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1.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

ötekilerden farklı bir ek almıştır? 

  

 A) Yazı bu yıl iyi geçiremedik. 

 B) Kazı yarın kasaba kestireceğiz. 

 C) Bizi otelde nasıl unutursun! 

 D) Gemi atın ağzından çıkar artık. 

 E) Dizi yarın akşam tatile giriyor. 

  

 

 

 

2.  Kültürün özü değiştirilemez, kültür toptan terk edilip  

 I II III 

yerine başka bir kültür konulamaz; ancak bir kısmı  

 IV 

yenilebilir. 

 V 

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin 

hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan 

türemiş bir ad vardır? 

  

 A) Ağaçların arasından şırıl şırıl su sesi geliyordu. 

 B) Balonu patlayan çocuk ağlamaya başladı. 

 C) Bahçenin önündeki köpekler hırlıyordu. 

 D) Yazar kalemini kılıç gibi kullanıyordu. 

 E) Çocukların fısıltıları odadakileri rahatsız ediyordu. 

  

 

 

 

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iyelik eki almış bir 

sözcük yoktur? 

  

 A) İçime bakacak yüzüm kalmadı aç kaldıkça 

sözlerimi yiyorum. 

 B) Kilitli dilim sınanmamış bir ustura gibi dokunacak 

bir kelime bekliyor. 

 C) Karlı dağlar ardında yaşama sanatı incelik ister. 

 D) Sen bir amelesin yeryüzü, tarla, üç karış yer yeter. 

 E) Olaydan sonra çocuğun yüzüne bacak halim 

kalmadı. 

 

 

5.  Aşağıdakilerin hangisinde "–ma / –me" eki 

diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

  

 A) İnsanlar arasındaki algılama farklılığı sanatı 

doğurmuştur. 

 B) Çevrendekilere bu kadar güvenme, dediler; ama 

ben dinlemedim 

 C) Çocuklarda zihinsel gelişme anne karnında başlar. 

 D) Dün akşam dinlediğim konuşma kalp sağlığıyla 

ilgiliydi. 

 E) Şiir okuma alışkanlığını topluma kazandırmamız 

gerekir. 

  

 

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, yapısı 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) Bilmem hangi âlemde bu toprağa düşeli 

 B) Yataklara serildim, cam kırığı düşeli. 

 C) Kafam bir cenk meydanı, kokusu kan ve barut, 

 D) Bana yanmak düşüyor, yangım görsem resimde 

 E) Nefes alırken bile inkişar ve pişmanlık 

  

 

 

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

hem yapım, hem çekim eki almıştır? 

  

 A) Gizli gizli buluşup konuşuyorlarmış. 

 B) O yıllarda dayım şoförlük yapıyordu. 

 C) Geceler boyu yazı yazardı. 

 D) Kahveye her girişimde beni yanına çağırırdı. 

 E) Bozuk paraları avucuma tutuştururdu. 

  

 

 

 

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemine gelen 

yapım eki, işlevi bakımından öbürlerinden farklıdır? 

  

 A) Sonra mızıkayla bir şeyler çalmaya başladı. 

 B) Ülkemizde eğitim seferberlikleri yapılır. 

 C) Büyük bir resim sergisi açılmıştı. 

 D) Gürültü yaparak sınıfları doldurduk. 

 E) Bayram sabahı beni annem giydirdi. 
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9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler 

basittir? 

  

 A) Yavaşça yerinden kalkıp ortaya geldi. 

 B) Babama ve dilsiz kıza bakıyordum. 

 C) Annemin dudakları, titremeye başladı. 

 D) Başımı babamın omzuna gömmüştüm. 

 E) Ben yatağıma gömülmüş, ağlıyordum. 

  

 

10.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

işlev bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır? 

  

 A) Korka korka kapıya kadar gittik. 

 B) Ürken güvercinler birden havalandı. 

 C) Görevli hiçbir yorum yapmıyordu. 

 D) Çaresiz bir şekilde oradan ayrıldım. 

