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1.  Ortak kullanılan yerlerin temizliği neden 

önemlidir? 

A) Kendimizin ve toplumun sağlığını korumak için. 

B) Sağlıklı ve dengeli beslenmek için. 

C) Ceza almamak için. 

 

 

2. Ortak kullanılan yerlerin temizliği için hangisine 

dikkat etmeliyiz? 

A) Kullanmamaya dikkat etmeliyiz. 

B) Hijyene dikkat etmeliyiz. 

C) Dengeli beslenmeye dikkat etmeliyiz. 

 

3. Sınıfımız, arkadaşlarımızla birlikte kullandığımız 

ortak kullanım alanlarındandır. Sınıfımızın temiz 

olması, hepimizin sağlığı için önemlidir. Bunun için 

hangisini yapmayız? 

A) Sınıfımızı temiz tutmalıyız.  

B) Çöpleri, çöp kutusuna atmalıyız. 

C) Derslerimize düzenli çalışmalıyız. 

 

4. Hapşırırken ve öksürürken neden ağzımızı 

mendille kapatmalıyız? 

A) Çevremizdekileri güldürmemek için. 

B) Çevremizdekilere göstermemek için. 

C) Çevremizdekilere mikrop bulaştırmamak için. 

 

5. Spor salonlarında temizlik kurallarına dikkat 

etmeliyiz. Böylece hem kendimizin hem de burayı 

kullananların sağlığını korumuş oluruz. Spor 

salonlarında aşağıdakilerden hangisini yapmayız? 

A) Dışarıda kullanılan ayakkabıyla spor salonuna 

girmemeliyiz. 

B) Spor salonunun tuvalet ve lavabolarını 

kullanmamalıyız. 

C) Spor yaparken temiz ve yaptığımız spora 

uygun kıyafetler giymeliyiz. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi en çok mikrobun olduğu 

yerlerden birisidir? 

A) Tuvalet 

B) Merdiven 

C) Koridor 

 

7. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru 

değildir? 

A) Mikrop kapmamak için tuvalete gitmemeliyiz. 

B) Tuvaletleri temiz kullanmalıyız ve temiz olarak 

bırakmalıyız.  

C) Tuvalete girdiğimizde ve tuvaletten çıkarken 

sifonu çekmeliyiz. 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? 

A) Tuvaletten çıkınca mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.  

B) Tuvaletlerin temiz olması için musluğu açık 

bırakmalıyız. 

C) Lavaboyu kirli bırakmamalıyız. 

 

 

9. Oyun parkları, her gün pek çok çocuğun oyun 

oynadığı ortak kullanım alanlarıdır. Parkları 

kullanma ile ilgili hangisi doğru değildir? 

A) Park ve oyun alanlarının temiz kullanılması çok 

önemlidir. 

B) Parkta giydiğimiz giysileri, eve gelince 

değiştirmeliyiz. 

C) Hastalıklardan korunmak için park 

ve oyun alanlarına gitmemeliyiz. 

 

10. Hastalıklardan korunmak için park dönüşü 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Ödevlerimizi yapıp kitap okumalıyız. 

B) Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. 

C) El ve vücut temizliği yapmalıyız. 

 

11. Neden hastayken okula gitmemeliyiz, gidersek 

maske takmalıyız? 

A) Hasta olmamak için. 

B) Hastalığımızı bulaştırmamak için. 

C) Hastalıklardan korunmak için. 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım 

alanlarından birisi değildir? 

A) Evimiz 

B) Okulumuz 

C) Spor salonu 
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