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1. Esra öğretmen, tahtaya aşağıdaki cümleleri yazmış ve öğrencisi Cem’den neden-sonuç iliş-
kisi olan cümleleri bulup defterine yazmasını istemiştir.

Beni çok sevdiğinden hatalarımı görmezden geliyor.

Ablam su içmek için mutfağa geçti.

Evi temizlemek için bir sürü malzeme aldım.

Sesi güzel olduğu için koroya seçildi.

I.

II.

III.

IV.

 Buna göre Cem numaralanmış cümlelerin hangilerini defterine yazmalıdır?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV 

2. Araştırmacılar stresin ilk olarak bağışıklık sistemini etkilediğini, saçların beyazlamasının ba-
ğışıklık hücrelerinin pigment (renk veren kimyasal maddeler) üreten hücreleri öldürmesi so-
nucunda gerçekleştiğini düşünmüşler.

 Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Cümlede sözü edilen durumun bir kesinliği yoktur.

B) Saçların beyazlaması, pigment üreten hücreleri öldürmektedir.

C) Stresin öncelikle bağışıklık sistemini etkilediği düşünülmektedir.

D) Saçların beyazlamasıyla pigment üreten hücreler arasında bir ilişki bulunmaktadır.

3. Eski insanlara baktığımızda onlar, “Ev alma, komşu al.” anlayışıyla yetişmiştir.  Şimdiki insan-

lara bakarsak bu durumun değiştiğini görürüz. Onlar da, “Fazla mal göz çıkarmaz.” anlayışı 

ile yetişmiştir. Ben, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.”a inanıyorum. “Komşunun tavuğu 

komşuya kaz görünür.” anlayışı ile yetişenlerde ise kıskançlık hâkimdir. 
 Bu parçada numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

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

I

II

III IV

3

Nedir?

Asıl yargının bir amaca bağ-
landığı cümlelere “amaç-so-
nuç cümleleri” denir.

Uyarı!

Bir cümlede “Ne amaçla?” 
sorusunun cevabının ve-
rildiği bölüm amaç-sonuç 
cümlesinin amaç kısmını 
oluşturur. Cümlede “Niçin?” 
sorusuna amaç bölümü de 
cevap verebilir. Bu nedenle 
“Niçin?” sorusunu sadece 
sebep-sonuç cümlelerini 
bulurken sormalıyız.

Örnek

“Biraz hava almak için evden 
ayrıldı.” cümlesinde kişinin 
evden ayrılması hava alma 
amacına bağlanmıştır.

Amaç-Sonuç Cümleleri
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4. 
       Cümleler Cümlenin İfade 

Ettiği Anlamlar

I. Sen mutlu olasın diye yapıldı bu kadar hazırlık. Neden-Sonuç

II. Zamanlamayı doğru yaptığın takdirde ödülü kazanırsın. Koşul

III. Alışveriş çılgınlığından kargo şirketleri siparişleri zamanında 
teslim edemedi. Amaç-Sonuç

IV. Bu kitapları anlayarak okursan derslerinde de başarılı olur-
sun. Koşul

 Bu tablodaki yanlışlığın giderilmesi için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiş-
tirmelidir?
A) I – III B) I – IV C) II – III D) II – IV

5. Toplumun önemsediği biri olmak istiyorsanız şu tavsiyeleri dikkate alınız: 
• Kendinize güvenin. 

• Daha samimi olun ve herkese büyük bir sevgi ve sempati duyun.

• Gözünüzü geleceğe dikerek hareket edin. 

• Karşınıza çıkan zorluklarda pes etmeyin, zorluklara sabretmeyi bilin. 

• Kendinize olduğu kadar etrafınızdakilere de saygılı olun. 

 Bu tavsiyeleri benimseyen birinin aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenmez? 
A) Hayatımda planladığım şeyleri başaracağıma adım gibi eminim.  

B) Gelecekte ne olacağını düşünmeden anı yaşamak beni mutlu ediyor.

