
Fjölvalsspurningar - málfræði

1. Í hvaða línu eru tvö af fallorðunum í þágufalli?
a. Gat hundurinn fundið beinið sitt?
b. Mér finnst ekki gaman að fara úr sveitinni.
c. Væri þér sama þótt ég ynni keppnina?
d. Það kom pakki frá Páli í fyrradag.

2. Í hvaða línu er orðið smár vinur rétt beygt í eignarfalli eintölu?
a. Smás vins
b. Smár vinar
c. Smá vinar
d. Smás vinar

3. Í hvaða línu má sjá fleirtöluorð (nafnorð sem eingöngu er til í fleirtölu)?
a. Peysur
b. Sokkar
c. Buxur
d. Úlpur

4. Í hvaða línu má sjá fornafn?
a. Tvennir
b. Drengur 
c. Margur
d. Ýmsir

5. Í hvaða línu er nafnorð sem beygist veikt?
a. Kisa
b. Hundur
c. Kýr
d. Svín 

6. Í hvaða línu er hlutstætt nafnorð?
a. Ljós
b. Kerti
c. Birta
d. Skin 

7. Í hvaða línu er raðað frá því sértæka til hins víðtæka?
a. planta – tré – björk – ilmbjörk 
b. tré – planta – björk – ilmbjörk 
c. ilmbjörk – björk – tré – planta 
d. björk – planta – tré – ilmbjörk 

8. Í hvaða línu má sjá alla fallorðaflokkana?
a. Tíu litlir negrastrákar fóru heim til sín.
b. Mér finnst þú ekki vera mjög góð við mig.
c. Trén í litfögrum garðinum mínum eru fimmtíu.
d. Snúðu þér í tvo hringi og reyndu svo að standa kyrr.

9. Í hvaða línu eru öll fallorð í aukafalli?
a. Í fyrradag langar alla krakkana í sund.
b. Þið eigið ekki að tala um leiðindi okkar.
c. Um daginn sáu stelpurnar að mér lá á.
d. Sólin skein í allan dag en á morgun rignir.
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10. Í hvaða línu er hliðstæða fornafnið rétt notað?
a. Það sást ekki nokkuð kvikindi úti um nóttina.
b. Jóna fékk sér eitthvað góðgæti að borða.
c. Á Hannes eitthvert svar við þessu?
d. Sást þú nokkuð barn að leik úti áðan?

11. Í hvaða línu er orðið að notað sem samtenging?
a. Svana Sigurðardóttir er að fara í framboð í vor.
b. Jóna gekk upp að altarinu og brosti til mannsins.
c. Una og Sveinn settust að á Seyðisfirði í fyrra.
d. Ég tók eftir að hestana skorti hvorki hey né vatn.

12. Í hvaða línu er atviksorð?
a. Hárkollan er falleg.
b. Þetta er falleg ung kona.
c. Stúlkan jóðlaði fallega.
d. Strákurinn á fallega kanínu.

13. Í hvaða línu má sjá tvö orð sem stýra falli?
a. Ég er skáld og yrki ljóð.
b. Jóna Jónsdóttir þykir mjög falleg stúlka.
c. Fræðimaðurinn er slunginn við lesturinn.
d. Hver tók skóna mína í morgun?

14. Í hvaða línu eru tvær samtengingar?
a. Ég rak mig í vekjaraklukkuna þegar ég vaknaði í morgun. 
b. Eg tel að hvíldin og svefnin séu hverjum manni nauðsyn.
c. Þú komst að fallega húsinu okkar því ég bað þig um það.
d. Unnur og Elsa ætla að koma til mín snemma næsta morgun.

15. Í hvaða línu er sögn í 1.p.ft.?
a. Stelpurnar eru farnar í sund.
b. Ég hef ekki fundið boltann minn.
c. Þið ættuð að skammast ykkar.
d. Við förum út eftir hádegismatinn.

16. Í hvaða línu er ópersónuleg sögn?
a. Helga dreymdi skemmtilegan draum í nótt.
b. Ætlar Helga að kenna þér að spinna ull.
c. Helga datt í lukkupottinn í gær.
d. Sá Helga boltann renna undir borðið?

