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1. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. 

 Buna göre “Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü-
ğüm için çok sevindim.” cümlesindeki isimler aşağıda-
kilerin hangisinde verilmiştir?

A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar
C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok

2. ● Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere 
somut isim denir.

 ● Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan 
isimlere özel isim denir.

 ● Çoğul eki almadığı hâlde birden fazla varlığı karşıla-
yan isimlere topluluk ismi denir.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yukarıda 
açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine 
örnek olamaz? 

A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. 
B) Memleket hasreti hepimizi derinden yaralıyordu.
C) Bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi. 
D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi.

3. Şelalenin uğultusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor,  
      I     
çamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu  
      II       
ortalığı doldurmuştu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- 
         III            IV  
maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük soyut isimdir.
B) II. sözcük çoğul isimdir.
C) III. sözcük özel isimdir.
D) IV. sözcük cins isimdir.

4. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi-
zili sözcük sıfattır?

A) Yeni açılan köprünün geçiş ücretleri belli oldu.
B) Sahile vuran hırçın dalgalar beni korkutuyor.
C) Günün birinde bizim de hayallerimiz gerçek olacak.
D) Poşetin içindeki ekmekler taze görünüyordu.

5. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler-
den hangisi getirilirse “elbise” sözcüğünün niteliği be-
lirtilmiş olmaz?

A) çizgili B) yeşil
C) iş D) yeni

6. “Mutlu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
bir ismi nitelemiştir?

A) Kardeşin seni görünce mutlu oldu mu?
B) Sonunda okulunu bitirdiği için mutluydu.
C) Mutlu insanlar herkes tarafından sevilir.
D) Mutlu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et.
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7. ● İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir.
 ● İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı denir.
 ● İsimlerin miktarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe-

kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. 

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, açıklaması 
verilen sıfat çeşitlerinden herhangi birine örnek ola-
maz? 

A) O gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı.
B) Birçok şehir gezdim buraya gelmeden önce.
C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı.
D) Hangi filmi izlemek istersiniz bugün?

8. Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı 
isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. Tamla-
yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı 
tamlamalara ise “belirtisiz isim tamlaması” denir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirti-
siz isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Yolun sonu görünmeye başladı.
B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmıştı.
C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü.
D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı.

9. Bazı isim tamlamalarında tamlayan tamlananın neden 
yapıldığını belirtir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla-
ması değildir?

A) Bal arısı
B) Biber salçası 
C) Mısır unu
D) Ayva reçeli

10. Yaz günü sıcaktan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- 
      I      
narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup  
               II   
denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca  
                III      
sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde piknik sepeti  
              IV  
vardı.

 Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı-
fat tamlamasıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangi-
sinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. 
B) Sorunların çözümü için yetkililerle görüştük.
C) Okulun duvarları bu yıl boyandı.
D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü.

12. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu,  
        I      
kapkara bir köpekti. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi.  
           II           III    
Adını Toros koymuştum. Köpeğimin gözleri ışık vurunca  
              IV   
pırıl pırıl parlardı.

 Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı-
fat tamlaması değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.


