
	



(Antonyme )   Karşıt (zıt ) Anlamlı Sözcükler 

Ör: aç - tok      HU/T KAL SKH-HSS 

                                        küçük – büyük                yüksek - alçak 

 

aç-  ______ 

az-  ______ 

er - ______ 

öz - ______ 

alt- ______ 

baş -______ 

bol -______ 

çiğ -______ 

dar -______ 

dış- ______ 

dik -______ 

güç-______ 

hep-______ 

ham-______ 

iyi -______  

kış -______ 

kız -______  

ret -______ 

sağ -______ 

tam -_____ 

tek -______ 

var -______ 

açık-______ 

açık-______ 

ağır-______ 

aksi-______ 

alış-______ 

arka-_____ 

artı-______ 

asıl-______ 

asla-______ 

 

aynı-________ 

batı-________ 

borç-________ 

ceza-________ 

diri-_________ 

dişi-_________ 

dost-________ 

eğri-________ 

evet-________ 

etki- ________ 

gece-________ 

genç-________ 

geri-________ 

ince-________ 

katı-________ 

kısa-________ 

önce-________ 

özel-________ 

sert-________ 

sırt- ________ 

uzak-________ 

aktif-_______ 

akşam-_______ 

alçak-_______ 

alıcı-________ 

aptal-_______ 

aşağı-_______ 

barış-_______ 

basit-_______ 

bayat-_______ 

bekar-_______ 

 

beyaz- ________ 

biniş-

__________ 

bozuk-_________ 

bütün- ________ 

büyük-_________ 

canlı-__________ 

cesur-_________ 

cevap-_________ 

cıvık-__________ 

cimri-_________ 

çabuk-_________ 

çıkış-__________ 

çoğul-_________ 

çürük-_________ 

derin-_________ 

dikey-_________ 

doğru-_________ 

doğum-________ 

eksik-_________ 

erkek-_________ 

erken-_________ 

evcil-__________ 

fakir-_________ 

fayda-_________ 

galip-__________ 

geçici-_________ 

gelir-__________ 

günah-_________ 

hanım-_________ 

haram-________ 

hasta-_________  

 

 

ıslak-____________ 

kirli-____________ 

kolay-____________ 

kuzey-____________ 

nazik-____________ 

sıcak-____________ 

süslü-____________ 

şimdi-____________ 

tamam-___________ 

tavan-____________ 

açılış-____________ 

akıllı-____________ 

bedava-___________ 

cennet-___________ 

çekici-___________ 

çirkin-___________ 

dargın-___________ 

kurnaz-___________ 

haylaz-___________ 

nefret-___________ 

neşeli-____________ 

pahalı-___________ 

parlak-___________ 

seyrek-___________ 

şişman-___________ 

bağımlı-___________ 

beraber-__________ 

bulanık-___________ 

dikkatli-__________ 

çalışkan-__________ 

aydınlık-__________ 

 



           Noktalama İşaretleri “nokta(.), ünlem(!), soru işareti(?)” 
           Punktierung HU-T/KAL   SKH-HSS  

Aşağıdaki tümcelere hangi işaretler gelecek? 
Haydi koş  bakalım_ 
Defterini bana verir misin_  
Defol karşımdan_  
Akşam televizyona baktım_   
Allah cezanı versin_  
Bu gece hiç uyuyamadım_  
Hey çocuklar, buraya gelin_  
Nerede oturuyorsun_  
Dedem hastanede yatıyor_  
Türkiye’ye gittin mi_  
Bunları nereden aldın_  
Ev ödevlerimi hemen yapıyorum_  
Aman_ usandım senden_  
Türkçe dersini seviyor musun_  
Okula kiminle geldin_  
Sana kaç defa söyleyeceğim_  
Çabuk dışarı çık_  
Kitaplarınızı açın_  
Futbol oynamayı çok seviyorum_  
Neden beni dinlemedin_  
Sessiz olun_  
Yarın seninle buluşalım mı_   
Babam işe gitti_  
Beni burada bekle_  
Benim bir kedim var_  
Eyvah_ yine yağmur başladı_  
Yazık_çok iyi bir çocuktu_  
Soğukta  ceketsiz dışarı çıkılır mı_   
Öğretmen bize kızdı_  
Sakın gitmeyin ha_  
Dün çok yağmur yağdı_ 
Akşam erken yat_ 
Başım çok ağrıyor_ 



