Hayat Bilgisi Test -101. Fiziksel özelliklerinden dolayı kendisini sorunlu hisseden bir insan için
hangisini söylenebilir?
6 . “Emirhan, kardeşi ile marketten dönerken evinin yönünü hatırlayamadı.”
A) mutsuz ve içine kapanık
Emirhan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
B) mutlu ve huzurlu
A) Tanımadığı kişiden yardım alması
C) sağlıklı ve güler yüzlü
B) En yakın polis karakoluna gitmesi
C) Yabancı kişilerin arabasına binmesi
2. Tamer sol kolunu batıya doğru uzattığında, Tamer’in önü hangi yönü
gösterir?
7. Konuşmadan karşınızdakine, istediklerimizi nasıl anlatabiliriz?
A) Güney
A) Anlamlı vücut dili kullanarak.
B) Kuzey
B) Telepati ile
C) Doğu
C) Özel işaretlerle

3. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza hangi davranışta bulunursak onu
üzmüş oluruz?
A) Arkadaşımızın duygu ve düşüncelerine saygı duyarsak
B) Fiziksel özellikleri nedeniyle uzak durursak
C) Üzüntü ve sevincini paylaşırsak

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma şekillerinden birisidir?
A) Düşünce gücü
B) Anlamlı vücut dili
C) Empati
5. Pusula hangi yönleri gösterir?
A) Doğu-Batı
B) Kuzey-Batı
C) Kuzey-Güney

8. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı vücut dilimize örnek gösterilemez?
A) Yüksek sesle konuşmayı severim.
B) Üzüldüğüm zaman ağlarım.
C) Sevindiğim zaman gülerim.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yaşamımızı sürdürmek için sosyal ihtiyaçlarımız olmak
zorundadır.
B) Yaşamımızı sürdürmek için temel ihtiyaçlarımız olmak zorundadır.
C) Temel ihtiyaçlarımızın önemi sosyal ihtiyaçlardan daha azdır.

10. Sağır ve dilsizler aşağıdakilerden hangisi ile iletişim kurarlar?
A) Anlamlı vücut dili ile.
B) Birbirlerine dokunarak.
C) Karşılıklı konuşarak.

İNTERAKTİF EĞİTİM
16. İnsanlar en çok hangisine ihtiyaç duyar?
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) beslenmek
A) İnsanların farklılıklarına karşı hoşgörülü olmalıyız
B) gezmek
B) Çevremizdeki insanların duyguları bizi ilgilendirmez
C) oyun oynamak
C) Arkadaşlarımızın dış görünüşleriyle alay edebiliriz
17. Konuşurken vücudumuzun aldığı şekiller, jest ve mimikler
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
12. Aşağıdakilerden hangisi ailenin ortaklaşa kullandığı eşyalardan
A) İletişim kurma yöntemi.
değildir?
B) Anlamlı vücut dili.
A) yemek masası
C) İşaretleşme
B) televizyon
C) diş fırçası
18. Evde yetiştirdiğimiz bitkimizin hangisine ihtiyaç yoktur?
A) güneş
B) su
13. Aşağıdakilerin hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir?
C) yiyecek
A) Doğu-Batı-Kuzey Doğu
B) Doğu-Kuzey-Güney Batı
Ben Selma, biz büyük bir aileyiz. Annem, babam ve kardeşlerimle
C) Doğu-Batı-Kuzey-Güney
birlikte yaşıyoruz. Büyük annem ve büyük babam da bizimle birlikte
yaşıyor. Büyük bir aile olarak birlikte yaşamaktan mutluyuz.
14. Sıla akvaryumda balık beslemek istiyor. Sıla hangisini tek başına
19. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
yapamaz?
A) Çekirdek aile
A) Balıklara yem vermek
B) Geniş aile
B) Akvaryumun suyunu değiştirmek
C) Bölünmüş aile
C) Akvaryuma süs eşyası koymak
20. Yönleri bulmaya yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
15. Konuşurken aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisinden
A) Saat
yararlanmayız?
B) Pusula
A) Dil
C) Rüzgar gülü
B) Deri
C) Kulak
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