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1. Aşağıdakilerden hangisini büyüdükçe en 

son yapabiliriz? 

A) Şarkı söylemek 

B) Araba kullanmak 

C) Bisiklet sürmek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisini daha önceleri 

yapabiliyorduk? 

A) Yazı yazmak 

B) Kitap okumak 

C) Resim yapmak 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Birbirimizden farklı fiziksel özelliklerimiz 

olduğu gibi duygularımız ve 

yeteneklerimizde farklıdır. 

B) Bütün farklılıklara saygı duymalıyız. 

C) Yürüme engelli olanların kişilik özelikleri 

de farklıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel 

farklılıktır? 

A) Ezgi, çok güzel hikaye yazar. 

B) Barış, iyi futbol oynar. 

C) Baran, arkadaşlarından daha uzundur. 

 

5. Okulda ısınmak için hangi kaynağı 

kullanırız? 

A) Su 

B) Doğalgaz 

C) Lamba 

 

6.Aşağıdaki davranışlardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Boşa akan muslukları kapatmak. 

B) Gereksiz yanan lambaları kapatmak. 

C) Kullanılmayan sabunları çöpe atmak. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların 

tasarruflu kullanılmasına katkı sağlar? 

A) Çöpleri çöp kutusuna atmak. 

B) Okula zamanında gelmek. 

C) Tuvaletten sifonu çekmeden çıkmak. 

 

 

 

8. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi 

yanlıştır?  

A) Defterlerimizi, kitaplarımızı yırtmamalı 

ve temiz 

kullanmalıyız. 

B) Sınıfımızda bulunan ders araç 

gereçlerine 

zarar vermeliyiz. 

C) Kalem, silgi, cetvel gibi araç ve 

gereçleri düzenli ve tasarruflu 

kullanmalıyız. 

 

 

 

9. Grup çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A)  Çalışmaları grup başkanı yapar.  

B)  Grup üyelerinin hepsi çalışmalardan 

sorumludur.  

C)  İşlerin zamanında yapılması grup 

başkanının çalışmasına bağıdır. 

 

 

10. “Grup çalışması yapmak için altı 

arkadaş grup oluşturmuştur.” Grup üyeleri 

ilk olarak hangisini yapmalıdır? 

A)  Araştırma   

B)  İş bölümü   

C)  Sunum yapmalıdır   
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11. Aşağıdakilerden hangisi grup 

başkanının özelliklerinden birisi olmaz? 

A) Yanlı davranmak, taraf tutmak. 

B) Adaletli olmak, herkese eşit davranmak. 

C) Üstlendiği sorumlulukları yerine 

getirmek. 

 

 

 

12. Aşağıdaki  ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Bana silgi ver 

B) Al şu kalemini 

C) Bana tıraşını verir misin? 

 

 

13. “Tuğra, hasta olduğu için okula 

gelmemişti. Tura’yı merak eden Kuzey 

ziyaretine gitti.” Kuzey, Tuğra’ya hangisini 

söylemelidir?   

A) Geçmiş olsun 

B) Kolay gelsin 

C) Dersine çalış 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dinleme 

kurallarından birisi değildir? 

A) Konuşulanları yazmak. 

B) Konuşmacı ile göz teması kurmak. 

C) Sormak istediklerimiz için konuşmanın 

bitmesini beklemek. 

 

 

15. Ders anlatılırken resim yapmak gibi 

başka şeylerle ilgilenmek  aşağıdakilerden 

hangisine neden olur? 

A) Konuşmanın bitmesine, 

B) Konuşmacıya saygısızlık, 

C) Dinleyenlerin ilgisini çekmek, 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 

A) Konuşurken dinleyiciyle göz teması 

kurmak, 

B) Dinlerken konuşmacıyla göz teması 

kurmak, 

C) Dinlerken konuşmacıya sorular sormak, 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Oyun oynarken kurallara uymalıyız. 

B) Oyun sırasında hata yapan 

arkadaşlarımızı oyundan çıkarmalıyız. 

C) Oyun oynarken arkadaşlarımıza zarar 

vermemeliyiz. 

 

 

18.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A)  Oyunu kazanana kadar devam 

etmeliydin.  

B)  Kazanacağımızı bildiğimiz oyunlar 

oynamalıyız.  

C)  Oyunda kazanmak da kaybetmek de 

doğaldır. 

 

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Çok istediğimiz bir şeyi alacak paramız 

yoksa harçlıklarımızdan birikim yaparak 

sonra alabiliriz. 

B) Harçlığımızla istediğimiz her şeyi 

alabilmeliyiz. 

C) Annemiz ve babamız aylık 

harcamalarımızı planlamalıdır. 

 

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Para biriktirirken tutumlu olmayı 

öğreniriz. 

B) Tutumlu olmak güzel bir alışkanlıktır. 

C) Tutumlu olanlar her istediğini alabilir. 
 
 


