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“ Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenler-
dir.(1) Öğretmenden, eğiticiden(2) yoksun bir 
millet, henüz millet namını(3) almak istidadını 
keşfetmemiştir.(4)”

1) Bu cümledeki numaralandırılmış kelime-
lerin yapı bakımından türleri sırasıyla hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?
 
a) Basit-Türemiş-Basit-Birleşik
b) Türemiş-Basit-Basit-Türemiş
c) Türemiş-Türemiş-Basit-Basit
d) Türemiş-Türemiş-Basit-Birleşik
 

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakı-
mından ötekilerden farklıdır?

a) tuzluk   b) İngilizce
c) komşular   d) kızartı

3) Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcük-
lerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?

a) Devasa rüzgârgüllerini gören çocukların ağzı 
açık kaldı.
b) Bebeğin ateşini ısıölçer ile ölçtük. 
c) Serçeparmağı, basketbol oynarken yerinden 
çıkmıştı.
d) Eğer Atatürk gibi bir lidere sahipsek ne kadar 
şanslı olduğumuzu bilmeliyiz. 

Depodan eski giysilerini niçin çıkardın?
       I          II            III 
4) Yukarıdaki numaralanmış sözcükleri yapı-
larına göre doğru değerlendirilmiş hali hangi 
seçenekte yer almaktadır?

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

Ali: Sözlük-Devlet-İmambayıldı
Can: Evren- Gözlük-Biçerdöver
Mehtap: Silecek-Parasız-Külbastı
Sevda: Mirasyedi-Huzursuz- Cumartesi 

Dört arkadaş sırasıyla basit, türemiş ve birleşik 
sözcüklerden oluşan örnekleri bir kağıda yazmış-
tır. 

5) Öğrencilerden sadece bir tanesi bu sırala-
maya uygun örnekler vermiştir. Bu öğrenci 
hangisidir?

a) Ali   b) Can 
c) Mehtap   d) Sevda

I. Öğretmenimle meslektaş olmanın onurunu 
yaşıyorum.
II. Çok çekingen davranıyorsun.
III. Sıcaklarda çok terliyordu.
IV. Köylü milletin efendisidir.

6) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde altı çizili kelime, aldığı ekle fiil olmuştur? 

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

I. Caddeler, sokaklar, bu eski evler hep seni 
anımsatır bana. 
II. İhtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek yardı-
mında bulundular. 
III. Genç yaşta evlen, diyenlere işimin olmadığını 
söylüyorum. 
IV. Bu çocuk her ortamda çok huysuz davranıyor. 

7) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çi-
zili sözcükler sırasıyla yapım eki aldıktan hangi 
sözcük türüne dönüşmüştür?

a) Fiil-İsim-Fiil-İsim 
b) İsim-İsim-Fiil-İsim
c) Fiil-İsim-İsim-Fiil
d) İsim-Fiil-Fiil-İsim
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8) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi 
fiil+ isim şeklinde oluşturulmuştur?

a) Uludağ   b) Mirasyedi
c) Dedikodu   d) Albeni

9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapı-
lıdır?
a) Okullarda   b) Öğretmenimiz
c) Sınıftakiler   d) Unutkanlık

Son günlerde gönlümde bir sızı, ruhumda bir 

acı yaşamaya başladım. 

10)Yukarıdaki cümlede yer alan altı kelime-
lerden hangisi yapısı bakımından diğerlerin-
den diğerlerinden farklıdır?

a) günlerde   b) gönlümde
c) sızı    d) acı

I.Binbaşı Selahattin, görevi başındayken şehit 
düştü.
II.Bozkırda yaşamak, oldukça zordu.
III.Odama yeni çekyat aldım.
IV.Ben ilkokuldayken buralar çorak birer tarlaydı.

11) Yukarıdaki cümlelerde yer alan birleşik 
sözcüklerden hangileri aynı yolla oluşturul-
muştur? 
a) I-II    b) II-III
c) II-IV    d) III-IV

12) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi-
nin kökü isim değildir?

a) Sınavı başlayan öğrencilerimize başarılar 
dileriz.
b) Bu oyunu herkesten iyi oynuyor.
c) Bu hastalığın belirtisi herkeste farklı oluyor.
d) Susuz kalınca suyun kıymetini anlarız.

Basit sözcükler kök halinde veya çekim eki almış 
şeklinde olabilir. Çekim ekleri sözcüklerin yapısı-
nı değiştirmez.

13) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
basit yapılı bir sözcük değildir?

a) Bu yazı memleketinde geçirecekmiş. 
b) Ölüm ilanında onun adını görünce çok şaşır-
dık. 
c) Senin kardeşin bu yıl kaçıncı sınıfa geçti?
d) Annemi, geçen yıl kaybettik. 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerle-
rinden fazla birleşik sözcük kullanılmıştır?

a) Bu çocuk sivrisinek gibi sürekli vızıldıyor.
b) Eski buzdolabını ve çekyatı eskiciye sattım.
c) Eskiden buralar gecekondudan geçilmezdi.
d) Pazartesi günü Çanakkale’ye doğru gidebili-
riz.

Kök halindeki sözcükler yapım eki alarak gövde 
durumuna geçer. Yapım ekleri bu sözcükleri fiil 
ya da isim yapabilir. 

15) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
aldığı ekten sonra diğerlerinden farklı bir tür 
oluşturmuştur?

a) Bazı sesteş sözcükler, cümlede farklı görevler-
de kullanılır. 
b) Yağışlar son günlerde epey azaldı.
c) Bisikletten düşünce dizleri yaralanmış.
d) Dersteki görseller sayesinde konu anlaşılır 
oldu.

16) Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik 
sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluşturul-
muştur?

a) Kardeşim geçen sene kuşpalazına yakalan-
mıştı.
b) Sivrisineklerden bir türlü uyuyamıyoruz.
c) Acıgöl’e gidince çocukluk günlerim aklıma 
geldi.
d) O ne açıkgöz adamdır, bilemezsin.
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1. D 
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. A
8. D
9. C
10. C
11. B
12. C
13. B
14. D
15. A
16. A
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