
 

5N – 1K ETKİNLİKLERİ (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim) 
1. “Arkadaşlarım, dün akşam parkta gezerken köpekten korkmuşlar.”cümlesiyle 
ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
Arkadaşlarını ne korkutmuş? ……………..……………………………………………… 
Olay ne zaman olmuş?……………..……………………………………………………… 
Olay nerede olmuş?  …………………………………….……………………………… 
Kimler köpekten korkmuş? ………………………………………………………………. 
 

2. “Dedem, bazı akşamlar uyumadan önce bizi sevindirmek için yatak odasına 
gelir, neşeli bilmeceler sorardı.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
Kim bilmece sorardı? ………………………………………………………… 
Nasıl bilmeceler sorardı? ……………………………………………………………… 
Bilmeceleri ne zaman sorardı? ………………………………………………………… 
Dedesi, neden bilmece sorarmış? ………………………………………………………… 
Bilmeceleri nerede sorarmış? …………………………………………………………… 
 

3. “Ödevlerini zamanında yapmayan öğrenci, derslerinde istediği başarıya 
ulaşamaz.”  cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A) Kim başarıya ulaşamaz?    
B)Neden ulaşamaz?   
C)Ne zaman başarıya ulaşamaz? 
 

4. “Kardeşim bu sabah erkenden uyanmış.”  cümlesinde aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur? 
  A) Kim uyanmış?   B) Niçin uyanmış?    C) Ne zaman uyanmış? 
 

5. “Dün pazarda meyve yoktu.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı vardır? 
A) Niçin meyve yoktu? B)Nasıl meyve yoktu? C)Ne zaman meyve yoktu? 
 

6. “Sarhoş sürücünün kamyonu, geçen hafta yoldan çıkarak tarlaya uçmuş.”  
cümlesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
Sürücü nasılmış? …………………………………………………………………… 
Tarlaya ne uçmuş? ………………………………………………………………… 
Kamyon neden uçmuş? ……………………………………………………………… 
Kamyon nereye uçmuş?……………………………………………………………… 
Olay ne zaman olmuş? …………………………………………………………… 
 



 
 

7.“Bahçede oynadığımız oyunlara arkadaşlarımızı da katarsak eğlencemiz daha 
da artar.”  cümlesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
Ne artar?   ……………………………………………………………… 
Kimleri oyunlara katalım? ……………………………………………………………… 
Neredeki oyunlara arkadaşlarımızı katalım?..………………………………………  
Eğlencemiz nasıl artar? ……………………………………………………………… 
 

8. “Çocukların çantaları ağır olduğu için taşırken zorluk çekiyorlar.”  
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 
A) Kim zorluk çekiyor?  
B)Çantaları nerede taşıyorlar?  
C)Neden çantaları taşıyorlar? 
 

9. “Bilgisayar oyunları çocukların zekâsını geliştiriyor. Ancak arkadaşları ile 
sokakta ya da bahçelerde oynanan oyunların yerini hiç tutmuyor.” cümlesinde 
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A) Ne zaman oyun oynanıyor? 
B) Nerelerde oyunlar oynanıyor? 
C) Niçin oyunlar oynanıyor? 
 

10. “Mahallemize yeni yapılan camiye yardım toplandı.”  cümlesinde aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A)Kim yardım topladı?  
B)Neredeki camiye yardım toplandı?    
C)Niçin yardım toplandı? 
 

11. “Atatürk’e, Kemal adını matematik öğretmeni vermiştir.”  cümlesinde 
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 
 A) Atatürk’e, kim “Kemal” adını vermiştir? 
 B) Matematik öğretmeni nasıl bir insandır? 
 C) Olay ne zaman olmuştur? 
 

12. “Kırlarda kuzular, kelebekler, arılar dolaşmaya başladı.”  cümlesinde 
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 
 A) Hayvanlar nasıl dolaşırmış? 
 B) Hayvanlar ne zaman dolaşıyormuş? 
 C) Hayvanlar nerede dolaşıyormuş? 
 



 
 

 

Aşağıda verilen problemleri okuyunuz. Verilenleri ve isteneni anladıktan sonra çözünüz. 
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ÇIKARMA PROBLEMLERİ 
 

1- Aybüke’nin 9 lirası vardı. 4 
liraya kantinden tost aldı. Kaç 
lirası kaldı? 

Verilenler 
Aybüke’nin 9 
lirası 
tost 4 lira 

İstenen 
Kalan para 

2- Amine’nin 18 sayı pulu 
var. Bunlardan 9 tanesi 
kırmızı, geri kalanı yeşil 
renklidir. Yeşil renkli sayı pulu 
kaç tanedir? 

Verilenler 
 

İstenen 
 

3- Berat’ın 8 tane kurşun 
kalemi vardı. 5 tanesini 
arkadaşlarına hediye etti. Kaç 
kurşun kalemi kaldı? 

Verilenler 
 

İstenen 
 

4- Babasının aldığı 12 kitaplık 
hikaye setinden, Buse’un 
okumadığı 5 kitap kaldı. Buse 
bu setten kaç kitap 
okumuştur? 

Verilenler 
 

İstenen 
 

5- Arda’nın beslenme 
çantasında 7 kurabiye vardı. 
Dört tanesini yedi. Geriye kaç 
kurabiye kaldı? 

Verilenler 
 

İstenen 
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6- Ecrin’in annesi ona 15 saç 
tokası aldı. Bu tokaların 8 
tanesi sarı çiçekli, diğerleri 
mor çiçekli olduğuna göre, 
mor çiçekli toka kaç tanedir? 

Verilenler 
 

İstenen 
 

7-Emir’e annesi 13’ten 5 
çıkarılırsa kaç kalacağını 
sordu. Emir’in işlem yaparak 
bulduğu sonuç ne olabilir? 

8-Furkan’ın 17 parçalık lego 
setinden 8 parçası yanlışlıkla 
çöpe atılmış. Geriye kaç parça 
kalmıştır?  

9-Hale sınıf kitaplığındaki 10 
kitaplık “Keloğlan Seti”nden 6 
kitap okudu. Hepsini okumak 
isteyen Hale’nin seti bitirmesi 
için kaç kitap daha okuması 
gerekir. 

10-İlknur annesinin beslenme 
çantasına koyduğu 16 fıstıktan 
birazını yedi. Yemediği fıstıklar 
9 tane olduğuna göre, İkra 
kaç fıstık yemiştir? 

Verilenler 
 

İstenen 
 

Verilenler 
 

İstenen 
 

Verilenler 
 

İstenen 
 

Verilenler 
 

İstenen 
 


