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1. Kelimenin ilk hecesine “m, p, r, s” pekiştirme 

harflerinden birisi getirilerek pekiştirme 

yapılır. Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki sözcüklerin 

hangisinde pekiştirme yoktur? 

A) büsbütün 

B) yemyeşil 

C) mavimsi 

D) dümdüz 

 

2. Kelimenin ilk hecesine “m, p, r, s” ile birlikte “a, e” 

pekiştirme harflerinden birisi getirilerek pekiştirme 

yapılır. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki anlatıma 

örnek oluşturmaz? 

A) kapkara 

B) güpegündüz 

C) sapasağlam 

D) karmakarışık 

 

KIPKIRMIZI BAYRAĞIM 

Masmavi gökyüzünün her yerinde 

Dalgalanır kıpkırmızı bayrağım. 

Ülkemin her köşesinden 

Apaçık görülür kıpkırmızı bayrağım. 

 

Dümdüz ovalarıyla, yemyeşil ormanlarıyla 

Sapasağlam halkıyla 

Sımsıkı sarılıp sana 

Yüceltiriz seni kıpkırmızı bayrağım. 

Çiğdem Zuhal KAVURMACI 

3. Yukarıdaki şiirde kaç tane pekiştirmeli sözcük 

kullanılmıştır? 

A) 6   B) 7 

C) 8   D) 9 

 

4. Aşağıdaki sözcüklere pekiştirme anlamı katmak için 

boş bırakılan yerlerin hangisine farklı bir harf eklenir? 

A) ba....başka 

B) sı....sıcak 

C) ko....kocaman 

D) si...siyah 

 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

A) Yüzüstü yere düşmüştü. 

B) Herşey apaçık ortada duruyor. 

C) Yüzüm mosmor oldu. 

D) Kafam karmakarışık oldu. 

 

6. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

A) Yağmurda ıslanıp sırılsıklam oldum. 

B) Köydeki evimiz sapasağlam duruyor. 

C) Rüzgar her şeyi altüst etmiş. 

D) Sinop’un yolları dümdüz. 

 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

A) Annem çamaşırları tertemiz yıkadı. 

B) Aşağı yukarı benimle aynı yaştaydı. 

C) Bahçemize sipsivri kazıklar hazırladık. 

D) Kardeşimin saçları kapkara. 

 

8. Kelimelere pekiştirme anlamı kazandırmak için -m, p, 

r, s- harfleri yada -me, pe, ra, sa- heceleri eklenir. 

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinde hece 

eklenerek bir pekiştirme yapılmamıştır? 

A) sapasağlam 

B) yapayalnız 

C) bomboş   

D) darmadağın 

 

9. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde farklı bir 

pekiştirme yapılmıştır? 

A) karmakarışık 

B) bembeyaz 

C) büsbüyük 

D) masmavi 

 

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir 

pekiştirme yapılmıştır? 

A) sevimli mi sevimli 

B) yeşil mi yeşil 

C) uzun mu uzun 

D) çepeçevre 

 

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde pekiştirme yanlış 

yapılmıştır? 

A) yepyeşil  

B) pespembe 

C) simsiyah 

D) kapkara 

 

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde pekiştirme yanlış 

yapılmıştır? 

A) güpegündüz  B) yepyeşil  

C) sapasağlam   D) yepyeni 
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