17. Í hvaða línu má m.a. sjá tvær sagnir í nafnhætti?
a. Ég skrifa þér bréf því þú varst að biðja mig um það.
b. Mér finnst að þú sért lengi að lesa og skrifa.
c. Að gæta barna er bæði gott og gefandi starf.
d. Þið ættuð að sýna mér að heiðarleiki borgi sig.

18. Í hvaða línu er veik sögn?
a. Unna
b. Slefa
c. Binda
d. Gróa 
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19. Í hvaða línu er núþáleg sögn?
a. Fljóta 
b. Snúa  
c. Kunna
d. Fella 

20. Í hvaða línu er sögn að falla rétt beygð í kennimyndum?
a. falla fall föllum fellt 
b. falla felldi fellt
c. falla fallaði fallað
d. falla féll féllum fallið

21. Í hvaða línu má sjá sögn í þolmynd?
a. Boðið var haldið á sunnudegi.
b. Konungurinn bar kórónu.
c. Drengurinn sagðist sjá eftir pennanum sínum.
d. Allir lögðu hönd á plóginn og verkið gekk vel.

22. Í hvaða línu er áhrifslaus sögn?
a. Jón kennir ensku.
b. Nína er sæt og góð.
c. Ég á fallega mynd.
d. Þú brást mér illa.

23. Í hvaða línu eru öll orðin beygingarmyndir sagnarinnar að fljóta?
a. flutum, flyti, flota.
b. flaut, flýt, flyti.
c. fljóti, fljótandi, flýti.
d. fljótur, flotið, flytti.

24. Í hvaða línu er orsakasögn sagnarinnar að fljóta?
a. Fleyta
b. Flauta
c. Flytja
d. Flýta 

25.Hvað einkennir sagnir í lýsingarhætti nútíðar?
a. Þær stýra alltaf falli.
b. Þær eru síðasta kennimynd allra sagna.
c. Þær eru eingöngu til í 2. persónu.
d. Þær enda allaf á –andi.

26. Í hvaða línu er önnur sögnin í framsöguhætti en hin í lýsingarhætti þátíðar?
a. Jóna Guðrún hefur margt til brunns að bera.
b. Þorvaldur kenndi mér að háttsemi borgaði sig.
c. Fundi hrossaræktenda var frestað til morguns.
d. Mamma gæfi mér gull ef ég bæði hana um það.

27. Í hvaða línu koma fram hljóðskipti sagnarinnar að brjóta?
a. jó – au – u – o 
b. jó – au – ei – o 
c. jó – au – u – u 
d. jó – ý – u – o 
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28. Í hvaða línu eru nákvæmlega tvær sagnir í persónuhætti?
a. Ásta og Þórarinn eiga að passa litla bróður sinn í dag.
b. Barnið mun vaxa hratt upp úr nýju fötunum sínum.
c. Vertu kyrr eitt augnablik, sagði móðirin við barnið sitt.
d. Gunni fór til Siggu vinkonu sinnar til að leika við hana.

29.  Í hvaða línu er viðtengingarháttur þátíðar af sögninni að stela?
a. Steldi
b. Stolið
c. Stæli
d. Stal 

30. Hvaða háttur sagna er oftast tengdur vafa?
a. Framsöguháttur
b. Boðháttur
c. Lýsingarháttur þátíðar 
d. Viðtengingarháttur 

31.Hvaða hátt sagna er eingöngu hægt að nota í 2.persónu nútíðar?
a. Framsöguhátt
b. Boðhátt
c. Viðtengingarhátt
d. Nafnhátt 

32. Í hvaða línu má sjá dæmi um i-hljóðvarp?
a. Mús – mýs
b. Björn – birnir  
c. Barn – börn
d. Rámur – rómur

33. Í hvaða línu má sjá dæmi um hljóðskipti sagna?
a. Saga – sögur
b. Gráta – græta 
c. Fara – fór
d. Tál – tæla

34. Í hvaða línu má sjá dæmi um klofningu?
a. Fell – fjall
b. Fara – ferð
c. Taumur – teyma
d. Sjón – sýna 

35. Í hvaða línu má sjá orð sem byrjar á tvíhljóði?
a. Önd
b. Ýsa
c. Úlfur
d. Ær

36. Í hvaða línu er orð sem manneskja með raddaðan framburð myndi bera 
fram öðruvísi en aðrir landsmenn?

