
Fjölvalsspurningar - málfræði

1. Hvert er kyn feitletruðu orðanna?
Farið verður í Bláfjöll næstu daga ef veður leyfir.  

a. kvenkyn og karlkyn
b. hvorugkyn og karlkyn
c. öll í hvorugkyni
d. öll í kvenkyni

2. Í hvaða línu eru orð sem aðeins eru til í fleirtölu?
a. börur, verðlaun, jól
b. buxur, mjólk, sykur
c. blóm, skáld, tré
d. kaffi, fólk, djús

3. Í hvaða línu koma fyrir kenniföll orðsins stóll?
a. stóll, stól, stóls
b. stól, stóls, stólar
c. stól, stólar, stóla
d. stóll, stóls, stólar

4. Hvaða hugtak lýsir feitletruðu orðunum?
Undir stólnum sé ég gamlan kött

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

5. Í hvaða línu er lýsingarorð með veikri beygingu?
a. Ég sá stóran hund glefsa í mann
b. Himinninn er heiður og blár
c. Áin liðast mjúklega um dalinn
d. Bókin er um gulu hænuna

6. Hver af eftirtöldum orðflokkum stýrir aldrei falli?

a. sagnorð 
b. forsetningar
c. nafnorð
d. samtenging

7. Í hvaða línu eru tvö atviksorð?
a. Ávallt skal stíga létt til jarðar
b. Sjaldan sjást margir ernir
c. Stundum er gaman að syngja
d. Núna er mál að hætta þessu

8. Hvaða orðflokki tilheyrir orðið að í málgreininni hér á eftir?
Hún sagði að hundurinn væri íslenskur

a. nafnháttarmerki
b. atviksorð
c. forsetning
d. samtenging
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9. Í hvaða línu er málsgreinin rétt greind í orðflokka
Unga stúlkan söng fallega en komst ekki í úrslit.

a. lo. no. so. lo. fs. so. fn. nhm. no.
b. lo. no. so. ao. st. so. ao. fs. no.
c. lo. no. so. lo. st. no. fn. fs. no.
d. lo. no. so. ao. fs. no. ao. fs. no.

10. Í hvaða línu er raðað frá hinu víðtæka til hins sértæka  

a. hús, einbýlishús, híbýli
b. tré, grenitré, blágreni
c. Anna, stelpa, Íslendingur
d. blóm, túlípani, planta 

11. Í hvaða línu er óhlutstætt nafnorð?

a. sól
b. snjór
c. kuldi
d. rigning

12.Hver er háttur undirstrikuðu sagnanna í setningunni?
Ég ætla ekki nema þú komir með.

a. nafnháttur
b. framsöguháttur
c. boðháttur
d. viðtengingarháttur

13. Í hvaða línu er sögn í lýsingarhætti þátíðar?

a. Arnór hefur komið á Raufarhöfn.
b. Ester ætlar að koma á morgun.
c. Björn var hoppandi reiður.
d. Lára gekk í skóla í Noregi.

14.Hver er persóna og tala sagnarinnar?
Baráttuandi fólksins jókst með árunum

a. 1.p.ft.
b. 2.p.et.
c. 3.p.et.
d. 3.p.ft.

15. Í hvaða línu er ópersónuleg sögn?
a. Þór keppir í spretthlaupi
b. Una hlakkar til vorsins
c. Þyrí stundar garðyrkju
d. Ella finnst gaman í fótbolta

16. Í hvaða málsgrein eru tvær sagnir í þátíð?
a. Ég bæri fyrir þig töskuna ef ég gæti
b. Þú getur örugglega sungið ef þú vilt
c. Við vorum gangandi þrátt fyrir bylinn
d. Þið hafið borið ábyrgð á gangi mála
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17. Í hvaða línu er sögn í miðmynd?

a. Ég var vakinn í morgun
b. Jóna gaf mér flottan bolta
c. Drengirnir slógust oft
d. Þú gafst mér græna úlpu

18. Sagnirnar bíta, bera, finna og aka eru allar   
a. veikar sagnir
b. sterkar sagnir
c. blandaðar sagnir

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

a. hanga – hékk – hengum - hangið
b. hanga – hengdi - hengt
c. hanga – hékk – hengdum - hengt
d. hanga – heng – hengdum – hangið 

20. Hvaða hljóðskipti koma fram í kennimyndabeygingu sagnarinnar að 
fljóta?

a. a – au – u – i
b. ta – ut – um – ið
c. ó – a – u – o
d. jó – au – u – o 

21. Hvaða fullyrðing á við um ópersónulegar sagnir?

a. Þær taka með sér frumlag í nefnifalli
b. Þær eru ekki til í þátíð
c. þær breytast ekki þegar breytt er um persónu
d. Þær eru alltaf í 2. persónu eintölu

22. Í hvaða línu er hjálparsögn?

a. Guðrún eignaðist kött og langar í  fleiri
b. Ég hef aldrei farið á skauta innanhúss
c. Erna æfir fimleika en Ari les af kappi
d. Ég var inni í allan gærdag að læra

23.  Í hvaða línu er áhrifssögn?

a. Sindri á munnhörpu
b. Erla er bakari
c. Guðrún þykir dugleg
d. Strákurinn heitir Elvar

24. Í hvaða línu er sjálfstæð sögn?

a. Afi hefur átt fjóra hunda
b. Amma heitir Sveinfríður
c. Mamma prjónar gula sokka
d. Pabbi tekur alltaf vel eftir
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25. Hvað kallast feitletraði setningarhlutinn?
Á hverjum degi fer Gunnar í sund.

a. frumlag
b. umsögn
c. andlag
d. sagnfylling

26. Í hvaða línu hefur málsgreininni verið rétt breytt í óbeina ræðu: 
Kennarinn segir: ,,Þetta er orðið gott”.

a. Kennarinn sagði að þetta er orðið gott.
b. Kennarinn sagði að þetta væri orðið gott.
c. Kennarinn segir að þetta sé orðið gott.
d. Kennarinn segir að þetta hafi verið orðið gott.

27. Í feitletraða orðinu má meðal annars sjá  
Fannar er óþreyttur eftir ferðina.

a. viðskeyti og beygingarendingu
b. forskeyti og viðskeyti
c. stofn og viðskeyti
d. forskeyti og beygingarendingu

28. Hvað hugtök eiga við um feitletruðu orðin?
 Jón sótti fund félagsins um kvöldið.

a. andlag og forsetningarliður
b. tvö andlög og sagnfylling
c. orð sem fallbeygjast

29.Merktu við orðið sem hefur tvíhljóð.

a. útlendingur
b. sögusmetta
c. ómetanlegur
d. íslenskur

30. Hvað heitir hljóðbreytingin sem kemur fram í orðunum sonur > synir

a. u-hljóðvarp
b. klofning
c. hljóðskipti
d. i-hljóðvarp
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Lausnir 

1. B
2. A
3. D
4. B
5. D
6. D
7. A
8. D
9. B
10.B
11.C
12.B
13.A
14.C
15.D
16.A
17.C
18.B
19.A
20.D
21.C
22.B
23.A
24.C
25.A
26.C
27.D
28.A
29.C
30.D
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