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C) Durumu öğretmenine anlatarak, bir daha böyle bir duruma
düşmemeye karar vermelidir?
4. Öğretmenizin grubunuza verdiği çalışmayı yapacaksınız. Ama bazı
arkadaşlarınız hiç umursamıyorlar. Bu durumda ne yaparsınız?
A) Verilen çalışmayı tek başıma yaparım.
B) Bu arkadaşları öğretmenime şikayet ederim.
C) Önce arkadaşlarımı uyarırım, sorun devam ederse öğretmenime
söylerim.
5. “ Yaren sık sık ödevlerini yapmadan okula gelmektedir. Öğretmeni
Yaren’i birkaç defa uyarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun çözüm
yollarından biri olabilir?
A) Ödevlerine babasına yaptırmalıdır.
B) Günlük çalışma planı yapmalıdır.
C) Yapmadığı zaman bahaneler bulmalıdır.
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Sorunları Çözelim Konu Değerlendirme Testi
1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
6. Kendisine şaka yapılmasını istemeyen biri, başkalarına şaka yapmaktan
A) Öğretmenlerimle aramda çıkan sorunları konuşarak çözerim.
geri durmamaktadır. Bu davranışı gösteren kişi nasıl değerlendirilmelidir?
B) Okuldaki hizmetlilerle sorun yaşadığımda onlara saygılı
A) Başkalarına saygılı davranan biridir.
davranarak ve okul kurallarına uyarak sorunu çözmeye çalışırım.
B) Duyarlı bir insandır.
C) Arkadaşlarımla sorunlarımı, onlarla konuşup tartışarak çözmeye
C) Başkalarına saygısı olmayan bir insandır.
çalışırım.
7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
2. Bir sorunla karşılaştığımızda izlememiz gereken en doğru yol
A) Arkadaşlarımızın üzüntülerinin bizi ilgilendirmemesi.
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerine saygı duyulması.
A) Karamsarlığa kapılmalıyız.
C) Arkadaşlarımızın sevincinin kıskanılması.
B) Çözüm yollarını düşünmeliyiz.
C) Sorun yokmuş gibi düşünmeliyiz.
8. “Bizden farklı düşünen insanların düşüncelerine saygılı olmalıyız.” Bu
insanların düşüncelerine karşı saygılı olmak ne anlama gelmektedir?
3. Ödevlerini tamamlamadan okula giden bir öğrenci bu sorunu nasıl
A) Beğenmediğimiz düşünceleri paylaşmamalıyız.
çözmelidir?
B) Başkalarının düşüncelerine saygı göstermeliyiz.
A) Ödevlerini anne ve babasından yardım alarak yapmalıdır.
C) Bizde onlar gibi düşünmeye başlamalıyız.
B) Öğretmene, elektriklerin kesildiğini söylemelidir.
9. Okula giderken çantasını çaldıran bir öğrencinin başvuracağı uygun
çözüm yolu nedir?
A) Önce öğretmeninin yanına sonra polise gider.
B) Hırsızın peşinden koşar.
C) Arkadaşlarıyla oynamaya gider.
10. Okul kurallarına uymamak ne gibi sorunlar çıkarır?
A) Gürültü kirlilik ve stres ortaya çıkar
B) Herkes birbiriyle daha iyi anlaşır.
C) Okul binası yıkılır.
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