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1. “Gözün değil karnın doysun, ekmek yiyeceğin 

kadar olsun.” Şeklindeki bir sloganın amacı 

hangisidir? 

A) Para israfını önlemek. 

B) Ekmek israfını önlemek. 

C) Gıda israfını önlemek. 

D) Su israfını önlemek. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ekmek israfını önlemek 

konusunda bir öneri olamaz? 

A) Ekmek üretimini ve tüketimini azaltmak. 

B) Ekmeği paketlemek ve paketli ekmek almak. 

C) Ekmeği keserek küçük parçalar halinde 

tüketmek. 

D) Artan ekmeği çöpe atmamak, yemek yaparak 

değerlendirmek. 
 

3. Ekmek israfını önlemede yapmamız 

gerekenlerden en doğrusu hangisidir? 

A) Artan ekmekleri sokak hayvanlarına vermek. 

B) Yiyeceğimiz kadar ekmek almak. 

C) Artan ekmeklerden yemek yapmak. 

D) Artan ekmekleri kurutarak un haline getirmek. 

4. Yandaki görselde 

aşağıdakilerden hangisinin israfına dikkat 

çekilmiştir? 

A) Su   B) Hava 

C) Zaman  D) Doğa 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi su israfını önlemek için 

yapılanlardan birisi olamaz? 

A) Açık muslukları kapatmak. 

B) Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi araçlarda 

tasarrufa önem verilmesi. 

C) Atık suların arıtılarak yeniden kullanılabilir hale 

getirilmesi. 

D) Suyu içmek ve temizlikte kullanmak. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi su israfına neden olur? 

A) Tarım alanlarını yanlış sulama. 

B) Atık suları arıtma. 

C) Doğal hayatı koruma. 

D) Çevre kirliliğini önleme. 

7. Aşağıdakilerden hangisi israfı önlemeye yönelik 

bir davranış değildir? 

A) Bozuk muslukları tamir etmek. 

B) Bayat ekmekleri çöpe atmak. 

C) Kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine 

vermek. 

D) Televizyonu izlenmediği zamanlarda kapatmak. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların israf 

edilmesine örnek gösterilemez? 

A) Evler ve yollar yapmak. 

B) Ormanları yok etmek. 

C) Tarım alanlarına binalar yapmak. 

D) Su, hava ve toprak kirliliği. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi israfı önlemek için 

yapılması gerekenlerden birisi değildir? 

A) İhtiyacımızdan fazlasını almamak. 

B) Ürünlerin kullanım süresini uzatmak. 

C) Üretimi ve tüketimi artırmak. 

D) Geri dönüşüm yapmak. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi su israfının 

sonuçlarından birisi olamaz? 

A) Ormanların yok olması. 

B) Tarımsal üretimin azalması. 

C) Barajlarda elektrik üretiminin azalması. 

D) Su canlılarının neslinin tükenmesi. 

 

11. Evimizi aydınlatırken tasarruf lambaları 

kullanmak, lüzumsuz yayan lambaları söndürmek 

hangisinden tasarruf etmemizi sağlar? 

A) Su tasarrufu 

B) Zamandan tasarruf 

C) Gıda tasarrufu 

D) Elektrik tasarrufu 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kağıt israfını önlemek 

için yapılması gerekenlerden birisi değildir? 

A) Kağıt kullanmaktan kaçınmak, 

B) Atık kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmak, 

C) Kitaplarımızı yırtmamak, kirletmemek, 

D) Defterimizde yazarken boş yer bırakmamak, 
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