
3

Föy14

  Yeni nesil sorular
  Destekleyici sütunlar
  Video çözümler
  Anahtar sorular
  Çözümlü 

     sorular

SORU 
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Föy

1
OKULUMUZDA HAYAT

Test 1:  Ben ve Arkadaşlarım

13. Sınıf Dinamik Soru Bankası HAYAT BİLGİSİ

“Yavuz, teneffüste sınıf içinde koşuştururken Zeynep’in sırasına çarptı. Zeynep’in cet-
veli yere düştü ve kırıldı. Sınıf nöbetçisinin bunu görmediğini fark etti ve hiç ses çıkar-
madan yerine oturdu. Ders arasında Zeynep’in cetvelinin olmadığını farkeden öğretmen, 
Zeynep’e neden eksik araçla okula geldiğini sordu. Zeynep de cetvelini getirdiğini ancak 
teneffüste kırıldığını ve bunu kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Bu durumda Yavuz, 
……………………………………………….”
Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa Yavuz, doğru bir davranış sergile-
miş olur?

A) olayı dürüstçe arkadaşına ve öğretmenine anlatmak için söz aldı.
B) nöbetçi öğrencinin cetveli kırdığını söyledi.
C) hiçbir şey olmamış gibi davrandı.
D) Zeynep’in doğru söylemediğini, cetveli okula getirmediğini ifade etti.

1.   

A N A H TA R  S O R U
2.  

Evin karşısındaki 
parkta yerde yatan bir kedi gördüm 

ve annemden izin alarak yanına gittim. 
Kedinin yaralandığını ve hareketsiz bir 

hâlde durduğunu fark ettim. Hemen eve dön-
düm. Annemle veterinerliğe telefon edip 

durumu bildirdik  ve onlardan kedi için 
yardım istedik.Verilen olaydan yola çıkılarak Aylin’in,

 1. Yardımseverlik 
 2. Merhamet 
 3. Sevgi 
değerlerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Hoşgörü, mutluluk, sabır, cesaret, paylaşma, saygı, merhamet, dürüstlük gibi temel 
insani değerler, insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun kişiliğini bütünüyle 
geliştirmeyi hedefler. Verilen olayda da Aylin’in numaralanmış değerlerin tamamına 
sahip olduğu söylenebilir.

YANIT: D

ÇÖZÜM
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Test 1Ben ve Arkadaşlarım 

  Önemli işlerimize daha fazla zaman ayırmalıyız.
   Uygulanabilir olmasına özen göstermeliyiz.
   Sosyal faaliyetlere de zaman ayırmalıyız.
   Neyi, nasıl, nerede yapacağımıza dikkat etmeliyiz.
Verilenlerin başlığına aşağıdakilerden hangisi getirilme-
lidir?

A) Plan Yapmanın Faydaları 
B) Planlama Yapılırken Dikkat Edilecekler
C) Planlama Yapmanın Nedenleri
D) Planlı Davranmanın Kişiye Etkileri

3. 
VİDEO 
Ç Ö Z Ü MGiray, Can, Esin ve Kadri'nin kendileriyle 

ilgili vurguladıkları özellikleri şunlardır;

Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapıla-
maz?

A) Çocuklar güçlü yönlerinin farkındadır. 
B) Her biri ilgi duyduğu alanlarda başarıyı amaçlamaktadır.
C) Giray, Can ve Esin  çok iyi arkadaştır.
D) Her birinin farklı ilgi alanları vardır.

Kadri

Spor yapmak çok hoşuma gidiyor. 
İyi ki basketbol kulübündeyim. 

İleride ülkemi temsil eden başarılı 
bir sporcu olmayı hedefliyorum.

Can

Giray

Esin

En sevdiğim ders müzik. Ritim 
ve sesler ilgimi çekiyor. Bir müzik 

aletini ustaca çalmayı çok isterim.

Okumayı çok seviyorum. 
Kitaplardaki hikâyeler hayallerimi 

şekillendiriyor.

Dünyaca ünlü ressamların hayatları 
ve yaptıkları çok hoşuma gidiyor, 
ben de onlar gibi olmak istiyorum.

