Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Ülkemizdeki Farklı Kültürler
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Sınıftaki eşyaları özenli kullanmalıyız.

(

) Özensiz kullanılan eşyalar daha çabuk zarar görür ve kullanılamaz hale gelir.

(

) Okulumuz ve içindeki eşyalar bizim özel malımızdır.

(

) Okuldaki eşyaları sağlam bırakmak bizim sorumluluğumuz değildir.

(

) Sıra, masa, yazı tahtası, defter, kitap gibi eşyalar ağaçtan elde edilir.

(

) Parklar ve bahçeler, ortak kullandığımız yerlerdir.

(

) Milletimizin ortak mallarını korumak, temiz tutmak hepimizin sorumluluğudur.

2-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 Milletimizin ortak mallarını kullanırken …………………göstermeliyiz.
 Ortak kullandığımız eşyaları ………….……sonrakilere sağlam bırakmalıyız.
 Milletimizin ortak mallarını korumak, temiz tutmak ……………….sorumluluğudur.
 Ortak kullanım alanlarına ………………verenleri uyarmalıyız.
 Otobüs durakları, toplu taşıma araçları hepimizin…………..…. mallarıdır.
 Toplu taşıma araçlarının içerisindeki koltuk, tutacak gibi ……..………….zarar vermemeliyiz.
 Ortak kullanım alanlarını temiz kullanmak ………….….korumak demektir.
 Sıra, masa,defter, kitap gibi eşyaları ………………...kullanmakla ağaçları korumuş oluruz.
hepimizin - bizden - çevreyi -özen- zarar- ortak- eşyalara- özenli

3-Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanılan bir eşya ya da alan değildir?
A-Sınıf

B-Öğretmen Masası

C-Yazı Tahtası

4-Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanına uygun bir davranıştır?
A-Tiyatro salonunda yemek yemek,
B-Kütüphaneden aldığımız kitabı zamanında teslim etmek,
C-Okuldaki masalara ismimizi yazmak,

bekirbulut

5-Okulumuzun daha güzel bir yer olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A-Okulumuzun bahçesine çiçek dikmek.
B-Okul duvarlarına yazı yazmak.
C-Okuldaki çöp kovalarını kaldırmak.
6- Okulda ve dışarıda devlet mallarını özenli kullanmalı ve korumalıyız. Bunun sebebi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A-İsrafı önlemek için.
B-Bizden sonra kullanacak olanlara sağlam bırakabilmek için.
C-Yerine yenisinin alınması veya yapılması mümkün olmadığı için.

7- Aşağıdakilerden hangisi görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireylerle ilgili değildir?
A-Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler ülkesinin gelişmesine katkı sağlar.
B- Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler çok para kazanır.
C- Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler ailesine ve ülkesine faydalı olur.

8- Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanıma özen gösteren bireylerle ilgilidir?
A-Ortak kullanım alanlarına özen gösteren bireyler çevreye katkı sağlamazlar.
B-Ortak kullanım alanlarına özen gösteren bireyler başkalarının haklarına saygılıdırlar.
C-Ortak kullanım alanlarına özen gösteren bireyler her zaman kendisini düşünürler.

9- Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A- Millî birlik ve beraberlik içerisinde toplum hayatı gelişir.
B- Millî birlik ve beraberlik içerisinde işler daha zor yapılır.
C- Millî birlik ve beraberlik içerisinde çok para harcanır.
10- Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım eşyalarına zarar veren bireylere karşı yapılacak bir
davranıştır?
A- Ortak kullanım eşyalarına zarar verenleri görmezden gelmek,
B- Ortak kullanım eşyalarına zarar verenleri uyarmak,
C- Ortak kullanım eşyalarına zarar verenlere yardımcı olmak,
11- Aşağıdakilerden hangisi bir ortak kullanım alanı değildir?
A- Cami

B-Hastane

C-Ev
bekirbulut

