
ADIM

01 YER KABUĞUNUN YAPISI
Kayaçlar
� Canlıların Dünya’mızın üzernde yaşadığı katman yer kabuğudur. Bütün 

canlılar gb bzler de yaşamımızı bu katman üzernde sürdürürüz. Ovalar, 

vadler, dağlar ve denz tabanları kara tabakasını oluştururlar.

� Karaları oluşturan yapı se kayaçlardır. Magmanın yeryüzüne çıkıp soğuması 

le oluşan kayaçlar mnerallerden oluşmaktadır. Kayaçların farklı renkte ve 

sertlkte olmasının sebeb de çerğndek  mnerallern farklı olmasıdır.

� Devasa büyüklüktek kayaçlar rüzgâr, yağmur, sıcaklık farkı ve klmn etks 

le parçalanarak zaman çersnde küçülürler. Bu parçalanma sayesnde 

kaya, taş, çakıl ve kum oluşur. 

Kayaç

Kum

TaşÇakıl
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�

�

�

Kaya

Yandak görselden de faydala-

narak parçalanan kayaçların 

büyükten küçüğe sıralı smlern 

yazınız

Bil-Bul
Uygula1
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Kayaçların oluşumu le lgl aşağıda verlen fadelere doğru se D 

yanlış se Y koyunuz.2

Aşağıdak soruları cevaplayarak bulmacayı doldurunuz. Renkl 

kutucukları yerne yazarak şfrey bulunuz.3

Kayaçlar manto tabakasında magma halndedr.

Yer yüzüne çıkan lav soğuyarak sertleşr ve kayaçları oluşturur.

Toprak oluşumu çn kayaçların parçalanması gerekr.

Bütün kayaçlar aynı renk ve sertlktedr.

Kayaçlar parçalanmak çn dış etkenlere htyaç duymazlar.

BİLGİLER D/Y

1. Btklern yaşamını sürdürdüğü yer örtüsü.

2. Canlıların üzernde yaşadığı katman.

3. Kayaçların parçalanarak oluşturduğu en küçük taneck.

4. Kayaçların farklı renkte olmasının sebeb.

5. Magmanın soğuyup sertleşmes le oluşan yapı.

4 1

3

2

2

Şfre

Bil-Bul
Uygula

Bil-Bul
Uygula

10

Ö
R
N
E
K
TİR



Yer kabuğunun çok nce br tabakasını toprak oluşturur. Toprak bt-

klern yaşamını sürdüreblmes çn temel unsurdur. Buna bağlı ola-

rakta tüm canlılar toprağa htyaç duyarlar.  

Toprak nasıl oluşur? Olmazsa neler olur?

4

Yer kabuğu okyanus tabanlarında en nce, yüksek dağların bulundu-

ğu yerlerde se en kalın haldedr.

Bil-Bul
Uygula
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...............................................................................................................................................................................
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Yer kabuğunun farklı dernlklernden çıkarılan ve ekonomk değer olan kayaçlara maden 

denr. Farklı madenlern oluşmasını sağlayan yapılarındak mnerallerdr. 

Ülkemzde Çıkan Madenler

Bakır

Krom

Bor

Demr

Mermer

Lüle taşı

Alümnyum

Cıva

Çnko

Kurşun

Tuz

Taş kömürü

Lnyt

Altın

Fosfat

Bokst

12

Ö
R
N
E
K
TİR



Maden ocaklarından ham  madde olarak çıkarılan madenler sanayde, otomobl, laç ve 
elektronk ürün yapımına kadar her alanda kullanılır

Elektrk-elektronk  

ürünlerde, kablo 

ve eşya yapımın-

da kullanılır.

Madd değer 

yüksek olduğu şn 

süs eşyası ve takı 

yapımında kullanı-

lır.

Deterjan yapımın-

da, cam  ve roket 

yakıtı üretmnde 

kullanılır.

İnşaat ve otomo-

tv sektöründe bol 

olmakla brlkte 

pek çok eşyanın 

yapımında da 

kullanılır.

İnşaat sektörün-

de, süs eşyası ve 

heykel yapımında 

kullanılır.

Isınma amaçlı 

kullanıldığı gb 

elektrk santralle-

rnde de bol mk-

tarda kullanılır.

