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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ım, -im, -um, -üm” ekinin görevlerini yazınız. 

 

1 Gidiyorum gündüz gece.  

2 Benim arabamda iki ilk yardım çantası yoktu.  

3 Bu aralar biraz kötüyüm.  

4 Mevlana’ya göre ölüm, düğün gecesidir.  

5 5 cm derken, burada ölçü birimi mesafe/uzunluktur, 10 kg derken, ölçü 

birimimiz ağırlık ölçüleridir. 

 

6 Bugün canım yürüyüş yapmak istiyor.  

7 Çukurova’daki verimli araziler gün geçtikçe azalıyor.  

8 Bizim kitabımızda büyüklere saygısızlık yoktur.  

9 Gömleğimin kolunu kısalttıracağım.  

10 Zamanım yolunu gözlemekle geçti.  

 

2.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ın, -in, -un, -ün” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Soluğun çok kötü kokuyor.  

2 Kitabın ortasını açtı ve okumaya başladı.  

3 Siz gidin, ben arkanızdan gelirim.  

4 Parktaki çocuğun söyledikleri beni çok şaşırtmıştı.  

5 Örtün üstüme, örtün, serin karanlıkları.  

6 Görünen yol kılavuz istemez.  

7 Bu yazar bana esin kaynağı oldu.  

8 Şu iyi bilinmeli ki hareket yoksa sağlıklı kalmak da yok.  

9 Gelin evlatlarım, gelin oturun şuraya.  

10 Bütün basın mensupları parkta toplanmıştı.  

 

3.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-mez, ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin görevlerini yazınız. 

1 Bu yolculuk sence kaç saat sürer?  

2 Bu işi hâlletmek için bir çıkar yol bulmalıyız.  

3 Kanadı kırık kuş merhamet ister.  

4 Ah, senin yüzünden kana batacak.  

5 Hep bu saatlerde yatar.  

6 Çıkılacak daha bir sürü tepe var.  

7 Aşılmaz denen yolları aştım da geldim.  

8 O adamda sarsılmaz bir iman var.  

9 Esnaf saat sekiz olmadan açmaz burada dükkânını.  

10 Söğüt gölgesi ve zeytin ağaçları seni hatırlatacak her zaman bana.  

11 Zambaklar çiçek açacağı zaman burada olmayacağım.  

12 Gururum, ışıksız ruhumu salladığı zaman ardımda bekle.  

13 Sonunda yakalandık dermansız bir hastalığa.  

14 Her saza sığmaz bir aşkım var benim.  

15 Köyümüzdeki sümbüller ne çabuk boy atmış!  

16 Büyümüş başaklar yağmurdan sonra eğdiler boyunlarını.  
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Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki -man, -men” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Öğretmenimiz yarın projelerimizi sunmamızı istedi.  

2 Kocaman bir çantayla geldi yine.  

3 Yeni açılacak hastanemizin uzman doktor alımı başladı.  

4 Yönetmenin son filmi gişede hasılat rekorları kıracak.  

 

5.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki -ay, -ey” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Bu olayda bir ihmalinizin olduğu gerçek.  

2 Kuzeyde yaşam oldukça zor.  

3 Yapay zekâ, görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları 

bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler 

anlamına gelir. 

 

4 Öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik bir sınav yapılacak.  

 

6.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ıt, -it, -ut, üt” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Bazı şehirlerimizdeki mağaralarda sarkıt ve dikitler var.  

2 Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler.  

3 Şehrimizin meydanına anıt dikildi.  

4 İş boyutunun ne kadar ciddî olduğunu anlaman için daha neler olması gerekiyor?  

 

7.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-dan, -den, -tan, -ten; -da, -de, -ta, -te” ekinin yapım eki mi çekim 

eki mi olduğunu belirtiniz. 

