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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

araştırmacı fikirler yeterli görev sözleri 

dayanışma çalışmak yardımcı zamanında dürüst 

 

 Grup çalışmalarında üyeler ……………….. bilgi ve beceriye sahip 

olmalıdır. 

 Grup çalışmalarında ……………………… paylaşımı yapılmalıdır. 

 Grup üyeleri ……………………………. olmalıdır. 

 Grup içinde yeni ………………üretmeliyiz. 

 Grup çalışmasında birbirimize……………………… olmalıyız. 

 Grup çalışmasında üzerimize düşen görevleri ……………………. 

yerine getirmeliyiz. 

 İnsanlar dürüst ve çalışkan olanlarla ……………………. isterler. 

 Grup üyeleri arasında ……………………… olmalıdır. 

 İyi bir gözlemci ve …………………………..olmalıyız. 

 Grup üyeleri birbirine verdiği ………………………… severler. 

 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Grup üyelerine yakın arkadaşlarımızı seçmeliyiz. 

(   ) Grup liderlerinin sadece çalışkan olması yeterlidir. 

(   ) Her zaman dürüst ve güvenilir olmalıyız. 

(   ) Arkadaşlarımızın güvenini kazandıktan sonra çalışmamıza gerek 

yoktur. 

(   ) Grup üyeleri birbirlerine zaman zaman yalan söyleyebilir.  

(   ) Grup üyeleri birbirlerine verdikleri sözleri tutmalıdır. 

(   ) Grup çalışmasında görevimi başkasına yaptırılmaz. 

(   ) Dürüst, yeterli ve sorumluluk sahibi olanı herkes grubuna almak 

ister. 

(   ) Gruptaki sorumluluk eşit paylaşılır. 

(   ) Takım çalışması becerisi kazanılır. 

(   ) Grup üyeleri birbirleri ile yarışır durumdadır. 

(   ) Bireyin başarısı, grubun başarısından daha önemli değildir. 

(   ) Kulüp veya grup toplantılarına geç gidebiliriz. 
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***Test*** 
1. ‘Aşağıdaki davranışlardan hangisini 

yapan öğrenciye her zaman güvenilmez? 

A. Ödevini zamanında yaparım.  

B. Başkalarının güvenini kazanmak için 
yalan söyleyebilirim. 

C. Birine verdiğim sözü tutarım.                    

2.     I. Sorumluluk sahibi olma 

         II.  Uzun boylu olma 
         III.  Paylaşımcı olma 
Yukarıdaki ifadelerden hangileri grup 
üyelerini başarıya sürükleyen 
özelliklerdir? 
A. I - II              B. II – III          

        C. I - III  

3. Umut ne yaparsa grup arkadaşlarının 

güvenini kaybedebilir? 

A.  Kütüphaneye çalışmaya giderse. 

B. Grup üyeleri ile fikir alışverişi yaparsa. 

C. Grup toplantısını umursamayarak geç 
kalırsa. 

 4. Güvenilen insan aşağıdakilerden 

hangisini yapmaz? 

A. Verdiği sözleri zamanında yerine getirir. 

B. Verilen görevleri yerine getirmek için 

çaba sarf eder. 

C. Hazırladığı ödev raporunu evde unutur. 

 

5.     I. Yakın arkadaş olmalı. 

         II.  Sorumluluk sahibi olmalı. 
         III.  Yeterlilik sahibi olmalı. 
    Yukarıdaki özelliklerden hangileri grup 
üyeleri seçilirken dikkate alınır? 
 
  A. I - II              B. II – III          

        C. I - II - III  

  


