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4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 
birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir?

a) Temiz hava, berrak su ve sen vardın.
b) Uzun ve yorucu bir gün yaşadım.
c) Ne kadar maaş alıyorsunuz?
d) Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.

5-Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşı-
sında verilen sıfat türü yoktur?

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

Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir fakat bazı du-
rumlarda isim olan kelimeler düşerek adlaşmış 
sıfat ortaya çıkar. 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla-
maya uygun bir kullanım vardır?

a) Bu dünyada genelde kötüler kazanır.
b) Yaşlı adamı karşıdan karşıya geçirdim.
c) Hasta çocuğu, doktor muayene etti.
d) Birtakım olaylardan sonra şehri terk ettik.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz 
sıfat kullanılmıştır?

a) Birilerini araya koysaydınız mesele çözülürdü.
b) Herkes bu işlerle ilgilenmeye başladı.
c) TV’de çoğu akşam saçmasapan dizler var.
d) Hangimiz sevmedik, çılgınlar gibi?

1- Yukarıdaki çocuklardan hangisinin söylediği 
deyimde bir sıfat örneği vardır?

a) Nazlı   b) Mert
c) Ayşe   d) Berkay

I. Mavi gözlerinle ben enginlere götür.
II. Birkaç kişinin eleştirisine kulak asmam.
III. Her mevsimde yetişen meyveler var.
IV. Mutlu olmak için nasıl bir ev istiyorsun?

2-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde aynı sıfat örnekleri kullanılmıştır?

a) I-II    b) II-IIII
c) II-IV    d) I-IV

3- “Bir gün sen de benim nasıl yaşadığımı anlar-
sın.” Cümlesinde kullanılan sıfatın türü nedir?

a) Niteleme Sıfatı
b) İşaret Sıfatı
c) Belgisiz Sıfat
d) Soru Sıfatı
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Nazlı

Ayşe

Mert

Berkay

Sürekli arkadaşına çamur atıyordu.

Onu göremeyince içime ateş düştü.

Öğretmen sınıftan erken çıkınca sınıf, 
zıvanadan çıktı.

Ona açık kapı bırakarak gitmesine 
izin verdik..

1 Uzun bir hayat yaşamak için 
sağlıklı beslenmek gerekir.

Niteleme
Sıfatı

2 Adamlar buranın altını üstüne 
getirirken kimse karışmıyordu. 

İşaret 
Sıfatı

3 Kimi şehirlerde farklı tılsımlarla 
karşılaşırsınız.

Belgisiz
Sıfat

4 Yükleri kaldırmak için adamdan 
kaç lira aldın?

Soru
Sıfatı
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10-Yukarıdaki paragrafta kaç sıfat kullanılmış-
tır?

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

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

a) Hayat her zaman size iyi davranmaz.
b) Garip, hüzünlü haliyle bizi de hüzünlendirdi.
c) Birkaç adım attıktan sonra büyük bir evin 
önünde durduk.
d) Kimi zaman birilerine inanmak isteriz.

12-Aşağıdaki ifadelerin hangisinde diğerlerin-
den daha çok sıfat örneği kullanılmıştır?

a) Kitaplar bir insanın gelişimi için oldukça 
önemlidir. Kişi kendini geliştirmek istiyorsa kitap-
lara başvurması gerekir.
b) Sanatçı, eserlerini meydana çıkarırken top-
lumsal gelişmelere dikkat etmeli her olay üzerin-
de durmalıdır. 
c) Birkaç âşık er meydanında, karşılıklı atışarak 
izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu.
d) Müzik eğitimi alan çocuklar, bir süre sonra 
özgüven kazanarak sağlam bir gelecek inşa 
ederler.

8- Yukarıdaki görseli anlatırken hangi ifadede 
sıfat unsurlarından faydalanılmamıştır?

a) Balıkçıl kuşu göç ederken oldukça yorgun 
düşmüştü.
b) Bir arkadaşı havalanıp diğer arkadaşlarına 
yetişmeye çalışıyordu. 
c) Kurak topraklarda yiyecek bulmak da oldukça 
zordu.
d) Bir süre dinlendikten sonra tekrar havalan-
maya başladı. 

9-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangilerinde farklı türden sıfatlar kullanılmış-
tır?

a) I-II    b) I-IIII
c) II-IV    d) III-IV

I Hepimiz bu dünyanın yolcularıyız.

II Siyah kot ve beyaz tişört sana yakışmış. 

III Birkaç öğrenci bu hafta okula gelmedi.

IV Nasıl bir ev almak istiyorsunuz?

“Sonbaharın hüznü sarmıştı sokakları. 
Sokak lambaları gölgeleri kendine dost 
edinen insanlara eşlik ediyordu.”
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1. D
2. B
3. C
4. B
5. B
6. A
7. C
8. A
9. D
10. A
11. C
12. D


