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Sıfatlar 
Konu Anlatımı

 İsimlerin önüne gelerek varlıkların rengini, şeklini, 
durumunu, sayısını vb. niteleyen veya belirten sözcük-
lere sıfat (ön ad) denir. 
 Sıfatlar, varlıkları daha iyi anlatabilmek için kullanı-
lan tanıtıcı sözcüklerdir.
 Bütün sıfatlar mutlaka bir ismin önünde yazılmalı-
dır.
 Tek başına kullanılan sıfatlar isim sayılırlar.
Sıfatları aşağıdaki tabloda verilen başlıklar altında 
inceleyebiliriz.

A) NİTELEME SIFATI
 Varlıkların rengini, biçimini, şeklini, durumunu 
gösteren sözcüklere niteleme sıfatı denir. 
 İsimlere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:  
• Küçük kız pembe elbiseler içerisinde çok güzel 
görünüyordu.
• Yeşil vadinin etrafında sarp dağlar vardı.
• Çamurlu yollarda bata çıka ilerliyorduk.
• Toplantı yuvarlak masanın etrafında yapılacakmış.
• Fırtınanın ve karın kapattığı yol araçların ilerlemesi-
ne izin vermiyordu. 
• Kırık cam az kalsın ayağına batacaktı.
• Yorgun gözlerle etrafına bakınıyordu.
• Dikkatsiz çocuk kızgın yağı az kalsın üzerine dökü-
yordu.
• İhtiyar kadın yukarı çıkmak için yürüyen merdiveni 
kullandı.
• Sıcak insanlar başkalarıyla sohbet etmeyi çok sever.

B) BELİRTME SIFATI
Varlıkları işaret, sayı, belirsizlik veya soru yoluyla 
belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Belirtme sıfatları 
dörde ayrılır:

B1) İşaret Sıfatı
Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı 
denir.
 İsimlere sorulan “Hangi?” sorusunun cevabıdır.
 “Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, karşıki” 
gibi sözcükler işaret sıfatlarıdır.
Örnek:  
• Bu dersi iyi dinlemelisiniz.
• O kitabı bana uzatır mısın?
• Karşıki evi değil öteki evi almak istiyoruz.
Not: İşaret zamirleri ve işaret sıfatları birbiriyle karıştı-
rılmamalıdır. İşaret zamirlerin bir ismin yerini tutarken 
işaret sıfatları mutlaka bir ismin önüne yazılmalıdır.
Örnek: 
• Şu paketleri masanın üzerine bırak.  İşaret sıfatı
• Şunları masanın üzerine bırak.  İşaret zamiri
• Öteki elbiseyi almak istiyorum.  İşaret sıfatı
• Ötekini almak istiyorum.  İşaret zamiri

B2) Sayı Sıfatı
Varlıkların sayılarını gösteren sıfatlara sayı sıfatı denir. 
Sayı sıfatları dörde ayrılır:
B2.1. Asıl Sayı Sıfatı
İsimleri hiç ek almadan tam sayı olarak belirten sayı 
sıfatlarıdır.
 İsimlere sorulan “Kaç?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:  
• Her akşam en az on beş sayfa kitap okumalısın.
• Arka koltukta üç kişi oturuyordu.

B2.2. Sıra Sayı Sıfatı
Varlıkların sıralarını belirten sayı sıfatlarıdır.
 İsimlere sorulan “Kaçıncı?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:  
• On ikinci soruyu çözebildin mi?
• Bugün kampımızın yedinci günündeyiz.

B2.3. Üleştirme Sayı Sıfatı
Paylaştırma, eşit parçalara bölme anlamı taşıyan sayı 
sıfatlarıdır.
 İsimlere sorulan “Kaçar?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:  
• Turnuvadaki takımlar beşer oyuncudan oluşuyor.
• Herkese üçer kitap düştü.

B2.4. Kesir Sayı Sıfatı
İsimleri kesirli sayılarla belirten sayı sıfatlarıdır.
 İsimlere sorulan “Kaçta kaç?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:  
• Yıllık kazançtan dörtte bir pay alıyorum.
• Maaşının yüzde üçünü faturalara ayırıyor.
• Akşam yemeğinde yarım ekmek yedim.
• O kadar hızlıydı ki çeyrek saatte işi bitirdi.

