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***Test*** 

1.  Aşağıdakilerden hangisini dilimizle 

algılamayız? 

A. Portakalın turuncu olduğunu       

B. Turşunun ekşi olduğunu       

C. Baklavanın tatlı olduğunu  

 

2. Göz sağlığımız için aşağıdakilerden 

hangisini yapmak daha doğru olur? 

A. Televizyonu yakından izlemek                                          

B. Güneşli havalarda, güneş gözlüğü 

kullanmak 

C. Az ışıkta kitap okumak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız 
değildir? 
A. Göz 

B. Burun 

C. Beyin 

4. Aşağıdaki uyarılardan hangisine uymazsak 

göz sağlığımız bozabilir? 

A. Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. 

B. Başkalarının gözlüğünü takmamalıyız. 

C. Televizyon ekranına çok yakından 

bakmalıyız. 

 
5. Burnumuz tıkalı olduğunda yiyeceklerin 

tadını tam olarak alamayız. Bunun sebebi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Yiyeceklerin tadını almak için kokusunu 

da almaya ihtiyacımız vardır. 

B. Burnumuz tıkalı olduğu için tat alma 

duyumuz daha çok çalışır. 

C. Burnumuz tıkalı olduğu için hiçbir duyu 

organımız çalışmaz.  

 

6. Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki 

nesnelerin aşağıdaki özelliklerinden 

hangilerini algılayabiliriz?  

            I – ses       II – tat        III – Koku 

         A. I ve II      B. I ve III     C. I – II  ve III 

 

 

***Boşlukları Tamamlayalım*** 

kulak deri burun gözlere 

dil banyo büyümemizi gelişmemizi 

 

1. Yüksek sesle müzik dinlemek ………… sağlığına zarar verir. 

2. Sıcağı ve soğuğu………………....ile anlarız. 

3. Spor sağlıklı …………………….…..ve ………………………… sağlar. 

4. Canlıların tat alma duyusuna ………………denir. 

5. Derimizin temizliği için  …………………………yapmalıyız. 

6. ………………….koku ve nefes almamızı sağlar. 

7. A vitamini içeren besinler ……………………. faydalıdır. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(     ) Kitap okurken kitaba, yazı yazarken deftere çok yakın 

durmalıyız. 

(     ) Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız.  

(     ) Dört tane duyu organımız vardır. 

(     ) Göz sağlığımızı korumak için ışık çok az veya çok fazla 

olmamalıdır. 

(     ) Kulaklarım vücudumun hava almasını sağlar. 

(     ) Başkalarının kulaklarına yüksek sesle bağırmalıyız. 

(     ) Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar tüketmemeliyiz. 

(     ) Deri sağlığımız için sık sık banyo yapmalıyız. 

(     ) Varlıkların şeklini gözümüzle göremeyiz. 

(     ) Burun kıllarını koparmalıyız 

(     ) Dişlerimizi günde 1 defa fırçalamalıyız. 

(     ) Burun, koku alma duyusu organımızdır. 

***5 Duyu Organımız Hangileriydi?*** 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 


