
2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ
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Aşağıdaki görsellerde yer alan gıdalardan hangilerinin hayvansal 
hangilerinin bitkisel olduğunu belirleyiniz. Tabloda uygun bölümlere 
yazınız.

Hayvansal Gıdalar Bitkisel Gıdalar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çilek

Yumurta

Patlıcan

Tereyağı

Havuç

Et

Armut

Elma

Nohut

Süt

Karnabahar

Peynir

GIDALAR



Yukarıdaki görseli inceleyiniz. Besinleri tabloya yazıp besin içeriğini 
işaretleyiniz.

BESİNLER

Süt

PROTEİN

X

KARBONHİDRAT VİTAMİN YAĞ SU

GIDALARIN İÇERİKLERİ
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...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

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

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

Aşağıdaki tabloda verilen yiyecek gruplarını, işlevleri ve örnekleriyle 
eşleştiriniz. Her bir besin grubu ile ilgili birer açıklama yazınız.

Yiyecek Grubu İşlevleri Örnekler

Vücudumuzda 
düzenleyici olarak 
görev yapar.

Vücudumuzun 
ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlar.

Vücudumuzun 
direncini artırarak 
bizi hastalıklardan 
korur.

Vücudumuzun 
büyüyüp 
gelişmesini sağlar.

Karbonhidrattaki enerji 
yetersiz kaldığında 
enerji ihtiyacı buradan 
sağlanır.

et, balık, süt...

zeytin, tereyağı, susam...

tüm gıdalar

tahıl, bal, ekmek...

ıspanak, portakal, 
limon, elma...

Örnek Cümle: Karbonhidratlar vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Tahıl, bal, 
ekmek karbonhidrat içerikli besinlere örnektir.

EŞLEŞTİR, ÖRNEKLENDİR

Karbonhidratlar

Proteinler

Su ve Mineraller

Vitaminler

Yağlar
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C

Besin piramidini inceleyerek 
aşağıdaki soruları 
cevaplayınız.

• A grubundaki besinler en çok hangi içeriğe sahiptir?
--------------------------------------------------------------------------------
• Besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin grubu hangisidir?
---------------------------------------------------------------------------------
• C grubundaki besinler en çok hangi içeriğe sahiptir?
----------------------------------------------------------------------------------
• Besin piramidine göre en çok tüketilmesi gereken besin grubu hangisidir?
----------------------------------------------------------------------------------
• Dengeli beslenmek için nelere dikkat etmeliyiz?
--------------------------------------------------------------------------------

D

B C

A

E

F

BESİN PİRAMİDİ
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Görsellerden yararlanarak metindeki boşlukları 
doldurunuz. Metne göre aşağıdaki soruyu cevaplayınz. 

Merhaba, ben Betül. Bugün bizim için anne kız günü. Önce 
bir lokantaya gidip güzel bir yemek yiyelim dedik. Annem ne 

yemek istediğimi sordu. Menüye şöyle bir göz attım. Çok kararsız 
kaldım. “Bana ne önerirsin anne?” diye sordum. Annem
"...................................... çok fazla karbonhidrat  var. ................................. ise yağ 
açısından oldukça zengin. Bu da kalp sağlığımızı olumsuz etkiler. 
Fazla alımı obeziteye neden olabilir. ............................. üstünde her ne 
kadar sebze ve protein içerikli ürünler olsa da o da karbonhidrat 
açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip. Ayrıca burada kullanılan 
protein içerikli besinler, vücudumuz için sağlıklı olan türden değildir.  
................................. ve ............................................... bol proteine sahip yemekler. 
Bunlar büyümene yardımcıdır. Tatlı olarak alabileceğin
.........................................  ise bolca karbonhidrat ve yağ içerir. Oysa 
.........................................  vitamin açısından zengindir. Bildiğin gibi vitaminler 
sağlığımızı korumada yardımcı rol oynuyorlar." dedi. Annemin 
açıklamaları hoşuma gitti. Yemeklerimizi seçerek afiyetle yedik.

MENÜ

BETÜL’ÜN SİPARİŞİ

Betül sizce neler seçmiştir? 
Yazınız.

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

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

.

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

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

.

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

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

.

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

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

.

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

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

.

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

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

.

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

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

.

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

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

.
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Bu gruptaki 
yiyecekler, 
büyümemiz için 
gereklidir.

Bu gruptaki yiyeceklerden 
mümkün olduğunca az 
yemeye çalışınız.

Bu grupta 
aldıklarınız, 
vücudunuzda 
düzenleyici 
olarak görev 
yapar.

