Ülkemin Gelişmesindeki Sorumluluklarım Testi
1. Aile içinde her bireyin, belli görev ve
sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi
ailedeki sorumluluklarımızdan birisidir?
A) Yere çöp atmamak
B) Sınıfımızı temiz tutmak
C) Aile bireylerine yardım etmek
2. Sorumluluk aşağıdaki kurumların hangisinde
başlar?
A) Okulda
B) Ailede
C) Sokakta
3. Odamızı toplamak, eşyalarımızı temiz ve
tutumlu kullanmak hangisinde aldığımız görev ve
sorumluluklardandır?
A) Ailede
B) Okulda
C) Yolda
4. Aile bireyleri, görev ve sorumluluklarını yerine
getirirse ne olur?
A) Düzenli ve mutlu bir şekilde yaşantılarını
sürdürebilirler.
B) Fazladan iş yapıp yorulurlar.
C) Birbirlerine karşı saygı ve sevgilerini
kaybederler, mutsuz olurlar.
5. Ailemize olduğu gibi ülkemize karşı da görev
ve sorumluluklarımız vardır. Aşağıdakilerden
hangisi ülkemize karşı yerine getirmemiz gereken
görev ve sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Okul ve sınıf kurallarına uymak.
B) Spor yapmak, müzik dinlemek.
C) Çalışkan ve başarılı olmak.
6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı da
görev ve sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Öğrenci olarak eğitimimize önem vermek.
B) Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki eşyaları dikkatli
kullanmak.
C) Sağlıklı ve dengeli beslenmek.

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmesi için
sahip çıkmamız gereken değerlerden birisi
değildir?
A) İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmak.
B) Vatansever ve çalışkan olmak.
C) Erken yatıp, erken kalkmak.
8. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Okulda bayramlarda, belirli günlerde, spor ve
bilgi yarışmalarında aldığımız görev ve
sorumluluklarımızı eksiksiz, en iyi şekilde yerine
getirmeliyiz.
B) Bizden sonra kullanacaklara sağlam ve yeni
eşyalar almalıyız.
C) Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki eşyaları dikkatli
ve özenli kullanmalıyız.
9. Aşağıdakilerden hangisi çevremize karşı
sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Sağlıklı beslenmeli ve düzenli olarak spor
yapmalıyız.
B) Evimizi, okulumuzu, sınıfımızı, çevremizi temiz
tutmalıyız.
C) Çevremizi ve doğayı korumalıyız, ağaç
dikmeliyiz.
10. Okulda bayramlarda, belirli günlerde, spor
ve bilgi yarışmalarında aldığımız görev ve
sorumluluklarımızı eksiksiz, en iyi şekilde yerine
getirmek hangi sorumluluklarımızdandır?
A) Ülkemize karşı sorumluluklarımızdan,
B) Ailemize karşı sorumluluklarımızdan,
C) Çevreye karşı sorumluluklarımızdan,
11. Her zaman görev ve sorumluluklarını yerine
getiren çocuklar olmalıyız. Bu değerlere sahip
olarak yetişen çocuklar ileride hangisinin
gerçekleşmesini sağlar?
A) Yeni park ve bahçelere yapılmasını,
B) Ülkesinin gelişmesini ve yükselmesini,
C) Çevrenin temiz ve düzenli olmasını,
12. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmesi,
yükselmesi için yapmamız gerekenlerden birisi
değildir?
A) Vatansever ve çalışkan olmak.
B) İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmak.
C) Sağlık ve temizlik kurallarına uymak.
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