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A. B. C.

Senden sonra bizim Ayhan da geldi.
Yukarıdaki cümlede hangi sözcükler 
varlık adlarının yerine kullanılmıştır?
A. B.

C.
senden - bizim sonra - Ayhan

eve - geldi

A.
B.
C.

Çocukları
Arabaları
Güneşi

‘‘Biz ........................ daha fazla sevdik.’’
cümlesi hangi sözcük ile tamamlana-
bilir?

‘‘Onları neşe içinde oyun oynarken görmek
bana mutluluk veriyor.’’ tümcesinde altı 
çizili sözcük aşağıdakilerden hangisi ye-
rine kullanılmıştır?

1.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin 
cümlesinde, ismin yerine kullanılan bir 
kelime vardır?

2.

Yukarıda öğrencilerden hangisi, cümle-
sinde ismin yerini tutan bir sözcük kul-
lanmamıştır?

3.

Numaralı şekillerin hangisindeki sözcük
bir varlık adı yerine kullanılabilir?

1. siyah 2. kazak

3. kendi

Mila Elisa Kaya

A. B. C.size benden onu

A. B. C.Aylin Derman Gizem

A. B. C.1 2 3

Aylin

Derman

Gizem

Kaya

Köpeğim aç kal-
dı.

Senin yanında ol-
mak iyi geldi.

Arkadaşımı çok iyi
anlıyorum.

Mila

Elisa

Bana böyle davran-
masına izin vermem.

Futbol maçında toplam
6 gol atıldı.

O, ne demek iste-
diğini biliyor.
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7.

9.

Yukarıdaki kelimelerden hangisi adın 
yerine kullanılamaz?

Adın yerine kullanılan bu, şu, o, siz, 
bunlar, şunlar, onlar, herkes gibi söz-
cüklere ................... denir.

12.

Yukarıdaki cümlede çocuklar hangi söz-
cükle ifade edilmiştir?

11.
8.

Yukarıdaki cümlede adın yerine kul-
lanılan kelime hangisidir?

A. B.

C.

A. B.

C.

‘‘Bunların tadı güzeldi.’’ cümlesinde adın
yerine kullanılan sözcük hangi görselde
verilen varlık ya da grubun yerine kul-
lanılmıştır?

‘‘Bunu çantama koymalıyım.’’ cümlesin-
de adın yerine kullanılan sözük aşa-
ğıda görseli verilenlerden hangisinin 
yerine kullanılmıştır?

A. B. C.

A. B. C.

evin babam ben

A. B. C.adıl ön ad eylem

A. B. C.onlaroynuyor basketbol

Babam ve ben evin duva-
rını boyadık.

onu herkes

konuşuyor

Onlar basketbol oynuyor.

Yukarıdaki noktalı bölüme hangisi gelme-
lidir?
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