Pekiştirme  Sıfatları (Verstärkungsadjektive) HU-T/KAL SKH-HSS 
 

Bazı sıfatların ilk hecelerindeki ilk ünlü harfe kadar olan kısıma m,p,r,s  harfle- 
rinden biri  getirilerek elde edilen hece o sıfatın başına eklenir. 
 
Örnek: beyazdan       bembeyaz,     kurudan  kupkuru 
 
Aşağıdaki sıfatlardan  sende  uygun pekiştirme sıfatları yap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

açık   ________apaçık____________ 

ayrı   _________________________________ 

başka  ________________________________ 

belli   _________________________________ 

beter _________________________________ 

bedava  _______________________________ 

beyaz _________________________________ 

buruşuk  ______________________________ 

bütün _________________________________ 

dar  __________________________________ 

dik  __________________________________ 

diri  __________________________________ 

doğru  _______________________________ 

dolu   _________________________________ 

duru  _________________________________ 

düz  _________________________________ 

ince  _________________________________ 

kara  _________________________________ 

katı  _________________________________ 

kızıl  _________________________________ 

kırmızı _______________________________ 

kıvrak _________________________________ 

 

	

koca   _________________________________ 

kötürüm _______________________________ 

kuru    _________________________________ 

kütük  _________________________________ 

mavi    _________________________________ 

mor     _________________________________ 

pembe  ________________________________ 

sağlam  ________________________________ 

sarı    __________________________________ 

sıkı    __________________________________ 

siyah   _________________________________ 

sivri    _________________________________ 

şirin    _________________________________ 

tamam   _______________________________ 

taze    _________________________________ 

temiz   ________________________________ 

uygun   ________________________________ 

uzun   _________________________________ 

yassı   _________________________________ 

yeşil    _________________________________ 

yakın    ________________________________ 

yalnız   ________________________________ 

 
	



Pekiştirme  Sıfatları (Verstärkungsadjektive) HU-T/KAL SKH-HSS 
 

Bazı sıfatların ilk hecelerindeki ilk ünlü harfe kadar olan kısıma m,p,r,s  harfle- 
rinden biri  getirilerek elde edilen hece o sıfatın başına eklenir. 
 
Örnek: beyazdan       bembeyaz,     kurudan  kupkuru 
 
Aşağıdaki sıfatlardan  sende  uygun pekiştirme sıfatları yap! 
 
 açık   _______p__________________________ 

ayrı   ______ p___________________________ 

başka  ______m__________________________ 

belli   ________s_________________________ 

beter ________s_________________________ 

bedava  _______s________________________ 

beyaz _________m________________________ 

buruşuk  _______m_______________________ 

bütün _________m________________________ 

dar  _______p___________________________ 

dik  _________m_________________________ 

diri  ________p__________________________ 

doğru  _______s________________________ 

dolu   ________p_________________________ 

duru  ________p_________________________ 

düz  _________m________________________ 

ince  _________p________________________ 

kara  ________p_________________________ 

katı  _________s________________________ 

kızıl  _________p________________________ 

kırmızı _______p________________________ 

kıvrak ________s_________________________ 

 

	

koca   ________s_________________________ 

kötürüm ______s_________________________ 

kuru    ________p_________________________ 

kütük  ________s_________________________ 

mavi    ________s_________________________ 

mor     _______s__________________________ 

pembe  ________s________________________ 

sağlam  ________p________________________ 

sarı    __________p________________________ 

sıkı    ___________m_______________________ 

siyah   __________m_______________________ 

sivri    __________p_______________________ 

şirin    __________p_______________________ 

tamam   __________s_____________________ 

taze    ____________p_____________________ 

temiz   ___________r_____________________ 

uygun   ___________p_____________________ 

uzun   ____________p_____________________ 

yassı   ____________m_____________________ 

yeşil    ____________m_____________________ 

yakın    ___________p_____________________ 

yalnız   ___________p____________________ 

 
	



Sert sessizlerin yumuşaması(stimmlosen Konsonanten) HU-TKAL/SKH  

Sözcük sonunda bulunan (p,ç,t,k) harflerine bir ünlü harf eklendiğinde p        b ye, 

ç         c  ye,   t      d ye,  k         ğ  ya da  g  ye dönüşür.  

