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                            3.SINIF                            3.SINIF
                     HAYAT BİLGİSİ                     HAYAT BİLGİSİ

                                 1. TEMA(OKULDA HAYAT)                                 1. TEMA(OKULDA HAYAT)

                                  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASITEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Adı Soyadı:....................................................................................

Okul No   :....................

    Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.(20 P)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.(20 P)A)

Herkesin güçlü ve başarılı olduğu yönler farklı olabilir.(    )
Arkadaşların birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz davranışları, arkadaşlık ilişkilerini etkilemez.(    )
Arkadaşlarımızın olumsuz davranışları bizi üzmez.(    )
Arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmalıyız.(    )
Kroki kabataslak değil, ölçülü çizilir.(    )
Okulda sadece okuma yazma ve matematik gibi dersler öğretilir.(    )
Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve çok iş yapabilir.(    )
Herkesin fikirlerine saygı duymalıyız.(    )
Güneşli günlerde sınıf lambalarını yakarak daha fazla aydınlık olmasını sağlamalıyız.(    )
Her meslek, günlük yaşamda farklı mesleklerle ilişki içindedir.(    )

 Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(30 P)(30 P)B)

olumlu kroki demokratik tasarruflu duyarlılık

ihtiyaçları dayanışma olumsuz yönlerimizi becerileri

Güçlendirilmesi gereken ........................................geliştirmeye çalışmalıyız.

Arkadaşlarımızın  ........................................davranışları bizi mutlu eder, ....................................... davranışları bizi üzer.

3. Her öğrencinin ilgi alanları ve ....................................... farklıdır.

4. İnsanların sorunlarına karşı ....................................... göstermeliyiz.

5. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmesine ....................................... denir

9. İnsanların ....................................... sonucu çeşitli meslekler ortaya çıkmıştır.

8. Kaynakları dikkatli ve  ....................................... kullanmaya özen göstermeliyiz.

7. Okulda ve sınıfta, düşüncelerimizi ....................................... yollarla belirtmeliyiz.

6.  ....................................... okulda öğrenciler, ailede aile bireyleri ve toplumda halk arasında olabilir.



 Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.(50 P)(50 P)C)

1. Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir arkadaşın Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir arkadaşın 
özellikleri bir arada verilmiştir? (5 P)özellikleri bir arada verilmiştir? (5 P)
A) Sorumluluk sahibi, neşeli, bencil,düzensiz, yalancı
B) Somurtkan, nazik, anlayışlı, oyunbozan,yanlı
C) Cesur, kararsız, saldırgan, kavgacı,kötümser
D) Dürüst, iyimser, uyumlu, duyarlı,planlı

2. Arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirmek için arka-Arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirmek için arka-
daşlarımıza karşı - - - - olmalıyız.daşlarımıza karşı - - - - olmalıyız.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisinin Cümledeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisinin 
yazılması uygun değildir? (5 P)yazılması uygun değildir? (5 P)

A) dürüst   B) kıskanç   C) kibar    D) saygılıA) dürüst   B) kıskanç   C) kibar    D) saygılı

3. Bir okulda öğrenciler yakındaki bir köy okuluna Bir okulda öğrenciler yakındaki bir köy okuluna 
gönderilmek üzere kitap toplama kampanyası gönderilmek üzere kitap toplama kampanyası 
düzenlemişlerdir.düzenlemişlerdir.
Bu kampanyanın öğrencilere katkısı aşağıdaki-Bu kampanyanın öğrencilere katkısı aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir? (5 P)lerden hangisi olabilir? (5 P)
A) Afetlere karşı bilinçlenirler.A) Afetlere karşı bilinçlenirler.
B) Yardımlaşmanın önemini anlarlar.B) Yardımlaşmanın önemini anlarlar.
C) Farklı kültürleri tanırlar.C) Farklı kültürleri tanırlar.
D) Tarihî mirasa sahip çıkarlar.D) Tarihî mirasa sahip çıkarlar.

4.

Bir yerin kuş bakışı görünümünün kağıt üzerine Bir yerin kuş bakışı görünümünün kağıt üzerine 
kabaca çizilmesine ne ad denir?kabaca çizilmesine ne ad denir? (5 P) (5 P)

A) harita   B) atlas     C) kroki    D) kitapA) harita   B) atlas     C) kroki    D) kitap

5.
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerinin güç-Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerinin güç-
lü olmasını sağlayan davranışlardan değildir? lü olmasını sağlayan davranışlardan değildir? (5 P)(5 P)

Buna göre krokide sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı yer-Buna göre krokide sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı yer-
lere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? lere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (5 P)(5 P)

Atatürk İlkokulu binasının üçüncü katının krokisi ve Atatürk İlkokulu binasının üçüncü katının krokisi ve 
krokiye ait bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir.krokiye ait bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

7.

8.

Görseldeki uyarılar aşağıdaki konulardan hangisiyle Görseldeki uyarılar aşağıdaki konulardan hangisiyle 
ilgilidir? ilgilidir? (5 P)(5 P)
A) Okuldaki isteklerimiz A) Okuldaki isteklerimiz 
B) Sosyal yardımlaşmaB) Sosyal yardımlaşma
C) Çevre kirliliğini önleme C) Çevre kirliliğini önleme 
D) Kaynakları tasarruflu kullanmaD) Kaynakları tasarruflu kullanma

6. Ahmet: Büyüyünce suç işleyen insanları yakala-Ahmet: Büyüyünce suç işleyen insanları yakala-
yıp adalete teslim ederek, insanların can ve mal yıp adalete teslim ederek, insanların can ve mal 
güvenliğini sağlamak istiyorum.güvenliğini sağlamak istiyorum.
Buna göre, Ahmet ilerde hangi mesleği seçmeli-Buna göre, Ahmet ilerde hangi mesleği seçmeli-
dir? (5 P)dir? (5 P)
A) Avukat  B) Doktor  C) Polis   D) ÖğretmenA) Avukat  B) Doktor  C) Polis   D) Öğretmen

9. Okuldaki davranışlarımız arkadaşlarımızı olumlu Okuldaki davranışlarımız arkadaşlarımızı olumlu 
ya da olumsuz etkileyebilir.ya da olumsuz etkileyebilir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi okuldaki ar-Aşağıdaki davranışlardan hangisi okuldaki ar-
kadaşlarımızı olumlu yönde etkiler? (5 P)kadaşlarımızı olumlu yönde etkiler? (5 P)
A) Sınıfta yerlere çöp atmakA) Sınıfta yerlere çöp atmak
B) Kantinde sırayı bozmakB) Kantinde sırayı bozmak
C) Okul eşyalarını düzgün kullanmakC) Okul eşyalarını düzgün kullanmak
D) Derste yüksek sesle konuşmakD) Derste yüksek sesle konuşmak

  10  .
İnsanlarla iletişimde bulunurken aşağıdaki dav-İnsanlarla iletişimde bulunurken aşağıdaki dav-
ranışlardan hangisinin yapılması yanlış olur?(5P)ranışlardan hangisinin yapılması yanlış olur?(5P)
A) Konuşanı dikkatle dinlemek.A) Konuşanı dikkatle dinlemek.
B) Konuşurken nezaket ifadelerinikullanmak.B) Konuşurken nezaket ifadelerinikullanmak.
C) Konuşanın sözünü kesmek.C) Konuşanın sözünü kesmek.
D) Konuşulanları önemsemek.D) Konuşulanları önemsemek.
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