İNTERAKTİF EĞİTİM
Kendimi Tanıyorum Test 4
1. İnsanın çevresindeki olumsuz gelişmeler
7. Aşağıdakilerden hangisi ani tepki vermek
karşısında çeşitli girişimlerde bulunması hangi
özelliği ile ilgili-dir?
A) Duyarlı olması

pişman olmak örneğine benzerdir?
A) ceza vermek-uygulamak
B) yarışmaya katılmak-çelinmek

B) Duyarsız olması
C) Düşüncesiz olması
D) Ani tepkiler vermesi

C) TV açmak-seyretmek
D) arkadaşını incitmek-üzülmek
8. Aşağıdakilerden hangisi duygularımızla ilgili

2. İnsanlar ve toplumlar arasındaki diyalog
aşağı-dakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Teknolojik gelişmeler
B) Duygusal ve düşünsel iletişim
C) Savaş araç gereçleri

yanlış bir bilgidir?
A) Bizleri birbirimize yakınlaştırır.
B) Paylaşmayı artırır.
C) İletişim dilidir.
D) Kendimizi değil, başkalarını anlarız.

D) Futbol maçları
3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “sevince
ortak olmak” olarak gösterilebilir?
A) tebrik etmek

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir engel çeşidi
değildir?
A) fiziksel
C) ortopedik

B) özür dilemek

B) duygusal
D) zihinsel

10. Kendi kronolojimizi oluşturduğumuzda hangisi

C) terk etmek
D) af dilemek
4. Kendini çok rahat ifade edebilenler için

en sonda yer alır?
A) Emeklemeye başlama
B) Okula başlama

aşağıdaki seçeneklerden hangisi söz konusu
olamaz?
A) İnsanlarla iletişim kurabilirler.

C) Yuvaya gitme
D) Üniversite sınavına girme
11. Aşağıdaki doğum tarihlerine sahip olan

B) İstekleri doğru bir yöntemle ifade
ederler.

kişiler-den hangisi en küçük olanıdır?
A) 17.09.2002

C) Birbirlerini anlamazlar.

B) 10.09.2002

D) Çevresine karşı duyarlıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi “hoşgörü” ile
yakından ilgilidir?

C) 18.09.2000
D) 10.08.2000
12. Aşağıdaki olaylardan hangisi Atatürk’ün

A) hor görmek
B) defetmek
C) affetmek
D) cezbetmek

hayatın-da diğerlerinden önce
gerçekleşmiştir?
A) Harp okuluna girmesi
B) Şemsi Efendi Okulu’na başlaması

6. Bir kişinin etrafında gerçekleşen olaylara karşı
gösterdiği olumlu tepkiler hangi seçenekte
vurgulanmıştır?
A) Duyarlılık
B) fedakarlık
C)düzenbazlık

C) Babasının ölümü
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne başlaması
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün nüfus
cüzda-nında yer alan kronolojik bilgidir?
A) soyadı
B) adı
C) doğum tarihi

D) tekdüzelik
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D) doğum yeri
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14. Aşağıdaki olaylardan hangisi anne ve
20. Aşağıdakilerden hangisi bireysel
babamızın ortak kronolojilerinin başlangıcını
farklılıklardan değildir?
oluşturur?
A) tanışma tarihleri

A) cinsiyeti
C) göz rengi

B) İlk çocuklarının doğumu

21. Aşağıdakilerden hangisi olumlu

C) İlk geziye çıktıkları tarih
D) Evlerini aldıkları tarih
15. Mevcut organlarını diğer insanlar gibi

duygularımızdan birisi değildir?
A) sevinç
B) mutluluk
C) kıskançlık
D) umut

kullana-mayanlara ne ad verilir?
A) hoşgörülü
B) engelli

22. Belirli varlık ve olayların insanın iç
dünyasında uyandırdığı his nedir?
A) davranış
B) duygu

C) organsız
D) farklı insan

23.

16. Görme özürlüler için alfabe oluşturulması,
tekerlikli sandalye kullananlar için çevrenin
düzen-lenmesi gibi faaliyetlerin ana sebebi
hangis seçe-nekte yer alır?
A) Özürlülere acıma hissinin varlığı

Kapadokya’ya gitmeyi önerdi. Siz ve birkaç
arkadaşınız ise Antalya’ya gitmeyi önerdiniz.
Bu durum karşısında nasıl davranırsınız?
A) Bizim görüşümüzün kabul edilmesi için
mücadele ederiz.
B) Öğretmenimizin belirlediği başka bir

sağlamak
17. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı
çocukların eğitimi için açılan kurumların

yere gideriz.
C) Çoğunluğun kararına saygı duyarak
istenen yere gideriz.

gerçek amaccın ifade eder?
A) Yeteneklerini geliştirici programlar
uygulamak

sağlamak
18. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin nüfus
cüzdanında yer almaz?
A) adı
B) doğum yeri
D) kan grubu

B) kilo
D) zekâ

2-1998 yılında doğdum. 1- Üç

yaşındayken büyük bir kaza geçirdim. 42005 yılında okula başladım. 3-İlk karnemi
2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım. Yukarıdaki
olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) 2-1-4-3
B) 2-3-4-1
C) 3-2-1-4
D) 2-4-3-1
25.

19. Aşağıdakilerin hangisi fiziksel bir özellik
değildir?
A) boy
C) göz rengi

D) Farklı öneriler olduğundan geziyi iptal
ederiz.
24.

B) Karınlarını doyurmak
C) Maaş vermek
D) Mesleklerinde başarılı olmalarını

C) düşünce
D) hoşgörü
Sene sonunda sınıfınızca düzenlenmesi

planlanan bir gezinin yer seçiminde karar
vermek zorundasınız. Sınıfınızın çoğunluğu

B) Özürlülere meslek edindirme
C) Özürlülerin hayatını kolaylaştırma isteği
D) Daha çok ürün satın alabilmelerini

C) adresi

B) saç rengi
D) öğretmeni

Başkalarının duygu ve düşüncelerine

saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Saygısız
C) Hoşgörülü
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B) Heyecanlı
D) Çok dikkatli

