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1. Okula giderken tanımadığımız biri bize çikolata 

vermek isterse aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Hemen oradan uzaklaşmalıyız. 

B) Çikolatayı almalı ama konuşmamalıyız. 

C) Çikolatayı alıp teşekkür etmeliyiz. 

 

2. Kuzey, okulun kapısında servisini beklemektedir. Bu 

sırada yanına gelen tanımadığı biri Kuzey’e yiyecek bir 

şeyler verebileceğini söyler. 

Kuzey, bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıdır? 

A) Teşekkür edip almalıdır. 

B) İstemediğini söyleyip oradan uzaklaşmalıdır. 

C) Verdiklerini alıp çöpe atmalıdır. 

 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? 

A) Okula yürüyerek gidip gelirken arkadaşlarımızdan 

ayrılmamalıyız. 

B) Tanımadığımız kişilerden gelen tekliflere hayır 

demeliyiz.  

C) Tehlikeli olduğunu düşündüğümüz kişilerin yanından 

ayrılmamalıyız. 

 

4. Tanımadığımız kişiler bizi rahatsız ederse bağırarak 

veya yüksek sesle yardım istemeliyiz. Çevremizde 

güvenlik personeli varsa ona başvurmalıyız. 

Aşağıdakilerden hangisi bu güvenlik görevlilerinden 

birisi değildir? 

A) Polis 

B) Jandarma 

C) Simitçi 

 

5. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 

okul çağındaki çocuklar için belirlediği 10 altın kural 

vardır. Aşağıda verilen bu karılardan hangisi doğru 

değildir? 

A) Issız sokaklara, inşaat alanlarına ve terk edilmiş 

yerlere gitmeyin. 

B) İnternet ve sosyal medya ortamında tanımadığınız 

kişilerin bize zarar veremez. 

C) Tanıdığınız bir kişiyle bile olsa hiçbir yere annenizin 

ya da babanızın onayı olmadan gitmeyin. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Okula ya da başka bir yere giderken güvenliğiniz 

nedeniyle kimliğinizi yanınızda bulundurmayın. 

B) Zor durumlarda bağırarak yardım isteyin. 

C) Evde yalnız kaldığınızda tanımadığınız kimseye kapıyı 

açmayın. 

7. Kaybolduğunuzu düşündüğünüzde aşağıdakilerden 

hangisini yapmak doğru değildir? 

A) Kaybolduğunuzu fark ettiğinizde olduğunuz yerden 

uzaklaşmalıyız. 

B) Güvenlik görevlileri, polis, jandarma gibi 

güvenebileceğiniz kişilerden yardım isteyebiliriz. 

C) Okul, hastane, karakol, cami gibi yardım 

isteyebileceğiniz yerlere gidebiliriz. 

 

 

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hayır demeliyiz? 

A) Öğretmenimiz okul kurallarına uymamız gerektiğini 

söylediğinde. 

B) Arkadaşımız okula gitmeyip gezmeye gidelim 

dediğinde. 

C) Annemiz bizi eve çağırdığında. 

 

 

9. Okula giderken tanımadığınız bir kişi, sizi lunaparka 

götürmeyi teklif ederse hangisini yaparsanız? 

A) Teklifini kabul edip giderim. 

B) Okuldan sonra gidebileceğimizi söylerim. 

C) Hemen oradan uzaklaşırım. 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikeli olur? 

A) Aile bireyleriyle gezmeye gitmek. 

B) Güvenlik görevlilerinden yardım istemek. 

C) Tanımadığımız kişilerle oyun oynamak. 

 

 

11. Okul çıkışında tanımadığımız bir kişi “Ben annenin 

tanıdığıyım. Annen seni bekliyor. Seni ona götüreyim.”  

derse aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Arkadaşlarımızla birlikte gitmeliyiz. 

B) Hiç bir şey söylemeden hemen oradan 

uzaklaşmalıyız. 

C) Çok iyi olduğunu ve onunla gidebileceğimizi 

söylemeliyiz. 

 

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tanımadığımız kişilerin verdikleri yiyecekleri kesinlikle 

almamalıyız. 

B) Yakınımız olduğunu söyleyen kişileri tanımasak ta 

birlikte gitmeliyiz. 

C) Aile büyüklerinin söylediklerini hiçbir zaman 

yapmamalıyız. 
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