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SOSYAL BİLGİLER
Okul Hayatım
1. Okul bizi fiziksel ,sosyal, duygusal ve zihinsel olarak hayata hazırlar.
2. Okul, kültür, ahlak ve eğitim gibi birçok kavramı öğrendiğimiz yerdir.
3. Kişinin sosyalleşmesine ve insanlar ile iletişiminin gelişmesine yardımcı olur.
4. Kişi sportif faaliyetler ile bedensel gelişim gösterir.
Yukardakilerden kaç tanesi okulun faydaları arasında yer alır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

2) ‘’ ................... çocuğun temel eğitiminden başlayarak, üniversite eğitimine kadar devam
eden bir süreçtir.’’
Noktalı yere gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Park

B) Ev

C) Dersane

D) Okul

3) Aşağıdaki seçeneklerde okul ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişi eğitim ve etkileşimi sayesinde özgüven kaybına uğrar.
B) Kişi eğitim ve etkileşimi sayesinde özgüven kazanır.
C) Etkinliklerde bulunarak, sosyal çevre edinir.
D) Okul bizi fiziksel ,sosyal, duygusal ve zihinsel olarak hayata hazırlar.
4) 1. Okul çocuğun temel eğitiminden başlayarak, ortaokul eğitimine kadar devam eden bir
süreçtir.
2. Okul, kültür, ahlak ve eğitim gibi birçok kavramı öğrendiğimiz yerdir.
3. Okul bizi fiziksel ,sosyal, duygusal ve zihinsel olarak hayata hazırlar.
4. Kişi sportif faaliyetler ile zihinsel gelişim gösterir.
Yukardaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

5) ‘’Okul bize neler kazandırıyor?’’ sorusuna cevap olmayan sözcük hangisidir?
A) Öfke

B) Özgüven

C) Kültür

4) Ahlak

6) ‘’Okul bizi ............... ,......................., ...................... ve .......................... olarak hayata hazırlar.’’
Noktalı yere hangi sözcükler gelmelidir?
A) Zihinsel – sosyal – öfkeli – sevimli

B) Fiziksel - becerikli – duygusal - usta

C) Fiziksel – sosya l - duygusal - zihinsel

D) Duygusal - sosyal - zihinsel - uysal

7) Okulun kişisel ve toplumsal gelişime olan etkisi , aşağıdakilerden hangi bilgide doğru
olarak verilmiştir?
A) Okul öğrencilerini yetiştirir ve meslek sahibi yapar. Topluma hizmet ederler.
B) Okul öğrencilerini bencil ve saygısız yapar. Anne babalara ve etrafındaki insanlara bağrır .
C) Okula giden insanlar kuralların neden uygulandığını bilmez.
D) KKTC’de her çocuk okula gitmek zorunda değildir.
8) *Karanlığa doğru ilerlediklerini fark ederler.
*Gelecek kaygısı altında olurlar.
*Kendilerini, diğer insanlardan bir adım geride görürler.
Yukardaki özellikleri taşıyan kişiler kimlerdir?
A) Okul eğitimi almayan kişilerin
B) Okul eğitimi alan kişiler
C) Usta eğitimi alan kişiler.
D) Çıraklık eğitimi alan kişiler
9) ‘’En yakın arkadaşı haksız olsa bile onun tarafında olan.’’
‘’Gurup çalışmasında gurup üyelerinden farklı düşünen üye gruptan çıkarılmalıdır.’’
Bu düşünceyi taşıyanlar için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Tarafsız

B) Taraflı

C) Adaletli

D) Haklı

10) ‘’Hayatın belirli bir düzen içerisinde işlediğinin farkına varır; kuralların olduğu ve bu
kurallara uyması gerektiğini fark eder.’’ Yandaki ifadeye uyan seçeneği işaretleyiniz.
A) Otobüs hareket halindeyken ayakta durmaz.

B) Arkadaşının kalemini gizlice alır.

C) Sınıfa istediği saat gelir.

D) Biri konuşurken sözünü keser.

