Adı Soyadı :

BEŞ DUYUMUZ -1

1-) Eve girdiğimde mis gibi çörek kokusu aklımı
başımdan aldı. Cümlesinde 'mis gibi çörek kokusu '
sözcükleri ile anlatılan durum hangi duyu organımızla
ilgilidir?
a) Göz
b) Kulak
c) Burun

2-) Dondurmanın tatlılığını, limonun ekşiliğini, biberin
acılığını benim sayemde anlarsın. Cümlesinde kendini
tanıtan duyu organımız hangisidir?
a) Deri
b) Dil
c) Kulak

Doğru :

Yanlış :

6-) Ali, karpuz satın alırken önce rengine dikkat eder. Sonra
karpuza vurarak gelen sesi dinler. Ali, ifadesine göre, karpuz
satın alırken hangi duyu organından faydalanmamıştır?
a) Göz
b) Dil
c) Kulak

7-) Duyu organlarının sağlığına önem veren bir öğrenciden
aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?
a) Yeterli aydınlatılmış bir ortamda ders çalışması
b) Televizyonu uygun biz uzaklıktan seyretmesi
c) Radyonun sesini sonuna kadar açması

3-) Her gün saatlerce bilgisayarda oyun oynayan ve
bunun sonucunda doktorun gözlük takmasını söylediği
öğrenci hangi duyu organının sağlığını kaybetmesine
neden olmuştur?
a) Göz
b) Burun
c) Deri

8-) I. Deri = Hissetme
Burun = Tat alma
Göz = Görme
Kulak = Koklama
Yukarıdaki duyu organları ve görevleri eşleştirmelerinden
hangileri yanlıştır?
a) I ve II
b) II ve IV
c) III ve IV

4-) ‘ Koklama – Tat alma – Görme’
Yukarıdaki ifadelerde hangi duyu organımızın görevi
yer almamaktadır?
a) Deri
b) Dil
c) Burun

9-) Gözü kapalı olan bir çocuğun çorbayı içmesi durumunda
çorbanın hangi özelliğini anlayamaz?
a) Renk
b) Koku
c) Tat

5-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi işitme duyu
organımızın sağlığının bozulmasına neden olabilir?
a) Yüksek sesle müzik dinlemek
b) Sürekli şekerli besinler tüketmek
c) Mevsim koşullarına uygun giyinmek

10-) Kumsalda yürürken kurbağa gibi sıçramaya başlayan
insanlar görürseniz korkmayın. Bunun tek nedeni kumun
sıcaklığından ayaklarının yanmasıdır. Buna göre, insanların
kumun sıcaklığını hangi duyu organıyla algıladıklarını
söyleyebiliriz?
a) Deri
b) Burun
c) Dil
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11-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi dokunma duyu
organımız ile ilgilidir?
a) Yıkanmamış kıyafetlerin kötü kokması
b) Kalın giyinmeyen birinin soğuk havada
üşümesi
c) Yarış arabaların çok gürültü çıkarması

16-) Aşağıdakilerden hangisi görme duyu organımız
olan gözümüzü koruyan kısımlardan biri değildir?
a) Göz kapağı
b) Burun
c) Kirpik

12-) Görme engelli insanlar, görme eksikliklerini daha
çok hangi duyuları ile giderirler?
a) Dokunma
b) Koklama
c) Tat alma

17-) ‘Derimizi temiz tutmadığımızda üzerindeki
gözenekler kapanır. Bu nedenle terleme olayı olmaz.
Zararlı maddelerin vücudumuzdan uzaklaşması
zorlaşır.' Bu sorunları yaşamamamız için ne yapmamız
gerekir?
a) Her hafta aile hekimine muayene olmalıyız.
b) Haftada en az iki kez banyo yapmalıyız.
c) Okula gitmeden önce güneş kremi
kullanmalıyız.

13-) Bir cismin sert, yumuşak, kaygan, pürüzlü sıcak
veya soğuk olduğunu anlamak için aşağıdakilerden
hangisini yaparız?
a) O cisme dikkatlice bakarız.
b) O cisme dokunuruz.
c) O cismin sesini dinleriz.

14-) Dilimizin görevleriyle ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Dilimiz konuşmamızı sağlayan organımızdır
b) Yiyeceklerin tadını dilimizle anlarız.
c) Çevremizdeki varlıkların nasıl koktuğunu
dilimizle anlarız.
15-) Herhangi bir elmayı duyularımızla tanır ve ayırt
ederiz. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) Sadece koklayarak elmanın tadını
anlayabiliriz.
b) Elmanın rengine bakarak tadını öğrenebiliriz
c) Elmayı ısırınca tatlı veya ekşi olduğunu
anlayabiliriz.

18-) ‘Annesi, Ahmet’ten şeftali almasını istedi.
Şeftalinin özellikle yumuşak olanlarını seçmesini
tembihledi.’ Ahmet, bunun için aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
a) Şeftalilere dikkatlice bakmalıdır.
b) Şeftalileri koklamalıdır.
c) Şeftalilere eliyle dokunmalıdır.

19-) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
konuşmasında duyu organlarımızın görevleriyle ile
ilgili yanlış bir anlatım vardır?
a) Deniz: Ders zilinin çaldığını gördüm.
b) Okan: Ayhan’ın sınıfa girdiğini gördüm.
c) Sezer: Elmanın tatlı olduğunu ısırınca anladım.
20-) Müzik aletlerin seslerini duymamızı sağlayan duyu
organımız hangisidir?
a) Kulak
b) Göz
c) Burun

