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1. Canlılar, yaşamlarını devam ettirebilecekleri 

alanlarda yaşar. Bu alanlarda canlılar için hava, su, 

besin ve sıcaklık gibi koşullar karşılanmaktadır. Böylece 

canlılar hayati faaliyetlerine devam edebilmektedirler. 

Doğal kaynaklar canlı yaşamının devamı için gereklidir. 

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan birisi 

değildir? 

A) Elektrik  B) Su 

C) Toprak  D) Hava 

 

2. Kaynakları kullanırken veya tüketim yaparken 

bütçesini, ülke kaynaklarını, çevreyi düşünerek harcama 

yapan kişiye ne denir? 

A) Dengeli tüketici, 

B) Bilinçli tüketici, 

C) Bilinçsiz tüketici, 

D) Düzenli tüketici, 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışı 

değildir? 

A) Boşa yanan lambayı söndürmek. 

B) Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilir. 

C) Alışveriş listesi yapmadan markete gidip alışveriş 

yapabilir. 

D) Elindeki parayla önce ihtiyaçlarını karşılayacak 

ürünler alır. 

 

4. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Dişlerini fırçalarken gerektiğinde suyu açar. 

B) Tüketicilerin haklarını koruyan kanunların olduğunu 

bilir. 

C) Çevre kirliliği yapmayan ürünleri tercih eder. 

D) Aldığı ürün hatalı çıktığında kullanmayıp çöpe atar. 

 

5. Canlılar açlığa daha uzun süre dayanabildikleri 

hâlde susuzluğa uzun süre dayanamazlar. Toprak da 

canlılar için önemlidir. 

Canlıların bir kısmı toprak üzerinde yaşar. Karada 

yaşayan canlılar besinlerin çoğunu 

topraktan karşılar. Yukarıdaki anlatımda hangi 

kaynağa yer verilmemiştir 

A) Toprak   B) Su 

C) Besin   D) Hava 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi canlı ve cansız varlıkların 

bir arada bulunduğu ortamın adıdır? 

A) Doğa   B) Tabiat 

C) Çevre   D) Orman 

 

7. İnsanlar yaşam kalitelerini artırmak, nüfus artışına 

bağlı olarak artan ihtiyaçlarını gidermek için çevre ile 

sürekli olarak etkileşim hâlindedir. Aşağıdakilerden 

hangisi çevreyi değiştiren insan faaliyetlerinden birisi 

değildir? 

A) Ev yapımı, 

B) Tarla ve bahçe yapmak, 

C) Sel ve heyelan, 

D) Yol ve baraj yapmak, 

8. Dünya, canlıların yaşayabildiği, şu anda 

bilinen tek gezegendir. Dünya’nın yaşanılabilir 

olmasında en önemli kaynak hangisidir? 

A) Toprak   B) Hava 

C) Orman   D) Madenler 

9. Bilim insanları, kullanılabilir su kaynaklarının 

Dünya’mızda giderek azaldığını söylüyorlar. 

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden birisi 

olamaz? 

A) Aşırı su tüketimi, 

B) Buzulların erimesi, 

C) Gereğinden fazla deterjan kullanımı, 

D) Tarımda gübre ve ilaç kullanımı, 

10. Elektrik, su ve besin kaynaklarını tasarruflu 

kullanmak için bilinçli birer tüketici olmalıyız. Bilinçli 

tüketici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bilinçli tüketici, mümkün olduğu kadar ihtiyaçlarını 

ertelemeli, ürün tüketiminden kaçınmalıdır. 

B) Bilinçli tüketici, satın alacağı mal ve hizmetlerin 

kaliteli, güvenli ve sağlıklı olmasına 

dikkat etmelidir. 

C) Bilinçli tüketim, insanların, kaynakları ihtiyacı kadar 

tüketmesi demektir. 

D) Bilinçli tüketici de bir mal veya hizmeti satın alırken 

temel gereksinimini ön plana alan kişidir. 

11. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Reklamı olan ürünleri satın almaya özen gösterir. 

B) Yiyecek alışverişi yaparken temel ihtiyaçlarına önem 

verir. 

C) Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlar. 

D) Satın alınacak ürünlerin son kullanma tarihine 

bakar. 

12. Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? 

A) Alınan besin maddelerini koruyucu koşullarda 

saklamak, 

B) Çabuk bozulacak ürünlerden fazla miktarda satın 

almamak, 

C) Bayatlayan ekmekleri köfte yapımında kullanmak, 

D) Tabağına yiyebileceğinden fazla miktarda yemek 

koymak, 
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