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***Boşlukları Tamamlayalım*** 
 

sözleri dürüst doğruyu doğru güven 

emaneti saygı bırakmamalıyız zamanında yeterli 

 

 Her zaman ………………. ve doğru davranışlarda bulunmalıyız. 

 Davranışları ve konuşmaları ……… olan kişiler dürüst insanlardır. 

 Dürüst olmak insanların……………………….. duymasını sağlar. 

 Her durumda ………………………….. söylemeliyiz. 

 Verdiğimiz ……………………………tutmalıyız. 

 Başkalarının haklarına ……………………….göstermeliyiz. 

 Kendimize verilen ………………………………..korumalıyız. 

 Aldığımız görevi…………….…yapmalıyız. 

 Birbirimizi asla yarı yolda……………………….. 

 Herkesin…………..olduğu bir yönü vardır. 

 

***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. ‘’Arkadaşlarımıza verdiğimiz 

sözleri…………………’’ 

Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi 
gelemez? 

A. tutmalıyız.  

B. tutmasak da olur.                                

C. yerine getirmeliyiz.                      

2.     I. Herkesin iyi olduğu bir yönü vardır. 

         II.  Yarışmalarda taraf tutan kişiler 
hakemlik yapmalıdır. 
         III.  Başkalarının güvenini kazanmak 
için yalan söyleyebiliriz. 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A. I - II              B. II – III          

        C. I - II - III  

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A.  Arkadaşlarımıza güvenmeliyiz. 

B. Arkadaşlarımızın bize güvenmesi için 
dürüst olmalıyız. 

C. Birbirimize verdiğimiz sözleri 
tutmamalıyız. 

 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Dürüst insanlar verdiği sözleri tutarlar. 
B. Dürüst insanlar başkasını kolay aldatır. 
C. Dürüst insanlar yalan söylemezler. 

5.     I. Haksızlığa razı olmak.    

         II.  Tutarlı olmak. 
         III.  Adil olmak. 
    Dürüst ve doğruluk sahibi 
yukarıdakilerden hangilerini yapar? 
 
  A. I - II              B. II – III          

        C. I - II - III  

Dürüstlük pahalı 

bir mülktür ucuz 

insanlarda bulunmaz. 


