
 

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

BAHAR 
 

Çiçeklerle donanmış Kuşlar cıvıldaşırken 
Halı gibi çayırlar. Coşkun akar dereler. 
Üstünde ipek tüylü, Derelerin sesini 
Kuzular oynaşır. Dağlar uzaktan dinler. 

    

Aşağıdaki 5 soruyu şiire göre cevaplayınız. 
1. Çiçeklerle donanmış olan yer neresidir? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kuzuların tüyleri nasılmış? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Çayırların üstünde kimler oynaşıyor? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Coşkun akan nedir? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Derelerin sesini neler dinliyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. “Dün akşam Edirne’nin bazı köylerine şiddetli yağmur yağmış.”  
cümlesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
a) Yağmur ne zaman yağmış? ……………………………………………………………………………… 
b) Nereye yağmur yağmış?  ……………………………………………………………………………… 
c) Yağan yağmur nasılmış?  ..…………………………………….……………………………………… 
ç) Bazı köylere yağan nedir?  …………………………………………….………………………………… 
 

7. “Merveler, yaz tatilinde komşularının yazlığında, dört gün 
kalacakmış.”  cümlesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
a) Yazlığa kimler gidecek?  …………………………………………………………..…………………… 
b) Ne zaman yazlığa gidecekler? ………………………………………………………………………..……… 
c) Yazlıkta ne kadar kalınacakmış? ……………………………………………………………………… 
                       



 

 

                         NOKTALAMA  İŞARETLERİ TEST  
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?  
  a. Kapıyı yavaşça kapattı    b. Odanı niçin kirlettin     c. Yarışı kim kazandı  
 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır?  
a. Kurt, ayı ve aslan yabani hayvanlardır.    b. Tavuk, hindi, ve horoz kümes 
hayvanlarıdır.  
                c. Sütü inek, keçi, koyun, gibi hayvanlardan elde ederiz.  
 

3.“Deniz, Defne’nin köpeği Miçoyu çok sevdi.” cümlesinde hangi sözcükte yazım 
yanlışı vardır?  
   a. Deniz             b. Defne’nin           c. Miçoyu  
 

4.“Tüh( ! ) Çiçekler günlerce sulanmamış. ”Cümlesinde “tüh” sözcüğü hangi 
duyguyu belirtiyor?  
         a. kızma         b. üzüntü          c. şaşkınlık  
 

5.“Hiç deniz görmediğini söyledi” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti 
gelmelidir?  
 a. ünlem işareti (!)        b. soru işareti (?)          c. nokta (.)  
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?  
 a. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. b. Televizyon’dan haberleri izledim.  
                   c. Turgut’ta bu kitabın aynısı var.  
 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?  
a. Bu kitabı okumayı düşünüyorum   b. Bu kitabı ne zaman okudun  
           c. Bu kitabı henüz okumadım 
 

8. “Yaşasın, kar yağıyor” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?  
  a. ünlem işareti ( ! )      b. nokta ( . )      c. soru işareti ( ? )  
 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?  
  a. Öğretmen bana soru sordu?               b. Niçin ballı süt içmiyorsun?  
                       c. Bunu bir daha anlatır mısın? 
  
10. “Peçetelik” sözcüğü satır sonuna sığmadığında nasıl bölünür?  
       a. peç-                      b.peçe-            c.peçet-  
          etelik                        telik                 elik  



 

 
 



 

 
 