a. Taka
b. Drengur
c. Logi
d. Hvolpur 
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37.Hvaða orð hefur þrjú atkvæði?
a. Sólarfari
b. Auðnulaus
c. Línuskautar
d. Grámygluleg

38. Í hvaða línu er áherslusérhljóðið langt ?
a. Kanna
b. Skata
c. Bassi
d. Skussi 

39.Hvaða hljóð radda þeir sem hafa raddaðan framburð?
a. l m n 
b. p t k 
c. b d g
d. v j r

40. Í hvaða línu stendur einkunn fremst?
a. Sjaldan veldur einn er tveir deila.
b. Eigi leyna augu ef ann kona manni.
c. Brókin vex en barnið ekki.
d. Brennt barn forðast eldinn.

41. Í hvaða línu er áhrifsögn?
a. Jónu þótti Sveinn ekki hugaður
b. Sylvía Nótt söng hátt og snjallt.
c. Ég gaf þér fallegan penna.
d. Þú ert ekki þakklátur maður.

42. Í hvaða línu eru tveir atviksliðir?
a. Mér finnst mjög gott að fara snemma í sund á morgnana.
b. Mörgum finnst frábært að fara út í gönguferð í lok vinnudags.
c. Ég get alls ekki skilið hvað þú flýtir þér að verða fullorðinn.
d. Ykkur á varla eftir að finnast að þið hafið tapað af æskunni. 

43. Í hvaða línu kemur fyrst aðalsetning og síðan aukasetning?
a. Ég fór seint að sofa því ég var í veislu í gær.
b. Ég fékk fallega kápu í jólagjöf en mig langaði í pels.
c. Ég er góður í málfræði og legg mig allan fram.
d. Sjónvarpið mitt var bilað en ég gat hlustað á útvarpið.

44. Í hvaða línu er samsett umsögn?
a. Birna átti erfitt með að átta sig á aðstæðum.
b. Hver hefur gefið þér leyfi til fararinnar?
c. Í fyrradag vildi ég fá að fara í keilu.
d. Hefur þú alltaf rauða slaufu í hárinu?

45. Í hvaða línu er bæði tengiliður og forsetningarliður?
a. Má ég ekki fara með þér í sund á morgun?
b. Langbest þykir að koma sér strax að verki.
c. Jónas er bæði góður í sundi og frjálsum.
d. Hljómsveitin hefur alltaf verið mjög vinsæl.
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46. Í hvaða línu má sjá sagnfyllingu með sögninni?
a. Móðir Jóhanns Gísla er góð kona.
b. Dóttir bæjarstjórans vann keppnina.
c. Sonur Þóru lamdi hundinn sinn.
d. Frændi konunnar minnar á kött.

47. Í hvaða línu er sögn sem tekur með sér andlag?
a. Gulu og rauðu blómin vaxa hraðast.
b. Stína Þóra sýndi mér nýja húsið sitt.
c. Fimleikakeppnin var haldin á Selfossi.
d. Verslanir keppast við að laða til sín fólk.

48. Í hvaða línu eru öll orðin með forskeyti?
a. ómenni, stöðugleiki, forfaðir.
b. óleikur, fróðleikur, misskilningur.
c. ólæti, örvænting, vanvirða.
d. óhljóð, vandlæting, hreystilegur.

49. Í hvaða línu eru öll orðin stofnsamsett?
a. sólskin, sumarblíða, rósrauður.
b. haustlaukar, kuldagjóstur, laufgrænn.
c. vetrarsól, hitamælir, kuldaboli.
d. skólagrill, útskriftarferð, vorblíða.

50. Í hvaða línu hafa öll orðin tvær rætur?
a. línuskautar, stólbak, drengur.
b. fossúði, breytingar, doppóttur.
c. rósarunni, jurtir, reyniviður.
d. námsbók, vasaúr, myndarammi.
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Lota 9 - Lokakönnun  
Lausnir

1. b
2. d
3. c
4. d
5. a
6. b
7. c
8. c
9. a
10. c
11. d
12. c
13. d
14. b
15. d
16. a
17. b
18. b
19. c
20. d
21. a
22. b
23. b
24. a
25. d
26. c
27. a
28. c
29. c
30. d
31. b
32. a
33. c
34. a
35. d
36. d
37. b
38. b
39. a
40. d
41. c
42. a
43. a
44. b
45. c
46. a
47. b
48. c
49. a
50. d
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