Hayat Bilgisi Değerlendirme Testi
Kendimi Demokratik Yollarla İfade Ederim

1) Aşağıdakilerden hangisi
yanda verilen görsel ile
ilgili değildir?

5)

3/C sınıfında sınıf başkanlığı seçimi
yapılacaktır.

A) Fikirlerimizi yazarak içine atabiliriz.

Bu durumda, verilenlerden hangisi doğrudur?

B) İsteklerimizi yazma imkanımız olur.

A) Erkek öğrencilere oy verilmemelidir.

C) Yazılan öneriler dikkate alınmaz.

B) Kız öğrencilere oy verilmelidir.
C) Öğrenciler istediği adaya oy vermelidir.

2) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

6)
A)

A) Fikirlerimizi zorla kabul ettirmeliyiz.

Öğrenciler tarafından
kullanılan
musluk sürekli
B)
C)
su akıtmaktadır.

B) Herkesin fikrine saygı duymalıyız.
C) Sınıfta alınan kararlara uymalıyız.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine
söylenmelidir?
A) Annemize
B) Okul müdürüne

3) Ezgi ,okul temsilcisi olmak
istediğinde aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?

C) Dördüncü sınıftaki öğrencilere

A) Okuldaki çalışanlara söylemelidir.
B) Aday olup seçime katılmalıdır.

7) Dilek ve istek kutusuna bırakılan aşağıdaki
isteklerden hangisi gerçekleştirilemez?

C) Diğer adayları engellemelidir.
A) Matematik dersini istemiyorum.
B) Tuvaletlerin temiz olmasını istiyorum.
4)

C) Okulda yarışma yapılmasını istiyorum.

Samet, okul tuvaletlerindeki
sabunun bittiğini gördü. Samet,
bu durumda ne yapmalıdır?

8) İsteklerimizi
A) Nöbetçi öğretmene söylemelidir.
B) Ellerini yıkamadan çıkmalıdır.
C) Sabun alıp gelmelidir.

bir dil ile ifade etmeliyiz.

Cümledeki boş alana hangisi yazılmalıdır?
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A) sert

B) nazik

C) üzgün

12)

9) Aşağıdakilerden hangisini seçimle
belirleyemeyiz?

Berk

Okulumuzun kantininde
meyve satılmasını istiyoruz.

A) Sınıf temsilcisini
Berk, yukarıda belirtilen isteğini aşağıdakilerden hangisine iletmelidir?

B) Sınıf başkanını
C) Nöbetçi öğrenciyi

A) müdüre

10)

Dilek kutusuna atılan istek ve dilekler
yetkililer tarafından değerlendirilir.

13) Okul veya sınıf ile ilgili bir isteğimiz olduğu
zaman bu durumu öncelikle kime söylemeliyiz?

Okulda ve sınıfta, düşüncelerimizi
demokratik yollarla belirtmeliyiz.

A) okul çalışanına

İstediğimiz her şeyi başkalarına zorla
kabul ettirebiliriz.

C) öğretmenimize

Yukarıda verilenler doğru-yanlış olarak
sıralandığı zaman eşleşme nasıl olur?
D

A)

B) annesine C) arkadaşına

Y
Y

D

B)

D

D

C)

B) okul idaresine

14) İstek ve şikayetlerimizi okul idaresine yazılı
olarak vermek için aşağıdakilerden hangisini
yazarız?

Y

Y

A) mektup

D

B) dilekçe

C) hikaye

15) Okulda aşağıdakilerden hangisini sadece istek
ve ihtiyaçlarımız için kullanmalıyız?
11) Hangi öğrenci sınıf başkanı seçimi ile ilgili
yanlış bir şey söylemiştir?

A)

Başkan olmak için
adaylar belirlenir.

B)

Herkes istediği adaya
oy verir.

C)

Oylar uygun bir yerde
gizlice sayılır.

A) Yardım kutusu
B) Geri dönüşüm kutusu
C) Dilek ve istek kutusu

16) İsteklerimizi bildirmek bizim en doğal

.

Cümledeki boş alana hangisi yazılmalıdır?
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A) sesimizdir B) hakkımızdır C) işimizdir

