SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir?
A) eve

B) evli

C) evler

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, aldığı ekle anlamı değişmemiştir?

A) kitapta

B) kitaplık

C) kitapçı

3. “simit” ve “ simitçi” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) kitap – kitapçı
B) çiçek – çiçekçi
C) ev – evsiz

4. “ çiçek” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi eklenirse sözcüğün anlamı değişmez?

A) -lik

B) -ci

C) –den

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde hangisi –li ( -lı, -lu, -lü ) ekini alarak yeni bir anlam kazanmamıştır?
A) Annem elli lira verdi.
B) Ayşe çok akıllı davrandı.
C) Kardeşim uykulu gözlerle bana baktı.

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir?
A) suluk

B) susuz

C) suda

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir?
B) sınıftan

B) derslik

C) evsiz

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “ –ci, -li, - lik, - siz” eklerinden birini almamıştır?

A) akılsız

B) şekerlik

C) salı
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9. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili sözcüklerin hangisinde anlamı değiştiren ek kullanılmıştır?
A) Resimlerinin en güzelini ben yaptım.
B) Kalemimi çantamda buldum.
C) Annem yeni kalemlik almış.
Ne sevimli bir annesin
1
2

10.

Ne tatlıdır senin sesin
3

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmemiştir?
A) 1

B) 2

C) 3

11. Aşağıdaki sözcüklerden hanginin sonuna “ –ci” ( -cı, -cu, - cü) eki getirildiğinde meslek adı
oluşturmaz?

A) aş

B) simit

C) kasap

12. Aşağıdaki söcüklerden hangisi –li ( -lı, -lu, - lü ) ekiyle türememiştir?

A) sulu

B) kirli

C) deli

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ekten dolayı değişmemiştir?

A) daireler

14.

B) kiracı

C) şekerli

1. Selim

2. saatçi

3. sırada

4. aylık

Yukarıdaki sözcüklerden hangileri anlamı değiştiren bir ek almıştır?
A) 1 ve 2

B) 2 ve 4

C) 2 ve 3
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle anlamı değişmiş bir kelime vardır?
A) Tiyatrodan çok keyif alıyorum.
B) Oyuncu çok başarılıydı.
C) Çarşıda çok güzel bir gömlek gördüm.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle anlamı değişmiş bir sözcük vardır?
A) Fırtına henüz dinmedi.
B) Babam, bu işe çok kızacak.
C) Öğretmenimiz bu konuda çok kararlıydı.

17. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili sözcüklerin hangisinde anlamı değiştiren ek kullanılmıştır?
A) Evde beklerken çok canı sıkıldı.
B) Akşamları çok hüzünleniyor.
C) Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle anlamı değiştiren birden fazla sözcük vardır?
A) Kitaplıktan kitabını aldı.
B) Mobilyacıdan yeni bir kitaplık almış.
C) Akşama kadar kitap okumuş.

19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin anlamı aldığı ekle değişmemiştir?

A) yokluk

B) sazlık

C) yüzükte

20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin anlamı aldığı ekle değişmemiştir?
A) yağmurluk

B) ağaçsız

C) ağaçta

21. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) acı

B) simitçi

C) bilgili

22. Aşağıdaki eklerden hangisi, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez?

A) -ci

B) -li

C) –ler
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23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cı” ekini alarak anlamı değişmiş sözcük vardır?
A) Yolcular trenden indi.
B) Sadece seyahat etmeyi seviyorum.
C) Bencil olduğu için yalnız kaldı.

24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?
A) Babam, Marmaris’te yazlık aldı.
B) Kalemlikten kırmızı kalemi verebilir misin?
C) Annnemin yaptığı pilav biraz tuzlu olmuş.

25. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir?
A) voleybolcu
B) simitleri
C) bilgisayarın

26. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ek nedeniyle değişmiştir?
A) kapıda
B) kapıcı
C) kapılar

27. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde anlamı değiştiren bir ek yoktur?
A) sudan
B) sucu
C) suluk

28. “börek” ve “ börekçi” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) ağaç – ağaçlık
B) tuz – tuzsuz
C) saat – saatçi

29. Aldığı ek nedeniyle anlamı değişmeyen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) silgiler
B) İnciler
C) Kibirli

30. “köy” sözcüğünün anlamını aşağıdaki eklerden hangisi değiştirmez?
A) –li

B) -siz

C) –de
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31. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-ci” eki getirilirse meslek adı oluşturmaz?
A) oyun

B) tiyatro

C) güneş

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle anlamı değişen bir sözcük vardır?
A) Köylüler ormana fidan dikti.
B) Bu sabah biraz koştum.
C) Gemi limanda durdu.

33. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ekle değişmemiştir?
A) Kardeşim günlük yazmaya başladı.
B) Öğretmenimiz sessiz oturmamızı söyledi.
C) Babam bahçemizde geziyordu.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekle anlamı değişmiş bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Annem evde film izliyor.
B) Çocuk denize kollukları ile girdi.
C) Kerem, resimli kitapları sever.

35. Aşağıdaki cümlelerde ki altı çizili sözcüklerden hangisi “-li, (-lı, -lu, -lü)” ekiyle türememiştir?
A) Şekerli çay içtim.
B) Belediye yolu ne zaman kazdı?
C) Sütlü kahve içtim.

1. Babamın aldığı kalemlik çok güzel.
2. Balkon kapısını demirden yaptırdık.
3. Camcı , kırılan camı taktı.

36.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangilerinin anlamı aldığı ekle değişmiştir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3

