І варіант
1. Іменник – це частина мови, що
означає:
а) ознаку предмета
б) назву предмета
в) дію предмета
2. Познач групу іменників, які є
назвами істот:
а) гора, кімната, зірка
б) племінниця, директор, лисиця
в) дерево, молодість, казка
3. Знайди рядок, в якому зроблено
помилку:
а) місцем, інеєм, чижем
б) плющем, букварем, театром
в) ножем, стільцем, плащом
4. Знайди іменники, в яких в
орудному відмінку відбувається
подовження звуків:
а) чемність, ртуть, користь
б) кров, медаль, гусінь
в) осінь, мазь, повінь
5. Познач групу іменників, у яких
пишеться
закінчення –ею:
а) станці…, історі…, ліні…
б) пісн…, листонош.., передач…
в) коз…, подушк…, мурашк…

6. Запиши подані іменники в
давальному відмінку:
Миколка –
ягідка –
школа –
подруга –
нога –
7. Спиши, розкрий дужки, визнач
відмінок іменників:
Читати про (природа) –
дати (білочка) –
милуватися (лілія) –
сидіти на (берег) –
8. Спиши текст, ставлячи іменники,
що в дужках, у множині. Визнач їх
відмінок.
Наші (предок) будували (замок),
щоб боронити рідну землю. На
(гора) вони ставили міцну будівлю,
оточуючи її кам’яним муром. Добре
відомі (замок) у Києві, Львові,
Чернігові. (Замок) треба берегти, це
наша історія.

ІІ варіант
1. Іменник – це частина мови, що
означає:
а) ознаку предмета
б) назву предмета
в) дію предмета
2. Познач групу іменників, які є
назвами неістот:
а) гора, кімната, зірка
б) племінниця, директор, лисиця
в) лікар, учень, дядько
3. Знайди рядок, в якому зроблено
помилку:
а) дощем, кущем, гаєм
б) річкою, годівницєю, стежкою
в) ножем, стільцем, плащем
4. Знайди іменники, в яких в
орудному відмінку не відбувається
подовження звуків:
а) чемність, ртуть, користь
б) тінь, сіль, печаль
в) осінь, мазь, повінь
5. Познач групу іменників, у яких
пишеться
закінчення –ею:
а) станці…, історі…, ліні…
б) вишн…, груш…, задач…
в) коз…, подушк…, мурашк…

6. Запиши подані іменники в
давальному відмінку
Бджілка –
вулиця –
книга –
муха –
рука –
7. Спиши, розкрий дужки, визнач
відмінок іменників:
Читати про (родина) –
дати (матуся) –
милуватися (Марія) –
сидіти на (гілка) –
8. Спиши, ставлячи іменники в
потрібному відмінку. Визнач
відмінок цих іменників.
У теплій прозорій (вода),
оточена
зеленими
(листки),
купалася прекрасна квітка. Чисті,
білі (пелюстка), ніжна серединка –
все аж світилося (врода). Від тієї
(краса) навіть річка здавалась
казковою.