C) Çevremdeki insanlardan gördüğüm saygı ve sevgiyi ben de onlara gösterdim.  

D) İstediğim bazı şeylere hemen sahip olamadım ama inatla uğraştım ve başardım.

Dikkat!

Amaç-sonuç cümlelerinde 
amaç kısmındaki yargı ger-
çekleşmemiştir. Onu gerçek-
leştirmek için eyleme geçil-
miştir.
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6. Aşağıda bazı öğrenciler ifade ettikleri anlam özelliklerine göre cümleler oluşturmuştur.

Yazarın öykü dışında
romanı ve şiir kitabı da var.

Yaz tatilini geçirmek üzere
köye gitti.

Gün batarken gördüğü
manzaraya hayran kaldı.

İki dakika beni dinlersen her
şeyi öğreneceksin.

Kemal
Ünal

EfeEmin

 Öğrencilerin oluşturduğu cümlelerin anlam özellikleriyle ilgili olarak şu yorumlar yapılmıştır:
I. Kemal’in kurduğu cümle kanıtlanabilir özellikte bir cümledir. 
II. Ünal’ın kurduğu cümlede yapılan eylem yapılma sebebiyle birlikte verilmiştir. 
III. Emin’in kurduğu cümle kişisel görüş bildirir.
IV. Efe’nin kurduğu cümlede eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır. 

 Buna göre öğrencilerin cümleleriyle ilgili olarak numaralanmış yorumların hangisi 
söylenemez?
A) I  B) II C) III D) IV

7. Olgun öğretmen, Gamze’ye aşağıdaki bilgiyi verdikten sonra pişmanlık cümlesine örnek ver-
mesini istemiştir.

 

Yapılan iş sonucunda hissedilen üzüntüyü ifade etmek için kurulan cümlelere
“pişmanlık cümlesi” denir.

 Buna göre Gamze, aşağıdaki cümlelerin hangisini örnek olarak söyleyebilir?
A) Biz bu takımı hiçbir zaman yenemeyiz.

B) Gecenin bu saatinde yemek yememeliydim.

C) Bu havada yola çıkmak senin için tehlikeli olabilir.

D) Geçen yaz piknik yapmak için gittiğimiz yayla harikaydı.
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8. Bazı yazarlar, yazarak hayatlarını kazanırlar. Yani ne kadar yazarlarsa o kadar para kazanır-
lar. Dolayısıyla sürekli üretken olmak durumundadırlar ancak öyle zamanlar olur ki tekleyen 
eski bir araba gibi ne düşünürlerse düşünsünler tıkanıp kalırlar. Böyle zamanlarda fazla dü-
şünmeyi bırakıp başka işlerle uğraşmayı tercih ederler.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu parçadaki altı çizili sözle anlatılan durumu yaşayan 
bir kişiye ait olabilir?
A) Sürekli yazarım, üretkenimdir.

B) Bence yazmak, vazgeçilmez bir tutkudur.

C) Yazmakta zorlandığım zamanlar olmuyor değil.

D) Yazıyorum çünkü bu şekilde para kazanıyorum. 

9. Bir düşünceden başka bir düşünceye geçiş yapılmasını ve ifadeler arasında bağlantı kurul-
masını sağlayan ifadelere “geçiş ve bağlantı ifadeleri” denir.

 Örnekler: 
 “Akşam oldu fakat henüz işimiz bitmedi.”
 Bu cümledeki “fakat” sözcüğü iki farklı düşünce arasında geçiş yapılmasını sağlamıştır.
 “Ben de sizinle gelirim çünkü iş yapmayı seviyorum.”
 Bu cümledeki “çünkü” sözcüğü ifadeler arasında bağlantı kurulmasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmamıştır?
A) Toplantıya herkes gelmişti yalnız Arzu’yu görmedim.

B) Önerdiğin dükkâna gittim ancak pek beğenmedim

C) Dediğini yaparım ama sen de dersine çalışacaksın.

