
 
 

 

1. Günlük hayatımızda birçok acil 

durumla karşılaşabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi evde 

karşılaşabileceğimiz acil durumlardan birisi değildir?

A) Trafik kazası 

B) Yangın 

C) Elektrik çarpması 

 

2. Evde yalnızken herhangi bir sebepten

çıkabilir. Yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisini 

yapmayız? 

A) Telaşa kapılmadan büyüklerimize haber 

vermeliyiz.  

B) Yangını söndürmek için çalışmalıyız. 

C) İtfaiyenin 110 numaralı telefonunu arayarak 

adresimizi bildirmeliyiz. 

 

3. Evimizde yangın çıkarsa aşağıdakilerden 

yapmak doğru olmaz? 

A) Yangının yayılmasını önlemek için kapı

pencereleri kapatmalıyız. 

B) Dumandan zehirlenmemek için evden 

uzaklaşmalıyız. 

C) Apartmanımızda asansör varsa onu kullanarak

binayı terk etmeliyiz. 

4. Yangın çıktığında evden dışarı 

çıkamıyorsak aşağıdakilerden hangisin yapmak doğru 

olmaz? 

A) dumandan zehirlenmemek için güvenli bi

girmeliyiz.  

B) Odanın kapısının altını ıslak havluyla kapatmalıyız.

C) Yangın çıkan odanın kapı ve pencerelerini 

açmalıyız. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi evimizde yangın çıkmasına 

neden olabilir? 

A) Bilgisayarla oynamak. 

B) Ateşle oynamak. 

C) Televizyon seyretmek. 
 

6. Yangın çıktığında hemen itfaiyeyi aramalıyız. 

İtfaiyenin numarası hangisidir? 

A) 110 

B) 112 

C) 155 
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7. Okulda düşüp bir yerimizi burkabiliriz.

Bu durumda hangisini yapmak doğru olmaz?

A) Koşarak hareket etmeliyiz.

B) Bir arkadaşımızdan nöbetçi öğretmene haber 

vermesini istemeliyiz. 

C) Burkulan yerin üzerine, beze sarılı

buz koymalıyız. 

 

8. Acil durumlarda ailemize haber verilmesi için 

hangisini bilmeliyiz? 

A) Aile büyüklerinin ne iş yaptığını.

B) Anne ve babamızın telefon numaralarını.

C) Anne ve babamızın kimlik bilgilerini.

 

9. Bir yerimiz kesilebilir ya da kanayabilir.

durumda hangisin yapmak doğru olmaz?

A) Kesilen yeri temizlemek.

B) Kesilen yeri gazlı bezle sarmak.

C) Kesilen yere tuz ve şeker dökmek.

10. Kesiklerde 

yapmalıyız? 

A) Kesilen yeri yakmalıyız.

B) Kesilen yerimizi iple bağlamalıyız

C) Temiz bezle tampon yapıp 

 

11. Bir yerimiz yandığında

yapmak doğru olmaz? 

A) Yanan yerdeki giysiyi çıkarmak.

B) Yanan yeri bezle sarmak.

C) Yanan yere soğuk su dökmek.

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Acil durumlarda polis, 

rahatsız etmemeliyiz. 

B) Acil bir durumda kendisine ulaşılabilecek birkaç 

yakınımızın telefon numarasını öğrenmeliyiz. 

C) Yangın, kaza gibi durumlarda aramamız gereken 

telefon numaralarını da bilmeliyiz.

 Acil Bir Durum VarTesti 

Okulda düşüp bir yerimizi burkabiliriz. 

Bu durumda hangisini yapmak doğru olmaz? 

meliyiz. 

ımızdan nöbetçi öğretmene haber 

Burkulan yerin üzerine, beze sarılı 

8. Acil durumlarda ailemize haber verilmesi için 

Aile büyüklerinin ne iş yaptığını. 

ne ve babamızın telefon numaralarını. 

kimlik bilgilerini. 

Bir yerimiz kesilebilir ya da kanayabilir. Bu 

durumda hangisin yapmak doğru olmaz? 

Kesilen yeri temizlemek. 

Kesilen yeri gazlı bezle sarmak. 

Kesilen yere tuz ve şeker dökmek. 

Kesiklerde kanamayı durdurmak için ne 

Kesilen yeri yakmalıyız. 

iple bağlamalıyız. 

tampon yapıp bastırmalıyız. 

Bir yerimiz yandığında aşağıdakilerden hangisi 

 

Yanan yerdeki giysiyi çıkarmak. 

Yanan yeri bezle sarmak. 

Yanan yere soğuk su dökmek. 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru 

Acil durumlarda polis, itfaiye gibi kuruluşları 

Acil bir durumda kendisine ulaşılabilecek birkaç 

yakınımızın telefon numarasını öğrenmeliyiz.  

Yangın, kaza gibi durumlarda aramamız gereken 

numaralarını da bilmeliyiz. 


