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İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere 

sıfat (ön ad) denir. 

Örnek: Mavi kazağımı bulamıyorum. 

Kare masa buraya uygun olur. 

            Sınavdan on dört doğrum var. 

 

1.NİTELEME SIFATLARI:Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini belirten sözcüklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIFATLAR 

1.NİTELEME SIFATLARI 2.BELİRTME SIFATLARI 

a)İşaret Sıfatları 

b)Sayı Sıfatları 

* Asıl Sayı Sıfatları 

*Sıra Sayı Sıfatları 

*Üleştirme Sayı Sıfatları 

*Kesir Sayı Sıfatları 

 

 c)BelgisizSıfatlar 

d)Soru Sıfatları 

İsim olan araba 

sözcüğüne 

sorduğumuz “Nasıl?” 

sorusuna verdiğimiz 

cevaplar niteleme 

sıfatıdır. 

……….. 

………… 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 
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Aşağıda verilen cümlelerdeki niteleme sıfatlarını bularak altlarını çiziniz. 

 

1. Genç adam karşıdan karşıya geçti. 

2. Hepimiz güzel günler bekliyoruz hayattan. 

3. Öğretmenimiz bize iyi kitaplar tavsiye etti. 

4. Küçük çocukların hayalleri gerçek olur. 

5. Yeşil ağaçlarla çevriliydi güzel ormanımız. 

6. Başarılı insan amaçlarına mutlaka ulaşırlar. 

7. Arkadaşım zor soruları çözmeyi çok sever. 

8. Yağmurlu günlerde kahve içmeyi çok severim. 

9. Yolun sonundaki eski evi görmek için harekete geçti. 

10. Sıcak çikolatayı çok severim. 

11. Kapkara bulutlar sarmıştı şehrin etrafını. 

12. Kırmızı gözlükleri ona çok yakışmıştı. 

13. Artık bol gelen kazakları giymiyordu. 

14. Yeni romanı herkes tarafından beğenilmişti. 

15. Ufak sorunları dert etmeyin. 

16. Daracık sokaklar yapıldığı için itfaiye zorlanıyordu. 

17. Onun büyük hayalleri varmış. 

18. Etrafındaki insanları ilginç sorunlarıyla bunalttı. 
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19. Akıllı telefonlar insanları esir ediyor. 

20. Akşamları ılık süt içip yatardı. 

 

2.BELİRTME SIFATLARI:Varlıkları işaret sayı, belirsizlik ve soru yönünden belirten sıfatlardır. 

 

A)İşaret Sıfatları: Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. 

 

Örnek:Şu kalemi verir misin? 

Bu öğrenci çok kitap okuyor. 

Öteki çocuk soruyu çözmek için parmak kaldırdı. 

 

                Aşağıda verilen cümlelerdeki işaret sıfatlarını bularak altlarını çiziniz. 

 

1. Bu hikâyeyi senin için kütüphaneden aldım. 

2. Şu evde oturanları tanıyor musun? 

3. O arkadaşım benim söylediklerimi sürekli yanlış anlıyor. 

4. Diğer kalem ötekilerine göre daha iyi görünüyor. 

5. Aradığımız mahalle, bu mahalle değil. 

6. Sorunun doğru cevabı öbür seçenek olmalı. 

7. Şu dünyadan göçüp gitmeyen var mı? 

8. Böyle insanlar daha eğlencelidir. 

9. Sorunun doğru cevabı bu yolla değil, öteki yolla bulunabilir. 

10. Yanımızdan geçen şu adama bakar mısın? 

11. İnsanları güzelce dinleyen o kişiler gibi olmalıyız. 

12. Havada uçan bu kuşlar sıcak ülkelere göç ediyorlar. 

13. Bu testin doğru cevapları kimde biliyor musun? 
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14. Marketten aldığım bu poşetler artık daha değerli. 

15. Bu değil de kitaplığımdaki öteki kitaplar biraz daha eğlenceli. 

 

 

 

B)SAYI SIFATLARI: 

*Asıl Sayı Sıfatları: Bir varlığın sayısını belirten sıfatlardır. 

Örnek:beş kitap, yüz lira, üç ceviz vb. 

*Sıra Sayı Sıfatları:Varlıkların kaçıncı sırada olduklarını belirten sıfatlarıdır. 

Örnek:ikinci kat, dördüncü soru, beşinci yarışmacı vb. 

*Üleştirme Sayı Sıfatları:Varlıkların kaçar kaçar paylaştırıldığını belirten sıfatlardır. 

Örnek:dörder ceviz, ikişer simit vb. 

*Kesir Sayı Sıfatları:Varlıkları kesirsel olarak ifade edebilen sıfatlardır. 

Örnek:beşte üç pay, yüzde on indirim, yarım ekmek, çeyrek döner vb. 