Bu gruptaki 
yiyeceklerden 
günde 4-5 
kez yemeye 
çalışınız.

KES, 
YAPIŞTIR

Açıklamaların hangi besin grubuna 
ait olduğunu kutucuklara yazınız. Ek 
1’deki (sayfa 159) görselleri keserek 
tabaktaki uygun yerlere yapıştırınız.

Bu gruptaki 
yiyecekler, 
enerji almanız 
için gereklidir.
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• Sağlıklı beslenmek için hangi yemekleri seçmiş olabilirler? Neden?
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Seçtikleri sağlıklı yemekler için ne kadar ödemişlerdir? 
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8 

25 

13 

8 

14 

24 9 

15 

 7 

15 

20 22 

 Çorba                    Hamburger           Tost

            Pizza                             Türlü          Meyve Salatası

    Makarna                          Köfte                Patates Kızartması

       Lahmacun     Kuru Fasulye   Tavuk

MENÜ

A
C
A
B
A

N
E

A
L
D
I
L
A
R
?
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Beş arkadaş lokantaya yemeğe gittiler. Yanlarında toplam 100 TL  vardı. 
Hepsi farklı yemekler seçti. Aşağıdaki menüye göre soruları cevaplayınız.



Ek 2'deki (sayfa 161) oyun küpünü oluşturunuz. Sırayla küpü atınız. Küpün üzerinde 
yazan içerik türüne göre uygun iki örnek veriniz. Verdiğiniz iki örnek de doğruysa 
bir kare ilerleyiniz. Piyon olarak silginizi kullanabilirsiniz.
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10

BİTİR

BAŞLA

HAYDİ OYUNA!
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YİYECEK 
GRUBU NE İŞE YARAR? HANGİ GIDALARDA 

BULUNUR?

YETERİNCE 
TÜKETMEZSEK 

NE OLUR?

  PROTEİN

Saçlarımızın ve 
tırnaklarımızın 
uzamasını sağlar. 
Vücudumuzun 
büyüyüp gelişmesine 
katkıda bulunur.

et, tavuk, 
yumurta, süt, 
fındık,  fıstık, 
badem

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

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

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

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

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

Enerji verir. Beynimizin 
kullandığı tek enerji 
kaynağıdır.

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

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

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

Enerji 
seviyemiz 
düşer, 
beynimizin 
enerjisi azalır.

 VİTAMİN ...................................................................
..................................................................
......................................................................

sebze ve meyveler

Hastalanırız. 
Vücudumuzun 
direnci azalır.

    YAĞ

Karbonhidratların 
verdiği enerji yetersiz 
kaldığında enerji 
sağlar. Bazı vitaminlerin 
vücutta kullanılması 
için gereklidir.

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

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

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

Vücuda alınan 
bazı vitaminler 
kullanılamaz.

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

Kemiklerimizin, 
dişlerimizin, kaslarımızın 
ve organlarımızın 
düzenli çalışmasını 
sağlar.

Tüm besinlerde 
vardır.

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

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

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

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

YİYECEKLER HAKKINDA

Aşağıdaki tabloda besin türleri ile ilgili bazı 
bilgiler verilmiştir. Buna göre eksik bırakılan yerleri 
tamamlayınız.
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Yandaki görselin üzerindeki kelimeleri kullanarak metindeki boşlukları 
doldurunuz.

Sağlıklı olmak için ..................................... beslenmeli ve spor yapmalıyız. Sigara, alkol 

gibi alışkanlıklardan.................................. durmalıyız. Bu alışkanlıklar sağlığımızı 

bozar ve ciddi hastalıklara neden olur. Sağlıklı beslenmek, her gıdadan 

yeterince almak demektir. Yiyecekler bize yaşamımız için gerekli olan 

.................................. verir.  Besin içerikleri karbonhidratlar, .................................. , vitaminler, 

yağlar, ..................................  ve mineraller olmak üzere beş gruba ayrılır.  

Vücudumuza enerjiyi .................................................... verir. Proteinler büyümemizi 

sağlar ve hücre ...........................................  yardımcı olur. Yağlar da enerji 

kaynaklarındandır. Fazla alımı .........................................   neden olur. Vitaminler 

bizi .........................................................  korur. Vücut  .................................................  arttırır.  Su ve 

mineraller vücudumuzda ..................................  rol alır.

dengeli

obeziteye

uzak

su

karbonhidratlar

hastalıklardan
düzenleyici

onarımına

proteinler

direncimizi

enerjiyi

DOLDUR BOŞLUKLARI

belirleyici

hasarına

45



46

Aşağıda iki parça hâlinde verilen cümlelerdeki eksik bırakılan 

yerleri tamamlayınız.

