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DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Organlarımıza destek olan, vücudumuza şekil kazandıran aynı zamanda hareket yeteneğimizi sağlayan vücut yapılarına
destek ve hareket sistemi denir.

Destek ve hareket sistemimiz kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. Kemik ve eklemler ise iskeletimizi oluşturur. İnsan
iskeletinde kemikler şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak sınıflandırılır.

KIKIRDAK: Kıkırdak hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kıkırdak doku, kemik doku kadar sert olmamasına rağmen
dayanıklı, esnek ve damarsızdır. Kemiklerin uç kısımlarında ve eklem kısımlarında bulunur. Kıkırdak, hareket sırasında
kemiklerin aşınmasını önler. Uzun kemiklerde kemiğin boyca uzamasını sağlar.
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EKLEM VE EKLEM ÇEŞİTLERİ
Kemiklerin hareket durumlarına göre birbirleri ile bağlantı yaptıkları yere eklem denir.
Eklemler hareket yeteneklerine göre oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem olmak üzere üç çeşittir.

EKLEMLER

Oynamaz eklem

Yarı Oynar Eklem

Oynar Eklem

Kemikler birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.

Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir.

Kemiklerin hareketleri kolayca yapma-

Oynamaz eklemle bağlı olan kemik-

Kemiklerin arasındaki yapının esnekliği

sını sağlayan eklemlerdir. Kollarımız ve

ler hareket etmez. Kafatasındaki ve

oranında hareket edebilir. Göğüs kafesi bacaklarımızda bulunan eklemler oynar

kuyruk sokumundaki eklemler oynamaz ve omurgadaki çok az hareket edebieklemlere örnektir

ekleme örnektir.

len eklemlerimiz yarı oynar eklemlere
örnektir.

KAS VE KAS ÇEŞİTLERİ
İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organlarımızın yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini
sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir.
Vücudumuzdaki kaslar çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üç gruba ayrılır.

Çizgili Kaslar (İskelet Kasları)

KASLAR

Kalp Kası

Düz Kaslar

İsteğimizle çalışan kaslardır. Mikros-

Kalbin dışındaki tüm iç organların

İsteğimiz dışında çalışır ve sadece kal-

koptaki görünümü çizgilidir. Hareketi-

yapısında bulunur. İsteğimiz dışında ve

bimizde bulunur. Yapısı çizgili kaslara,

mizi sağlamak için kemiklere bağlıdır.

yavaş çalışır, yorulmaz.

çalışması düz kaslara benzer. Tıpkı

Bu nedenle iskelet kası da denir. Hızlı

düz kaslar gibi yorulmazlar.

kasılırlar ama çabuk yorulurlar.

Kaslarımız kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlar.
Hareketimizi sağlayan kaslardan bazıları çiftler hâlinde
ve zıt yönde çalışır. Buna örnek olarak kol ve bacak
kaslarımızı verebiliriz.
Çiftler hâlinde çalışan kasların aynı yönde kasılıp gevşeyeni de vardır. Buna da örnek olarak gülmemizi, konuşmamızı sağlayan kasları verebiliriz.
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DOLAŞIM SİSTEMİ
Vücudumuzdaki hücrelere besin ve oksijeni taşıyan, hücrelerde oluşan atık maddeleri ve karbondioksiti hücrelerden uzaklaştıran sisteme dolaşım sistemi denir.
İnsanın dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur.

KALBİN YAPISI VE GÖREVİ

Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunur. Üstte iki, altta iki olmak üzere dört odacıktan oluşur. Kalbin sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında oksijence fakir kan bulunur. Kalp kaslı yapısı sayesinde kasılıp gevşeyerek kanı
bütün vücuda pompalar. Alt odacıklarda bulunan kas tabakası üst odacıklara göre daha kalın ve güçlüdür. Bu yüzden alt
odacıkların kanı pompalama gücü üst odacıkların daha fazladır. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kapakçıklar bulunur. Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Bu nedenle kalbe gelen kan, üst odacıklarda toplanır.

