Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Doğayı ve Çevreyi Koruyorum
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Su, hava ve toprak tüm canlıların yaşamı için önemlidir.

(

) Kirli su canlıların yaşamı için faydalıdır.

(

) Sağlıklı bir yaşam için çevreyi temiz tutmalıyız.

(

) Verimli tarım arazilerine yerleşim ve sanayi alanları kurulmalıdır.

(

) Doğal kaynakları ihtiyacımız kadar kullanmalı ve israf etmeliyiz.

(

) Daha iyi bir çevre için ağaç dikmeliyiz.

(

) Elektrikli araçlar çevre kirliliğine neden olmaz.

2-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
önlemek – kirliliğine – bitkiyi - dikkatli – doğalgazdan – atıklar – temiz - suya

 Egzoz gazları çevre ……………sebep olur.
 Kömür, ………………..daha fazla çevre kirliliğine sebep olur.
 Kirlenen su toprağı, toprak da ………….olumsuz etkiler.
 Su kirliliğini ……………için su kaynakları ……….…ve ……………kullanılmalıdır.


Yerleşim yerlerinde altyapı çalışmaları …………zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 Toprak kirliliğini önlemek için pil, plastik, cam gibi ……………toprağa atılmamalıdır.
3-Aşağıdakilerden hangisi tarım işlerinde toprağa zarar veren bir maddedir?
A) Hayvan gübresi

B) Su

C) Yapay gübre

4-Aşağıdakilerden hangisi daha fazla çevre kirliliğine neden olur?
A) Kömür

B) Doğalgaz

C) Elektrik

5-Aşağıdakilerden hangisi canlı yaşamı için tehlikelidir?
A) Su kirliliği

B) Doğal tarım

C) Geri dönüşüm

6-Aşağıdakilerden hangisi toprağa zarar vermez?
A) Atık piller

B) Atık yağlar

C) Doğal gübre
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7-Aşağıdakilerden hangisi çevreyi ve sağlığımızı olumsuz etkiler?
A) Sokaklara ve bahçelere ağaç dikilmesi
B) Atık malzemelerin derelere dökülmesi
C) Suların arıtılması ve tekrar kullanılması
8-Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma ve güzelleştirme ile ilgili değildir?
A) Çevre Koruma Kulübünün çalışmalarına katılmak
B) Okul bahçesinin ağaçlandırılması ve çiçek dikilmesi
C) Sınıfta parmak kaldırarak söz istemek
9- Aşağıdakilerden hangisi hava ve çevre kirliliğine karşı alınabilecek bir önlem değildir?
A) Evlerde yakıt olarak doğalgaz kullanmak
B) Ulaşım için toplu taşımayı tercih etmek
C) Tarımda yapay gübre kullanmak
10- Yaşamımızın her alanında ağaca ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi ağaçların faydalarından
değildir?
A) Ağaçlar havayı temizler

B) Ağaçlar erozyonu önler

C) Ağaçlar depremi önler

11- Aşağıdakilerden hangisi doğa ve çevrenin korunması için çalışan sivil toplum
kuruluşlarından değildir?
A) TEMA

B) ÇEVKO

C) İŞKUR

1. Ağaçları keserek yerleşim yeri yapmak
2. Her kesilen ağacın yerine yenisini dikmek
3. Atık malzemeleri toplama merkezine götürmek
12- Doğa ve çevreyi korumanın öneminin farkında olan biri verilenlerden hangilerini yapar?
A) 1-2

B) 1-3

1. Yapay gübre

Toprak kirliliği

2. Egzoz gazı

Su kirliliği

3. Kömür

Hava kirliliği

C) 2-3

13- Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1

B) 2

C) 3
bekirbulut

