Hayat Bilgisi Test -51. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7. Dengeli beslenme nedir?
A) Dengeli beslenmek için yalnızca sevdiğimiz besinleri bol bol
A) Her türlü besin grubundan ihtiyacımız kadar yemek
yemeliyiz.
B) Besinleri tartarak yemek
B) Sağlıklı yaşamak ve gelişmek için dengeli beslenmeliyiz.
C) Sandalyede dengeli oturarak yemek
C) Açıkta satılan yiyecek ucuz olduğu için onları alıp yiyebiliriz.
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.
B) Dişlerimizi yemeklerden sonra ve yatarken fırçalamalıyız.
C) Tırnaklarımızı ayda bir kesmeliyiz.

8.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tuvalette mutlaka tuvalet kâğıdı kullanmalıyız.
B) Kişisel bakımımızı yaparken elektriği, suyu ve zamanı istediğimiz
gibi kullanabiliriz.
C) Sınıfımızı sık sık havalandırmalıyız.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tuvalet temizliği için gereğinden fazla su kullanmalıyız.
B) Tuvaletten sonra ellerimizi mutlaka sabunla yıkamalıyız.
C) Okulda beslenme yaparken yiyecekleri sıraya ve yerlere
dökmeliyiz.
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Beslenme bittikten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
B) Bozulmuş yiyeceklerimizi arkadaşlarımızla birlikte yiyebiliriz.
C) Sınıfımızda koşarak toz kaldırmamalıyız.
6. Banyo yaparken hangi kaynağı kullanırız?
A) odun
B) kömür
C) su

Resimde hangi yenilik vurgulanmaktadır?
A) Harf inkılabı
B) Şapka inkılabı
C) Soyadı kanunu

9.
yapılan yenilikleri anlatmaktadır?
A) Eğitim öğretim alanında
B) Hukuk alanında
C) Kılık kıyafet alanında

10.
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Yandaki resimler hangi alanda

Resimde hangi alandaki yenilik vurgulanmaktadır?
A) Eğitim öğretim alanında
B) Hukuk alanında
C) Ölçü ve tartı aletlerinde

İNTERAKTİF EĞİTİM
16. Kulüp çalışmalarında karar alınırken kimin kararına önem verilmeli?
A) Grubun ortak kararına
B) Grubun en çalışkanının kararına
C) Grubun en uzun boylusunun kararına
11.

Resimde hangi yenilik vurgulanmaktadır?

A) Sosyal alanda
B) Hukuk alanında
C) Ölçü ve tartı aletlerinde

12. Aşağıdakilerden hangisi doğal besin ürünü değildir?
A) süt
B) çikolata
C) bal
13. Oyun esnasında bir arkadaşımız yaralandığında ne yapmalıyız?
A) Görmemezlikten gelmeliyiz.
B) Hemen doktor çağırmalıyız.
C) Öğretmenimize haber vermeliyiz.
14. Grup çalışmalarında arkadaşlarının güvenini hangi yönünle
kazanmalısın?
A) Dürüstlüğüm ve çalışkanlığımla
B) Kurnazlığımla
C) Sert konuşmalarımla
15. Aşağıdakilerden hangisini laboratuarlarda deney yaparken
kullanmayız?
A) deney tüpü
B) mikroskop
C) televizyon

17. Sınıftaki bütün arkadaşlarının birbiriyle iyi geçinmesini sağlamak için
ne yaparsın?
A) Öğretmenime şikâyet ederim.
B) Grup hâlinde oynayabileceğimiz bir oyun başlatırım.
C) Herkese bağırırım.
18. 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.
19. I. Televizyon izleyerek
II. Arkadaşlarıyla çalışarak
III.Yazarak ve okuyarak
Yukarıda verilenlerden hangileri uygun öğrenme tekniklerindendir?
A) I ve III
B) I, II ve III
C) II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmek ve çalışmak için uygun bir
kaynak değildir?
A) ansiklopediler
B) oyuncaklar
C) kitaplar
www.testimiz.com

