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2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ

İLKOKUL

FEN 
BİLİMLERİ 4

YARDIMCI KAYNAK KİTAP 

KAZANIMLAR
Bu ünitede öğrencilerde; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol 

kullanımının zararları, sağlıklı beslenmenin faydalarına yönelik bilinç oluşturulması amaç-
lanmaktadır.

F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin ayrıntılı yapısına girilmeden 

yalnızca önemleri vurgulanır.
b. Vitamin çeşitlerine girilmez.

Konu/Kavramlar: Besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama koşulları, dengeli beslen-
me, obezite, besin israfı, sigara ve alkol

https://dersdunyasi.net/
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1. BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ

En çok sevdiğiniz yiyecek hangisidir? Neden?

Canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırt etmeyi öğrenmiştik. Canlıların hayatta 
kalabilmesi için besine ihtiyaç duyduğunu hatırlayalım.

Telefonun şarjı biterse onunla konuşma                            
yapabilir miyiz?

Otomobillere niçin yakıt doldururuz?

Bir uçağın havalanabilmesi ve havada 
uçması için neye ihtiyacı vardır?

Bir bitkinin yaşamı için nelere ihtiyacı vardır? 

HATIRLAYALIM
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 Yukarıdaki sorular gibi pek çok soru aklımıza 
gelebilir. Günlük yaşamda seyahatte kullanılan bir 
uçağın uçması için yakıt kullanmak gerekir. Uçak uç-
ması için gerekli enerji yakıttan sağlanır. 
 Bir cep telefonu gerekli enerjiyi bataryasından 
alır. Bataryası biten bir telefonla konuşamayız. Bu ne-
denle enerjisi biten bir cep telefonun bataryası şarj 
cihazı prize takılarak tekrar şarj edilir. 
 Canlı bir varlık olarak tasarlanan bitkinin ya-
şamını sürdürmesi için toprak, hava, güneş ve suya 
ihtiyacı vardır. Bitkiler yaşamını bunlardan elde edi-
len enerjiyi kullanarak sürdürür. 
 Bir otomobilin hareket edebilmesi için yakıt-
tan elde ettiği enerjiye ihtiyacı vardır. Yakıtı biten bir 
otomobil hareket etmez. 
 Canlı varlık olarak yaratılan insanın yaşamsal 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için nelere ihtiyacı 
vardır?
 Canlı varlıklar hareket edebilmeleri için ener-
jiye ihtiyaç duyarlar. Canlıların enerjileri besinler-
den sağlanır. Arabanın motorunun çalışabilmesi için 
benzin, mazot veya LPG gibi yakıtlara gereksinimi 
olduğu gibi canlıların da enerji almak için besinlere 
gereksinimleri vardır. 
 Besinler, hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki-
ye ayrılır. Et, balık, süt, peynir, tereyağı, yumurta gibi 
besinler hayvansal; meyve, sebze, tahıl gibi besinler 
ise bitkisel besinlerdir. 
 Besinler yapısal olarak proteinler, karbonhid-
ratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller gibi grupla-
ra ayrılır.

TARTIŞALIM

Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Sağlıklı beslenmek 
için neler yapılması gerektiğini arkadaşlarınızla tartışınız.
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Enerji Verici Olarak Tasarlanan Besinler
Karbonhidratlar ve yağlar vücuda öncelikle enerji verici şekilde tasarlanmış besinlerdir. 

Gerektiğinde proteinlerden de enerji sağlanır. 
Karbonhidratlar, şeker ve şekerli yiyecekler, ekmek, makarna, unlu besinler, patates, 

tahıllar gibi besin maddelerine konulmuştur. 
Yağlar,  bitkilerden ve hayvanlardan elde edilir. İçeriğine göre en fazla enerji yağlara 

yerleştirilmiştir. Günlük yaşamda kullandığımız tereyağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısır 
özü yağı, soya yağı gibi yağlar vardır.

Yapıcı Ve Onarıcı Olarak Tasarlanan Besinler
Proteinlere vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli gövrev verilmiş-

tir. Mineraller ve su bu görev sırasında proteinlere yardımcı olur. 
Proteinler; et, süt, tavuk, balık, peynir, tahıllar, (buğday, arpa, mısır, pirinç) ve baklagiller 

(fasulye, nohut, mercimek, bakla) gibi besinlerde bulunur.

Düzenleyici Olarak Tasarlanan Besinler
Vitaminler, mineraller ve su ise  vücudu-

muzda düzenleyici olarak görevlendirilmiştir. 
Vitaminler her çeşit besinde bulunur. Fakat 
sebze ve meyvelerde daha çoktur. 

Vitaminlerin vücudumuzda farklı bir işlevi 
vardır. Vitaminler sağlıklı olmamızı ve büyü-
memizi sağlar, eksikliği vücudumuzu olumsuz 
yönde etkiler. Vücudumuza besinler yardımıy-
la yeteri kadar vitamin almadığımızda vücudu-
muzun direnci azalır, bu da hastalanmamıza 
sebep olabilir. 



5

2. ÜNİTEFen Bilimleri 4

https://dersdunyasi.net/

Nezle, grip gibi hastalıklara kolayca yakalanıyorsak veya 
diş etlerimiz kanıyorsa bunun nedeni vücudumuzdaki vitamin 
eksikliği olabilir. Vücudumuzun bu rahatsızlıklara karşı direnci-
ni artırmak ve vitamin eksikliğini gidermek için portakal, man-
dalina, limon, greyfurt ve elma gibi meyveler tüketmeliyiz.

Mineraller de vitaminler gibi vücudumuzda düzenleyici bir 
görev üstlenmiştir. Sodyum, kalsiyum, fosfor, demir gibi ma-
densel maddeler yani mineraller vücudumuz için gerekli mad-
delerdendir. Toprak ve suya konulan mineraller, yetiştirdiğimiz 
tarım ürünleri ve hayvanlar sayesinde üretilen her besin mad-
desi içerisinde görev alır..  

Evimize aldığımız bir süt veya soda şişesinin üzerini incele-
diğimizde bu şişelerde bulunan besinlerin içerisinde mineralle-
rin bulunduğu görürüz. Ayrıca kan tahlillerinde vücuttaki mine-
ral değerlerinin incelenmesi yediğimiz besinlerle minerallerin 
vücudumuza alındığının ispatıdır.

DÜŞÜNELİM

Yukarıdaki görsel size ne anlatmaktadır? Acaba tükettiğimiz tüm besinlerde vitamin, 
mineral ve su bulunur mu? Düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Maden suyu içerisindeki mineraller           Hazır su içerisindeki mineraller
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İNCELEYELİM

Aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

  KAYNAK: http://www.esk.gov.tr/tr/10905/Sutun-besin-degeri-nedir/21.10.2017

    Yukarıdaki tabloda bir kilogram sütün içerisinde tüm besin türlerinin konulduğunu 
görürüz. Süt gibi her besin içerisinde vitamin, mineral ve suyun olduğunu görebiliriz.