KAN DAMARLARI
Kan, vücudumuzda kan damarları yardımıyla dolaşmaktadır. Kan damarları; atardamar, toplardamar ve kılcal damar
olmak üzere üç çeşittir.
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Atardamar: Kalbimizden temiz kanı, organ ve dokulara taşıyan damarlardır. Kanın akış hızı en fazla atardamarlardadır.
Kalpten akciğere kan götüren atardamar hariç tüm atardamarlar temiz kan taşır.

Toplardamar: Doku ve organlarda toplanan kirli kanı, kalbe taşıyan damarlardır. Kanın akış hızı atardamarlara göre
daha yavaştır. Akciğerlerde temizlenen kanı kalbe götüren toplardamar hariç tüm toplardamarlar kirli kan taşır. Bazı toplardamarlarda yer çekimi etkisinden dolayı kanın geri akmasını engelleyecek kapakçıklar bulunur.

Kılcal Damarlar: Atardamarlarla toplardamarları birbirine bağlayan ve vücuttaki hücrelerin arasını ağ gibi saran en ince
damarlardır. Atardamarlardan aldığı temiz kanda bulunan besin ve oksijeni hücrelere verir. Hücrelerde oluşan karbondioksit gazı ile zararlı ve atık maddeleri toplardamarlara iletir. Kan akış hızı en az olan damarlardır.

Nabız ve Tansiyon:
l Kalbin art arda kasılmaları sonucu oluşan özellikle bilekteki atar damarlarda hissedilen kanın düzenli, ritmik hareketine
nabız denir. Yetişkin bir insanda nabız sayısı dakikada ortalama 70-80 atımdır
l Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca tansiyon (kan basıncı) adı verilir.

KAN DOLAŞIMI
Küçük kan dolaşımı: Kalbin sağ alt odacığından çıkan kirli kan akciğer atardamarı ile akciğerlere gider. Akciğerlerde
bulunan kılcal damarlarda kanın oksijen oranı artar, karbon dioksit oranı azalır. Akciğerlerde temizlenen yani oksijence
zenginleşen kan, akciğer toplardamarı ile kalbin sol üst odacığına döner.

Büyük kan dolaşımı: Kalbin sol ta¬rafından Aort atardamarı ile çıkan oksijence zengin kanın, vücuttaki tüm hücrelere
besin ve oksijen götürüp hücrelerdeki karbondioksit ve atık madde¬leri alarak oksijence fakirleşen kanın toplardamar ile
tekrar kalbe dönmesidir.
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KANIN YAPISI VE GÖREVLERİ
Kan; besin, oksijen ve vücut için gerekli olan diğer maddeleri vücudumuzdaki tüm yapılara taşıyan, damar içinde
dolaşan sıvıdır. Aynı zamanda vücudumuzdaki yapılarda
oluşan atık maddeleri toplayıp vücut dışına atılmak üzere
boşaltım organlarına iletir.

Kanın yapısını yaklaşık olarak %45 kan hücreleri ve %55 plazma denilen sıvı oluşturmaktadır. Kan plazmasının %90’ı sudan oluşurken geriye kalan %10’luk kısmında ise atık maddeler, hormonlar ve besinler (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin
ve mineral) bulunur.
Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olmak üzere üç çeşit kan hücresi vardır.

Alyuvarlar: Akciğerlerden aldığı oksijen gazını vücut hücrelerine, hücrelerde oluşan karbondioksit gazını da akciğerlere
taşımakla görevli hücrelerdir. Kandaki hücrelerin içerisinde sayısı en fazla olan alyuvarlardır.

Akyuvarlar: Akyuvarların görevi mikroplara karşı vücudu savunmaktır. Akyuvarlar, mikropların etrafını sarıp onları içine
alarak veya özel salgılar üreterek mikropları yok eder. Hastalandığımız dönemlerde kandaki akyuvar sayısı artar.

