Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Çalışma Kağıdı1

Konu: Güvenli Hayat Ünite Değerlendirmesi
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına” D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 (

) Ulaşım, insanların bir yerden bir yere gitmesidir.

 (

) On bir yaşından küçük çocuklar aracın ön koltuğuna oturabilir.

 (

) Trafikte yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etmeliyiz.

 (

) Acil durumlar dışında acil servis, polis ve itfaiyenin telefonlarını arayabiliriz.

 (

) Evimizde ve okulumuzda kullandığımız teknolojik araç ve gereçler hayatımızı zorlaştırır.

 (

) Bir yaralı görürsek ambulans çağırmalıyız.

 (

) Kaykay, paten ve bisiklet gibi araçları, trafiğe kapalı olan güvenli alanlarda kullanmalıyız.

 (

) Kazalara neden olmamak için elektrikli aletleri kullanırken dikkatli olmalıyız.

 (

) Cep telefonuyla uzun süre konuşmak sağlığımız için zararlı değildir.

 (

) Araçların arka kapısından binmeliyiz ve ön kapısından inmeliyiz.
Aşağıdaki cümlelerde verilen ifadeleri acil durumlarda aranacak numaralarla eşleştiriniz.

Kazada ağır yaralanan kişiler için ararız.
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Yangın çıktığı zaman ararız.


Polisten yardım istemek için ararız.


Doğal afetlerde mahsur kalanları kurtarmak için ararız.
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Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerler uygun sözcükler yazalım.
dikkatli

kemeri

hareketler

kask

 Paten kayarken başımızı korumak için ..................... takmalıyız.
 Parktaki oyun araçlarını .................... bir şekilde kullanmalıyız.
 Araçtaki yolcular sürücünün dikkatini dağıtacak .................... yapmamalıdır.
 Elektrikli ev araçları çalışırken ..................... ile oynamamalıyız.
 Araçtaki tüm yolcuların emniyet ...................... takılı olmalıdır.

kabloları

Emniyet kemeri kullanmalıyız.

1

Aşağıdakilerden hangisinde deniz taşıtları
gruplandırılmıştır?
A) Kamyon, minibüs, otobüs
B) Uçak, helikopter, balon
C) Sandal, gemi, kayık

Sürücünün dikkatini dağıtmamalıyız.
Taşıt tam olarak durmadan inmemeliyiz.

6

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri
güvenli seyahat ederken uyulması gereken
kurallardandır?

2

A)

Aşağıdakilerden hangisi oyun oynarken
güvenli olacağımız yerlerden biri değildir?
A) Okul bahçeleri
B) Sokak araları
C) Oyun parkları

B)

C)

7

Trafikte, yardıma ihtiyaç duyan kişilere
yardım ederken aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıyız?

3

Teknolojik araçları güvenli kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teknolojik araç ve gereçleri güvenli
kullanmaya özen göstermeliyiz.
B) Oyun aracının sesini kulak sağlığımıza
zarar vermeyecek şekilde ayarlamalıyız.
C) Evdeki bazı teknolojik araçları
büyüklerimiz olmadan kullanabiliriz.

A) Trafikte çevremizdeki tanıdığımız
insanlara yardım etmeliyiz.
B) Yardım ettiğimiz insanlara adımızı ve
adresimizi söylemeliyiz.
C) Onlara yardım ederken dikkatli olmalıyız.
8

Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, paten,
kaykay ve kızak gibi araçlarda kullanmamız
gereken uygun kıyafetlerden değildir?
A) Emniyet kemeri
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B) Kask

C) Dizlik

183

9
4

Yukarıdaki verilen numaralardan hangisi
aile, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmet
dayanışma hattına aittir?
A)

5

B)

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik araç ve
gereçleri kullanırken tehlikeli durumlar
oluşturmaz?
A) Teknolojik aletlerin fişleriyle oynamak.
B) Bozulan teknolojik aletleri kendi
başımıza tamir etmek.
C) Islak ellerle prizlere dokunmamak.

C)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Servis araçlarını beklerken kaldırımın
yola uzak bölümünde durmalıyız.
B) Hareket halindeyken araçtan inmeliyiz.
C) Taşıt pencerelerinden elimizi, kolumuzu
uzatmalıyız.

10

Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi
demir yolu taşıtıdır?
A) Otomobil
B) Tramvay
C) Kamyon
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