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Burada çok güzel ‘arkadaşlıklar’ yaşamıştık.  

1)Bu cümlede tırnak içinde bulunan sözcüğün özellikleri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Somut isim, topluluk ismi 

B) Soyut isim, tekil isim. 

C) Somut isim, çoğul isim 

D) Soyut isim, tekil isim 

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır? 

A) Köyün en yaşlı adamı muhtar seçildi. 

B) Halk başkanı dinlemek için meydanlara akın etti. 

C) Havalar soğuyunca anneannem köye gitti. 

D) Bu köye ilk kez öğretmen geldi. 

 

3)Yaş, koş, araba, aşk sözcüklerinden hangisi isim değildir? 

A) Aşk 

B) Yaş 

C) Koş 

D) Araba 

 

4)Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözcüklerden hangisi soyut isimdir? 

A) Üzerinde yeni bir kaban vardı. 

B) Babası ona yeni telefon almış. 

C) Hava soğuyunca erkenden kalktık. 

D) İnsan düşünmeden edemiyor. 
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5)‘Akıl,sevgi,hayal,düşünce’ kelimelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) Soyut isim, tekil isim 

B) Somut isim, çoğul isim 

C) Soyut isim, çoğul isim 

D) Somut isim, tekil isim 

 

6)Eski’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır? 

A) Çocuğun üstündeki elbise çok eskiydi. 

B) Eski semtimiz çok daha eğlenceliydi. 

C) Yaşlılar hep ah o eski günler diyordu. 

D) Elindeki kitaplar çok eski görünüyordu. 

 

7)Aşağıdaki tırnak içinde bulunan cümlelerden hangisi isim olarak 

kullanılmıştır? 

A) Kitabımızdan ‘uzun’ bir hikaye yazdık. 

B) Annem akşam bize ‘sarma’ yapacak. 

C) Akşama ‘sizi’ parka bekliyoruz. 

D) Dersler gittikçe daha da zorlaşıyor. 

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir isim kullanılmıştır? 

A) Burnuma kızartma kokuları geliyor. 

B) Dostluk kadar güzel ne var şu hayatta. 

C) Gözlüklerini numaralı alıyormuş. 

D) Sahilde fotoğraf çektirmiş. 
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9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır? 

A) Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri! 

B) Çoban sürünün başında duruyor. 

C) Ormanlar piknik için uygun mu sizce? 

D) Annemler bugün bize gelecekler. 

 

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut isim kullanılmıştır? 

A) Rüyalarımda karanlıklar içindeydim. 

B) İnsanlar hayalleri için yaşar. 

C) İzlediğim belgeselde aslanlar anlatılıyordu. 

D) Babam düşünceli görünüyordu. 
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