
5N – 1K ETKİNLİKLERİ (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim) 
MIRNAV KEDİ 

  Benim adım kedidir, Ne çok ciğer severim, 
 Vücudum çok çeviktir, Çiğ demem hap hup yerim. 
 Yumuşacık pençemde Doyurunca karnımı, 
 Tırnaklarım gizlidir. Uzanıp dinlenirim. 
                     ******************                                                 ********************* 

 Düşmanımı görünce Beni sever çocuklar 
 Tüylerimi dikerim Canımı acıtmazlar, 
 Tıslayıp mırıldanıp, Sopayla kovalayıp 
 Savunmaya geçerim. Sırtıma da vurmazlar.    

Aşağıdaki 6 soruyu şiire göre cevaplayınız. 
1. Kedinin vücudu nasıldır? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. Kedinin yumuşacık pençesinde ne gizlidir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Kedi düşmanını görünce ne yaparmış? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Kedi ne zaman dinlenirmiş? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Kediyi kimler severlermiş? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Çocuklar kediye nasıl davranırlarmış? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. “Mayıs ayında “Gençlik ve Spor Bayramı” kutlanır.”  cümlesinde 
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 
 A) Bayramı kimler kutlarmış?   C) Bayram nasıl kutlanırmış? 
 B) Gençlik ve Spor bayramı ne zaman kutlanırmış? 
  

8. “6 Mayıs’ta Hıdrellez şenliklerine gideceğim.”  cümlesinde aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
 A) Şenlikler ne zaman yapılacak?   B) 6 Mayıs’ta nereye gidilecek? 
                   C) Şenlikler nerede yapılacak? 
 



 
                            CÜMLE KURALIM 
Aşağıdaki cümlelerin kelime yerleri bozulmuştur. Bu kelimeleri 
yerlerine koyarak anlamlı ve kurallı cümleler yapınız.  
 

a) Kurt -  gitmiş -  ardına -  bakmadan  
..............................................................................................................................  
b) Nurcan -  kaçırmadı -  bu -  fırsatı  
..............................................................................................................................  
c) Ormanlar -  hastalanmış -  kralı -  aslan  
..............................................................................................................................  
d) Ayı -  sözlerine -  tilkinin -  inanmış  
..............................................................................................................................  
e) Kurnaz -  ava -  tilki -  çıkmış  
.............................................................................................................................. 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeyi 
yazarak cümleyi tamamlayınız.  
 

a) Horoz, köpekle sık sık.............................çıkarmış.  

 geziye  -  havaya  -  suya 
 

b) Tilki ağacın................................yatıyordu.  

yaprağında – altında - dalında 
 

c) Keçi..........................akıl vermiş.  

eşeğe – dalında – sucu 
 

d) Tarla faresi sofrayı........................  

kaldı -  kurmuş  -  saldırdı 
 

e) ........................çok yüksek bir ağaca konmuştu.  

Suya  –  güneşe –  kartal    
 

 



 
ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
1- Ahmet’in 9 fındığı var. 5 tanesini 
yedi. Geriye kaç fındığı kaldı?      
 
 
  
 
 
 
 
2- Beril marketten 8 yumurta aldı. 3 
tanesi yolda kırıldı. Geriye kaç 
yumurtası kaldı?  
 
 
 
 
 
 
 
3-Ağaçta 10 kuş vardı. 6 tanesi uçtu. 
Ağaçta kaç kuş kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
4-Ceylin, annesinin verdiği 12 
kurabiyenin 8 tanesini yerse. Ceylin’in 
kaç kurabiyesi kalır?  
 

  5-Ecrin’in 11 kalemi vardı. 7 tanesini 
Sahra’ya verdi. Ecrin’in kaç kalemi 
kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
6- Öğretmenimin çözmem için verdiği 
14 problemin 9 tanesini çözdüm. 
Geriye çözemediğim kaç problem 
kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
7-Bir simitçi. 16 simidin 4 tanesini sattı. 
Geriye satmadığı kaç simit kaldı?  
 

 
 
 
 
 
 
 

8-Bizim kümeste 17 tane tavuk vardı.   
2 tanesi kayboldu. Geriye kaç tavuk 
kaldı? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 



9- Eda’nın 19 cevizi vardı. 9 tanesini 
yedi. Geriye kaç cevizi kaldı?       
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Elif’in 18 balonu vardı. 8 tanesi 
patladı. Geriye kaç balonu kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-Bir manav 17 karpuzun 6 tanesini 
sattı. Geriye kaç karpuzu kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-Eymen 20 kitabın 7 tanesini okudu. 
Geriye okuyacağı kaç kitap kaldı?  
 
  
 
 
 
 
 
 

 13-Bir saksıda 16 çiçek vardı. 5 tanesi 
kurudu. Kurumayan kaç çiçek kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
14- 15 havucun 4 tanesini yiyen 
tavşanın kaç havucu kalır? 
 
 
 
 
 
 
 
15-Görkem’in 14 topu vardı. 2 tanesini 
Kayra’ya verdi. Görkem’in kaç topu 
kaldı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-Helin’in 12 boncuğu vardı. 3 tanesi 
kayboldu. Helin’in geriye kaç boncuğu 
kaldı? 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