D) Akşamüstü beyaz bir otomobile binip çarşıya gitti.

10. Aşağıda öğrencilerin ders çalışmamak için öne sürdüğü mazeretlere çözüm önerileri verilmiştir. 
• Her tekrar konuyu daha iyi öğrenmen için bir fırsattır, bu fırsatı değerlendirmelisin. 

• Derslere karşı olan ön yargılarını bir kenara bırakıp ben başarırım diyerek hareket etmelisin.

• Ders çalışırken uyguladığın yöntemlerde bir yanlışlık olabilir, ders çalışma yöntemini 
değiştir, o dersi anladığını fark edeceksin.  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi çözüm önerileri verilen mazeretlerden biri değildir? 
A) Ben bu konuları zaten biliyorum.

B) Ders çalışırken hemen canım sıkılıyor. 

C) Zaten bu dersten başarılı olamayacağım.

D) Ne kadar uğraşsam da dersi anlamıyorum. 

Uyarı!

“… kanıtlanabilirlik açısın-
dan farklıdır?” sorularında 
cümlelerin öznel ya da nes-
nel olma durumlarına göre 
yorumda bulunacağız.

Püf Noktası

Neden-sonuç cümleleri ile 
amaç-sonuç cümlelerini ayırt 
etmek için önce amaç-sonuç 
cümlelerini “Ne amaçla?” 
sorusuyla bulup daha son-
ra sebep-sonuç cümlelerini 
bulmalıyız. 

pucu

Amaç-sonuç cümlelerinin 
amaç kısmı genellikle “-mek 
için, -mek üzere, diye, ile” 
ifadelerinin yargıya bağlan-
masıyla yapılır.
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1. 

 Dünya, uzayın parçasıdır. Ama biz “uzay” kelimesini, Dünya’mızın ve atmosferinin dışını 
anlatırken kullanıyoruz. Bilim insanları, Dünya’mızı saran atmosferin yeryüzünden 960 kilo-
metre yüksekte bittiğini söylüyor. “Karman Hattı” olarak isimlendirilen hayali hatta göre deniz 
seviyesinden 100 kilometre yükseklikten itibaren uzayın başladığı kabul ediliyor. Bir cismin, 
Karman Hattı’nın üzerinde kalması için oldukça yüksek bir hızda hareket etmesi gerekiyor. 
Çünkü bu seviyede atmosferin yoğunluğu, hava aracının aerodinamik kuvvetlerin etkisiyle 
havada kalmasını sağlayamayacak kadar düşüktür.

 Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir?
A) Uzayın sınırı nereden başlıyor?

B) Atmosfer uzayda mıdır, Dünya’da mı?

C) Karman Hattı, Dünya’nın dışında mıdır?

D) Dünya’nın atmosfere uzaklığı kaç kilometredir?

2.  I.  O gözlere her zaman özlem duyuyorum.
II. Bir şekilde, geleceğe dair işaretler taşıdığını büyüdüğümde anlayacaktım.
III. Hayatım boyunca ninemin gözleri beni takip etti.
IV. Küçükken onların anlamını kavrayamıyordum.

 Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağı-
dakilerin hangisi olur?
A) III - II - IV - I B) II - III - I - IV C) II - I - IV - III D) III - I - IV - II 

Paragraf Oluşturma

Nedir?

Olay anlatan paragraflarda 
oluş sırası, düşünce anlatan 
paragraflarda mantık akışı 
göz önünde bulundurularak 
cümleler sıralanır. Buna “pa-
ragrafta oluşturma” denir.

Örnek

I. Bu durumda biyonik göz 
devreye girer.

II. Biyonik göz, görüntüyü 
algılayıp görme sinirleri ara-
cılığıyla beyne rahatça iletir. 

III. Gözün içinde oluşan gö-
rüntü, görme sinirleriyle 
beyne iletilir ve gördüğümüz 
şeyler anlam kazanır. 

IV. Bazen kişideki görme si-
nirleri sinyalleri beyne ilete-
cek durumda olsa bile gözler 
işlevini gerçekleştiremez. 

Numaralanmış cümlelerle 
anlamlı bir metin oluştu-
rulmak istendiğinde sırala-
ma aşağıdakilerden hangisi 
olur?

