İNTERAKTİF EĞİTİM
Benim Eşsiz Yuvam Süreç Değerlendirme -4“Hepimiz gün boyunca birçok etkinlikte bulunur, sorumluluklarımızı
‘’Öğrenci olarak bizler okula gideriz. Oyun oynar, ders çalışır,
yerine getiririz. Bütün bunları uygun zaman dilimlerinde yapmak bizi daha
yemek yer, uyuruz. Çok fazla ders çalıştığımızda sosyal ilişkilere zaman
mutlu eder.”
ayıramayız. Çok fazla oyun oynadığımızda da çok yorulur, ders
1. Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
çalışamayız. Bu durum da okul başarımızı olumsuz etkiler. Yemek yemek,
A) Planlı ve düzenli yaşamak.
uyumak da ihtiyaçlarımızdandır.’’
B) Sorumluluklarımızı yerine getirmek.
6. Yukarıdaki metinde belirtilen olumsuzlukları gidermek için
C) Mutlu olmak.
aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Az ders çalışmalıyız.
2. Başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
B) Planlı yaşamalıyız.
A) Çok ders çalışmalıyız.
C) Sosyal ilişkilere zaman ayırmalıyız.
B) Planlı ve düzenli çalışmalıyız.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) Dengeli beslenmeliyiz.
A) Günlük ve haftalık plan yaparken yapılacak işler listelenir.
B) Her iş için belirli süreler ayrılır.
3. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini hafta sonu için planlayabiliriz?
C) Plana uymak plan yapmak kadar önemli değildir.
A) Televizyon izlemek.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) Oyun oynamak.
A) Çalışma planı yapmak başarımızı artırır.
C) Sinemaya gitmek.
B) Günlük plan yaparken öncelikle yapılacak işleri belirlemeliyiz.
C) Çalışma planına uymak bize ders çalışma alışkanlığı kazandırır.
4. “Berat, bir haftalık çalışma planı yapıyor. Bütün faaliyetlerini gün gün
9. Tarık, okuldan eve gittiğinde çok oyun oynamaktadır. Ders çalışma
saat saat belirterek duvara asmıştır.” Berat planında aşağıdakilerden
zamanı kalmadığından okula hazırlıksız gitmektedir. Bu durumda Tarık’ın
hangisinde yanlışlık yapmıştır?
aşağıdakilerden hangisi yapması gerekir?
A) 23.30 yatma saati.
A) Eve geldiğinde uyku saatine kadar ders çalışması.
B) 07.00 kalkma saati.
B) Oyun, ders ve uyku saatlerini planlaması.
C) 15.20 Okuldan eve dönüş.
C) Sene sonuna kadar oyun oynamaması.
10. Yemek, uyku, oyun ve ders çalışma saatlerine uymak aşağıdakilerden
5. Aşağıdakilerden hangisi Berat’ın planında yer almaz?
hangisini etkiler?
A) Banyo ve kişisel bakım.
A) Ailede görev paylaşımını
B) Oyun ve eğlence.
B) Arkadaş ilişkilerini
C) Bulaşık ve çamaşır yıkamak.
C) Okul başarısını
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11. ‘’İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için çoğunlukla ………. kullanırız.’’
16. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız araç aşağıdakilerden
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
hangisidir?
A) Alış-veriş.
A) Çalışma
B) Para
B) Alış veriş
C) Kredi kartımızı
C) Para
17. Aile bütçesi nedir?
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ailemizin gelir ve gideridir.
A) Paramızı harcarken isteklerimize öncelik vermeliyiz.
B) Alış-veriş yapmaktır.
B) Para harcarken tutumlu olmalıyız.
C) Tasarruf yapmaktır.
C) Alış-veriş yapmadan önce mutlaka liste yapmalıyız.
18. ‘’Paramızı harcarken …………………. davranmalıyız.’’ Cümlesi
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz?
13. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir?
A) Tasarruflu
A) ihtiyaçlara
B) Savurgan
B) isteklere
C) Tutumlu
C) moda olan giysilere
19. Bir öğrencinin oyun ve ders için ayıracağı süre aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oyuna daha fazla zaman ayırmalıdır.
A) İsteklerimiz için para biriktiririz.
B) Oyun hiç oynamamalıdır.
B) Yeteri kadar para birikince isteklerimizi alırız.
C) Oyuna ve derse gerektiği kadar zaman ayırmalıdır.
C) Her zaman isteklerimizi öncelik vererek para harcamalıyız.
20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarrufla ilgili değildir?
A) Ak akçe kara gün içindir.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
Celalcan harçlığının hepsini harcamayıp kumbarasında biriktiriyordu.
C) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Kendi kendine“Biriktirdiğim bu paralarla sonunda istediğim bisikleti
alabileceğim” diyordu.
Kumbarasındaki para gitgide artıyordu.
15. Yukarıdaki metinde Celalcan’ın hangi özelliğinden söz edilmiştir?
A) İsteklerine öncelik verdiğinden.
B) Tutumlu olduğundan.
C) Savurgan olduğundan.
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