Hayat Bilgisi Test -91. Anne ve babası Bülent’i evde bırakarak alışverişe çıkmışlardır. Bülent,
A) Fiziksel özelliklerine uygun olduğu için.
hangi davranışta bulunursa evde kaza olmasına neden olur?
B) Kişilik özellikleri uygun olduğu için.
A) Evdeki prizlerden uzak durursa.
C) Boyları uzun olduğu için.
B) Elektrikli eşyaları kullandıktan sonra kapatırsa.
C) Balkonun demirlerinden aşağı sarkarsa.
7. Aşağıdakilerden hangisi aile üyelerinin hepsinin ortak kullanım alanları
değildir?
2. “Veli hızlı koştuğu için futbol takımına alındı. Ama boyu kısa olduğu
A) oturma salonu - banyo
için basketbol takımına seçilemedi.” Yukarıdaki metinde Metin’in hangi
B) balkon - tuvalet
özelliğinden söz edilmemiştir?
C) yatak odası
A) Fiziksel özellikleri
B) Kişilik özellikleri
8. Akşam önümüzü Kutup Yıldızı’na döndüğümüzde arkamız hangi yönü
C) İlgi ve yetenekleri
gösterir?
A) Güney
3. Bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisinin hayalini gerçekleştirmek için
B) Kuzey
uğraşsa bile bunu gerçekleştiremez?
C) Batı
A) güzel bir ev
B) ölümsüzlük
9. “Sınıfın en çalışkanı Alper ise parmakları uzun olduğu ve müziği
C) iyi bir meslek
sevdiği için piyano çalıyor.” Aşağıdakilerden hangisi Alper’in piyano
4. Yönümüzü bulmak için aşağıdakilerden hangisine bakmayız?
çalmasının nedenlerinden birisi değildir?
A) Ağaç ve taşlara.
A) Fiziksel özellikleri
B) Yıldızlara
B) Kişilik özellikleri
C) Dere ve ırmaklara
C) İlgi ve yetenekleri
5. Aşağıdakilerden hangisi her zaman kuzeyi gösterir?
A) Pusula ibresinin koyu renkli ucu
10. Basketbol, futbol ve atletizm gibi sporları yapmak için hangi fiziksel
B) Cami minarelerinin kapısı
özellik avantaj sağlamaz?
C) Karınca yuvalarının ağzı
A) Uzun boylu olmak.
6. “Sınıfın ince ve uzun ikizleri Ece ve Neşe de vücutlarının esnek
B) Çevik ve atletik olmak.
olmasından dolayı bale eğitimi alıyorlar.” Ece ve Neşe neden bale eğitimi
C) Uzun parmaklı olmak.
alıyorlar?

İNTERAKTİF EĞİTİM
11. Sabah önümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü
gösterir?
A) Güney
B) Kuzey
C) Batı
12. Dans ve müzik gibi etkinlikler için hangi fiziksel özellikler avantaj
sağlar?
A) Uzun boylu olmak.
B) Esnek vücutlu olmak.
C) Hızlı ve çevik olmak.
13. İnsanların evlerinde hayvan beslemelerinin temel nedeni nedir?
A) hayvan sevgisi
B) para kazancı
C) gösteriş

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İnsanların farklılıklarına karşı hoşgörülü olmalıyız
B) Çevremizdeki insanların duyguları bizi ilgilendirmez
C) Arkadaşlarımızın dış görünüşleriyle alay edebiliriz
17. Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Kuzey
C) Batı
18. Arkadaşımıza mektup göndermek istiyoruz. Adres yazarken hangisini
yazmamız gerekli değildir?
A) Ev telefonu
B) Sokağın adı
C) Apartman numarası

14. I. Vücut yapımız.
II. Boyumuz
III. Kilomuz
IV. Göz ve saç rengimiz
V. Duyu organlarımızın yapısı
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel özelliklerimizdendir?
A) II, III. IV, V
B) I, III. IV, V
C) Hepsi

19. Fiziksel özelliklerimiz için hangi davranışlarda bulunursak mutlu
oluruz?
A) fiziksel özelliklerimizi beğenmeyerek
B) fiziksel özelliklerimize üzülerek
C) fiziksel özelliklerimizi severek

15. Bir avcı bulutsuz bir gecede avlanırken pusulasını kaybetmiştir. Avcı
yönünü nasıl bulabilir?
A) Güneşin battığı yöne giderek
B) Güneşin doğduğu yöne giderek
C) Kutup yıldızına bakarak

20. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?
A) doğu
B) güneydoğu
C) güney
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