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1) Sözcüklerin anlamını ve yapısını değiştiren 
eklere yapım eki denir. Aşağıdaki altı çizili keli-
melerin hangisi yapım eki almıştır?

a) Misafirleri güzel bir şekilde ağırladık.
b) Son zamanlarda gündelik işlere gidiyordu.
c) Artık bu mevsimde pencereler açık kalmaz.
d)Çocuklar bahçede oyunlar oynuyor.

2) “-lik” eki Türkçede en çok kullanılan eklerden 
birisidir. Bu ek kelimelere farklı anlamlar kazandı-
rır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
bu ek “araç, alet” anlamı katmıştır?

a) Tuzluğu bana uzatır mısın?
b) Çok şükür insanlık daha ölmemiş.
c) Bütün şikâyetleri kaymakamlık makamına 
iletmiş.
d) Asla çocukluk yıllarını unutamıyor insan.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden fiil 
yapan bir yapım eki kullanılmıştır?

a) Sessiz bir ortamda çalışıyordu.
b) Onunla arkadaşlığımız hiç bozulmadı.
c) Çayı on dakika önce demledim.
d) Anlattığı fıkralarla bizi güldürüyordu.

4) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 
fiilden isim yapan bir yapım eki almıştır?

a) Anneme çiçekçiden bir demet gül aldım.
b) Son sınavda istediği sonucu alamadı.
c) Kimi zaman ondan ayrı kalmak zor geliyordu.
d) Arabanın göstergesinde arıza lambası yanı-
yordu.

5) Aşağıdaki tabloda bazı kelimelere getirilen 
ekler ve bu eklerin özellikleri belirtilmiştir. 
Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

a Şakalaş İsimden fiil yapan ek getirilmiş-
tir.

b Anlayış İsimden isim yapan ek getiril-
miştir. 

c Çalışkan Fiilden isim yapan ek getirilmiş-
tir.

d Güldür Fiilden fiil yapan ek getirilmiştir.

  
  
 
6) “-li” eki eklendiği sözcüğü sıfat yapabilir. Aşa-
ğıdakilerin hangisinde bu şekilde bir kullanım 
vardır?

a) Gösterişli bir kıyafet satın almıştı. 
b) Çocuk çok uslu duruyordu.
c) Kardeşim küçüklüğünden beri çok düzenliydi.
d)Aslen Adıyamanlıymış. 

7) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 
fiilden fiil yapan bir ek almıştır?

a) Bahçedeki ağaçları suladı, işini bitirdi.
b) Son bilmecenin cevabını herkes merak ediyor.
c) Tüm hayatı bir anda silindi gitti. 
d) Herkes doğru yaşasaydı yanlışlar azalırdı. 

Duvar ustası, iyi bir çıraklık geçirmeden başarılı 
     I     II     III 
olamazsınız diyordu. 
          IV

8) Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri 
bir yapım eki almıştır?

a) I-II    b) II-III
c) III-IV    d) II-IV
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“Tabiat renklenip canlanmaya başlayınca 
         I      II  III
görüntüler insana mutluluk veriyordu.”
       IV

9) Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin kökü sözcük türü bakımından ötekiler-
den farklıdır?

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

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı 
çizili sözcük görevi bakımından ötekilerden 
farklı bir ek almıştır?

a) Son günlerde bilim epey ilerledi.
b) Artık yaşananları içim kaldırmıyor.
c) İnsanlarda tüketim çılgınlığı başladı.
d) Giyim kuşamına önem vermez oldu.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı 
çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerden 
farklı bir ek almıştır?

a) Tahtadakileri defterinize yazın, sonra da evde 
tekrar edin.
b)Evde bir yığın işim var. 
c) Yeni kitaplar yayın piyasasına hazırlanıyor.
d)Son günlerde basın, yeterince iyi haber yapa-
mıyor.

“Çok insancıl davranışları sayesinde insanlara 
   I        II
cesaretli bir hayat yaşatılması gerektiğini öğret
     III        IV
ti.”

12) Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin 
hangisinde birden çok yapım eki vardır?

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

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lik” 
ekiyle türetilmiş kelime yer bildirmektedir?

a) Yazlık kıyafetleri nihayet valizlerden çıkardık.
b) Çok güzel bir gelinlik satın almıştı.
c) Kaybolan çocuk ormanlık alanda bulunmuş.
d) Gözlüğü kullanmaktan gına geldi artık.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cik” eki 
cümleye farklı bir anlam katmıştır?

a) Gencecik yaşta bu melun hastalığa yakalandı.
b) Küçücük çocuk bu işi nasıl yapar?
c) Evlerinde minik bir kedicik besliyorlardı. 
d) Haftaya bademcik ameliyatı olacağım.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansı-
madan doğmuş bir sözcük kullanılmıştır?

a) Vücudundaki morartıları bir türlü açıklayama-
dı.
b) Dalgaların sesini duydukça mutlu oluyordu.
c) Çatıdaki tıkırtıdan oldukça ürkmüştü. 
d) Kedinin titremesine yüreği dayanmıyordu. 

“Sınavı kazandığını duyunca sevinç gözyaşlarını 
tutamadı.”

16) Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Fiilden fiil yapan yapım eki almıştır.
b) Fiilden isim yapan yapım eki almıştır.
c) İsimden isim yapan yapım eki almıştır.
d) İsimden fiil isim yapan yapım eki almıştır.
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1. B
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A
7. C
8. C
9. D
10. B
11. A
12. D
13. C
14. D
15. C
16. B
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