Su, canlılar için çok önemli bir maddedir. Vücutta suyun azalması rahatsızlıklara yol 
açar. Vücudumuzdan ter, idrar, solunum yoluyla atılan suyun mutlaka vücuda tekrar alın-
ması gerekir. Vücudumuz için gerekli olan suyun bir bölümünü sebze ve meyvelerden, bir 
kısmını da içeceklerden sağlarız. Tükettiğimiz her besinde belli bir miktar su bulunur. Taze 
meyve ve sebzeleri sıktığımızda bu besinlerin içerisindeki suyun damladığını görürüz.

       Acaba kurutulmuş besinlerde de su bulunur mu?
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PRATİK BİLGİ

Deney tüpüne nohut, fasulye vb. kuru gıdaları 
koyalım. 

Tüpün ağzını alüminyum folyo ile saralım. 
Deney tüpünü 2 dakika kadar ocakta ısıtalım. Az 
sonra deney tüpünün içerisinde ve alüminyum 
folyo altında su damlacıkları görürüz. 

Bu kuru diye bildiğimiz besinlerde bile su ol-
duğunun ispatıdır. 

Vücudumuzun günlük enerji ihtiyacını karşıla-
mak için her öğünde farklı besinler tüketiriz. Yeni 
doğan bir bebek, yaklaşık iki yaşına kadar sürekli 
anne sütü ile beslenir. Altıncı aydan sonra bebeğe 
anne sütü dışında ek gıdalar da verilir. Peki, be-
beklik döneminden çocukluk dönemine gelen bir 
insan sürekli aynı besinleri mi tüketir? 

Küçük bir çocuk iken süt, muhallebi, çorba gibi 
besinler tüketirken büyüdükçe daha çok enerji 
veren besinler tüketiriz. Her yaş grubunun hatta 
meslek grubunun ihtiyaç duyduğu besin içeriği ve 
miktarı farklıdır. Dedemizin, annemizin ve küçük 
kardeşimizin gün içinde tükettiği besinler arasında 
fark var mıdır? Varsa bunun nedeni ne olabilir?     

İnsanların günlük tükettikleri besin çeşidi, içeri-
ği ve miktarı yaşa, cinsiyete, yapılan işe ve mev-
simlere göre değişir. Günlük beslenmemizde her 
öğün aynı tür yiyecekleri tükettiğimizde eksik ve 
tek yönlü beslenmiş oluruz. Bu şekilde beslenme 
dengeli beslenme değildir. Dengeli beslenmek için 
her gün sebze, meyve, et, süt ve tahıl ürünleri gibi 
değişik besinlerden yeteri kadar tüketmek gerekir. 

Tükettiğimiz besinler hem vücudumuz için ge-
rekli enerjiyi sağlamalı hem de vücudumuzun 
sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesine yardım-
cı olmalıdır. Çünkü tükettiğimiz farklı türdeki bu 
besinlerin içeriğinde yer alan maddeler vücudu-
muzda enerji verici, yapıcı-onarıcı ve düzenleyici 
olarak görev yapar. Sağlıklı bir vücuda sahip ola-
bilmek için ihtiyacımız olan değişik besin türlerin-
den gerekli miktarda tüketerek beslenmeye den-
geli beslenme denir.
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Dengeli ve sağlıklı beslenmek için besin gupları içindeki her tür besinden yeteri ka-
dar tüketmeliyiz. Dengeli beslenen ve düzenli spor yapan insanlar sağlıklı olurlar. Ancak 
dengeli beslenmeye dikkat etmeyen ve spor yapmayan insanlarda zamanla bazı sağlık 
sorunları oluşabilir. 

Örneğin; sürekli abur cubur yiyen, cips, kola vb. zararlı besinleri tüketen insanlarda 
obezite,diyabet, kalp rahatsızlığı gibi sorunlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda doktorlar sağ-
lık sorunu yaşayan kişilerin tedavi olmasını sağlar. 

Obezite,diyabet  ve kalp rahatsızlığı olan kişilere diyetisyenler diyet ve egzersiz prog-
ramları verirler.

Bunun yanında sömürü, savaş ya da terör nedeniyle dünyada yeterli gıda alamadığı 
için hastalanan ve ölen çocuklar olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım.

Obezite ile ilgili gazete haberi  Düzeniz beslenme sonucu obezite olan çocuklar

Kaynak: http://cocukendokrin.net/tag/obezite/20.10.2017
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DÜŞÜNELİM

Aşağıdaki görselleri inceleyerek düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.

Kaynak: http://www.serhansuzer.com/en/a-single-salve-for-three-wounds-support-proje-
ct-1/20.10.2017

Besinleri tüketirken yapılan en önemli yanlışlardan biri de israftır. Tüketeceğimiz veya 
kullanabileceğimizden fazla bulundurduğumuz besinler israfa nedendir. İsraf, iktisat etme-
ye zıttır. İsraf aileleri ve toplumları fakirleştirir. 

Başkaları aç iken tüketeceğimizden fazla besinleri çöpe atmak veya dökmek israftır. 
Bugün maddi durumu yetersiz pek çok insanın aç kalmamak için çöplerden yiyecek top-
ladığını duymaktayız. 

Bu nedenle besinleri israf etmeden kullanmalıyız. Güvenli bir gelecek istiyorsak israftan 
kaçınmalıyız. Çevremizdeki insanları da israfa karşı uyarmalıyız.
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BUNLARI DA BİLELİM
Bu kainatta, evrendeki varlıklar yardımlaşma ve dayanışma içeri-

sinde yaratılmışlardır. Adeta hepsine de insana hizmet ediyor gibi bir 
vaziyet verilmiştir. Nitekim bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde dile 
getirilmektedir:

“Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak 
türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri 
için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde 
yaratan O’dur.

Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gün-
düzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur.

O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetle-
rini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, 
çok nankördür” (İbrahim Sûresi;32-34).

Yeryüzünde canlılara lazım olan gıdalar Allah’ın emri ile güneş 
vasıtasıyla pişirilmektedir. Aynı şekilde gıdaların, besinlerin yara-
tılmasında ışık, hava, su, toprak kullanılmaktadır. Bunlar bitkilerin, 
besinlerin imdadına, yardımına koştukları gibi bitkiler ve besinler de 
hayvanların yarıdmına koşmaktadır. 

Yine bitkiler ve hayvanlar insanların yardımına koşmakta, hatta be-
denimizdeki uzuvlar birbirinin yardımına koştukları gibi midemize gi-
ren gıda zerreleri vücudumuzdaki hücrelerin yardımına koşmaktadır. 

Bütün bunlar tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herşeyi takdir 
eden, herşeyi bilen, sınırsız ikram sahibi ve varlığı zorunlu olan bir 
tek Yaratıcının hizmetçisi, görevlisi ve sanat eseri olduklarını göster-
mektedir. 

