Hayat Bilgisi Test -61. I- Aldığımız ürünün................... olmasına dikkat etmeliyiz.
5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
II- Alışveriş yaptıktan sonra mutlaka .................... almalıyız.
A) Sınıfta dersi iyi dinlemeliyiz.
B) Okula hazırlıklı gitmeliyiz.
III- Aldığımız ürünlerin üzerinde...................damgasını aramalıyız.
C) Etkili öğrenmek için çok yemek yemeliyiz.
Yukarıdaki cümleleri tamamlayan sözcükler hangi seçenekte sırasıyla
6. Okula gidiş gelişlerimizde karşılaştığımız trafik levhaları aşağıdakilerin
verilmiştir?
hangisinde doğru verilmiştir?
A) kaliteli – fiş - TSE
A) Yaya geçidini kullanınız.
B) fiş – kaliteli - TSE
B) Yolda serbestçe yürüyünüz.
C) TSE –fiş - kaliteli
C) Trafik lambalarına dikkat etmeyiniz.
2. I- Aldığımız ürün bozuk çıkarsa onu............. edebiliriz.
7. Berat okula giderken yolda arkadaşı Baran’la karşılaştı. Baran,
II- Bozuk veya arızalı çıkan ürünleri ............... hakkına sahibiz.
Berat’a “Okula gitme oyun oynayalım.” dedi. Bu durumda Berat’ın Baran’a
III- Bilinçli.....................olmak herkesin görevidir.
vereceği en uygun cevap ne olmalıdır?
Yukarıdaki cümleleri tamamlayan sözcükler hangi seçenekte verilmiştir?
A) Tamam, hadi oynayalım.
A) iade - yatırımcı
B) Derse geç kalmamalıyım, sonra oynarız.
B) iade - tüketici
C) Başkalarını da çağıralım.
C) üretici - iade
8. Aşağıdakilerden hangisi okul ve çevrenin temizliği için uygun bir
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
davranış değildir?
A) Karşıdan karşıya geçerken okul geçidini, yaya geçidini ya da üst
A) Çöpleri çöp kutusuna atmak
geçidi kullanırım.
B) Her gün sınıf olarak bahçedeki çöpleri toplamak
B) Okul yolunda gördüğüm trafik işaretlerinin sürücü ve yayaları
C) Her sabah okul çevresinde koşmak
ilgilendirmez.
9. Aşağıdakilerden hangisi kulüp çalışmalarında yapılması gereken uygun
C) Okula gidip gelirken güvenliğim için trafik işaret ve levhalarına
bir davranıştır?
uyarım.
A) Grup içinde düşünce paylaşımında bulunmak
4.. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
B) Grup çalışmalarına katılmamak
C) Kendi isteklerinin yapılmasını sağlamak
10. Çevrenin temizliği ile ilgili kulüp çalışmalarında aşağıdakilerden
hangisi yapılması gereken görevlerdendir?
A)
Işıklı işaret cihazı. B)
Yaya geçidi.
A) Grup hâlinde planlı olarak çevrenin resmini çizmek
B) Yerlere çöp atmak
C) Sınıfın camlarının ve yerlerin temiz kalmasını sağlamak
C)
Kontrolsüz kavşak.
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11. Aşağıdakilerden hangisi okul geçidi işaretidir?

A)

B)

İNTERAKTİF EĞİTİM
17. Aşağıdaki işaretlerden hangisi hem sürücüleri hem de yayaları
ilgilendirir?

A)
B)
C)
18. Aşağıdaki işaretlerden hangisi bir yasak işareti değildir?

C)
12. Tanımadığımız biri bizi arabasına çağırdığında ne yapmalıyız?
A) Arkadaşlarımıza da haber vermeliyiz.
B) Sevinçle kabul etmeliyiz.
C) İsteğini reddetmeliyiz.
13. Trafiği düzenlemekle görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) trafik polisleri
B) savcılar
C) öğretmenler
14. Hangi durumlarda yeni fikirler üretmek ve uygulamak başlıca
koşuldur?
A) müdürün çalışmalarında
B) sofra başında
C) kulüp çalışmalarında
15. Araçlar hangi ışık yandığında durmalıdır?
A) kırmızı
B) sarı
C) yeşil
16. Hayat bilgisi dersinin ilk teması hangisidir?
A) Okul Heyecanım
B) Benim Eşsiz Yuvam
C) Dün, Bugün, Yarın

A)

B)
C)
19. Aşağıdaki işaretlerden hangisi sadece sürücüler içindir?
A)

B)
C)
20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oyun oynarken takım arkadaşlarına yardımcı olmak.
B) Birlikte çalışmaktan çok hoşlanmak.
C) Alınan bir görevi yarım yamalak yapmak.
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