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Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler Konu Değerlendirme Testi
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın hem sayısı hem de durumu belirtilmiştir?
6. "Şu" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıktan önce gelerek onun yerini
A) Sıcak havaların bir iki gün daha süreceği belirtildi.
bildirmiştir?
B) Büyük teyzemin ne gün geleceğini bilmiyorum.
A) Şu, benim en sevdiğim çizgi filmdir.
C) Okulumuzun birinci katında müdür odası vardır.
B) Şu, bundan biraz daha uzun sanırım.
D) Yarımşar kiloluk üç paket çay aldım.
C) Şu binayı geçince sola döneceksiniz.
D) Şu, işinize yaramaz, bunu alın.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir?
A) Kare sehpanın üzerinde güzel bir örtü vardı.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok varlığın özelliği belirtilmiştir?
A) Beyaz martıların boğuk sesleri etrafta yankılanıyor.
B) Bayat ekmekleri ufalayıp kuşlara verdik.
B) Sert rüzgarlar ağaçların dallarını kırmış.
C) Bazı insanlar evde oturmayı daha çok sever.
C) Okulda geçirdiğimiz günleri asla unutmadım.
D) Koşuyu on beşinci turda bitirdim.
D) Dar sokaklardan geçerek sahile ulaştık.
3. "Pamuk, büyük ceviz ağacının tepesine çıkmış, ince bir dalın üzerinde güçlükle
duruyordu." cümlesinde geçen kelimelerden hangisi varlığı nitelememiştir?
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren kelime varlıktan önce gelip onun
A) büyük
sayısını belirtmemiştir?
B) yüksek
A) İki kedi yavrusu birbirlerine sarılıp ısındılar.
C) güçlükle
B) Yaşlı olduğunu söylüyordu, halbuki yaşı daha elli bile değildi.
D) ince
C) On bir kişiden oluşan takımlar oluşturup maça başladık.
D) Sınava girerken yanına iki kurşun kalem almış.
4. I. Yaşayıp gidiyoruz bir arada.II. Meşe, çam, köknar, kayın...III. Bırakın kirli
kentlerinizi,IV. Biraz da aramızda yaşayın.Yukarıdaki dizelerin hangisinde ya da
9. "İhtiyar adam ağır adımlar yürüyüp yaramaz çocuğun yanına gitti." cümlesinde
hangilerinde varlığın özelliği belirtilmiştir?
hangi kelimeler özellik bildirir?
A) Yalnız III
A) ihtiyar, ağır, yaramaz
B) II ve III
B) adam, çocuğun
C) Yalnız IV
C) yürüyüp, gitti
D) I ve IV
D) adımlarla, yanına, ağır
5. "İyi bir okuma alışkanlığının iki yönü vardır." cümlesinde hangi kelime ya da
kelimeler varlığın özelliğini belirtmiştir?
A) iki
B) iyi, iki
C) iyi, bir, iki
D) alışkanlığının, yönü

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "araba" kelimesinin bir özelliği belirtilmiştir?
A) Arabanın içinde dört kişi vardı.
B) Aradan inerken dikkatli olmalısın.
C) Bizi arabanın içinde bekleyecekler.
D) Hiç bu kadar uzun bir araba görmemiştim.
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