Termometre yapı-

mında ve eczacılık 

alanında kullanılır.

Pl üretmnde bol 

mktarda kullanılır.

BAKIR ALTIN BOR DEMİR

MERMER KÖMÜR CIVA ÇİNKO
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Aşağıdak görsellerde hang madenlern kullanıldığını altlarında 

verlen kutuları şaretleyerek belrtnz.5Bil-Bul
Uygula

Kömür

Bor

Altın

Demr

Cıva

Kömür

Mermer

Çnko

Demr

Bakır

Cıva

Gümüş

Bakır

Altın

Cıva

Demr

Mermer

Gümüş

Mermer

Kömür

Bakır

Gümüş

Demr

Altın
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Aşağıda verlen madenlern hang alanda kullanıldıklarını araştırıp 

karşılarına yazınız.6Bil-Bul
Uygula

??????????7Bil-Bul
Uygula

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Alümnyum Tuz Kurşun

T U B A N K R

P M A D E N Ç

F İ K U M Y U

O N I H I H F

S E R Ğ O Z G

İ R H Ö İ C V

L A L T I N Z

U L K A Y A Ç

D Ğ N Ş S T Ş

J E O L O G R

1. Magmanın yüzeye çıkarak soğuması  le 

oluşan yapı nedr?

2. Elektronk alanda bolca kullanılan maden 

nedr?

3. Kayaçların ufalanmış en küçük halne ne 

denr?

4. Kayaç ve madenlern farklı özellkte olma-

sını sağlar.

5. Yer yapısını nceleyen blm nsanı

6. Toprak altında taşlaşmış canlı kalıntıları.
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FOSI
.
LLER

 Geçmşte yaşamış btk ve hayvanların sertleşmş, taşlaşarak günümüze ulaşmış 

kalıntı ve zlerne fosl denr. Fosller buzullarda, ağaç reçnelernde, denz dplernde ve 

toprak katmanlarında oluşablr.

 Fosller çnde bulundukları kayaçların yapı ve özellkler,

 Geçmştek klm koşulları,

 Eskden yaşamış canlı ve btk türler hakkında blgler verrler.

M
katmanı

L
katmanı

K
katmanı

N
katmanı
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Yandak görselde toprak katmanları arasında bulunan fosller-

le lgl verlen soruları cevaplayınız.10Bil-Bul
Uygula

Foslleşme sürec le lgl aşağıdak tabloyu nceleyerek oluşum 

aşamalarını numaralandırınız.9Bil-Bul
Uygula

Kemk gb sert kalıntıların üzer toprak veya buzulla 

kaplanır.

Canlının yumuşak kısımları çürümeye başlar.

Canlı kalıntıları çeştl sebeplerle tekrar gün yüzüne 

çıkar.

Yaşamakta olan canlı hayatını kaybeder.

Kalıntılar yce sertleşr.

Toprak altında brken fosller mlyonlarca yıl çersnde kmyasal 

değşme uğrayarak fosl yakıtlara dönüşeblrler.  Taş kömürü, 

petrol, doğal gaz fosl yakıtlardır.

En yaşlı fosl hang katmandadır? Neden?

En genç fosl hang katmandadır? Neden?

L katmanında neden balık fosl çok olmuş olablr?

Katmanlarda bulunan fosllern yaşlıdan gence sıralaması nasıldır?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Aşağıda verlen blm dallarını ve bu şle uğraşan kşler araştırıp 

kutulara yazınız11
Arkeoloji / Arkeolog

Paleontoloji / Paleontolog

Jeoloji / Jeolog

Bil-Bul
Uygula

YÖNERGE YAZ12Bil-Bul
Uygula

Oluşturan
sert ana maddeÖrneklerdr

İçersnde
bulunur.

İnceleyen
blm dalı

örnektr
Araştıran blm

nsanına ne
hakkında blg verr?
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Adım - ?? | TEST - 01Adım - 01 | TEST - 01

1. Aşağıda verilenlerden hangisi bir ka-

yaç türü değildir?

2. Yanardağlardan çıkan erimiş haldeki 

kayaçlara ………………………. de-

nir.