4.   

DİKKAT

Cep telefonu, tablet 
ve bilgisayarda vakit 
geçirmeden önce 
zaman planlaması 
yapmalıyız. Aksi 
durumda vaktin nasıl 
geçtiğini fark etmez 
ve önemli işlerimizi 
aksatırız.

TA N I M

Öz değerlendirme 
belli bir konuda bi-
reyin kendi kendisini 
değerlendirmesidir. 
Öğrencilerin kendile-
rini keşfetmelerine, 
güçlü ve zayıf yön-
lerini tanımalarına 
yardımcı olur. Kişilere 
kendi kendilerine 
“Ben ne için varım? 
gibi sorular sorma, bu 
sorulara yanıt arama 
ve kendini geliştir-
me olanağı tanıyan 
önemli bir araçtır. Öz 
değerlendirme, ken-
dimize 
ayna tutmaktır.
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Test 1Ben ve Arkadaşlarım 

 

Verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) kroki B) plan
C) kuş bakışı D) harita

“Ahmet, otobüste yaşlılara yer verir. 
Arkadaşlarıyla iyi geçinir. İnsanlara say-
gılı davranır.”
Buna göre Ahmet’le ilgili aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi yapılabi-
lir?

A) Derslerinde başarılıdır.
B) Olumlu değerlere sahiptir.
C) Planlı hareket eder.
D) Sosyal etkinliklere katılır.

Tarafsızlık

Uyumluluk

Sır tutmak

Kıskançlık

 
 

 

Verilen özelliklerden kaçı arkadaşlık 
ilişkilerini olumlu yönde etkiler?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Eda : Saygılı
Doruk : Adil
Berke : Hoşgörülü
Arkadaşlık ilişkilerimizde verilen 
öğrencilerden hangilerinin söylediği 
özellikler yer almalıdır?

A) Yalnız Eda
B) Eda ve Berke
C) Berke ve Doruk
D) Eda, Doruk ve Berke

Arkadaşlarımızla güçlü bir bağ kurabil-
mek için,
1.  Nezaket ifadelerini kullanarak konuş-

malıyız.
2.  Gerektiğinde öfkeli davranabiliriz.
3.  Arkadaşımızın bize söylediği sırrı baş-

kalarıyla paylaşmamalıyız.
davranışlarından hangilerini yapmalı-
yız?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

5.   Yüksek bir yerden aşağıya doğru 
bütün genişliği içine alacak şekilde 
bakmaya ................... denir.

Ç Ö Z Ü M Ü  YA N I T L A R DA
6.  

Verilen şemadaki soru işaretli yere aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Güçlü yönlerimiz 
B) İsteklerimiz
C) İhtiyaçlarımız
D) Bireysel özelliklerimiz

Yeteneklerimiz

Becerilerimiz

İlgi alanlarımız?

7.   

8.   

9.   

10.   
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TA N I M

 

Şekilde bir sınıftaki oturma düzeni ile ilgili bazı bilgiler yer 
almaktadır.
Buna göre,

  Ayşe ve Utku yan yana oturmaktadır.
  Emine en önde ve cam kenarında oturmaktadır.
  Sınıfta 9 kişilik oturma yeri vardır.
  Mete en arkada ve Utku’nun önünde oturmaktadır.

ifadelerinden kaçı doğrudur?

A) 1                       B) 2                            C) 3                        D) 4

Bir öğrenci uzun bir süre sonra teslim edilecek olan proje 
ödevini zamanında yetiştirememiştir. Bunun üzerine öğret-
meni “Sana teslim tarihini söylememe rağmen ödevini 
yetiştiremedin. Senin ................................................” demiştir.
Verilen metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanman gerekir.
B) bu derste başarısız olduğunu kabul ederek yoluna devam 

etmen gerekir.
C) sınıf kurallarının belirlenmesine katkı sağlaman lazım.
D) sağlıklı iletişim kurma becerini geliştirmen için çalışma-

lıyız.

1.   

2.   

