
  

 

***Duyu Organlarımız 3*** 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Boşlukları Tamamlayalım*** 

Burun  beş dilimiz kulaklarımız. 

su derimiz gözümüz dişlerimizi 
 

1. Vücudumuzda …………………………… tane duyu organımız 

vardır. 

2. Yediğimiz yemeğin tadını …………………………. İle anlarız. 

3. Panodaki resimlerin renklerini……………………. İle görürüz. 

4. Çevremizdeki kuş seslerini……………….sayesinde duyarız. 

5. İç organlarımızı, vücudumuzu saran……………………. korur. 

6. ……………, nefes ve koku almamızı sağlayan bir organdır. 

7. Tat alma duyumuzun sağlıklı olması için ……………… 

fırçalamalıyız. 

8. Deri sağlığımız için bol bol …………….içmeliyiz. 

 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(     ) Deri sayesinde yiyeceklerin tadına bakarız. 

(     ) İşitmemizi sağlayan duyu organımız kulaklarımızdır. 

 (     ) Dengemizi sağlamamıza yarayan organımız kulaktır. 

(     ) İnsanların burnu köpeklerin burnundan daha hassastır. 

(     ) Bir şarkının melodisini gözümüz sayesinde rahatlıkla 

duyabiliriz. 

(     ) Televizyonu uzun süre yakından izlersek göz sağlığımız 

bozulur. 

(     ) Derimizi ezilme, kesilme ve yanmalardan korumalıyız. 

(     ) Sık sık banyo yapmak derimiz için zararlıdır.  

(     ) Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız.  

(     ) Deri, vücudumuzu çarpmalara, darbelere karşı korur.  

(     ) Burun, düzgün konuşmamızı sağlar. 

(     ) Çevremizdeki varlıkların özelliklerini gözümüzle fark 

ederiz. 

(     ) Burnumuzla sadece güzel kokuları alırız. 

 

 

 

 

 

***Test*** 

1. Burunla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Tat almaya yarayan organımızdır.            

B. Koku almamıza yarar. 

C. Nefes almamıza yarar. 

 

2. Dil sağlığımızı korumak için hangisini 

yapmamalıyız? 

A. Ağız temizliğine önem vermeliyiz. 

B. Çok sıcak yiyecek ve içeceklerden 

kaçınmalıyız. 

C. Çok soğuk yiyecekler yemeliyiz. 

 

3. Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden 

hangisi yanlıştır? 

A. Dokunma- Deri 

B. Tatma- Dil 

C. Koklama- Kulak 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Çorba içtiğimizde çorbanın tuzsuz 

olduğunu midemiz sayesinde anlarız. 

B. Çevremizdeki çiçeklerin renklerini 

gözlerimizle ayırt ederiz. 

C. Derste öğretmenimizin anlattıklarını 

kulaklarımız sayesinde duyarız. 

 

5. Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? 

A. Burun kıllarını koparmamalıyız. 

B. Ne olduğunu bilmediğimiz ya da 

kokusu keskin olan maddeleri 

koklamalıyız. 

C. Sigara içmeliyiz. 

 

6. Dilimiz sayesinde aşağıdaki özelliklerden 
hangilerini ayırt edebiliriz?  

A. Tuz – Şeker  
B. Kum – Çakıl 
C. Cam- Ayna 

 
7. Elimde tuttuğum topun hangi özelliğini 

derimle algılayamam?   
A. Sertliğini  
B. Sıcaklığını    
C. Rengini 

 

 