1 Benim için hiçbir gün sıradan bir gün değildir.  

2 Bu sesten rahatsız olmuştum.  

3 O da sözde namuslulardan mı yoksa?  

4 Cebimde metelik kalmamıştı.  

 

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki ve dizelerdeki altı çizili sözcüklerdeki “-a, -e” eklerinin görevlerini yazınız. 

1 Şimdi size bu şairden bir dize okuyacağım.  

2 OECD tarafından, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin 45 saatlik çalışma süresiyle 

ilk sırada olduğu açıklandı.  

 

3 Biliyorum, kolay değil yaşamak, 

Gönül verip türkü söylemek yar üstüne; 

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, 

Gündüzleri gün ışığında ısınmak 

 

4 Beni bir gün güldürmedin, sen de gülemeyesin.  

5 Yamansın her zaman aldattın beni, 

Kâh düşürdün kâhi kaldırdın felek! 

Mecnun'sun diyerek Leylâ peşinden, 

Issız vadilere saldırdın felek! 

 

6 Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden  

7 Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben 

Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden 

Gemileri yaksalar da geleceğim sana 

 

8 On iki ayın birisinde, kesin takvim sorma bana 

-Ihlamur çiçek açtığı zaman. 
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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ım, -im, -um, -üm” ekinin görevlerini yazınız. 

 

1 Gidiyorum gündüz gece. Şahıs eki 

2 Benim arabamda iki ilk yardım çantası yoktu. İlgi (tamlayan) eki 

3 Bu aralar biraz kötüyüm. Şahıs eki 

4 Mevlana’ya göre ölüm, düğün gecesidir. Fiilden isim yapım eki 

5 5 cm derken, burada ölçü birimi mesafe/uzunluktur, 10 kg derken, ölçü 

birimimiz ağırlık ölçüleridir. 

İsimden isim yapım eki 

6 Bugün canım yürüyüş yapmak istiyor. İyelik eki 

7 Çukurova’daki verimli araziler gün geçtikçe azalıyor. Fiilden isim yapım eki 

8 Bizim kitabımızda büyüklere saygısızlık yoktur. İlgi eki 

9 Gömleğimin kolunu kısalttıracağım. İyelik eki 

10 Zamanım yolunu gözlemekle geçti. İyelik eki 

 

2.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ın, -in, -un, -ün” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Soluğun çok kötü kokuyor. İyelik eki 

2 Kitabın ortasını açtı ve okumaya başladı. İlgi (tamlayan) eki 

3 Siz gidin, ben arkanızdan gelirim. Şahıs eki 

4 Parktaki çocuğun söyledikleri beni çok şaşırtmıştı. İlgi (tamlayan) eki 

5 Örtün üstüme, örtün, serin karanlıkları. Şahıs eki 

6 Görünen yol kılavuz istemez. Fiilden fiil yapım eki 

7 Bu yazar bana esin kaynağı oldu. Fiilden isim yapım eki 

8 Şu iyi bilinmeli ki hareket yoksa sağlıklı kalmak da yok. Fiilden fiil yapım eki 

9 Gelin evlatlarım, gelin oturun şuraya. Şahıs eki 

10 Bütün basın mensupları parkta toplanmıştı. Fiilden isim yapım eki 

 

3.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-mez, ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin görevlerini yazınız. 