A) Maden B) Mineral

C) Lav D) Kayaç

3. Fosillerle ilgili olarak;

I. Oluşumu uzun yıllar sürer,

II. Kayaçların içerisinde bulunur,

III. Sadece hayvanların fosilleri oluşur,

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve III

C) I, II ve III D) I ve II

4. Görseldekilerden kaç tanesi maden-

dir?

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

5. Aşağıdaki araç, ifadelerin doğru ve-

ya yanlış olduklarını takip ederek 

tünelden giriş yapacaktır.

Buna göre hangi tünelden giriş ya-

par?

A) Ilgaz Tüneli B) Ovit Tüneli

C) Bolu Tüneli D) Avrasya Tüneli
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ADIM

02 DÜNYAMIZIN  HAREKETLERİ
Dönme Hareketi
Dünyamız sürekl hareket halndedr. Güneş gün çersnde doğar, öğlen 

tepe noktasına gelr ve akşam batıdan batarak gözden kaybolur. Bu 

durumda Güneş’n hareket ettğ zannedlse de Dünya’nın kend etra-

fında dönmes sonucunda oluşur.  Dünya’nın yapmış olduğu bu hare-

kete dönme hareket denr.

Günlük hayatta dönme hareket yapan brçok nesne le karşılaşablrz. 

Saatn akrep ve yelkovanı, rüzgar trbünler, vantlatör dönme hareket 

yapar.

Öğlenden
sonra

Saat: 16:00

Öğlenden
sonra

Saat: 19:00

Akşam
Saat: 21:00
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Dünya kend etrafındak  dönüşünü 24 saatte 

tamamlar. Bu süre se br gün olarak kabul 

edlr. Dünya’nın güneş ışığı alan kısmı gündü-

zü yaşarken karanlıkta kalan kısımda se gece 

yaşanır.

Gündüz

Gece

Dünya kend etrafındak dönüşünü batıdan 

doğuya doğru yapar. Bu yüzden Güneş 

Dünya’nın doğusunda daha erken görünür.

DoğuBatı

Güney

Kuzey

Sabah
Saat: 06:00

Sabah
Saat: 10:00

Öğlen
Saat: 12:00

qr kodu okut
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Dünya’nın kend etrafında dönmesnn sonucuda;

 Gece ve gündüzler oluşur,

 Tam tur dönmes le br gün oluşur,

 Gün çersnde gölgelern yönü değşr,

 Gece le gündüz arasında sıcaklık farkı oluşur,

 Gün çersnde Güneş’ farklı yerlerde görürüz.

 Güneşn gün çersndek hareketne bağlı olarak gölgelern yönü değşr.

Akşam SabahÖğle

Dünya’mız kend eksen etrafında dönme hareket yapmasaydı ne 

gb sonuçlar ortaya çıkardı fkrlernz yazınız. 1Bil-Bul
Uygula

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

 ......................................................................

Başı Dönen Dünya

Merhaba arkadaşlar ben Dünya. Gece gündüz durmadan insanların iyi

liği için dönerim. Bu dönüşümün insanlığa faydası pek çoktur. Döner

ken Güneş’e dönük yüzümde gece yaşanır ve insanlar artık dinlenmeye 

çekilirler. Fakat bu pek uzun sürmez çünkü bir tur dönüşümü 26 saatte 

tamamlarım. Karanlık yüzüm yavaş yavaş aydınlanırken diğer yüzüm

de de sabah olmaya başlar. İnsanlar benin bir turu tamamladığım 

süreye 1 hafta diyorlar. Tabi onlar için vakik çok kıymetlidir. İşte böyle 

arkadaşlar. Doğudan batıya dönerken başım iyice döndü. Anlattıkla

rımda yanlış bilgiler verdim sanırım. Sen de yanlışlıkları düzeltmemde 

bana yardım eder misin? 
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Aşağıda verlen metn okuyarak yapılan yanlışlıkları düzeltnz.
Bil-Bul
Uygula2

