İNTERAKTİF EĞİTİM
Okul Heyecanım -31- “Ayşe’de görme problemi başlamıştı. Boyu uzun olduğu için en arka
sırada oturuyordu. Uzağı pek iyi göremiyordu.”
Ayşe'nin asıl problemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkada oturması.
B) Uzun boylu olması.
C) Görme zorluğu çekmesi.
2- Ayşe bu problemi çözmek için ne yapmalı?
A) Arkadaşlarından yardım istemeli.
B) Öğretmeniyle bu durumu görüşmeli.
C) Hemen öne oturmalı.
3- “Ayşe görme zorluğu çekiyordu. Bu nedenle önde oturmalıydı.
Öğretmeni öncelikle göz problemi olanların önde oturabileceğini söyledi.
Ama önde oturan Aycan ve Mert yerlerini değiştirmek istemedi.”
Bu problemin çözümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dönüşümlü olarak oturmalılar.
B) Aycan ile Mert önde oturmalı.
C) Ayşe başka okula gitmeli.
4- Bir yerin ya da binanın bölümlerinin kabataslak kuşbakışı çizimine ne
denir?
A) Plan
B) Kroki
C) Harita
5- Kuşbakışı nedir?
A) Bir yerin tepeden görünümüdür.
B) Krokidir.
C) Gökyüzüne bakmaktır.

6- Yukarıdaki krokide Ayşe ortadan 3. sıranın sağından oturduğuna göre
kaç numarada oturmaktadır?
A) 16
B) 18
C) 15
7- Ömer, pencere tarafından 4.sıranın solunda oturduğuna göre kaç
numarada oturmaktadır?
A) 7
B) 8
C) 17
8- Orhan, kapı tarafından 4.sıranın sağında oturmaktadır. Orhan kaç
numaralı sırada oturmaktadır?
A) 27
B) 28
C) 29
9- Ayten 26 numaralı sırada oturmaktadır. Ahmet, Ayten’in 2 sıra
arkasında solda oturduğuna göre kaç numaralı sırada oturmaktadır?
A) 20
B) 29
C) 30
10- Görkem, pencere tarafından 4.sıranın solunda oturmaktadır. Elif
Görkem’le oturduğuna göre Elif kaç numaralı sırada oturmaktadır?
A) 7
B) 8
C) 9
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11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulumuzun tarihi ile ilgilidir?
16- Oyunu kaybeden arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız?
A) Okulun yapılış tarihi.
A) Bunun bir oyun olduğunu ve üzülmemelerini söylemeliyiz.
B) Okulun öğrenci sayısı.
B) Oyunu kaybedenlerle alay etmeliyiz.
C) Okulun adresi
C) Onlarla bir daha oynamamalıyız.
17- Oyun ve yarışmaları kazandığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmak
12- Aşağıdakilerden hangisi özenli ve duyarlı bir davranıştır?
doğru olur?
A) Sıraları çizmemek.
A) Ölçülü bir şekilde sevinmek.
B) Sınıfın kapısını hızlı örtmek.
B) Kaybedenleri eleştirmek.
C) Yerlere çöp atmak.
C) Başkalarını kıskandırmak.
18- Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından birisidir?
13- "Berat'ın kötü bir alışkanlığı vardı. Sıraların üzerini çiziyor, kazıyor
A) Okul çantasını ders programına göre hazırlamak.
sıralarda çukurluklar oluşturuyordu. Bir gün Berat, sırasının üzerindeki
B) Oyun ve yarışmalarda kurallara uymak.
kâğıdına güzel yazı azamadığını fark etti."
C) Sınıf eşyalarını temiz ve düzenli kullanmak.
Berat neden güzel yazı yazamıyor?
19- Aşağıdaki kurallardan hangisi okulda sağlığımızı korumak içindir?
A) Kaleminin ucu bozulduğu için
A) Koridorlarda koşmamak.
B) Yazmayı unuttuğu için.
B) Lavaboları temiz kullanmak.
C) Masası çizik olduğu için.
C) Derste izin alarak konuşmak.
20- Okul kurallarına niçin uymalıyız?
14- "Yasin her teneffüse çıkışta kapıyı tekmeliyordu ve çok sert
A) Daha planlı olmak için.
kapatıyordu. Yine bir gün kapıyı sert çekince kapı menteşesinden çıkıp
B) Daha başarılı olmak için.
Yasin’in üzerine düştü. Neyse ki Yasin bu kazayı ucuz atlatmıştı. Omzu
C) Daha düzenli olmak için.
acıdı ama kimseye de bir şey diyemedi. Öğretmeni gelince çok utandı,
pişman oldu. O gün sınıflarının kapısı açık bir şekilde ders yaptılar. "
Sizce Yasin’in pişman olmasına sebep olan olayı ne olabilir?
A) Öğretmenin Yasin'e kızması.
B) Kapının üzerine düşmesi.
C) Kapı açık ders işlemek zorunda kalmaları.
15- "Berna dolabın kapağını yavaşça kapatması gerekirken hızlı bir şekilde
çarptı. Dolabın camının kırılmasıyla Berna’nın eli kesilmişti ve canı yanıyordu."
Bu durumda Berna aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamıştır?
A) Sevinmiştir.
B) Üzülmüştür.
C) Kızmıştır.
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