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ÜNİTE
TESTİ 1
Hareket

1. 
Beş duyudan herhan-
gi biriyle algılanabilen 
isimlere "somut isim" 
denir.

Dünyada benzeri bulun-
mayan varlıkları karşıla-
yan isimlere "özel isim" 
denir.

Çoğul eki almadığı hâl-
de birden fazla varlı-
ğı karşılayan isimlere 
"topluluk ismi" denir.

	 Aşağıdaki	altı	 çizili	 sözcüklerden	hangisi,	 açıklaması	verilen	 isim	çeşitlerinden	her-
hangi	birine	örnek	olamaz?
A) Misafirleri için dolaptan çarşaf çıkararak yatak hazırladı.
B) Duman, havlayarak bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
C) Genç çoban, sürüsünü bulmak için köylüden yardım istedi.
D) Minik çocuk, hayalindeki oyuncağa kavuşmayı umuyordu.

2.     

Varlıkları ve kavramları karşı-
layan sözcüklere isim denir. 

	 Buna	göre	aşağıdaki	altı	çizili	sözcükle-
rin	hangisi	isim	değildir? 
A) Sınav bitince çantasını ve montunu 

alıp çıktı.
B) Karadeniz hiç olmadığı kadar sakindi 

bugün.
C) Tarlaya soğan eken iki kişi gördüm dün 

sabah.
D) Yemeğinden bir kaşık daha alıp sofra-

dan kalktı.

3. Uyku tutmayınca ---- kitabını okumaya ko-
yuldu.

	 Bu	 cümlede	 boş	 bırakılan	 yere	 aşağı-
daki	 sözcüklerden	 hangisi	 getirilirse	
“kitap”	 sözcüğünün	 niteliği	 belirtilmiş	
olur?
A) masal B) öykü
C) resimli  D) macera

4. Fransız yazar Jules Verne’nin eseri “Es-
rarlı Ada”, kahramanların bindikleri sıcak 
hava balonunun düşmesinin ardından 
kendilerini bir adada bulmalarıyla başlar. 
Romanın kahramanları bu adada yaşam-
larını sürdürmeye başlarlar. 

	 Bu	parça	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerin	
hangisi	söylenemez?
A) Soyut isim kullanılmıştır.
B) Topluluk ismi kullanılmıştır.
C) Birden çok özel isme yer verilmiştir.
D) Birden çok çoğul isme yer verilmiştir. 

5.     
İsimleri niteleyen ya da belir-
ten sözcüklere sıfat denir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerin	 hangisinde	
bir	sıfata	yer	verilmemiştir?
A) Bu gölün kıyısında küçük piknik masa-

ları vardı. 
B) Hayal etmek de başarının önemli bir 

parçasıdır.
C) İnsanlar değerli eşyalarını hep koru-

mak isterler.
D) Arılar gün boyu çiçek özü toplamak için 

uğraşır.

8

İsim

İsim Türleri

Varlıkları ve kavramları karşı-
layan sözcüklerdir.

Nedir?

1. Özel İsim

Tek olan, diğer varlıklar için-
de tam bir benzeri bulunma-
yan varlıklara verilen isimler-
dir. “Atatürk, Ayşe, Ankara, 
Türk, Türkçe” gibi.

2. Cins (Tür) İsmi

Aynı cinsten birçok varlığın 
ortak olan ismidir. “Kuş, ev, 
kaşık, orman” gibi.

3. Tekil İsim

Yalnızca bir varlığı, nesneyi 
ve kavramı karşılayan isim-
lerdir. “Böcek, parmak, saat, 
öğrenci” gibi.

4. Çoğul İsim

Birden çok varlık veya kavra-
mı ifade eden ve “-lar/-ler” 
çokluk eki almış isimlerdir. 
“Kitaplar, kuzular, dostlar” 
gibi.

“Arı, yol, araba, okul, zil, 
uğur, sevgi” sözcükleri varlık 
ve kavramları karşıladıkları 
için isimdir. 

Örnek
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6. 
• Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı 

isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. 
Örnek:
kilimin    deseni 
tamlayan   tamlanan

• Tamlayanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) 
aldığı tamlamalara ise “belirtisiz isim tamlaması” denir. 

Örnek:
kilim deseni
tamlayan tamlanan

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	farklı	bir	isim	tamlamasına	yer	verilmiştir?
A) Kardeşimin çarşafı sabahları hep buruşuk oluyor.
B) Bugün büyük salonda çocukların gösterisi varmış.
C) Akıllı telefonlar kullanıcının işini kolaylaştırmaktadır.
D) Terzi, kumaş topunu masaya koyup açmaya başladı.

7. Bu kitap sayesinde dünyanın farklı bölge-
  I
 lerinde yaşayan insanların yaptığı ya da 

eski uygarlıklardan kalma eserlerle ilgili
  II  III
 birbirinden ilginç bilgiler edinebilirsiniz.
  IV
	 Bu	 cümlede	 numaralanmış	 sözcükler-

den	hangisi	sıfat	değildir?
A) I B) II C) III D) IV

8. Bayılıyorum bu kasabaya. Burayı çoğu
  I II
 insan sever. Çünkü harika manzarası ile
   III
 büyüler gelenleri. Kasaba sakinleri de
  IV
 yabancılara iyi davranır.
	 Bu	parçada	numaralanmış	tamlamalar-

dan	hangisi	isim	tamlamasıdır?
A) I B) II C) III D) IV

9. Benim her derdime ortak sen oldun
 Ağlarsam ağladın gülersem güldün
 Sazım bu sesleri turnadan m'aldın
 Pençe vurup sarı teli sızlatma
	 Bu	dörtlüğün	kaçıncı	dizesinde	bir	sıfa-

ta	yer	verilmemiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Bir sıfatın, ismin önüne gelerek onunla 
oluşturduğu söz öbeğine sıfat tamlaması 
denir. Örneğin “kırmızı araba” söz öbeği 
bir sıfat tamlamasıdır. “kırmızı” sıfatı, “ara-
ba” isminin önüne gelmiş ve onun rengini 
bildirerek bir tamlama kurmuştur.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisin-
de	altı	çizili	söz	öbeği	sıfat	tamlamasıdır?
A) Gazeteci, garip olayları araştırmak için 

gelmiş.
B) Balkonun kapısını kapatamayınca 

bana seslendi.
C) Sürekli cep telefonuna bakarak vakit 

harcamayın.
D) Komşumuz arabasını dükkânın önüne 

park ediyor.

5. Topluluk İsmi

Çokluk eki almadığı hâlde 
aynı türden birden fazla var-
lığı ifade edebilen isimlerdir. 
“Ordu, buket, deste, orman” 
gibi.

6. Somut İsim

Beş duyumuzla algılayabil-
diğimiz isimlerdir. “Saç, göl, 
parfüm, tuz, ses” gibi.

7. Soyut İsim

Beş duyumuzla algılayama-
dığımız isimlerdir. “Sevgi, 
özgürlük, rüya, huzur, umut” 
gibi.

Sıfat

İsmi niteleyen veya belirten 
sözcüklerdir.

Nedir?

“Yeşil kalem, büyük ev, bu 
sıra” ifadelerindeki kırmızı 
ile gösterilen sözcükler birer 
sıfattır.

Örnek
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