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5) Aşağıdaki tabloda bazı isimlerin özellikleri 
verilmiştir. Hangisinde yanlış bir bilgi verilmiş-
tir?

a Mahkeme Cins-Tekil-Somut
b Ankaralılar Özel-Çoğul-Somut
c Halk	 	 Cins-Tekil-Somut
d Hüzün	 Cins-Tekil-Soyut

6)	Çevremizdeki	varlıkları	karşılayan,	hareket	
bildirmeyen	sözcüklere	isim	denir.	

Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi isim 
değildir?

a)	Bize	nazik	davrandı,	bizimle	ilgilendi.
b)	Getirilen	sıcak	çaylarla	içimiz	ısındı.
c)	Bu	şehrin	kıymetini	kimse	bilmiyor.
d)	Sandalye	ve	masaları	toplayıverin.

I.	Anıtkabir’i	her	yıl	milyonlar	ziyaret	ediyor.
II.	Dün	gece	gördüğüm	rüya	beni	etkiledi.
III.	Mehmet	Bey,	yeni	müdürümüz	oldu.

7) Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin ortak özelli-
ği hangisidir?

a)	Özel	isim	 	 b)	Cins	isim
c)	Tekil	isim	 	 d)	Somut	isim

“Yakamozlar	düşer	denize;	hasret	içimde,	umut	
gözümde	ve	sensizlik	her	yerde…”

8)Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han-
gileri söylenebilir?

I.	Cins	isimler	kullanılmıştır.
II.	Soyut	isimler	kullanılmıştır.
III.	Birden	fazla	çoğul	isim	kullanılmıştır.
IV.	Özel	isim	kullanılmıştır.

a)	I-IV	 	 b)	II-IV		 c)	II-III	 	 d)	I-II

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim 
kullanılmamıştır?

a)	Biz	Azerbaycan’la	tek	millet	iki	devletiz.
b)	Kedisi	Pati,	yine	kaybolmuş.
c)	Boğazdan	geçen	gemileri	izliyordum.
d)	Çukurova,	bölgenin	en	değerli	topraklarına	
sahipti.

Bazı	sözcükler	somut	anlamlı	olmasına	rağmen	
cümlelerde	kullanım	özelliklerine	göre	soyut	
anlam	kazanabilir.	

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla-
maya uygun biz sözcük kullanılmıştır?

a)	Camın	keskin	tarafı	eline	gelince	yaralandı.
b)	Toplantıda	oldukça	sert	sözler	sarf	etti.
c)	Çimenlerin	yumuşaklığına	bayıldım.
d)	Bazı	adamlar	iyilik	yapmayı	unutmuş.

3) "Geçen	sene	bizim	sınıf	okuldaki	yarışmada	
birinci	olmuştu."	Cümlesindeki altı çizili isim 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)	Cins-Tekil-Somut
b)	Cins-Topluluk-Soyut
c)	Özel-Tekil-Soyut
d)	Cins-Topluluk-Somut

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” 
sözcüğü özel isim olarak kullanılmıştır?

a)	Dünya	bir	yana	sen	bir	yana
b)	Dünya	kadar	işim	var,	bırak	beni.
c)	Dünya,	yörüngesinde	devam	ediyor.
d)	Dünya	kadar	başına	taş	düşsün.
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a)	Aslı	 	 	 	 b)	Mehmet
c)	Ayşe	 	 	 d)	Berk

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk 
ismi kullanılmamıştır?

a)	Dernek,	haftalık	çalışmasını	tamamladı.
b)	Meclis,	yeniden	boyanmış.
c)	Birkaç	demet	maydanoz	aldım.
d)	Ordumuz	kahramanca	çarpıştı.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” 
sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır?

a)	İşin	kötüsü	ben	de	bilmiyordum	bunu.
b)	Kötü	günler	geçiyor,	diyorum	devamı	geliyor.
c)	Bizimle	kötü	konuştu.
d)	Kötü	söz	sahibine	aittir.

12)	“ gitti, okula, bugün, Ali 12.00’de”	karışık 
olarak verilen bu kelimelerden anlamlı bir 
cümle yaptığımızda hangi kelimeler isim ola-
rak kullanılmış olur?

a)	gitti-okula
b)	bugün-Ali
c)	okula-Ali
d)	gitti-Ali

13)	“Yazarın	düşüncelerine	hayran	kaldım.”	Altı 
çizili söz için aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

a)	Cins	-Soyut-Çoğul
b)	Özel-Somut-Tekil
c)	Cins-Soyut-Tekil
d)	Cins-Somut-Topluluk

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük soyut anlamlıdır?

a)	Bizim	için	o	gökkuşağı	gibi	birisidir.
b)	Yemeğin	içini	acı	biberle	doldurmuşsunuz.
c)	Tatlı	sözleriyle	hepimizi	ikna	etti.
d)	Bu	yıl	maaşlarımız	%40	eridi.	

15)	“Sabah	içtimasına	bizim	bölük	de	katıldı.”	
Altı çizili ismin özdeşi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde kullanılmıştır?

a)	İstanbullu	olmak	ayrıcalık	değil	özgülüktür.
b)	Koyunları	otlağa	çıkaran	çobana	bugün	de	
rastladım.
c)	Bizim	balkondaki	çiçekleri	her	gün	ben	sulu-
yorum.
d)	Mahalleli	son	günlerde	bu	çete	ile	uğraşmaya	
başladı.
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Aslı:  Kaç	saattir,	kedimizi	göremiyorum,

Mehmet:  Merak	etme	Aslı,	çıkar	birazdan		
.																			yaramaz.

Ayşe:  Mehmet	doğru	söylüyor	Aslı,	Mıncır		
.											çıkar	birazdan.

Berk:  Ama	ben	Mıncır'ı	çok	özledim.

9) Kimin cümlesinde en çok özel isim 
kullanılmıştır?

Miyavv!
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Cevap Anahtarı:

1. C
2. B
3. D
4. C
5. C
6. A 
7. C
8. D
9. C
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. D
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