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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, yapı 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) Ben o zamanlar çok şımarıkmışım. 

 B) Annemin yumuşacık, sarı saçları vardı. 

 C) En çok o mavi gözlerini özlüyorum. 

 D) Annem aklıma gelince o evi de hatırlıyorum. 

 E) Beş altı yaşların pembe dünyasına gömüldüm. 

  

 

 

2.  Aşağıdakilerin hangisinde yansımadan türemiş bir 

yüklem vardır? 

  

 A) Beş gün su taşıdık dereden 

 B) Çatlıyor gece, direnişi görmek için 

 C) Günlerdir içimi sancıtır şiir 

 D) Bu can bunca hasrete dayanır 

 E) Ölürsem dağlar için ölürüm Ferhat 

  

 

3.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı 

ek diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) İçim çiçek açıveriyor ansızın 

 B) Yazım beni ele veriyor gecede 

 C) Tarihlere geçiyor kalemim artık 

 D) Fabrikada tütün sarıyor kızım 

 E) Kalbimiz de bakım ister evler gibi 

  

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir fiil 

kullanılmıştır? 

  

 A) Yüreğin çağlayanlarında kayıyor çocuklar 

 B) Martılar koklamış ışığın sevgisini 

 C) Tepemizde ezilebiliyor yorgun toprağımız 

 D) Dolanıyor gündüz bir adak ağacına 

 E) Yürümüştüm geceler boyu kalbime 

  

 

 

5.  Anneler gözlerine güven doldurmuşlar  

 I  II   

Toprağı ve denizi emekte örgütlemişler 

 III  IV  V 

Altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından 

diğerlerinden farklıdır? 

  

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

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

birden fazla yapım eki almıştır? 

  

 A) Kıvançla çınlatırız sevgilerimizi 

 B) Telini incitmeden gül topluyor 

 C) Çekiyor keman yayını çiçeklikten 

 D) Bahçelere doluyor Karadeniz soluğu 

 E) Yanına sokulmuş gizlice kızıl kuşlar 

  

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden 

farklıdır? 

  

 A) Kollarından vurulmuş paslı çiviyle 

 B) Bırakmadan ardımızda acıları sevinçleri 

 C) Aynı daldan koparırız yemişleri 

 D) Bir yanına onlarca gül dikmişler 

 E) Gülüşü eski acıları taşıyor 

  

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin altı çizili sözcüklerin hangisi 

çekim eki almamıştır? 

  

 A) Kararlaştırılan kente doğru ilerlediler 

 B) Dikenli tellerden urbalar giyip 

 C) Astılar ozanın kanlı bileklerini 

 D) Yel vurdukça saçları türkü söyler 

 E) Çatlayacak yalanın çelik kabuğu 

  

 

9.  Öncü birlikler çoktan keşfe çıkmışlardı, az sonra telsiz  

 I  II  III 

bildirdi roket hedeflerini. 

 IV  V 

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi, yapısı 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) I ve II B) II ve III C) I ve IV 

 D) III ve IV E) IV ve V  

  

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

isimden isim yapım eki almıştır? 

  

 A) Kaç işçi gördüm gözü yaşlı. 

 B) Keder yağar dört mevsim göklerinden. 

 C) Saçlarını toplamışsın ensende uçuşuyor nisan. 

 D) İçimden seni sevmek geliyor. 

 E) Elmas bir tasarıdır aslında gece. 
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11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

isimden fiil yapım eki almıştır? 

  

 A) Biraz ürkek fakat oturmuş bakınıyor 

 B) Birbirimize acı verme tehlikesi yok 

 C) En birinci sevgilim sen oldun sen 

 D) Ben öfkeliyim, o hep kederli 

 E) Sana çiçekler yolluyorum gönlümden 

  

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

hem yapım hem çekim eki almıştır? 

  

 A) Yeni bir söz seçilecekse yaşama 

 B) Dünyanın kabuğu çatlıyor şimdi 

 C) Sonra bir sürgün gibi yaşadım 

 D) Yasaklı karşılandım kentlerde 

 E) Mutluluk uzanır yayla içinde 

  

 

 

13.  Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisi 

çekim eki almamıştır? 

  

 A) Belirsiz sonbahar çığlığı, hafif çığlık 

 B) Görülüyor her şey kentin aynasından 

 C) Farkın yok gözyaşı yontusundan 

 D) Gördün düşünde o çıplak kayayı 

 E) Çiçekli bir örtü gibi konmasın 

  

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

birden fazla yapım eki almıştır? 

  

 A) Yabancı akşamların karanlık gülleri 

 B) Acı haberler bizleri bekler kuytularda 

 C) Dost gözlerin sönmeyen sevgisi 

 D) Ey içine ay düşmüş toprak 

 E) Dillerin bıçak açmaz suskunluğu 

  

 

 

15.  Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

türemiş sözcük değildir? 

  

 A) Güneş girmiştir kır çiçekli perdesinden 

 B) Irmak yanlamasına döndürdü önünü 

 C) Üç gül çoğaltınca mutluluğumuzu 

 D) Ozanlara sordular gülün ömrünü 

 E) Ölümlerin yeniden dirilmelerine 

  

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 

yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) Bir yanı ilkyaz, aşklar doğuracak 

 B) Bir sınırla ayrılmış gibi yaşam 

 C) Bellek edinip güneşi, yıldızları 

 D) İnerken karmaşık ve susuzdur 

 E) Kekik kokulu bir oda 

 

 

  

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük 

vardır? 

  

 A) Süsledi sevgisini iki pembe avucun 

 B) Yorgun belleğimde eski acılar 

 C) Yürekte buluşmanın gizli fırtınası 

 D) Konuşuldukça büyüyor ırmaklar 

 E) Dökülüveriyor bir bir göğün yaprakları 

  

 

 

 

18.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı 

bakımından türemiş değildir? 

  

 A) Herkes kendi yankısının peşinde 

 B) Evler bir bir yıkılırken üstüme 

 C) Uyanmak için bir başka gecede 

 D) Karanlığın karanlığa dönüşünü gördüm 

 E) Akıyor güneşin kimsesiz ışıkları 

  

 

 

 

 

 

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden 

farklıdır? 

  

 A) Tahtayı tutkuyla kucaklayan çivi 

 B) Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte 

 C) Kirli sokaklarına güneş vurmadan odanda 

 D) Yollar canlanmış, sıkarken boyuna 

 E) Karanlık usulca konarken pencerene 

  

 

 

 

 

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

çekim eki almamıştır? 

  

 A) Ağır ağır yükseliyor davulun sesi 

 B) Tutun elimden, elimden tutun yoksa 

 C) Bu canavar sessizlik, bu yılgınlık 

 D) Nerede yıldırımlar, yağmurlar nerede 

 E) Elim alev almış gibi yanıyor 

  

 

 

 

 

21.  Aşağıdaki verilenlerin hangisinde “kökteş” sözcük 

kullanılmamıştır? 

  

 A)  Duvarları yeşile boyadı. 

 B) Yıllar sonra iki ülke de barış imzaladı. 

 C) Çocuklar, sokakta sürekli dövüşüyordu. 

 D) Evin temizliği bugün herkesi çok yordu. 

 E) Eski elbisesini büyük bir titizlikle yamadı. 
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