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Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2

A) Aşağıdaki altı çizili sıfatları türlerine uygun olarak işaretleyiniz.

Cümleler Niteleme
Sıfatı

İşaret
Sıfatı

Belgisiz
Sıfat

Soru
Sıfatı

1 Geçen hafta şehrimize ilk defa kar yağdı. 

2 Arkadaşıma güzel bir hediye almak istedim.

3 Onunla birkaç ay önce görüşmeye başladık.

4 Muhtarımız bu mahalleye çok hizmet etti.

5 Bahçede top oynayan kaç çocuk vardı?

6 Bazı insanları anlamak oldukça zordur.

7 Evde sağlam bardak bırakmadınız.

8 Annemden üç lira alıp kendime dondurma aldım.

9 Evdeki hesap çarşıya yine uymadı. 

10 Hangi elbiseyi alacağıma karar veremedim.

Cümleler Niteleme
Sıfatı

İşaret
Sıfatı

Belgisiz
Sıfat

Soru
Sıfatı

11 Okuldaki bazı öğrenciler yapılan sınavlara girmedi.

12 Kardeşime siyah spor ayakkabısı aldık. 

13 Kaçıncı sırada oturuyorsun?

14 Bahçedeki şu ağaçlara yine zarar vermişler.

15 Kalemliğinden birkaç kalem alıp da geldi.

16 Bu yıl yine demire %120 zam geldi. 

17 Biz iyi olursa kötü insanlar da bize uyar. 

18 Nasıl bir yöntem uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi.

19 İki gün önce aşağı köyde anız yangını çıktı.

20 Her akşam 2 km yürüyüş yapıyorum. 
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Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2

D-Sayı sıfatları kendi içerisinde dörde ayrılır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sayı 
sıfatlarını türlerine uygun bir şekilde işaretleyiniz.

B-Aşağıda boş bırakılan yere uygun niteleme sıfatları getiriniz.

......................... araba ........................arkadaş............................ders ............................tren 

............................oyun ............................ kedi...........................odun ...........................şehir

..........................çocuk .........................mutfak.........................telefon ............................adam

.............................kuş .........................bisiklet........................dükkan .........................gelinlik

.........................çerez .............................kitap..............................ev ............................kazak
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C-Aşağıda sıfatlardan sonra uygun olacak şekilde isim getiriniz.

geniş........................... dürüst......................... mutlu........................... güzel...........................

yıkık............................. yüksek........................ konuşkan................... temiz............................

eski............................... kırmızı.......................... ürkek........................... berrak..........................

sıcak............................. mavi............................. modern...................... kirlenmiş....................

soğuk......................... acı............................ yakışıklı....................... tanıdık.........................
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Cümleler Asıl Sayı
Sıfatı

Sıra Sayı
Sıfatı

Kesir Sayı
Sıfatı

Üleştirme
Sıfatı

1 Sınıfta dörder kişilik gruplar oluşturduk.

2 Sabahları yarım ekmekle kahvaltımı yaparım.

3 Binanın üçüncü katını satın aldık.

4 Her görev için 10’ar lira kazandık. 

5 Ülkemize son yıllarda 5 milyon göçmen gelmiştir. 

6 Yüzde bir ihtimal veriyorum sana. 

7 Ablam bilgi yarışmasında 2. Oldu.

8 Onların ikinci çocukları kız olmuş.

9 Sizi üç gün sonra iş görüşmesi için çağıracaklar.

10 Aile başına 1 ton kömür yardımında bulundular.
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Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2 CevaplarıSıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-2 Cevapları

C-Aşağıda sıfatlardan sonra uygun olacak şekilde isim getiriniz.

D-Sayı sıfatları kendi içerisinde dörde ayrılır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sayı 
sıfatlarını türlerine uygun bir şekilde işaretleyiniz.

Cevaplar örnektir, farklı sözcükler kullanabilirsiniz. 

1. hızlı araba  6. güzel ders  11. iyi arkadaş 16. eski tren
2. eğlenceli oyun 7. kuru odun  12. sevimli kedi 17. tarihi şehir
3. yaramaz çocuk 8.kırık telefon  13. yeni mutfak 18 kötü adam
4. uçan kuş  9. yeni dükkan 14. vitesli bisiklet 19. beyaz gelinlik
5. tuzlu çerez  10. yıkık ev  15. sesli kitap  20. boğazlı kazak

Cevaplar örnektir, farklı sözcükler kullanabilirsiniz. 

1.geniş ev  6. dürüst insanlar 11. mutlu bebek  16. güzel günler
2. yıkık binalar 7. yüksek ağaçlar 12. konuşkan genç  17. temiz sokaklar
3. eski defterler 8.kırmızı kalem 13. ürkek kedi  18 berrak su
4. sıcak su  9. mavi deniz  14. modern binalar  19. kirlenmiş hayatlar
5. soğuk yer  10. acı hikayeler 15. yakışıklı öğretmen 20. tanıdık insanlar

Niteleme Sıfatı: 2-7-12-17
İşaret Sıfatı: 4-9-14-19
Sayı Sıfatı: 1-8-16-20
Belgisiz Sıfatı:3-6-11-15
Soru Sıfatı:5-10-13-18

- Asıl sayı sıfatları: 5, 9, 10
- Sıra sayı sıfatları:3,7
- Kesir sayı sıfatları:2,6
- Üleştirme sıfatları: 1, 4, 8

B-Aşağıda boş bırakılan yere uygun niteleme sıfatları getiriniz.

A) Aşağıdaki altı çizili sıfatları türlerine uygun olarak işaretleyiniz.


