
 

 

1. Günlük yaşamımızda kazalardan 

korunmak için uymamız gereken kurallar

ne ad verilir? 

A) Güvenlik kuralları. 

B) Okul kuralları. 

C) Sağlık kuraları. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi düşme tehlikesi 

olan yerdir? 

A) Oturma odası 

B) Balkon 

C) Mutfak 

 

3. Aşağıdaki kazalardan hangisi evde 

olur? 

A) Trafik kazası. 

B) Salıncaktan düşmek. 

C) Elektrik çarpması. 
 

4. Sınıf içindeki öğretmen dolabı, saat, 

çerçeve gibi camlı, kırılabilir eşyalara 

neden dikkatli yaklaşmalıyız? 

A) Kirlenirse temizlemek zor olduğu

B) Kırılırsa yaralanmamıza neden olabilir.

C) Başkalarının da buraları kullandığı için.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi daha çok 

okulda karşılaşabileceğimiz kazalardan 

birisidir? 

A) Başkasıyla çarpışmak. 

B) Banyoda düşmek. 

C) Merdivenden inmek. 

 

6. Güvenliğimiz için merdivenlerden 

inerken ve çıkarken merdivenin hangi

tarafını kullanmalıyız? 

A) sol 

B) sağ 

C) orta 

www.testimiz.com  

ünlük yaşamımızda kazalardan 

korunmak için uymamız gereken kurallara 

düşme tehlikesi 

3. Aşağıdaki kazalardan hangisi evde 

Sınıf içindeki öğretmen dolabı, saat, 

çerçeve gibi camlı, kırılabilir eşyalara 

irse temizlemek zor olduğu için. 

Kırılırsa yaralanmamıza neden olabilir. 

Başkalarının da buraları kullandığı için. 

Aşağıdakilerden hangisi daha çok 

okulda karşılaşabileceğimiz kazalardan 

Güvenliğimiz için merdivenlerden 

hangi 

7. Aşağıdakilerden hangisin yapmak 

okulda kazalara neden olabilir?

A) Teneffüse çıkmak.

B) Merdivenlerden inmek.

C) Koridorlarda koşmak.

 

8. Asansörler yanlış kullanıldığında tehlikeli 

olabilir. Bu nedenle

A) Asansöre binerken güvenlik kurallarına 

uymalıyız. 

B) Asansörü kullanırk

basmalıyız. 

C) Asansöre, yanımızda bir yetişkinle 

binmeliyiz. 

 

9. Kibrit ve çakmakla oynamak hangisine 

neden olur? 

A) Yangına 

B) Zehirlenmeye 

C) Elektrik çarpmasına

 

10. Açıkta duran kablolar ve elektrik 

prizleri hangi kazalara neden olabilir

A) Zehirlenme 

B) Elektrik çarpması

C) Trafik kazası 
 

11. Açık bırakılan musluklar

neden olur? 

A) Yangın 

B) Zehirlenme 

C) Su baskını 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi evde ya da 

okulda karşılaşabileceğimiz kazalardan 

birisi değildir? 

A) Elektrik çarpması

B) Yangın çıkması 

C) Otomobil çarpması
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