A)  III-IV-I-II

B)  II-I-IV-III

C)  III-I-II-IV

D)  II-IV-III-I

Paragrafı oluşturan cümlele-
rin sıralaması III-IV-I-II yani A 
seçeneği doğrudur.
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3. “Rüzgâr enerjisinden yararlanmak için genelde karasal bölgelerde rüzgâr türbinleri kuruluyor. 
Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki rüzgâr türbininden 1,5 MW güç elde edilebiliyor. Ancak 
bu rüzgâr türbinleri hiçbir zaman tam kapasiteyle çalışmıyor. ----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yenilenebilir enerji kaynakları, gündelik işlerimiz için  son derece önemlidir.

B) Çünkü yeryüzüne yakın hava katmanlarındaki rüzgârlar sürekli değil, ara sıra esiyor.

C) Ancak bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak büyük ölçekte rüzgâr enerjisinden  yararlan-
ma çabaları yenidir.

D) Göklerdeki rüzgâr enerjisinin nasıl toplanabileceğiyle ilgili ilk çığır açan çalışma 1970’le-
rin sonlarında yapıldı.

4. 

(I) Japonya’daki Chuo Üniversitesinden araştırmacılar
ile birkaç farklı bilim kuruluşunun ortaklaşa yürüttüğü
çalışma sonucunda bebekler hakkında ilginç bir bilgiye
ulaşıldı. (II) Bu çalışmaya göre bebekler yaşamlarının
altıncı ayından sonra annelerini hem karşıdan hem de
yandan kolaylıkla tanıyabiliyor. (III) İnsanın en güzel 
dönemi de zaten bebeklik dönemidir. (IV) Araştırmacılar
bu çalışmadan yola çıkarak küçük bebeklerle iletişim 
kurarken yüzlerine karşıdan bakılmasının önemini 
vurguluyor.

 Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I  B) II C) III D) IV

Paragrafın Giriş Cümlesi

Nedir?

Anlam bakımından kendisin-
den önce başka bir cümlenin 
getirilemeyeceği nitelikteki 
cümleler, paragrafın giriş 
cümlesi olabilir.

Uyarı!

Giriş cümlesinde, kendisin-
den önce bir cümle varmış 
anlamını verebilecek olan 
“bu yüzden, bundan dolayı, 
kaldı ki, yine de, ama, fa-
kat, oysa, çünkü, bunun için, 
ise...” gibi bağlayıcı ifadeler 
yer almaz.
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5. (I) Ceviz, cevizgiller familyasından olan aromatik kokulu ağaç türlerinin ortak adıdır. (II) Ce-
vizler, kışın yaprağını döken ağaçlardandır. (III) Ceviz ağaçları hızlı büyüyerek 25-40 metre-
ye kadar boylanır. (IV) Ceviz ağacının ülkemizdeki geçmişi binlerce yıla dayanır. (V) Ülkemiz 
coğrafyası, cevizin doğal yayılma alanı içinde kaldığından bilimsel kaynaklarda cevizin gen 
merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

 Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar? 
A) II B) III C) IV D) V

6. 

(I) Tekerlek icat edilmeden önce ağır nesneler, kızaklar üzerinde taşınıyordu. (II) 
Tahta platformdan oluşan bu kızakların hareketini kolaylaştırmak için kızakların alt 
kısımlarına silindir şeklinde çubuklar yerleştiriliyordu. (III) Tekerleğin, keşfinden kısa 
süre sonra Avrupa’ ya yayıldığı düşünülmektedir. (IV) Tekerleğin bu çubuklardan 
esinlenilerek keşfedildiği tahmin edilmektedir.

