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SORULAR

SORULAR

1. Geçmişte sizi mutlu eden, önemli gördüğünüz başarılarınızı yazınız.
2. Gelecekle ilgili hayallerinizi yazınız.
3. Sizinle ya da aile durumunuzla ilgili bilmemi istediğiniz bilgileri yazınız.
4. Herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Varsa ne olduğunu yazınız.
5. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Varsa ne olduğunuz yazınız.
6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin güzel işlenmesi için neler yapılmalıdır?
7. Sınıfımızın düzenli ve başarılı olması için neler yapılmalıdır? Kural yazabilirsiniz.
8. Geçen yıl takdir belgesi/ teşekkür belgesi alıp almadığınızı yazınız.
9. Çok pahalı olmamak kaydıyla nasıl bir hediye almak sizi mutlu eder?
10. En son okuduğunuz kitabın adını ve yazarını yazınız.
11. En çok izlediğiniz dizi filmlerden 3 tanesini yazınız.
12. Din ile ilgili aklınıza takılan sorular var mı? Varsa neler olduğunu yazınız.
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