Konu Testleri
Gruplardaki Rollerimiz Değerlendirme Testi
B) İş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği
D)Tek kişinin başarılı olduğu

1. Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi
özelliklerden biri değildir?
A) Sorumluluk duygumuz gelişir.
B) İşbirliği ve dayanışmayı öğreniriz.
C) Kendimize karşı güvenimiz artar.
D) Rekabet etmeyi öğreniriz.
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir?
A) Sorumluluk, aldığı görevi yerine getirmektir.
B) Sorumluluğun gerektirdiği iş birliğini yapmadır.
C) Sorumluluk, yerine getirilmediğinde meydana gelebilecek olumsuzlukları
görmektir.
D) Sorumluluk, bireye ve bireysel çalışmalara önem vermektir.
3. "Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına 'Rol'
denir" tanımına dayanarak İlköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi
uygun bir rol değildir?
A) Sınıf başkanı seçilmek
B) Okulu temizlemek
C) Okulun öğrencisi olmak
D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
4. Aşağıdakilerden hangisi evin düzeniyle ilgili alınmış bir karar olabilir?
A) Sınıf tahtasının silinmesinden nöbetçi öğrencinin sorumlu olması
B) Çıkarılan kıyafetlerin odada gelişi güzel bırakılmayıp dolaba konulması
C) Öğretmenin derse erken gelmesi
D) Sınıf temizliğinin ortak yapılması

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir?
A) İşin tek başına yapılamayacak kadar fazla olması durumunda
B) İşin kısa sürede bitmesi istenmesi durumunda
C) İşin bitirilmesinde farklı becerilere ihtiyaç duyulması durumunda
D) Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir takım çalışması örneğidir?
A)
Sınıf tahtasının silinmesi
B)
Sınıfın kirletilmesi
C)
Okul gazetesinin çıkarılması
D)
Yatarken dişlerin fırçalanması
9.Takım çalışmalarında başarılı olmak için, karşılıklı güven neden önemlidir?
A) Üyelerden biri görevini aksatırsa başarıya ulaşılamaz.
B) Karşılıklı güven yetenekli olduğumuzu gösterir.
C) Başarılı olmak için güven yeterlidir.
D) Güvendiğimiz üyeler bizim işlerimizi de yaparlar.
10. Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz?
A) Yoksul öğrenciler için yardım düzenlenmesi
B) 23 Nisan için sınıf olarak bir gösteri hazırlanması
C) Bayrağın göndere çekilmesi
D) Oyuna daha fazla zaman ayırabilmek için işlerin paylaşılması

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği
sorumluluklardan biri olamaz?
A) Her sabah yatağını düzeltmek.
B) Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
D) Evin alışverişlerini yapmak.
6. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak
istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın Önemi
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