Konu Testleri
Ek Kök Bilgisi Konu Değerlendirme Testi

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük,
ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A)Masada güzel bir gümüşlük vardı.
B)Birçok insan açlık sınırında yaşıyor.
C)Hasta, hızlı hızlı soluk almaya başladı.
D)Bize orada hiç güçlük çıkarmadılar.

6.Hangi konuşmaya “-ler” eki ötekilerden farklı bir anlam
katmıştır?
A- Ödevlerimi yaptım.
B- Hayvanları çok seviyorum.
C- Dünyalar kadar işim var.
D- Notaları henüz öğrenemedim.
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem
yapım hem çekim eki almıştır?
A)Sabahleyin servisi kaçırınca ilk derse geç kaldım.
B)Öğretmenimiz bizi hafta sonunda sinemaya götürecek.
C)Girdiğim son sınavdan daha iyi bir puan aldım.
D)Yaklaşık iki yıldır günlük tutuyorum.

2.”-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe
ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?
A)Sokaklar bayramda gelin gibi süslendi.
B)İşçiler binanın boya işini yarına kadar bitirecek.
C)Dayımlar yaz tatilinde bize gelmeyi düşünüyor.
D)Kuşlar ağacın dalına yuva yapmış.

4.”-ler / -lar” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma
anlamı katmıştır?
A)Çocuklar bahçede oyun oynuyor.
B)Leylekler bu tarihi binaya yuva yapardı.
C)Ağaçlar yapraklarını erken döktü.
D)Kardeşim hastalanmış, ateşler içinde yanıyordu.
5.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hal ekialmamıştır?
A)Aklı bugünlerde çok karışık.
B)Okulu bu yıl boyadılar.
C)Kazağı kendime aldım.
D)Kitabı hemen okumuş.
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3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saat” sözcüğüne getirilen
“-i” ekinin işlevi ötekilerden farklıdır?
A)Saati çok değerlidir.
B)Saati kurmayı unutmuş.
C)Şu saati sana verebilirim.
D)Ona tarihi saati gösterdim.

8.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapım
eki almamıştır?
A)Düne kadar aralarında bir şey yoktu.
B)Artık yolsuz ve susuz köy kalmadı.
C)Arkadaşlarla neşeli bir yolculuk yaptık.
D)Ozanımız, sanatlı söyleyişlerden kaçınmış.
9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım
hem çekim eki almıştır?
A)Elinde bir buket karanfil vardı.
B)Okuma gözlüğünü bir türlü bulamadı.
C)Yazları dedesinin köyüne giderdi.
D)Otobüs, ağaçlık bir yerde durdu.
10.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük
ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A)Açık bahçe kapısından içeriye girdik.
B)Köşkün kırık pencerelerinden rüzgar giriyordu.
C)Bu sokak bana gençlik günlerimi hatırlattı.
D)Kalenin yıkık duvarları restore edilecekti.
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