
 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gereksiz araç ve gereçleri çantamızda taşımamalıyız. 

B) Çantamızı akşamdan ders programına göre hazırlamalıyız. 

C) Kitaplarımızın ve defterlerimizin hepsini çantamızda bulundurmalıyız. 

 

2- Aşağıdaki durumların hangisinde büyüklerden yardım almamıza 

gerek yoktur? 

A) Sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkarken. 

B) Ayakkabımızın bağcıklarını bağlarken. 

C) Matematik ödevimdeki problemi çözemediğimde. 

 

3- Aşağıdaki bilgilerden hangisi ev adresinde bulunmaz? 

A) Kapı numarası 

B) Mahalle adı 

C) Evin rengi 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi oyun oynarken uyulması gereken 

kurallardan biri değildir? 

A) Oyun kaybetmenin doğal bir durum olduğunu bilmeliyiz. 

B) Oyunda arkadaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız. 

C) Oyun kurallarını en güçlü olan kişi belirlemelidir. 

 

5- Otobüse binmek için sıra bekleyen kişilerin önüne geçen bir kişiye 

nasıl davranılmalıdır? 

A) Kibarca uyarılmalı ve sıra olduğu söylenmelidir. 

B) Öne geçen kişi otobüse bindirilmemelidir. 

C) Kişi şikâyet edilmelidir.  



 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerle ilgilidir? 

A) Futbol oynamayı sevmek 

B) Kıvırcık saçlı olmak  

C) Güzel şiir okumak 

 

Hatice Öğretmen, Cumhuriyet Bayramı’nda şiir okuması için bir öğrenci 

seçecektir. 

7- Hatice Öğretmen, öğrencilerinin hangi özelliklerini dikkate almalıdır? 

A) Kişisel özellikleri 

B) Fiziksel özellikleri 

C) Boy uzunlukları 

 

 Oyun kurallarını en güçlü kişi belirler. 

 Oyun kurallarını oyun başlamadan belirlemek 

 Oyun kurallarına herkes uymalıdır. 

8- Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A)       B)        C)   

 

9- Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, sınıf panosunu hazırlarken fikrini 

yanlış bir tutumla söylemiştir? 

A) Bence kenarlarını kırmızı yapmalıyız. 

B) Kenarlarını mavi yapmazsanız gruptan çıkarım 

C) Kenarları renk renk olsun, daha güzel olur. 

 

 

 



 

 

 

a. peynir    b. köfte 

c. pilav    d. yumurta 

e. reçel    f. sütlaç 

10- Yukarıdakilerin hangileri kahvaltıda tercih edilmesi gereken 

besinlerdir? 

A) a - b - d    B) c - d – f   C) a - d – e 

 

Arkadaşımızla yaşadığımız sorunu öncelikle ...................... halletmeliyiz.” 

11- Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi gelmelidir? 

A) konuşarak 

B) öğretmene söyleyerek 

C) annemize anlatarak 

 

 

12- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarruf ile ilgili değildir? 

A) Bir elin nesi var iki elin sesi var. 

B)  Ak akçe kara gün içindir. 

C) Damlaya damlaya göl olur. 

 

 Saygı 

 Hoşgörü 

 Açgözlülük 

13- Yukarıdaki özelliklerden hangileri, çalışmaların daha iyi ve verimli 

olmasını sağlar? 

A)       B)        C)  



 

 

 

1. Sınıf kurallarını belirleme 

2. Yemek masasını hazırlamaya yardım etme  

3. Sınıfı süsleme 

14- Yukarıdakilerden hangilerini sınıfta öğretmenimiz ve 

arkadaşlarımızla birlikte yaparız? 

A) 1 ve 2     B) 1 ve 3    C) 1, 2 ve 3 

 

15- Okulumuzun yerini tarif ederken aşağıdakilerden hangisine 

gerek duymayız? 

A) Okulumuzun bulunduğu caddenin adı 

B)  Okulumuzun bulunduğu şehrin adı 

C) Okulumuzun bulunduğu sokağın adı 

 

16- Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı davranış yanlıştır? 

A) Arif: Ders araç gereçlerimi akşamdan hazırlarım. 

B)  Emre: Okul eşyalarımı ders programına göre çantama yerleştiririm. 

C) Dorukan: Kitaplarımın hepsini her zaman çantamda taşırım. 

 

Arkadaşım Utku uzun boylu, siyah saçlı, kahverengi gözlüdür. Bizimle 

aynı mahallede oturan Utku, sevimli, iyi kalpli, yardımsever ve cesur bir 

kişidir. 

17- Yukarıdaki parçada kaç tane fiziksel özellik sayılmıştır? 

A) 2       B)  3      C) 4 

 

 

 



 

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmenin yararlarından biri 

değildir? 

A) Yorgun ve bitkin oluruz. 

B)  Sağlıklı bir vücuda sahip oluruz. 

C) Vücudumuz hastalıklara karşı dayanıklı olur. 

 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak için okulda yapılması 

gerekenlerden biridir? 

A) Beslenme saatinde, yemekten önce ellerimizi yıkamak 

B)  Kantinden hamburger, kola almak 

C) Oyunlarımızı sınıfta oynamak 

 

Annemizin erkek kardeşine ........, kız kardeşine ........ deriz. 

20- Noktalı yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir? 

A) amca - hala   B)  dayı – hala   C) dayı – teyze 

 

 

 



 
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 2 

1 C     11 A 

2 A     12 A 

3 C     13 A 

4 C     14 B 

5 A     15 B 

6 B     16 C 

7 A     17 B 

8 B     18 A 

9 B     19 A  

10 C     20 C 
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