Başı Dönen Dünya

Merhaba arkadaşlar ben Dünya. Gece gündüz durmadan insanların iyi-

liği için dönerim. Bu dönüşümün insanlığa faydası pek çoktur. Döner-

ken Güneş’e dönük yüzümde gece yaşanır ve insanlar artık dinlenmeye 

çekilirler. Fakat bu pek uzun sürmez çünkü bir tur dönüşümü 26 saatte 

tamamlarım. Karanlık yüzüm yavaş yavaş aydınlanırken diğer yüzüm-

de de sabah olmaya başlar. İnsanlar benin bir turu tamamladığım 

süreye 1 hafta diyorlar. Tabi onlar için vakik çok kıymetlidir. İşte böyle 

arkadaşlar. Doğudan batıya dönerken başım iyice döndü. Anlattıkla-

rımda yanlış bilgiler verdim sanırım. Sen de yanlışlıkları düzeltmemde 

bana yardım eder misin? 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
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Dolanma Hareketi

Güneş

Aşağıda da görüldüğü üzere Dünya dönme hareket yaparken aynı zamanda Güneşn 

çevresnde dolanma hareket yapar. Dünya’nın Güneş etrafında dolanması daha uzun 

sürer. 365 gün 6 saatte bu turunu tamamlar. Bu süre se 1 yıl olarak adlandırılır. Ay da 

kend etrafında dönme hareket yaparken aynı zamnada Dünya ve Güneş etrafında da 

dolanma hareket yapar.

Dünya’nın güneş etrafında zledğ yola yörünge denr. Bu yol tam dare şeklnde değl 

elpse benzerdr.

Dünya’nın Güneş etrafındak zledğ elps şeklndek yola yörünge, 

Dünya’yı  kye bölen çzgye se ekvator denr.

Dünya

Ay

Dünya Güneş etrafında dolanırken bazı olaylar gerçekleşr. Bunlar:

 Mevsmler oluşur. (İlkbahar, yaz, sonbahar, kış)

 Aylar oluşur. (Ocak, şubat, mart…)

 Dünya’nın Güneşn çevresn tam tur dolanmasıyla 1 yıl oluşur.

 Sıcaklık değşmler yaşanır.
30
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Aşağıdak soruların cevaplarını kutularda yerne yazarak şfrey 

bulunuz.3Bil-Bul
Uygula

Dönme ve dolanma hareketlern uygun şeklde gruplayınız.4Bil-Bul
Uygula

1. Ülkemzn bulunduğu yarım küre.

2. Dünya’nın Güneş’e dönük yüzü.

3. Dünya’nın ortası kabul edlen 

çzg

4. Dünya’nın Güneş etrafında zle-

dğ yol.

5. Dolanma hareketnn oluşturdu-

ğu sıcaklık farkı netcesnde 

meydana gelene olay.

6. Gece ve gündüzün oluşmasını 

sağlayan hareket türü.

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4 5

Şifre

D
ö

n
m

e
 H

a
re

k
e

ti
D

o
la

n
m

a
 H

a
re

k
e

ti
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Aşağıda Dünya’nın güneş etrafında dolanırken bazı aylardak        
konumu verlmştr. Sz de Dünyanın hang ayda ve mevsmde 
nerde bulunduğunu boşluklara yazarak belrtnz5Bil-Bul

Uygula

YÖNERGE6Bil-Bul
Uygula

Aralık

Gece ve 

gündüz 

oluşur.

Mevsm-

ler oluşur.

Yıllar 

oluşur.

Gün 

çersnde 

gölgele-

rn yönü 

değşr.

Güneş’e 

olan 

yakınlığı 

ve uzaklığı 

değşr.

1 2 3 4 5

DÖNME HAREKETİ DOLANMA HAREKETİ
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Dünya Güneş etrafındaki dolanımını 

ne kadar sürede tamamlar?

A) 24 saat

B) 1 gün

C) 365 gün 6 saat

D) 1 ay

2. 

Yukarıda verilen görsellerden han-

gileri Dünya’nın dolanma hareketine 

örnek gösterilebilir?

A) 1-5-2 B) 2-4-6

C) 3-4-5 D) 1-3-5

3. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin 

söylediği ifadeler doğrudur?

A) Alper ve Zehra B) Kübra ve Zehra

C) Alper ve Kübra D) Hepsi

4. Dünya’nın kendi etrafındaki ve Gü-

neş etrafındaki hareketi şekildeki gibi 

numaralandırılarak verilmiştir.

Bu şekle göre Dünyanın numa-

ralandırılmış hareketleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dünya’nın Güneş etrafındaki hare-

keti 1 numara ile gösterilmiştir.

