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1.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden 

farklı bir yapım eki almıştır? 

  

 A) Sevincin yüzü güler, umudun çiçeği açar 

 B) Pencereden bakınca birden yeşeren avlu 

 C) Çocuk oynuyor askın büyülü sesiyle 

 D) Uyuyan bir bebek gibi sallanıyor 

 E) Beynimin çıkmaz sokaklarında 

  

 

 

2.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin aldığı ek 

diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) Diğeri yatmış, karanlıkların üstüne. 

 B) İsçilerden dinliyorum dünyayı. 

 C) Ne sesim eksilir, ne umut biter. 

 D) Yorulmaz yaslı bir yürek bile. 

 E) Gürültüyle uzaklaştı güvercinler. 

  

 

 

3.  Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi yapıca 

diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) İstek oradan geçiyordu o puslu dünyadan. 

 B) Siyah eldivenimle yürüdüm sularda. 

 C) Hiç kimse bakmaya dayanamaz. 

 D) Renk suların önünde gülmüş. 

 E) Hiç kimse duymak istemez. 

  

 

 

4.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem fiilden türemiş 

bir fiildir? 

  

 A) Bense yitiriyorum umudumu sevdikçe. 

 B) Arıyorum uçurumlardaki yerini. 

 C) Yanıyorum kalbimin tam ortasında. 

 D) Başlıyor son ufuklarla bulutlar rengi. 

 E) Balık balığı seyreder akvaryumlarda. 

  

 

5.  Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisi 

yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır? 

  

 A) Her gülüsün kovuğundan iniyorum. 

 B) Açıyorum göğsümde kilitli bir yarayı. 

 C) Bir tasın kumlu damarına yerleşiyorum. 

 D) En kısmetsiz köküyüm gençlik ağacının. 

 E) Sevgim ve yüreğim kimin umurunda. 

 

 

6.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş 

bir sözcük vardır? 

  

 A) Gecede ağaç ve onun kara yaprakları. 

 B) Kısa ötüşleri aksam kuşunun. 

 C) Yalının korkuluk demirine yaslanmış. 

 D) Gelir, çamur atar sevdiğine. 

 E) Kapımı gizli bir el tıklatır. 

  

 

7.  Yeniden başlıyorum her sabah  

 I   

Takılıyorum pesine sokak çocuklarının  

 II  III   

Dolaşıyorum issiz güçsüz 

 IV  V 

Altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından 

diğerlerinden farklıdır? 

  

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

  

 

8.  Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı 

birleşik bir fiildir? 

  

 A) Otururduk saatler boyu, erikler altında. 

 B) Artık onunla anlaşabiliyorduk. 

 C) Hepsi düşündüğüm gibi çıkıyordu. 

 D) Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. 

 E) Ak bir el süzülüyor yanaklarından aşağı. 

  

 

9.  “–miş” eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir işlevde 

kullanılmıştır? 

  

 A) Issız bir kösede uzanmış, yatıyordu. 

 B) Kızarmış bir piliç getirdiler. 

 C) Doğduğu köyü ziyarete gitmiş. 

 D) Edebiyat sınavı dün yapılmış. 

 E) Özlüyormuş simdi o eski günleri. 

  

 

 

10.  Dalgacının biri sanırım 

Bir cırcır böceği 

Cırlar durur adımı 

Gizlenir ben dönünce de 

Yukarıdaki dizelerde yapım eki almış kaç sözcük 

vardır? 

  

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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11.  Söner aksam güneşleri  

 I II 

Üç genç geçer ak giysilerle  

 III IV 

Ayaklarında bakır telleri 

 V 

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden 

hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? 

  

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

  

 

 

12.  Beni olduğum yere çivileyen  

 I  II  III   

Bir devinimiyle bir saç teli uçuşmasıyla 

 IV  V 

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin 

kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? 

  

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

  

 

 

13.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, fiilden 

fiil yapma eki almıştır? 

  

 A) Bir ırmağın akısı sesini güzelleştirir. 

 B) Beni rüzgârlı bir dağa benzetirler. 

 C) Bir ırmak gibi döküleceğim denize. 

 D) Karlı bakışlarından çağlayan hüzün… 

 E) Simitçi bir çığlıkla serpiliyor yerde. 

  

 

 

 

14.  Bu şirin belde, yeşiliyle görenleri büyülüyor. İnsana  

 I 

huzur veren, dağların mavi tepeleri, yeşiliyle  

 II III 

bütünleşince insanı sarıveren bir renk cümbüşü ortaya  

 IV V 

çıkıyor. Tepelerinin, patika yollarının da ayrı bir tadı var. 

 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, bir 

varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır? 

  

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

  

 

 

 

15.  Bir varlığın neye ya da kime ait olduğunu bildiren eklere 

"iyelik eki" denir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki almış bir 

sözcük yoktur? 

  

 A) Defterimde kırk suret, ne yapsam. 

 B) Bir günün sonunda bekleyen arzu… 

 C) Aklım basımda değil, nedenini bilmiyorum. 

 D) Beklemek, dünyadaki en zor ismiş. 

 E) Zamanın sonunu bulmaya çalışmak anlamsız. 

 

 

16.  Bazı yapım ekleri, fiil köklerinden yeni anlamda fiiller 

türetirler. 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

bu tanıma uygun bir ek almıştır? 

  

 A) Bir bakış attın, kalbimi yaktın. 

 B) Sis görüş alanımızı iyice kapattı. 

 C) Tek vuruş onu mindere yıkmaya yetti, 

 D) Ölene kadar ondan kaçış yok. 

 E) Artık bizimle anlaş, dedi. 

  

 

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

isimden türemiş bir fiil değildir? 

  

 A) Bir anda su üstüme püskürdü. 

 B) Onunla her gün selamlaştım da ne oldu? 

 C) Öğlen sıcağı vurunca insan iyice acıkır. 

 D) Gençliğimde dalgalandım; ama simdi duruldum. 

 E) Yemeğin ve salatanın malzemesini yeterince 

tuzladım. 

  

 

 

 

18.  "–lık (–lik)" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde geldiği 

sözcüğe "yer" anlamı kazandırmıştır? 

  

 A) Antalya şimdilerde günlük güneşliktir. 

 B) Günlük çarsıya gider, orayı gezip gelirdi. 

 C) Bir yemeklik domatesimiz kalmış. 

 D) Karadeniz'in yaylaları, her zaman çimenlik. 

 E) O, artık yataklık bir hasta oldu. 

  

 

 

19.  Doğadaki varlıkların ya da doğal olayların seslerini taklit 

yoluyla oluşan sözcüklere "yansıma sözcükler" denir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansımadan 

türemiş bir sözcük yoktur? 

  

 A) Meşin kırbaç bir anda sakladı. 

 B) Kulaklarımda bir fısıltı var hâlâ. 

 C) Yağmurla birlikte gök de gürledi. 

 D) Simdi kuzular meleşiyordur. 

 E) Yağız ve doru otlar hoyratça kişnedi. 

  

 

 

 

20.  Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan köklere 

"sesteş kök" denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük sesteş kök değildir? 

  

 A) Ahmet yeni bir yat almış. 

 B) Ömrün boyunca bir gül gibi ol. 

 C) Sen de yan benim gibi ateşlerde. 

 D) Savaş, insanlara mutluluk getirmez. 

 E) Bir yaz daha böyle sensiz geçti. 
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