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1. -Ev alma, komşu al.- atasözü ile aşağıdakilerden 

hangisinin önemi belirtilmiştir?  

A) Komşunun 

B) Ev almanın 

C) Akrabanın 

 

 

2. – Komşu komşunun külüne muhtaçtır.- atasözü ile 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 

A) Komşular birbiriyle kavga eder. 

B) Komşular birbirine yardım eder. 

C) Komşular birbirini sevmezler. 

 

 

3. Aynı apartmanda ve yakın binalarda oturan kişiler 

için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? 

A) Akrabalarımızdır 

B) Tanımadıklarımızdır 

C) Komşularımızdır 

 

 

4. Komşuluk ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Komşularla mutluluk, sevinç, sıkıntı ve keder 

paylaşılır. 

B) İlişkiler karşılıklı sevgi, saygı, yardımlaşma içerisinde 

sürdürülür. 

C) Komşularımızı rahatsız etmemek için görmezden 

gelmeliyiz. 

 

 

5. Komşuluk ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) İhtiyaçları olduğunda komşularımıza yardımcı 

olmalıyız. 

B) Komşu çocukları ile kavga etmemek için 

oynamamalıyız. 

C) Komşularımızı rahatsız edecek davranışlardan 

kaçınmalıyız. 

 

 

 

6. Komşuların birbirlerine karşı birtakım hak ve 

görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan 

birisi değildir? 

A) Duyarsız olmak 

B) Saygılı olmak 

C) Hoşgörülü olmak 

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? 

A) Sevdiğimiz bir müzik çıktığında televizyon, radyo, 

müzik seti gibi cihazların sesini komşularımızın da 

dinlemesi için fazla açmalıyız.  

B) Evin içinde bile olsa yüksek sesle konuşmamalıyız, 

gürültü yapmamalıyız. 

C) Balkondan halı, kilim gibi eşyaları silkeleyip alt 

kattaki komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi komşuluk ilişkilerinin topluma 

kazandırdığı yararlardan değildir? 

A) Komşuluk, sosyal dayanışma ve yardımlaşma 

duygusunun gelişmesini sağlar. 

B) Komşuluk, toplum düzeninin bozulmasını ve insanların 

akrabalarından uzaklaşmasını sağlar. 

C) Komşuluk, bireylerin güven içerisinde ve mutlu 

yaşamalarına katkı sağlar. 
 

9. Komşularımızla ilişkilerimiz ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Komşularımızla vakit geçirmek, sohbet etmek, 

yardımlaşmak komşuluk ilişkilerini güçlendirir. 

B) Bayramlarda, düğünlerde ve bazı özel 

günlerde komşularımızla yardımlaşırız. 

C) Evimizin ihtiyaçlarını çoğunlukla komşularımızdan 

karşılarız. 
 

10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? 

A) Komşularımızın çocukları ile arkadaşlık 

yapar, birlikte oyunlar oynar, güzel vakit geçiririz. 

B) Komşularımız bir zorlukla karşılaştığında onlara 

yardım etmeliyiz. 

C) Evimizde pişirdiğimiz kek, börek, tatlı 

ve yöresel yemeklerimizi komşularımızla 

paylaşmamalıyız. 
 

11. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? 

A) Komşularımızla karşılaştığımızda 

selamlaşırız.  

B) Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak bizi mutsuz eder. 

C) İyi komşularımızın olduğunu bilmek kendimizi 

güvende hissetmemizi sağlar. 
 

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? 

A) Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için iletişim 

kurmaktan kaçınmalıyız. 

B) Komşularımızın haklarına saygı duymalıyız. 

C) Komşularımızı rahatsız edecek davranışlardan 

kaçınmalıyız. 

İyi ki Komşularımız Var Testi 
 


