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SIFATLAR –test- 
 
 

 
1. "Sınıfımızda yirmi kız öğrenci var." 

cümlesinde hangisi sıfat  (ön ad) 
görevindedir? 

A) kız    
B) yirmi   
C) öğrenci 
 

2. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat vardır? 
A) cam şişe   
B) üç böcek   
C) demir kaşık 
 

3. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat yoktur? 
A) ekşi elma    
B) taş merdiven   
C) taze ekmek 

 
4. Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların 

yerini belirten bir sıfat vardır? 
A) bu çocuk     
B) uzun kulak   
C) sert ceviz 
 

5. “Dergideki  sekiz problemi çözdüm."  
cümlesinde ön  ad (sıfat)  olan  kelime 
hangisidir? 

A) dergideki    
B) Problem   
C) sekiz 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi adın başına 
gelince sıfat olmaz? 

A) yumuşak     
B) kırık     
C) kalem  
 

7. "Sıcak hava, bebeği hasta eder." Bu 
cümlede varlığın özelliğini belirten 
kelime hangisidir? 

A) sıcak     
B) hava     
C) bebeği 

 
8. "Eski giysi giymek ayıp değil, kirli giysi 

giymek ayıptır." Bu cümlede kaç ön ad 
(sıfat) vardır? 

A) 4    
B) 3    
C) 2 

 
9. "Onlar beşinci katta oturuyor" 

cümlesinde varlığın özelliğini belirten 
kelime hangisidir? 

A) onlar     
B) beşinci      
C) katta 
 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad 
(sıfat) yoktur?  

A) Bebeğin eli çok sıcaktı. 
B) Kardeşimin çürük dişi ağrıyor.  
C) Kareli gömleğin çok güzel. 
 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad 
(sıfat) vardır?  

A) Annemle parka gideceğim. 
B)  Bebeğin elleri beyazdı. 
C) Kırık camdan çok soğuk geliyor. 
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12. "Kısa boylu adam, durmadan 
bağırıyordu." cümlesinde varlığın biçimini 
belirten kelime hangisidir? 

A) boylu   
B) kısa  
C) kısa boylu 

 
13. Aşağıdaki ön adlardan hangisinde 

varlıkların yerini işaretle belirten kelime 
yoktur? 

A) şu kız 
B) bu adam  
C) şişman adam 
 

14. Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) 
vardır? 

A) kitabın yüzü 
B) karga gagası 
C) dokuzuncu sokak 
 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad 
(sıfat) yoktur? 

A) Yeşil biberlerin hepsi acı değil. 
B)  Şahin'in resmi çok güzeldi. 
C) Böyle güzel okul sevilmez mi? 

 
16. "Babam, ekşi elmayı daha çok seviyor." 

Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime 
hangisidir? 

A) elmayı 
B) babam 
C) ekşi 

 

17. "Bana göre bu resim daha güzeldir." Bu 
cümlede ön ad (sıfat) olan kelime 
hangisidir? 

A) bu 
B) resim 
C) güzeldir 

 
18. "Kardeşim de ablam gibi güzel resim 

yapar." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan 
kelime hangisidir? 

A) resim 
B) güzel  
C) ablam 
 

19. "Bebeğin mavi gözleri hepimizi 
büyüledi.” Bu cümlede ön ad (sıfat) olan 
sözcük hangisidir? 

A) bebeğin 
B) gözleri 
C) mavi 
 

20. "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek 
ile iki zeytini zor yedi." Bu tümcede ön 
ad olan kelimeler hangi seçenekte tam 
ve doğru verilmiştir? 
A) çalışkan-iki 
B) çeyrek-çalışkan-iki 
C) çalışkan-çeyrek 

 
 
 
 
 

 
 