B3) Belgisiz Sıfat
Varlıkların çeşitli özelliklerini net olmadan belirten 
sıfatlara belgisiz sıfat denir. 

Örnek:  
• Hiçbir yarışmacı parkuru zamanında tamamlaya-
madı.
• Bazı sanatçılar çalışmalara destek verdi.
• Her gün düzenli spor yapıyorum.
• Birkaç kişiyle köye gidiyoruz.
• Kimi günler çok erken kalkıyorum.

Not: 
“Bir” sözcüğü önüne geldiği ismin sayısını bildiriyorsa 
sayı sıfatı, “herhangi bir” anlamına geliyorsa belgisiz 
sıfattır. 
 “Bir” sözcüğünün yerine başka sayı getirebiliyorsak 
sayı sıfatıdır.

Örnek:  
• Bakkaldan bir ekmek aldım.  Sıfat
• Elbet bir gün buraya geleceksin.  Zamir

Not: 
Belgisiz sıfat ile belgisiz zamir birbiriyle karıştırılmama-
lıdır. Belgisiz zamirler bir ismin yerini tutarken belgisiz 
sıfatlar mutlaka bir ismin önüne yazılmalıdır.

Örnek:  
• Bazı öğrenciler dersi çok iyi dinliyor.  Belgisiz sıfat
• Bazıları dersi çok iyi dinliyor.  Belgisiz zamir
• Hiçbir sporcu madalya kazanamadı.  İşaret sıfatı
• Hiçbiri madalya kazanamadı.  İşaret zamiri
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B4) Soru Sıfatı
Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir. 
 Soru sıfatlarının cevabı yine bir sıfattır. Yani soru 
sıfatının yerine başka bir sıfat getirerek soru sıfatı olup 
olmadığını anlayabiliriz.

Örnek: 
• Tatilde kaç kitap okudun?
• Hangi taraftan gideceğimizi biliyor musun?
• Neredeki evi alacağız?
• Nasıl yerlerde geziyorsun?
Not: Soru sıfatı ile soru zamiri birbiriyle karıştırılma-
malıdır. Soru zamirleri bir ismin yerini tutarken soru 
sıfatları mutlaka bir ismin önüne yazılmalıdır.

Örnek:
• Hangi kitabı okuyacaksın?  Soru sıfatı
• Hangisini okuyacaksın?  Soru zamiri
• Kaç öğrenci bugün yok?  Soru sıfatı
• Kaçı bugün yok?  Soru zamiri

Sıfatlarda Küçültme
 Sıfatlara “-cek, -ce, -cik, -ımsı, -ımtırak” ekleri getiri-
lerek anlam yönünden küçültme yapılabilir. 

Örnek:
• Küçücük çocuğun elinde sapanın ne işi var!
• İrice bir elmayı dalından kopardım.
• Ekşimsi eriği ısırınca dişleri kamaştı.
• Mavimtırak bir elbise giymişti.

Sıfatlarda Pekiştirme
 Sıfatlar tekrar edilerek, “mı” soru ekiyle veya “m, p, r, 
s” ünsüzleri eklenerek anlamları güçlendirilebilir.

Örnek: 
• Sofrada çeşit çeşit yemekler vardı.
• Güzel mi güzel bir elbise almış.
• Yemyeşil çimlere uzandık.
• Dümdüz ovaya bakarken akşam olmuştu bile. 

Sıfatlarda Derecelendirme
Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi 
sözcüklerle yapılır.

Örnek:
» Kardeşin onlardan daha akıllı biri.
» En kalın kitabı Cahit almıştı

Sıfatlar 
Konu Anlatımı
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Aşağıdaki cümlelerde bulunan niteleme sıfatlarını 
yuvarlak içine alınız.

Küçük çocukları çok severim.

Bembeyaz bulutlar sardı gökyüzünü.

Şişman adamı daha önce gördün mü?

Kimse ağlayan çocuğu susturamıyor.