Emine

Ayşe Utku

Mete

Test 2

DİKKAT

Çalışma planı ha-
zırlandıktan sonra 
şu sorular sorularak 
verimlilik artırılabilir:

  Bu şekilde zaman 
geçirmek beni mutlu 
ediyor mu?

  Boşa harcamış 
olduğum zamanım 
var mı?

  Çalışma planında 
beni başarıya 
götürme yönünde 
ne gibi yenilikler 
yapılabilir?

Bir yerin kuş bakışı 
görünüşünün küçül-
tülerek, kabataslak 
kâğıt üzerine çizilme-
sine kroki denir.

Kroki çizimlerinde 
üçgen, daire, kare, 
dikdörtgen gibi geo-
metrik şekiller kulla-
nılır.

Kroki çizimlerinde 
ölçek kullanılmaz.

Okulum ve Sınıfım
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Emre’nin zayıf olan yönü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Planlı olma
B) Kendini tanıma
C) Sosyal iletişim
D) Zaman yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi okul yaşamı-
nın kazandırdıklarından değildir?

A) Bencil olmayı öğretir.
B) Doğru ve yanlışı ayırt etmemizi sağlar.
C) Bizi hayata hazırlar. 
D) Sosyalleşmemizde etkilidir.

Duygu ve düşüncelerimiz arkadaşları-
mızla olan ilişkilerimizi etkiler.
Buna göre,

Kıskançlık Sinirlilik

Güler yüzlülük

1. 2.

3.

özelliklerinden hangileri arkadaşları-
mızla olan ilişkileri olumsuz etkiler?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Okul yaşamı ile ilgili,

Özgüven kazandırır.1

Arkadaşlarımızla paylaşmayı 
öğretir.

2

Yaşamımızda gerekli olan 
bilgi, beceri, iyi alışkanlık ve 
davranışları öğretir.

3

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1  B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

3.   Emre arkadaşlarıyla sürekli sorun 
yaşamaktadır.

Ç Ö Z Ü M Ü  YA N I T L A R DA
4.  

Kroki ile ilgili,

Bilmediğimiz bir adresi 
bulmayı kolaylaştırır.

1

Ölçek kullanılarak çizilir.2

Günlük hayatta kullanımı zordur.3

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

5.   

6.   

7.   

Test 2Okulum ve Sınıfım



6 3. Sınıf Dinamik Soru BankasıHAYAT BİLGİSİ

Ö Ğ R E N

TA N I M

Test 3

Öğrencilerin okul ve 
toplum yönetiminde 
karar alma süreçleri-
ne etkin olarak katıl-
malarıyla demokra-
siyi içselleştirmeleri 
arasında bağ olduğu-
nu bilmelisin. De-
mokrasi uygulaması 
hayatın her alanında 
olması gereken uygu-
lamaların başında ge-
lir. Çünkü demokratik 
ortam insanların çok 
daha özgür şekilde 
yaşamasını sağlar.

  Atatürk İlkokulu 3/A 
sınıfı öğrencileri 
Anneler Günü’nde 
huzurevindeki yaşlıları 
ziyaret etti. Huzurevi 
sakinleri bu ziyarete 
çok sevindi.

Buna göre 3/A sınıfı öğrencileri için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Duyarlı bir davranış sergilemiştir.
B) Ülkemizdeki huzurevi sayısını öğrenmiştir.
C) Farklı insanlarla tanışmıştır.
D) Yaşlıya saygı gösterme değerleri artmıştır.

 

D Y

1. Sınıfımızda karar alma süreçlerine 
katılmalıyız. Örneğin sınıfımızla birlikte 
yapılacak bir gezi faaliyeti için önerimizi 
söylemeliyiz.



2. Fikirlerimizi açıkça belirtmeliyiz. Kendi-
mizi ifade ederken her zaman karşımız-
dakilere saygılı davranmalıyız.



3.
Duygu ve düşüncelerimizi söylerken söz 
alarak konuşmalıyız. 

4. Okulumuzda isteklerimizi ve ihtiyaçları-
mızı ifade edebileceğimiz dilek kutuları 
hazırlayabiliriz.



Tabloda numaralanmış bilgilerin doğru mu, yanlış mı oldu-
ğu işaretlenmiştir.
Buna göre hangi numaralanmış bilgilerle ilgili yanlış işa-
retleme yapılmıştır?

