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1)Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir? 

A) Mert tek başına tatile gitti. 

B) Sonbahar en sevdiğim mevsimdir. 

C) Bu yaz tatilinde Samsun’u gezeceğiz. 

D) Bizim okul Yedigöller’e gezi düzenledi. 

 

2)Aşağıdakilerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır? 

A) Çanakkale buram buram tarih kokuyor. 

B) Samet markete kadar gitti. 

C) Askerler erkenden sabah koşusuna çıktılar. 

D) Yeni aldığım kuşumun adını Bulut koydum. 

 

3)Aşağıdakilerden hangisinde bir topluluk ismi kullanılmamıştır? 

A) Bir demet gül ile kandırmış kızı. 

B) Babam Türk ordusunun şerefli bir askeridir. 

C) Orman yangınları yaz aylarında artıyor. 

D) Yavuz, görmeyeli çok hırçınlaşmış. 

 

4)a. Yer şehir isimleri 

 b. kurum, kuruluş isimleri  

 c. Araç gereç isimleri 

 d. Dağ,nehir, ova isimleri 

Yukarı verilenlerden hangisi özel isimlerden değildir? 

A) a              B) b                 C) c                D) d 
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5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isimli sözcüktür? 

A) Yanakları al al olmuştu. 

B) Manavdan bir demet roka aldım. 

C) Evde tek başınayken duyduğum sesler beni korkutuyordu. 

D) Aldığım yeni koltuk çok yumuşaktı. 

 

6)Zeynep arkadaşlarıyla pikniğe gitti. 

 Yukarıdaki cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisi yoktur? 

A) Topluluk ismi 

B) Çoğul isim 

C) Özel isim  

D) Cins isim 

 

7)Dünya sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde özel isim olarak 

kullanılmamıştır? 

A) Dünya’nın uydusu Ay’dır. 

B) Dünya hem kendi çevresinde hem de güneşin çevresinde döner. 

C) Dünya kadar işi vardı Esad’ın. 

D) Dünya, üçüncü büyük gezegenimizdir. 

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki almış bir kelime yoktur? 

A) Masalar renk renk göz alıyordu. 

B) Çiçekler mis gibi kokuyordu. 

C) Yemeklerden hiç birinin tadına bakmadı. 

D) Duvara astığı saat çalışmıyordu. 
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9)Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? 

A) Ferdi müzik dinlemeyi çok seviyordu. 

B) Musluktan akan su rahatsız ediyordu. 

C) Peçeteler çok güzel kokuyordu. 

D) Annesinden aldığı harçlık yetmiyordu. 

 

10)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ikisi, birden çok varlığı ifade eder? 

A) Ağaçlar – Güneş 

B) Kediler – Aylar  

C) Kapı – Horozlar 

D) Göller- Maymun 

 

 

 

 

TEST CEVAPLARI : 1.B    2.C    3.D     4.C    5.C     6.A    7.C    8.D     9.A    10.B 


