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SIFAT(ÖN AD) 

           NİTELEME SIFATI 
            NASIL? 
‘’Sarı saçlarını deli gönlüme  
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban’’ 
DİKKAT: Pekiştirme ve niteleme sıfatları 
niteleme sıfatıdır. 

*Minicik çocuk sapsarı bir 
elbise giymişti. 
UYARI: 
*Bazı kesir sayı sıfatları niteleme  
Sıfatı olarak da kullanılır: 
O olaydan sonra yarım bir insan oldu. 

BELİRTME SIFATLARI 
1)İşaret(Gösterme) Sıfatı  2)Sayı Sıfatı  
3)Belgisiz Sıfat 4)Soru Sıfatı 

1) İşaret Sıfatı: HANGİ? 
*Şu, bu, o, diğer, öteki, beriki 
-Bu kitabı o hocaya şu çocuk getirdi. 
-Diğer öğrenci soruyu cevaplasın. 
-Öteki ev bize daha yakın. 
-Uzaklardaki akrabamız hemen her gün arar. 
-Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. 
-Bendeki kalem kırıldı.

SAYI SIFATLARI 
-ASIL SAYI SIFATI: KAÇ?                   *Yarım elma yedim 
-SIRA SAYI SIFATI: KAÇINCI?          *İkiz bebek 
-ÜLEŞTİRME SIFATI: KAÇAR?         *Üçüz bebek 
-KESİR SAYI SIFATI 
‘’Sarı saçlarını deli gönlüme  
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban’’                DİKKAT: İlk , son ve ortanca sözcükleri  
DİKKAT: Pekiştirme ve niteleme sıfatları      de sıra sayı sıfatı olarak kullanılır. 
niteleme sıfatıdır.                                             *Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar. 
                                                                         * Ortanca kardeşim oldukça hırçındır. 
*Minicik çocuk sapsarı bir                              *İlk sevgilisiyle turşucu da tanışmış. 
elbise giymişti.                                                *Yüzer soru çözdüm. 
UYARI: 
*Bazı kesir sayı sıfatları niteleme  
Sıfatı olarak da kullanılır: 
O olaydan sonra yarım bir insan oldu. 
   
*Üç yüz soruyu beş saatte çözdü. 
*İkinci katta oturuyor. 

BELGİSİZ SIFAT: 
Her gün Türkçe çalışır. 
Fazla mal göz çıkarmaz. 
Birkaç öğrenci okulda toplanmış. 
UYARI: 
BİR=Herhangi bir=Belgisiz Sıfat 
BİR=AYNI=Niteleme Sıfatı 
BİR=Tek,İki=Sayı Sıfatı 
BİR=Sadece=EDAT 
*Bir seni sevdim. 
*Onunla bir saftasın. 
*Bir adam seni sordu. 



YouTube / Türkçenin Matematiği

TÜ
RKÇENİN

 M
AT

EMAT
İĞ
İ 

TÜ
RKÇENİN

 M
AT

EMAT
İĞ
İ 

SORU SIFATI 
*Nasıl bir araba aldın? 
*Hangi günahın bedeli bu? 
*Kaçıncı katta oturduğunu biliyor musun? 
ADLAŞMIŞ SIFAT 
Sözcük türü olarak isimdir. 
*Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? 
*Adamın iyisi iş başında belli olur. 
UYARI: Bazen sıfatlar isimleri değil zamirleri de niteleyebilir. 
Çocuğun atılgan biri olduğu her halinden belliydi. 
GÜNÜN SORUSU 
Bu güzel çiçekleri öğretmenin masasına bıraktı. 
Yorumlarda cevapları yazın bakalım.


