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1.Sayfa

İsimler varlıklara verilişlerine göre özel, cins isim olarak 
ikiye ayrılır.

1-Aşağıdaki tabloda özel cins isim örnekleri veril-
miştir. Hangi seçenekte yanlış bir örnek verilmiştir?

Özel İsim Cins İsim
A Atatürk, Konya Ovası kitap, köprü
B Ali, Meydan defter, hayvan
C Mars, Farsça kalem, su
D İngiliz, İslamiyet insan, dağ

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kulla-
nılmamıştır?

A. Valilik bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
B. Çocuklar Van Gölü’nde tekne turuna çıktı.
C. Taksim Meydanı güzelleşmeye başladı.
D. Deniz, okula yine gelmemiş.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi 
kullanılmamıştır?

A. Ordu, son hazırlıklarını tamamladı.
B. Meclis bu konuda karar alamıyor.
C. İki takım elbise satın almış.
D. Çoban, sürüye kurt saldırdığını söyledi.

I-Yer,şehir isimleri
II-Kurum isimleri
III-Araç gereç isimleri
IV-Dağ,ova,nehir isimleri

4-Yukarıdakilerden hangisi özel isimlerden değildir?
A. I   B. II
C. III   D. IV

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir isim 
kullanılmıştır?

A. Senin sesinde bir tizlik vardı.
B. Elbette bizler de bir gün gideceğiz buradan.
C. Arabamızın rengini bir türlü anlamadım.
D. Karanlıktan korkmaya başladım.

“İstanbul’dan Ahmet dayımlar bize geldi.” 

6-Yukarıdaki cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden 
hangisi yoktur ?
A. Özel isim
B. Çoğul isim
C. Somut İsim
D. Soyut isim

7-“Bizim sınıf yine ceza aldı.” altı çizili sözcük için 
hangisi doğrudur?

A. tekil-cins - somut
B. topluluk - özel- soyut
C. topluluk - cins - somut 
D. çoğul - cins-somut

8-“Sürü - Hüzün - Bahçeler - Rüzgar” kelimelerinin 
özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A. Topluluk - Somut - Tekil - Cins
B. Soyut - Topluluk - Çoğul - Cins
C. Topluluk - Soyut - Çoğul - Somut
D. Tekil - Soyut - Soyut - Somut

9-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut 
anlamlıdır?

A. Bizim cesaretimizi kırdı.
B. Acı biberler bizi bayağı zorladı.
C. Sabrına hayran kaldım.
D. Her insanda kötülük yapma isteği nedense var. 

10-“Rüzgarlar” kelimesinin türleri hangi şıkta doğru 
verilmiştir?

A) tekil - cins - soyut
B) çoğul - cins - somut
C) çoğul - cins - soyut
D) çoğul - özel - somut
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11-Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins, soyut ve 
çoğul addır?

A) özlemler
B) kitaplar
C) denizler
D) öfkemiz

Tek başına somut olan bir sözcük cümledeki anlamına 
göre soyut özellik gösterebilir. Aslında burada kelimenin 
mecaz kullanımı söz konusudur.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kulla-
nım vardır?

A. Ülkeler arasındaki sınır çizgisi değiştirildi.
B. Aramızdaki duvar nihayet kalktı.
C. Merdivenlerden yukarı çıkmak beni yordu.
D. Kitapları alıp taşımak iki saatimi aldı.

Tek başına soyut olan bir kelime cümledeki anlam özel-
liğine göre somut özelliği kazanır. Buna somutlaştırma 
da denir. 

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kulla-
nım vardır?

A. Sevgi bütün sorunları ortadan kaldırır.
B. Seninle benim aramda artık nefret başladı.
C. Aşk, yaşayanlarda büyük tesir uyandırır.
D. Kötüler, bu dünya olmazsa da diğer dünyada kaybe-
decektir.

14-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla 
tekil- çoğul- topluluk isimlerine yer verilmiştir?

A.Kalem -Evler  -Millet 
B.Silgi  -Ordular -Saksı
C.Ordu  -Umutlar -Vatan
D.Millet  -Devletler -Bayrak

15-“Baharda çiçek toplayacağım.” Cümlesinde yer 
alan “papatya” kelimesi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?
 
 A. Özel - somut - çoğul
 B. Cins - soyut - çoğul
 C. Cins - somut - tekil
 D. Özel - somut - tekil  

16-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” sözcü-
ğü özel isimdir?

A) Dünya kadar işim var.
B) Seni dünyaşar kadar seviyorum.
C) Dünya da bir gezegendir.
D) Dünya bir yana sen bir yana, dedi.

17-“Dostluk, arkadaşlık” kelimelerinin her ikisi için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çoğul, cins, somut
B) Tekil, cins, soyut 
C) Çoğul, cins, soyut 
D) Tekil, özel, somut i

18-“-lık” eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut 
bir sözcüğe gelerek soyut bir isim oluşturmuştur?

A) İnsalığın öldüğü bir dönemde yaşıyoruz.
B) Eski eşyaları odunluğa bıraktık.
C) Tuzluğu uzatır mısın?
D) Gözlüklerinde bir sıkıntı var gibi.

19- Cins isim olarak kullanılan bazı sözcükler bazen 
sadece bir varlığa ad olarak kullanılır. Bu durumda özel 
isim olur.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna 
örnek vardır?

A) Adana’da pamuk yetiştiriyoruz.
B) Kara koyunumuz yayladan hasta döndü..
C) Baykuş, gece vakti avlanır.
D) Kömür mahallenin kedisiydi.
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SÖZCÜK TÜRLERİ
İSİMLER
CEVAP ANAHTARI
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