Evet, güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, tâ 
bitkilerin muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde; ve hay-
vanların zayıf, şerif insanların imdadına koşmalarında; hattâ gıda 
maddelerinin lâtif, nahif yavruların ve meyvelerin imdadına uçmala-
rında; tâ yemek zerrelerinin beden hücrelerinin imdadına geçmelerin-
de geçerli olan bir yardımlaşma düsturuyla hareketleri, bütün bütün 
kör olmayana gösteriyorlar ki, gayet kerîm birtek Mürebbînin, terbiye 
edicinin kuvvetiyle, gayet hakîm, herşeyi bir amaca göre yapan birtek 
Müdebbirin, idare edicinin emriyle hareket ediyorlar.

Örneğin  gözümüzdeki bir zerrenin (atomun) gözün hücresinde 
ve gözde ve yüzümüzde ve bedenin atardamar diye adlandırılan da-
marlarında birer nisbeti ve o nisbete göre birer vazifesi ve o göreve 
göre birer faydası vardır. Bunlar ise bedenimize aldığımız besinler 
ve içerikleri ile ilgilidir. Gözdeki atomun o şekli ve o vaziyeti alması 
ve görevini mükemmel yapması cansız besin maddelerinin düşünüp 
yapabilecekleri bir bilgi, güç ve kuvvetle olamaz. Dolayısıyla  gözü 
gören, gözün gördüğünü gören, hem ışığa yani güneşe, hem besin 
maddelerine, hem insan bedenine, hem kainata hükmeden güç, bilgi 
ve irade sahibi bir Yaratıcının dilemesi ile olabilir.
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2. BESİNLER VE GELİŞEN TEKNOLOJİ

Sebze ve meyvelerin kurutularak, konserve yapılarak 
veya dondurularak saklandığını görünüz mü? 

Bir pazara veya markete ailenizle birlikte gidip alışveriş yap-
tınız mı? Anne veya babanızın alışveriş sırasında ürünleri se-
çerken nelere dikkat ettiğini gözlemlediniz mi? Neler yaptılar? 
Anlatıız.

Satın aldığımız besinlerin doğal ve taze olması sağlığımız açısından çok önemlidir. 
Çünkü doğallığını ve tazeliğini kaybeden yiyecekler hem besin değerini kaybeder hem de 
hastalık yapıcı etkenler yüzünden sağlığımızın bozulmasına sebep olabilir. Doğallığını ve 
tazeliğini yitirmiş besinler zamanla değişime uğrayarak bayatlar ve küflenir. Bu yiyecekler 
zehirli özelliğe sahip olup insanlarda ölüme neden olabilir.             

HATIRLAYALIM

Domatesin bozularak küflenmesi Ekmeğin küflenmesi Yoğurdun küflenmesi 

Tükettiğimiz her yiyeceğin bir besin değeri vardır. Bu besin değeri o yiyeceğin tazeliği 
ile ilişkilidir. Tükettiğimiz her yiyeceğin bu yüzden taze olması gerekir. Belli bir süre açıkta 
kalan besinler zamanla tazeliğini kaybeder ve bozulur. 

Besinlerin bozulmasını önlemek veya geciktirmek için farklı yöntemler kullanılır. Tek-
nolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde büyüklerimiz bazı besinleri yıkayıp kuruttuktan 
sonra yüksek yerlere asıp saklarlardı. Bu besinlerin tadı ve besleyici değeri ilk günkü gibi 
olmasa da saklanan besinler özellikle kışın gıda almak için tüketilirdi. 

Ancak günümüzde yiyecekleri uzun süre kullanmak ve saklamak için yeni yöntemler 
kullanılmaya başlandı. Konserve yapmak, koruyucu katkı maddesi kullanarak, soğutucu 
ortamlarda dondurarak veya hava almayacak şekilde paketleyerek saklamak bu yöntem-
lerden bazılarıdır.

   Dondurulmuş sebzeler Sebze konservesi                              Kurutma sebzeler
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Teknoloji her ne kadar değişse ve gelişse de yiyeceklerin tazeliğinin korunması belirli 
bir zamana kadardır. Hiç bir besin sonsuza kadar korunamaz. Marketlerden yaptığımız 
alışverişlerde aldığımız ürünün poşeti veya paketi üzerinde bu ürünlerin üretim ve son 
kullanma tarihlerini görebiliriz.

Aldığımız ürünün son kullanma tarihi geçmiş ise satıcıyı uyarmak, ürünü iade etmek, 
bilinçli bir tüketici ve iyi bir vatandaş olmanın gereğidir.

Acaba son kullanma tarihi geçmiş bir ürünü tükettiğimizde ne gibi sorunlar yaşarız? Bu 
maddelerin bozulduğunda başta gıda zehirlenmesi olmak üzere pek çok sağlık sorunları-
na neden olabileceğini asla unutmamalıyız. 

Ayrıca dolapta ve dondurucuda saklanan yiyeceklerin de uzman kişilerin tavsiye ettiği 
süreye uygun tüketilmesi gerekir. Tükettiğimiz besin maddelerinin doğal ve taze olması 
kadar temiz olması da sağlığımız açısından çok önemlidir. Sebze ve meyve gibi yiyecek-
leri yıkamadan asla tüketmemeliyiz.

Yıkanmayan yiyeceklerin üzerlerinde hastalığa neden olacak etmenler bulunduğunu 
unutmamalıyız. Bu sebeple insan sağlığına zarar vermemesi için tükettiğimiz besinlerin 
temizliğine dikkat etmeliyiz. Besinleri tüketmeden önce ve tükettikten sonra ellerimizi sa-
bun ve suyla yıkayarak kendi temizliğimize de özen göstermeliyiz.

Besinleri tüketmeden önce ellerimizi yıkamalıyız.       Sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız. 

Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji sayesinde tükettiğimiz besinlerinde çeşitliliği 
artmıştır. Artık raflarda meyveli yoğurt, puding, hazır çorba, mayonez, ketçap, hazır süt, 
meyve suyu gibi paketlenmiş besinler ile dondurma, mantı, pizza gibi dondurulmuş gıdala-
rı görebilmekteyiz. Hayatımızın bir parçası hâline gelen bu hazır gıdaları tüketirken dikkat 
etmemiz gereken hususları unutmamalıyız.

Tatlandırıcı ve renklendiriciler katılarak ilgi çekici hâle getirilen ürünlerin çeşitli sağlık 
sorunlarına sebep olabileceğini daima hatırlayalım.

Günümüzde özellikle iş yaşamındaki hızlı tempo, insanları hazır besin maddelerine 
yöneltmektedir. Fakat bu tür hazır besinlerde bulunan kimyasal maddeler çeşitli sağlık 
sorunlarına yol açmaktadır. Tüketici olarak besin maddeleri satın alırken dikkatli olmak 
zorundayız. Besin maddelerinin üzerinde bulunan besin içerikleri bölümünü mutlaka oku-
malı ve buna göre davranmalıyız. Özellikle besin maddelerinin paketleri üzerindeki son 
kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler sağlığımız açı-
sından sakıncalıdır. Ayrıca güvendiğimiz, markalı ürünleri satın almaya çalışmalıyız. Satın 
alacağımız sebze, meyve, balık, et gibi besin maddelerinin taze olmasına dikkat etmeliyiz. 
Bozuk ve tazeliği kaybolmuş besin maddeleri sağlığımız açısından sakıncalıdır. 
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DİKKAT EDELİM / İNCELEYELİM
Bir market rafından alınan ürünün paketi üzerin-

de bulunan aşağıdaki logo ve yazılara dikkat edelim. 
Herhangi bir ürün alırken ve seçerken sağlığımızı ko-
rumak için şu hususlara dikkat etmeliyiz:

• Ürünün kaliteli ve uygun fiyatta olmasına dikkat 
etmeliyiz..

