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ÖN SÖZ

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Değerli Öğrenciler,Bu kitap Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Dil Bilgisi kapsamındaki soruları 

çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve farklı soru çeşitleri ile 

sınava hazırlık sürecinize rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve 

açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresince QR kod ile erişebileceğiniz 

soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve 

konuları tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin 

şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve bundan sonra hazırlayacağı sınav-

larda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiştirmenize 

yardımcı olacak düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine değinilmiştir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgi-

li görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net e-posta adresimizden veya 

0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem yayınlarının tecrübeli ve kendi alanlarında uzman öğretmenleri tarafın-

dan hazırlanan bu Dil Bilgisi kitabının üniversite sınavına hazırlanma süreciniz-

de sizlere yardımcı olmasını ve kendinize olan inancınızı desteklemesini ümit 

ediyoruz.

Dil Bilgisi sorularının çözüm  
videolarına ulaşmak için  

karekodu okutunuz.
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KÖK BİLGİSİ – EKLER – SÖZCÜĞÜN YAPISI

KÖK BİLGİSİ

“büyüleyici” sözcüğü “büyü” isim 
kökünden türemiştir.

& büyü-le-y-ici

“yorumlanacak” sözcüğü “yor-” 
fiil kökünden türemiştir.

& yor-um-la-n-acak

“doğasının” sözcüğü “doğ-” fiil  
kökünden türemiştir.

& doğ-a-sı-n-ın

“duyarlılık” sözcüğü “duy-” fiil 
kökünden türemiştir.

& duy-ar-lı-lık

“ışıklar” sözcüğü “ışı-” fiil 
kökünden türemiştir.

& ışı-k-lar

İsim Kök

“-mek, -mak” eklerini almaz.

Örn: ev, ağaç, kitap...

Fiil Kök

“-mek, -mak” eklerini alır.

Örn: gel-, git-, sev-...

Soruyu çözmeden önce

  1    Kök, sözcüğün aldığı tüm ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı en küçük birimdir.

  1    Kökler, türü bakımından ikiye ayrılır.

Cevap D

Şehrin doğasının insan doğasıyla bütünleştiği şehirler; okunacak 

            I

bir kitap, yorumlanacak bir hikâye, terennüm edilecek bir beste 

                II

ya da şiir gibi kendisine bu duyarlılık ile yaklaşanlara ruhundan 

                                III

büyüleyici ilhamlar üfler ve hayallerinde yeni ışıklar yanmasına 

   IV                                             V

sebep olur.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V
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KÖK BİLGİSİ – EKLER – SÖZCÜĞÜN YAPISI

ÇEKİM EKLERİ

Cevap A

Çokluk eki, isim 

çekim eklerinden-

dir; bu sebeple fiile 

gelmez.

Kip ekleri, fiil çekim 

eklerindendir. Bu 

ekler isim soylu 

sözcüklere gelmez.

“yalnızlığın” sözcüğü, hâl eklerinden hiçbiri-
ni almadığı için yalın hâldedir.

& yal(ı)n  -  ız  -  lık  -  ın
       isim      İ.İ     İ.İ  tamlayan
       kök      Y.E   Y.E    eki

“ortasında” sözcüğü, “yalnızlığın ... 
ortası” tamlamasının tamlananıdır. Bu 
sözcükte tamlayan değil, tamlanan eki 

vardır.

“düşlüyorlar” sözcüğü, çokluk 
eki almamıştır. Bu sözcükteki 

“-lar” eki şahıs ekidir.
“vardı” sözcüğü “-(i)di” 

ek fiil eki almıştır.

“insan” sözcüğü tamla-
nan değil, belirtme hâli 

eki almıştır.

Umudunu yitirmemiş çocuklar, yalnızlığın tam ortasında gelecek 
                                     I               II

güzel günlerini düşlüyorlar. Tek başına umut, insanı yaşatmaya 

                    III                           IV

devam ediyor. Önce umut vardı; hayalden, meraktan bile önce...

                             V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) I. sözcük yalın hâldedir.

B) II. sözcük tamlayan eki almıştır.

C) III. sözcük çokluk eki almıştır.

D) IV. sözcük tamlanan eki almıştır.

E) V. sözcük görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
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KÖK BİLGİSİ – EKLER – SÖZCÜĞÜN YAPISI

YAPIM EKLERİ

Cevap E

Soruyu çözmeden önce

  1    Yapım ekleri; eklendiği sözcüğün anlamını, yapısını değiştiren eklerdir.

  1    İşlevleri bakımından dörde ayrılır.

             İsme gelir.                               Fiile gelir.
           5          4                           5          4 
      İsim yapar.      Fiil yapar.             İsim yapar.      Fiil yapar.
          .                  .                      .               .
      kitap-lık            göz-le                 gez-i          yıka-t

Tüm fiilimsi ekleri,  

fiilden isim yapma 

ekidir.
“der-” kökü, “-gi” fiilden isim 

yapım eki almıştır.

