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BENİM EŞSİZ YUVAM -2Fiziksel olarak aşağıdakilerden hangisine
9. “Her çocuğun …………….. hakkı vardır.”
daha çok benzeriz?
cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile
A) Öğretmen B) baba
C) komşu
tamamlanması daha doğru olur?
Aşağıdakilerden hangisi ile benzerliğimiz
A) özgür
B) eğitim
C) yaşama
yoktur?
10. “Çocuk düşüncesini ………. açıklama
A) Dede B) anne
C) arkadaş
hakkına sahiptir.” cümlesini
Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerine
aşağıdakilerden hangisi ile
benzeyen özelliklerimizden birisi olamaz?
tamamlanması daha doğru olur?
A) saç rengi
A) özgür
B) eğitim
C) yaşama
B) eğitim durumu
11. “Tüm bireylerin ………….. görme hakkı
C) boy uzunluğu
vardır.” cümlesini aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
hangisi ile tamamlanması daha doğru
A) Boyumun uzunluğu babama benziyor.
olur?
B) Gözlerimin rengi anneme benziyor.
A) özgür
B) eğitim
C) yaşama
C) Anne ve babamıza benzeyen
12. Aile içerisinde kurallara ihtiyaç
yanlarımız olamaz.
duyulmasının nedeni
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel
aşağıdakilerden hangisidir?
özelliklerimizden biri değildir?
A) Çocukların daha çok çalışması
A) göz rengimiz
B) Aile bireylerinin sağlıklı olması
B) ten rengimiz

C) Ailede birlik ve düzeninin sağlanması

C) müzik zevkimiz

13. Ailede iş bölümü aşağıdakilerden

Ayşe: - Annem sarışın ben esmerim.

hangisini sağlar?

Fatma: - Bende ablam gibi kıvırcık
saçlıyım.

Zeynep: - Kardeşim benden uzundur.
6. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi aile
bireyleriyle olan benzerliğinden söz

A) Ayşe
B)Fatma C) Zeynep
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aile bireylerinin fiziksel özelliklerinde
benzerlikler vardır.

C) İşlerimizin zorlaşmasını

sınıf öğrencisi olan Gül’ün evdeki
sorumluluklarından biri olabilir?
A) Yemek yapmak

B) Bozulan aletleri tamir etmek
C) Kıyafetlerini toplayıp dolabına

B) Duygu ve düşüncelerimiz aile

yerleştirmek

bireyleri ile aynıdır.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) İlgi ve yeteneklerimiz aile

bireylerinden farklı olabilir.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Evde çocukların görüşlerine de önem

B) Aile içinde kararlar birlikte
alınmalıdır.

B) İşlerimizin kolaylaşmasını
14. Aşağıdakilerden hangisi, ilköğretim 2.

etmektedir?

verilmelidir.

A) Herkesin üzerine düşen işin artmasını

A. Evde kurallar aile bireyleri
tarafından belirlenmelidir.

B. Evdeki işler, iş bölümü yapılarak
gerçekleştirilmelidir.

C. Herkes istediği kurala uyma
özgürlüğüne sahip olmalıdır.

C) Ailede kararları baba alır.
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