Şehri kocaman binalar sarmış.

Her zaman çalışkan öğrenciler kazanır.

Bu eve kırmızı koltuklar aldım.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan belirtme sıfatlarını 
yuvarlak içine alınız.

O kadını dün de görmüştüm buralarda.

Geçen hafta dört hikâye okudum.

Şehrin birçok sokağı birbirine benziyor.

Siz nasıl bir evde oturuyorsunuz?

Bazı öğrenciler okuma kitaplarını teslim etmemiş.

Kırtasiye ikişer kitap hediye etmişti. 

Cümlelerdeki boş alanlara uygun sıfatları yazınız.

1. …………………… domatesleri  …………………… 
kovaya attı.

2. ……………….… kitaplarını  ……………. rafa yer-
leştirdi.

3. ………..….. kazağını giyersen üşümezsin.

4. …………….…. hastaya bakan ………………..…… 
doktor yorulmuştu.

5. ……………………… araba ............. yolda zor ilerli-
yor.

Sıfat Etkinlikleri

Aşağıdaki cümlelerde yer alan belirtme sıfatlarını 
daire içine alınız ve altlarına adlarını yazınız.

İki gün sonra İzmir’e gideceğim.

(………asıl sayı sıfatı…………)

Bazı günler kitap okuyorum.

(………………………………………)

Dün derste beş soru çözdüm.
(………………………………………)

Bu kapının anahtarı kaybolmuş.
(………………………………………)

Hangi gün bize geleceksin.
(………………………………………)

Bugün okuldan birkaç öğrenci gelmedi.
(………………………………………)

Olayın üstünden kaç yıl geçti?
(………………………………………)

O yılları unutmak mümkün değil.
(………………………………………)

Köye gitmek için öteki yolu kullandık.
(………………………………………)

Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz?
(………………………………………)

Bir gün döneceğim doğduğum köye.
(………………………………………)

Kaç yıl geçti seni görmeyeli?
(………………………………………)

Aşağıdaki cümlelerde yer alan niteleme sıfatlarını 
bulunuz.

Kadın ıslak çamaşırları balkona astı.

Kış gelince üşümüş kuşlara yem atar.

Yırtık sayfaları kopartıp not defteri yaptı.

Adamlar gizli geçitten ilerlerken çok korktu.

Okula girdiğinde sorunsuz gün yaşamak istiyordu.

Kaybolmuş eşyaları derenin kenarında buldular.

Bu haliyle sinirli insanlar gibi duruyordu.

Misafirleri için yeni çarşaf çıkardılar.
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Aşağıdaki cümlelerde bulunan adlaşmış sıfatları 
bulunuz.

Küçükleri çok severim.

Şişmanı daha önce gördün mü?

Kimse ağlayanları susturamıyor.

Her zaman çalışkanlar kazanır.

Bize gülenler bu başarı karşısında sustular.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan küçültme sıfatlarını 
gösteriniz.

Minicik gövdesiyle neler taşır karınca.

Babam irice bir karpuz aldı.

Annem babama yeşilimsi bir koltuk aldırmış.

Tüm deniz mavimtırak bir renk almıştı.

Çocuk küçücük elleriyle kibriti yakmaya çalışıyor.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan pekiştirme sıfatları-
nı gösteriniz.

Masmavi bir gökyüzü bizim umudumuz.

Kedi sımsıcak sobanın başında uyukluyor.

Kömür tüm elbisemi kapkara leke yaptı.

Yalan yanlış sözler her insanı üzer.

Yeniçeriler yusyuvarlak bir masanın başındaydı.

Sıfatlardaki derecelendirme sözcüklerini gösteri-
niz.

Parkın olduğu yerde çok eski bir ev vardı.
Pek konuşan bir çocuk değil ama iyi kalplidir.
Aileden daha güvenilir bir yer yoktur.

Sıfat Etkinlikleri-2

Aşağıdaki cümlelerde yer alan adlaşmış sıfat, pe-
kiştirilmiş sıfat, küçültülmüş sıfat ve sıfat derece-
lendirmesini bularak sonlarına yazınız.

