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1) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 
hem yapım hem çekim eki almıştır?

a) Düğün törenine sizleri de bekliyoruz.
b) Teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz.
c) Kadınları anlamakta güçlük çekiyoruz.
d) Maça çok fazla biletli seyirci gelmişti. 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma 
hal eki olan “-den" eki cümleye zaman anlamı 
katmıştır?

a) Memleketten haber getirdim. 
b) Sürekli arkamdan konuşuyormuş.
c) Bu işleri ustamdan öğrendim.
d) Turşularımızı sonbahardan hazırlamaya başla-
rız.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” eki 
cümleye yer anlamı katmıştır?

a) Biz baharda yaylalara çıkarız.
b) Çocukluğumda balık tutmaya giderdik.
c) Kardelenler yüksek dağlarda yetişir.
d) Erken uyandığımda daha dinamik oluyorum.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi ekin-
den sonra bulunma hal eki alan bir sözcük 
kullanılmıştır?

a) Tıp alanında yeni gelişmelere şahit oluyoruz.
b) Kardeşimin bisikletini çalmışlar.
c) Onunla düğünde karşılaştık.
d) Sevgimde bir eksiklik hissetmiyorum. 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük bir varlığın neye ait olduğunu belirten 
bir ek almıştır?

a) Gidecekleri yerleri önceden planlıyorlardı.
b) Ormanda gezinirken yavru bir ceylan gördüm.
c) Kuşların umudu, uçmakta gizlidir.
d) Sen evimin tek neşesisin. 

Âlimler, öğrencilerinden okumalarını isterler. 
   I  II     III           IV

6) Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden 
hangileri yapım eki almıştır?

a) I-II   b) II-III 
c) II-IV    d) II- IV

Yapım ekleri sözcüklerin kök veya gövdelerine 
eklenir ve kendinden önce çekim eki almaz.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymayan bir kullanım vardır?

a) Bilinçsiz bir toplum geleceğini inşa edemez.
b) Sınavda yüzdelik hesapları bile önemliydi.
c) Çok sevimsiz davranınca kimseler önemseme-
di.
d) Elbette, biz de insan gibi yaşamak isteriz.

"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşer-
se bilimi seçin."  I          II

8) Altı çizili eklerle ilgili olarak hangisi doğru-
dur? 
           I                                II
a) Yapım Eki  İyelik Eki
b) Aitlik Eki  İyelik Eki
c) İlgi Eki  Yapım Eki
d) İyelik Eki  Yapım Eki
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I. Aç ayı oynamaz.
II. İyilik eden iyilik bulur.
III. Dumansız baca olmaz.
IV. Ağız yer, yüz utanır.

9) Yukarıdaki atasözlerinin hangilerinde 
yapım eki almış sözcüklere yer verilmiştir?

a) I-II   b) II-III
c) III-IV   d) I-III

10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim 
çekim eki almış kelime yoktur?

a) Zamansız gelen para, insan için hayırlı olmaz.
b) Belki bir zaman sonra o da bizimle gelecek.
c) Kitaplar bizim en iyi arkadaşımızdır.
d) Bilgisayar, bağımlılık yaptığından dikkatli 
kullanılmalı.

"İnsanların	 Sessizlik	 Başladım"

11) Yukarıdaki üç kelime için aşağıdaki tab-
loda yer alan seçeneklerden hangisindeki 
bilgilerin tamamı doğrudur?

İnsanların Sessizlik Başladım
a İki çekim eki 

almıştır.
İki yapım eki 
almıştır.

Bir yapım eki 
almıştır.

b Çokluk eki 
almıştır.

İsimden fiil 
yapan ek 
almıştır.

Fiil çekim eki 
almıştır.

c İlgi eki 
almıştır.

Çekim eki 
almıştır.

İki yapım eki 
almıştır.

d Kökü fiildir. Kökü isimdir. Kökü isimdir.

Bahçedeki çiçeklerin   çok    güzeldi.
       I      II      III      IV 

12) Bu cümlede numaralanmış kelimelerden 
hangisi hal durum eki almıştır?

a) I  b) II  c) III   ) IV

Evvela dişlerimiz döküldü
                 I             II
Sonra saçlarımız
Arkasından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
            III
Yalnız başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız
 IV

13) Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) I. sözcük iki farklı çekim eki almıştır.
b) II. sözcük fiilden fiil yapan yapım eki almıştır.
c) III. sözcük iyelik eki almıştır.
d) IV. sözcük ayrılma hal ekini almıştır. 

14) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ek-
lerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır?

a) Düşünce kolum kırdım.
b) Ben doktorum, bu işlerden anlamam.
c) Cüzdanım hiçbir yerde yok!
d) Yine işleri annem yapacak.

15) “Çiçekçilerimiz” kelimesi için hangi seçe-
nekte yanlış bir bilgi verilmiştir?

a) Bir yapım eki kullanılmıştır.
b) Çokluk eki kullanılmıştır.
c) Fiil kökünden türetilmiştir.
d) Aitlik eki kullanılmıştır.
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1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
6. B
7. B
8. D
9. B
10. A
11. A
12. A
13. C
14. B
15. C
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