
5N1K SORULARINI CEVAPLAMA
‘‘Neden/Nasıl?’’ Soruları

Bu materyal Tohum Otizm Vakfı Eğitim AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiştir. 



Kullanım Talimatları
Bu materyal çocukların dinlediğini anlama becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sette ‘’Neden/Nasıl?’’ 

sorularına cevap vermeyi gerektiren bazı görsellere yer verilmiştir. Her görselin sağ alt köşesinde görsel numarası ve bu görsellere ilişkin 

sorabileceğiniz soru örneklerine ‘’Neden/Nasıl soru seti’’ sayfasında yer verilmiştir. Kartlarla dinlediğini anlama becerisinin yanı sıra nesne 

tanıma, renk tanıma, ve mekan belirleme çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bu çalışmaları, App Store ve Google Play Store’da

yer alan Tohum Eğitim mobil uygulamasını kullanarak dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Resimli kartları dayanıklı hale getirmek için 

kartları laminasyon kaplama yapabilir ya da şeffaf kartlıklar kullanabilirsiniz. Aşağıda örnek çalışma şekillerine yer verilmiştir. 

Dinlediğini Anlama
• Çocuğunuzla yan yana olacak şekilde oturunuz. 

• Bir kartı elinize alınız ya da çocuğunuzun görebileceği 

konumda masa üzerine yerleştiriniz. 

• Çocuğunuzla göz kontağı kurunuz. 

• Masada veya elinizde bulunan fotoğrafı çocuğunuza 

gösteriniz. Bunun için ‘’Resme bak’’ yönergesini 

kullanabilirsiniz.

• Ardından kartı betimleyen cümleyi çocuğunuza tekrar 

ediniz. Örneğin; ‘’ Pınar parka gidemediği üzüldü.’’ 

deyiniz. Birkaç saniye sonra kartla ilişkili soruyu 

sorunuz. ‘’ Pınar neden üzüldü?’’. 

• Çocuğunuz doğru tepki verdiğinde ödüllendiriniz. 

• 3 saniye içinde tepkide bulunmaz ise sözel ipucu 

veriniz. Örneğin, ‘’Söyle: Parka gidemediği için’’. 

Nesne/Renk Tanıma-İfade Etme
• Çocuğunuzla yan yana olacak şekilde oturunuz. 

• Bir kartı elinize alınız ya da çocuğunuzun 

görebileceği konumda masa üzerine yerleştiriniz. 

• Çocuğunuzla göz kontağı kurunuz. 

• Masada veya elinizde bulunan fotoğrafı çocuğunuza 

gösteriniz. Bunun için ‘’Resme bak’’ yönergesini 

kullanabilirsiniz.

• Ardından kartta bulunan bir nesneyi ya da rengi 

işaret etmesi için ‘’Bana …. göster (nesne tanıma)’’ ya 

da ‘’Bana … renkli bir şey göster (renk tanıma)’’ 

yönergesi kullanabilirsiniz. Aynı beceriyi ifade edici 

dil becerileri için de çalışabilirsiniz. Nesne 

adlandırma için kartlarda bulunan bir nesneyi işaret 

ediniz ve ‘’Bu ne?’’ sorusunu sorunuz. Renk tanıma 

için ise bir nesneyi işaret ediniz ve ‘’Bu ne renk?’’ 

sorusunu sorunuz. 

• Çocuğunuz doğru tepki verdiğinde ödüllendiriniz. 

• 3 saniye içinde tepkide bulunmaz ise sözel ya da 

fiziksel ipucu kullanınız. 

Mekan Belirleme (Tanıma/İfade Etme)
• Çocuğunuzla yan yana olacak şekilde oturunuz. 

• En az iki resimli kartı masa üzerine yerleştiriniz. 

• Çocuğunuzla göz kontağı kurunuz. 

• Masada bulunan fotoğrafları çocuğunuza gösteriniz. 

Bunun için ‘’Resimlere bak’’ yönergesini 

kullanabilirsiniz.

• Ardından anlama becerileri için ‘’ ….. olan 

kişileri/kişiyi göster’’ yönergesini veriniz. İfade 

etme becerileri için ise ‘’Bu kişiler nerede?’’ 

sorusunu sorabilirsiniz.

• Çocuğunuz doğru tepki verdiğinde ödüllendiriniz. 

• 3 saniye içinde tepkide bulunmaz ise doğru kartı 

göstermesi için fiziksel ipucu, doğru ifade etmesi 

için ise sözel ipucu veriniz. 



