
 

 

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 
TAM ÖĞRENME ÇALIŞMASI 
HAYAL ÜRÜNÜ - GERÇEK 

KONU ANLATIMI ………………………………………………….: 
 

5N 1K SORULARI: 
 
Yaşanan bir olayın her yönüyle anlaşılması için 
sorulan sorulara 5N 1K soruları denir. 
 
* Özellikle haber yazılarında kullanılan sorulardır.  
* Bu sorular yaşanan bir olayın yerini, zamanını, 
nedenini, olayı yapanı, ne yapıldığını ve nasıl 
yapıldığını veren sorulardır. 
Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman? Nasıl? Niçin? 
 
KİM?: Bir olay yazısında işi yapanı gösteren sorudur. 
Ahme kitapları topladı. (kim?  Ahmet) 
 
NE?: Yapılan işten etkilenen varlık ve durumu veren 
sorudur. 
Sabahtan beri odasında soru çözüyor. (Ne?   Soru) 
 
NEREDE?: Olayların yaşandığı mekanı öğrenmeyi 
sağlayan sorudur. 
İstanbul’da kar yağmış. (Nerede?   İstanbul’da) 
 
NE ZAMAN?: Yaşananların zamanını bulduran 
sorudur. 
Hafta sonu maçımız var.  (Ne Zaman?   Hafta sonu) 
 
NASIL?: Olayın oluş biçimini öğrenmek için sorulan 
sorudur? 
Ayağı kayarak düştü. (Nasıl?    Ayağı kayarak) 
 
NİÇİN? Olayın sebebini öğrendiğimiz sorudur. 
Hastalandığından gelemedi? (Niçin?   Hastalıktan) 
 
Örnek: 
Bu sabah doktorlar, hastayı kurtarabilmek için 
parkın ortasında kalp masajı yaparak müdahale 
ettiler. 

Kim? Doktorlar 
Ne Zaman? Bu sabah 
Nerede? Parkın ortasında 
Nasıl? Kalp masajı yaparak 
Ne? Müdahele etme 
Niçin? Hayatını kurtarmak için 

ALIŞTIRMA …………………………………………………………..: 
 
Aşağıdaki cevapların hangi sorular için verilen 
cevaplar oldunu altlarına yazınız. 
 

Soru: …………………………… 
         Uçurtması kırıldığından. 
 
Soru: …………………………… 
         Polis Mehmet Dinç. 
 
Soru: …………………………… 
         Çok büyük bir iyilik. 
 
Soru: …………………………… 
         Haftanın ilk gününde 
 
Soru: …………………………… 
         Çok üzüldüğünden 
 
Soru: …………………………… 
         Ağaca merdiven dayayarak 
 
Soru: …………………………… 
         Çocukların ağaç evinde 
 
Aşağıdaki metini okuyunuz ve metne göre 5N 1K 
sorularını cevaplandırınız. 
 
Zeynep ve Tuana oyun oynarken bahçede bir 
kelebek gördüler. Kelebeği yakalamak için peşinden 
gittiler. Masa örtüsünü üzerine atarak kelebeği 
yakaladılar. 
 
Kim? : ……………………………………………………………………. 
 
Ne? : ………………………………………………………………….…. 
 
Ne Zaman? …………………………………………………………... 
 
Niçin? ……………………………………………………...……………. 
 
Nasıl? ……………………………………………………………………. 
 
Nerede? : ……………………………………………………………… 
 



 

 
 

TÜRKÇE DERSİ 

     

ETKİNLİK ………………………….………………………………….: 
 
Aşağıdaki görselle ilgili hayal ürünü ve gerçek olan 
birer cümle yazınız. 
 

           
 
Gerçek: 
 

…………………………………………………………………………….. 
 
Hayal Ürünü:  
 

…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Aşağıdaki ifadeleri hayal ürünü olacak şekilde 
tamamlayınız. 
 
Minik farek otların arasından çıkarak …………………….. 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Uyandığında pencereden dışarı bakınca güneşin …… 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Aşağıdaki ifadeleri gerçek olacak şekilde 
tamamlayınız. 
 
Minik farek otların arasından çıkarak …………………….. 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Uyandığında pencereden dışarı bakınca güneşin …… 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

TEST …………………………………………………………………….: 
 
1. Aşağıdaki sorulardan hangisi 5N 1K sorusu 
değildir? 
A) Neden?                 B) Ne Zaman? 
C) Ne Kadar?             D) Ne? 
 
 
Kedi ağaça tırmandı ve inemedi. Mahalleli kediyi 
görünce indirmek istedi ama kedi bir türlü 
inmiyordu. Çesur bir çocuk olan Ahmet ağaca 
tırmandı ve kediyi kucaklayarak aşağı indirdi. 
2. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur? 
A) Nasıl?     B) Ne? 
C) Kim?        D) Ne Zaman? 
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi niçin? Sorusunun 
cevabıdır? 
A) Otobüs durağında  
B) Annemin üzerinin ıslanması 
C) Araba su birikintisinden geçince      
D) Yola çok yakın olduğundan 
 
 
Oyuncakları Ahmet, Zümra ve Kerem’den alarak 
dolaba koydu öğretmenimiz. 
4. Yukarıdaki cümlede kim? Sorusunun cevabı 
hangisi olmalıdır? 
A) Öğretmen                  B) Zümra 
C) Ahmet                        D) Kerem 
 
 
Bilim adamları Marsta hayat olduğunu ispatlamak 
için marsa bir çok uzay aracı gönderdiler. En son 
araç gönderme nisan ayında yapıldı. Bu araç 
sayesinde Mars daha ayrıntılı bir şekilde incelenecek 
ve elde edilen sonuçlarla iddalar ispatlanmaya 
çalışılacak. 
5. Yukarıdaki haber metininde 5N 1K sorularından 
hangisinin cevabı yoktur? 
A) Kim?                          B) Nasıl? 
C) Niçin?                        D) Ne? 