Kan pulcukları: Yapısında bulunan özel proteinler ile yaralanma anında kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.
Damar kesildiğinde havayla temas eden kan, pıhtı hâline geçer. Böylece hasarlı damardan kanın vücut dışına sızması
engellenir.

KAN GRUPLARI VE KAN ALIŞVERİŞİ
Kan, insanlarda yaptığı görev bakımından aynı özelliğe sahiptir. Ancak içinde taşıdığı bazı maddelerden ötürü farklılık
gösterir.
İnsanlarda dört çeşit kan grubu vardır. Bunlar; A, AB, B ve 0 olarak adlandırılır.
Kan alışverişi rastgele yapılmaz. Birine kan verebilmemiz veya birinden kan alabilmemiz için kan gruplarının bilinmesi
gerekir.
Tüm kan grupları sadece kendi grubundan kan alıp verebilir. Diğer gruplarla kan alışverişi yapılmaz. Ancak zorunlu hâllerde 0 kan grubu diğer gruplara kan verebilir.
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Bunu aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Kan alışverişi için alyuvarlarda bulunan Rh faktörüne de dikkat edilir. Alyuvarlarında Rh faktörü bulunuyorsa kan, Rh (+);
Rh faktörü bulunmuyorsa kan, Rh (-) olarak adlandırılır. Kan alışverişi yapacak kişilerin Rh faktörlerinin de aynı olması
gerekir.
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SİNDİRİM SİSTEMİ
Besinlerin, sindirim sisteminde küçük parçalaraayrılması ve değişime uğraması olayına sindirim adı verilir. Tükettiğimiz besinlerin kana karışabilecek hâle gelmesini sağlayan yapı ve organların tümüne ise sindirim sistemi adı verilir.

Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim
Besin maddelerinin sindirimi vücutta iki şekilde gerçekleşmektedir:
Besin maddelerinin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması fiziksel (mekanik) sindirimdir. Besin maddelerinin
enzim adı verilen salgılar yardımıyla yapısal değişime uğrayarak daha küçük yapılara ayrılması ise kimyasal sindirimdir. Kimyasal sindirim için enzimlerle birlikte su da gereklidir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YAPI VE ORGANLAR
Besinlerin fiziksel sindirimi çiğneme ile başlar.
Ağız

Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda
başlar. Bu kimyasal sindirim tükürük içerisinde
bulunan enzimler sayesinde gerçekleşir.

Yutak

Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini
sağlar. Yutakta sindirim olayı gerçekleşmez.
Besinleri yapısında bulunan kasla yardımıyla

Yemek Borusu

mideye iletir. Yemek borusunda sindirim olayı
gerçekleşmez.
Besinlerin fiziksel sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile gerçekleşir. Kimyasal sindirim
ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve

Mide

enzimler tarafından gerçekleştirilir.
Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller
haline getirilmiş olur. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar.
İnce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür. Yağların kimyasal sindirimi burada başlar.
Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Besinler ince

İnce Bağırsak

bağırsakta kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanır. Bu moleküller ince bağırsaktan
emilim ile kana geçer. İnce bağırsaklarda yer alan
villus adı verilen yapılar, besinlerin emilim yoluyla
kana geçmesini sağlar.
Besinler içerisinde kalan su ve mineraller kalın

Kalın Bağırsak

bağırsakta emilir. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir.
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Besin içerikleri

Kimyasal sindirimin başladığı yer

Kimyasal sindirimin tamamlandığı yer

Karbonhidratlar

Ağız

İnce bağırsak

Proteinler

Mide

İnce bağırsak

Yağlar

İnce bağırsak

İnce bağırsak

* Vitaminler, mineraller ve su, sindirime uğramadan doğrudan kana geçer.