‘’Neden/Nasıl?’’ Soru Seti
No Neden Soruları Cevap

1 Pınar parka gidemediği üzüldü. Pınar neden üzüldü? Parka gidemediği için
2 Nazlı bahçede kaymak için patenlerini giydi. Nazlı neden patenlerini giydi? Kaymak için
3 Şule kolu kırıldığı için okula gidemedi. Şule okula gidemedi? Kolunu kırdığı için
4 Murat saçları uzadığı için saçlarını kestirdi. Murat neden saçlarını kestirdi? Saçları uzadığı için
5 Zeynep uçaktan korkuyordu o yüzden tatile otobüs ile gitti. Zeynep tatile nasıl gitti? Otobüs ile gitti
6 Arka bahçenin çimleri çok uzadığı için Ersin çimleri biçti. Ersin neden çimleri biçti? Çimler çok uzadığı için
7 Emre arabasının lastiği patladığı için eve taksiyle gitti . Emre neden eve taksi ile gitti? Arabasının lastiği patladığı için
8 Efe balonun üstüne oturarak balonu patladı. Efe balonu nasıl patlattı? Üstüne oturarak
9 Kuzey yarışmada birinci olduğu için yeni araba kazandı. Kuzey nasıl yeni arada kazandı? Yarışmada birinci olarak
10 Yavuz futbol maçına bisikletine binerek gitti. Yavuz maça nasıl gitti? Bisikletine binerek
11 Köpek toprağı kazarak bahçeden dışarıya çıktı köpek nasıl dışarıya çıktı? Toprağı kazarak

12 Doktor Tuna’nın kesilen parmağına bant yapıştırarak onun iyileşmesini sağladı. Doktor Tuna’nın 
iyileşmesini nasıl sağladı? Parmağına bant yapıştırarak

13 Ece’nin başı çok ağrıyordu o yüzden ilaç içti. Ece neden ilaç içti? Başı çok ağrıdığı için
14 Ecem kapıyı açınca, kedisi hızlıca dışarı kaçtı. Ecem’in kedisi nasıl kaçtı? Hızlıca kaçtı
15 Ahmet arabanın anahtarını içeride unuttuğu için arabaya binemedi. Ahmet neden arabaya binemedi? anahtarı içeride unuttuğu için

16 Koray araba kullanırken kemer takmıyordu o yüzden polis ona ceza yazdı. Polis Koray’a neden ceza 
yazdı? Kemer takmadığı için

17 Rüya eteği yırtıldığı için iğne ile eteğini tutturdu. Rüya neden iğne kullandı? Eteğini yırtıldığı için
18 Başak otobüse binecek kadar parası olmadığı için eve yürüyerek gitti. Başak nasıl eve gitti? Yürüyerek 
19 İpek makas bulamamıştı, o yüzden paketi bıçakla açtı. İpek paketi nasıl açtı? Bıçakla keserek
20 Çiğdemlerin elektrikleri kesilmişti. Çiğdem de ödevini mum ışında yaptı. Çiğdem ödevini nasıl yaptı? Mum ışığında yaptı
21 Alper ayağı taşa takılınca suya düştü. Alper nasıl suya düştü? Ayağı takılınca
22 Arda karda eldiven taktığı için elleri üşümedi. Arda’nın elleri neden üşümedi? Eldiven taktığı için
23 Esma ağladı çünkü kardeşi yaptığı kuleyi devirmişti. Esma neden ağladı? Kardeşi yaptığı kuleyi devirdiği için

24 Volkan arabasının tekerleri kırık olduğu için arabasını oyuncakçıya geri götürdü. Volkan arabasını neden 
geri götürdü?

Arabasının tekerlekleri kırık olduğu 
için
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www.tohumotizm.org.tr
www.tohumotizmportali.org.tr

TOHUM OTİZM VAKFI 
EĞİTİM MATERYALLERİ SERİSİ

Bu materyal ücretsiz olup eğitim amaçlı kişisel kullanımlar için Tohum Otizm 
Vakfı Eğitim AR-GE ekibi tarafından oluşturulmuştur. Tohum Otizm Vakfı’nın 

izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

Soru ve sorunlarınız için aşağıdaki mail adresinden Eğitim AR-GE ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.
arge@tohumotizm.org.tr

https://www.instagram.com/tohumotizm/?hl=tr
https://tr-tr.facebook.com/tohumotizm
https://mobile.twitter.com/tohumotizm
https://tr.linkedin.com/company/tohum-otizm-vakfi
http://www.tohumotizm.org.tr/
http://www.tohumotizmportali.org.tr/
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