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Almancada En Yaygın Kullanılan 100 Sıfat 
 

 ADJEKTİV SIFAT 

1.   ganz epeyce, bütün 

2.   groß büyük, harika 

3.   gut iyi 

4.   neu yeni 

5.   erste(r,s) ilk, birinci 

6.   lang uzun 

7.   deutsch Alman 

8.   klein küçük, biraz 

9.   alt yaşlı, eski 

10.   hoch yüksek, önemli 

11.   einfach anlaşılması kolay, basit 

12.   letzte(r, s) son, sonuncu 

13.   gleich eşit, benzer, aynı 

14.   möglich mümkün, olabilir 

15.   eigen kendi, özel 

16.   schön güzel, hoş, iyi 

17.   spät geç 

18.   wichtig önemli 

19.   weitere(r, s) ek, ilave, daha öte 

20.   genau tam, kesinlikle 

21.   jung genç 
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 ADJEKTİV SIFAT 

22.   kurz kısa 

23.   stark güçlü 

24.   richtig doğru 

25.   verschieden farklı, değişik 

26.   bestimmt belli, kesin 

27.   besser daha iyi 

28.   schnell hızlı 

29.   sicher emin, sağlam, kesin 

30.   nächste(r,s) sonraki 

31.   politisch politik, siyasi 

32.   klar açık 

33.   schwer ağır, zor, ciddi 

34.   einzeln bireysel olarak 

35.   bekannt bilinen, tanınan, tanınmış 

36.   leicht hafif, önemsiz, kolay 

37.   rund yaklaşık 

38.   frei ücretsiz, özgür, serbest 

39.   früh erken 

40.   unterschiedlich farklı, ayrımlı, değişik 

41.   schlecht kötü, fena, rahatsız 

42.   deutlich açık, kolay anlaşılabilir 

43.   allgemein genel 

44.   einzig yegane, tek, yalnız 

45.   gemeinsam ortak, birlikte 
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 ADJEKTİV SIFAT 

46.   nahe, nah yakın 

47.   voll dolu, bütün 

48.   direkt direkt, doğrudan 

49.   international uluslararası 

50.   sozial sosyal, toplumsal 

51.   beste(r, s) en iyisi 

52.   rot kırmızı 

53.   offen açık 

54.   meiste çok 

55.   besondere(r, s) özel, ayrı 

56.   gewiss doğru, şüphesiz 

57.   öffentlich halka açık 

58.   halb yarım, kısmen 

59.   wahrscheinlich olası 

60.   europäisch Avrupa ile ilgi, Avrupalı 

61.   wesentlich önemli, esaslı, asal 

62.   ähnlich benzer, uygun 

63.   häufig sık sık olan, sık 

64.   schwarz siyah 

65.   völlig tamamen 

66.   gering küçük, hafif, değersiz 

67.   schwierig zor 

68.   praktisch pratik, kullanışlı 

69.   persönlich kişisel, özel 
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 ADJEKTİV SIFAT 

70.   modern modern 

71.   tief derin 

72.   tatsächlich gerçek 

73.   zusätzlich ek 

74.   amerikanisch Amerikan 

75.   wirtschaftlich ekonomik, parasal 

76.   interressant ilginç 

77.   relativ göreceli 

78.   gleichzeitig aynı zamanda 

79.   grün yeşil 

80.   weiß beyaz 

81.   speziell özel 

82.   entscheidend kesin, son 

83.   eng dar, ensiz, yakın 

84.   technisch teknik 

85.   langsam yavaş 

86.   ständig sürekli, daimi 

87.   notwendig gerekli, zorunlu, kaçınılmaz 

88.   rein saf, açık, temiz 

89.   englisch İngiliz 

90.   wissenschaftlich bilimsel 

91.   falsch sahte, düzmece, yanlış 

92.   fremd yabancı 

93.   fränzösisch Fransız 
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 ADJEKTİV SIFAT 

94.   selten nadir 

95.   normal normal 

96.   wahr doğru 

97.   privat özel, hususi, gizli 

98.   tot ölmüş, cansız, verimsiz 

99.   krank hasta 

100.   gesund sağlıklı 
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