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1. Arkadaşlarınızla devamlı nezaket 

kurallarına uygun bir şekilde konuşuyorsunuz. 

Bu durum arkadaşınızı nasıl etkiler? 

A) Mutlu eder. 

B) Üzer 

C) Kızdırır 

 

2. Baran, akşamları vaktinde yatmadığı için 

sabahları uyanamıyordu. Bu yüzden okula geç 

kalıyordu. Derse öğretmenden sonra giriyordu. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden 

olur? 

A) Derslerinde başarılı olmasına. 

B) Arkadaşlarının dikkatinin dağılmasına. 

C) Arkadaşları tarafından sevilmesine. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşları 

tarafından sevilmez? 

A) Çalışkan ve başarılı olanlar. 

B) Nazik ve kibar olanlar. 

C) Ödevlerini zamanında yapmayanlar. 

 

4. Merve, okula sık sık geç kalıyor ve 

ödevlerini zamanında yapmıyordu. Bu durum 

aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? 

A) Merve’nin derslerinde başarısız olmasına. 

B) Merve’nin sınıf düzenini bozmasına. 

C) Merve’nin arkadaşları tarafından sevilmesine. 

 

5. Aşağıdaki öğrenicilerden hangisi arkadaşları 

tarafından çok sevilir? 

A) Kıskanç ve bencil olanlar. 

B) Çalışkan ve başarılı olanlar. 

C) Sık sık dersi bozanlar. 

 

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi derste 

arkadaşlarımızın dikkatinin dağılmasına neden 

olur? 

A) Derse geç kalmak. 

B) Sınıfa zamanında gelmek. 

C) Öğretmenimizi dikkatli dinlemek. 

7. Arkadaşlarımın eşyalarını izin almadan 

kullanırsam hangi tepkiyle karşılaşırım? 

A) Arkadaşlarım kızar ve üzülürler. 

B) Arkadaşlarım sevinir ve mutlu olurlar. 

C) Arkadaşlarım tarafından sevilirim. 

 

8. Sınıfta bağırarak konuşursam 

aşağıdakilerden hangisine neden olurum? 

A) Beni herkesin dinlemesini sağlarım. 

B) Arkadaşlarımı ve öğretmenimi üzerim. 

C) Daha başarılı olurum. 

 

9. Oyunun kurallarına uymazsam 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Rakiplerimi yener oyunu kazanırım. 

B) Arkadaşlarım beni daha çok sever. 

C) Arkadaşlarım üzülür ve oyun bozulur. 

 

10. Derste öğretmenimi dikkatli dinlersem 

…….. cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlanabilir? 

A) Başarısız olurum. 

B) Arkadaşlarım tarafından sevilmem. 

C) Daha iyi öğrenirim. 

 

11. Teneffüste sınıfta koşarak oynarsam 

………… cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanabilir? 

A) Daha çok eğlenir ve dinlenirim. 

B) Kendime ve başkalarına zarar verebilirim. 

C) Arkadaşlarım ve öğretmenim mutlu olur. 

 

12. Kantinde sıraya girmezsem ……. 

Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlamak doğru olur? 

A) Arkadaşlarımı kızdırır ve üzerim. 

B) İstediğimi daha çabuk alırım. 

C) Adaletli davranmış olurum. 
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