 E) Derinlik cızırdamaya başlamıştı bile. 

  

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –den eki, cümleye 

neden anlamı katmıştır? 

  

 A) Köyden sabaha doğru ayrıldılar. 

 B) Heyecandan ne söyleyeceğini şaşırmıştı. 

 C) Oldum olası hayvanlardan korkardı. 

 D) Kuyudan su getirmeye gittiler. 

 E) İlâçlardan hiçbir fayda görmedim. 

  

 

 

12.  Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcüklerden 

hangisi, biçimsel kuruluşu bakımından diğerlerinden 

farklıdır? 

  

 A) Kırıkkale benim için önemli bir yerdir. 

 B) Eskişehir’e daha iki saat var. 

 C) Dün gece çok sivrisinek vardı. 

 D) Boşboğaz insanlardan hiç hoşlanmam. 

 E) Ağaçkakanlar hakkında bilgi topluyordu. 

  

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

iyelik eki almıştır? 

  

 A) Irmakla istasyon arasında bir yıkıntı vardı. 

 B) Horozu, ilk gördüğü kişiye hediye etmiş. 

 C) Bir ara içi geçmiş, gözleri kapanmış. 

 D) Koşarak kadına yetişmeye çalışmış. 

 E) Su deposunun bitişiğindeki yeri çok beğenmiş. 

  

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

birden çok yapım eki alınmıştır? 

  

 A) Konuştukça ağzından bal damlıyor sanırsınız. 

 B) Size her türlü kolaylığı gösterir. 

 C) Kesik kesik köpek havlamaları işitiliyor. 

 D) Tek isteğimiz iyi bir ev almak. 

 E) O gece istasyon şefinin dairesinde kalmışlar. 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–ma” eki, 

diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

  

 A) Okulun görevlileri bile işe girişmemiş. 

 B) Çiçekler henüz eve gönderilmedi. 

 C) Şiir okumaya başlayınca ağlardı. 

 D) Hiçbir görevini zamanında yapmadı. 

 E) Babamla amcam hiç küsmemişler. 

  

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım, hem 

çekim eki almış bir sözcük yoktur? 

  

 A) Orada yazlık kışlık sinema işletiyorlar. 

 B) Babam da bu işte dikiş tutturmuş. 

 C) Kaçış hikâyesi, aileyi deliye döndürmüş. 

 D) Yollarda doğmuş, yolculukta büyümüşüm. 

 E) Odamın penceresinden hep bu bahçeye bakarmış. 

  

 

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimden 

türemiş bir fiildir? 

  

 A) Dedemin inekleri zamanla çoğalmış. 

 B) Şehirde hayvanat bahçesi kurulmuş. 

 C) Ondan sonra da herkesin sesi kesildi. 

 D) Böylece üniversiteyi de başarıyla bitirmiş. 

 E) Annemle babam Eyüp’te mahalleden tanışıyorlar. 

  

 

 

18.  Gençliğinde sütçülük yaparken koyun da alıp satarmış. 

 I  II  III  IV  V 

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gövde 

değildir? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

 

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

aldığı yapım eki türünü değiştirmiştir? 

  

 A) Dışarıda yakıcı bir güneş vardı. 

 B) Marketçinin karısı çok dertli idi. 

 C) Ağır yük kaldırmış, belli tutulmuştu. 

 D) O ıssızlıkta bana bir kardeş gibi sarılmıştı. 

 E) Giriştiği kavgada iyi bir dövülmüştü. 

  

 

20.  Aşağıdaki altı çizili birleşik sözcüklerden hangisi, 

diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur? 

  

 A) Havalar serinleyince hanımeli, bir havaya girdi. 

 B) Babam keçiboynuzunu oldum olası severdi. 

 C) Hayatımda ilk kez denizaltı görüyordum. 

 D) Ben oralarda oynar, gökdelenlere aldırmazdım. 

 E) Dün eve bülbülyuvası getirdi teyzem. 

 

http://www.dogruegitim.com/