İncecik parmaklarıyla oyuncağı gösteriyordu.

(……...Sıfatta küçültme yapılmış.......…)

Gençler yarın bu sahada maç yapacaklar. 

(…….………………….………………………………)

Arkadaşı en değerli eldivenini kaybetmiş.

(…….………………….………………………………)

Portakallar ilk önce sarımsı bir renk alırlar.

(…….………………….………………………………)

Gittiğimiz gezide upuzun ağaçlar gördük.

(…….………………….………………………………)

Bulunduğumuz parkta büyükçe bir havuz var.

(…….………………….………………………………)

Daha değerli eşyalarını arkadaşlarına veriyor.

(…….………………….………………………………)

Ayşe teyzenin bahçesinde kıpkırmızı güller vardı. 

(…….………………….………………………………)

Yorulanlar bu vardiyada biraz dinlenecekler.

(…….………………….………………………………)

Adam kirli kirli elleriyle her şeyi ellemişti.

(…….………………….………………………………)

Tanıştığımız bu çocuğun safımsı bir hali vardı.

(…….………………….………………………………)
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Soru 1

İsim soylu sözcüklerin önüne gelerek onları durum, 
biçim, renk yönünden niteleyen; sayı, soru, işaret ve be-
lirsizlik yoluyla belirten sözcüklere sıfat(ön ad) diyoruz.
Aygül Öğretmen öğrencilerinden içinde sıfat geçen 
cümleler söylemelerini istemiştir.
Ömer: Bir dalda iki kiraz var. 

Kerem: Birini al, birini alma. 

Ahmet: Bu kaçıncı mevsim böyle? 

Gülse:  Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. 
Hangi öğrenci sıfat olmayan bir cümle söylemiştir?
A) Kerem      B) Ahmet      C) Gülse      D) Ömer

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat bir ismi niteleme-
miştir?

A) Evdeki çalar saat bozulmuş.                                                                                                                    

B) Beyaz gömleğim leke oldu.

C) Şu okulun arkasında oturuyor.

D) Çalışkan öğrenciler LGS’de derece yaptı.

Soru 3

Niteleme sıfatları, isimlerden önce gelip isimlerin renk, 
durum ve biçimini bildirir.
Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisi bu açıklama-
ya örnek olabilir?
A) Boyasız, küf kokulu odacıkta yaşıyordu.

B) Durumuna göre tavırları sürekli değişiyordu.

C) Gözleri kapalı duruyor, ses çıkarmıyordu.

D) Van kedisinin soyu tükeniyor.

Soru 4

Belirtme sıfatları ismi işaret, sayı, belgisizlik ve soru 
yoluyla belirtir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı 
kullanılmıştır?

A) Sağlıklı görünüş onun için önemliydi.

B) Bizim güzel hayallerimiz vardı.

C)Kalorili yiyecekler hep çok tercih ediliyor.

D) Yazdığı kitabın beşinci baskısı yapıldı.

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
sıfat değildir?

A) Dışarıda serin bir hava var.

B) Sağlıksız gıdalar tüketmeyiniz.

C) Gösterişli kıyafetler giymeyi seviyor. 

D) Buraya kadar yalnız gelmiş. 

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı kullanılma-
mıştır?

A) Öteki dünyanın hesabını da yapmak iyi olur.

B) Bu durum aslında sürpriz olmadı bizlere.

C) İşleri bitirince henüz o da eve yeni gelmişti.

D) Şu dünyadaki en mutlu insan kimdir?

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat 
çeşidi kullanılmıştır?

A) Siyah araba gözümüzün önünde kaza yaptı.

B) Büyük bir özveriyle derslerine çalıştı.

C) Üç beş kuruş kazanmak için akşama kadar çalıştı.

D) Bir gün mutlaka hedefime ulaşacağım.

Soru 8

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi bir ismi 
nitelemiştir?

A) Evini zar zor geçindiriyordu.

B) Eskici yırtık ayakkabıları masanın üstüne koydu.

C) Asla burnundan kıl aldırmazdı.

D) Adam hiç durmadan çalışıyordu.

