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İsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3İsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3

A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri özelliklerine göre değerlendiriniz. Uygun olan 
özelliklere tik             işareti atınız.

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara istenilen özelliklere sahip adlar getiriniz. 

1) Bugün kurul toplanıp bazı kararlar alacak.

 5) Bu hafta mecliste onarım çalışması vardı. 6) Turnuvayı Fransızlar kazandı.

3) Yarın sürüleri beş kişi otlağa götüreceğiz.

7) Vicdanları yaralayan bir harekette bulundu.

9)Atatürk Bulvarı’nda çalışmalara devam ediliyor.

1) İstanbul’da yaşayan ………………… doğaya zarar vermeye devam ediyor. Boşluğa “cins, soyut, 
çoğul isim” olan sözcüğü getiriniz.

2) Geçen hafta …………….. dolaştık.  Boşluğa “ özel, tekil, somut isim” olan sözcüğü getiriniz.

3)  Bizim mahallenin çocukları…………………… çok çalıştılar. Boşluğa “tür, tekil, somut isim” olan 
sözcüğü getiriniz.

4) Geçen zaman sensiz ve ……………… geçip gitti.  Boşluğa “cins, tekil, soyut isim” olan sözcüğü 
getiriniz.

5) Ders kitaplarında ………………… konusu çok anlatılır. Boşluğa “ özel, somut, tekil isim” olan söz-
cüğü getiriniz.

8) Yediğim acı biberin tadını hayatta unutamam

10) Sınıfımız yapılan futbol turnuvasını kazandı.

4)Gözlerimden dökülen yaşlara kimse acımadı.

2) Hafta sonu alilerle pikniğe gideceğiz.
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İsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3İsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3

C) Aşağıdaki cümleler için söylenen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

D) Aşağıda altı çizili ifadeleri isimlerin özelliklerine göre –örnekteki gibi- değerlendiriniz.

1) Osmanlı devletinde padişahlar savaşlara bizzat katılırdı.

2) Mutluluk, ailelerin içerisinde yer almazsa toplumlar yaşanmaz hale gelir.

3) Ordumuz, düşmanlara korku salarken bize güven vermektedir.

Cümlede özel isim kullanılmıştır.

Cümlede soyut isim kullanılmıştır.

Cümlede topluluk ismi kullanılmıştır.

Cümlede soyut isim kullanılmıştır.

Cümlede topluluk ismi kullanılmıştır.

Cümlede birden fazla soyut isim kullanılmıştır.

Cümlede birden fazla çoğul isim kullanılmıştır.

Cümlede cins isim kullanılmıştır. 

Cümlede cins ve özel isimler vardır. 
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Cümleler İsim Özellikleri

Ör. Almanlar, bu işi dünyada en iyi yapan ülkelerdendir. Özel, somut, çoğul
1 Okuluma yeni gelen çocuğun adı Deniz’miş.

2 Cesaretliler, korkaklardan her daim öndedir.

3 Annesine bir demet çiçek alıp gelmişti.

4 Kendime yeni bir araba satın aldım.
5 Tuz Gölü’ndeki tuz rezervi uzun yıllar bize yeter.

6 Merhametli insanları bu dünyada çok üzdüler.

7 Mustafa Kemal’ler tükenmez elbet.

8 Bizim takım bu maçı da alarak finale çıktı.

9 İnsanlar, sevgilerini asla yitirmemelidir.

10 Şermin Yaşar’ın çocuk kitaplarını tavsiye ederim.
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İsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3 Cevaplarıİsimler (Adlar) Çalışma Kağıdı-3 Cevapları

C) Aşağıdaki cümleler için söylenen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

D) Aşağıda altı çizili ifadeleri isimlerin özelliklerine göre –örnekteki gibi- değerlendiriniz.

A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri özelliklerine göre değerlendiriniz. Uygun olan 
özelliklere tik             işareti atınız.

1-Topluluk  2-Çoğul  3- Topluluk  4-Somut  5-Tekil
6- Çoğul  7-Soyut  8-Somut  9-Özel   10-Topluluk

1-vicdansızlar 2-Kayseri’yi    3- Bahçede  4-Umutsuz  5-sanat ve İstanbul

1) a- D  / b-Y/   c-D  

2) a- D  / b-Y/   c-D

3) a- D  / b-D/   c-Y 

1) özel, somut, tekil 

2) cins, soyut, çoğul

3) cins, somut, topluluk

4) cins, somut, tekil

5) özel, somut, tekil

6) cins, soyut, tekil

7) özel, somut, çoğul

8) cins, somut, topluluk

9) cins, soyut, çoğul

10) özel, somut, tekil 

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara istenilen özelliklere sahip adlar getiriniz. 


