iç içe geçmiş durumda. 

Yirmibeş gün sonra yeni sezon açılacak. 

Duygularını gizliyemeyen biri olarak tanınıyor. 

Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu. 

Sözlerimden alındıklarını o anda his etmiştim. 

İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. 

Kulaklarım da çok şiddetli bir ağrı vardı bir kaç  gün öncesine 

kadar. 


