EVİMİZDE HAYAT
( Ünite Değerlendirmesi )

Adı Soyadı :

A. Aşağıdaki sorularda uygun
olan seçeneği işaretleyiniz
1. Aşağıdaki
doğrudur?

ifadelerden

hangisi

a) İsteklerimize öncelik vermeliyiz.
b) İhtiyaçlarımızı ertelemeliyiz.
c) İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra
isteklerimizi karşılayabiliriz.
2. Sibel, bir haftalık plan yapmış ve
yaptığı plana özenle uymuştur. Sibel
için aşağıdaki yorumların hangisini
yapabiliriz?
a) Okula geç kalmıştır.
b) Her şeye yeterli vakit ayırmıştır.
c) Oyun oynamamıştır.
3. ”Komşu
komşunun
külüne
muhtaçtır.” atasözüyle ilgili cümle
hangisidir?
a) Evde limon kalmamıştı, komşumuzda
limon aldım.
b) Komşularımız iyi insanlar, onlara bazen
oturmaya gideriz.
c) Annem çiçeklerin dibine kül dökmek için
komşumuza gitti.
4. Aşağıdakilerden hangisi dedemizin
çocukluğunda bulunan teknolojik
ürünlerden biridir?
a) bilgisayar
b) cep telefonu
c) radyo
5. ”Ayağını yorganına göre uzat.”
atasözünü benimseyen Kamil’in 50
lirası vardır.
Buna göre Kamil
hangisini almalıdır?
a) gömlek 50 lira
b) kazak 80 lira
c) ayakkabı 120 lira

6. 0n yaşında olan Leyla evde annesine
yardımcı olmak için aşağıdakilerden
hangisini yapabilir?
a) Camları silebilir.
b) Küçük kardeşine bakabilir.
c) Ütü yapabilir.
7. I. Paramı hoşuma giden oyuncaklar için
harcarım.
II. Paramın hepsi ile şeker ve çikolata
alıyorum.
III. Paramı öncelikle ihtiyaçlarım için
harcıyorum.
Paranın bilinçli harcanması ile ilgili
anlatımlardan hangisi doğrudur?
a) I
b) II
c) III
8. Ahmet’in evinde internet vardır.
Ödevlerini araştırabilmesi gereken
Ahmet için hangisi ihtiyaçtır?
a) Akıllı telefon
b) Bilgisayar
c) Tablet ve oyun konsolu
9. Aşağıdaki
teknolojik
ürünlerden
hangisi evde kullanılmaz?
a) fırın
b) buz dolabı
c) matkap
10. Evimizdeki su, elektrik ve doğal gaz
gibi kaynakları tasarruflu şekilde
kullanmazsak ne olur?
a) Aile bütçemiz açık verir.
b) Elektrik faturası az gelir.
c) Paramız cebimizde kalır.
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B. Doğru olan cümlelere (D),
yanlış olanlara (Y) koyunuz.
1. (……)Apartmanda herkesin
gereken kurallar vardır.

C. Kelimeleri uygun olan
cümlelere yazınız.

uyması

2. (……)Evimizdeki kanepeler, koltuklar
teknolojik üründür.
3. (……)Evimizin çevresindeki
bilirsek krokiyi daha iyi çizeriz.

Komşularımızla
Televizyon
Lambaları
Para
Elektrik

yapıları

4. (……)Planlı yaşamda zamanımızı daha
iyi değerlendirmiş oluruz.
5. (……)Bulaşık ve çamaşır makinası suyu
tasarruflu kullanmamızı sağlar.
6. (……)Aile bütçesini korumak sadece
büyüklerin görevidir.
7. (……)İhtiyacımız
kadar
ayakkabı almalıyız.

Planlı
Ütü
Ütü
İstektir
İhtiyaçtır

giysi

ve

8. (……)A+++ enerji sınıfında olan buz
dolabı daha çok elektrik enerjisi harcar.
9. (……)Ailede yardımlaşmak birbirimize
olan sevgi ve saygımızı arttırmaz.
10. (……)Dedemin
ve
babaannemin
çocukluğu ile benim çocukluğumun
geçtiği yerler ve kullandığımız teknolojik
ürünler aynıdır.

1. .……………………………...
olmak
amaçlarımıza ulaşmamızı sağlar.
2. Evimizde
gereksiz
yere
yanan
……………………. kapatmalıyız.
3. Parkta gezerken dondurma almak bir
………………………
4. …………………………….. haberleşme
için kullandığımız teknolojik bir üründür.
5. Hepimiz günlük yaşamda ………………
selamlaşır, özel günlerde görüşürüz.
Zor durumlarda birbirimize destek
oluruz.

