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Varlıkları işaret yoluyla belirten sözcüklere işaret 
sıfatı denir.

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu türden 
bir sıfat örneği yoktur?

a) O tarladan geçerken ayağına çivi batmış.
b) Bu akşamın yemeğini siz belirleyiniz.
c) Berideki aracı otoparka çekin.
d) Öteki, çocuğu dövünce çocuk ağlayarak eve 
gitti.

“Gün olur, alır başımı giderim, 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. 
Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.”

6-Yukarıdaki dizelerde yer alan sıfat türleri 
hangileridir?

a) Niteleme-İşaret
b) İşaret-Sayı
c) Sayı-Belgisiz
d) İşaret-Belgisi

7-Sayı sıfatları kendi içerisinde dörde ayrılır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir sayı 
sıfatı yer almaktadır?

a) 5 kg çilek alarak reçel yapmaya başladık.
b) Ondan on beş bin lira alacağım vardı.
c) Parkta iki saat oturup konuştuk.
d) Yarım dönerle karın mı doyar?

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla-
mı bir sıfatla sağlanmıştır?

a) Bu akşam nereye gidelim?
b) Hangi parkta oturup sohbet edelim?
c) Kırmızı araba mı almışlar?
d) Toplantıda nasıl konuşuyordu?

Varlıkların rengini, biçimini, şeklini, özelliklerini 
anlatan sıfatlara niteleme sıfatı denir.

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme 
sıfatı örneği vardır?

a) Bazı akşamlarda ceketimi alıp gitmek istedim.
b) Geçen hafta bu bölgeye epey kar yağdı.
c) Çocuklarıma güzel bir gelecek bırakmak isti-
yorum.
d) Kimi kitaplarda “aşk” konusu ikinci plana atıl-
mış.

2- “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de sıfat olarak kullanılmıştır?

a)  O bize her konuda yardımcı oldu.
b) Bana gelenler ondan farksızdı.
c) Kardeşim ve o yine yaramazlık yapmış.
d) Elbette o maçı unutamam.

“Güneşli bir güne uyanınca kendimi huzurlu his-
setmeye başladım. Hangi mevsim olursa olsun 
neşemden taviz vermiyorum.”

3-Yukarıdaki metinde kullanılmayan sıfat türü 
hangisidir? 

a) Soru sıfatı
b) Belgisiz sıfat
c) Niteleme sıfatı
d) Sayı sıfatı

4- “Sağlam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) O çocuk sağlam bir ayak değildi.
b) Programda sağlam konuşuyordu.
c) Futbolcu sağlam bir vuruşla gol atıverdi.
d) Kavgada sağlam sandalye bırakmadılar.
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12- “Nasıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde soru sıfatı olarak kullanılmıştır?

a) Nasıl yaşıyorsun böyle yerlerde?
b) Benimle nasıl böyle konuşabilirsin?
c) Yılsonu partisinde nasıl giyinmişti?
d) Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsunuz?

1) Her anımda seni düşünüyorum, annem. 
( Belgisiz sıfat)
2) Beş adam bana doğru gelince kaçarak uzak-
laştım. ( Sayı sıfatı)
3)Öğretmen çocuklara çok güzel davranmış. 
(Niteleme sıfatı)
4) Kaçıncı sınıfa gittiğini bilmiyorum. (Soru sıfatı)

13-Numaralanmış cümlelerin hangisinde kar-
şısında verilen sıfat türü yoktur?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

14-Aşağıdakilerin hangisinde bir isim hem 
niteleme hem de belirtme sıfatlarından biri 
tarafından nitelenmiştir?

a) Aydınlık bir günün tadına doyum olmazdı.
b) Güzel, sevimli kedicik yanımıza kadar geldi.
c) Biraz sonra temiz yüzlü kadın belirdi.
d) Bir gün sizin de yolunuz düşerse buraya bek-
leriz.

15- “Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?

a) Toplantıda başkanımız çok güzel konuştu. 
b) Çocuklara güzel davranmayı alışkanlık haline 
getirin.
c) Bu şehir gerçekten çok güzeldi.
d) Böyle güzel sözlerle beni kandıramazsınız. 

“Kimi zaman gölgemizi dost eder, yolumuza 
ağır ağır devam ederdik.”

9-Yukarıdaki cümlede bulunan sıfat türünün 
özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde var-
dır?

a) Çocukların mutlu olabilmesi için güzel or-
tamlar gerekiyor.
b) Nasılsa bu topraklarda huzur bir türlü gelme-
yecekse mücadeleye devam etmeliyiz.
c) Bizler her gece, sabaha umutla uyanıp işine 
koşturanlardanız.
d) İki hafta sonra Mersin’deki yazlığımıza gide-
ceğiz.

10- “-ki” ekinin bir diğer görevi de isimleri ni-
teleyecek sıfat olmasıdır. Hangisinde “-ki” eki 
eklendiği sözcüğü sıfat görevinde kullandır-
mıştır?

a) Elbette, aklındakileri okuyamam.
b) Oysaki bu bahar mevsimi toprağa çok iyi 
geldi.
c) Sokağın karşısındaki evi satılığa çıkarmışlar.
d) Gönlümdekini sana anlatırsam yükünü kaldı-
ramazsın.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştir-
me sıfatı kullanılmıştır?

a) Çocuk bayram olduğundan tertemiz giyin-
mişti.
b) Her şeye rağmen sapasağlam duruyorsun. 
c) Sana bu masmavi gömlek çok yakıştı.
d) Yıllardır bu köhne evde yapayalnız yaşıyordu.
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1. C
2. D
3. B
4. B
5. D
6. A
7. D
8. B
9. C
10. C
11. C
12. D
13. C
14. A
15. D


