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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

hayır olayı arkadaşlık arabasına ıssız 

yanlış oyun habersiz verdiklerini hızlıca 

 

 Her zaman iyi insanlarla …………………… kurmalıyız. 

 Kabul etmememiz gereken durumlarda ……………… diyebiliriz. 

 Yaşadığımız kötü bir …………………. ailemize anlatmalıyız. 

 Okula giderken…………………. yolları tercih etmemeliyiz. 

 Tanımadığım kişilerin ………………………..binmem. 

 Evde çakmak ve bıçakla ………………. oynamam. 

 Tanımadığım kişilerin ………………………… almam. 

 Tanımadığım kişi beni yanına çağırırsa ………………….. oradan 

uzaklaşırım. 

 Okul çıkışı ailemden …………………….. bir yere gitmem. 

 Okulda arkadaşlarımın …………………. tekliflerini kabul etmem. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Bir şeyi yapmak istemiyorsam hayır diyebilirim. 

(   ) Kabul etmememiz gereken durumlarda "Evet" diyebiliriz.                           

(   ) Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı başkalarına 

yapmamalıyız.                                        

(   ) Arkadaşımıza teklif ederken kabul etmezse ısrar etmeliyiz. 

(   ) Tanımadığımız insanların evine gitmeliyiz. 

(   ) Hoşlanmadığım şakaları reddederim. 

(   ) Evde bir şey kırdığımda anneme söylemem.  

(   ) Tanımadığım kişilerin oyuncak tekliflerini kabul ederim. 

(   ) Arkadaşım yan sınıfın dolabını karıştıralım derse onu kırmam. 

(   ) Kaza geçiren arkadaşıma ziyarete gidelim denilirse giderim. 

(   ) Sınıf arkadaşımın annesinin eşyalarını satarsa para ile alırım. 

(   ) Tanımadığım kişi seni evine bırakayım derse kabul etmem. 

(   ) Arkadaşım zil çaldığında oyun oynamaya devam edelim derse 

oyuna devam edebilirim. 
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***Test*** 
1. Aşağıdaki durumların hangisinde 

“hayır” diyebilmeliyiz? 

A. Arkadaşım teneffüste oyun oynayalım 
derse 

B. Arkadaşım silgimi isterse 

C. Arkadaşım dersten kaçalım derse 

2. Aşağıdakilerden hangisi seni yanlış 

davranışa zorlamaz.     

A. Sınavda bana kopya verirsen sana 

çikolata alırım. 

B. Gerçek arkadaşım olsaydın benimle 

dersten kaçar oyun oynardın. 

C. Hasta olan arkadaşınızı ziyarete 

gidelim. 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A.  Tanımadığımız kişilere güvenemeyiz. 

B.  Tanımadığımız kişilerden bazıları kötü 

niyetli olabilir. 

C.  Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli 

olmamız gerekmez. 

 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A. Arkadaşlarımızdan bazıları bugün okula 

gitmeyip paraka gidelim derse parka 

gidebiliriz. 

B. Arkadaşınız silginizi izin alarak 

kullanmak. 

C.  Tanıdığımız biri size çikolata verirse 
alabiliriz. 

5.     I. Bağırmalıyım 

         II.  Korkup, arabasına binmeliyim. 

         III.  Hızlıca oradan uzaklaşmalıyım. 

Tanımadığım kişi ısrarla beni arabasına 

çağırırsa, yukarıdakilerden hangilerini 

yapmalıyım. 

  A. I - III               B. I – II          

        C. I - II - III  

 

 


