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Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-3Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-3

A-Aşağıdaki cümlelerde niteleme sıfatı kullanılan cümlelere “tik”              işareti atınız.

B-Aşağıdaki cümlelerde işaret  sıfatı kullanılan cümlelere “tik”              işareti atınız.

C-Aşağıdaki cümlelerde belgisiz  sıfat kullanılan cümlelere “tik”           işareti atınız.

D-Aşağıdaki cümlelerde soru sıfatı kullanılan cümlelere “tik”           işareti atınız.

Güzel düşün ki güzel olsun.

Öteki mahalleden taşınanlar olmuş.

Çoğu kimse bizim yaptığımız işi beğenmiyor.

Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Bugünlerde kaç saat ders çalışıyorsun?

Şartlar giderek ağırlaşıyor.

Bunun ne anlama geldiğini bilemezsiniz.

Sınıfımıza birkaç çocuk sonradan geldi.

Geçen hafta sizin yanınızda olan kimdi? İstanbul’a kaç km yok kaldı?

Allah, herkese hayırlı evlat nasip etsin.

Allah, herkese hayırlı evlat nasip etsin.

Yarın hepinizi bize bekliyoruz.

Sen hangi elbiseyi beğendin? Bu yıl memura yüzde kaç zam yapılacak

Bugün acılı lahmacun yemek istiyorum. 

Öğretmen, gözlerindeki ışığı gördü.  

Benim mutfakta biraz işim var.

Kendine nasıl bir araba bakıyorsun? Senin canına sıkan kimmiş?

Sizlerin güneşli günler görmesini arzuluyoruz.

Sen bunu ye ben öbür dondurmayı alırım.

Bazıları ödevlerini sınıfta yapmaya başlamış.

Akşamki ortam sence nasıldı? Hangi akşamın sabahında mutlu uyandık ki?

Bu evde geçen hafta kuşlar yuva yapmıştı.

Şuralara masaj yaparsan daha iyi olacak.

Hiçbir aile çocuğunun kötü olmasını istemez.

Konuklarına çok soğuk davranıyordu.

O adamın en sevdiği kitabıydı.

Bu sanatçının başka eserleri de var.

Bugünlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Beriki çocuk yanımıza bir gelsin.

Bizim kimseye muhtaç olmamamız gerekir

İyi insanlara rastlamak çok da kolay değil.

O ilaçların yan etkileri oldukça fazlaydı.

Her pozisyonda “VAR”a gitmeye başladılar.

Gidiyorum uzak diyarlara, bırakın beni.

Hayallerime kavuşmak için 30 yıl çalıştım

Birçoğumuzun kendine güveni yok.
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Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-3Sıfat (Önad) Çalışma Kağıdı-3

F-Bazı sıfatlar niteledikleri sözcüklerin anlamlarını daha da pekiştirmiş olur. 
Aşağıda pekiştirme sıfatı kullanılan cümleleri “tik”            işaretiyle belirtiniz.

G-Sıfatlarda küçültme, sıfatlara bazı ekler getirilerek yapılır.Aşağıda küçültme sıfa-
tı kullanılan cümleleri “tik”        işaretiyle belirtiniz.

E-Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan 
sıfatları bu özelliklerine göre değerlendiriniz.

Cümleler Niteleme Sıfatı Belirtme Sıfatı
1 Bütün öğrenciler okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. 
2 Mahallenin çocukları yavru güvercin bulmuşlar.
3 İleri geri konuşunca ona bazı uyarılarda bulunmak zorunda kaldım.
4 Güzel sözler söyleyince mutlu yüzler görmeye başlarsınız.
5 Bir gün tüm insanlar bu diyarlardan göç edecek.
6 Kapımızın önünde sevimli kedicik miyavlıyordu.
7 Gün olur, birileri taş gönlünü yumuşatır.
8 Bazı zamanlarda bir dost arar da durursun. 
9 Yağmur yağarken birkaç çocuk sokakta oynuyordu.
10 Acı biberle yapılan yemekler lezzetli olur.

Çocuk her gün olduğu gibi yine tertemiz görünüyordu.

Mahallemizde yaşlıca bir adam vardı, geçenlerde bu adam vefat etmiş.

Çocuk ipince gömleğiyle dışarı çıkınca hastalanmış.

Yavrucağın minicik elleri vardı.

Aldığı bembeyaz gelinlikle prenseslere dönüşmüş gibiydi.

Hazırlanan yemekleri güzelce yedi.

Kapkara gözleriyle aydınlık bir geleceğe umut veriyordu.

Köyden şehre giderken azıcık eşyamız ile taşınmıştık.

Maşallah bu çocuğa koskocaman olmuş. 

Üç sene yüzme sporından sonra her şey küçücük görünüyordu.
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G-Sıfatlarda küçültme, sıfatlara bazı ekler getirilerek yapılır.Aşağıda küçültme sıfa-
tı kullanılan cümleleri “tik”        işaretiyle belirtiniz.

F-Bazı sıfatlar niteledikleri sözcüklerin anlamlarını daha da pekiştirmiş olur. 
Aşağıda pekiştirme sıfatı kullanılan cümlelere “tik”            işaretiyle belirtiniz.

Niteleme sıfatı olan cümleler: 2,4,5,7,9,10

İşaret sıfatı olan cümleler: 1,2,4,5,7,9

Belgisiz sıfat olan cümleler: 1,3,4,6,8,9

Niteleme Sıfatı Olanlar:2,4,6,7,10

Belirtme Sıfatı Olanlar: 1,3,5,8,9

Pekiştirme sıfatı kullanılan cümleler: 2,3,4

Küçültme sıfatı kullanılan cümleler: 1,3,4

D-Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan 
sıfatları bu özelliklerine göre değerlendiriniz.

A-Aşağıdaki cümlelerde niteleme sıfatı kullanılan cümlelere “tik”              işareti atınız.

B-Aşağıdaki cümlelerde işaret  sıfatı kullanılan cümlelere “tik”              işareti atınız.

C-Aşağıdaki cümlelerde belgisiz  sıfat kullanılan cümlelere “tik”           işareti atınız.


