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1. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda 

evde kullandığımız kaynaklardan birisi değildir? 

A) Güneş 

B) Elektrik 

C) Su 

 

2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru 

değildir? 

A) Giysileri özenli kullanmak.  

B) Tabakta yemek bırakmak. 

C) Yemek için alınan ekmeği yarım bırakmamak. 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi evde kaynakların 

tasarruflu kullanılmasına katkı sağlamaz? 

A) El yıkarken temizlik maddelerini tasarruflu 

kullanmak. 

B) Evde, bayat ekmeklerle ekmek makarnası, 

ekmek kızartması gibi yemekler yapmak. 

C) Kışın evimiz çok ısındığında, kombinin sıcaklık 

ayarını yükseltmek. 

 

 

4. Evde kullandığımız hayatımızı kolaylaştıran 

makineleri daha çok hangi kaynağı kullanarak 

çalıştırırız?  

A) Su 

B) Doğalgaz 

C) Elektrik 

 

5. Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru 

değildir? 

A) Giyecek ve yiyecek alışverişlerimizde, 

ihtiyaçlarımıza öncelik tanımak. 

B) Odadan çıkarken lambayı açmak. 

C) Alışverişe giderken ihtiyaç listesi hazırlamak. 

 

6. Günlük yaşantımızda evde elektrik, su, doğal 

gaz gibi kaynakları kullanırız. Kullandığımız bu 

kaynakların karşılığında ne veririz? 

A) Ücret 

B) Fatura 

C) Kira 

 

7. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığımız 

en temel kaynak hangisidir?  

A) Para 

B) Elektrik 

C) Su 

 

8. Kaynakları tüketmemek ve bütçemize katkı 

sağlamak nasıl kullanmalıyız? 

A) Savurgan kullanmalıyız. 

B) Tasarruflu kullanmalıyız. 

C) Bol bol kullanmalıyız. 

 

9. Evimizde kaynakları verimli kullanmak için 

almamız gereken önlemler vardır. Aşağıdakilerden 

hangisi bu önlemlerden birisi değildir? 

A) Bozuk muslukları onarmak. 

B) Gereksiz yanan lambaları söndürmek. 

C) Kapı ve pencereleri her zaman kapalı tutmak. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi suyu tasarruflu 

kullanma ile ilgili yapmamız gerekenlerdin birisi 

değildir? 

A) Elimizi sabunlarken musluğu kapalı tutmak. 

B) Dişimizi fırçalarken bardaktan su kullanmak. 

C) Gün ışığı varken lambaları açmamak. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi elektriği tasarruflu 

kullanmak için yapmamız gerekenlerden birisi 

değildir? 

A) Buzdolabının kapağını kısa süre açıp 

kapatmalıyız. 

B) Vücut temizliğimizi yaparken, ellerimizi ve 

yüzümüzü yıkarken suyu boş yere akıtmamalıyız. 

C) İzlemediğimiz zaman televizyonu kapatmalıyız. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların tasarruflu 

kullanılması ile ilgili alınması gereken önlemlerden 

birisi değildir? 

A) Evimize elektrikli alet alırken enerji verimliliği 

düşük olanları tercih etmek. 

B) Evlerimizde aydınlatma için enerji tasarruflu 

ampuller kullanmak. 

C) Evimizin dış cephesine yalıtım yaptırarak ısının 

içeride kalmasını sağlamak. 
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