
www.yeninesilturkce.com

Yapım eki almayan, çekim eki alabilen sözcükle-
re basit sözcük denir.

1) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit söz-
cüktür?

a) kumsalda   b) öğrenciler
c) hayatımız   d) boşboğaz

Balıklarımızı, teknelere taşıdıktan sonra diğer 
        I       II
balıkçılarla oturup muhabbet etmeye başladık.
       III     IV

2) Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri 
türemiş sözcüktür?

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

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

a) Ülkemizde mutsuz insanların sayısı her geçen 
gün artmaktadır.
b) Birkaç gün sonra vatani görevini yapmaya 
gidecek.
c) Saatlerce aynanın karşısında saçlarını tarıyor-
du.
d) Kitaplarını okuduktan sonra bile başkalarına 
vermekten kaçınırdı.

Fiil veya isim kökleri yapım ekleri alarak anlam ve 
yapı yönünden değişirler. Yapım eki alan sözcük-
ler türemiş sözcük olur. 

4) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
kökü diğerlerinden farklıdır?

a) En büyük hayali tanınmış bir hekimlik okulun-
da gitmekmiş. 
b) Bazı sanatçıların eserlerini anlayabilmek için 
onlar gibi bakmak gerekir.
c) Uzmanlık sınavında oldukça yüksek bir puan 
almış.
d) Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulabili-
riz. 

5) Birleşik sözcükler farklı yollarda yapılabilir. Bir-
leşik sözcüklerden her ikisi de anlamı kaybede-
bilir. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan birleşik 
sözcüklerden hangisi bu yolla yapılmıştır?

a) Tarlaya düşen göktaşı oldukça büyüktü. 
b) Sen yeryüzünde gördüğün en iyi insandın.
c) Yeni aldığım ayakkabı ayağıma vuruyordu.
d) Bahçeden hanımeli kokusunu geliyordu. 

I. Bu dünyadakiler, kendilerini ölümsüz sanıyor.
II. Sen neden bugünlerde asabi davranıyorsun.
III. Yolumuz Gaziantep’e düşünce baklava yeme-
mek olmaz. 

6) Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili söz-
cükleri yapılarına göre değerlendirdiğimizde 
hangi seçenekteki tüm bilgiler doğrudur? 

a) Basit-Türemiş-Birleşik
b) Türemiş-Birleşik-Basit
c) Türemiş- Birleşik-Basit
d) Basit- Birleşik-Türemiş

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükle-
rin tümü yapıca basittir?

a) Haberi duyunca sevinç gözyaşlarını tutamadı.
b) Birkaç gün önce bizimle vedalaşıp ayrıldı.
c) Kardeşimi en son parkta görmüşler.
d) Okulumuza yeni gelen öğretmenle tanıştık.

   
  
8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin 
yapısı diğerlerinden farklıdır?

a) Onun sözü benim için yeterlidir. 
b) Öğretmenin verdiği yazı ödevini bitirdim.
c) Yapılan kazı çalışmaları uzun süreceğe benzi-
yor. 

d) Bu yapı iki bin yıldır ayakta duruyor.
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Yukarıdaki tablolarda basit ve türemiş sözcükle-
re örnekler verilirken yanlışlık yapılmıştır.

9) Bu yanlışlığı gidermek için hangi iki sözcük 
yer değiştirmelidir?

a) 1-C    b) 2-B
c) 3-D    d) 4-A

10) Aşağıdaki cümlelerde kullanılan birleşik 
sözcüklerden hangisi iki çekimli fiilin kaynaş-
ması yoluyla oluşmuştur?

a) İş yapan biri değildi, tam bir mirasyediydi. 
b) Sizinle cumartesi günü görüşürüz. 
c) Annem imambayıldıyı çok lezzetli yapıyor. 
d) Bu yıl biçerdöverler ekinleri erken hasat et-
meye başladı.

(I) Sabah erkenden kahvaltısı yapardı. (II) İşyeri-
ne en erken gidenlerdendi. (III) Diğer çalışanlar 
ona imrenerek bakardı. (IV) Patronun gözünde 
de ayrı bir yeri vardı. 

11) Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde birleşik sözcük kullanılmıştır?

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

12) “Dünya-Okul-Balık” sözcükleri sırasıyla 
yapılarına göre değerlendirdiğimizde hangi 
seçenek doğru olur?

a) Basit-Basit- Basit
b) Türemiş- Basit-Türemiş
c) Türemiş-Türemiş-Basit
d) Basit-Türemiş-Basit

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları

13) Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıda-
ki seçeneklerden hangisinde yanlış bir bilgi 
verilmiştir?

a) İlk dizede türemiş sözcük kullanılmıştır.
b) İkinci dizedeki tüm sözcükler basit yapılıdır.
c) 3. ve 4. dizedeki kelimelerin tümü basit yapı-
lıdır.
d) 5. ve 6. dizelerde türemiş sözcükler kullanıl-
mıştır. 

Geçen sene büyükbabamı kaybettiğimizde çok 
üzülmüştük. 

14) Altı çizili sözcükleri sırasıyla yapılarına 
göre değerlendirdiğimizde hangi seçenek 
doğru olur?

a) Birleşik-Birleşik-Basit
b) Birleşik-Birleşik-Türemiş
c) Birleşik- Basit-Türemiş
d) Basit-Türemiş-Türemiş

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, 
türemiş ve birleşik sözcük örneği vardır?

a) Geçen yıl mevsimlik işçi bulmakta epey zor-
landık.
b) Çocuğa aldığımız bilgisayar arızalanınca 
tamire götürdük.
c) Siparişlerimi kısa süre içerisinde getiren kişiye 
bahşiş de verdik.
d) Bugün benim en güzel günümdü.
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Basit Sözcükler

1 Hayvanlar

2 Yapraklar

3 Sözcükler

4  Hayallerimiz

Türemiş Söz.

A Odunluk

B Sözlenmek

C Esintiler

D Kedimizin 
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1. C
2. C
3. D
4. A
5. D
6. B
7. C
8. A
9. C
10. D
11. A
12. D
13. C
14. B
15. B
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