
SORU KELİMELERİ(FRAGEWÖRTER 
Başlarken… 

Bilmediklerimizi soru kelimeleri yardımıyla öğreniriz. Birine soru sorduğumuzda ja 
veya nein cevabını alırız. Ja cevabı aynı fikirde olduğumuzu ya da bir şeyi 
kabullendiğimizi belirtir. Zıt durumlar için nein cevabı verilir. Bu tür soru şekline 
Almancada Ja/Nein Frage (evet/hayır soruları) denir. Ja/Nein Frage soru 
kalıbında soru kelimesi her zaman cümle başında bulunur. Bu yüzden soru kelimeleri 
1. pozisyondadır. Soru kelimesinden hemen sonra ise soruyu kime sorduğumuzu
belirten özne gelmek zorundadır.

z.B.: Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Ja-/Nein-Frage - Cevap Cümlesi 
1.Posizyon/

Fiil 
2nci pos. / 

Özne 
Cümle 
sonu 

- Ja / 
Nein, 

Açıklama 

Liebst du mich? - Ja, ich liebe dich. 
Liebt er dich nicht? - Doch,* er liebt mich. 
Kocht ihr Suppe? - Nein, wir kochen 

Eier. 

Cümlelerin Anlamı: 

–Beni seviyor musun?
–O seni sevmiyor mu?
–Çorba mı pişiriyorsunuz?

–Evet, seni seviyorum.
–Bilakis, o beni seviyor.
–Hayır, yumurta pişiriyoruz.

*Olumsuz soruya cevap verirken bilakis, tam tersi anlamındaki doch kelimesini
kullanırız.

W-Frage:

Almancada w harfi ile başlayan soru kelimeleri vardır wie, warum gibi. Bu yüzden 
bunlara w-frage(w- soruları) deniliyor. W-frage birinin adını, yaşını, nerde 
oturduğunu öğrenmeye yönelik, belirli şeyler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 
yöneltilen soru kalıplarıdır. Soru kelimesi cümlenin başında bulunur, 2. sırada fiil, 3. 
sırada özne yer alır. 

z.B:

W-Frage - Cevap Cümlesi 
1nci poz. / W-

Frage 
 2nci poz. / 

Fiil. 
Cümle 
sonu 

- Bilgi 

Wie heißen Sie? - Ahmet Bergmann 
Wo wohnen Sie? - In Eskişehir 
Was machen Sie hier? - Ich studiere 

Deutsch 



Cümlelerin Anlamı: 

–Adınınız nedir? 
–Nerde oturuyorsunuz? 
–Burda ne yapıyorsunuz? 

–Ahmet Bergmann 
–Eskişehir’de. 
–Almanca öğreniyorum. 

»  W-Frage Genel Bakış 

Bu tip soru kalıbları yer-yön bildirebilir. Akkusativ, dativ ve genitiv yapıda çok 
sık kullanılır. 

z.B: Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

Bilgi W-Frage Fiil Özne Cümle sonu - Açıklama 

Nominativ Wer sind Sie?  - Ahmet Bergman. 
Nominativ Was ist das?  - Ein Auto. 
Akkusativ Wen liebst du?  - Nur dich. 
Akkusativ Was putzt du gerade? - Meine Schuhe. 

Dativ Wem gehört das Geld hier? - Natürlich mir. 

Genitiv Wessen Uhr ist das?  - Das ist Hakans Uhr. 

Yer Wo ist die Uhr?  - Auf dem Tisch. 

Yön Wohin fährt Angela jetzt? - Zur Uni. 
Yön Woher kommt Nick?  - Aus Amerika. 

Edatlarla Mit wem hat Tom getanzt? - Mit Angelina. 
Edatlarla Woran denkst du oft? - An die Prüfung. 

Cümlelerin Anlamı: 

–Siz kimsiniz? 
–Bu nedir? 
–Kimi seviyorsun? 
–Şu anda neyi temizliyorsun? 
–Burdaki para kime ait? 
–Bu kimin saati? 
–Saat nerde? 
–Angela şimdi nereye gidiyor? 
–Nick nerden geliyor(nereli) 
–Tom kimle dans etti? 
–Sık sık neyi düşünüyorsun? 

