İnteraktif Eğitim
İsteklerimiz İhtiyaçlarımız Testi
1. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve
giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ne
ad verilir?
A) İhtiyaç
B) İstek
C) Hava
D) Yiyecek
2. Nefes alma, beslenme, barınma, soğuktan ve
sıcaktan korunma gibi ihtiyaçlar hangi grupta yer alır?
A) Özel ihtiyaçlar
B) Temel ihtiyaçlar
C) Sosyal ihtiyaçlar
D) Evsel ihtiyaçlar
3. Günümüz şartlarında insanların beslenme, barınma
ve giyinme dışında günlük hayatın vazgeçilmezleri
hâline gelmiş olan başka ihtiyaçları da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Çamaşır makinesi
B) Buzdolabı
C) Uçak
D) Fırın
4. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, insanların
ihtiyaçları büyük ölçüde aynıdır. Aşağıdakilerden
hangisi bu ihtiyaçlardan birisi olamaz?
A) Yemek
B) Su
C) Ayakkabı
D) Palto
5. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ölçüde mutlu
olurlar. Bu nedenle yaşadıkları sürece her şeyden
önce temel ihtiyaçlarını gidermeye gayret ederler.
Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi
değildir?
A) Beslenme
B) Giyinme
C) Oynama
D) Barınma
6. İnsanların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve
kültürel ihtiyaçları da vardır.
A) eğitim almak,
B) yemek yemek,
C) oyun oynamak,
D) kitap okumak,

7. Tiyatroya, sinemaya veya konsere gitmek nasıl
ihtiyaçlarımızdandır?
A) Sosyal ihtiyaçlar.
B) Temel ihtiyaçlar.
C) Özel ihtiyaçlar.
D) Geleneksel ihtiyaçlar.
8. Kitap okumak, seyahate çıkmak, hobi sahibi olmak,
sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak gibi
ihtiyaçlar hangi ihtiyaçlarımızdandır?
A) Özel ihtiyaçlar.
B) Kültürel ihtiyaçlar.
C) Temel ihtiyaçlar.
D) Toplumsal ihtiyaçlar.
9. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar çoğu zaman insanların
bireysel eğilimlerinin ve taleplerinin sonucu olarak
ortaya çıkar. Karşılanmadığında yaşamsal
faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen bu ihtiyaçlara
ne ad verilir?
A) Beklenti
B) Umut
C) İstek
D) Özenti
10. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir.
B) Temel ihtiyaçlar kişilere göre değişiklik gösterebilir.
C) İsteklerimizi karşılayamazsak yaşayamayız.
D) Kitap okumak, gezmek, eğlenmek isteklerimizden bazılarıdır.
11. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Ayak kabımız yırtıldığında yeni bir ayakkabı almak
ihtiyaçtır.
B) İsteklerin önem sırası kişiye göre değişebilir.
C) İhtiyaçlarımız bir kez karşılandıktan sonra bir daha
ortaya çıkmaz.
D) İhtiyaçlarımızı karşılayamazsak acı, üzüntü ve kaygı
duyarız.
12. Aşağıdakilerden hangisi isteklerimiz arazsında yer
almaz?
A) Oyun oynamak.
B) Su içmek.
C) Film izlemek.
D) Şarkı söylemek.
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