Hayat Bilgisi Okul Heyecanım Tema Değerlendirmesi
1. Merve, o sabah yine geç uyandı. Aceleyle

6.

yatağından fırladı ve banyoya koştu. Elini yüzünü
yıkadı. Dişlerini fırçaladı. Merve’yi banyoda gören
annesi, Merve’ye “Eğer kaynaklarımızı tutumlu
kullanmazsan bir gün kaynaklarımız tükenebilir.”
diye uyardı.

A) Çizimler kabataslak yapılır.
B) Nesnelerin kuş bakışı görünüşü çizilir.
C) Belli bir ölçüye uygun olarak çizilir.

Merve’nin uyarılma nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kişisel bakımını yapması
B) Diş macununu dikkatli kullanmaması
C) Suyu boşa akıtması.

2. : Hapşırdığım zaman ağzımı kapatırım.

: Açıkta satılan yiyeceklerden satın almam.
: Hasta olduğum zaman okula gitmem.
: Okul tuvaletlerini temiz kullanırım.
Kendi sağlığımız kadar arkadaşlarımızın da
sağlığına dikkat etmeliyiz.
Yukarıda sembollerle verilenlerden hangileri,
arkadaşlarımızın sağlığı için aldığımız önlemlerdir?
A) 
B) 
C) 
3. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilân edildiği
tarihtir?
A) 23 Nisan 1920
B) 30 Ağustos 1922
C) 29 Ekim 1923

4.
Yukarıdaki olayda hangi ihbar numarasını araman
gerekir?
A) 110
B) 112
C) 118
5.

Krokiyle ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bir konuyu okuyarak daha iyi
anlayabiliyorum.

7.

Ben de özet çıkarırsam konuyu daha iyi
anlayabiliyorum.

Yukarıdaki ifadelere göre bu iki arkadaşın hangi
özelliğinin birbirinden farklı olduğu söylenebilir?
A) zevkleri
B) alışkanlıkları
C) öğrenme yöntemleri
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Reklâmlarda ürünlerin yalnız iyi özelliklerinden
söz edilir.
B) Reklâmların amacı ürünü tanıtmak ve satılmasını
sağlamaktır.
C) Reklâmı yapılan her üründe TSE damgası vardır.
9. Buzdolabı alırken öncelikle aşağıdakilerden
hangisini yapmalıyız?
A) Satıcıya ürünün kalitesini sormalıyız.
B) Elimizle sağlamlığını kontrol etmeliyiz.
C) TSE damgasının olup olmadığına bakmalıyız.

10.
Sence hangisi konuşmayla
ilgili doğru bir seçenek
değildir?

A) Ses tonunu ayarlayarak konuşmak.
B) Dinleyenin yüzüne bakmak.
C) Konuşmalarda sert ifadeler kullanmak.

Aşağıdakilerden hangisi
Atatürk’ün yaptığı
yeniliklerdendir?

A) Fes giyilmesi
B) Ölçülerde değişiklik yapılması
C) Arap harflerinin kullanılması

11. Trafik ışıkları nerede bulunur?
A) yol kenarlarında
B) kavşak ve geçitlerde
C) köprülerde

15. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi arkadaşları
arasındaki fiziksel farklılıklardan söz etmektedir?
A)
Cenk de benim gibi hayvanları çok

12.

B)

seviyor. İkimiz de büyüyünce veteriner
olmaya karar verdik.

Ahmet ile ben aynı boydayız. İkimizin de
gözleri siyah.

Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

C)

A) Bireysel çalışma
B) Görev paylaşımı
C) İhtiyaç belirleme

Ayşe’nin benden çok uzun olması
arkadaşlığımızı engelleyen bir sorun
değildir. İkimiz de kitap okumayı çok
seviyoruz. Bunun için de çok iyi
anlaşıyoruz.

13.
Aşağıdakilerden hangisi
cumhuriyeti kurmak için
yaptıklarımdandır?

A) Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yapmak.
B) Askerî okuldan mezun olmak.
C) Toplumsal alanda yenilikler yapmak.

14.

Arkadaşlar tartışmaya gerek yok. Hüseyin de
ümit de birbirlerinden özür dilesin.

16.

Okulumun tarihini
araştırıyorum. Ne
yapmalıyım?

A) Okulun her bölümünü gezmelidir.
B) Okulda daha çok zaman geçirmelidir.
C) Okulun eski fotoğraflarına ulaşmalıdır.
17.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en son
okuduğu ve burayı bitirdikten sonra
kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldığı
okul hangisidir?

Mine
Bana göre her ikisinin de
haklı yönleri var. Ama bu işi
bu kadar büyütmeye gerek
yok.

Gül
Bence de bu olayı büyütmeye gerek yok. Ama Ümit haklı
Ümit2in yalan söyleyecek hâli yok. Hüseyin özür dilemeli.

Efe
Yukarıdaki konuşmalara göre öğrencilerden hangisi
yanlı bir davranış sergilemektedir?
A) Efe
B) Mine
C) Gül

A) Harp Akademisi
B) Şemsi Efendi, İlkokulu
C) Askerî Rüştiye
18. Sosyal kulüp çalışmaları niçin yapılmaktadır?
A) Dayanışmayı ve sorumluluk duygusunu
geliştirmek için
B) Boş zamanları değerlendirmek için
C) Okulu güzelleştirmek için
19. 3/C sınıfı öğrencileri, okullarını ve çevrelerini
temiz tutmak için sloganlar hazırlamaya karar
veriyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tümcelerden
olamaz?
A)
Temiz çevre temiz toplum.
B)
Nasıl buluyorsan öyle bırak.
C)
Temiz okul sağlıklı eğitim.

