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1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Koklama - Dil 

B) İşitme - Kulak 

C) Görme - Göz 

 

 

2. Suyun sıcak ya da soğuk olduğunu 

……..…… ile anlarız. Bir yiyeceğin 

……..…….. kötü olduğunu burnumuzla 

anlarız.  Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki 

sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta 

kalır? 

A) Derimiz 

B) Burnumuz 

C) Kokusunu 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisini 

gözümüzle algılamayız? 

A) Arkadaşımın elbisesi kırmızıdır. 

B) Bilge resim yapıyor. 

C) Yastık çok yumuşak. 

 

4. Hangi duyu organımızı kullanarak kitap 

okuruz? 

A) dil 

B) kulak 

C) göz 

 

5. Çevremizdeki maddelerin rengi, şekli, 

kokusu, tadı, yumuşaklığı gibi pek çok 

özelliğini duyu organlarımızla hissederiz. 

Yukarıdaki anlatımda hangi duyu 

organımıza vurgu yapılmamıştır? 

A) Deri 

B) Kulak 

C) Burun 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Göz sağlığımız için yakından televizyon 

izlememeliyiz. 

B) Kulak sağlığımız için yüksek sesli müzik 

dinlemeliyiz. 

C) Burun sağlığımız için burun kıllarını 

koparmalıyız. 

 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Dil sağlığımızı korumak için çamaşır suyu 

gibi maddeleri koklamamalıyız. 

B) Deri sağlığımız için düzenli banyo 

yapmalıyız. 

C) Dil sağlığımız için asitli içecekler 

içmemeliyiz. 

 

8. Burnumuz tıkalı olduğunda yediklerimizin 

tadını neden alamayız? 

A) Yediğiniz besinin tadı yoktur. 

B) Koku alma ile tat alma duyuları birlikte 

çalışır. 

C) Dil bazı besinlerin tadını alamaz. 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisini görme 

duyumuzla algılarız? 

A) Akşam yediğim yemek çok acıydı. 

B) Simitler mis gibi kokuyor. 

C) Balkondaki masa yuvarlaktır. 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisini dokunma 

duyumuzla algılamayız? 

A) yumuşak - sert 

B) soğuk - sıcak 

C) uzun -kısa 
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11. Karanlıkta kaldığımızda çevremizi 

göremeyiz. Bu durumda görme duyumuzun 

yerini hangi duyumuz alır? 

A) Koklama 

B) İşitme 

C) Tatma 

 

12. Duyu organlarınızın sağlığı ile ilgili 

aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Deri sağlığını korumak için banyo 

yapılmalıdır. 

B) Göz sağlığını korumak için televizyon 

yakından seyredilmelidir. 

C) Yüksek sesle müzik dinlenmelidir. 

 

13. Tatma sağlığımızı korumak için 

aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? 

A) Yemek yerken burnumuzu kapatmalıyız. 

B) Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecekleri 

yememeliyiz. 

C) Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de 

fırçalamalıyız. 

 

14. Aşağıda verilenlerden  hangisi dilin 

görevlerinden değildir? 

A) Yemekleri yutmaya yardım eder. 

B) Yemeklerin tadını almanızı sağlar. 

C) Yemeklerin tadını değiştirir. 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Kırık cam parçalarına dokunmak 

dokunma duyumuz için tehlikelidir. 

B) Göz sağlığı için gözlük kullanmak 

gerekiyorsa bu bir alışkanlık hâline 

getirilmelidir. 

C) Bilinmeyen maddeleri koklamak 

dokunma duyumuza zarar verebilir. 

 

16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Dil - Varlıkların tadı onunla alınır. 

B) Kulak - Varlıkların sesi onunla işitilir. 

C) Göz - Varlıkların kokuları onunla 

algılanır. 

 

17. “Elif, mutfağa girdiğinde masanın 

üstündeki kurabiyeleri gördü. Kurabiyeler 

mis gibi kokuyordu.” Elif hangi duyu 

organlarını birlikte kullanmıştır? 

A) kulak - dil 

B) göz - burun 

C) dil - burun 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı 

korumak için yaptıklarımızdan birisi 

değildir? 

A) Gürültülü ortamlardan uzak 

durulmalıdır. 

B) Televizyon uzun süre ve yakından 

izlenmemelidir. 

C) Kirli ellerle gözler ovulmamalıdır. 

 

19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Duyu organları ile çevremizi algılar ve 

tanırız. 

B) Koku alma ve dokunma duyuları birlikte 

çalışır. 

C) Yüksek sesle müzik dinlemek kulaklara 

zarar verir. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisini yapmak 

kulak sağlığına zarar verir? 

A) Sert ve sivri cisimle kulak temizlemek.  

B) Soğuk havalarda bere takmak. 

C) Aşırı gürültülü ortamlardan uzak 

durmak. 


