
 

 

 

 

 “Sena. okuldan gelir ve akşama kadar odasında oyun 

oynar. Akşam yemeğinden hemen sonra da yatar.Sabah 

kalktığında çantasını hazırlar 

ve derse zor yetişir. 
 

1- Bu durum sonrasında Sena için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Derslerdeki etkinliklere aktif olarak katılmıştır. 

B) Okula endişeyle gitmiştir. 

C) Okula gitmeden çantasını hazırlamıştır. 

 

  
2- Bülent’in karşılaştığı bu sonucun nedeni, aşağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

A) Projem için yeterli bilgiyi zamanında bulamadım. 

B) Projemi son gün yapmaya karar verdim. 

C) Projem için önce araştırma yaptım, daha sonra da yeterli çalışmayı 

tamamladım. 

 

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Farklılıklarımızı saygıyla karşılamalıyız.   

B) Her insanın ilgi ve yetenekleri aynıdır. 

C) Arkadaşlarımızla dış görünüşlerimizde benzerlik ve farklılıklar 

olabilir. 

Proje ödevimi vaktinde tamamlayamadım. Gelişigüzel 

bir projeyi öğretmenime teslim ettim. Bunun sonucunda 

sınıfın en düşük notunu aldım. 

Bülent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Babamızın çocukluk dönemini aşağıdakilerden hangisinden 

öğrenemeyiz? 

A) tartışarak 

B) bağırarak 

C) konuşarak 

 

 

 En çok oyu alan arkadaşımız sınıf başkanı seçildi. 

 Küme çalışmalarında tüm arkadaşlarımızın önerilerini dikkate 

almalıyız. 

 Okul kantininden alışveriş yaparken sıraya girip beklemeliyiz. 

5- Yukarıdaki anlatımlardan kaç tanesi demokratik uygulamalardandır? 

A) 1           B) 2      C) 3 

 

İnsanlar, farklı düşünebilir. Bizim gibi düşünmeyen insanların görüşlerine 

de saygılı olmalıyız.  

6- Yukarıdaki metinde verilmek istenen  mesaj aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Her düşüncenin saygı duyulmaya değer bir yönü vardır. 

B) Değiştiremeyeceğimiz düşünceleri kabullenmemeliyiz. 

C) Düşüncelerimizi kabul ettirmek için arkadaşlarımızı zorlamalıyız. 

 

Dilek öğretmen derse başlamadan öğrencilerine 

şöyle demiştir. “Çocuklar bazen aranızda sorunlar 

olabilir. Sorunlarınızı ............. çözmelisiniz.” 



 

 

 

Üzüldüğüm bir olay karsısında çabuk öfkelenip ağlıyorum. 

Ben, üzüldüğüm bir olay karşısında, sakinleşip olanları anlamaya  

       çalışıyorum. 

7- Berk ve Beren’in ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Aynı olay karşısında farklı tepkiler gösterilebilir     

B) İnsanlar aynı olay karşısında farklı duygular yaşayamaz. 

C) Herkes olaylara karşı aynı tepkiyi göstermek zorundadır. 

 

 

Uyumlu olmak  Sakin olmak   Hoşgörülü olmak 

   Saldırgan olmak  Kibirli olmak 

8-Yukarı davranışlardan kaç tanesi arkadaşlıklarımıza zarar verir? 

A)4       B)3      C) 2 

 

 

Melina  arkadaşları ile voleybol oynadı ve oyunun 

sonunda Melina'nın takımı oyunu kaybetti. 

9-Bu duruma göre Melina aşağıdakilerden hangisini 

yaptığında doğru bir davranış sergilemiş olur? 

 

A) Karşı takıma bir şey söylemeden oradan uzaklaşır.     

B) Yenilse de oyun için arkadaşlarına oyun için teşekkür ve tebrik eder. 

C) Öfkeyle takım arkadaşlarını suçlar.    

 

 



 

 

 

 

Okul bir topluluktur. Okuldaki islerin aksamaması için 

birtakım kurallar vardır. 

10-Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken 

kurallardan değildir? 

 

A) Park ve bahçelerde çiçekleri koparmamak      

B) Okul araç ve gereçlerini dikkatli kullanmak     

C) Okuldaki görevlilere karşı saygılı olmak  

 

11-Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı 

davranışlardan değildir? 

