İNTERAKTİF EĞİTİM
EK KÖK BİLGİSİ
1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
7. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi isim
kökü diğerlerinden farklıdır?
kökünden türemiştir?
A) Ayrılık da sevdaya dahildir.
A) Hayat hiçte durağan değildir.
B) Araştırmacıları birbirlerine tanıştırmamış.
B) Anne ve babasına düşkün böyle birini
C) Canan yok ise can gerekmez.
görmedim.
D) Onun çalışmaya niyeti yok.
C) Adamcağız sonunda delirdi.
D) Sorularla kök söktürmüşler.
2. Aşağıdaki altı çizili
sözcüklerden hangisi gövdedeğildir?
8. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi fiil
A) Dertli bir çocuktu ,konuştuk.
kökünden türememiştir?
B) Konu bu kadar zor muydu?
A) Dalgıç olmak istiyormuş.
C) Sahillerde şenlik var.
B) Bugün içim çok sıkılıyor.
D) Sonuç belli, eğitim gerekli.
C) Tatlı sözleriyle ortalığı yatıştırdı.
D) Bana anlattıkları inandırıcı değildi.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök
sözcük ortak kök değildir?
A) Kapıları yeni bir renge boyattık.
hâlindedir?
A) kesinti
B) Sıvaları dökülen apartman bizimki.
B) yığın
C) Bebeği kucağından indirdi.
C) alıngan
D) Eski bir arkadaşıma rastladım.
D) zaman
4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
kökü fiil soyludur?
A) Yaşamak zorda gözüm hayal etmesi kolay.
sözcüklerinhangisinin kökü diğerlerinden
B) Esaslı bir kitap almalı mutlaka yarın sabah.
farklıdır?
C) Kirpikleri yoktu dökülmüştü.
A) İnsanlar sevgisiz yaşayamaz.
D) İçlenir gizli gizli ağlarsın.
B) İnsan her zaman büyük düşünmeli.
C) Evime bir kitaplık aldım.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim
D) Silgini alabilir miyim?
soylu bir kökten türemiştir?
11. “Alışkanlıklar bazen bizi
A) Onun yaptıklarını pek benimsemiyorum.
zor durumda bırakır.”
B) Söyledikleri üzerine ortalık karıştı.
Altı çizili sözcüklerin köklerinin türü hangi
C) Çiçekleri dalından koparmayın.
seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?
D) Ne kadar alıngansın!
A) fiil – fiil – fiil
B) isim – isim – isim
6. “ Akdeniz insanı oldukça sıcak
C) fiil – isim – fiil
D) isim – fiil – isim
bir yapıya sahiptir. “
12. Aşağıdaki altı çizili
Altı çizili sözcüklerin köklerinin türü hangi
seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?
sözcüklerden hangisigövdedir?
A) fiil – isim – isim – fiil
A) Sağ yanında, sol yanında şahane
B) isim – fiil – fiil – isim
altın kaplarduruyordu.
C) fiil – isim – isim – isim
B) Oduncu, çocuğun yaptığını görünce koşup onu
D) isim – isim – isim – fiil
hazırladı.
C) Onunla okulun önünde buluşacağız.
D) Çocuk:”Annemi isterim!” diye bağırıyordu.
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13. Aşağıdaki yüklemlerin hangisinin kökünün
C) Kişilerin özgürlükleri, başkalarına
türü diğerlerinden farklıdır?
ait özgürlüklerinbaşladığı yerde biter.
A) Buraların havası sanki büyülüydü.
B) Bahçeyi sabahları erken sularım.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
C) İki saat önce annemle telefonlaştık.
gövdedeğildir?
A) Özürü kabahatinden büyüktü.
D) Boncukları ipe güzelce dizdim.
B) İki üç kişi beyaz koyunların arasında
14. Altı çizili
geziyordu.
sözcüklerden hangisi gövdedeğildir?
C) Burçlarında sallanan bayraklar olmasa
bomboş bir kaya yığını sanılacaktı.
A) Hüzünlü bakışlarıyla bizi etkildi.
B) Uyarı işaretine dikkat et.
D) Deli Memet yalın kılıç karşısına dikildi.
C) Soluk alıp vermesini istedi doktor.
D) Emekli olup köşesine çekildi.
20. Aşağıdaki altı çizili
sözcüklerden hangisigövdedir?
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
A) Hisardakiler zayıflardan,
gövde değildir?
bekçilerden, hastalardan, ihtiyar sipahilerden
A) Bir komşu bir ev yaparken herkes hayır diler.
ibaretti.
B) Yüzüme iki tokat vursaydın bu kadar
B) Şimdiye kadar, asker olmadığı halde
üzülmezdim.
hermuharebeye girmişti.
C) O bizimle benimsediğimiz evimizde yaşadı.
C) Hepsi iki adım ayrılınca sisin içinde görünmez
D) Boşu boşuna bu kadar konuşulmaz.
oldular.
D) Bak, yazdığı destan okunuyor,
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm
hiç unutulmuyordu.
sözcükler köktür?
A) Son derece anlayışlı bir öğretmenmiş.
B) Kuşları bir kafese kapatmak kötülüktür.
C) Sana bu renkli kazaklar yakışıyor.
D) Dere kenarında güzel çicekler var.
17. Aşağıdaki cümlede bulunan altı çizili
tamlamalardan hangisinin hem tamlayanı hem
de tamlananı gövdedir?
A) Ruhun varlığı mutlaka aşkla olurdu.
B) Onun akrabaları benim kapı komşumdu.
C) Fenerlerin önünden geçerken yüzlerine baktı.
D) Setre pantolonlu , gülmez suratlı bir öğrenci
içeri girdi.
18. Aşağıdaki altı çizili
sözcüklerden hangisi gövdedeğildir?
A) İnsanların sahip oldukları bütün maddi
varlıklar dünya içindir.
B) İnsanların konuşmaları, sahip
oldukları düşünceleregöre şekil alır.
C) Görünüşte büyük olmak, akıllı, bilgili ve
becerikli olmayı gerektirmez.
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CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. C
9. D
10. C
11. A
12. D
13. D
14. D
15. A
16. D
17. D
18. A
19. B
20. D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış olabilir.
Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol ediniz.
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