A) 1 ve 2                B) 1 ve 3
C) 2 ve 3                D) 3 ve 4

1.   

2.   

Sosyal Yardımlaşma

Dayanışma bir top-
luluğu oluşturanla-
rın duygu, düşünce 
ve ortak çıkarlarda 
birbirlerine karşılıklı 
bağlanması demektir.

Toplumsal daya-
nışma ise toplumun 
kurum ve kuruluşla-
rıyla ortak değerlerde 
birleşmesi ve birlikte 
hareket etmesidir.
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Test 3

Okullarda düzenlenen yardım kampan-
yalarının amacı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Toplumda huzur ve mutluluğu arttır-
mak

B) Okul kurallarına uyulmasını sağlamak
C) Nezaket ifadelerini öğretmek
D) Sorumluluklarımızın farkına vardırmak

Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarımı-
zı aşağıdakilerden hangisine dilekçe 
yazarak bildirmeliyiz?

A) Öğretmenimize
B) Okul idaresine
C) Okul çalışanlarına
D) Ailemize

2. Kitap toplama 
	 kampanyası

3.	Ağaç	dikme
	 kampanyası

1.	Okul	kurallarına	
	 uyma	kampanyası

Verilenlerden hangileri okullarda 
düzenlenen sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma çalışmalarına örnek verile-
bilir?

A) Yalnız 2 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Bu çalışmalara katılan öğrencilerde 
aşağıdaki duygulardan hangilerinin 
geliştiği söylenemez?

A) Kıskançlık
B) Empati
C) Paylaşma
D) Merhamet

3.   

Ç Ö Z Ü M Ü  YA N I T L A R DA
4.  

 

Çizgisiz kâğıt kullanılmalı1

Mavi mürekkepli kalem ile 
yazılmalı

2

Anlatım uzun ve ayrıntılı olmalı3

Dilekçe yazımıyla ilgili verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

5.   

6.   

7.   
Okullarda zaman zaman sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma 
kampanyaları düzenlenir.

Sosyal Yardımlaşma
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8. 
VİDEO 
Ç Ö Z Ü M

Verilen afişten yola çıkılarak,
 1. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri dışında çalışmalar 

da yürütülmektedir.
 2. Sorumluluklarımızın gelişmesinde eğitim öğretim dışı 

faaliyetler önem taşır.
 3. Toplumsal birlikteliğin sağlanmasında yardım kampan-

yaları önemli rol oynar.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız 1                B) 1 ve 2
C) 2 ve 3                D) 1, 2 ve 3

Cumhuriyet İlkokulu tarafından başlatılan oyuncak 
toplama kampanyasıyla yardımlaşma, sosyal paylaş-
ma ve arkadaş sevgisinin pekiştirilmesi hedeflenmek-
tedir.
Veliler ve öğrenciler kullanılabilir durumda olan oyun-
caklarını okullarına teslim edebilirler.
Toplanan oyuncaklar, çocuklara yeni yıl hediyesi ola-
caktır.

Ö Ğ R E N

Yardıma ihtiyacı olan 
kişilere yardımda 
bulunmak, aç kalan 
hayvanları doyurmak, 
ihtiyacı olan okullara 
kütüphane yapmak 
gibi birçok yardım 
sayılabilir.

Okul ve çevrede ya-
pılan yardımlaşma 
etkinliklerine öğren-
cilerin katılımının da 
sağlanması önemlidir.

Küçük yaşlardan itiba-
ren verilmesi gereken 
davranışlardan biri 
olan yardımlaşma ko-
nusu oldukça önem-
lidir. Çünkü bireyler 
çevrelerine duyarlı 
olarak yetişmelidir. 
Aksi takdirde kişiler 
üzülerek kendilerini 
mutsuz hissedecektir.

Test 3Sosyal Yardımlaşma
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Test 4Tasarruf - Meslekler

 

Açık

Kapalı

G
ER

EK
Sİ

Z  İSE  SÖND
Ü

R
!

