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1. Göz sağlığımızı korumak için 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Uzun süre ekrana yakından bakmamalıyız. 

B) Teknolojik aletleri kullanırken dik 

oturmalıyız. 

C) Teknolojik aletleri kullanmaktan uzak 

durmalıyız. 

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojik 

ürün değildir? 

A) Kalem, silgi, defter. 

B) Domates, biber patlıcan. 

C) Ayakkabı, çanta, top. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ütü kullanırken 

oluşabilecek kazalardan birisi değildir? 

A) Yanma. 

B) Elektrik çarpması. 

C) Trafik kazası. 

 

4. Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, fırın ve 

ocak gibi elektrikli aletleri daha çok nerede 

kullanırız? 

A) Bahçede 

B) Okulda 

C) Evde 

 

5. Aşağıdakilerden hangisini yapmak 

tehlikelidir? 

A) Şarj edilirken telefon ve bilgisayar 

kullanmak. 

B) İnternete girmek ve oyun oynamak. 

C) Televizyon izlemek. 

 

6. Cep telefonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Cep telefonu, bir iletişim aracıdır. 

B) Cep telefonu kullanmaktan kaçınmalıyız. 

C) Cep telefonu ile uzun süre konuşmak 

sağlığımız için zararlıdır. 

 

7. Islak elle kablo, piriz gibi elektrik öğelerine 

dokunmak bizi nasıl etkiler? 

A) Elektrik çarpabilir. 

B) Kablo kopabilir, piriz kırılır. 

C) Enerji israfına neden olur. 

 

8. Elektrikli ev aletleri ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Islak elle bu araçlara dokunmamalıyız. 

B) Bu aletler, günlük yaşantımızı zorlaştırır. 

C) Elektrikli ev araçları çalışırken kabloları ile 

oynamamalıyız. 

 

9. Evimizde ve okulumuzda kullandığımız 

teknolojik araç ve gereçler ne işe yarar? 

A) Bize zarar verir. 

B) İşimizi zorlaştırır. 

C) Hayatımızı kolaylaştırır. 

 

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Teknolojik araç ve gereçlerden 

faydalanırken onları güvenli kullanmaya özen 

göstermeliyiz. 

B) Genel Ağ ortamında tanımadığımız kişilerle 

iletişim kurmalıyız. 

C) Bilgisayar, televizyon, cep telefonu 

kullandığımız teknolojik araçlardandır. 

 

11. Oyun konsolu ile oyun oynarken beden 

sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? 

A) Oturmadan oynamalıyız. 

B) Yatarak oynamalıyız. 

C) Dik oturmalıyız. 

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ütü, fırın, ocak gibi aletleri çocukların 

kullanmaması gerekir. 

B) Ütü, fırın, ocak gibi aletler yangına neden 

olabilir. 

C) Kazalara neden olmamak için elektrikli 

aletleri kullanmamalıyız. 
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