• Aldığımız ürünlerin doğal ve taze olması önemli-
dir. Paketlenmiş gıdaların paketlerinin yırtık olmama-
sına dikkat etmeliyiz.

• Paketlenmiş ürünün üzerinde Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının izni ve TÜRK MALI, TSE ya da 
TSEK logosunun olup olmadığını kontrol etmeliyiz.

• Paketlenmiş ürünün tazeliği ve raf ömrü hakkında 
bizi bilgilendiren üretim tarihi ve son kullanma tarihini 
mutlaka dikkate almalıyız. Son kullanma tarihi geçmiş 
ürünleri kesinlikle almamalıyız.

• Alışveriş yaptığımız yerin güvenilir ve temiz olma-
sına dikkat etmeliyiz.

• Sebze ve meyve tarzındaki ürünlerin doğal, taze 
ve organik olanlarını tercih etmeliyiz.

Mevsiminde yetişen ürünleri daha çok tüketmeliyiz.
• Hormon, ilaç, suni gübre vb. yöntemlerle üretilen 

sebze ve meyveleri tüketmemeliyiz.
• Sebze ve meyveleri su ile yıkamadan tüketmeme-

liyiz.
• Besin maddelerini uzun süre açıkta bırakmama-

lıyız.

ARAŞTIRALIM
Çeşitli kaynaklardan (İnternet, ansiklopedi ve 

dergi vb.) sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeli-
ğinin ve doğallığının önemini araştıralım. 

Elde ettiğimiz bilgileri not alalım. Tartışma 
yöntemini kullanarak araştırmada elde ettiğimiz 
verileri arkadaşlarımızla paylaşalım. 
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BUNLARI DA BİLELİM

Acaba uzaya gönderilen astronotlar orada ne yiyip içmek-
tedirler? Hiç düşündünüz mü?

Astronotlar, uzayda genellikle besin değeri yüksek dondu-
rulmuş kuru gıdalar tüketiyor. Astronotların hastalanmaması 
için yiyeceklerde bakteri olmaması, içinde sıvı bulunmaması 
en önemli kurallar arasında.

Yiyeceklerden kırıntı dökülmemesi için de büyük özen 
gösteriliyor. Çünkü yer çekiminin olmadığı bir ortamda bu 
kırıntıların uluslararası uzay istasyonundaki aletlere zarar 
vermesinden kaygı duyuluyor. Yiyeceklerin uzaydaki tadı da 
yerçekimi olmadığı için çok farklı oluyor.

Uzayda astronotlar az hareket ettikleri için alacakları kalori 
de ona göre ayarlanıyor, astronotlara dokunmayacak yiye-
ceklerin seçilmesine de büyük özen gösteriliyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/astronotlar-uzayda-ne-yiyor,g-
JAm03ptEUiEfrsC--Rbcg/5cqKBkcmxk-TzElz9BmQCA

Ne mekikte ne de Uluslararası Uzay İstasyonunda yemek 
yapmak diye bir olay yok. Uzay yemeği, önceden pişirilerek 
dondurulmuş veya vakum paketlenmiş yiyeceklerden oluşu-
yor. Yemeğinizi açtıktan sonra fırında biraz ısıtıyorsunuz veya 
paketini açtıktan sonra asker kumanyası gibi yenmeye hazır 
olmuş oluyor. 

Buzdolabı olmadığı için taze yiyecek diye bir şey de yok. 
Giderken yanlarına aldıkları, elma, portakal gibi taze yiyecek-
leri, uçuşun ilk günlerinde yiyip tüketiyorlar.

https://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/astronotlar-uzayda-na-
sil-yasiyor,13445

Yeryüzünde yaşarken aslında bize Allah’ın ne kadar büyük 
nimetler verdiğini ancak bunlar elimizden çıktığında farkedi-
yoruz. Çünkü taze sebze ve meyveleri yeryüzünde rahatlıkla 
yiyebiliyorken uzaya çıktığımızda bunlardan mahrum kalıyo-
ruz.

Uzayda su içmek
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3. SİGARA VE ALKOLÜN ZARARLARI 

Neden sürekli sigara ve alkolün zararlarından bahsedil-
mektedir? 

Besinlerin insan vücudu ve sağlıklı yaşam için önemini öğrendik. Acaba tüketildiğinde 
insan sağlığına zarar veren, hastalıklara ve ölüme neden olan bazı maddelerin olduğunu 
biliyor musunuz? Düşünelim. Bunların neler olduğunu hatırlamaya çalışalım.

      Şimdi aşağıdaki görselleri inceleyerek bunları öğrenelim. Bu konuda neler yapabi-
leceğimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.

HATIRLAYALIM

      Sigara ve alkol kullanımı; bağımlılığa neden olan, 
hem kullanan kişiye, hem de çevresindekilere zarar veren 
zararlı alışkanlıklardır. 

Pek çok insan bir denemeden ne çıkar diye bu zararlı 
maddeleri kullanmaya başlamışlardır. 

Ancak bu zararlı maddelerin esaretinden kurtulmaları 
çok da kolay değildir. 

Şimdi sigara kullanımının zararlarından bahsedelim:
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Sigara Kullanımının Zararları 
Sigarada yaklaşık 4000 civarında zararlı madde 

bulunur. Bu maddelerden nikotin, bağımlılığa; egzoz 
gazı, katran ve tiner gibi diğer maddeler ise vücudu-
muzda pek çok hastalığa neden olur. Sigara kullanımı 
en çok akciğerleri etkiler. Sigara kullanımı;

•   Akciğer ve gırtlak kanseri, 
•   Bronşit ve astım,
•   Kalp ve damar hastalıkları,
•   Sindirim bozukluklarına yol açar.
Sigaradaki zararlı maddeler, havaya salınan sigara 

dumanı ile birlikte yalnızca sigara içen kişilere değil, 
içmeyenlere de zarar verir. Bu şekilde sigara içmedi-
ği hâlde sigara dumanından zarar gören kişilere pasif 
içici denir. 

Vücudumuza verdiği zararlar dışında, havaya sa-
lınan sigara dumanı ve yere atılan sigara izmaritleri, 
çevre kirliliğinin en önemli nedenlerindendir. 

Sigaraya harcanan para ile aile ve ülke ekonomisi 
de olumsuz etkilenir. Bu paralar ile insanlar pek çok 
ihtiyaçlarını karşılayabilir.