 Bu parçanın anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerin hangileri yer 
değiştirmelidir?
 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A) “Karabarut” olarak adlandırılan barutun oldukça eski bir geçmişi olduğu bilinmektedir.

B) İlk olarak MÖ binli yılların başında Çinliler tarafından geliştirildiği bilinmektedir.

C) Çinliler savaşların çoğunda ateşten ve ateşli silahlardan yararlanmasını bilmişlerdir.

D) Barutlar yapılış şekillerine, miktarlarına ve işleyişlerine göre çok farklı alanlarda kullanıl-
maktadır. 

Örnek

“Gülmek insana özgüdür.” 
diyen Henri Bergson’dan dört 
yüz yıl önce “……………” 
sözleriyle okuruna sesleniyor 
Françoıs Rebelaıs. Yaşamı 
mizahla vermiş, mizahı hep 
ön planda tutmuştur. Çünkü 
insanları gülerek düşünmeye 
sevk etmek istemiştir.

Bağlamdan hareketle aşağı-
dakilerden hangisinin par-
çadaki boşluğa getirilmesi 
en uygundur?

A)   Gülmektir insanı insan 
eden şey.

B)   Gülme komşuna, gelir 
başına.

C)   Kitaplar, insanlara faydalı 
olmalıdır.

D)   Mizahtan önce gerçeklere 
bakmalıyız.

Cevap A seçeneğidir.

Nedir?

Paragrafta boş bırakılan yere 
getirilebilecek ifadenin hem 
kendinden önceki hem de 
kendinden sonraki ifadelerle 
anlam ve yapı bakımından bir 
ilgisinin olması gerekir. Dola-
yısıyla bu ilgi kurulduğunda 
paragrafı tamamlamak ko-
laylaşacaktır.

Parça Tamamlama
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8. Muhabir:
 (1) - - - -
 Yazar: 
 – Kesinlikle öyle düşünüyorum. Tabiat, insanların evidir. Evinden ayrı kalan insan huzursuz 

olur. Bugün insanlar bu huzursuzluğu yaşıyor. Stresin ve sıkıntının nedeni bu aslında. 
 Muhabir:
 (2) - - - - 
 Yazar: 
 – Öncelikle apartman hayatından uzaklaşmaları ve bahçeli evlerde yaşamaları gerekiyor. 

Ayrıca az eşyayla yaşamak ve ihtiyaçtan fazlasını istememek çok önemli bu konuda. 
 Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (1) Stres başarısızlığa mı neden oluyor?

 (2) Başarılı olmanın sırları nelerdir?

B) (1) Huzursuz insanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu?

 (2) Eve eşya satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

C) (1) Size göre doğanın insanlar için önemi nedir?

 (2) Az eşyayla yaşamanın zorluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

D) (1) Sizce insanlar, doğadan uzaklaştıkları için mi huzursuzlar?

 (2) Bu huzursuzluğun giderilmesi için insanlara ne önerirsiniz?

9. I. İneklerin bağırsaklarında ya da bataklıklarda yaşayan bakteriler gibi. 
II. Ancak yapılan bir araştırmada bitkilerin de metan üretebildiği belirlendi. 
III. Dünyada metan gazı üreten birçok canlı olduğu biliniyor. 
IV. Dünyadaki bitkilerin tümünün yılda 150 milyon metreküpten fazla metan ürettiği tahmin 

ediliyor.
 Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağı-

dakilerden hangisi olur?
A) IV – II – III – I B) III – II – I – IV C) IV – I – II – III D) III – I – II – IV
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1. Bir sözcüğün son hâliyle anlamca ilişkili, en küçük anlamlı parçasına kök denir. Örneğin “ba-

lıkçı” sözcüğünün anlamlı en küçük parçası “bal”dır. Ancak “bal” sözcüğünün “balıkçı” sözcü-
ğüyle anlamca bir ilişkisi yoktur. Bu nedenle “balıkçı” sözcüğünün kökü “bal” değil, “balık”tır. 