& der-gi

“at-” kökü, “-ım” fiilden isim 
yapım eki almıştır.

& at-ım

“çık-” fiili “-maz” sıfat fiil eki 
almıştır.

& çık-maz (yol)

“sırtında” sözcüğü sıfat yapan 
“-ki” yapım ekini almıştır.

& sırtında-ki

“gir-” fiili, önce duyulan geçmiş zaman 
eki (-miş), sonrasında ise “-idi” ek fiil eki 

almıştır. Bunlar, çekim ekidir.

gir - miş - (i)di
F.K.  Ç.E.   Ç.E.

Elindeki dergi ve sırtındaki çantasıyla dikkat çeken genç,

           I          II

adımlarını sıklaştırarak çıkmaz bir yola girmişti.

    III                     IV                V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V
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KÖK BİLGİSİ – EKLER – SÖZCÜĞÜN YAPISI

SÖZCÜĞÜN YAPISI

Cevap E

Soruyu çözmeden önce

  1    Sözcükler yapısı bakımından 3 başlık altında incelenir.

       a) Basit sözcük: Yapım eki almaz, tek sözcükten oluşur.

          örn: küçükler, kitaplarımızda...

       b) Türemiş sözcük: En az 1 yapım eki alır, tek sözcükten oluşur.

          örn: görgüsüz, sınav...

       c) Birleşik sözcük: İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur.

          örn: Galatasaray, fark et...

gül-ümse " türemiş
       Y.E.

de-y-e " türemiş
        Y.E.

yalın-ız " türemiş
       Y.E.

çaba-la " türemiş
       Y.E.

“değiştiremiyordu” sözcüğü 
yeterlik fiilinin olumsuzudur. 
Bu sebeple yapısı bakımın-

dan birleşiktir.
Bazı sorularda türemiş 

sözcüklerle ilişkili olarak gövde 

ve gövdeden türemiş kavramları 

kullanılabilir.

Gövde: Sözcüğün yapım eki 

almış hâlidir.

Gövdeden türemiş: En az iki 

yapım eki almış sözcüktür.

Hiç kimse mutsuz olmasın ve yalnız kalmasın diye hiç durmadan 

                                  I               II

çabalıyor, herkese gülümsüyor, buna rağmen hiçbir şeyi 

   III                   IV

değiştiremiyordu.

       V

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından 
diğerlerinden farklıdır?

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V
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KÖK BİLGİSİ – EKLER – SÖZCÜĞÜN YAPISI

Testin Çözümlü Videolarını İzlemek İçin Kare Kodu Okutunuz.

TEST -  1

1. Okuyucunun çok eski yıllarda yazılmış eserleri rahat bir  
          I                                              II

şekilde anlayabilmesi için bazı kelimelerin metni bozmayacak 
    III                                                IV

şekilde değiştirilmesine gayret gösterilmeli. 
                                                         V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla 
çekim eki almıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki yoktur?

A) Filmin son dakikaları hepimizi gerdi.

B) Annemler yarın memleketten dönecek.

C) Bu konuşulanlar aramızda kalacak.

D) Her hafta mutlaka oğluna para yollar.

E) Sait Faik’in hikâyeleriyle okumayı öğrendi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çe-
kimlenmiştir?

A) Topal martı ile balıkçının konuştuklarını işitti.

B) İştahlı insanlar gibi iştahlı martılar da oluyor.

C) Sanki içimden büyük bir baskı ve korku kalkacak.

D) Sahilde tek başına oturmuşsa hiç kimseyle ilgilenmez.

E) En çok da bu mevsimde denize karşı oturmalı.

4. Boyum ortanın biraz altında, bedenim sağlam yapılı ve  
                   I                                     II

toplucadır; yüzüm şişman değil, dolgundur. Tabiatım; neşe  
                                                           III

ile hüzün arasında, oldukça ateşli ve sıcakkanlıdır. Sıhhatim,  
                                                                  IV

ta genç yaşımdan beri düzgündür. Hastalığa tutulduğum azdır. 
                                                            V

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi du-
rum (hâl) eki almıştır?

A) III B) V C) I D) II E) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?

A) Kitabı arkadaşında unuttuğunu yeni fark etti.

B) Evi, arabayı satıp dünya turuna çıktı.

C) Dersi dinleyip çok çalışarak okulu dört yılda bitirdim.

D) Bildiği şeyleri tekrar tekrar anlatmaya bayılırdı.

E) Yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. 

6. I. Gündemi takip etmek için yazdıklarını okuyorum.

II. Uykusunu alamamış gibi boş gözlerle etrafa bakıyor.

III. İlerleyen yaşına rağmen enerjisi göz kamaştırıyordu.

IV. Davranışları ve düşünceleri aynı babasına benziyor.

V. Sınav saatini tam bilmediğinden erkenden okula gitti.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri 
köklerinin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV

 D) III ve V E) IV ve V