BİLGİ KÜPÜ

Ülkemizde sigara ile mücadele için Sağlık Bakan-
lığı tarafından “Dumansız Hava Sahası” uygulaması 
gerçekleştirilmektedir. Bununla ilgili aşağıdaki web 
adresinden yararlanılabilir. 

Web Adresi: http://www.havanikoru.org.tr/
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Alkol Kullanımının Zararları 
Şim di de pek çok kötülüğün anası olan alkol kulanımı-

nın zararlarından bahsedelim.
Alkol de sigara gibi hem kullanan kişiye hem de çevre-

sindekilere zarar veren çok kötü bir alışkanlıktır. Alkol aile 
içi şiddete, geçimsizliğe, kavga, yaralanma ve ölümlere 
de neden olabilmektedir. 

Sürekli alkol kullanan kişiler; konuşma, yürüme ve 
denge sorunları yaşarlar. Alkol alan kişiler sarhoş olarak 
bilinçsiz ve dengesiz hareketlerde bulunurlar. Alkollü araç 
kullanan kişiler; trafik kazalarına neden olur, kendilerine 
ve çevrelerine zarar verirler. Bu kazalar sonucu alkollü ki-
şiler yaralanmalara, ölümlere, maddi ve manevi kayıplara 
neden olurlar. 

Alkole verilen para ile aile ve ülke ekonomisi de zarar 
görür. Alkole harcanan paralar ile evin ihtiyacı görüldüğü 
gibi ülkede pek çok okul, yol ve köprüler yapılabilir. 

Alkol kullanımında insan vücudunda en çok etkilenen 
organ karaciğerdir. Karaciğer, alkolün olumsuz etkilerini 
azaltmak için çalışırken zarar görür. Karaciğeri zarar gö-
ren kişilerde, karaciğer kanseri ve siroz gibi hastalıklar 
oluşabilir. 

Ayrıca alkol kullanımı, mide ve bağırsak gibi birçok or-
gana da zarar verir. Alkol kullanımı nedeniyle dengede 
duramama, görme bozukluğu, beyinde uyuşma ve bilinç 
kaybı yaşanır.

Sizde bilinçli bir insan olarak yakın çevrenizde sigara 
kullanımının azaltılması hakkında bir sorumluluk projesi 
hazırlayın.



18

2. ÜNİTE

https://dersdunyasi.net/

Fen Bilimleri 4

PROJE HAZIRLAYALIM

Yakın çevremizde sigara kullanımının azaltılması hususunda bir sorumluluk projesi 
hazırlayalım. 

Projede ilgi çekici uyarıcı sloganlar oluşturalım. Konuyla ilgili slayt, afiş veya poster 
hazırlayıp yakın çevremizden sigara kullanan insanlara bu uyarıcı yazıları okutalım. 

Sigara kullanımının azaltılması ile ilgili örnek slogan veya afişler

Günlük hayatta sigara ve alkolün zararlarından ko-
runmak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için;

•   Sigara ve alkol kullanmamalıyız. Kullanan insan-
lardan da uzak durmalıyız.

•   Sigara ve alkol kullanan insanları bu zararlı alış-
kanlıklara karşı uyarmalıyız.

•   Sigara ve alkol kullanılan ortamlarda bulunmama-
ya özen göstermeliyiz.

•   Temizliğimize dikkat etmeliyiz.
•   Dengeli beslenmeli ve düzenli spor yapmalıyız.
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BUNLARI DA BİLELİM

BAĞIMLILIKLAR
Beslenme, dolayısıyla gıda maddeleri ve içecekler sağlığımı-

zı yakından ilgilendirdiği, günlük hayatımızın önemli bir parçası-
nı oluşturduğu gibi sosyal ve kültürel hayatımızda da önemli bir 
yere sahip olmuş, ayrıca bireyin kendisini veya üçüncü şahısları 
ilgilendiren olumsuz sonuçları itibariyle de dinlerin ilgi alanına 
girmiştir. 

A) Sigara 
Bağımlılıkların en yaygını ve belki de üzerinde en çok konu-

şulanı sigara bağımlılığıdır. Batı’da yaklaşık on asırlık bir geçmi-
şi bulunan tütün ve sigara, XV. yüzyıldan itibaren yeni dünyadan 
İslâm dünyasına da sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplum-
da yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, 
dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır olmuştur.

Tıp ve pozitif bilimlerdeki son gelişmeler artık sigaranın zara-
rını şüphe ve tereddütlü bir konu olmaktan çıkarmıştır. Sigara-
nın yol açtığı hastalıklar, zararlar ve kirlenme konusunu ele alan 
birçok araştırma sonuçları yayımlanmış, bu konuda müstakil 
eserler kaleme alınmıştır. 

Ağız, boğaz ve üst solunum yollarında tahribata, mide ve kalp 
hastalıklarına, damarlarda, sinirlerde fonksiyonel bozuklukla-
ra yol açmakta olan sigaranın kanserle de yakın bağlantısının 
olduğu iddiası giderek kuvvet kazanmaktadır. Sigara içmenin 
meydana getirdiği ağız, beden ve çevre kirliliği, diğer şahıslara 
verdiği eziyet de çok ciddi boyuttadır. 

Sigaranın zararsız olduğunu söylemek, artık bugün ilmen ve 
tıbben imkânsız olduğuna göre, konunun dinî yasaklar çerçeve-
sinin tamamen dışında düşünülemeyeceği şüphesizdir. 

Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara duma-
nının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar 
bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir.

Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın...” (el-Baka-
ra 2/195) buyurulmuş, Hz. Peygamber de, “Ne doğrudan zarar 
verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır” (İbn Mâce, 
“Ahkâm”, 17; el-Muvatta’, “Akzıye”, 31) diyerek bir kimsenin 
kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke 
olduğunu vurgulamıştır. 

Bir binanın nasılki temellerini, duvarlarını, direklerini ve diğer 
yerlerini kırmak, dökmek binaya zarar verir hatta binanın yıkıl-
masına sebep olur. Aynen bunun gibi bize Allah’ın bir emaneti 
olarak verilen bu vücut binasını da zarar veren maddeleri kullan-
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mak suretiyle kırmak, dökmek, bozulmasına hatta yıkılıp ölüp 
gitmesine sebep olmak da son derece yanlıştır. 

Çünkü; Allah’ın bize nimet olarak vücudumuzu, cismimizi, or-
ganlarımızı kullanmak üzere izin vermiş, mülk olarak vermemiş, 
mal sahibi yapmamış, emanet etmiştir. Yani biz kullanalım diye 
kendi mülkünü bizim elimize vermiş faydalanmak için izin ver-
miştir. Dolayısıyla madem bize verilen hayat ve hayatın gerek-
tirdiği vücut, cisim ve onlara lazım olan maddeleri kullanmaya 
izin verilmiştir, bunları bize verenin rızası dairesinde izin verdiği 
şekilde kullanmak gerekir. 