 Bir sözcüğe gelerek o sözcüğün anlamını değiştirip yeni sözcük türeten eklere “yapım eki” 
denir. Örneğin “balık” bir hayvanın adıdır. “balıkçı” da bu hayvanı yakalayıp satan kişidir. Yani 
“-çı” eki sözcüğün anlamını değiştirip yeni bir sözcük türettiği için yapım ekidir.

Kök Ek Kök+Ek Yeni Sözcük 
Türemedi

Yeni Sözcük
Türedi

I. Kömür -lük Kömürlük 3

II. Süt -çü Sütçü 3

III. Okul -da Okulda 3

IV. Ev -e Eve 3

Bu tablodaki numaralanmış alanların hangilerinde işaretleme doğru olarak yapılmıştır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

2. Yapım ekleri, eklendikleri sözcüğün anlamını değiştirip yeni sözcükler türeten eklerdir.

I. Antalya’ya bir gezi düzenledik.

II. Evin arkasındaki zeytinlikte oynardık.

III. Simitçi amca bağırarak geçiyordu.

IV. Çocukların sokaktan geçişini keyifle izledim.

Buna göre numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi yapım eki alma-
mıştır? 
A) I  B) II C) III D) IV

3. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirip yeni sözcükler türeten eklere yapım eki denir. Yapım 
ekleri, isim ve fiillere gelebilir. İsme gelen bir yapım eki, geldiği isimden fiil ya da isim olan bir 
sözcük türetebilir. Aynı şekilde fiile gelen bir yapım eki, geldiği fiilden isim ya da fiil olan bir 
sözcük türetebilir. 
Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi isimden isim türeten bir yapım eki almıştır?
A) Suluk B) Yazı C) Çizer D) Bölge 

Uyarı!

Kök ile sözcük arasında an-
lam ilişkisi bulunmalıdır.

Nedir?

Kök, bir sözcüğün parçala-
namayan, anlamlı en kü-
çük parçasıdır. Sözcüğün 
kökü bulunurken sözcükteki 
tüm ekler çıkarılır, kalan bö-
lüm köktür.

Örnek

“Sucuklar” sözcüğünün kökü 
“su” değildir. “Su” anlamlı bir 
sözcüktür ancak “sucuklar” 
sözcüğüyle bir anlam ilişkisi 
yoktur. Dolayısıyla bu sözcü-
ğün kökü “sucuk” tur.

Kök



2005
1

TESTİ
ÜNİTE8Hareket KÖK, YAPIM EKİ1

4. Aşağıdaki şema “-ım” yapım ekini alan sözcüklerden oluşacaktır.

Bakım

Onarım

Bilim

Yardım

-ım

Buna göre şemadaki hangi sözcük “-ım” ek ile türetilmemiştir?
A) Bakım B) Bilim C) Onarım D) Yardım

5. • I numaralı sözcük anlamı değiştiren bir ek almıştır. 
• II numaralı sözcük hâl eklerinden birini almıştır.
• III numaralı sözcüğün kökü isimdir.
Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış sözcükler bu açıklamalara göre oluşturul-
muştur?

I II III

A) Kitapçık Ekmeğe Binecek  

B) Vatandaş Hakikati Çekingen

C) Tarak Sevgiden Kızlardan

D) Kumsal Bilgiden Gelenek

6. 

Bir sözcük, birden çok yapım eki alabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük 
vardır?
A) Kitaplığı güzelce temizledim.

B) Çocukluk günlerimi çok özlüyorum.

C) Bu sabah sütçüden iki litre süt aldım.

D) Tatlıcılık yaparak geçimini sağlıyordu.

Nedir?

Varlıkların, kavramların, duy-
guların ismi olan köklere isim 
kökü denir. Bu kökler –mek/ 
-mak mastar ekini alamaz.