Örnek: dolap + a     dolaba,  ağaç + ı      ağacı, armut + u     armudu, çiçek +e      çiçeğe 

      Bunlara Dikkat Edin: 
» Bazı tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.) 
Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Yabancı Kökenli Sözcükler 
➥ millet → milleti ➥ ziraat → ziraate ➥ sanat → sanatı 
Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Tek Heceli Sözcükler 
➥ aç → aça ➥ tok → toku ➥ set → sete ➥ geç → geçer 
 

Aşağıdaki resimlerin adlarını  yaz, değişen harflere dikkat et! 
 

Annem çamaşırları        _ _ _ _ _ _   koydu.    Kedi           _ _ _ _ _   tırmanıyor. 
Benim bir           _ _ _ _ _ _ _   var.   Öğretmen             _ _ _ _ _ _   eline  aldı. 

             Postacı  _ _ _ _ _ _ _   posta kutusuna koydu.  Ablam      _   _ _ _ _ _ _      

             suladı.      Balıkçı                   _ _ _ _ _ _  pişiriyor.  Arkadaşımla  

_ _ _ _ _ _  paylaştık.          Tavşan                _ _ _ _ _ _    çok  seviyor. 

       _ _ _ _ _ _ _  teki kayboldu.   Kuşun       _ _ _ _ _ _  kırıldı. 

Ahmet                      _ _ _ _ _ _ kesti.   Babam           _ _ _ _ _ _  istiyor. 

 

           Sonu –ç, -k, -p, -t  ile biten sözcükler bul ve yaz! 

          -ç                             -k                                -p                             -t 
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        Aşağıdaki sözcükleri ünlü harf ile başlayan eklerle yaz! 

ağaç + ın   ________ kasap +a  _________ ilaç + ı ________ börek +i _______ 

simit + i  ________ kulak + ım  _________ kılıç + a _______ akrep + i _______ 

              

  HU-T /KAL    SKH-HSS                                                           ABS/2 

Konsonantenharmonie (Ünsüz Uyumu) 

     Türkische Wörter  

enden nicht stimmhaften Konsonanten wie  -b,-c,-d,-g  

sondern mit stimmlosen Konsonanten wie    –p,-ç,-t,-k 

zB:açık``offen `,  yurt`Heımat``,  yakıt`Brennstoff`  

      Aus diesen stimmlosen Lauten p,ç,t,k am Stammende warden b,c,d,g(ğ), 

wenn an den stamm eine vokalisch anlautende Endung angehängt wird.Also; 

-p            wird zu         -b 

-ç                                 -c 

-t                                 -d 

-k                                 -g-ğ 

          kitap  ´Buch`             kitabım   `mein Buch` 

zB:     kılıç  `Schwert`         kılıcım    `mein Schwert` 

          yurt   `Heimat´          yurdumuz  `unsere Heimat´   
         sokak   `Gasse`           sokağa      `in die Gasse` 

Abweichend von dieser Regel verändern sich diese Laute bei einigen einsilbigen 

türkischen Wörtern und bei Fremdewörtern nicht.(siehe Oben ABS/1) 

zB: at `Pferd `                                   atı-mız `unser Pferd` 

      tek `Einzelne`                              tek-ine `dem Einzelnen` 

      et ‘ Fleisch`                                  et-imiz `unser Fleisch`      u.s.w 



 
SIFAT (ÖN AD) ÇALIŞMA KÂĞIDI 

 
 

1 - Aşağıdaki görsellerle ilgili niteleme sıfatları oluşturunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Aşağıdaki sözcükleri istenen görevleriyle cümle içinde kullanınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
Nasıl elma? 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
Nasıl bebek? 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
Nasıl maymun? 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
Nasıl ev? 

