Etkileşimli Eğitim
Benim Eşsiz Yuvam -61. Aşağıdakilerden hangisi kaynakları bilinçli tüketmeye örnek değildir?
6. Aileler yedi yaşını dolduran çocuklarını okula göndermektedirler.
A) Odadan çıkarken lambayı söndürmek
Ailelerin bu davranışı çocukların hangi haklarına saygı duyduğunu
B) Akşamları televizyon izlememek
göstermektedir?
C) Diş fırçalarken musluğu kapatmak
A) eğitim
B) sağlık
2. Kaynakları bilinçli kullanmak aşağıdakilerden hangisini etkiler?
C) güvenlik
A) Fiziksel gelişimi
7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem
B) Aile bütçesini
verdiğini gösterir?
C) Vatandaşlık haklarını
A) Fabrikalar açması
B) Cumhuriyeti ilan etmesi
3. Aşağıdakilerin hangisinden tasarruf yapılamaz?
C) Kılık kıyafette yenilik yapması
A) hava
B) zaman
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) doğal gaz
A) İnsanların haklarına karşı saygılı olunmalıdır.
B) Ailede kararların ortak alınması, insan haklarına saygıyı gösterir.
4. Aşağıdakilerden hangisi paradan tasarruf etmektir?
C) Çocuk hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.
A) Açıkta satılan yiyeceklerden almamak
B) Kumbaraya para atmak
9. “Atatürk’ün cumhuriyeti ilan etmesinden sonra ............................. ve
C) Çalışma planı hazırlamak
................................. hürriyeti gibi birçok hak ve hürriyete kavuştuk.”
Yukarıdaki cümleyi en iyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
5. Denizler, yedi katlı apartmanın altıncı katında oturmaktadır. Üst
A)eğitim - öğretim
komşuları Denizlerin camı açıkken hiçbir şey silkelememektedir.
B)sağlık - yönetim
Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
C) seçme – seçilme
A) Apartmanda bir gün temizlik günüdür.
B) Deniz’in babası apartman yöneticisidir.
10. “Bizim anayasamızda herkesin istediği yere yerleşebilme ve .........................
C) Komşular birbirlerine saygı duymaktadırlar.
satın alma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.”
Yukarıdaki cümleyi en iyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
A) Mülk
B) Seyahat
C) Ulaşım
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11. “Ayrıca herkes dilediği yere gidebilme ve .......................................... edebilme
16. “Mahallemizdeki çocukların hepsi yine mahallemizde bulunan
hakkına sahiptir. Bizler bu hak ve hürriyetlere ........................ sayesinde
ilköğretim okuluna gitmektedir.”
kavuştuk.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hak ve özgürlüklerimizden hangisine vurgu
Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisini
yapılmıştır?
kullanmayız?
A) Eğitim görme hakkı
A) Seyahat
B) İletişim hakkı
B) Atatürk
C) Yaşama hakkı
C) Ulaşım
17. “Ülkemizde camilerin yanı sıra kilise, havra gibi diğer dinlere ait
ibadet haneler de vardır.”
12. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarından biri değildir?
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hak ve özgürlüklerimizden hangisine vurgu
A) Din ve vicdan özgürlüğü
yapılmıştır?
B) İş ve meslek sahibi olmak
A) Din ve vicdan hürriyeti
C) Canının istediği her şeyi yapmak
B) Yerleşme ve ikamet etme
C) İletişim hürriyeti
13. Aşağıdakilerden hangisi hak ve sorumluluklarımız arasında yer almaz?
18. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi en iyi
A) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?
B) Askerlik yapma
A) Eğitim hakkı
C) Düşünce hürriyeti
B) Yerleşim hürriyeti
C) Cumhuriyetin ilanı
14. Aşağıdakilerden hangisi, hürriyetlerimizi güvence altına almıştır?
19. Seçme ve seçilme hakkı aşağıdaki olayların hangisi ile teminat altına
A) Geleneklerimiz
alınmıştır?
B) Anayasamız
A) Medeni kanunun kabulü
C) Göreneklerimiz
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Eğitim birliği yasası
15. “ Ailede ortak bir karar alındı. Baba emekli olduğunda ailenin
20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve
Antalya’ya yerleşmesi kararlaştırıldı.”
özgürlüklerden birisi değildir?
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hak ve özgürlüklerimizden hangisine vurgu
A) Yaşama hakkı
yapılmıştır?
B) Seçme ve seçilme hakkı
A) Seyahat etme
C) Kadın erkek eşitliği
B) Yerleşme ve ikamet etme
C) Mülk edinme
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