B) 2 numaralı hareketi sonucunda ge-

ce- gündüz oluşur.

C) 1 numaralı hareketini 1 günde ta-

mamlar.

D) 2 numaralı hareketi dönme hare-

ketidir.
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Besinler ve O
..
zellikleri

BesinlerimizADIM

03

Vücudun büyümesn ve gelşmesn sağlayan, yaraları onaran, vücudumuza enerj veren 

yyecek ve çeceklere besn denr. Besnler k temel kaynaktan elde edlr;

Hayvansal besnler: Et, süt, yumurta, bal, peynr...

Btksel besnler:  Meyve, sebze, tahıl ve baklagllern tümü.

Besinlerin içerisinde vücudu-

muzda farklı görevleri  olan ve 

besin içerikleri denilen madde-

ler bulunur.

Besin içerikleri proteinler, kar-

bonhidratlar, yağlar, vitamin-

ler, su ve minerallerden oluşur.

Besinlerimiz
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BesinlerimizBesinlerimiz

Proteinler
Et, süt, yumurta, tavuk, balık, yoğurt, peynr 

gb hayvansal ürünlerde bol mktarda olmakla 

brlkte baklagllerde de bulunur. Görev yapıcı 

ve onarıcıdır. Vücudun büyümesn, kasların 

gelşmesn, yaraların yleşesn, saç ve 

tırnakların uzamasını sağlar. 

Besn çerkler vücuttak görevlerne göre gruplandırılırlar. 

Proteinler Karbonhidratlar

Yağlar

Vitaminler

Mineraller

Su

Yapıcı - Onarıcı Enerji Verici Düzenleyici

Tüketlen yyecekler brden fazla besn çerğ bulundurablr. Bu besn-

ler gruplandırılırken çerğnde en çok hang besn barındırıyorsa o 

gruba dahl edlr. 
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Karbonhidratlar

 Patates, prnç, bulgur, buğday, arpa, yulaf, bal, şeker pan-

carı, tatlılar ve un le yapılan yyeceklere bol mktarda bulu-

nur.

 Görev enerj vercdr. Vücutta enerj kaynağı olarak kullanı-

lır. Yürüme, koşma, spor yapma gb faalyetlern gerçekleş-

mes  çn gerekldr.

 Zeytn, cevz, fındık, fıstık, ay çekrdeğ, mısır, pamuk, badem gb kuruyemşlerde ve 

tereyağda bol mktarda bulunur.  

 Görev enerj vercdr fakat htyaç duyulmadığı sürece kullanılmaz vücutta der altın-

da depolanır. Vücudu sıcak tutar ve darbelere karşı korur.

Yaglar
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Vitamin, 
Mineral ve Su
 Vtamn, su ve mneraller vücutta düzenleyc olarak görev yaparlar. Vtamnler 

vücudu mkroplara karşı korurken vücudun drencn artırarak hastalıklara karşı da 

koruma sağlar. Sebze ve meyvelerde se bol mktarda bulunur. Mneraller, bütün 

besnlerde bulunmakla brlkte maden suyu ve sofra tuzunda bol mktarda bulunur 

kemk gelşm çn önemldr.

 İnsan vücudunun ¾ ünü su oluşturmaktadır. Canlıların yaşamsal faalyetlern sürdür-

meler çn büyük önem taşır. Bütün besnlerde değşk mktarlarda su bulunur.

• Vücutta düzenleyc görev yapar

• Atık maddelern vücuttan atılmasını sağlar

• Vücut ısısını dengeler

• Kanın vücutta dolaşmasını kolaylaştırır.

• İç organların düzenl  çalışmasını sağlar.
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Aşağıdak gıdaların hanglernn hayvansal hanglernn btksel  

olduğunu belrleyp buzdolabında uygun yere yazınız.1

Aşağıdak tabloyu nceleyerek eksk olan yerler tamamlayınız.  2

1

2
3 4

5 6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

Hayvansal besinler

Bitkisel besinler

Besin İçeriği

Proteinler

..........................................

Vitaminler

..........................................

Mineraller ve su

..........................................

..........................................

..........................................

Enerji vericidir

..........................................

..........................................

