Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Ya Olmasalardı?
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Beslenme insanların temel ihtiyaçlarından birisidir.

(

) İnsanlar sadece bitkilerle beslenir.

(

) Buğday, arpa, yulaf, pirinç, mısır gibi bitkilere baklagiller denir.

(

) Ekmek, makarna gibi besinler tahıllardan yapılır.

(

) Sebze ve meyveler bizi hastalıklardan korumaz.

2-Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile tamamlayınız.

 Baklagiller ……………güçlendirir.
 Tahıllı besinler ………….enerji verir.
 Vücudumuza en fazla enerjiyi …………verir.
 Bitkiler, ……….için olduğu kadar …………….için de büyük önemlidir.
 Bitkiler insan ve hayvanların soluduğu …………sağlar.
 Bazı hayvanlar, besin ihtiyaçlarını ……..karşılar.
 Hayvanlar, insanlar için önemli bir …….kaynağıdır.
 Bitkiler, kökleriyle toprağı tutarak ……………..önler.
vücudumuza –kaslarımızı- hayvanlar -yağlar- besin -insanlar- oksijeni- bitkilerden- erozyonu
3- Aşağıdakilerden hangisi yağ elde edilen bir bitki değildir?
A-Fındık

B-Mısır

C-Pirinç

4- Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin faydalarından birisi değildir?
A-Bitkiler, kökleriyle toprağı tutarak erozyonu önler.
B-Bitkiler canlıların besin kaynağıdır.
C-Bitkiler olmasaydı yeryüzünde yaşam yine olurdu.
5- Kemiklerimizi güçlendirerek, boyumuzun uzamasını ve yaralarımızın çabuk iyileşmesini
sağlayan besinler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A-Süt, Yoğurt, Peynir

B-Mısır, Fasulye, Pirinç
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C-Ekmek, Patates, Buğday

6-Yaprak ya da köklerinden içecek yapılan sebzeler hangisinde bir arada verilmiştir?
1-Çay, Ihlamur, Nane

A- 1

2-Salatalık, Buğday, Domates

B- 2

3-Mısır, Yağ, Simit

C- 3

7-Aşağıdakilerden hangisi bahçe veya balkonda yetiştirebileceğimiz bir bitki değildir?
A-Menekşe

B-Lale

C-Buğday

8- Hayvanların et, süt, yün veya gücünden yararlanırız. Hayvanlarla ilgili aşağıda boş bırakılan
yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
* Koyun( et, süt, yün)

* At (………………………….)

* Balık (………..……………)

* Tavuk (……………..……..)

* İnek (……………..………)

* Arı (…………………..….….)

* Eşek (……………..………)

* İpek böceği (……..………)

9-Giydiğimiz kazak, hırka, bere, eldiven gibi giyecekler hangi hayvanın yününden yapılmış olabilir?
A-Balık

B-Kedi

C-Koyun

10-Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi hem hayvan hem de bitkilerden elde edilmiştir?
A-Bal

B-Domates

C-Buğday

11- Aşağıda verilen bilgilerle ilgili eşleştirmeleri yapınız.
Soğan

Yumurtasından ve etinden faydalanılır.

Ağaç

Et ve sütünden faydalanılır, peynir ve tereyağı yapılır.

Menekşe

Bahçemizde veya balkonumuzda yetiştirebiliriz.

Buğday

Etinden faydalanılır, suda yaşar.

Menekşe

Ekmek, makarna, un, pasta börek yapılır.

İnek

Kitap, defter, dolap, masa, sandalye gibi eşyalar yapılır.

Tavuk

Sebzedir, yemeklere ve salatalara katılır.
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