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1. Yaşantımızı sürdürmek için beslenmeye, sağlıklı bir 

yaşam sürdürmek için ise dengeli ve yeterli beslenmeye 

ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir vücut ve yaşam 

için yediğimiz besinlerin taze ve doğal olmasına dikkat 

etmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi doğal besinlerden 

birisi değildir? 

A) Et   B) Süt 

C) Yumurta  D) Sosis 

 

2. Besinlerin taze olması beslenmemizde dikkat etmemiz 

gereken bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi her 

zaman taze tüketilmesi gereken besinlerden birisi 

değildir? 

A) Sebze  B) Tuz 

C) Meyve  D) Balık 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi besinleri satın alırken dikkat 

etmemiz gereken doğru davranışlardan birisi değildir? 

A) Mevsimine uygun sebze ve meyveleri satın almaya çalışırız. 

B) Ambalajının yırtık olup olmamasına dikkat ederiz. 

C) Kalitesine değil, fiyatının ucuz olmasına dikkat ederiz. 

D) Ürünün ambalajında TSE damgasının olmasına dikkat 

ederiz. 

 

4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Hazır gıda yerine doğal, el yapımı besinleri tüketmeliyiz. 

B) Dondurulmuş besinler çözüldükten sonra tekrar 

dondurulabilir. 

C) Doğal besinlerin besin değeri yapay besinlere göre daha 

yüksektir. 

D) Katkı besinlerin iyi paketlenmesi raf ömrünü uzatır. 

 

5. Satın alınan ürünlerin taze olması çok önemlidir. Çünkü 

çürümüş, bozulmuş besinler sağlığa zarar verir. 

Hastalanmamıza neden olabilir. Bunun için besinleri satın 

alırken hangisini dikkate almak doğru olmaz? 

A) Reklamlar ve tanıtım filmleri. 

B) Üretim ve son kullanma tarihleri. 

C) Güvenli marketlerden ve güvenli firmaların ürünlerinden 

almalıyız. 

D) Aldığımız besinlerin ambalajlarının sağlam olmasına özen 

göstermeliyiz. 

 

6. Marketlerde dondurulmuş ve paketlenmiş besinleri 

görüyoruz. Satın alınan paketli ürünlerin üzerinde üretim ve 

son tüketim tarihleri yazmaktadır. Dondurulmuş ve 

paketlenmiş besinlerin üzerindeki son tüketim tarihlerine dikkat 

etmeliyiz. Son tüketim tarihi geçmiş ürünleri alırsak aşağıdaki 

durumlardan hangisi ile karşılaşırız? 

A) Paketini açtığımızda hemen tüketmemiz gerekir. 

B) Gıda zehirlenmeleri yaşayabiliriz. 

C) Bu besinleri pişirmeden tüketebiliriz. 

D) Doğal besinlere göre daha besleyicidirler. 

 

7. Paketlenmiş ürünleri alırken aşağıdakilerden hangisine 

bakmak önemli değildir? 

A) Paketlerinin açık olup olmadığı, 

B) Tarım ve Orman Bakanlığının izninin olup olmadığı, 

C) Türk Standartları Enstitüsünün işaretinin olup olmadığı, 

D) Paket ya da ambalaj rengi, 

 

8. Manavdan veya dalından kopararak aldığımız sebze 

ve meyveleri kesinlikle yıkamadan yememeliyiz. 

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden birisi 

değildir? 

A) Sebze ve meyvelerin doğallığını korumak. 

B) Üzerindeki zirai ilaç varsa temizlemek. 

C) Toz, kir gibi maddelerden arındırmak. 

D) Bakteri, mikrop gibi etkenleri gidermek. 

 

9. Seçtiğimiz besinlerin doğal olmasına, içerisinde katkı 

maddesi bulunmamasına veya çok az katkı maddesi 

bulunmasına dikkat etmeliyiz. Katkı maddeleri genel 

olarak sağlığa olumsuz etki yapar. Aşağıdakilerden 

hangisi bu maddelerin kullanım amaçlarından birisi 

değildir? 

A) Tatlandırmak  B) Korumak 

C) Paketlemek  D) Renklendirmek 

 

10. Aşağıda verilen besinleri tüketirken dikkat etmemiz 

gerekenlerden hangisi doğru değildir? 

A) Sucuk, salam ve pastırma gibi et ürünlerini çiğ olarak 

tüketmeliyiz. 

B) Çiğ tükettiğimiz sebze ve meyveleri bol su ile 

yıkamalıyız. 

C) Yemekten önce ve sonra mutlaka ellerimizi 

yıkamalıyız. 

D) Yemek yapmada ve yemede kullandığımız araç ve 

gereçlerin temizliğine dikkat etmeliyiz. 

 

11. Aşağıda verilen besinleri tüketirken dikkat etmemiz 

gerekenlerden hangisi doğru değildir? 

A) Besinlerimizi, uygun ortamlarda saklamalıyız. 

B) Buz dolabında saklanan besinler sağlığımıza zarar 

verebilir. 

C) Sebze ve meyvelerin taze olarak tüketilmesine 

dikkat etmeliyiz. 

D) Son tüketim tarihi geçmemiş besin maddelerini tercih 

etmeliyiz. 

 

12. Aşağıdaki besinlerden hangisini her zaman taze 

tüketmeliyiz? 

A) Tahıllar  B) Kuru yemişler 

C) Meyveler  D) Konserveler 
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