Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Kendimi Tanırım
1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Herkesin güçlü ve başarılı olduğu yönler farklıdır.

(

) Herkes çok iyi basketbol oynayabilir.

(

) İş bölümü yaparak güçlü olduğumuz yönlerde birbirimize yardımcı olabiliriz.

(

) Planlı ve düzenli olmak bizi başarılı yapmaz.

(

) En başarılı olduğumuz ve en iyi yaptığımız iş bizim güçlü yönümüzü gösterir.

2) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile tamamlayınız.
başarılı –çalışarak- yeteneklerimizi- alanlar - takdir -düzenli

 Zayıf yönlerimizi ……………güçlendirebiliriz.
 İnsanlar yetenekleri olduğu alanlarda daha …………..olurlar.
 Planlı ve ………….olursak birçok işte başarılı olabiliriz.
 Çeşitli kurslara giderek ……………geliştirebiliriz.
 Her insanın ilgi duyduğu ve başarılı olduğu ……………farklıdır.
 Başarılı olan her insan ………..edilmelidir.
3- Ödevlerini yetiştiremeyeceğini düşünen ve telaşlanan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Planlı ve düzenli değildir.

B) Derslerinde başarılıdır.

C) Yardımseverdi.

4) Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Osman aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
A) Üzülüp ağlamalıdır
B) Daha çok çalışıp yeteneklerini geliştirmelidir
C) Futboldan vazgeçip basketbol ile ilgilenmelidir

5) Aşağıdakilerden hangisi yetenekli olduğumuz bir işi yaparken hissettiğimiz duygudur?
A) Üzgün

B) Mutlu

C) Sinirli
bekirbulut

6)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün güçlü yönlerinden birisidir?
1-Planlı ve düzenli olması

A) 1

2-Çok hızlı koşması

B) 2

3-İyi futbol oynaması

C) 3

7)Aşağıdakilerden hangisi bir ilgi alanı değildir?
A) Spor

B) Müzik

C) Karamsarlık

8) Birbirlerine yardım eden öğrenciler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşbirliği gelişmiştir

B) Bencildirler

C) Paylaşımcıdırlar

9)Aşağıdaki öğrencilerden hangisi resim alanında diğerlerine göre daha yeteneklidir?
A) Güzel resim yaptığım için arkadaşlarım bana ressam diyor
B) Güzel resim yapabilmek için resim kursuna gidiyorum
C) Daha güzel resim yapmak için çabalıyorum

10)Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir yeteneğini geliştirmek için çaba göstermektedir?
A) Okul takımına seçilebilmek için spor okuluna gidiyorum
B) Yemek yapmak benim için dünyanın en eğlenceli işi
C) Yazım çok güzel değil ama güzel resim yapabiliyorum
11) En yakın arkadaşınızın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmasını istersiniz?
A) Bencil

B) Cimri

C) Sabırlı

12) Bütün arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?
A) Kurnaz
13)

B) Sinirli

C) Dürüst

1.Kızlar futbol sevmez
2.İyi arkadaş olmak için dürüst olmak gerekir
3.Dünyadaki her çocuk oyun oynamayı sever
4.Tüm insanlar birbirine benzerler

Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?
A) 1-4

B) 2-3

C) 1-2-3-4
bekirbulut