Yukarıda Ada'nın okulundaki bir kayna-
ğın tasarruflu kullanımına dair hazırladı-
ğı tabela verilmiştir. 
Buna göre Ada, hazırladığı tabelayı 
aşağıdaki yerlerden hangisine yapıştır-
malıdır?

A) Muslukların yanına
B) Elektrik düğmelerinin yanına 
C) Sınıf kapılarına
D) Koridor duvarlarına 

Saçlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Saç-
larla farklı modeller yapmak çok hoşu-
ma gidiyor.
Bu cümleleri kuran bir çocuğun aşağı-
daki mesleklerden hangisini seçmesi 
doğru olur?

A) Avukatlık
B) Doktorluk
C) Kuaförlük
D) Öğretmenlik

  

Ata, teneffüste Ali’nin ellerini yıkar-
ken musluğu sürekli açık bıraktığını 
görünce ...................................................

Verilen ifade aşağıdakilerden hangisiy-
le tamamlanırsa Ata doğru davranmış 
olur?

A) Ali’yi yanlış yaptığı konusunda uygun 
bir dille uyarmıştır.

B) Ali’yi görmezden gelmiştir.
C) O da ellerini yıkayıp musluğu açık 

bırakmıştır.
D) Arkadaşını öğretmenine şikâyet 

etmiştir.

Ç Ö Z Ü M Ü  YA N I T L A R DA
1.  

Verilen cümle aşağıdakilerden hangisi 
ile tamamlanırsa doğru olur?

A) teknolojinin gelişmesidir.
B) toplumsal yaşamdaki ihtiyaçlardır.
C) üretimi artırmaktır.
D) farklılıkları çoğaltmaktır. 

Mesleklerin çıkışındaki temel neden 
.......................................

2.   

3.   

4.   
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Ö Ğ R E N

Test 4Tasarruf - Meslekler

Verilenler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

A) Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını arttırmak 
için neler yapılabilir?

B) Okulumuzda hangi kaynaklar vardır?
C) Okulumuzdaki kaynakların kullanımından kimler 
     sorumludur? 
D) Okul kaynaklarının yanlış kullanımı hangi sonuçlara 

neden olur?

KOLAYCA ÇÖZELİM
5. 

OKUL

 Okulumuzu temiz tutarak temizlik malzemelerinin faz-
la kullanılmasını önlemeliyiz.

 Kışın, sınıfımızı havalandırmak için pencereleri kısa 
süre açmalıyız. Böylece yakıtı boşa harcamayız.

 Okulumuzda ve sınıfımızda, gereksiz yere lamba yak-
mamalıyız. Böylece elektriği boşa harcamamış oluruz.

 Aşırı kaynak kullanımını önlemek için okulumuzdaki 
panolara bilgilendirici yazılar asabiliriz. 

 Lavabo ve elektrik düğmelerinin üzerine, kaynakların 
tutumlu kullanılmasını sağlayacak dikkat çekici notlar 
yapıştırabiliriz.

 Kaynakların tasarruflu kullanımıyla ilgili şiir ve resim 
yarışmaları düzenleyebiliriz.

Bu soruyu 
çözmekte 

zorlanıyorsan 
seçeneklerin okulun 

kaynaklarıyla, sorunun 
başında verilenlerin ise 
kaynak kullanımındaki 
verimle ilgili olduğuna 

dikkat etmelisin.

Okuldaki kaynakları 
kullanırken bilinçli 
bir şekilde hareket 
etmek gerekmektedir.
Kaynaklar sınırsız 
olmadığı için tüketim 
şekli çok önemlidir.
Örneğin, okuldaki 
elektrik ampullerini 
çok uzun süre açık 
bırakarak kullanım 
sürelerinin çabuk 
bitmesine neden ola-
biliriz. 
Kaynakların kullanımı 
sadece okulu değil 
tüm dünyayı etkiler. 
Bilinçsiz tüketim 
sonucunda kaynak-
lar azalır ve yeniden 
kaynak elde etmek 
oldukça zorlaşır.
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Okulumuzda Hayat

Kantinde sıraya girmek yerine  arkadaş-
larının önüne geçen Gamze için,
 1. Bencilce hareket etmiştir.
 2. Empatik davranmıştır.
 3. Kurallara uygun davranmamıştır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Ödevimi yaparken 
bana yardım 

etmeyen arkadaşıma 
küstüm.