Mesela birisi ziyafet vermek üzere misafirleri davet etse, on-
lara ziyafet sırasında eşyaları kullanmaya izin verir. O eşyaları 
mülk olarak o misafirlere vermiyor sadece kullanmak üzere izin 
veriyor. O misafirlere düşen görev izin verilen şekilde o eşyaları 
kullanmak ve istifade etmektir. Misafirleri ağırlayan ev sahibinin 
rızası dairesinde hareket etmek gerekir. Bu yüzden israf ede-
mez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sa-
daka veremez, dökemez, zayi edemez. 

Aynen bunun gibi bu misafirhane-i dünyada Allah’ın bize 
kullanmak üzere izin verdiği hayatı intiharla sonlandıramayız, 
gözümüzü çıkaramayız ve manen gözü kör etmek demek olan 
gözü verenin rızası haricinde harama kullanamayız. Bunun gibi 
kulağı ve dili ve bunlar gibi organlarımızı da bunları bize verenin 
izni ve rızası dahilinde kullanmamız gerekir. 

Bütün bize verilen nimetleri bu dünya misafirhanesinin sahibi 
olan ve bizi burada misafir eden sonsuz ikram sahibi ve cömert 
olan Allah’ın izni ve rızası dairesinde kullanmak gerekir.

Dolayısıyla vücut binasının tahribine sebep olan sigara gibi 
zararlı maddeleri kullanmamak gerekir. Bu gibi zararlı madde-
lerden uzak durmalıyız.

Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan kimselere 
zarar verdiği göz önüne alınınca hem Allah hakkının hem de kul 
hakkının birlikte ihlâl edildiği söylenebilir.

İsraf malı boş yere harcamaktır. Kur’an’da, “Yiyiniz, içiniz, fa-
kat israf etmeyiniz” (el-A‘râf 7/31) buyurulmuş, Resûl-i Ekrem 
de daima mutedil, ölçülü davranmayı emretmiş, malın boşa har-
canmasını yasaklamıştır. 

Aile reisi eşinin, çocuklarının ve aile fertlerinin, muhtaç ya-
kınlarına bakanlar da onların nafakalarını karşılamakla yüküm-
lüdür. Böyle bir malî yükümlülük altında bulunan kimselerin na-
faka yükümlülüğünü aksatacak şekilde sigaraya para vermesi 
de dinî olduğu kadar insanî ve ahlâkî açıdan da kabul edilemez 
bir durumdur.

https://dibwebfiles1we1.blob.core.windows.net/webfiles/diyanet.gov.tr/UserFiles/
DiniBilgiler/ilmihal_cilt_2.pdf
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B) Alkol
İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi bulunan ve he-

men hemen bütün dönem ve toplumlarda görülen içki 
alışkanlığı ve bağımlılığı, Kur’an’ın nâzil olduğu dönem 
Hicaz-Arap toplumunda da büyük ölçüde yaygındı. 

İslâm dini, insanlığa yol göstermeyi, onları zulüm, sap-
ma ve kötülüklerden uzaklaştırıp huzur ve düzene kavuş-
turmayı amaçlayan bir rahmet dini olduğundan sarhoşluk 
veren içkileri açık ve kesin bir dille yasaklamış, insanı 
bu kötü alışkanlık ve bağımlılığa karşı aklı ve iradesi ile 
vereceği mücadelede yalnız bırakmayıp ona destek ve 
dayanak olmuştur. 

Nitekim insanların bu kötü alışkanlıklardan vazgeç-
mesi için Kur-an’ı Kerim’de içki yasağını dile getirmiştir. 
Aşağıda içkinin yasak edilmesi sürecinde inen ayetler 
yer almaktadır: 

“Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerin-
den hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bun-
da da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır” 
(Nahl: 67). 

Burada içki güzel olan gıda ve içeceklerden ayrı zikre-
dilerek kötü olduğu ima edilmiştir.

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem 
büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar 
vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana 
Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İh-
tiyaçtan arta kalanı.” Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki 
düşünesiniz” (Bakara: 219).

Bazıları içkinin birtakım yararlarından bahsetse de 
bunlar zahiri fayda gibi görünmekte, verdiği zarar bu fay-
daları yok etmektedir.

“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bi-
linceye kadar- .... namaza yaklaşmayın” (Nisa: 43).

Bu ayetle henüz içki tam olarak yasaklanmadığından 
namaza gelirken sarhoş gelinmemesi emredilmiştir.

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları 
şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa 
eresiniz.

Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin 
sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide: 90-91).

Bu ayetlerle birlikte içki, yani sarhoşluk veren alkol ke-
sin olarak yasaklanmıştır.



22

2. ÜNİTE

https://dersdunyasi.net/

Fen Bilimleri 4

 ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 

  A - Aşağıdaki kavramları uygun olanıyla harfleri kullanarak örnekteki gibi eş-
leştiriniz.

    ……F.…  1. Her tür besinden yeteri kadar alarak beslenmedir.
    …………  2. Et, süt ve yumurtada bolca bulunan besin türüdür.  
    …………  3. Tüm besinlerde vitamin ve minerallerle birlikte bulunan maddedir.
    …………  4. Dengeli beslenmeyen kişilerde aşırı kilo ile oluşan hatalıktır.
    …………  5. Kullanımı sonucu kişileri sarhoş eden zararlı bir maddedir.
    …………  6. Dumanı ve izmariti ile çevre kirliliği oluşturan. insan sağlığına zarar veren 
maddedir.

A - sigara B - obezite C - alkol D - su E - protein F - dengeli beslenme

  B - Aşağıdaki tabloya bilinçli bir tüketicini yapması gereken ve yapmaması 
gereken davranışlardan dört tanesini yazın.

YAPMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR YAPMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

  C - Yakın çevrenizde sigara kullanan birini bulunuz. Bu kişinin sigara kullanı-
mını azaltması veya kullanmaması için ona söyleyeceğiniz üç uyarıyı ve bir sloganı 
aşağıya yazın.

      Sigara kullanımının azaltılması veya kullanılmaması için üç uyarım:

1) .........................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................

            Sigara kullanımının azaltılması veya kullanılmaması için sloganım:

...........................................................................................................................................
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KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1) I - Et     II - Yumurta     III - Şeker    

Yukarıdakilerden hangisi hayvansal gıdalardan biri değildir?

 A) I    B) II   C) III                       

2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel bir yağ türü değildir ?

 A) Zeytinyağı  B) Tereyağı   C) Fındık yağı

3) Besinlerle  ilgili olarak;
 Ahmet: Bütün besin türlerinden yeteri kadar tüketmeliyiz.
 Zehra: Cips, kola vb. tüketmek sağlığımıza zarar vermez.
 Bilal: Besinler yapısal olarak proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve 
mineraller gibi gruplara ayrılır. 
 Oya: Sigara ve alkol kullanımı yalnız kullanan insanlara zarar verir.

Yukarıdaki öğrencilerin ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Ahmet ve Zehra     B) Bilal  ve Oya       C) Ahmet ve Bilal

4) Aşağıda proteinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 A) Düzenleyici besinler olarak tasarlanan grupta yer alır.
 B) Et, tavuk, balık ve yumurtada protein bolca bulunur.
 C) Vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli görevler verilmiştir.