–Ahmet Bergmann. 
–Bir araba. 
–Sadece seni. 
–Ayakkabılarımı. 
–Bana tabiki. 
–Bu Hakanın saati. 
–Masanın üzerinde 
–Üniversiteye. 
–Amerikadan geliyor.(Amerikalı) 
–Angelina ile. 
–Sınavı 

 

 

 



»  W-Frage ile bir iş ya da eylem hakkında bilgi alabiliriz. Merak ettiğimiz durumlar 
ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. 

Bilgi W-
Frage 

Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

Eylem  Was machst du gerade? - Ich lese. 
Eylem  Was hat Paula gemacht? - Sie hat geschlafen. 

Sorun  Was ist mit 
ihm 

los? - Er hat 
Kopfschmerz. 

Olay Was ist gestern passiert? - Ali ist hingefallen. 

Olay  Was ist gestern geschehen? - Albert ist 
gestorben. 

İlgi  Was interessiert Mark?  - Das andere 
Geschlecht. 

Merak/İlgi Was wollte er wissen? - Ob du verheiratet 
bist. 

Cümlelerin Anlamı: 

–Şu anda ne yapıyorsun? 
–Paula ne yaptı? 
–Ona n’oluyor?/Nesi var? 
–Dün ne oldu? 
–Dün ne vuku buldu? 
–Mark neye ilgi duyuyor? 
–O ne bilmek istiyor? 

–Okuyorum. 
–Uyudu. 
–Baş ağrısı var./Başı ağrıyor. 
–Ali düştü. 
–Albert öldü. 
–Karşı cinse. 
–Senin evli olup olmadığını. 

»  W-Frage Zamanlarla Kullanımı 

Zarf 
Bil. 

W-Frage Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

Zaman  Wann kommt der 
Zug? 

 - Gleich. 

Zaman Wie lange bleibst du dort? - Zehn Tage. 
Zaman  Für wie lange verreisen Sie?  - Für drei Wochen. 

Zaman  Wie oft gehst du schwimmen? - Jede Woche. 
Zaman  Ab wann sind Sie in Urlaub? - Ab nächster 

Woche. 
Zaman Bis wann habt ihr gefeiert? - Bis zum Morgen. 

Zaman  Seit wann rauchen Sie nicht mehr? - Seit sieben Jahren. 

Zaman Von wann bis 
wann 

müssen Sie arbeiten? - Von 8 – 17 Uhr. 

Saat  Wie viel Uhr ist es jetzt? - Genau 12:35 Uhr. 

Saat  Wie spät ist es?  - 10 nach 12. 
Saat  Um wie viel Uhr fängt der 

Film 
an? - Um 20:45 Uhr. 



Cümlelerin anlamı: 

–Tren ne zaman geliyor? 
–Orada ne kadar kalıyorsun? 
–Ne kadar süreliğine seyahate çıkıyorsunuz? 
–Ne sıklıkta yüzmeye gidiyorsun? 
–Ne zamandan sonra tatildesiniz? 
–Ne zamana kadar kutladınız? 
–Ne zamandan ne zamana çalışmak 
zorundasınız? 
–Şu anda saat kaç? 
–Saat kaç? 
–Film saat kaçta başlıyor? 

–Hemen, şimdi. 
–On gün. 
–Üç haftalığına. 
–her hafta. 
–Gelecek haftadan sonra. 
–Sabaha kadar 
–Saat sekizden beşe kadar. 
–Saat tam 12:35. 
–Onikiyi on geçiyor. 
–Saat 20:45′te. 

»  W-Frage yer zarfları ve yer edatları ile kullanım 

Yer-yön ve bir işin gerçeğini, kaynağını öğrenmek için kullanırız. 
 

Zarf W-
Frage 

Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

Yer  Wo ist das 
Mädchen? 

 - Im Garten 

Yön  Wohin gehst du?  - Nach 
München. 

Kaynak  Woher hast du das Geld? - Von Uroma. 

Cümlelerin anlamı: 

–Kız çocuğu nerede? 
–Nereye gidiyorsun? 
–Parayı nerden buldun? 

–Bahçede. 
–Münih’e. 
–Büyük anneden. 

»  W-Frage neden sonuç bildiren cümlelerde çok sık kullanılır. 

