SIFATLAR
İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar,renk,konum,biçim gibi
çeşitli yönlerden tanımlayan,tarif eden sözcük türüdür.Urdu dilinde sıfatlar Türkçe’de
olduğu gibi isimden önce gelir.
Tek/çoğ. Dişil isim

Çoğul eril isim

اچھی لڑکی لڑکیا

Tekil eril isim

ے لڑکے
ا چھ

لڑکا

اچھا

Sıfat
اچھا

Urdu dilinde sıfatlar kendisinden sonra gelen ismin cinsiyetine ve sayısına uyar.
Genellikle tekil eril için ‘  ‘ ا, çoğul eril için ‘  ‘ ےve tekil / çoğul dişil için ‘ ‘ ی
getirilir.

لمیا راستہ

چھوٹا قلم

بڑا گھر

ے
ے را سب
لمب

چھوٹے قلم

بڑے گھر

لمبی سڑک

چھوٹی کیاب

بڑی گھر

لمبی سڑکیں

چھوٹی کیابیں

بڑی میزیں

………………………………………………………………………………………….
 پ یالx موٹا

(ince/zayıf

kalın şişman)

 گیدہx صاف

 مہنگاx سسیا

 اچھاx برا

 بوڑھاx جوان

Not: Bazı sıfatlar bu kuralın dışındadır.
جوب صورت  xٹد صورت
کم زور

x

طاقتور

بیمار

x

پ یدرست

مشکل

x

آسان

 -۱میرا اچھا دوست ہے۔
ے دوست ہیں۔
 -۲میرے ا چھ
 -۳میری اچھی سہیلی ہے۔
 -۴میری اچھی سحیلیاں ہیں۔
 -۵یہ برا انسان ہے۔
 -۶یہ برے انسان ہیں۔
 -۷وہ اچھا انسان نہیں ہے۔
ے انسان نہیں ہیں۔
 -۸وہ ا چھ
 -۹اس کا پ یا بوٹ ہے۔
ے بوٹ ہیں۔
 -۱۰اس کے نیب
-۱۱ہماری براٹی گاڑی ہے۔

امیر

 xغرپب

 -۱۲ہماری براٹی گاڑٹاں ہیں۔
 -۱۳علی کے چھوٹے ٹال ہیں۔
ے ٹال نہیں ہیں۔
 -۱۴علی کے لمب
Alıştırmalar: Aşağıda verilen cümleleri Urdu dilinde yazınız.
گھر کا کمرہ چھوٹا ہے۔
گھروں کے کمرے چھوٹے ہیں۔
یہ گھر بڑا ہے۔
یہ گھر بڑے ہیں۔
یہ کمرہ چھوٹا نہیں ہے۔
یہ کمرے چھوٹے نہیں ہیں۔
کیا یہ سڑک لمبی ہے؟
کیا یہ دوست بڑا ہے؟
یہ بوٹ سسیا نہیں ہے۔مہنگا ہے۔
یہ لڑکا نہت موٹا ہے۔

SIFATLARIN YÜKLEM OLARAK KULLANILIŞI
Urdu dilinde sıfatlar da cümlenin yüklemi olarak görev yaparlar. Sıfatların
yüklem olarak kullanımına örnek olarak aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
یہ لڑکی نہت پ یلی ہے۔
وہ عورت بوڑھی نہیں ہے۔
وہ آدمی جوان نہیں ہے۔
یہ ٹاٹی نہت صاف ہے۔
کیا یہ سوال آسان ہے؟
یہ کام نہت مشکل نہیں ہے۔
اس عورت کا نی یا بیما ر ہے۔
اس عورت کی نیبی پ یدرست ہے۔
یہ گاڑی نہت مہیگی لیکن وہ سابنکل سسبی ہے ۔
یہ لڑکی نہت جوب صورت ہے ۔