24

2. ÜNİTE

https://dersdunyasi.net/

Fen Bilimleri 4

5-Aşağıdaki görselde besinler ve türleri karışık verilmiştir. Buna göre aşağıdaki se-
çeneklerin hangisinde besinler ve türleri doğru eşleştirilmiştir?

  A    B    C                                                      

             Besinler    Türleri      
                   A   protein
                   B         karbonhidrat
                   C                      yağ

A)      B)     C) 

6) Besinler ve türleri ile ilgili ;
 I - Besinler yararlarına göre enerji verici, yapıcı ve onarıcı, düzenleyici olmak üzere 
üçe ayrılır.
  II - İçeriğine göre en fazla enerji verici besin türü proteinlerdir.
 III - Dengeli beslenmeyen kişiler her besin türünden yeteri kadar tüketmemiştir.
 IV - Besin maddeleri açıkta kaldığı zaman bir süre sonra bozulur.
 V - Ekmek, şeker ve makarnda bol miktarda karbonhidrat bulunur.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 A) 2             B) 3             C) 4           
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7) Aşağıdaki bulmaca verilen açıklamalara göre  doldurulmuştur.

 

AÇIKLAMALAR 
1. Enerji verici olan pasta ve kekin yer aldığı besin türüdür.
2. Sodyum, potasyum gibi topraktan besinlere ulaşan düzenleyici besin türüdür
3. Yaralarımızın iyileşmesinde rol alan et, süt ve yumurtada bolca bulunan besin 

türüdür.
Bunlara göre bulmacadaki hangi kavram açıklamalar kısmında verilmemiştir?
 A) Vitamin        B) Protein       C) Karbonhidrat

P
R

K A R B O N H İ D R A T
T
E

V İ T A M İ N
N

8) Bilinçli bir tüketici ile  ilgili aşağıda bazı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamaların 
doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilip ilgi sütuna “X” işareti konulması 
istenmiştir.

AÇIKLAMALAR    D               Y

1. Aldığı ürünün üretim ve son kullanma tarihine bakar.

2. Ürünün kalitesi ve fiyatına dikkat etmez.

3. Ürünün paket ve ambalajını kontrol eder.

4. Ürünün üzerindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı ile 
TSE damgasını kontrol eder.

      Buna göre,doğru işaretlemelerden sonra sütunların görünümü hangi seçenekteki 
gibi olur?

 A)    B)    C)   D               Y

X

X

X

X

   D               Y

X

X

X

X

   D               Y

X

X

X

X
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A - Aşağıdaki tabloda verilen tükettiğimiz yiyecekleri içeriklerindeki besin türleri 
ile örnekteki gibi doğru olarak eşleştirelim.

ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 Yiyecek Karbon-
hidrat Protein Yağ Mineral Vitamin Su

Ekmek X X X X
Zeytin
Makarna
Balık
Şeker
Ceviz
Fasulye
Tavuk
Tereyağı
Pasta
Nohut
Karaciğer
Patates
Peynir
Süt

B - Aşağıdaki kutucuklarda verilen tükettiğimiz besinleri sorulara uygun olarak 
eşleştirelim.

1-Protein bakımından zengindir?................................
2- Karbonhidrat bakımından zengindir?.....................................
3- Yağ bakımından zengindir?......................
4-İçerisinde vitamin bulunur?............................
5- İçerisinde mineral bulunur?..................
6- İçerisinde su bulunur?............
7-İçeriği enerji vericidir?.................
8-İçeriği düzenleyidir?.................
9-İçeriği yapıcı ve onarıcıdır?..................

A-Kaşar B-Balık C-Patates D-Marul E-Kavun

F-Yoğurt G-Mercimek H-Kuru üzüm I-Ay çiçeği İ-Kek
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BULMACA ÇÖZELİM
Aşağıdaki bulmacayı sorulara göre çözelim.

1- Bütün besin türlerinden yeteri kadar alarak beslenmedir. 
2- Zeytin, fındık ve ayçiçeğinden elde edilen besin türüdür.
3- Tavuk ve balığın içerdiği besin türüdür.
4- Paketlenmiş gıda ürünlerinde olması gereken damgadır.
5- Sigara içmediği halde dumanını soluyarak vücuduna alan kişidir.
6- Beslenme bozukluğu sonucu aşırı kilolu olmaya neden olan hastalıktır.
7- Şekerli ürünlerin içerdiği besin türüdür.
8- Protein bakımından zengin deniz ürünüdür.
9- Alkolün en fazla zarar verdiği iç organımızdır.
10- Sigara gibi insan sağlığına zarar veren sıvı maddedir.
11- Besinlerin gereğinden fazla kullanılarak boşa gitmesidir.
12- Yağ bakımından zengin hayvansal bir gıdadır.
13- Dumanı ve izmariti nedeniyle çevre kirliliğine neden olan insan sağlığına zararlı 
bir maddedir.
14- Enerji verici olarak tasarlanan, içerisine karbonhidrat konulan tahıldan elde 
edilen besindir. 
15- Dengeli beslenmeyen kişilerde aşırı şeker sonucu oluşan rahatsızlıktır.

15
1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 11

12

13 14
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ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A - Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Parantezin içine ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” 
yazalım.
(     ) 1- Besinler hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilir.
(     ) 2- Vitamin, mineral ve su yalnız yaş sebze ve meyvelerde bulunur.
(     ) 3- Besin içeriklerinde protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve su bulunur.
(     ) 4- Proteinler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar.
(     ) 5- Biliçli bir tüketici her zaman ürünlerin en pahalısını seçmelidir.
(     ) 6- Evimize tüketeceğimizden daha fazla ürün alarak saklamalıyız.
(     ) 7- Alkol ve sigara hem kişiye hem de çevresindekilere zarar verir.
(     ) 8- İnsan vücudu yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli enerjiyi besinler-
den elde eder.
(     ) 9- Dondurulmuş ve paketlenmiş besinler vücudumuz için günlük sebze ve meyve-
lerden daha yararlıdır.
(     ) 10- Dengeli beslenen bir kişi her tür besini seçmeden tüketmelidir.

B - Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kavramlardan uygun olanları yaza-
lım.
&-olumsuz &-vitamin &-mısır özü yağı &- mineral &-zarar &-bitkisel                        
&-olumlu &-yumurta &-makarna  &- perhiz  &-hayvansal &-sarhoşluk
&-diyetisyen &-kanser &- besin israfı & bilinçli & -artar &-Yeşilay

1-Beslenme bozukluğu olan kişilere hastanede ……..… tarafından tüketmemesi gereken 
besinler için .................... listesi verilir.
2-Sigara ve alkol ………. başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olur.
3-Alkol tüketen kişiler …………..nedeniyle kendine ve çevresindekilere maddi ve manevi 
zararlar verir.
4-Alışveriş yapan  ………….. bir tüketici aldığı ürünün üretim ve son kullanma tarihine 
bakar.
5-Tükettiğimiz her tür besin içeriğinde su,……….ve  ………. bulunur.
6-Sigara ve alkol tüketimi aile ve ülke ekonomisini ………… etkiler.
7-Ülkemizde ………….sigara,alkol ve her türlü uyuşturucu madde ile mücadele eder.
8-Süt  ……….. ve zeytinyağı……….. içerikli gıda ürünleridir.
9-Tükettiğimiz………protein bakımından ………. İse karbonhidrat bakımından zengindir.
10-Besin israfı  ……… bir davranış olup aile ve ülke ekonomisine ………… verir.
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C - Aşağıdaki tabloda ifadeler ve kavramlar yer almaktadır. Örnekteki gibi ifadeleri 
ve kavramları doğru olarak eşleştirelim.