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

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

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

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

alkol insan 

sağlığına
 ciddi zararlar 

verir.
 Beynin işlevlerini 

olumsuz etkiler.

Dengeli 
beslenmeliyiz. 
Çünkü

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

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

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

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

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay gibikurumlar
............................................................................................................................... ...........................................

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

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

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

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

Sigara beyne 
giden 

oksijeni azalttığı
için

YAPBOZU TAMAMLA

Alkolden uzak 

durmalıyız,. Çünkü
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Paketlenmiş 

ürün alırken

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

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

dikkat etmeliyiz.

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

Dondurulmuş besinleriçözüldükten sonra 
hemen tüketmeliyiz.Çünkü

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

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

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

Tuzlama, kurutma,
 dondurma, 

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

Sigara içilen ortamlarda bulunmamalıyız. Çünkü
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Aşağıdaki cümle gruplarından doğru olanların başındaki kutucuğu 
boyayıp hecelerini sırayla aşağıdaki kutuya yazarak şifreyi bulunuz.

ŞİFRE

DOĞRU HECELERDEN ŞİFREYE

el Dengeli beslenen kişilerde hastalıklar görülmeye başlar.

gü Besinler vücudumuz için gerekli olan enerjiyi sağlar.

neş Obezite hastası olanların vücudunda aşırı yağ vardır.

gir Gıda israfı, gıdaların tüketilmeden çöpe gitmesi demektir.

tik Karbonhidratlar en çok et, süt ve peynirde bulunur.

me Tek yönlü beslenme, özellikle çocuklarda büyüme ve gelişme sorunlarına 
neden olur.

se Her gün makarna yemenin bir sakıncası yoktur.

yen Besin piramidinde dördüncü basamakta yağlar ve tatlılar bulunmaktadır.

e Sebze ve meyveler yıkanmadan tüketilmemelidir.

ma Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tüketebiliriz.

ve Yırtık ambalajlı ürünleri almamalıyız.

ke Vücudumuzun suya ihtiyacı yoktur.

de Sigara içmediği hâlde dumanından etkilenen kişiye aktif içici denir.

dok Çözdürülmüş bir besinlerin tekrar dondurulması yanlıştır.

gel Sadece meyvelerde su vardır.

cek
Karbonhidratların yeterli alınmadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı 
vitaminlerden sağlarız.

tor Aldığımız ürünlerin üzerinde Türk Standartları Enstitüsünün damgası olmalıdır.

gi
Soğuk bölgelerde yaşayan canlıların vücutlarını sıcak tutmaları, depoladıkları 
yağlar sayesinde gerçekleşir.

ti Süt, yumurta, et bitkisel gıdalardır.

rer Sigara kullanımı sağlığa zarar verir.

le Cips doğal besine örnektir.

GIDA DEDEKTİFİ İŞ BAŞINDA



Fuat’ın öğretmeni besinler konusundan öğrencilerine bir ödev verdi. Hepsinden 
besin dedektifliği yapmalarını istedi. Bunun için en yakın market ya da bakkala 
gidip ürünleri inceleyeceklerdi. Uygun olmayan gıdaların listesini yazacaklardı. 
Fuat bu ödevi çok sevdi. Okul çıkışında annesiyle en yakın markete gitti. Sizce 
Fuat hangi gıdaları uygun bulmamıştır? Görselde işaretleyerek nedenlerini 
yazınız. (T.E.T.T. : Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi)

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

GIDA DEDEKTİFİ İŞ BAŞINDA
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CEVAP

CEVAP

SAKLI RESİM
Yandaki yiyecekleri 
görselde bulup 
işaretleyiniz.
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CEVAP

MEYVELERE ULAŞALIM
Karbon’u meyve tabağına ulaştırınız.
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Sigaradan 
uzaklaş, 
sağlığına 
yaklaş!

Yakın çevrenizdekilere 

sigara ve alkolün zararlı 

olduğunu anlatan 

sloganlar yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOGANINI BUL



53

Ada, Dilara, Kerem ve Cem besinlerimiz ile ilgili eğitici bir oyun oynadılar.  
Oyunun kurallarına göre hepsi belli gıdaları sepetlerinde topladı.

Karbonhidrat açısından zengin gıdalar: 10 puan
Vitamin açısından zengin gıdalar: 100 puan
Protein açısından zengin gıdalar: 1000 puandır. 

