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1) “-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yaklaşıklık anlamı katmıştır?

a) Ayşe Hanım’lar henüz teşrif etmedi.
b) Altı yaşlarında bir erkek çocuğu kaybolmuş.
c) Bize ne güzel yemekler yapmışlar.
d) Saatlerce seninle konuşmak isterim.

Bu köyde yaşananları görünce şehirlerdeki olay-
lara daha ılımlı bakıyorum.

2) Bu cümlede durum eki almış kaç sözcük 
vardır?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4
 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki 
almış sözcük kullanılmamıştır?

a) Üzücü bir olay yaşayınca insanlara güvenim 
kalmadı.
b) Geçen sene topraklarımız susuzluktan kırılı-
yordu.
c) Bizim mahallenin çocukları yine sahada top 
oynuyor.
d) Maçın son dakikalarını heyecanla izlemişler.

“Ders çalıştın mı sınıfı da başarıyla geçersin.”

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatı 
bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

a) Ders çalıştı mı hiç bilmiyorum.
b) Güzel mi güzel bir araba almışlar.
c) TV izledi mi dün akşam? 
d) Sabah erken geldin mi patron bir daha sana 
kızmaz.

5) Yansıma sözcükler yapım ekleriyle birlikte 
cümlelerde isim veya fiil görevinde kullanılabi-
lir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 
kullanım örneği yoktur?

a) Ağzını şapırdatmasından rahatsız oluyorum.
b) Su borusu patlayınca her tarafa fışkırmaya 
başladı.
c) Çocuk patlayan şekerlerden ilk kez yiyordu.
d) Tak diye kapı çalındığında birden panikledim. 

I: İsimden isim yapan ek+ çokluk eki
II: İsimden fiil yapan ek+ fiil çeki eki
III: Fiilden isim yapan ek+ hal eki
IV: Fiilden fiil yapan ek

6) Yukarıda istenen kelimeler hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir? 

I II III IV
a Beklediler Simitçi Uzayda Güldür
b Arkadaşlar Susamış Silecekten Doyur
c Türkçemiz Küçümse Süpürgeler Özümse
d Evliler Söyletti Yüzücü Ekliyor

7) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcü-
ğün aldığı ek, işlevi yönüyle diğerlerinden 
farklıdır?
 
a) Onunla yaşıt olduğuma çok şaşırdım.
b) Karayolları buraya yeni bir geçit yapmayı 
düşünüyor. 
c) Bu yapıt sanatçının en güzel eserlerindendi.
d) Aracın yakıt deposu delinmiş. 
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I. Bugün ortamda sessizlik hâkimdi.
II. İnsanlar yaz aylarında tatile gider.
III. Atalarımızın geleneklerine sahip çıkmalıyız.
IV. Pastayı kardeşçe bölüşelim.

8) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklere 
gelen ekler için tablodaki hangi seçenekte 
verilen bilgilerin tamamı doğrudur?

I II III IV
a İsimden 

isim 
yapım 
ekleri

Hal eki İyelik eki+ 
aitlik eki

Eşitlik eki

b Fiilden 
isim 
yapım 
ekleri 

Çokluk 
eki

Fiilden 
isim 
yapan ek

İsimden 
isim 
yapım 
eki

c İsimden 
isim 
yapım 
ekleri

Çokluk 
eki

Fiilden 
isim 
yapan ek 
+çokluk 
eki+hal 
eki

Eşitlik eki

d İsimden 
fiil yapım 
ekleri

Çokluk 
eki

Fiilden 
isim 
yapan ek 
+çokluk 
eki+hal 
eki

İsimden 
isim 
yapım 
eki

Çekim ekleri sözcüklerin anlamını değiştirme-
yen eklerdir. 

9) Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi çekim 
eki değildir?

a) Bugün kardeşim askerden gelecek.
b) Bu işler benim ilgi alanımdır. 
c) Bahçeye güzel bir bakım gerekiyor.
d) Telefonla çok vakit geçirince gözüm ağrıdı.

10) En çok yapım eki alan cümle hangi seçe-
nekte yer almaktadır?

a) Çiçekler bahar mevsimiyle canlanmaya baş-
lar.
b) Sokak satıcıları caddelerin hepsini iyi bilir.
c) Parasız insanlar paralı insanlarda daha faydalı 
olur.
d) Okulda bizim için kitaplar almışlar. 

11) “Sahile yakın ucuzca bir apart otel ayarla-
dık.” cümlesindeki “-ce” ekinin cümleye kattı-
ğı anlam nedir?

a) Eşitlik   b) Benzerlik
c) Görelik   d) Karşıtlık

12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, kök ve 
eklerine ayrılırken yanlışlık yapılmıştır?

a) yaş-a-mış-lar
b) okul-lar-da
c) başar-ı-mız
d) bak-ıcı-nın

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün sesteşi yoktur?

a) Bu yazı köyümde geçirmeyi düşünüyorum.
b) Arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor.
c) Üzümünü ye bağını sorma.
d) Verdiğin sözü unutmamalısın.

Kitap okuyucusu her düşünceye açık olmalıdır. 
        I           II             III IV
14) Bu cümledeki numaralanmış sözcükler-
den hangisi yapım eki almamıştır?

a) I  b) II  c) III   d) IV
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1. B
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. A
8. C
9. B
10. C
11. B
12. B
13. D
14. D
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