İfadeler Kavramlar Eşleştirme

1 Vücudumuza aldığımız suyun vücudumuz-
da aldığı görev türüdür. a-Besin israfı 1 c

2 Obezite hastalığı ile vücutta oluşan olum-
suz durumdur. b-Enerji verici

3 Bozulan gıdaların bilinçsizce tüketilmesi 
sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır. c-Düzenleyici

4 Yemeklerin fazladan pişirilmesi ve tüketil-
meden çöpe dökülmesidir. d-Yapıcı ve onarıcı

5 Et, süt ve yumurta gibi gıdaların vücudu-
muzda aldığı görev türüdür. e-Akciğer

6 Besinleri markette alırken tazeliğini anla-
mak için baktığımız ilk tarihtir. f-Karaciğer

7 Zeytinyağı ve tereyağının vücudumuzda al-
dığı görev türüdür. g-Diyet

8 Alkolün siroz hastalığıyla zarar  verdiği iç 
organımızdır. h-Aşırı kilolanma

9 Dengeli beslenmeyen kişilere diyetisyenle-
rin verdiği beslenme listesidir. ı-Zehirlenme

10 10-Sigara içen kişilerde dumanın en fazla 
zarar verdiği iç organdır. i-Son kullanma tarihi

j-Üretim tarihi

D-Aşağıdaki test sorularını okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim

1)   I- Vücudumuzun enerji gereksinimini besinleri tüketerek sağlarız. 
      II-Her tür besinden yeteri kadar tüketmek beslenme bozukluğunu engeller. 
     III-Yalnız bitkisel besinlerle beslenmek vücudumuz için daha yararlıdır. 
    IV-Zeytin karbonhidrat, patates yağ bakımından zengindir.

 Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 A) I ve II         B) II ve III         C) III ve IV
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2) Ali bir markette alışveriş yaparken aşağıdaki davranışları gerçekleştirmektedir. 
Ali her doğru davranışı için 10 puan alacaktır. Ali toplam kaç puan alır? 
     ALİ’NİN DAVRANIŞLARI
   ●Ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını kontrol ederim. 
   ●Ürünlerin kutu ve paketlerinin sağlam olup olmadığını kontrol ederim. 
   ●Ürünün yalnız üretim tarihine bakarım. 
   ●Günlük sebze ve meyvelerden taze olanları seçerim.

 A) 20            B) 30           C) 40           

3) Sigara ve alkol kullanımıyla ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamaların 
doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilip ilglii sütuna “X” işareti konulması 
istenmiştir.

AÇIKLAMALAR    D               Y

1. Sigara ve alkol kullanımı sonucu insanlarda bağımlılık oluşur.

2. Sigara ve alkol kullananlar bu zararlılardan tedavi ile kurtulabilir.

3. Sigara ve alkolün insanların sağlığına ,aile ve ülke ekonomisine 
çok büyük zararları vardır.

4. Sigara ve alkol kullanan insanlar mecbur oldukları için bu zararlıla-
rı tüketirler.

      Buna göre,doğru işaretlemelerden sonra sütunların görünümü hangi seçenekteki 
gibi olur?

 A)    B)    C)   D               Y

X

X

X

X

   D               Y

X

X

X

X

   D               Y

X

X

X

X

4) Vücudumuzda enerji verici olarak besin türlerinin kullanım sıralaması  hangi se-
çenekte  doğru verilmiştir?
 A) karbonhidrat-yağ-protein
 B) protein-yağ-karbonhidrat
 C) yağ-protein-karbonhidrat
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5) Aşağıdakilerden hangisinin içeriği karbonhidrat bakımından zengin değildir?

 A) ekmek       B) pasta         C) balık     

6) Emre ve Semra besinler ve dengeli beslenme hakkında soru-cevap yapmıştır. 
Aşağıdaki konuşma metnine göre Semra kaç doğru cevap vermiştir?
 Emre: Enerji veren besin türleri hangileridir?
 Semra: Karbonhidrat, yağ ve proteindir.
  Emre: Vitamin, mineral ve suyun vücuttaki görevi nedir?
 Semra: Vücutta yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar.
  Emre: Protein yağ, vitamin ve mineralleri yeterli almayan kişi dengeli beslenmiş 
olur mu?
 Semra: Hayır dengeli beslenmiş olmaz.
  Emre: Dondurulmuş ve paketlenmiş gıda ürünlerini süresiz kullanabilir miyiz?
 Semra: Hayır paketlenmiş ve dondurulmuş ürünlerin belirli bir kullanım süresi var-
dır.
 Emre: Dengeli beslenmeyen kişi sağlık yönünden nelerle karşılaşır?
  Semra: Beslenme bozukluğu nedeniyle obezite, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi 
hastalıklarla karşılaşabilir.
 
 A) 3                                   B) 4                                 C) 5

7) Aşağıdakilerden hangisi  dengeli beslenen birini tüketeceği gıda ürünü değildir?

 A) Balık                          B) Cips                           C) Portakal 

8) Aşağıdakilerden hangisi   bir gıda paketinin  üzerinde dikkat edeceğimiz  özellik-
lerden değildir?
 I. TSE ve TÜRK MALI amblemi veya logosu
 II. Üretim ve son kullanma tarihi 
 III. Oturduğumuz ilde üretilip üretilmediği 

 A) I               B) II    C) III                   
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9)  

 Yukarıdaki kutucuklarda bazı ifadeler yer almaktadır. Doğru ifadeler boya-
nacaktır.
  Buna göre boyama sonrasında kutuların görünümü hangi seçenekteki gibi 
olur?

 A)    B)    C)

Protein yapıcı ve onarıcı 
olarak yaraların iyileşme-

sinde etkilidir.

Kuru gıda maddeleri 
içerisinde su, vitamin 
ve mineral bulunmaz.

Sigara ve alkol kullanı-
mı kanser gibi hastalık-

lara neden olur.

Beslenme bozukluğu obe-
zite vb. hastalıklara neden 

olur.

En çok yağlı besinleri 
tüketerek dengeli bes-

lenmiş oluruz..

Alkol kullanan kişiler 
trafikte kazalara neden 

olmaktadır.

10) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? 

   Dengeli beslenen bir kişi her zaman daha sağlıklı olur.

    İnsanlar sıkıntılarını gidermek için sigara ve alkol kullanır.

    Besin israfının aile ve ülke ekonomisine olumsuz bir etkisi yoktur.

  A)                  B)                 C)                    
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