Etkileşimli Eğitim
Türemiş Sözcükler Test

1.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki alarak yeni anlamda
bir sözcük türetilmiştir?
A) çanta
B) kalemler
C) silgi

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir sözcük
yoktur?
A) Balıkçılar balığa çıktı.
B) Yeni kitaplık çok güzel.
C) Şu arabaya dikkat edin.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) gözlük
B) evden
C)
bilgiler

7.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) kitap
B) kalem
C) bilgi
8.“Boyacı yağlı boya ile duvarı boyadı.”Tümcesinde kaç tane
türemiş sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3

3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) oyunlar
B) oyuncu
C) oyuncular
4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir sözcük
vardır?
A) Emir okula geldi.
B) Veli evden sabah çıkmıştı.
C) Berat simitçiden simit aldı.
5. "Kitapçıdan kitap, gazeteciden gazete aldım." cümlesinde kaç
türemiş kelime vardır?
A) 2
B) 3
C) 4

9.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit sözcük değildir?
A) evler
B) evden
C) evsiz
10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
A) oyuncak
B) kitaplar
C) baloncu
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11. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili olan kelimelerden hangisi
16. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde türemiş kelime
türemiş kelimedir?
yoktur?
A) Lâf torbaya sığmaz.
A) okul-bahçeler
B) Misafirlik üç gündür.
B) düzenli-yağsız
C) Sanat altın bileziktir.
C) sözcü-kışlık
17. "Bilgili, dağlık, kuzular, bağa" kelimelerinin kaçı türemiş
12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?
kelimedir?
A) kavak
A) 3
B) taşlık
B) 2
C) baston
C) 1
18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapım ekiyle
13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit kelimedir?
türetilmiştir?
A) lekeli
A) gözlük
B) tuzluk
B) sebzelik
C)kaşıklar
C) ılık
19. “Camcı, dükkanı bir saat sonra açacakmış.” cümlesinde
14. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili kelimelerden hangisi
hangi kelime türemiş
türemiş yapılı değildir?
yapılıdır?
A) Sağlık varlıktan gelir.
A)saat
B) Topalla gezen aksamak öğrenir.
B) dükkânı
C) Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
C) camcı
15. "Dilsizin dilinden anası anlar." atasözünde baştan kaçıncı
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi basit yapılıdır?
kelime türemiş kelimedir?
A) bacı
A) 3.
B) avcı
B) 2.
C) uncu
C) 1.
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