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İsim Bilgisi Konu Değerlendirme Testi
D) Kitap, yaşamı güzelleştiren bir arkadaştır.
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil olduğu halde çokluk anlatan bir isim
kullanılmıştır?
A) Çoban koyunları kaçırmış bir türlü toplayamıyor.
6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil olduğu halde çoğul gibi kullanılan isim
B) Çiçekler susuzluktan olacak solmuşlar.
vardır?
C) Görevini tamamlayan uçuş ekibi nihayet geldi.
A) Masanın üzerinde güzel bir saat duruyordu.
D) Okul yıllardır onarılmadığından yıkıldı yıkılacak.
B) En güzel filmleri hep bu sinemada seyrettim.
C) On üç yıldır bu şehirde yaşıyorum.
D) İnsan ne ekerse onu biçer.
2.Okuduğu kitapların çoğunu ben de okumuştum.”cümlesindeki” çok” sözcüğünün
sözcük türü açısından özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu yıl ne kadar çok portakal var.
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
A) Kemer’de otellerin hapsi doluydu.
B) Köydeki çocukların çoğunu tanıyorum.
C) Çoğu insan düşünmez başkalarını.
B) Sinema dağılmış,insanlar caddeyi doldurmuştu.
D) Size yardım etmeyi çok isterdim.
C) Amerika’ya giden temsil heyetimiz bugün dönüyor.
D) Karşımda seni görünce çok heyecanlandım.
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?
A) İhtiyar heyeti törenle görevine başladı.
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?
B) Okul takımı futbolda birinci oldu.
A) Evin kırık kapısı bir türlü onarılmadı.
C) Folklor ekibi Antalya’ya gitti.
B) Şehrimiz güzel bir parka kavuştu.
D) Tatil başlayınca öğrenciler seviniyorlar.
C) Arabanın mutlaka tamir edilmesi gerekir.
D) Öğretmenler kurulu yarın toplanıyor.
4. “Ordumuz, Kuzey Irak’ girdi.”cümlesinde altı çizili sözcüğün nitelikleri hangi
seçenekte verilmiştir?
9.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, “-i” hâl ekini almamıştır?
A) Cins-topluluk-somut
A) Bazen , konuşmalarıyla insanı öfkelendiriyor.
B) Özel-topluluk-somut
B) Durakta bekleyen adama saati sordum.
C) Cins-tekil-soyut
C) Önce evi arayıp haber vermem gerekir
D) Cins-topluluk-soyut
D) Tarih dersi sınavı dün müydü?
5.Çoğul eki almadıkları halde çoğul anlamı veren tekil sözcükler vardır. Bu
sözcükler bir bütünü gösterirler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük
kullanılmıştır?
A) Bunu yalnız size değil herkese söyledim.
B) Çayı durmadan şekersiz içiyorsun.
C) Havanın güneşli olması insanı neşelendiriyor.

10.Aşağıdakilerin hangisinde adın bütün durumlarını örnekleyen kullanımlar vardır?
A) Askıdan şemsiyesini alıp annesinin arkasından koştu.
B) Bu sabahta yüzünden düşen bin parçaydı.
C) Sevgi, boş arsada topu çocuklara korkudan vermiş.
D) Zayıflıktan kopacak bir haldeydi.
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