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İ S İ M  Ç A L I Ş M A
K A Ğ I D I  C E V A P L A R

 Atamızın bir sözü vardı, bir ışık gibi yolumuzu aydınlatırdı.

 Buzdan dolayı yerler çok kaygandı.

 Duygularımı bıraktım, düşüncelerimi kağıda döktüm.

 İnsanın iç dünyasının anlatıldığı harika bir eser.

Garip histen dolayı gergin, korkulu ve endişeliydim.

1.

2.

3.

4.

5.

 

A- Aşağıdaki cümlelerde isim türünde kaç sözcük
olduğunu belirtiniz.

W W W . E D E B İ Y A T N O T U . C O M  

 Korkutularak büyütülen çocuk, sinsiliği ve kurnazca aldatmayı öğrenir.

(genel)

 Çocuk, ağlayarak uzaklaştı bahçenin önünden. (özel)

 Kitabı okurken kendimi bulduğumu fark ettim. (özel)

 Bir kitap dünyadan daha geniştir; çünkü maddeye düşünceyi katar.

(genel)

 Biz tatile çıkınca çiçeğe su vermeyi sakın unutmayın.  (özel)

 Çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları not aldım. (genel)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

B- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin genel ya da özel
anlamlı olduklarını belirtiniz.

 İşi geç saatlere kadar sürüyor. (iyelik)

 İşi zar zor buldum bırakır mıyım hiç. (belirtme)

 Soruyu daha hızlı çözmen gerekiyor. (belirtme)

 Evi henüz boyanmıştı, kurumadan leke olmuştu bile. (iyelik)

 Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. (iyelik)

 Başımdaki gökleri bir deniz sanıyordum. (belirtme)

 Baharla birlikte her yer gelincik tarlası oldu.  (belirtme)

 Korku duygumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. (belirtme)

1.
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5.
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C- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin belirtme hal eki
mi / iyelik eki mi olduklarını belirleyiniz.
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İ S İ M  Ç A L I Ş M A
K A Ğ I D I

 Annesi kırk beş yaşlarında bir kadındı.  (civarında)

 Kaymakam Beyler, okulumuza geldiler. (saygı)

 Yeni kitaplarım gelince dünyalar benim oldu. (abartma)

 Erenler, dün akşam bize geldiler. (aile)

 Bu ülkede Mustafa Kemaller tükenmez. (benzerlik)

 Öğrenciler, bahçede beni bekliyor. (çokluk)

Akşamları yarım saat kitap okuyor. (süreklilik)

 İki kardeş evde annelerini bekliyor. (sahip olanı çoğaltma)

 Türkler, birbirine bağlı bir millettir. (soy)

 Torosların bitki örtüsü makidir. (yer)
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D- Aşağıdaki cümlelerde "-ler" ekinin hangi anlamda
kullanıldığını yazınız.

W W W . E D E B İ Y A T N O T U . C O M  

 Tatlı bir sözüne kandım onun.  (soyut)

 Parfüm kokusu bütün odayı sardı. (somut)

 Dostluk, her zaman meyve veren bir ağaçtır. (soyut)

 Şekeri fazla katınca çok tatlı olmuş. (somut)

 Konuşurken heyecanlanınca sesi titredi. (soyut)

 Sende yürek olsa arkamdan konuşmazdın. (soyut) 

 Akıl, insana en büyük sermayedir. (soyut)

 Bostan tarlasının ortasına korkuluk dikmişler. (somut)

 Benim belli bir hayat çizgim var. (soyut)

 Mustafa Kemal bize fikirleriyle ışık oluyor. (soyut)
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E- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin somut ya da
soyut olduklarını belirtiniz.
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İ S İ M  Ç A L I Ş M A
K A Ğ I D I

Doğmuştu içimde tâ derinden

Yıldızları mâvi bir semânın;

Hazzıyla harâb idim edânın,

Hâlâ mütehayyilim sadânın

Gönlümde kalan akislerinden.

Mevsim iyi, kâinât iyiydi;

Yıldızlar o yanda, biz bu yanda,

Hulyâ gibi hoş geçen zamanda

Sandım ki güzelliğin cihanda

Bir saltanatın güzelliğiydi.

İstanbul'un öyledir bahârı;

Bir aşk oluverdi âşinâlık...

Aylarca hayâl içinde kaldık;

Zannımca Erenköyü'nde artık

Görmez felek öyle bir bahârı.

Özel isim: İstanbul, Erenköy

Cins (tür) İsim: yıldız, sema, haz, cihan, aşk, bahar

Somut isim: cihan, bahar, yıldız

Soyut isim: gönül, hayal, haz, aşk, güzellik

Tekil isim: mevsim, aşk, iç, deniz, yan, aşina

Çoğul isim: aylarca, akislerinden, yıldızlar

F- Aşağıdaki dizelerdeki isimlerin altını çiziniz.

W W W . E D E B İ Y A T N O T U . C O M  
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İ S İ M  Ç A L I Ş M A
K A Ğ I D I

Okulumuz, 18 Mart'ta Çanakkale'ye gezi düzenliyor.

 Toplantıda alınan kararlar kurulun onayına sunulacak.

 Yarışmacı, söylediği şarkıyla jüriyi çok etkilemiş.

 Her toplumun kendine özgü kültürü vardır.

 Buralar önceleri kervan yoluymuş.

1.

2.

3.

4.

5.

G- Aşağıdaki dizelerdeki topluluk isimlerinin altını çiziniz.

W W W . E D E B İ Y A T N O T U . C O M  

Yörük köyü ile ilgili yazılı efsanelerde, Yörüklerin 14.15.yüzyıllarda göçer

durumda oldukları kendilerine özgü vergi düzeni ile ayrı bir kariye teşkil

edecek şekilde bir kadıya bağlanıp zaman içerisinde yerleştirildikleri ve

bu kazanın merkezi olarak bugünkü Yörük köyünün tespit edildiği ve

uzun sürede yüzyıllar boyunca konumlarını devam ettirdikleri

anlaşılmaktadır. Köyün yaşlılarının kendi atalarından  duydukları

efsaneye göre; Osmanlının başlangıcı olan Kayı boyunun Karakeçili

aşiretine bağlı olarak, buraya yani, Safranbolu’nun Taraklı Borlu

yöresine, geniş aileleri ve hayvanları ile üç kardeş gelmişler. Adları

Hüseyin, Hacı ve Davut. Bu geniş oba yerleşirken, büyük kardeş

Hüseyin, bu Yörük Karyesini kurmuş. Öbürleri de yine kendi adlarını

taşıyan “Hacılar Obası ve “Davut Ovası’nı “ kurmuşlar.

Basit isim: yörük, köy, efsane, düzen,kadıya ...

Türemiş isim: özgü, vergi, yaşlı, başlangıç,...

Birleşik isim: yüzyıl, Safranbolu

H- Aşağıdaki parçadan yapısına göre isimlere örnekler
bulunuz.


