Konu Testleri
1. Aşağıdakilerden hangisinde bireysel
farklılıklardan söz edilmiştir?
A) Sınıf arkadaşlarım da on bir yaşındalar.
B) Saçlarımın kıvırcık olmasından memnunum.
C) Nüfus cüzdanımı kaybettim.
D) Yarışmada hepimiz şarkı söyledik.

Duygularımız Ve Düşüncelerimiz Konu Değerlendirme Testi
6. “O kadar heyecanlandım ki sınavda hiçbir şey yapamadım.” diyen biri için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düşüncelerini ön planda tutar.
B) Sınavlarda başarılı değildir.
C) Mantıklı düşünen biridir.
D) Duyguları yaşamını etkiler.

5. Duygu ve düşüncelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Duygu ve düşünceler yüzümüze yansır.
B) Düşünceler duyguları değil, davranışları etkiler.
C) Düşünceler duygulardan daha önemlidir.
D) Duygular yaşamımızdan çok hayalleri etkiler.
6.

7. Duygu ve düşüncelerle ilgili,
I. Olay ve durumlara göre değişir.
II. Bizleri olumsuz etkiler.
III. Kibarca ifade edilmelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
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2. “Olay ya da durumların iç dünyamızda uyandır-dıklarına ………………denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ihtiyaç
B) duygu
C) düşünce
D) istek
3.
3. Arkadaşımı birden karşımda I -gördüm. İkimiz de II-şaşırmıştık. Arkadaşım
konuşurken III- kekelemeye başladı. Onun bu özelliğini IV-unutmuştum.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış kelimelerden hangisi duygu belirtir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
4.
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir düşünce belirtilmiştir?
A) Uzun bir süre a.ağaçların gölgesinde oturduk.
B) Yarın müze gezisine gidileceğini hatırladım.
C) Bence söylediklerinin çoğunu abartıyorsun.
D) Bu deneyi daha kaç defa yapacağız?

8. “Burak gün içinde farklı duygular hissetmektedir.”
Bu durumda Burak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tutarsız biridir.
B) Olaylar, duygularını değiştirebilir.
C) Duygularını tanımlayamaz.
D) Duygu ve düşüncelerini gizler.
9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının düşüncesine saygı göstermeye
örnektir?
A) Arkadaşlarımız düşüncesini söylerken başka şeyle ilgilenmek
B) Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
C) Farklı düşüncedeki insanlara kaba davranmak
D) Söz alarak konuşan öğrencileri dinlemek
10. Arda, arkadaşı Efe şişman olduğu için şişmanlıkla ilgili şakalar
yapmamaktadır.
Arda ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hoşgörülüdür.
B) Duyarlıdır.
C) Yeteneklidir.
D) Duygusaldır.
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