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1. Çevremizdeki sesleri hangi duyumuzla algılarız? 

A) İşitme duyusu 

B) Koklama duyusu 

C) Dokunma duyusu 

 

 

2. İşitme duyu organımız hangisidir? 

A) Deri 

B) Kulak 

C) Burun 

 

 

3. İşitme duyumuzla ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kulağımızla sesin yönünü fark ederiz. 

B) İki kulağımız vardır ve her iki kulak birlikte 

çalışır. 

C) Çıkardığı sese göre cisimlerin yerini 

belirleyemeyiz. 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Kulağımız bütün sesleri algılayamaz. 

B) Çevremizdeki varlıkları sesinden tanıyabiliriz. 

C) Görmediğimiz varlıkların sesini algılayamayız. 

 

 

5. Çevremizdeki insanların söylediklerini duymamız, 

onlarla ……. kurmamızı kolaylaştırır. Cümlesinde 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılabilir? 

A) görme 

B) iletişim 

C) arkadaşlık 

 

 

6. Kulak sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden 

hangisini yapmayız? 

A) Kulaklıkla uzun süreli ve yüksek sesle müzik 

dinlemeliyiz. 

B) Kulak çubuğu ile kulağımızın iç kısmını 

temizlemeye çalışmamalıyız. 

C) Kulağımız ile ilgili bir rahatsızlığımız varsa kulak 

muayenesi olmalıyız. 

7. İşitme duyusunu kaybeden insanların işaret dili 

ile iletişim kurabilmeleri için hangi duyularının 

çalışıyor olması gerekir? 

A) Görme 

B) Koklama 

C) Dokunma 

 

8. İşitme engelliler birbiriyle nasıl iletişim kurarlar? 

A) dokunarak 

B) işaretleşerek 

C) koklaşarak 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Yüksek sesler işitme kaybına neden olabilir.  

B) Çocukken geçirilen bazı hastalıklar da 

kulaklarda kalıcı işitme kaybına yol açabilir. 

C) Az işiten veya işitme kaybı olan insanlar, daha 

iyi işitmek için kulaklık kullanırlar. 

 

10. Hangi cihazı kullanan kişilerin sese 

duyarlılıkları artar ve yüksek sesler bu insanları 

rahatsız eder? 

A) Hoparlör  

B) Kulaklık 

C) İşitme cihazı 

 

11. Az işiten insanlar sesleri daha iyi duyabilmek 

için işitme cihazı kullanır. Bu durumda olan 

arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? 

A) İşitme cihazı kullanan arkadaşlarımızın yanında 

yüksek sesle konuşmalıyız. 

B) Toplumdaki böyle bireylerin özel durumuna 

saygı göstermeliyiz. 

C) Sesimizi duyurmak için mikrofon, hoparlör gibi 

cihazlar kullanmalıyız. 

 

12. -İşitme duyusu olmayan insanlar, görme 

duyusunu kullanarak ………. dili yardımıyla iletişim 

kurarlar.- cümlede boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 

A) işaret 

B) konuşma 

C) yazı 
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