Örnek

göz, kafa, bel, pek, yol, insan

İsim Kökü
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7. Yapım ekleri, eklendiği sözcüklerin anlamını değiştirerek yeni sözcükler oluşturur. 

Bu açıklamaya göre, 
 Annenden öğrendiğinle yetinme
 Çocuğum, Türkçeni geliştir.
                              I
 Dilimiz öylesine güzel ki
           II
 Durgun göllerimizce duru,
          III
 Akar sularımızca coşkulu...
                                       IV

dizelerinde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 
A) I  B) II C) III D) IV

8. 
Kök, bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, sözcüğün bütünüyle
anlam ilişkisinin bulunması gerekir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kök yanlış gösterilmiştir? 
A) Elma ile dolu sepete şöyle bir göz attı.

B) Sisli bir akşamüzeri yola çıkmaya karar verdik.

C) Açar yayla çiçeği tüm güzellikleriyle.

D) Okul gezisinde tarihî kaleyi gezdik.

9. 

Türkçede kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların,
duyguların ismi olan köklere isim kökü; iş, oluş, durum bildiren köklere ise fiil kökü denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük köklerinin hangisi fiildir?
A) Bahçemizdeki güllerin hepsi koparılmıştı.

B) Güçlü, kudretli bir padişah başa geçmiş.

C) Elbiselerini yıkanması için makineye attı.

D) Kitaplıktaki kitapları toplayıp kutuya yerleştirdi.

Nedir?

İş, oluş veya durum bildiren 
köklere fiil kökü denir. Fiil 
kökleri “-mak /-mek” mastar 
ekini alabilen köklerdir.

Örnek

kapa-, sev-, sür-, bitir-, ya-
pış-, çek-

Fiil Kökü
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10. 
Yapım ekleri, eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir.

Aşağıdakilerin hangisinde “köfte” sözcüğü yapım eki almamıştır?
A) Köftelik bulgur almak için markete gitti.

B) Tabağındaki köfteni hâlâ bitirmemişsin. 

C) Bizim sokaktaki köfteci erken kapanıyor.

D) Çocuklar genellikle köfteli yemekleri sever.

11. “Geç-” sözcüğü aşağıdaki eklerin hangisini alırsa “Geçmeye yarayan yer, geçecek yer-” 
anlamı kazanır? 
A) -im B) -kin C) -it D) -ici

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök durumundadır? 
A) Bu korkunç olayı derhal çözmeliyiz.

B) Küçük çocuk çizdiği balık resmini boyuyor.

C) Kitap okurken kahve içmek en büyük tutkusuydu.

D) Bakışlarından herkes onun ne demek istediğini anlıyor.

13. 
“-cık, -cek” ekleri, eklendikleri sözcüklerde küçültme, acıma, azlık, sevgi,
şefkat bildiren adlar türetir.

Buna göre “-cık, -cek” ekleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğe “acıma” anlamı 
katmıştır?
A) Kedicik soğukta üşümüş olmalı.

B) Pazardan arpacık soğanı da almış.

C) Bu kadar saattir kısacık yolu mu gelemediniz?

D) Hafta sonu ailecek bir şeyler yapmayı planlıyoruz.
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Giriş-Gelişme-Sonuç-Parça Oluşturma-Parça Tamamlama

1 2 3 4 5 6 7
A D B C C D B
8 9
D D

Hareket Testi 1

3. ÜNİTE: Paragrafta Anlam

2. ÜNİTE: Cümlede Anlam

1 2 3 4 5 6 7
B B B A B B B
8 9 10
C D B

Maraton Testi 3

8. ÜNİTE: Kök, Yapım Eki

1 2 3 4 5 6 7
C D A D C D B
8 9 10 11 12 13
D C B C B A

Hareket Testi 1


	0 Kunye Turkce 5
	01 konu
	02 konu
	03 konu
	04 konu
	05 konu
	06 konu
	07 konu
	08 konu
	09 konu
	10 konu
	11 konu
	12 CEVAP ANAHTARI



