Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: 2.ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Planlı olmak zaman kaybetmemize neden olur.
( ) Planlı olan birisi derslerinde başarılı olur.
( ) Teyzemizin eşine enişte deriz.
( ) Babamızın ablasına yenge deriz.
( ) Evimizin adresini öğrenmeliyiz.
( ) Adres bilgilerimizi herkese söylemeliyiz.
( ) Evde işler yardımlaşarak yapılmalıdır.
( ) En önemli sorumluluğumuz derslerimize çalışmamızdır.
( ) Giysilerimizi özenli ve temiz kullanmalıyız.
( ) Okul giysileri ile futbol oynamalıyız.
( ) Ailede herkes sorumluluğu yerine getirmelidir.
( ) Yardımcı olduğumuz kişilerden herhangi bir karşılık beklememeliyiz.
2-Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
enişte-yemek- kuralları -yardımlaşma- düzenini- bina – daire- özenli -görevlerimizi – öncelikkullanmaktan -sorumluluklarımızı- derslerine- doldurmadan- süre
 Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar ……….……… almalıyız.
 Her ailede ………………….olmalıdır.
 Teyzemizin veya halamızın eşine…………………..denir.
 Adres bilgilerinizde; mahalle, cadde ve sokak adı, …………..ve……………numarası bulunmalıdır.
 Her evin …………..vardır.
 Evdeki ……………………..ve…………………….yerine getirmeliyiz.
 Evdeki eşyaları …………….kullanır, evimizin düzenini koruruz.
 Kişisel eşyalarımızın ve odamızın……………. sağlamalıyız.
 İstek ve ihtiyaçlarınızı ……………….. sırasına koymalıyız.
 Bir öğrencinin en önemli sorumluluğu ……………….çalışmaktır.
 Aynı odada birden fazla aydınlatma aracı ……………….kaçınalım.
 Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam olarak …………………..çalıştırmayalım.
 Günlük planınızda, yapacağınız işlere yeterli ………………..ayırmalıyız.
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10- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşma

3- Biz amcamızın neyi oluruz?

ile ilgili değildir?

A-Kardeşi B-Yeğeni C-Oğlu

A-Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
4-Evimizi tarif ederken hangisini bilmeliyiz?

B-İyilik eden, iyilik bulur.

A-Adresimizi B-TC Kimlik no C-Evimizin rengi

C-Sakla samanı, gelir zamanı.

5- Aşağıdakilerden hangisi evimizin yerini

11- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?

belirtir?

A-Cemil, ödevini yapmakta zorlanan kardeşiyle

A-) TC Kimlik numaramız

ilgileniyor.

B-) Adresimiz

B-Annesi sofrayı hazırlarken Ece televizyon izliyor.

C-) Evimizin kat sayısı

C-Kenan, dağılan odasını toplamıyor.

6- Aşağıdakilerden hangisi evdeki kurallarından
birisi değildir?

12- Aşağıdakilerden hangisi planlı ve düzenli bir
öğrencinin özelliği olamaz?

A-Erken yatıp, erken kalmak.

A-Spor yapmak.

B-Evdeki eşyaları özenli kullanmak.

B-Ders çalışmak.

C-Eve geç geleceğimizi haber vermemek.

C-Televizyon izlemek.

7- Öğrencilerin en önemli görev ve sorumluluğu

13- Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili bir

aşağıdakilerden hangisidir?

ihtiyacımız olamaz?

A-Odasını temiz tutmak.

A-Silgi

B-Çanta

C-Oyuncak

B-Derslerine çalışmak.
C-Bulaşık yıkamak.

14- Aşağıdakilerden hangisi istektir?
A-)Ekmek

B-)Giysi

C-)Çikolata

8- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarrufla
ilgili değildir?

15-Babamızın annesine ne deriz?

A-Damlaya damlaya göl olur.

A-Amca B-Babaanne C-Teyze

B-İşten artmaz, dişten artar.
C-El elden üstündür.

16- Planlı ve düzenli olan bir insanda aşağıdaki
davranış özelliklerinden hangileri olamaz?

9- Aşağıdakilerden hangisi yiyecek ve içecek

Huzur

Savurganlık

kullanımında tasarruf sağar?
A-Her yiyecekten evimizde bolca bulundurmak.

A-(

)

B-Yemekleri fazlaca pişirmek.

B-(

)

C-Yiyecekleri uygun koşullarda saklamak.

C-(

)
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