Oyun sonunda;
Ada’da 30 greyfurt, 12 yumurta  vardır.
Dilara’da 160 çilek, 400 paket makarna bulunmaktadır.
Kerem’de  11 kutu peynir, 40 demet maydanoz vardır.
Cem’de ise 32 balık ve 80 muz bulunmaktadır.
Bu bilgiler ışığında her birinin aldıkları puanları hesaplayınız.

Bulduğunuz puanları kullanarak sütun grafiğini çiziniz.

ÖĞRENCİLER

Ada

Dilara

Kerem

Cem

PUANLARI

Ada Dilara

Puanlar

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

0
Kerem

Kişiler
Cem

PUANLARI HESAPLA, GRAFİĞİ ÇİZ
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• Nehir’in babası tasarruf yapmak için önce hangi yemeği yapmalıdır? 
Neden ?

Kıymalı patates yemeği     Yoğurtlu ıspanak 

Kereviz yemeği      Patlıcan musakka

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

• Nehir’in babası alışveriş listesinde olan ürünlerden hangisini almamalıdır? 
Neden?

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

• Evde bulunan fazla ekmekleri değerlendirmek için sizce neler yapılabilir?

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

Nehir, besin tasarrufu ile ilgili araştırma yapmış, araştırması sonucunda  
sınıf arkadaşlarına aşağıdaki önerileri sunmuştur:

1. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeliyiz.
2. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamalıyız.
3. Pişirilen yemekler bitmeden yeni yemek yapmamalıyız.
4. Buzdolabına daha önce konulmuş yiyeceklerden başlayarak 

tüketim yapmalıyız.
5. Fazla olan ekmekleri çöpe atmadan önce değerlendirmeliyiz vb.

Alışveriş Listesi

1 kg yoğurt        
1 kg peynir    
15 yumurta      
Yarım kg salça            
Yarım kg zeytin
1 kg patlıcan                                                     
2 L süt                                                       
1 kg kereviz 
1 kg kıyma
13 ekmek

Aşağıda Nehir’in evinde bulunanlar ve babasının hazırladığı alışveriş 
listesi bulunmaktadır. Buna göre soruları cevaplayınız. 

ALIŞVERİŞTE TASARRUF

Evde Bulunanlar

1 L süt
4 yumurta
Yarım kg peynir  
100 gr salça
1 kg patates
Yarım kg yoğurt
1 kg zeytin
1 kg ıspanak
3 ekmek



ÇÖZÜM BENDE
Yemekleri incelemek ve çalışanları denetlemek amacıyla üç farklı 
lokantaya giden sağlık görevlileri, lokantada gördüklerini aşağıdaki şekilde 
raporlaştırmışlardır. Raporların sonucuna göre gıdaların sağlıklı tüketimine 
önem vermeyenlere uyarı cezası, temizlik kurallarına dikkat etmeyenlere 
uyarı cezası, müşterilerin sağlığını tehlikeye atacak ürünler kullananlara 
para cezası verilecektir. Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C Lokantasının Raporu:

 C lokantasında yapılan incelemelerde 

sebze ve meyvelerin iyice yıkanarak 

servis edildiği gözlemlenmiştir. Besinlerin 

son kullanma tarihlerinin geçmemesine 

dikkat edilmektedir. Donmuş 

gıdalar, çözüldükten sonra tekrar 

dondurulmaktadır.

B Lokantasının Raporu:
Yapılan incelemelerde B lokantasında 

yemeklerde daha çok kızartma ve  hazır 
gıdalar kullanıldığı  gözlemlenmiştir. 
Bazı besinlerin son kullanma tarihinin  
geçmiş olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışanlarda eldiven olmadığı  ve 
kişisel temizliklerine dikkat etmedikleri 
belirlenmiştir.

A Lokantasını Raporu:
Yapılan incelemelerde A lokantasında 
yemek yapımında taze besinler 
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Çalışanların hijyen ekipmanlarını 

kullandıkları gözlemlenmiştir. 

Yemek yemek için hangi 
lokantayı tercih ederdiniz? 

Neden?

Siz bir lokanta işletmecisi olsanız  
nelere dikkat ederdiniz?

Hangi 
lokanta hangi cezayı almıştır? 
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Bu sayfayı ünitede öğrendiğin bilgileri 
kullanarak doldurmalısın. İster şiir yaz, ister 
resim yap, ister masal oluştur veya farklı 
bir etkinlik hazırla... Bu sayfa senin, göster 
kendini!

SENİN SAYFAN

• Besin
• Su

• Mineral
• Protein

• Obezite
• Alkol

• Sigara
• İsraf
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