Makarna, ekmek, pilav

Taze sebze ve meyvelerde

..........................................

..........................................

Vücudumuzdaki Görevi Bulunduğu Besinler

Bil-Bul
Uygula

Bil-Bul
Uygula

42

Ö
R
N
E
K
TİR



Aşağıdak görselde bulunan yyecekler tabloya yazarak çerklern-

de bulunan besnler tabloda şaretleynz.3Bil-Bul
Uygula

Besinler Protein Karbonhidrat Vitamin Yağ Su
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Aşağıdak çocukların sorularını nceleynz. Sorunlarına çözüm bul-

maları çn hang besnlerle beslenmeler gerektğn yazınız.4Bil-Bul
Uygula

Kolumun

hemen

iyileşmesini

istiyorum.

Hastalanmak

istemiyorum.

Hiç enerjim

kalmadı.

Saçımın

uzamasını

istiyorum.

Murat

Ebru

Emre

Beyza

Murat Ebru

Beyza Emre

44

Ö
R
N
E
K
TİR



Besinlerin Tazeliği ve
Doğallığının Önemi

Beslenrken sağlık kurallarına uyulmalıdır. Bunun 

çn gıdalar çok özenle seçlmel ve  saklama koşulla-

rına uygun saklanmalıdır. Bu durumda paketlenmş 

ürünlerde öncelkle son kullanma tarh kontrol edl-

mel, paketnn yırtık olup olmadığına bakılmalıdır. 

TSE belges ve tarım bakanlığı onaylı ürünler terch 

edlmeldr. Dondurulmuş gıdalar çözündüğü zaman 

tekrar dondurulmamalı, kurutulmuş veya taze 

besnler tüketlmeldr.

Sebze ve meyvelern taze olması besn değerlern 

yüksek olduğunu gösterr. Besnlern taze olanını 

seçmeye ve tüketmeden önce bol su le temzleme-

ye özen gösterlmeldr.  Mkropların brçoğu besn-

lerle vücudumuza grer ve bz hastalandırır. Çü-

rümüş ve küflenmş yyeceklerden de 

uzak durmak gerekr. Hazır 

gıdaların uzun süre bozul-

madan kalablmes çn 

katkı maddeler kullanıl-

maktadır. Bu da nsan sağlığı-

nı bozablmektedr.

Sağlıklı ve dengel beslenme alış-
kanlığı kazanılırken besnler sraf 

edlmemeldr. Dünya çapında 
yapılan araştırmalara göre üret-

len gıdaların yaklaşık üçte br 
tüketlmeden çöpe gtmektedr.
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Verlen fadelere göre boşlukları doldurunuz.5Bil-Bul
Uygula

Aşağıdak fadelerden doğru olana D yanlış olana Y harf koyunuz.6Bil-Bul
Uygula

Dondurulmuş gıdaları aldıktan sonra ...................... süre çersnde tüketmelyz.

Koruyucu ve  ......................  çeren besnler yerne  ......................  besnler terch etmelyz.

Paketlenmş ürünler  ......................  tarhnden önce tüketmelyz.

Besnler  ......................  koşullarına uygun saklamalıyız.

Tükettğmz besnlern  ......................  olmasına dkkat etmelyz.

temz kısa uygun son
kullanma

renklen-
drc

doğal

BİLGİLER D/Y

Su tükettğmz her besnde bulunur.

Yyecekler sraf etmemek çn her koşulda yemelyz.

Besnlern sağlıklı ve temz olması bzm de sağlıklı olmamızı sağlar.

Suyun görev vücuda enerj vermektr.

Besnler kurutarak veya konserve yaparak saklayablrz.

Su vücudumuz çn çok gerekldr.

Aldığımız paketl ürünlern bayat olduğunu anlayamayız.

Besnlern vtamn değern artırmak çn bekletmelyz.
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olana Y 

doğru olana D yazarak nasıl bir gö-

rüntü oluşur?

Makarna hayvansal bir gıda-
dır.

Simit karbonhidrat bakımın-
dan zengindir.

Proteinlerin vücudumuzdaki 
görevi enerji vermektir.

Vücudumuz bol yağ depolar-
sa obezite oluruz.

