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1. Aşağıdakilerden hangisi göreme duyumuzla ilgili 

değildir? 

A) Ses 

B) Işık 

C) Renk 

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi ile tüm 

renkleri ayırt edebilir, çevremizdeki varlıkları 

görebiliriz? 

A) Kulak 

B) Göz 

C) Dil 

 

3. Aşağıdakilerden hangisini gözümüzle 

algılayamayız? 

A) Varlıkların biçimlerini. 

B) Cisimlerin büyüklüklerini.  

C) Maddelerin kokusunu. 

 

 

4. vazonun ve içindeki çiçeklerin rengini, 

biçimini söyleyebilmek için hangi duyumuzu 

kullanırız? 

A) Koklama 

B) Dokunma 

C) Görme 

 

5. -Kabartma yazıda harflerin ve sayıların yerine 

……… engelliler için özel olarak hazırlanmış 

kabartma noktalar bulunur.-  cümlede boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) İşitme 

B) Görme 

C) Tatma 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığının zararlı 

etkisinden korumak için kullandığımız bir eşya 

değildir? 

A) Şemsiye 

B) Şapka 

C) güneş gözlüğü 

 

7. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden 

hangisini yapmalıyız? 

A) Yüz havlumuz temiz ve kendimize ait olmalıdır. 

B) Bizi güzel gösteren renkli gözlükler takmalıyız. 

C) Az ışık olan ortamlarda ders çalışmalıyız, 

 

8. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden 

hangisini yapmak doğru değildir? 

A) Televizyon izlerken televizyonla aramızda en 

az 3-4 metre mesafe olmalıdır. 

B) Cep telefonu ve bilgisayar gibi araçları daha 

sık kullanmalıyız. 

C) Kitap okurken kitapla aramızda en az 30 cm 

mesafe olmasına dikkat etmeliyiz. 

 

9. Uzun süre televizyon izlemek ya da bilgisayar 

kullanmak gözleri yorar. Bunu önlemek için 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Televizyon veya bilgisayara çok uzaktan 

bakmalıyız. 

B) Televizyon veya bilgisayara ayıracağımız süreyi 

sınırlamalıyız. 

C) Televizyon veya bilgisayara hiç bakmamalıyız. 

 

10. Yazıları okumakta ya da net görmekte 

zorlandığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmak 

doğru olmaz? 

A) Göz doktoruna gitmeliyiz.  

B) Gerekliyse gözlük kullanmalıyız. 

C) Gözlerimizi bol sabunlu su ile yıkamalıyız. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi göz hastalıklarının, 

görme bozukluklarının tanısını koyan ve tedavisini 

sağlayan kişidir? 

A) Gözlükçü 

B) Göz doktoru 

C) Diş hekimi 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızın 

bozulmasına neden olur? 

A) Çok fazla ya da az ışıkta okumak. 

B) Çok çeşitli renklere bakmak. 

C) Çok sayıda kitap okumak. 
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