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1. Bazı maddeleri tatmak, koklamak ve onlara 

dokunmak, bakmak sağlığımıza zarar verebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden birisi 

olabilir? 

A) Çamaşır suyu 

B) Kolonya 

C) Parfüm 

 

2. Temizlik amacıyla kullandığımız Temizlik 

malzemeleri deterjanlar ve çamaşır suları kokulu 

olur ve canlı vücuduna zarar veren maddelerdir. 

Aşağıdaki maddelerden hangisini koklamak burun 

sağlığımıza zarar verebilir? 

A) Sabun 

B) Çamaşır suyu 

C) Bulaşık macunu 

 

3. Aşağıdaki maddelerden hangisini koklamamız 

veya tadına bakmamız zehirlenmemize yol açar? 

A) Çikolata 

B) Karanfil 

C) Deterjan 

 

4. Evde kullandığımız temizlik malzemeleri 

zehirlenmemizse neden olabilir. Bunu önlemek için 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

A) Evimizde temizlik malzemesi bulundurmamalıyız. 

B) Temizlik malzemelerini mutfakta muhafaza 

etmeliyiz. 

C) Temizlik malzemelerini diğer maddelerden ayrı 

dolaplarda tutmalıyız. 

 

5. Tablet ve şurup biçimindeki ilaçlar üretilirken 

renklendirilir ve tatlandırılır. Bu durum 

aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

A) Şeker ve meyve suyu yerine içilebilir. 

B) Şeker ve meyve sularıyla karıştırılabilir. 

C) Şeker ve meyve sularıyla aynı yere konabilir. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi renk ve tadı ile meyve 

suyuna benzer ancak zehirli olabilir?  

A) Şurup 

B) Hap 

C) Limonata 

7. Tablet ya da şurubun içerdiği maddeler hastalık 

tedavisinde belli dozlarda kullanılır. Buna 

uymamak gereğinden fazla tüketmek 

aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir? 

A) Zehirlenme 

B) Çabuk iyileşme 

C) Beslenme 

 

8. İlaçlar, yiyecek ya da içecek değildir. Ancak 

renkleri ve biçimleri yiyecek maddelerine 

benzediğinden karıştırılabilir. Bunu önlemek için 

nasıl saklanmalıdır? 

A) Yiyecek ve içecek kutularında saklanmalıdır. 

B) İlaçlar kapalı bir dolapta saklamalıdır. 

C) Mutfakta ve buzdolabında saklanmalıdır. 

 

9. Tablet ve şurup hangi amaçla kullanılır? 

A) Beslenme amacıyla 

B) Temizlik yapmak için 

C) Hastalık tedavisinde 

 

10. Tüp, doğal gaz gibi maddeleri koklamak 

hangisine neden olur? 

A) Uyuma 

B) İyileşme 

C) Zehirlenme 

 

11. Bazı maddelere çıplak gözle bakmak 

gözlerimize zarar verir. Aşağıdakilerden hangisi 

göz sağlığımıza zarar veren davranışlardan birisi 

değildir? 

A) Güneşe bakmak 

B) Bulutlara bakmak 

C) Kaynak yapana bakmak 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) İlaçları bilinçsizce kullanmak sağlığımıza zarar 

vermez. 

B) Temizlik malzemeli yalnızca yetişkinlerin 

ulaşabileceği yerlerde muhafaza edilmelidir. 

C) Kaynak yapan işçiler, işlerini yaparken koruyucu 

gözlük kullanır. 
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