SİNDİRİME YARDIMCI ORGANLAR

Karaciğer: Safra denilen bir sıvı salgılayarak ince bağırsağa gönderir. Bu sıvı, yağların fiziksel sindirimini tamamlar.
Pankreas: Pankreas özsuyu denilen bir sıvı salgılayarak ince bağırsağa gönderir. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal
sindirimine yardımcı olur.
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SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum sistemi, vücut hücreleri için gerekli olan oksijeni havadan alır, hücrelerimizde oluşan karbondioksidi ise vücudumuzdan uzaklaştırır. Solunum sistemi yardımıyla havadan alınan oksijen, kan dolaşımıyla hücrelerimize taşınır. Karbondioksit de vücudumuzdan atılmak için yine kan dolaşımıyla taşınarak solunum sistemine iletilir.

Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar

Burun: Solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Vücuda hava giriş-çıkışının yapıldığı yerdir. Dışarıdan alınan hava burun
içindeki kıllar yardımıyla süzülür. Buradan geçerken temizlenir, nemlendirilir, ısıtılır ve yutağa iletilir.
Yutak: Burun boşluğu ve ağız boşluğunun birleştiği kısımdır. Yutakta bulunan kapakçık sayesinde yediğimiz yemeğin
yemek borusuna, soluduğumuz havanın soluk borusuna geçmesi sağlanır.

Gırtlak: Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlakta ses telleri bulunur.
Soluk Borusu: Alt tarafta ikiye ayrılarak her iki akciğere de havanın ulaşmasını sağlar. İç kısmında bulunan yapılar, havaya karışmış toz ve mikropların akciğerlere ulaşmasını engeller. Bu yapılar balgam oluşturarak toz ve mikropları dışarı atar.
Soluk borusunun akciğerlere giriş yaptığı iki kola bronş denir.
Bronşçuklar: Bronşlar, akciğerlerde gittikçe incelen dallara ayrılır. Bronşçuk adı verilen bu dallarda alveoller bulunur.
Bronşlar: Soluk borusu iki kola ayrılır. Bronş adı verilen bu kollardan biri sağ, diğeri sol akciğere gider.
Alveol: Bronşçukların ucunda bulunan, etrafı kılcal damarlarla çevrili, gaz değişiminin gerçekleştiği hava kesesi şeklindeki
yapılara denir.
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Akciğerler: Akciğerler göğüs boşluğunda bulunur ve göğüs kafesini oluşturan kemikler tarafından korunur. Akciğerlerin dışı
sağlam bir zarla kaplıdır. Bu zar, akciğerleri dış etkenlerden korur. Sağ akciğer, sol akciğere göre daha büyüktür.

Diyafram: Diyafram akciğerlerin çalışmasını destekleyen güçlü bir kastır. Diyafram ve kaburga kasları, soluk alıp verme işlemine yardımcı olmaktadır. Kasılıp gevşeyerek akciğerlere hava giriş çıkışını sağlar.

Soluk alıp verme mekanizması
Soluk alma

Soluk verme

1.Kaburgalar arası kaslar kasılır.

1.Kaburgalar arası kaslar gevşer.

2.Diyafram kası kasılır ve düzleşir.

2.Diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.

3.Göğüs boşluğu genişler.

3.Göğüs boşluğu daralır.

4.Akciğerdeki hava basıncı düşer.

4.Akciğerdeki hava basıncı artar.

5.Hava akciğerlere dolar.

5.Hava akciğerlerden dışarı verilir.

6.Havadaki oksijen alveollere gelir.

6.Böylece alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır.
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BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım: Vücudumuzda bulunan atık ve fazla maddelerin vücut dışına atılması olayıdır. Boşaltım ile vücudumuzda
boşaltım sistemi görevlidir.
Besinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan atık maddeler karbondioksit, su, amonyak, safra, besinlerle fazla miktarda
alınan mineral ile B ve C vitaminleridir.