O 

Kişi Zamiri: 

İşaret Zamiri: 

İşaret Sıfatı: 

Onlar 

Kişi Zamiri: 

İşaret Zamiri: 

İşaret Sıfatı: 

Bazı 

Belgisiz Zamir: 

Belgisiz Sıfat: 

Hangi 

Soru Zamiri: 

Soru Sıfatı: 

Bu 

İşaret Zamiri: 

İşaret Sıfatı: 

nesrin
Typewriter

nesrin
Typewriter

Tolga Kalkan
Typewriter
SKH/HU-T KAL



 

3 - Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerdeki sıfatların altını çiziniz ve ne tür sıfat olduğunu tabloya 
işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatlar getirip sıfatın türünü parantezin içine 
yazınız. 

 …………………………….. kedi, tüm serçeleri korkuttu.  ( ……………………………….) 

 Bahçede …………………… çocuk top oynuyor.   ( ……………………………….) 

 …………………….. kadın, yavrulara yiyecek verdi.   ( ……………………………….) 

 Serra’nın ………………….. kazağı kayboldu.   ( ……………………………....) 

 ………………. gün sonra gidiyoruz.      ( ……………………………….) 

 …………………. katta oturuyoruz.     ( ……………………………....) 

 …….……. sokaktan gitmeliyim?     ( …………………………..…..) 

 ……….. çiçeği görüyor musun?     ( …………………………..…..) 

 Dayım ……………………. yolculuğa çıkacak.   ( ………………………..……..) 

 Burada …………….. kitap vardı.     ( ………………………..……..) 

 

 

5 – Aşağıdaki sözcüklerden pekiştirme sıfatı yapınız. 

Beyaz  ……………………………………    Sarı  …………………………………… 

Temiz  ……………………………………    Mor  …………………………………… 

Kırmızı   …………………………………...    Dertli  …………………………………… 

Güzel  …………………………………...    Kısa  …………………………………… 

Uzun   ……………………………………    Yeşil  …………………………………… 

 

 

6 - Aşağıdaki sözcüklerden küçültme sıfatı yapınız. 

Geniş  ……………………………………    Sarı  …………………………………… 

Ucuz  ……………………………………    Mor  …………………………………… 

Küçük   …………………………………...    Beyaz  …………………………………… 

Minik  …………………………………...    Zayıf  …………………………………… 

Şişman   ……………………………………    Yeşil  …………………………………… 



 

7 - Aşağıdaki cümlelerdeki sıfatların altını çizip hangi tür sıfat olduklarını boşluklara yazınız. 

 

CÜMLE SIFAT TÜRÜ 

1. Birkaç öğrenci bahçenin temizliğine yardım etti. Belgisiz sıfat 

2. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.  
 

3. Babam, küçük olaylardan büyük sonuçlar çıkarır.  
 

4. Onu iki gün önce ziyaret ettim.  
 

5. Şu kitabı bana uzatır mısın?  
 

6. Bazı öğrenciler derse geç kaldı.  
 

7. Dik yamacı birkaç adımda çıkmayı başardı.  
 

8. Herkes tatil yaparken şu genç adam çalıştı.  
 

9. Omlet için üç yumurta yeter.   
 

10. Taşlı, virajlı ve dar bir yol çıktı önümüze.  
 

11. Isıtmaya çalışıyordu minicik ellerini.  
 

12. Yemekten sonra hepimize ikişer çikolata dağıtıldı.  
 

13. Kardeşim bazı günler çok suskun oluyor.  
 

14. Hangi elbiseyi beğendin?  
 

15. Bu köy, benim doğup büyüdüğüm yerdir.  
 

16. Bu iş için nasıl birini arıyorsunuz?  
 

17. Bizim sınıf üçüncü katta.  
 

18. Usta yazar bu eserinde tüm insanları kucaklıyor.  
 

19. Geç kalmamak için hızlı adımlarla yürümeliyim.  
 

20. Sıcaktan bütün çiçekler solmuş.  
 
 


