
 

 

 
1. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi 

diğerlerinden farklıdır? 

A. Futbol oynamayı sevmek                 

B. Sarı saç ve mavi gözlere sahip olmak 

C.  Bisiklet sürmeyi sevmek 

   

 

 

 

 

 
2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Erva için 

söylenemez? 

A. İkinci sınıfa gitmektedir.            

B.  Resim yapmayı ve müzik dinlemeyi sevmektedir. 

C. Uzun boyludur.    

 

 

 
3. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, sınıf panosunu 

hazırlarken fikrini yanlış bir tutumla söylemiştir? 

A. Bence bu panoyu kırmızı yapmalıyız.  

         

B.  Panonun kenarları sarı olmazsa ben 

gruptan çıkarım.                       

C.  Herkes panoya bir sayfa yazı asmalı. 

         

 
4. Aşağıdakilerden hangisi resim dersi araç 

gereçlerinden biri değildir? 

A. Palet 

B.  Fırça 

C. Sayı Boncuğu 

  

Benim adım Erva. İkinci sınıfa gidiyorum. 

Boyum çok uzun değil. Saçlarım 

kahverengi gözlerim siyah. Müzik 

dinlemeyi ve resim yapmayı çok severim. 



 

 
 
5. Grup çalışmalarında aşağıdaki 

davranışlardan hangisi yanlıştır? 

A. Fikir ayrılıklarında grubu dağıtırız.    

B. Grupta farklı düşüncelere saygılı olmalıyız. 

C. Grup içerisindeki fikir farklılıklarında oylama 

 ile yapılması  gerekeni seçeriz.      

 

“Ahmet çok iyi basketbol oynamaktadır. Sena ise 

çok güzel resim yapmaktadır.” 

6. Yukarıdaki bilgiye göre Samet ile Esra’nın 

hangi özellikleri farklı olduğunu söyleyebiliriz? 

A.  Yetenekleri 

B.    Karakterleri 

C.   Fiziksel özellikleri 

 

 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinde 

kullanılan araç gereçlerden biri değildir? 

A.   B.    C.   

  

    

         

8. Hangisi yanlış bir konuşma örneğidir? 

A. Kalemi alabilir miyim? 

B. Çantamı tutar mısın? 

C. Silgini bana ver. 

 

 

 



 

 

   
 
 
 
 
 

9. “Melike her gün odasını temiz ve düzenli 

bırakmaktadır.” 

Melike’yi bu davranışa iten sebep hangisi  

olamaz? 

A.  Düzenli odada aradığını kolayca bulabilecek 

olması 

B. Bu işin, onun sorumluluğunda olması. 

C. Melikelerin başka bir eve taşınıyor olması. 

      

Bizden farklı düşünen arkadaşlarımıza .................... 

davranmalıyız. 

10.Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi 

gelmelidir? 

A. samimiyetsiz    B. hoşgörülü 

                             C. şüpheci 

 

 

 

 
1 1. Hangi seçenekte ders 

araçlarını ve gereçlerini özenli 

kullanmaya uyulmamıştır? 

A.  Burak kalemlerin ucu tükenmedikçe açmıyor. 

B.  Buğra defter yapraklarından gemi yapıyor. 

C.   Dilek kitap ve defterlerini kaplıyor 

 

 
12. Çantasını günlük ders programına göre 

hazırlayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez.? 

A. Sorumluluk sahibi bir öğrencidir.        

B. Planlı olduğu için okuldaki başarısı artmıştır.      

C. Çantasını  gereksiz yere ağırlaştırmaktadır.     

 



 

 

 

Sınıfımızı ……………………. tutmalıyız. 

Sınıf içinde ……………………………… 

Sınıfa ……………………. gelmeliyiz. 

13. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 

hangi kelimeler gelmelidir? 

A. temiz – koşmamalıyız - zamanında         

B. temiz – koşturmalıyız -  zamanında         

C. kirli – koşmamalıyız - zamanında  

 

14. Fiziksel ve bireysel farklılıklarımıza saygı 

duyarsak arkadaşlar arasında aşağıdakilerden 

hangisi olamaz? 

A.  tartışma       B. sevinç 

                          C. barış 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket ifadesi 

değildir? 

A. Kolay gelsin. 

B. İyi akşamlar. 

C. Şunu versene! 

 

 

 

16. Sınıfla ilgili konularda öğrenciler de karar 

almaya katılmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi bu konulardan değildir?  

A.   Ders programının hazırlanması  

B.     Panoların hazırlanması  

C.   Sınıf kurallarının belirlenmesi 

   



 

 

 

 

 Paylaşım 

  Sorumluluk almama  

 Adaletsizlik 

17. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okul 

dışı ve okul içi çalışmalarda  olmamalıdır? 

A.  -           

 B.  -            

C.  -       

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin farklılıklara 

saygı gösterdiğini söyleyebiliriz ?  

A. Basketbol oynamayan biriyle  arkadaşlık 

yapmam.               

B. Ayşe güzel resim yapıyor olabilir ancak 

boyu kısa, basketbol oynayamaz. 

C. Serra’nın yazdığı hikayeyi çok beğendim. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

19 ve 20. soruları krokiye göre cevaplayınız. 

 

 

 

 

 

19. Hastane ile okul arasında hangi sokak vardır? 

A.  Yıldız Sokak 

B.  Ay Sokak  

C.  Güneş Sokak 

 

 Hastane Topcu Caddesi’nin sağındadır. 

 Kırtasiye ile Belediye binası arasında Yıldız 

Sokak vardır. 

 Market Kemal’in evinin solundadır. 

20. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi veya 

hangileri doğrudur? 

A.    

B.   

C.   



Sevgili ÖĞRETMEN ve VELİLERİMİZ; 

Deneme Sınavına Teşekkür Mahiyetinde 

Sosyal  Medya Hesaplarımızı Beğenirseniz Çok 

Mutlu Oluruz. 

Aşağıdaki Linklerden Bizlere Ulaşabilirsiniz. 

www.ilkokulevim.com 

www.instagram.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/groups/272489210266407/ 

t.me/ilkokulevim 

 

 

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ TARAMA SINAVI 1 

1 B     11 B 

2 C     12 C 

3 B     13 A 

4 C     14 A 

5 A     15 C 

6 A     16 A 

7 C     17 B 

8 C     18 C 

9 C     19 C  

10 B     20 A 
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