                                                                                    

Sıfatlar
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Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı 
kullanılmamıştır?
A) Küçücük adımlarla odadan çıktı. 

B) Küçücük gözleriyle bize bakıyordu. 

C) Hasta kadının elleri küçücük kalmıştı.

D) Küçücük elleriyle yazı yazmaya çalışıyordu.

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem nite-
leme hem belirtme sıfatı almıştır?

A) Elinizdeki kitabın konusunu çok beğendim.

B) Yaz döneminde tarla işçileri gurbete gider.

C) Sınıfta bazı öğrenciler güzel çalışmalar yaptı.

D) Türkçe dersini hepimiz çok seviyoruz.

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat isim tam-
lamasını nitelendirmiştir?

A) Patlamanın etkisinden bir türlü kurtulamadı.

B) Solgun akşam güneşi beni hüzünlendiriyor.

C) Çürüyen meyveleri çöpe atalım mı?

D) Sıkıntılı günlerden yakın zamanda kurtulacağız.

Soru 12

                

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatına yer 
verilmiştir?

A) Bu camı kim kırdı?

B) Sınava ne kadar çalıştınız?

C) Maça kaç kişi davet ettin?

D) Benimle çay içmeye geliyor musun?

Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir pekiştirme 
sıfatına yer verilmemiştir?

A) Yapayalnız bir insan olarak yaşıyordu.

B) Pazardaki ipince kumaşlara bayıldım.

C) Uzun mu uzun bir yolculuktan sonra ulaştık.

D) Kardeşi çok güzel el işi işlemeler yapıyor.

Soru 14

1.Eşyaların hepsini geniş odaya yerleştirebilirsiniz.

2.Üçüncü katta yangın çıkmış.

3.Güzel bir günde toplanalım.

4.Bu sıraları yenileriyle değiştirebiliriz.

Yukarıda verilen cümleler ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede sıfat ismin durumundan bahsetmiştir.

B) 2.cümlede sıra sayı sıfatına yer verilmiştir.

C) 3.cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır.

D) 4. cümlede işaret sıfatına yer verilmiştir.                                                               

Soru 15

Yeni okulda birçok arkadaş edindim. İkinci haftadan 
itibaren kırk  küsur arkadaşım oldu. 
Yukarıdaki altı çizili sıfatların türü hangi şıkta sıra-
sıyla doğru verilmiştir? 
A) Belgisiz- sayı- niteleme- işaret

B) Niteleme-belgisiz-sıra sayı-asıl sayı

C) Asıl sayı-belgisiz-niteleme-sıra sayı

D) Niteleme-belgisiz-asıl sayı-sıra sayı

Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat göre-
vinde kullanılmamıştır?

A) Üstünde eski püskü bir şal vardı.

B) Düğüne eş dost davet edildi.

C) Kırlarda sarı sarı papatyalar vardı.

D) Eğri büğrü yollardan dağa tırmandık.

                        

Testin cevap anahtarı 

için yandaki 

karekodu okutunuz.

Sıfatlar
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Sıfatlar
Çıkmış Sorular

Gümüş bir dumanla kapandı her yer; 
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı! 
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, 
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı!

1.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belgisiz sıfat
B) Kişi zamiri
C) İşaret sıfatı
D) Belirtisiz ad tamlaması

Mavi denizin kıyısında, yeşil ağaçların
          1      2

ortasında, beyaz mermerden bir saray yükseliyor.
  3           4
2.Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi, kendi-
sinden sonra gelen varlığı nitelemiştir?

A) 1 B) 2  C) 3  D) 4

3.“Ece, görkemli manzarayı görünce çok heyecan-
landı”
cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir?

A) manzarayı 
B) görkemli
C) görünce 
D) heyecanlandı

Hayvanlar âlemi ilginç canlılarla dolu ama
               1         2
İçlerinden biri var ki ününü kimseye kaptıracağa
                3 4
benzemiyor.
4. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi kendisinden sonra gelen varlığı nitelemiştir?

A) 1 B) 2  C) 3  D) 4

Cevap

1 B

2 C

3 B

4 A
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