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DURUM ZARFI ZAMAN ZARFI MİKTAR ZARFI YER-YÖN ZARFI SORU ZARFI

ÖRNEK: ÖRNEK:

ÖRNEK: ÖRNEK:
Bunu yaptın?

soru zarfı
ÖRNEK: Ne bakıyorsun?

(Ne niçin anlamındaysa zarftır.)

Ne zaman döndünüz?
Dikkat !

Ne kadar çalıştın? soru zarfı
Dikkat !

Buraya nasıl geldiniz?
Dikkat !

Dikkat ! Dikkat !

ZARFLAR ( Belirteç )

Fiillerin  nasıl ve niçin 
gerçekleştiğiyle ilgili 
bilgi veren zarflardır. 

* Fiile nasıl ve niçin 
sorularını sorarak 

durum zarfını buluruz.

Fiillerin ne zaman 
gerçekleştiğiyle ilgili bilgi 

veren zarflardır.

*Fiile ne zaman sorusunu 
sorarak  zaman zarfını 

buluruz.

Miktar zarfı diğer 
zarflardan farklı olarak 

*HEM fiillerin HEM 
sıfatların ve zarfların 

miktarını bildirir. 

*Ne kadar sorusunu 
fiillere, sıfatlara ve 

zarflara sorarak miktar 
zarfını buluruz.

Fiilin yönünü 
bildiren zarflardır. 
Türkçede yer-yön 

bildiren zarflar 
şunlardır: 

ileri, geri; içeri, 
dışarı; aşağı, yukarı; 

öte, beri.

Fiilleri soru yönüyle 
etkileyen zarflardır.  

''Nasıl, niçin, neden, 
niye, ne zaman, ne 

kadar,  ve ne'' soruları 
soru zarfı olarak 
karşımıza çıkar.

niçin
niye
neden

*En,daha,pek,fazla, az,
biraz,çok,epey,oldukça,
sözcükleri miktar zarfı olur.

Bu sözcükler  isimden önce 
gelirse sıfat olur.

Az meyve alalım.
sıfat     isim
Çok soru çözdüm.
Biraz una ihtiyacımız var.

Aniden, birden, ansızın, hep  gibi 
sözcülkler zaman  zarfı olarak 
kullanılır. 

Birden yağmur başladı.
z.z
Hep böyle yapıyorsun.
z.z

Zaman anlamı taşıyan sözcükler  
bildirdikleri zaman  içerisinde bir 
eylem  yapılırsa zaman zarfı olur.

Akşam (zaman zarfı) ders çalıştım. 

Akşamı (isim) heyecanla bekliyorum.

Nasıl sorusunu isme
sorduğumuzda  aldığımız cevap 
sıfat olur.

Düzenli öğrencileri severim.
sıfat          isim (Nasıl öğrenci?)

Derslerine düzenli çalış.
durum  zarfı     fiil

( Nasıl çalış? )

Dün akşam sinemaya gittik.
zaman zarfı
Yarın teyzeme uğrayacağım.
z.z.
Her zaman buraya uğrar.

z.z

Bebek mışıl mışıl uyuyor.
durum zarfı  (nasıl uyuyor?)

Çalışmaktan yorulmuş.
durum zarfı (Niçin yorulmuş?)

Arabayı yavaş kullanırım.
d.z

Hemen dışarı çık.
y.y.z

Çocuklar aşağı indi.
y.y.z

Biraz öte git.
m.z    y.y.z.

Araba geri gidiyor.
y.y.z

*Bu sözcükler  ek 
aldığında  isim olur.

Aşağıya indi.
İçeri-de uyuyor.

isim
**Bir isimden  önce 
gelirse  sıfat olur.
Yukarı kata çıktı.
sıfat      isim  fiil

Nasıl ve ne kadar soruları 
isimden önce gelirse soru 
sıfatı olur.

Nasıl bir kitap istersin?
soru sıfatı   isim
Ne kadar  ekmek aldın?
soru sıfatı    isim

Sınava     çok çalıştım.
miktar zarfı     fiil

En çalışkan öğrenci Ali.
m.z    sıfat        isim

Daha hızlı olabilirdik.
m.z    durum z.    fiil
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