Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Acil Bir Durum Var
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Günlük hayatımızda birçok acil durumla karşılaşabiliriz.
( ) Yangın hem malımıza hem canımıza zarar verir.
( ) İtfaiyenin telefon numarası 112 dir.
( ) Kazalara karşı dikkatli olmalıyız.
( ) Acil durumlarda aranabilecek telefon numaralarını bilmeliyiz.

2- Aşağıdakilerden hangisi kazaların sebeplerinden değildir?
A-Dikkatsizlik

B-Tedbir

C-İhmal

3-Aşağıdakilerden hangisi yangın esnasında yapmamız gereken bir davranıştır?
A-Telaşlanarak yangın yerinde beklemek.
B-Kapı ve pencereleri açmak.
C-İtfaiyeyi aramak ve komşulara haber vermek.
4-Yangın esnasında dumandan daha fazla etkilenmemek için ne yapmamız gerekir?
A-Emekleyerek yangın yerinden uzaklaşmalıyız.
B-Yangın çıkan yerde beklemeliyiz.
C-Kapı ve pencereleri kapatmalıyız.
5-Aşağıdakilerden hangisi yangın esnasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A-Yangın esnasında asansör kullanmak.
B-Komşulara haber vermek.
C-Telaşa kapılmadan büyüklerimize haber vermek.

6-Bir yerimiz kesilebilir veya kanayabilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A-Kesilen yer yıkanarak temizlenmelidir.
B-Herhangi bir bezle yara kapatılmalıdır.
C-Büyüklerimize haber verilmelidir.

bekirbulut

7-Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebep olur?
A-Arkadaşlarımızla konuşmak.
B-Arkadaşımızı itmek veya çekmek.
C-Kazalara karşı dikkatli olmak.
8-Herhangi bir yerimiz yandığı zaman aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A-Yanıkla temas eden giysileri çıkarmak.
B-Yanık üzerine soğuk uygulamak.
C-Yanık üzerini bantla yapıştırmak.

9-Tehlikeli bir durum esnasında insanları uyarmak için kullanılan sese
ne ad verilir?
A-Siren
B-Müzik
C-Korna

10-Aşağıdaki harf ve rakam eşleştirmelerini örnekteki gibi yapınız.
1 Yangını fark edince sakin olup

A

itfaiyeyi aramalıyız.

2 Yangını söndüremiyorsak

B

asansörü kullanmamalıyız.

3 Yangın esnasında

C

evi hemen terk etmeliyiz.

4 Yangın durumunda
5 Dumandan zehirlenmemek için

D

eğilerek dışarıya çıkmalıyız.

E

ailemize haber vermeliyiz.

11-Aşağıdakilerden hangisi acil durum telefon numaralarından değildir?
A-112

B-155

C-111

12-Aşağıdaki acil durumlarda aranacak telefon numaraları ile ilgili eşleştirmeleri yapınız.
Arkadaşlarımla parkta
oynarken yaşlı bir teyze
kendini iyi hissetmediğini
söyledi.

Pencereden baktığımda
karşıdaki binada yangın
çıktığını gördüm.

110

155
Misafirliğe gitmiştik. Eve
döndüğümüzde kapının
açık olduğunu ve eşyaların
karıştırıldığını anladık.

Okula giderken iki tane
arabanın çarpıştığını
gördüm.

bekirbulut

112