1 Bu yolculuk sence kaç saat sürer? Çekim eki (Zaman eki) 

2 Bu işi hâlletmek için bir çıkar yol bulmalıyız. Fiilden isim yapım eki 

3 Kanadı kırık kuş merhamet ister. Çekim eki (Zaman eki) 

4 Ah, senin yüzünden kana batacak. Çekim eki (Zaman eki) 

5 Hep bu saatlerde yatar. Çekim eki (Zaman eki) 

6 Çıkılacak daha bir sürü tepe var. Fiilden isim yapım eki 

7 Aşılmaz denen yolları aştım da geldim. Fiilden isim yapım eki 

8 O adamda sarsılmaz bir iman var. Fiilden isim yapım eki 

9 Esnaf saat sekiz olmadan açmaz burada dükkânını. Çekim eki (Zaman eki) 

10 Söğüt gölgesi ve zeytin ağaçları seni hatırlatacak her zaman bana. Çekim eki (Zaman eki) 

11 Zambaklar çiçek açacağı zaman burada olmayacağım. Fiilden isim yapım eki 

12 Gururum, ışıksız ruhumu salladığı zaman ardımda bekle. Fiilden isim yapım eki 

13 Sonunda yakalandık dermansız bir hastalığa. Çekim eki (Zaman eki) 

14 Her saza sığmaz bir aşkım var benim. Fiilden isim yapım eki 

15 Köyümüzdeki sümbüller ne çabuk boy atmış! Çekim eki (Zaman eki) 

16 Büyümüş başaklar yağmurdan sonra eğdiler boyunlarını. Fiilden isim yapım eki 
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Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki -man, -men” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Öğretmenimiz yarın projelerimizi sunmamızı istedi. Fiilden isim yapım eki 

2 Kocaman bir çantayla geldi yine. İsimden isim yapım eki 

3 Yeni açılacak hastanemizin uzman doktor alımı başladı. İsimden isim yapım eki 

4 Yönetmenin son filmi gişede hasılat rekorları kıracak. Fiilden isim yapım eki 

 

5.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki -ay, -ey” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Bu olayda bir ihmalinizin olduğu gerçek. Fiilden isim yapım eki 

2 Kuzeyde yaşam oldukça zor. İsimden isim yapım eki 

3 Yapay zekâ, görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları 

bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler 

anlamına gelir. 

Fiilden isim yapım eki 

4 Öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik bir sınav yapılacak. İsimden isim yapım eki 

 

6.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ıt, -it, -ut, üt” ekinin görevlerini yazınız. 

1 Bazı şehirlerimizdeki mağaralarda sarkıt ve dikitler var. Fiilden isim yapım eki 

2 Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler. İsimden isim yapım eki 

3 Şehrimizin meydanına anıt dikildi. Fiilden isim yapım eki 

4 İş boyutunun ne kadar ciddî olduğunu anlaman için daha neler olması gerekiyor? İsimden isim yapım eki 

 

7.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-dan, -den, -tan, -ten; -da, -de, -ta, -te” ekinin yapım eki mi çekim 

eki mi olduğunu belirtiniz. 

1 Benim için hiçbir gün sıradan bir gün değildir. İsimden isim yapım eki 

2 Bu sesten rahatsız olmuştum. Çekim eki (Hâl eki) 

3 O da sözde namuslulardan mı yoksa? İsimden isim yapım eki 

4 Cebimde metelik kalmamıştı. Çekim eki (Hâl eki) 

 

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerdeki ve dizelerdeki altı çizili sözcüklerdeki “-a, -e” eklerinin görevlerini yazınız. 

1 Şimdi size bu şairden bir dize okuyacağım. Fiilden isim yapım eki 

2 OECD tarafından, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin 45 saatlik çalışma süresiyle 

ilk sırada olduğu açıklandı.  

Fiilden isim yapım eki 

3 Biliyorum, kolay değil yaşamak, 

Gönül verip türkü söylemek yar üstüne; 

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, 

Gündüzleri gün ışığında ısınmak 

İsimden isim yapım eki 

4 Beni bir gün güldürmedin, sen de gülemeyesin. Çekim eki (Kip eki) 

5 Yamansın her zaman aldattın beni, 

Kâh düşürdün kâhi kaldırdın felek! 

Mecnun'sun diyerek Leylâ peşinden, 

Issız vadilere saldırdın felek! 

Çekim eki (Hâl eki) 

6 Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden İsimden fiil yapım eki 

7 Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben 

Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden 

Gemileri yaksalar da geleceğim sana 

Fiilden isim yapım eki-

Çekim eki(hâl eki) 

8 On iki ayın birisinde, kesin takvim sorma bana 

-Ihlamur çiçek açtığı zaman. 

Çekim eki(hâl eki) 



 


