Etkileşimli Eğitim
Benim Eşsiz Yuvam -81. Aşağıdakilerden hangisi evde karşılaşabileceğimiz acil durumlardan
6. Evimizde güvenlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda aşağıdaki
birisi değildir?
numaralardan hangisini aramalıyız?
A) Yanma
A) 110
B) Trafik kazası
B) 112
C) Zehirlenme
C) 155
2. Elektrikli eşyaları kullanırken aşağıdaki kazalardan hangisinin olması
beklenebilir?
A) Yangın
B) Kesilme
C) Elektrik çarpması

7. “……………… böcek, akrep sokmalarından ya da besinlerden olur.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zehirlenme
B) Ezik
C) Çarpılma

3. Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarından korunmak için dikkat etmemiz
gerekenlerden birisi değildir?
A) Yanıcı maddelerle ve kesici aletlerle oynamamak
B) Camdan, balkondan sarkmamak
C) Televizyon izlememek.

8. Zehirlenme durumlarında hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden
hangisinin yapılması daha uygun olur?
A) Su içirilmelidir.
B) Kusturulmalıdır.
C) İlaç verilmelidir.

4. Evde yangın çıktığında aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız?
A) 110
B) 112
C) 155

9. Yanıklarda aşağıdakilerden hangisi ilk yardım olarak uygulanmalıdır?
A) Yanık yere soğuk su tutmak.
B) Yanık yere merhem sürmek.
C) Yanık yeri sarmak.

5. Evde yaşanan düşme ve yaralanmalarda aşağıdaki numaralardan
hangisini arayarak yardım alabiliriz?
A) 110
B) 112
C) 155

10. Yaralanmalarda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?
A) Yaralı bölge oksijenli su ile silinir.
B) Tentürdiyot ile temizlenir.
C) Yaralı bölgeye buz koymak.
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11. Yangınla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Binanın yangın çıkışı kullanılmalıdır.
B) Yangın çıkışı olmadığında pencere, balkon kullanılarak yardım
istenmelidir.
C) Bulunduğumuz yerde yangın büyümüşse yere eğilerek yardım
beklenmelidir.
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zehirlenmelerde doktora başvurulmalıdır.
B) Yanıklarda yanık bölge sargı bezi ile sarılmalıdır.
C) Yüksekte duran eşyaları almak için yardım istenmelidir.
13. Yanıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yanık olan bölge hemen soğuk suya tutulmalıdır.
B) Yanık bölgeye zarar verilmemeli, herhangi bir şey
sürülmemelidir.
C) Yanık sonucu kabaran yerlere merhem sürülmelidir.

17. Bıçakla parmağımız yaralandığında aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Oksijenli su dökmek
B) Eve doktor çağırmak
C) Ambulans çağırmak

18.Kişisel eşyalar niçin özenli kullanılmalıdır?
A) Çabuk eskimesini önlemek için
B) Okul bütçesine katkı sağlamak için
C) Aile bireylerinin güvenini kazanmak için
19. Liderlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumları etkilerler.
B) Planlı ve düzenli çalışırlar.
C) Toplum tarafından seçilirler.

14. Aşağıdakilerden hangisi evde kazalara neden olmaz?
A) Bıçak
B) Deterjan
C) Giysiler

20. Aşağıdakilerden hangisi evde almamız gereken güvenlik
önlemlerinden birisi değildir?
A) Elektrikli eşyaları kullandıktan sonra kapatmak
B) Lambaların düğmeleriyle ve prizlerle oynamamak
C) Gereksiz yanan lambaları söndürmek.

15. Evde en çok aşağıdaki kazalardan hangisi ile karşılaşırız?
A) Zehirlenme
B) Kesilme
C) Yanma
16. Aşağıdaki davranışlardan hangisi evde bir kazaya neden olabilir?
A) Islak yere basmamak
B) Elektrikli aletleri tamir etmek
C) Kesici aletlerle oynamamak

www.testimiz.com