Figen

Ders sırasında 
çok sıkıldığım 

için arkadaşımla 
konuştum.

Mete

Sabah sınıf 
arkadaşlarımı 

görünce 
“Günaydın” dedim.

Berk

 

Verilenlere göre öğrencilerden hangile-
rinin doğru davranış sergilediği söyle-
nebilir?

A) Yalnız Berk
B) Mete ve Berk
C) Figen ve Mete
D) Figen, Mete ve Berk 

Matematik dersini ve bilgisayar kullan-
mayı seven birinin aşağıdaki meslek-
lerden hangisini seçmesi uygundur?

A) 

Mühendis

B) 

İtfaiyeci

C) 

Terzi

D) 

Kuaför

1.   

2.   

3.   

Ünite 
Testi 1
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HATIRLA

TA N I M

Arkadaşlık insan 
için en önemli kav-
ramlardandır. Sosyal 
bir varlık olan insan, 
arkadaşlık bağları 
sayesinde sosyallik 
yönünü geliştirir.

Arkadaşlarımızın dav-
ranışları bizi olumlu 
ve olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu se-
beple arkadaş seçimi 
çok önemlidir.

Okulumuzda Hayat

Esnek bir vücuda sahip olduğum 
için bale ile uğraşıyorum.

Parmaklarımın 
ince ve uzun 

olması piyano 
çalabilmem 

için bir avantaj 
oluşturdu. Derin

Banu

Banu ve Derin'in söylediklerinden yola çıkılarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Fiziksel özellikler, ilgi alanlarını belirlemede etkilidir.
B) Her çocuğun müziğe ve baleye yeteneği vardır.
C) İnsanların fiziksel özellikleri  farklı olabilir.
D) İnsanların güçlü yanları birbirinden farklılık gösterir.

Verilen davranışların olumlu mu olumsuz mu olduğu tablo-
ya işaretlenecektir.
Buna göre tabloya aşağıdaki işaretlemelerden hangisi 
yapılmalıdır?

A)
1. 
2. 
3. 
4. 

   B)
1. 
2. 
3. 
4. 

     C)
1. 
2. 
3. 
4. 

     D)
1. 
2. 
3. 
4. 

  

4.   

Olumlu Olumsuz

1. Arkadaşım izin almadan kalemimi  
kullandı.

2. Öğretmeni dikkatle dinlemeyen Elif, 
birçoğumuzun dikkatini dağıttı. 

3. Oyun oynarken kurallara uygun hare-
ket eden Çiçek, hepimize örnek oldu.

4. Lale, arkadaşlarına lakap takmayı çok 
seviyor.

5.   

Bireyler fiziksel özel-
likleriyle olduğu kadar 
ilgi ve yetenek alanla-
rıyla da birbirlerinden 
ayrılırlar.

Belirli bir etkinliğe 
yakınlık duymaya ve 
hoşlanmaya ilgi, her-
hangi bir şeyi anlama 
ve yapabilme kabili-
yetine yetenek denir.

Ünite 
Testi 1
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Okulumuzda Hayat

Dilekçelerde tarih 
hangi bölüme yazılır? İnci: Sağ alt köşeye

Azra: Sol alt köşeye

Mert: Sağ üst köşeye

Nur: Sol üst köşeye

Öğrencilerden hangisi dilekçede tarihin yazılacağı yer ile ilgili doğru bilgi vermiştir?

A) İnci B) Nur C) Azra D) Mert

Ezgi’nin okulunda doğal afet yaşayan 
bölgelere yardım gönderilmesiyle ilgili 
kampanya düzenlenmiştir. Bu kampanyaya 
okuldaki bütün öğrenciler gönüllü olarak 
katkı sağlamıştır. 

 Okullarda düzenlenen etkinliklerle ilgili,
 1. İyi iletişim kurmamızı sağlar.
 2. Sosyal paylaşım alışkanlığı kazandırır.
 3. Sorumluluklarımızı azaltır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

6.   

7.   

Ünite 
Testi 1
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Ö Ğ R E N

 

1. 
VİDEO 
Ç Ö Z Ü M

Verilen atasözlerinden kaçı yardımlaşma ve dayanışma 
ile ilgilidir?

A) 1                        B) 2                     C) 3                      D) 4

Bir elin 
nesi var iki elin 

sesi var.

Birlikten kuv-
vet doğar.

Bir el 
bir eli yıkar, 

iki el bir yüzü 
yıkar.

Sakla 
samanı gelir 

zamanı.

1.  Oyun oynarken kurallara uyduğumdan arkadaşlarım 
bana ….........…….. duyar.

2.  Hatalı davranan bir arkadaşıma karşı ………………....……. 
davranırım.

3.  Arkadaşım bir sorun yaşadığında görmezden gelmem 
yani ……………..... bir yaklaşım sergilerim.

4.  İletişim kurarken çok dikkat ederim ……..........…. bir dille 
konuşmaya özen gösteririm. 

Numaralanmış cümlelerdeki boşluklara aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

KOLAYCA ÇÖZELİM
2. 

1 2 3 4
A) güven kibar duyarlı hoşgörülü

B) duyarlı hoşgörülü kibar güven

C) güven hoşgörülü duyarlı kibar 

D) kibar güven duyarlı hoşgörülü

Ünite 
Testi 2

Atasözleri; öğüt 
verme, kalıplaşmış 
olma ve halka mâl 
edilip nesilden nesile 
aktarılma özelliklerine 
sahiptir. Atasözleri, 
bir bakıma özlü söz-
lerdir. Halkın ortak 
düşüncesini, inancını, 
duygusunu, ahlak 
anlayışını, kültürünü, 
felsefesini yansıtır. 
Kültürün aynasıdır. 
Eğitici ve öğreticidir.

Okulumuzda Hayat

Güven: Korku, 
çekinme ve 

kuşku duymadan 
inanma ve bağlanma 

duygusudur.
Kibar: Davranış, 
düşünce, duygu 

bakımından ince, nazik 
olan kimse.

Duyarlı: Dış etkenlere 
karşı duyarlığı olan,  

hassas.
Hoşgörülü: Her şeyi 

anlayışla karşılayarak 
olabildiği kadar hoş 

gören.
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Öğretmenlik

• Güler yüzlü
• Bilgili, yaratıcı
• Çocukları seven
• İyi bir dinleyici
• Açık f ikirli
• Araştırmacı

Hâkimlik

• Adil
• Tarafsız
• Bağımsız
• Ön yargısız
• Hukuk alanında
  eğitimli

İtfaiyecilik

• Dikkatli
• Cesaretli
• Her an göreve
  hazır
• İlk yardım
  hakında bilgili

Meslekler

Verilen şemaya göre,
1.  Mesleklerin farklı özellikleri gerektirir.
2.  Mesleklerin eğitim alanları birbirinden 

farklıdır.
3.  Kişiler sahip olduğu özelliklerin far-

kında olursa uygun mesleği seçebilir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2                          
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Çevremizde bizim için çalışan ve 
hayatımızı kolaylaştıran pek çok 
görevli vardır.

Aşağıdakilerden hangisi güvenliğimizi 
sağlayan görevlilerden biridir?

A) Postacı B) Öğretmen       
C) Polis D) Doktor 

  Hayvan hastalıklarını tedavi eden 
uzman kişilerin mesleğidir.

  Hayvanları sevmek gerekir ve üniver-
sitelerin ilgili bölümünde okunmalıdır.

Verilenler aşağıdaki mesleklerden han-
gisine aittir?

A) Çiftçi B) Veteriner
C) Kasap D) Mimar

Damlayan muslukları 
öğretmenimize söyleyerek tamir 
edilmesini sağlamak

1

Suyu kullandıktan sonra çeşmeyi 
açık bırakmak

2

Rezervuarın suyu az akıtan 
bölümünü kullanmak

3

Verilenlerden hangileri su tasarrufuna 
katkı sağlar?

