
  

 

4.SINIF TÜRKÇE 

  

***Ekler - Test*** 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ayakkabı“ 
sözcüğüne gelen ek, sözcüğün anlamını 
değiştirmemiştir? 

A. Ayakkabılarımı silip kaldırdım. 
B. Anahtarımı anahtarlıkta unutmuşum. 
C. Babam ile ayakkabıcıya gittik. 

2-) “Oyun“ sözcüğü aşağıdaki tümcelerden 
hangisinde bir ek alarak yeni anlamda bir sözcük 
oluşturmuştur? 

A. Oyuncular yeni gösteri için hazırlık yaptılar. 
B. Herkes oyunun kurallarına uymalıdır. 
C. Bu oyunu daha fazla sürdürmeyelim. 

3-) Aşağıdaki kaplumbağaların üstünde yazan 
sözcüklerden hangisi ek alarak yeni anlamda bir 
sözcük oluşturmamıştır? 

A. yazlık             
B. suluk             
C. delik 

 
4-) “kitap“ kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini 
getirirsek sözcüğün anlamı değişmez? 

A. -lar            
B. -çı         
C. -lık 

5-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla ek 
almıştır? 

A. simitçi 
B. sucu                    
C. kantincilik 

6-) Aşağıdaki kirazların hangisinin üzerinde ek 
alarak yeni anlamda sözcükler oluşmuştur? 

A. dolap 
B. balık 
C. işçi 

 
7-) “Tarlada büyük bir korku…. vardı.“ tümcesinde 
noktalı yere hangi ekin yazılması uygun olur? 

A. -cu 
B. -luk 
C. -suz 

8-) Aşağıdaki köklerin hangisi üzerine ek alarak yeni 
anlamda sözcük oluşturmamıştır?         

A. silgi            B.  defter            C.  gazeteci 

 
           

9-) Aşağıdaki köklerin hangisi üzerine ek alarak yeni 
anlamda sözcük oluşturmamıştır?         

A. yağmurluk       
B. tuzluk 
C. ağaçlar 

 
10-) "tuz" sözcüğüne aşağıdakilerden hangisini 
eklersek içinde tuz olmayan anlamını taşır? 

A. -lu  
B. -suz    
C. -luk 

 
11-) "odunlukta büyük fareler vardı" cümlesinde 
hangi sözcük yapım eki almıştır?  

A. odunlukta.                
B. fareler 
C. büyük 

 

12-) "Yazı" sözcüğü hangi cümlede yapım eki 
alarak yeni bir sözcük oluşturmuştur? 

A. Dostluk ile ilgili yazıyı iki kez okudum. 
B. Yazıya yeni bir başlık bulmak gerekir. 
C. İlk derste öğretmen yazılı yaptı. 

 
13-) Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamıştır? 

A. arabalar                 
B. elmalar                 
C. kiler                        

 
14-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni 
anlam kazanmıştır?  

A. Okul-a               
B. Defter-in                 
C. Göz-lük 

 
15-) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna –cı       
   eki getirildiğinde anlamlı bir kelime türetilmez? 

A. Simit                           
B. Saat                  
C. Bakkal                 

16-) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek 
almamıştır? 

A. Çanta     
B. Suyu         
C. Masayı           

 