A) 
Y

D

Y

D

 B) 
D

Y

D

Y

 C) 
Y

Y

D

D

 D) 
Y

Y

D

Y

2. Yürürken, koşarken, oynarken ve tüm 

aktivitelerimizde çok miktarda enerji 

harcarız. Harcadığımız bu enerjiyi ise 

.....................................içeren besinler tü-

ketmeliyiz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan ye-

re hangi ifade gelmelidir?

A) Karbonhidrat B) Yağ

C) Vitamin D) Protein

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun 

sorusuna verilebilecek bir cevap de-

ğildir?

A) İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek 

için gerekli enerjiyi besinlerden alır.

B) Beslenmek temel ihtiyacımızdır 

ve tüm hareketlerimizin kaynağını 

sağlar.

C) Güçlü olmak ve arkadaşlarımızın 

boylarını geçmek için besleniriz.

D) Besinler vücudumuzdaki tüm or-

ganların çalışması için gereklidir.

4. Elma yemeyi çok seven Alper ve 

Vildan, ağaçtan toplanır toplanma 

yemeye başlamışlardır.

Alper ve Vildan’ın yaptıkları hata ne-

dir?

A) Aç karnına elma yememeliydiler.

B) Tarım ilacı ve kir olabileceğinden 

önce yıkamalıydılar.

C) Elma yemeden önce iri ve büyük 

olanları evdeki büyükleri için ayır-

malıydılar.

D) Elmaları yemeden önce güzelce 

silmeliydiler.
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ADIM

04 DENGELİ ve SAĞLIKLI BESLENME 
 Vücudumuzun günlük faalyetlerne devam edeblmes çn enerj htyacımızı 

karşılayacak besnler tüketmelyz. Vücudumuzun htyaç duyduğu besnle-

rn bell aralıklarla yeter kadar alınmasına dengel beslenme ya da dyet 

denr.

 Vücuttak öncelkl görevn dkkate alarak karbonhdrat,  vtamn ve pro-

ten daha fazla tüketlmeldr. Şekerl ve yağlı besnler obezteye sebep 

olduğundan vücuda daha az alınmalıdır. Bunun yanında bol su ve 

sporla da desteklenmeldr.

Dengel beslenmek;

• Büyüme ve gelşmey sağlar

• Hastalıklara karşı drenc artırır

• Solunum, boşaltım ve sndrm stemnn düzenl çalışmasını 

sağlar

• Dşlern, tırnakların, saçların, gözlern kısacası vücudun sağ-

lıklı olmasını sağlar.
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ĞLIKLI BESLENME 




Dengel ve sağlıklı beslenmek çn br günlük 

örnek  menü hazırlayıp arkadaşlarınızla pay-

laşınız.

1Bil-Bul
Uygula

Kahvaltı

Öğlen

Akşam
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   SİGARA VE ALKOLÜN  ZARARLARI
Sgara ve alkol başta kanser ve kalp krz olmak brçok 

hastalığa sebep olur. Bunun netcesnde de nsan ömrü 

kısalır, sağlıklı hayat yaşayamaz.

İçerğnde bulunan yüzlerce çeşt 

zehrn yanında  nkotn maddes 

bağımlılık yapar, sürekl çme 

steğ uyandırır.

Sadece bz değl çevremzdek 

nsanlar da dumandan etkle-

nerek pasf çc olurlar.

Sgara ve alkole harca-

nan para ale bütçesne 

cdd oranda madd zarar 

oluşturur.

Beyn gelşmn yavaşla-

tır. Unutkanlık ve dalgınlık 

meydana getrr.
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   SİGARA VE ALKOLÜN  ZARARLARI





Dş ve dş etlerne zarar verr. 

Tat alma duyusunu bozar. 

Ağız kokusu yaparak 

nsanların bzden uzaklaş-

masına neden olur.

Alkol beyn ve snrler etkleyerek 

nsanın dengesn kaybetmesne 

neden olur. Karacğer ve kalp, mde 

başta olmak üzere tüm organlara 

zarar verr. Kanser olma rskn artırır. 

Bunun yanında alkol kullanımı son-

rasında düşünme, karar vereblme ve 

konuşmada bozukluklar görülür. Bu 

durumda kş hem kendsne hem de 

çevresne büyük zararlar vereblr.
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