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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin 
yerine kullanılan bir sözcük vardır?

Tümcesinde altı çizili sözcükler yerine
aşağıdaki hangi sözcükleri getirirsek 
tümcenin anlamı değişmez?

A. B. C.biz siz ben

‘‘Ben ve Demir çok iyi arkadaşız.’’ 
cümlesinde mutlu olan kişilerin ye-
rine hangi sözcük kullanılmalıdır?

Yukarıdaki tümcelerde A,B,C yerine ya-
zılabilecek adıllar hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

‘‘Biz iyi .....I...., biraz da sen ......II...... .’’
Tümcesindeki boşluklara yazılabilecek 
sözcükler hangi seçenekte verilmiştir?

Yukarıdaki metinde varlık adı yerine 
kullanılan kaç sözcük bulunmaktadır?
A. B. C.3 4 5

A.
B.

C.

Amcam, bana hediye aldı.
Kahvaltı yapmadan önce ellerimi
güzelce yıkadım.
Bindiği araba arıza yaptı. A.

B.
C.

o, orada
ben, şurada
biz, burada

A.
B.
C. eğlendik

eğlendin
eğlendim

Buralar eskiden ormanlıktı. Benim en
çok sevdiğim yer ise şurasıydı. Seda ve
ben burada çok eğlenirdik.

Görkem, sokakta gördüğü köpeği
evine götürmek istedi.

eğlen
eğlenin
eğlenelim

I II

A.
B.
C.

ben
ben
o

sen
o
sen

A B
o
sen
ben

C

......A..... neşeliyim.

......B...... neşeli.

.....C..... neşelisin.
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A. B. C.

A. B. C.2-3 1 3-4

A. B. C.2 3 4
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11.

12.
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Sembollerle belirtilen cümlelerin han-
gilerinde adın yerine kullanılan sözcük 
bulunmaktadır?

Yukarıdaki diyalogda kimlerin cüm-
lesinde adın yerine kullanılan sözcük 
bulunmaktadır?

Yukarıdaki cümlede ismin yerine kulla-
nılan kelimeler (adıl) aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu diyalogda ismin yerine kullanılan
kaç kelime vardır?

Yukarıdaki cümlede ‘‘siz’’ sözcüğü kim-
lerin yerine kullanılmıştır?

A. B.
C.

Beren: Saatini o aldı.
Ceylin: Öğretmenine saygılı davran.
Derin: Bunu oraya götürür müsün?

Yukarıdaki hangi cümle veya cümleler-
de ismin yerini tutan bir kelime kulla-
nılmamıştır?

A.
B.
C. Anne ve babasının

Farenin
KendisininA.

B.
C.

kendim - onu
onu - gördüğümü

kendim - söyledim

Sandalyenin üstünde kedi var.
Sana aldığım hediyeyi görünce şok
olacaksın.
Bilal, bunu daha çok beğendi.
Telefonunu kaybetmiş.

Derin - Ceylin Beren - Ceylin

Beren - Derin

Kendim, onu gördü-
ğümü söyledim.

Benim gördüğü-
mü sen de gör-
dün mü?

Oradaki ağaçlar-
dan bahsediyor-
san, gördüm.

1 - Ödevini o yapmadı.
2 - Sabah horoz öttü.
3 - Barış’a haksızlık yaptık.
4 - Bazıları mutlu olmaz.

Siz de şuradaki fa-
reyi gördünüz mü?
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