
  

 

***Bazı Maddeler Tehlikeli Olabilir 1*** 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Test*** 
1. Aşağıdaki maddelerden hangisi 

vücudumuza zarar verebilecek bir madde 
değildir? 
A. Top                              
B. Tornavida  
C. Makas  

 
2. Tehlikeli maddelerle çalışmakla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A. Paketlerin üzerindeki uyarıları 

okumalıyız. 
B. Tehlikeli olup olmadığını deneyerek 

anlamalıyız. 
C. Maddeleri kullanmadan önce koruyucu 

önlemleri almalıyız. 
 

3. Tehlikeli maddelerle çalışırken, 
aşağıdakilerden hangileri kullanılmalıdır? 

A. Kask, eldiven, gözlük  
B. Maske, gözlük, eldiven   
C. Maske, gözlük, şapka 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir madde 

değildir? 
A. Zirai ilaçlar    
B. Deterjan    
C. Zeytinyağı 

 
5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 
A. Kimyasal maddeler tehlikelidir. 
B. Kesici aletlerle işler yapabiliriz. 
C. Her maddeyi koklamamalıyız. 

 
6.  

 Eve gelen kargo kutusunda 
yandaki şekli gören Ali ne yapmalıdır? 
 

A. Paketi çöpe atmalıdır.   
B. Açıp paketi kontrol etmelidir.  
C. Pakete dokunmadan babasını 

beklemelidir. 

 
 

 
 

 

 
 

***Boşlukları Tamamlayalım*** 
cildimiz zarar kimyasal zehirlenip 

maddelere sabun ilacı eldiven 

 

1. Bazı maddeleri koklamak, dokunmak ve onları tatmak 

vücudumuza …………………… verebilir. 

2. Temizlik işlerinde kullanılan maddeler, boyalar, çeşitli 

tüplerin içindeki gazlar ve ilaçlar ……………………. 

maddelerden yapılır. 

3. Kimyasal maddeleri ellersek ………………………… yanabilir. 

4. Kimyasal maddeleri yanlışlıkla tadarsak …………………….. 

ağır rahatsızlıklar yaşayabiliriz. 

5. Ellerimizi ……………….. dışında başka bir madde ile 
yıkamamalıyız. 

6. Yanıcı ve yakıcı …………………………. yaklaşmamalıyız. 

7. Büyüklerimize sormadan hiçbir ………… kullanmamalıyız. 

8. Temizlik maddeleri kullanırken elimize koruyucu 

………………….. takmalıyız. 

 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(     ) Mutfak tüplerinin içindeki gazları solumak tehlikelidir.  

(     ) Büyüklerimiz olmadan da bıçakla kesici aletlerle işler 

yapabiliriz. 

(     ) Elimizi çamaşır suyu ile temizleyebiliriz.  

(     ) Tuz ruhu gibi bazı maddeleri koklamak tehlikelidir. 

(     ) Kimyasal maddeler tehlikeli değildir. 

(     ) Anneler babalar, çocuklara tehlikeli olabilecek 

maddeleri ulaşamayacakları yerlere kaldırmalıdır. 

(     ) Yanlışlıkla zehirli bir madde içersek hemen ağzımızı bol 

su ile çalkalamalı, hemen doktora gitmeliyiz. 

(     ) Her maddeyi tanımak için koklamalıyız. 

(     ) Mutfakta gaz kokusu alırsak yakıcı maddeleri 

kullanmamalıyız. 

(     ) Tanımadığımız bir maddeyi ağzımıza aldığımızda zehirli 

olabilir. 

 

 

 

 


