Hayat Bilgisi Test -111. Evde yetiştirdiğimiz bitkilerin bize faydası aşağıdakilerden hangisidir?
A) sorumluluk duygumuzu geliştirir
B) düzenli ders çalışırız
C) duygularımızı daha güzel ifade ederiz
6. Aşağıdakilerden hangisi canlı türü değildir?
A) Çiçek
Ben Mert, evde annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Annem
B) Kaya
çalışmıyor. Babam ise memur. Büyük annem ve büyük babam köyde
C) Kedi
yaşıyorlar. Bayramlarda onları ziyaret etmeyi çok seviyorum.
2. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel bir özellik değildir?
A) Çekirdek aile
A) ten rengimiz.
B) Geniş aile
B) cinsiyetimiz
C) Bölünmüş aile
C) duygularımız
Ben Gökçe, evde annemle birlikte yaşıyorum. Evde anneme
yardımcı olmayı çok
seviyorum. Annemle birlikte yaşadığım için çok mutluyum.
3. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile
4. Aşağıdaki canlı türlerinden hangisini evde besleyemeyiz?
A) kuş
B) ayı
C) köpek
5. Hiç söz kullanmadan sağladığımız iletişim biçimini nasıl adlandırabiliriz?
A) beden dili
B) şifreleşme
C) sağır ve dilsiz

8. Evde beslediğimiz canlılardan hangisinin suya, toprağa ve güneşe
ihtiyacı vardır?
A) çiçek
B) balık
C) kanarya
9. Aşağıdaki ailelerden hangisi farklıdır?
A) anne-baba-dede-çocuklar
B) anne-baba-çocuklar
C) anne-baba-çocuklar-hala-amca
10. Yönler neye göre belirlenir?
A) Güneş’e
B) Ay’a
C) Yıldızlara

İNTERAKTİF EĞİTİM
11. Bir aile en az kaç kişiden oluşur?
A) 2
B) 5
C) 10

12. “Serhat, annesinin nasihatlerini bütün dikkatiyle dinliyordu.” Bu
durumda Serhat, annesiyle iletişim kurarken hangi duyu organını
kullanmıştır?
A) kulak
B) dil
C) göz
13. Ayşe = Ailemizde annem,babam, kardeşim ve ben varım
Ayten = Ailemizde annem, babam, üç erkek kardeşim, iki kız kardeşim ve
ben varım
Aslı= Ailemizde annem, babam, dedem, ninem ve ben varım.
Yukarıdaki üç arkadaştan hangisinin ailesi geniş ailedir?
A) Ayşe
B) Ayten
C) Aslı
14. Akrabalık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Eğitim
B) Komşuluk
C) Kan bağı
15. “Çiğdem evde hayvan beslemek istiyor.”
Çiğdem’in aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?
A) Hayvanın bakım sorumluluğundan kaçınması
B) Temizlik ihtiyacını gidermesi
C) Hayvanın sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi

16. Ailemizin ve yakın akrabaların bağlantısını oluşturan çizelge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soy ağacı
B) Nüfus cüzdanı
C) Aile listesi
17. “Esra her sabah aynaya bakıp gülümsüyor ve arkadaşlarıyla
arasındaki fiziksel farklılığı hiç sorun etmiyordu.”
Bu durumda Esra için ne söylenebilir?
A) Kimseyle anlaşamayan biridir.
B) Kendini sevmeyen, kıskanç biridir.
C) Kendisiyle barışık ve fiziksel özelliklerini tanıyan biridir.
18. Aşağıdakilerden hangisi aile soyağacında yer almaz?
A) Kardeşler
B) Büyük anne
C) Arkadaşlar
19. Bir ailenin öncelikli ihtiyacı hangisidir?
A) gezme
B) kitap
C) giyinme
20. Soy ağacında yer alan aşağıdakilerden hangisi bize en uzaktır?
A) Teyze
B) Anne
C) Baba
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