
 

 

1. Görseldeki topluluğa 

ne ad verilir? 

A) Aile 

B) Mahalle 

C) Komşu 

2. En çok kimlerle iletişim kurarız?

A) Yabancılarla 

B) Aile bireyleriyle 

C) Komşularımızla 

3. İletişim kurarken hangisini yapmayız?

A) Saygılı olmak. 

B) Nazik olmak. 

C) Kaba olmak. 

4. Tanıdıklarımızla ve yabancılarla aynı 

şekilde iletişim kurmayız. Aşağıdakilerden 

hangisi tanıdıklarımızdan birisi değildir?

A) Sokakta yürüyen adam.

B) Komşu ve akrabalarımız.

C) Aile bireyleri ve arkadaşlarımız.

5. Sabah uyandığımızda aile bireylerine 

asıl selam veririz? 

A) Hoş geldin 

B) Günaydın 

C) Merhaba 

6. Evimize yakın yerlerde oturan kişilere 

ne ad verilir? 

A) Akraba 

B) Tanıdık 

C) Komşu  

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dışarıda karşılaştığımız 

komşularımızla da selamlaşırız

B) Komşularımıza nazik ve güler 

yüzlü olmaya çalışırız. 

C) Komşularımızı görmezde
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8. Tanımadığımız kişiler bize bir şeyler 

vermek isterse ne yapmalıyız?

A) Hayır deyip oradan uzakla

B) Alıp teşekkür ederiz.

C) Ona bağırıp uyarırız.
 

9. Tanımadıklarımızla özel bilgilerimizi 

paylaşmamalıyız.  Aşağıdakilerden hangisi 

özel bilgilerimizden birisi değildir?

A) Adres bilgilerimiz.

B) Kitap ve g

C) Kimlik bilgilerimiz.
 

10. Tanımadığımız kişilerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış 

olur? 

A) Israr ederlerse yüksek sesle 

yardım istemeliyiz.

B) Verdikleri hiçbir şeyi kabul 

etmemeliyiz. 

C) Çağırdıkları zaman onlarla 

gitmeliyiz. 

 

11. Haksızlığa uğradığımızı 

düşündüğümüzde, istemediğimiz bir şeyi 

yapmaya zorlandığımızda, kesin bir ş

karşı çıkmalı ve durumu, 

yetişkinlere söylemeliyiz.

hangisi güvenli kişilerden birisi değildir?

A) Öğretmenler

B) Yabancılar

C) Akrabalar

 

12. Telefonda ve Genel Ağ’da; kimlik 

bilgileri, adres ve aile yaşantımızla ilgili 

bilgileri neden paylaşmamalıyız

A) Kötü amaçlı kişiler 

B) Annemiz ve babamız 

C) Kimlik bilgilerimiz silinebilir.
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