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SIFAT ÇEŞİTLERİ

➜➜ İsim olmadan sıfat olmaz.

➜➜ Ad ve sıfatın bir arada olması sıfat tamlamasını oluşturur.

➜➜ Sıfatlar(adlaşmış olanlar hariç) isme gelen çekim eklerini almaz.

1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme Sıfatları 
a. Sayı Sıfatı
b. İşaret Sıfatı
c. Belgisiz Sıfat
d. Soru sıfatı



UYARI: Sıfatlar isme gelen çekim eklerini almaz. Alırsa adlaşır.

A. NİTELEME SIFATI: Adın kendinde olan özellikleri ifade eder. İsme sorulan 
NASIL sorusunun yanıtıdır

Kötü söz sahibine yakışır.
Sözün kötüsü sahibine yakışır. 

Salonun ortasında dikdörtgen bir halı seriliydi.
Öğretmenimiz, derse girerken mutlaka beyaz önlüğünü giyerdi.
Ege’nin kuzeyinde, denizin soğuk suyuna girmeye herkes cesaret edemez.
Sevdiklerinizle güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.

Örnek:

Örnek:



65 yaşın üzerindeki yaşlılara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Siyahları beyazlardan ayırıp makineye atalım.

Uzunlar sıranın en arkasına geçsin.

Örnek:

Adlaşmış sıfat: Niteleme sıfatından sonra gelen isim düşer ve niteleme sıfatı is-
min yerini tutarsa buna adlaşmış sıfat denir. 
Adlaşmış sıfatlar, özellikle niteleme sıfatlarının adın yerini tutmasıyla oluşur. Bunun 
yanında sıfat-fiil de ismin yerini tutar ve adlaşmış sıfat- fiil olarak adlandırılır.



B. BELİRTME SIFATLARI: Kavramları sayıyla, gösterme yoluyla vb. şekillerde 
belirten sıfatlardır.

1. Sayı sıfatı: 
Bekleme salonunda beş hasta var. 

Listedeki beşinci öğrenci tahtaya çıksın.

Öğretmen, öğrencilere ikişer kâğıt verdi.

Öğleyin yarım tost yedim.



2. Belgisiz sıfat: Bir, birkaç, biraz, birçok, birtakım, bazı, kimi, hiçbir, az, çok, 
çoğu, fazla, bütün, tüm, her, herhangi bir

Birkaç soruyu çözmekte zorlandım.

Biraz pilav alabilir miyim lütfen?

Bazı konularda anlaşamadık.

Kimi aileler çocuklarına karşı çok korumacı davranıyorlar.

Bütün videoları izledikten sonra kendimi sınava hazır hissettim.



Belgisiz sıfat ismin yerini tutarsa belgisiz zamir olur.
Kimi insanlar akşamları erken yatar.
 Kimileri akşamları erken yatar.

“bir” sözcüğü cümledeki kullanımına göre farklı türlerde olabilir. 

Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksın.

Sıramın üzerinde yalnızca bir kalem vardı.

Onunla bir yaştayız.

Örnek:

Örnek:



3. İşaret sıfatı: bu, şu, o,öteki beriki, öyle, böyle, şöyle, buradaki, şuradaki, 
oradaki vb.

Sen bu konuda ne söylemek istersin?

Lütfen şuradaki koltuğa oturun.

O ismi daha önce duymamıştım. 

İşaret sıfatı ismin yerini tutarsa işaret zamiri olur.
Bana şunları verebilir misin?
Buraya niçin geldiğinizi söyler misiniz?

Örnek:



4. Soru sıfatı: Nasıl, ne, ne kadar, hangi, kaç, kaçıncı, neredeki, kimdeki

Müdür Bey’le ne konuda görüşeceksiniz?

Geziye hangi arkadaşınızla gitmek istersiniz?

Bu sınıfta kaç kişi var?

Nasıl bir çantaya ihtiyacın var?

Soru sıfatı ismin yerini tutarsa soru zamiri olur.
Önce hangisini çözelim?

Örnek:




