
HAYAT BĐLGĐSĐ ETKĐNLĐKLERĐ 
Adı Soyadı:................................................................                                     

HAYAT BĐLGĐSĐ GENEL DEĞERLENDĐRME 
A-Doğru olan seçeneği işaretle. 
1-Saatlerini belirterek planlı çalışan Yunus Emre’nin kazancı nedir? 
a-Yapacağı işlerin bazılarını unutabilir.    
b-Geç saatte biten filmi izleyebilir. 
c-Her zaman başarılı olur, hiçbir işini aksatmaz. 
 
2-Aşağıdaki eşleştirmelerden  hangisi yanlıştır? 
a-Matematik-Abaküs      b-Hayat Bilgisi-Türkçe Sözlük      c-Türkçe- Boya Kalemi 
 
3-Her yerde kurallar niçin vardır? 
a-Đnsanları sıkıntıya düşürmek için     
b-Kurallara uymayanlara  ceza vermek için 
c-Đnsanların huzur ve güven içinde rahat bir şekilde yaşamaları için 
 
4-Şeref köşemizde bulunanlar  hangi seçenekte tam ve doğru verilmiştir? 
a-, Atatürk’ün resmi, Đstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Bayrağımız 
b-Bayrağımız ve Atatürk’ün resmi      
c- Bayrağımız 
 
5-Aşağıdaki besin gruplarından hangisi kemiklerimizin gelişiminde en çok etkiye sahiptir? 
a-Şekerli yiyecekler       b-Yağlı yiyecekler       c-Süt ve süt ürünleri 
 
6-Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? 
a-Meslek seçiminde önemli olan, mesleğin  sağlayacağı  kazançtır. 
b-Meslek seçiminde önemli olan, mesleğin kazandıracağı saygınlıktır. 
c-Meslek seçiminde önemli olan mesleğin gerektirdiği yetenek ve ilgiye sahip olmaktır. 
 
7-Arkadaş seçiminde Ayla’nın dikkat etmesi gereken davranış hangisidir? 
a-Sınıftaki en güzel kız olan Buse’yi  seçip onunla arkadaş olmak 
b-Çok şişman diye Fatma ile arkadaşlık etmemek 
c-Fiziksel ayrım yapmadan en iyi anlaşıp uyum sağladığı Fatma ve Sacide ile arkadaş olmak 
 
8-Aşağıdaki davranışlardan  yanlış olan hangisidir? 
a-Ali, yayalar için kırmızı ışık yanarken  ,hızlıca yaya geçidinden karşıya geçti. 
b-Berke, her zamanki gibi üst geçidi kullanarak okula gitti. 
c-Burak Eren, sabah trafik polisinin ‘geç’ işaretiyle yaya geçidinden karşıya geçti. 
 
9-Cumhuriyet Bayramı’nı niçin 29 Ekim tarihinde kutlarız? 
a-TBMM ,  bu tarihte açıldığı için. 
b-M.K. Atatürk, bu tarihte Samsun’a çıktığı için. 
c-Cumhuriyet, bu tarihte ilan edildiği için 
 
10-Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır? 
a-Ayakkabıcı-Ayakkabı tamircisi      b-Terzi—Konfeksiyoncu     c-Kasap-Fırıncı 



B-Verilen sözcüklerle eksik cümleleri tamamla. 
Kurallar,düzenli,temiz ve bakımlı ,milli marşları, Türk Bayrağı, M.Akif Ersoy,Zeki 
Öngör,görev dağılımı, semtler,adres,vali 
 

a- Kaybolduğumuzda kendi güvenliğimiz için ……………………………….…..çok önemlidir. 
 
b- Huzur ve güven için……………………………………………..gereklidir. 

 
c- Birbirine takın mahallelerin birleşmesi sonucu ……………………………..……….oluşur. 

 
d- Başarılı olmak için……………………………………………çalışmalıyız. 

 
e- Sağlıklı yaşamak ………………………………………………..olmakla sağlanır. 

 
f- Đşlerin kolayca bitmesi için………………………………………..………….yapılmalıdır. 

 
g- Đstiklal Marşı’mızın şairi………………………………………………..…..’dur. 

 
h- Özgür ulusların……………………………………………………..vardır. 

 
i- Bağımsızlık sembollerimizden birisi…………………………………….…………..’dır. 

 
j- Đstiklal Marşı’mızın bestecisi……………………………………….……’dür. 

 
k- Đldeki en büyük yönetici………………………………………….dir.      

 
C-Okuduğun cümlelerden doğru olanların başına çiçek resmi, yanlış olanların başına ağlayan 
yüz resmi çiz. 
(     ) Polis, gece bekçisi, jandarma, güvenlik görevlisi güvenliğimiz için çalışır. 
 
(     ) Her çıkan kalemlik ve kalem çeşitlerini mutlaka almalıyız. 
 
(     ) Ödevlerimizi yapamadığımız zaman dürüstçe öğretmenimize nedenini açıklamalıyız. 
 
(     ) Arkadaşım bana zarar verince, sebebini sormadan onu cezalandırabilirim. 
 
(     )Okul çıkışı parkta bir saat oynayıp  sonra eve gitmek hakkımdır. 
 
(     )Ucuz olan eşyaları kalitesine bakmadan ve ihtiyaçtan fazla almak doğru değildir. 
 
(     )Mahalle, birbirine uzak, sokak ve caddelerin birleşmesiyle oluşur. 
 
(     )Babamı tanıdığını söyleyen kişiler, beni evime götürebilir. 
 
 

   
  