A)Reklamlarda çıkan ürünleri satın alır. 

B)Ürünleri alırken TSE damgasının olmasına dikkat eder. 

C)Ürünlerin son kullanma tarihine bakar. 

 
 

Kendi istek ve ihtiyaçlarımızı dile getirirken arkadaşlarımızın 

duyarlılıklarına da dikkat etmeliyiz. Düşünce ve hareketlerimizi 

güzel değerlendirmek iyimserliktir. 

 

12-Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyimserliğe örnek olarak 

verilemez? 

A) Sınavda bizden yüksek not alan arkadaşımızın başarısını tebrik 

etmek     

B) Maçı kaybettiğimizde olumsuz tepki göstermek   

C) Herhangi bir konuda bize yardım eden birine teşekkür etmek 

 

 



 

 

 

13- “Kendi kendime çalışmaktansa öğretmenimi dinlemeyi tercih ederim.” 

diyen bir öğrenci, aşağıdaki öğrenme tekniklerinden hangisinden söz 

etmektedir? 

A) İşitsel 

B) Görsel 

C) Yaparak, yaşayarak 

 

 

 

“Beren, oturdukları semtte gezmeye çıktığında trafik işaret ve levhalarını 

gördü.”  

14-Bunların gerekliliğini aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır? 

A) Ulaşımı sağlarken güvenlik için gereklidir. 

B) Çevreyi güzelleştirmek için gereklidir. 

C) Sadece çocukları korumak için gereklidir. 

 

 

 

Cansu ve ailesi elektrik, doğal gaz ve su tüketimlerinin fazla olduğunu 

fark etmiştir. Bunun için ailece kaynak kullanımında bazı önlemler 

almışlardır. 

15- Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz? 

A) Evde gereksiz yanan ışıkları söndürmek 

B) Su damlatan muslukları tamir ettirmek 

C) Kalorifer yanarken pencereyi açmamak 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Serpil 

16-Serpil’in yaptığı davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ifade 

edebiliriz? 

A) Yardımseverlik  

B) Dürüstlük 

C) Tasarruf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yusuf 

17-Aşağıdakilerden hangisi Yusuf’un  akrabası değildir? 

A)Selim 

B) Doğukan 

C) Feray 

 

 

 

Bugün yaşlı bir teyze yolda yürürken poşetlerini 

taşımakta zorlanıyordu. Bu nedenle poşetlerinin 

bazılarını ben taşıdım. 

Benim iki dedem, anneannem ve babaannem 

var.İki halam, bir amcam bir de dayım var. 

Selim amcamın iki çocuğu, Murat dayımın da 

bir çocuğu var. Şengül ve Feray halamın birer 

çocuğu var. Yani benim beş kuzenim var. Sınıf 

arkadaşım Doğukan’ın da benim gibi bir halası 

var. 



 

 

 

 

Bir grup arkadaş, sınıf kitaplığı oluşturmak için grup çalışması yapmaya 

karar vermişlerdir. 

18- Buna göre grup görevleri paylaştırılırken aşağıdakilerden hangisine 

dikkat edilmelidir? 

A) Yakın arkadaşlara daha çok görev verilmesine  

B) Görevlerin, almak istemeyenlere dağıtılmasına  

C) Görev dağılımının yeteneklere göre yapılmasına 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla  ilişkilerimizi olumsuz 

etkileyen davranışlardan biri değildir? 

A) Bencillik 

B) Hoşgörülü olma 

C)Uyumsuzluk 

 

 
20- Yukarıdakilerden kaç kişi yardıma ihtiyaç duyan öncelikli 

kişilerdendir? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

 

 

 



 

 

JÜNFEM SİNEMİZDE  

BULUNAN REKLAMLARA TIKLAYIP 

BİZJERE DESNEK OJMAYI  

UNUTMAYINIZ 
3.SINIF HAYAN BİJLİSİ NARAMA SIMAVI 3 

CEVAP ANAHTARI 

1-A  2-C   3-B 4-C  5-C 

6-A  7-A   8-C 9-B  10-A 

11-A  12-B   13-A 14-A 15-C 

16-A 17-B   18-C 19-B  20-B 

 

 


