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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

görevi kulüpler kulüpler Rehber tüm 

ilgi iş müzik İş birliği fikirler 

 

 Okullarda çeşitli ……………………………… kurulur. 

 Okuldaki…………………….. öğrenciler kulüp çalışmalarında yer alır. 

 ……………………… öğretmen gözetiminde kulüp amaçları 

gerçekleştirilmeye çalışılır. 

 Öğrenciler kulüplerinin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni 

……………………………üretirler. 

 Üretilen fikirlerin gerçekleştirilmesi için üyelerin 

………………………….içinde olması gerekir. 

 Sınıfta, okulda, okul dışında yapılacak birçok ………………… vardır.  

 Kulüp çalışmalarında her öğrenci, üzerine düşen ……………….. 

yerine getirmelidir.  

 Çevremizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ……………… kurarız. 

 Görev alacağımız kulübü ……… ve yeteneklerimize göre 

seçmeliyiz. 

 Sesimiz güzelse ve şarkı söylemeyi seviyorsak ……….…. ile ilgili bir 

kulüpte görev alabiliriz. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Kulüp çalışmaları bencillik duygusunu kazandırır. 

(   ) Grup liderlerini öğretmen seçer. 

(   ) Yardımlaşma duygusu kazandırmak. 

(   ) Kulüp çalışmaları okula para kazandırır. 

(   ) Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmasını sağlar.  

(   ) Farklı düşünce ve görüşlere saygılı olmayı öğretmek 

(   ) Çalışmalarda eleştiri ve önerilere açık olmalıyız. 

(   ) Sosyal ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur. 

(   ) Gruptaki sorumluluk eşit paylaşılır. 

(   ) Takım çalışması becerisi kazanılır. 

(   ) Öğrencilerin birbirleriyle yarışmasını sağlar. 

(   ) Kişisel gelişime katkı sağlar.  

(   ) Kulüp veya grup toplantılarına geç gidebiliriz. 
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***Test*** 
1. Bir öğrenci, eğitsel kulüp seçerken 

öncelikle neye önem vermelidir? 

A. En yakın arkadaşının seçimine  

B. Ailesinin isteklerine                                

C. İlgi, yetenek ve isteklerine                      

2. Kitap okumayı çok seven İdil’ in 

hangisi eğitsel kulüp çalışmalarına 
katılması uygun olur? 

A. Sivil Savunma Kulübü    

B. Kütüphanecilik Kulübü                            

C. Kitap Okuma Kulübü 

3. Kendi yöresine ait dansları oynamayı 

seven ve farklı kültürlere ait dansları 
merak eden Kuzey’in, hangi eğitsel kulüp 
çalışmalarına katılması uygun olur? 

A.  Satranç Kulübü                                      

B.  Doğa Sporları Kulübü 

C.  Folklor Kulübü                                       

 4. “Kulüp çalışmalarımızda, insanların 

yaşamını olumsuz etkileyen sosyal 
sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. 
İhtiyacı olan insanlar için kampanyalar 
düzenliyor, kermesler yapıyoruz.” 
Buna göre Ecrin, hangi sosyal kulübün 
üyesi olabilir? 

A. Çevreyi Güzelleştirme Kulübü 

B. Hayvanları Koruma Kulübü                           

C.  Sosyal Yardımlaşma Kulübü                           

5.     I. Yeteneklerini    

         II.  Becerilerini   

         III.  Bilgilerini 

     Kulüp çalışmalarında yukarıdaki 

alanlardan hangileri kullanılır ve 

geliştirilir? 

 

  A. I - III               B. I – II          

        C. I - II - III  

 