 

Cümlelerin anlamı: 

Durum W-Frage Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

kausal  Warum liebst du mich nicht? - Weil du kein Geld hast. 
kausal  Weshalb machst du das? - Aus Neugier. 
kausal  Weswegen spielt Hans nicht mit? - Wegen einer Grippe. 
kausal  Wieso gehst du nach 

Hause? 
- Weil ich müde bin. 

kausal  Aus welchem 
Grund 

hast du ihn 
gehauen? 

- Aus Rache. 

amaç Wozu macht Rita sich 
hübsch? 

- Um den Männern zu 
gefallen. 



–Neden beni sevmiyorsun? 
–Bunu neden yapıyorsun? 
–Hans niçin  birlikte oynamıyor? 
–Neden eve gidiyorsun? 
–Hangi sebepten dolayı onu bağladın? 
–Rita ne için süslenip püsleniyor? 

–Çünkü hiç paran yok. 
–Meraktan. 
–Bir grip yüzünden. 
–Yorgun olduğum için. 
–İntikamdan. 
–Erkekler beğensin diye. 

»  Soru artikelleri ile birlikte W-Frage 

Bilgi W-Frage Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

Tercih Welche Frau gefällt dir?  - Die blonde. 
Tercih  An welchem Kurs sind Sie interessiert? - An dem 

Grundkurs. 
Tercih  Mit welchem Auto seid ihr gefahren? - Mit meinem. 
Kalite  Was für Autos gefallen dir eigentlich? - Schnelle. 
Kalite  Mit was für einem 

Auto 
seid ihr gefahren? - Mit einem Audi. 

Kalite  An was für ein 
Geschenk 

haben Sie gedacht? - An ein teures. 

Cümlelerin anlamı: 

–Hangi kadın hoşuna gidiyor? 
–Hangi kursla ilgileniyorsunuz? 
–Hangi arabayla gittiniz? 
–Tam olarak ne tür arabalar hoşuna 
gidiyor? 
–Ne tür bir araba ile gittiniz? 
–Ne tür bir hediyeyi düşündünüz? 

–Sarışın 
–Temel kurs ile. 
–Benimki ile. 
–Hızlılar. 
–Bir Audi ile. 
–Pahalı bir hediyeyi. 

» W-Frage ile Zarf cümleleri 

Blgi W-Frage Fiil Özne Cümle 
sonu 

- Açıklama 

Zarf  Wie geht es Ihrer Frau? - Danke, gut. 
Zarf  Wie geht es Ihrer Frau? - Ihr geht es besser. 

Miktar  Wie viel verdienen Sie pro Monat - Leider viel zu 
wenig. 

Miktar  Wie viele 
Geschwister 

hat Peter?  - Ich glaube sieben. 

Ölçü  Wie weit ist es bis Ankara? - Ungefähr 25 km. 
Ölçü  Wie tief soll das Loch sein? - Vielleicht 50 m. 
Ölçü  Wie alt ist das Baby jetzt? - 6 Wochen. 

Ağırlık  Wie schwer ist der 
Koffer? 

 - 18 kg. 

Tahmin Wie ist das Bett?  - Es ist bequem. 
Zarf Wie singt er?  - Er singt schlecht. 



Cümlelerin anlamı: 

–Eşiniz nasıl?
–Eşiniz nasıl?
–Ayda ne kadar kazanıyorsunuz?
–Tam olarak ne tür arabalar hoşuna
gidiyor?
–Peter’in kaç kardeşi var?
–Burdan Ankara ne kadar uzaklıktadır.
–Bu çukurun derinliği ne kadar olmalı?
–Bebek şimdi kaç yaşında?
–Valiz ne kadar ağır?
–Yatak nasıl?
–O nasıl şarkı söylüyor?

–Teşekkür ederim, iyi.
–Daha iyi.
–Malesef çok az.
–Sanırım yedi.
–Bir Audi ile.
–Aşağı-yukarı 25 km.
–Belki 50 m.
–6 haftalık.
–18 kg.
–Rahat
–Kötü şarkı söylüyor.

Almanca Video Dersler Burada

https://www.youtube.com/channel/UCGPhILwOBID7AzL4FISHDyQ



