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1. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin tam tanımıdır? 

A) İnsanların etkileşimde bulunduğu ortamdır. 

B) Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu 

ortamdır. 

C) Doğa unsurlarının oluşturduğu ortamdır. 

D) Canlıların bir arada bulunduğu ortamdır. 

2. Çevre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Yaşadığımız çevrede genelde cansız varlıklar 

bulunmaktadır. 

B) Canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için çevre ile 

sürekli etkileşim hâlindedir.  

C) Besin, su, elektrik ihtiyacımızı karşılamak için 

çevredeki kaynakları kullanırız. 

D) Besin ihtiyacımızı karşılayabilmek için toprağa, suya 

ve hayvansal gıdalara ihtiyacımız vardır. 

 

3. Kaynaklarımızı tüketirken neden özenli 

davranmalıyız? 

A) Kaynaklar sınırsızdır, kolay tükenmez. 

B) Her canlının kullandığı kaynak farklıdır. 

C) Kaynaklar sınırlıdır, tükenebilir. 

D) Çok tüketim çok üretim ihtiyacı doğurur. 

 

4. Kaynak tüketiminin artmasında aşağıdakilerden 

hangisi daha çok etkili olmuştur? 

A) Nüfus artışı,   B) Yeni buluşlar, 

C) Yeni üretim alanları,  D) Çevre kirliliği, 

 

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dünyamız, canlıların yaşayabileceği koşullara sahip 

olduğu bilinen tek gezegendir. 

B) Tasarruf için kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. 

C) Elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve 

gerektiği kadar kullanmalıyız. 

D) Bitmeyecekmiş gibi görünen kaynaklar, insanların 

bilinçsizce davranışları sonucu hızla artmaktadır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların bilinçli ve 

verimli kullanılmasıdır? 

A) Tasarruf  B) İsraf 

C) Masraf  D) Savurganlık 

 

7. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Bir mal ya da hizmeti satın alırken ihtiyaçlarını göz 

önünde tutar. 

B) Aldığı ürünün ucuz olmasına dikkat eder. 

C) Satın aldıklarından en üst düzeyde yarar sağlamayı 

amaçlar. 

D) Planlı ve amaçlı alışveriş yapar. 

8. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) İstek ve ihtiyaçlarına aynı ölçüde önem verir. 

B) Sağlıklı, güvenli ve çevreye zarar vermeyen ürünü 

seçer. 

C) Yüksek kalitedeki mal veya hizmetleri en uygun 

fiyata alır. 

D) Mal ve hizmet satın aldığında hakkını arar. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu 

sağlamaz? 

A) Evlerde ampullerimizi tasarru u lamba ile 

değiştirmeliyiz. 

B) Elektrikli süpürgenin torbası dolunca hemen 

değiştirilmemeli, aha uzun süre kullanılmaya 

çalışılmalıdır. 

C) Kullanmadığımız elektrikli aletlerin düğmelerinin 

tamamen kapalı olduğundan emin olmalıyız. 

D) Enerji verimliliği A+, A++ ve A+++ sınıfı olan bir 

buzdolabı kullanmalıyız. 

 

10. Suyun tasarru u kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Dişlerimizi fırçalarken, elimizi ve yüzümüzü yıkarken 

musluğu açık bırakmalıyız. 

B) Damlayan muslukların tamir edilmesi ve banyo 

yaparken suyun uzun süre kullanılmaması su tasarrufu 

sağlayacaktır. 

C) Sitelerin ve evlerimizin bahçesine yağmur sularını 

toplayan su tankları yapılabilir. 

D) Makarna ve sebze haşlama sularını lavaboya 

dökmek yerine çorbalarımızda kullanabiliriz. 

11. Besinlerden tasarruf yapma ile ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerektiği kadar 

gıda alışverişi yapmalıyız. 

B) Gıda tasarrufu yapabilmek için ihtiyacımız olmayan 

gıda ürünlerini almamalıyız. 

C) Bazen reklamların etkisiyle alışveriş yaparken 

ihtiyacımız olmayan gıdaları da alırız. 

D) Ailece alışveriş listesi hazırlayıp bu listeye uymaya 

özen göstermeliyiz. 

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 

A) Alışveriş yaparken satın aldığımız ürünlerin son 

kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. 

B) Ekmek bayatladığında ekmek tatlısı, köfte ve 

yumurtalı ekmek yapımında kullanılabilir. 

C) Besin maddelerini uygun saklama koşullarında 

saklayarak bozulmasını ve bayatlamasını önlemeliyiz. 

D) Çabuk bozulabilecek ürünlerden hiç almamalıyız. 
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