Hayat Bilgisi Test -21. Baran, sınıfının kuşbakışı görünüşünü çizerek kendi oturduğu yeri basit
6. Ayşen’in arkadaşlarıyla bulduğu en iyi çözüm aşağıdakilerden
çizimlerle belirtmiştir. Baran’ın yaptığı bu çizime ne ad verilir?
hangisidir?
A) sınıf planı B) sınıf krokisi
C) sınıf resmi
A) Dönüşümlü oturmak.
2. I. saç rengi
II. göz rengi III. boy uzunluğu
IV. ten rengi
B) Birlikte oturmak.
Yukarıdaki özelliklere sahip olan iki öğrenci için aşağıdakilerden hangisi
C) Ayşen’in ayakta durması.
söylenebilir?
7. Aşağıdakilerden hangisi krokinin tanımıdır?
A) Bu kadar benzerlik olması mümkün değil.
A) Kroki; Küçük ölçekli bir haritadır.
B) Birbirlerini kıskanırlar.
B) Kroki; yönleri bulmamızı sağlar.
C) Rastlantı sonucu böyle bir benzerlik olabilir.
C) Kroki; bir yerin kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine çizilmesidir.
3. “Ceren, öğretmenini dinlemeyip sınıftan çıktı. Öğretmen Ceren’e çok
8. Aşağıdakilerden hangisi sınıf krokisidir?
kızdı.” Bu durumda Ceren, öğretmenine kendini affettirmek için ne
yapmalıdır?
A)
A) Özür dileyip elini öpmelidir.
B) Aynı hareketi tekrarlamalıdır.
C) Müdüre şikâyet etmelidir.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B)
A) Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde yanlı davranışlardan kaçınmalıyız.
B) İhtiyaç ve isteklerimizi ifade ederken başkalarına karşı saygılı
olmalıyız.
C) Karşılaştığınız her sorunun bir çözümü vardır ve her sorunu
C)
kendimiz çözebiliriz.
9. “Esra dolabın kapağını yavaşça kapatması gerekirken hızlı bir şekilde
5. “Ayşen’de görme problemi başlamıştı. Boyu uzun olduğu için en arka
çarptı. Dolabın camının kırılmasıyla Esra’nın eli kesilmişti ve canı yanıyordu.
sırada oturuyordu. Uzağı pek iyi göremiyordu. Öğretmeni öncelikle göz
Esra’nın bu dikkatsizliği hem Esra’yı hem de arkadaşlarını çok üzdü.” Bu
problemi olanların önde oturabileceğini söyledi. Ama önde oturan Ayla ve
durumda Esra nasıl davranmalı?
Metin yerlerini değiştirmek istemedi.”
A) Arkadaşlarından özür dilemeli ve camı taktırmalı.
Ayşen sorunun çözümü için ne yapmalıdır?
B) Olayın üzerinde pek durmamalı.
A) Israrla öne oturmalıdır.
C) Camı istemeden kırdığını söylemeli.
B) Öğretmeninden yardım istemelidir.
C) Arkadaşlarıyla konuyu tartışmalıdır.
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10. “Alper’in kötü bir alışkanlığı vardı. Sıraların üzerini çiziyor, kazıyor
sıralarda çukurluklar oluşturuyordu. Bir gün Alper, sırasının üzerindeki
kâğıdına güzel yazı yazamadığını fark etti.”
Alper neden güzel yazamamıştır?
A) Yazısı çirkin olduğu için.
15.
Resimdeki çocuk için aşağıdakilerden hangisi
B) Masası çizik olduğu için
söylenemez?
C) Korktuğu için.
A) Kişisel bakımına dikkat eder.
B) Dişlerini düzenli fırçalar.
11. Okula hazırlıklı gelmenin okul hayatımıza katkısı nedir?
C) Kaynakları tasarruflu kullanır.
A) Öğretmenden korkmamak
16. Aşağıdakilerden hangisi gözlük kullananların ortak özelliklerindendir?
B) Planlı hareket etmek ve başarılı olmak
A) Boylarının aynı olması
C) Herkesin dikkatini çekmek
B) Gözlerinin sağlıklı görmemesi
12. Aşağıdakilerden hangisi okul hazırlığı değildir?
C) Adlarının aynı olması
A) Beslenme çantası hazırlamak
17. Aşağıdakilerden hangisi kişisel tercihe bağlıdır?
B) Okul çantasını hazırlamak
A) isteyen futbol takımına girebilir.
C) Yatağı toplamak
B) Herkes ödevlerini yapsın.
13. “Selim her teneffüse çıkışta kapıyı tekmeliyordu ve çok sert
C) Koridorlarda gürültü yapmayın.
kapatıyordu. Yine bir gün kapıyı sert çekince kapı menteşesinden çıkıp
18. Görüşlerimizi ifade ederken aşağıdakilerden hangisine dikkat
Selim’in üzerine düştü. Neyse ki Selim bu kazayı ucuz atlatmıştı. Omzu acıdı
etmeliyiz?
ama kimseye de bir şey diyemedi. Öğretmeni gelince çok utandı, pişman
A) Çevremizdekilerin makamına
oldu. O gün sınıflarının kapısı açık bir şekilde ders yaptılar.” Selim’in yaptığı
B) Çevremizdekilerin zenginliğine
yanlış aşağıdakilerden hangisidir?
C) Çevremizdekilerin duyarlılıklarına
A) Özensiz ve dikkatsiz olmak.
19. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir?
B) Yaptığı yanlışı kabul etmemek.
A) Başkalarıyla alay etmek
C) Kavgacı ve kıskanç olmak.
B) Otobüste yaşlılara yer vermek
C) Öğretmenimize günaydın demek
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20. Okulumuzun tarihini araştırırken aşağıdaki sorulardan hangisini
A) Okul ve sınıf eşyalarını bilinçli kullanmalı ve korumalıyız.
sormamız yanlıştır?
B) Okulda sorunlar yaşamamak için okul kurallarına uymalıyız.
A) Ne zaman yapıldı?
B) Ne zaman yıkılacak?
C) Kişisel bakımınızı yaparken su ve elektrik gibi kaynaklarını
C) Kaç mezun verdi?
istediğiniz kadar kullanmalısınız.
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