 

                Aşağıda verilen cümlelerdeki sayı sıfatlarını bularak altlarını çiziniz. Türlerini yanlarındaki 

boşluğa yazınız. 

1. Sınıfta yaklaşık on beş öğrenci var. ………………………… 

2. Bana verdiğin ikinci kitabı daha çok beğendim. ………………………… 

3. Arkadaşlarına beşer kestane dağıtarak onları mutlu etti. ………………………… 

4. Her gün düzenli olarak üç saat ders çalışıyorum. ………………………… 

5. Bundan yüz yıl önce telefon icat edilmişti. ………………………… 

6. İstediğin adrese varman için ikinci sokağın sağından dönmelisin. ………………………… 

7. Gezimizde ikinci şehir olarak Çanakkale’ye geçiyoruz. ………………………… 

8. Kitabın yirminci sayfasındaki resmi ben kendim çizdim. ………………………… 

9. Denemede her dersten onar soru soruldu. ………………………… 

10. Öğretmenimiz bize ikişer kitap hediye etti. ………………………… 

11. Üç gün sonra Antalya’ya tatile gidiyoruz. ………………………… 
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12. İki dost eskisi gibi konuşuyorlardı. ………………………… 

13. Marketten iki ekmek almayı unutma.  ………………………… 

14 Yarın inanması güç ama üç dersten sınavım var. ………………………… 

15. Beşinci sıradaki arkadaşım seni çağırıyor. ………………………… 

 

 

 

C)BELGİSİZ SIFATLAR: Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen, belirsizlik anlamı 

taşıyan sıfatlardır. 

 

Örnek:birkaç öğrenci, bazı komşular, çoğu kitaplar vb. 

 

                Aşağıda verilen cümlelerdeki belgisiz sıfatlarını bularak altlarını çiziniz. 

1. Dün birkaç kişi yanıma gelip seni sordu. 

2. Bazı günler insanların ruh hali değişebilir. 

3. Testteki birçok soru bana zor gelmişti. 

4. Çoğu insan hayattan mutlu olmayı bilir. 

5. Kimi sözcükler insanları daha iyi anlatabilir. 

6. Yarın tüm sınıf pikniğe gidiyoruz. 

7. Onun bu tarzda yaptığı bazı açıklamalar hoş karşılanmadı. 

8. Okulumuzdaki bazı öğrenciler kitap okumayı gerçekten çok seviyor. 

9. Yabancı adam elindeki birkaç ekmeği tanımadığı insanlarla paylaşmak istiyordu. 

10. Yeryüzündeki her çocuk mutlu olmayı hak ediyor. 

11. Bütün insanlar iyi olduğu zaman dünya daha da güzelleşecektir. 

12. Onu bazı geceler dışarıda görüyordum. 

13. Türkçede bazı konular gerçekten çok kolaydı. 

14. Hastalığım birtakım belirtileri onda da görülüyordu. 

15. Birçok insan bu konuda senin gibi düşünebilir. 

16. Çözdüğümüz testteki birkaç soru güzeldi. 



 

Türkçe Öğretimi ve Materyal Geliştirme Facebook Grubu – Ali Çağlar KALE,  Mustafa CAN, Özlem ERGİN  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

D)SORU SIFATLARI:Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. 

 

Örnek:hangi gün, kaç kitap, ne kadar zaman vb. 

 

                Aşağıda verilen cümlelerdeki soru sıfatlarını bularak altlarını çiziniz. 

1. Sizin okulda kaç öğrenci var? 

2. Bu hafta kaç soru çözmeyi düşünüyorsun? 

3. Kütüphaneden bugün hangi kitabı almayı düşünüyorsun? 

4. Kaç sayfa okumamız gerekiyor tatilde? 

5. Dün okulda hangi öğrenci seni sormuştu? 

6. Akşam misafirliğe kaç kişi gelecek? 

7. Memlekete dönerken hangi otobüsü kullanıyorsun? 

8. Dün yapılan sınavda kaç doğrun var? 

9. Deneme sınavında hangi soruları yanlış yaptın? 

10. Baban ne iş yapıyor? 

11. Kaçar kişi paylaşıyorsunuz bu kalemleri? 

12. Nasıl bir ev almayı düşünüyorsunuz? 

13. Oğlu kaçıncı sınıfta okuyormuş? 

14. Pikniğe bu hafta ne gün gidelim? 

15. Nasıl bir soru bankası alalım? 

 

Bir sözcüğü “herhangi bir” anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat, bir sözcüğü 

yerine başka bir sayı gelebiliyorsa sayı sıfatıdır. 

Örnek: Elbet bir gün buluşacağız.  (belgisiz sıfat) 

             Bir gün sonra tekrar karşılaştık.    ( sayı sıfatı) 
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