A) Yalnız 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 

3.   4.   

5.   

6.   

Ünite 
Testi 2Okulumuzda Hayat
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3/A

3/C

3/B

3/D 3/E

Depo

Tuvalet
Kız

Hande’nin sınıfı iki sınıf ara-
sındadır. 
Krokiye göre Hande’nin sınıfı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/B               B) 3/C
C) 3/D               D) 3/E

7.   

1 2 3
A) Tarih Adres İmza

B) İmza Adres Tarih

C) Adres Tarih İmza

D) Tarih İmza Adres

................................. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sınıfımızın istek ve ihtiyaçlarından oluşan 
listeyi belirledik. İmkânlar dahilinde bunların 
karşılanmasını talep ediyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ediyoruz.

 : ..................................
   ..................................

Telefon : ..................................

Ekler : 1. Sınıfımızın istek listesi
  2. Sınıfımızın ihtiyaç listesi

...............

Adı Soyadı
(.......Sınıfı adına)

...............

2

1

3

Verilen dilekçe örneğinde numaralanmış yerlere aşağıda-
kilerden hangisi yazılmalıdır?

KOLAYCA ÇÖZELİM
8. 

Ünite 
Testi 2

Ö Ğ R E N

İstek, dilek ve şikâ-
yetlerini okul idaresi 
ile görüşen öğrenciler 
sorularının çözümü 
için dilekçe yazabilir. 
Dilekçe yazmak de-
mokratik ortamda öğ-
rencilerin istedikleri 
ortama kavuşmasını 
sağlamak konusunda 
oldukça etkilidir.

Bu soruyu 
çözmekte 

zorlanıyorsan 
“Okulda İsteklerimi 

Belirtiyorum”konusuna 
göz atmalısın.

 Okula ait istek ve 
ihtiyaçlarımızın okul 

ortamında demokratik 
yollarla ifade edileceği 
ile ilgili bilgileri gözden 

geçirmelisin.

Sınıfımızın, odamızın 
veya sokağımızın 
konumunu kroki ile 
gösterebiliriz.

HATIRLA

Okulumuzda Hayat



www.tudem.com

3
  Beceri Temelli Eğitim Modeli’ne uygun,
  Yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş,
  “Bilgi”yi kullandıran, 
   “Beceri”yi geliştiren,
   “Yeterlilik”i ölçen,
  Toplam 587 soru yer almaktadır.

Bu kitapta;

SORU SORU BANKASIBANKASI

13. Sınıf Dinamik Soru Bankası HAYAT BİLGİSİ

Föy

4

 

Merhaba sevgili günlük,

Önümüzdeki ay için kendime bazı 
hedefler belirledim. Öncelikle kız 

kardeşimle ve arkadaşlarımla daha 
fazla vakit geçirmek istiyorum. 

Son zamanlarda kendimi bilgisayar 
oyunlarına verdim. Bu durum 

sevdiklerimle sosyalleşmemi engelledi. 
Bunun dışında ders çalışmaya da vakit 
ayırmam gerek. Sınavlarım yaklaşıyor. 

Ders çalışma görevimi sona bırakırsam 
bu dönem notlarım yine düşük 

gelebilir. Umarım düşündüklerimi 
uygulayabilirim.

Umut

Buna göre Umut’un geliştirmesi gereken yönü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojiyle ilgilenmek
B) Planlı olmak
C) İş birliği yapmak
D) Hobi edinmek

1.   

Deneme Sınavı 1

1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, bu sayfanın altında hayat bilgisi testi için ayrılan yere işaretleyiniz.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Öğrenci No

Cevaplarınızı Bu Bölüme İşaretleyiniz

So
ru

So
ru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A B C D

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A B C D

www.mobilolcme.com

UYGULAMAYI

ÜCRETSİZ
İNDİR!

Föy14

Deneme Sınavı Föyü4   ile birlikte

HAYAT BİLGİSİ
FEN BİLİMLERİ
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