
Fjölvalsspurningar - málfræði

1. Hvert er kyn feitletruðu orðanna?
Það er margt sem þjóðir þurfa að þola á stríðstímum.

a. hvorugkyn og karlkyn
b. bæði í karlkyni
c. bæði í kvenkyni 
d. kvenkyn og karlkyn

2. Merktu við eintöluorðið.
a. jól
b. buxur
c. fólk
d. verðlaun

3. Hvert er fall feitletraða orðsins?
Hver á að taka blaðið upp fyrir þig?

a. nefnifall
b. þolfall
c. þágufall
d. eignarfall

4. Hvaða hugtak lýsir feitletraða orðinu?
Sá á fund sem finnur.

a. aukafall
b. kennifall
c. aðalfall
d. eignarfall

5. Hvaða nafnorð hefur veika beygingu?
a. hundur
b. jökull
c. hæna
d. folald

6. Hver er orðflokkur feitletraða orðsins?

Enginn á að þurfa að blotna þótt það rigni.

a. nafnorð með greini
b. fornafn
c. lýsingarorð
d. atviksorð

7. Hver er orðflokkur feitletraða orðsins?
Brandur er furðulegur köttur með snjóhvíta rófu.

a. atviksorð
b. forsetning
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c. lýsingarorð
d. nafnorð

8. Hvað kallast greinirinn í setningunni?
Þetta er hinn besti matur.

a. ábættur greinir
b. laus greinir
c. veikur greinir
d. viðskeyttur greinir

9.  Í hvaða línu er raðtala?

a. Margir fara í skrúðgöngu á sumardaginn fyrsta.
b. Drengurinn átti ekki spaða fimmu.
c. Tveir af mönnunum voru sekir um glæpinn.
d. Konan fékk fimmtíu þúsund krónur í laun á viku.

10.  Í hvaða línu er afturbeygt fornafn?

a. Við Jana erum góðar vinkonur.
b. Kötturinn minn heitir Snúlli.
c. Stefán sá engan frammi í gangi.
d. Konan lét ekki mikið fara fyrir sér.

11.  Hver er orðflokkur feitletraða orðsins?
Sjötíu menn fóru með mér í ferðina á Ingólfsjall í gær.

a. atviksorð
b. forsetning
c. samtenging
d. nafnháttarmerki

12. Hvað eiga feitletruðu orðin sameiginlegt?
Fjóla gaf mér svefnpoka í fermingargjöf.

a. Þau stýra bæði falli.
b. Þau eru bæði smáorð.
c. Þau fallbeygjast bæði.
d. Þau eru bæði í þágufalli.

13.   Merktu við línuna þar sem orðið að er nafnháttarmerki.

a. Hver segir að ég eigi hjól?
b. Ég gekk að trénu og sneri þar við.
c. Hún sagði að hundurinn væri íslenskur.
d. Þú átt að segja mér satt og rétt frá.

14.  Af hvaða orðflokki er orðið sem atviksorðið lýsir í setningunni?
Mér finnst mjög gaman að heimsækja ömmu gömlu.

a. atviksorð
b. nafnorð
c. lýsingarorð
d. sagnorð
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15.  Orð sem lýsir því hvenær eitthvað á sér stað, hvar það gerist eða hvernig 
eitthvað er gert kallast

a. atviksorð
b. lýsingarorð
c. sagnorð
d. nafnorð

16. Í hvaða línu er 1. persónu fornafn í fleirtölu?

a. Þið Stefán eruð mjög góðir vinir.
b. Hamsturinn minn heitir Grettir.
c. Okkur sýndist enginn vera í stofunni.
d. Þú lést ekki mikið bera á þér.

17.   Hvaða hugtak á við feitletraða orðið?
Stattu ekki eins og þvara.

a. þátíð
b. boðháttur
c. nafnháttur
d. veik sögn

18. Í hvaða línu er veik sögn.

a. fara
b. gefa
c. frjósa
d. dansa

19.  Í hvaða línu er sögnin að taka rétt beygð í kennimyndum?

a. taka – tók – tókum – takið
b. taka – tók – tókum – tekið
c. taka – takti – tekið
d. taka – tek – tökum – tekið

20.   Í hvaða línu má sjá stofn nafnorðs? 

a. Ég á fallegan hund.
b. Þú sagðist eiga hesta.
c. Kötturinn er bröndóttur
d. Göngum til selsins.

21.   Hvað eru mörg atkvæði í orðinu ábendingarfornafnið?

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
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22.   Gerðu hring um orðið sem hefur tvíhljóð.

a. íþyngjandi
b. sögusmetta
c. svæðafulltrúi
d. éljahraglandi

23.   Gerðu hring um orðið sem hefst á samhljóði.

a. auðugur
b. barátta
c. inniskór
d. öryggi

24.  Í hvaða línu er óhlutstætt nafnorð?

a. gluggi
b. gúrka
c. gaffall
d. grimmd

25.   Hvaða orð kemur næst á eftir hrókur ef rétt er raðað í stafrófsröð?

a. hrun
b. hrekkur
c. hroki
d. hráki
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Lausnir

1. D
2. C
3. B
4. A
5. C

6. B
7. C
8. D
9. A
10. D

11.B
12.A
13.D
14.C
15. A

16.C
17.B
18.D
19.B
20. A

21.C
22.C
23.B
24.D
25.A
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