
VARLIKLARIN  DURUMUNU 
BİLDİREN SÖZCÜKLER

1.  Varlıkların  rengini,  biçimini, 
durumunu,  sayısını belirten 
sözcüklere ne ad verilir?
A. isim          B. sıfat       C. kelime 

2, "Ak koyunun, kara kuzusu da 
olur." atasözünde kaçıncı kelimeler 
sıfattır?

A. 1 – 2        B. 1 – 3     C. 2–4

3.  "Çalışkan  çocukları,  herkes 
sever."  cümlesinde  sıfat  olan 
kelime hangisidir?
    A. çalışkan B. çocukları

   C. herkes

4. "Mini mini bir kuş donmuştu.
Pencereme konmuştu."
Yukarıdaki dizelerde kaç tane 
sıfat  vardır?

A. 1 B. 2 C. 3

5. "Çarşıdan ... elma aldık." 
cümlesindeki noktalı yere 
aşağıdaki sıfatlarhangisi 
yazılmamalıdır? „ 

A. kırmızı    B. kimi      C. yedi

6."Bazı çocuklar  kitap 
okumayı severler."  cümlesinde 
hangi kelime sıfattır?

A. çocuklar B. kitap

C. bazı

7. "Ormanda  yeşil  ağaçlar 
çoktur."
cümlesinde  hangi  kelime 
niteleme sıfattıdır?

A.ormanda      B.yeşil      

C.ağaçlar

8. Hangisi sayı sıfatı değildir?
A. yedi B. yarım     C. yarın

9. Aşağıdakilerden hangisi 
varlığın  biçimini belirtiyor?

A.geniş salon    

B. kırmızı kalem     C.hangi ev

10. Aşağıdakilerden 
hangisi sıfattır?

A.kalemin ucu   B.kapı kolu

C.biraz şeker

11. Aşağıdakilerden 
hangisi  "ev"  kelimesinin 
durumunu gösteriyor?

A.sarı ev    B. bir ev

C.yıkık ev

12.  "Kuşlar,  masmavi 
gökyüzünde uçuyor." cümlesinde 
"masmavi"  kelimesi  gökyüzünün 
hangi özelliğini belirtiyor?

A.biçimini    B. rengini
C.durumunu

13-  Aşağıdakilerden 
hangisinde sıfat  yoktur?

A.çikolatalı pasta                       
B. fındıklı pasta   
C.pasta kutusu

14. Sıra bildiren sıfat hangisidir?
A.binlerce çocuk    B.iki ağaç
C.beşinci kat

15- Hangisinde sayı sıfatı yoktur?
A.Birkaç gün sonra giderim.
B. Kilyos'ta yarım saat kaldık.
C.Her gün bir bardak süt 
içerim.



16-Hangi cümlede sıfat 
yoktur?

A.Şu çocuk bizim sınıfta.
B. Seneye üçüncü sınıf 
olacağız.
C.Bunu senin için aldım.

17 'Adamın karşısına iki kurt 
çıkmış."  cümlesinde sıfat olan 
kelime hangisidir?
A. İki B. karşısına

C. kurt

18. Hangisi sıfat olamaz? 
A. yeşil B. o    C. oya

19 Ne akıllı bir insan" dizesinde 
insan sözcüğünün sayısını bildiren 
sözcük hangisidir?

A. ne     B.,akıllı       C. bir

20-"Ayça'ya  halasından  güzel 
bir tebrik gelmiş." tümcesinde tebrik 
sözcüğünün  sayısını  bildiren 
sözcük hangisidir?

A. bir    B. güzel     C. Ayça

21 "Her yıl okulun bahçesine 

genç fidanlar  dikeriz." 

Yukarıdaki  tümcede  adın 

özelliğini  belirten  sözcükler 

hangileridir?

A. her - genç

B. yıl - genç

C genç - fidan

22--  "Sıcak  su  musluğu  kırmızı, 
soğuk su musluğu da mavi renkle 
belirtilmiştir."  tümcesinde  suyun 
özelliklerini  hangi  sözcükler 
bildirir?

A. sıcak - soğuk
B. soğuk - musluk
C. sıcak - musluk

23   "Sağlıklı göz  için  parlak 
ışıklara  çıplak  gözle  bakma-
malıyız."  tümcesinde  hangi 
sözcükler  varakların  nitelik  ve 
özelliklerini bildirmektedir?

A. sağlıklı* göz- parlak
B. sağlıklı - parlak - çıplak
C. sağlıklı - ışıklar - çıplak

24  "Bahçedeki zerdali ağacından 
yeşil  çağlaları koparmıştım." 
tümcesinde hangi sözcük çağlaların 
özelliğini bildirir?

A. zerdali
B. yeşil
C. ağacından

25- "Benim yeşil gözlerim,
babamın siyah gözleri, an-
nemin de mavi gözleri var
dır." tümcesinde gözlerin
özelliklerini hangi sözcükler
bildirmektedir?

A. siyah - anne - mavi
B. yeşil - siyah - mavi
C. yeşil - gözleri - mavi