Böbrekler: Boşaltımın başladığı organdır. Kan, ilk önce böbreklere gelir ve burada süzülür. Böbrek, kanda bulunan fazla
suyu, tuzu, mineralleri ve bazı vitaminleri süzerek idrar oluşmasını sağlar.
Üreter (İdrar borusu): Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır.
İdrar kesesi: İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısımdır.
Üretra (İdrar kanalı): İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır.
l Vücudumuzda boşaltım yapan başka organlarımız da vardır. Bu organlar deri, akciğerler ve kalın bağırsaktır.

Boşaltıma Yardımcı Organlar
Deri
Akciğer
Kalın Bağırsak

Görevleri
Terleme yoluyla fazla suyu ve tuzu atar.
Soluk verme yoluyla karbondioksit ve su buharını atar.
Yediğimiz besinlerin, içtiğimiz suyun ve safranın atıklarını dışkı yoluyla
dışarı atar.
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TEST-1

6. Sınıf
Fen Bilimleri

Destek - Hareket ve Sindirim Sistemleri
1. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için
aşağıdaki şemayı hazırlıyor.

4. Kol kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bir
sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özelliğini sunumunda kullanamaz?

Kemik

A) Çalışma hızlarını
B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını

I

II

Kafatası
Kemikleri

C) Kasılıp – gevşeme hareketi yapmalarını

III

El Bilek
Kemikleri

Uyluk
Kemiği

D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini

5.

* Çizgili yapıdadır.

Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazılacak kemik türleri hangisinde doğru verilmiştir?

2.

I

II

III

A)

Uzun kemik

Yassı kemik

Kısa kemik

B)

Kısa kemik

Uzun kemik

Yassı kemik

C)

Yassı kemik

Kısa kemik

Uzun kemik

D)

Yassı kemik

Uzun kemik

Kısa kemik

I.

* Güçlü kasılıp gevşer.
* İsteğimiz dışında ve düzenli çalışır.

Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını
oluşturan kasa aittir?
A)

Burun

B)

Mide

C)

II. Kulak

Kalp

D)

III. Soluk borusu
Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak
yapı bulunur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

3. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve
yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için
fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir.

İnce bağırsak

Kol

6. Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık
olarak tabloda verilmiştir.
ORGAN

GÖREVİ

1. Karaciğer

a. Yağların kimyasal sindirimi
burada başlar.

(...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar.

2. İnce bağırsak

b. Safra salgısını üreten organdır.

(...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.

3. Kalın bağırsak

c. Besinlerin içerisinde kalan su
ve mineraller burada emilir.

Buna göre,
(...) Yağların fiziksel sindirimini safra tamamlar.

ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde
edilir?
A) D, Y, D

B) D, D, D

C) Y, D, Y

D) Y, Y, D

Organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi
seçenekte verilmiştir?
A) 1-b, 2-a, 3-c

B) 1-a, 2-b, 3-c

C) 1-b, 2-c, 3-a

D) 1-c, 2-b, 3-a

TEST-1

6. Sınıf
Fen Bilimleri

Destek - Hareket ve Sindirim Sistemleri
7. Bir öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için
iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırlamıştır.
Hazırladığı modelin aşağıda verilen I. ve II. durumlarını
sunumunda arkadaşlarına göstermiştir.
I. Durum

10.

Kimyasal sindirimde
görev alır.
Tükürük ile mide ve
pankreas öz sularında
bulunur.

?

II. Durum

Besinleri yapı taşlarına
ayıran özel salgılardır.

Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bilgi kartında
soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Bu öğrencinin anlattığı konu, aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A) Enzim

B) Villus

C) Safra

D) Pankreas

11. Eda, eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını, özdeş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor.

A) Eklemlerin hareketi
B) Kasların çalışma prensibi
C) Uzun kemiklerin hareketi
D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı

8.

I

II
III
IV

Şekilde sindirim sistemine ait bazı organ ve yapılar numaralanarak gösterilmiştir.
Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1. kap

2. kap

Mide
sıvısı

Mide
sıvısı

10 g
Et parçası

10 g
Et parçası

Eda, yaptığı bu deneyle ilgili,
I.

Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar.

II. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır.
III. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır.

A) I, sindirimin başladığı yerdir.

sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez?

B) II’de sindirim yoktur.

A) Yalnız I.

B)

Yalnız III.

C) III’te sindirilen besinler kana karışır.

C) I ve II.

D)

II ve III.

D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir.
12. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıftaki öğrencilerin yorgun ve halsiz olduğunu fark ederek bir önceki dersin beden eğitimi olduğunu anlar.
9. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Mide

B) Ağız

A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpranması

C) İnce Bağırsak

D) Yutak

B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması
C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi
D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması

TEST-2

6. Sınıf
Fen Bilimleri

Dolaşım Sistemi
1. Dolaşım sistemi ile ilgili,
I.

4. Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için,
I.

Kan, kalp ve damarlardan oluşur.

II. Soluk alış verişi hızlanır.

II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur.

III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır.

III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Nabız sayısı artar.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

5. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri karışık olarak verilmiştir.
Damar Çeşidi
2. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dört
odacıktan oluşur.
B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır.

a. Atardamarlar

1. Hücreler ile kan arasında
madde alışverişi yapmak

b. Kılcal damarlar

2. Kalpten vücuda kan taşımak

c. Toplardamarlar

3. Vücut organlarından kalbe kan
taşımak

Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru
eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üst odacıklarından
pompalanır.
D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise
oksijence fakir kan bulunur.

3.

Görevi

A) 1 - b
2-a
3-c

B) 1 - a
2-c
3-b

C) 1 - b
2-c
3-a

D) 1 - c
2-b
3-a

6.

Akciğerler

I

II

III

Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki
gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutulara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır?
I

II

III

A)

Ağız

Mide

Villus

B)

Kalp

Kan

Damarlar

C)

Kemik

Eklemler

Kas

D)

Böbrek

Üreter

Üretra

Kalp

Yukarıda verilen görsel ile ilgili,
I.

Küçük kan dolaşımıdır.

II. Kalpten çıkan kirli kan, akciğerlerde temizlenip
oksijence zenginleşir.
III. Temiz kan, akciğerlerden kalbe akciğer toplardamarı ile döner.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

TEST-2

6. Sınıf
Fen Bilimleri

Dolaşım Sistemi
7.

III
I
IV

II

Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki
numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış
verilmiştir?
A) I, akciğerlere kirli kan götürür.
B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir.
C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir.
D) IV, tüm vücuda temiz kan dağıtır.

8. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde
görev yapar?

10.

Sol alt odacık

I

Sağ üst odacık

=

III

Sağ alt odacık

II

Sol üst odacık

=

IV

Vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin
başlangıç ve bitiş noktalarının verildiği şemada numaralanmış boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
I

II

III

IV

A)

Vücut

Akciğerler

Küçük Dolaşım

Büyük Dolaşım

B)

Akciğerler

Vücut

Küçük Dolaşım

Büyük Dolaşım

C)

Akciğerler

Vücut

Büyük Dolaşım

Küçük Dolaşım

D)

Vücut

Akciğerler

Büyük Dolaşım

Küçük Dolaşım

11. Kişi

Kan Grubu

Rh

A) Vücut savunmasında

Ensar

B

+

B) Oksijenin taşınmasında

Sümeyye

0

+

C) Kan grubunun belirlenmesinde

Nisa

B

-

D) Kan kaybının önlenmesinde

Yağmur

0

+

AB

-

Yunus

Tabloda kan grupları verilen kişiler arasında gerçekleşecek olası kan nakilleri için hangisi söylenebilir?
A) Ensar, Nisa’dan kan alabilir.
9. Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki
şema hazırlanıyor.
Alyuvar
Plazma

?

B) Yağmur, Sümeyye’ye kan verebilir.
C) Yunus, Ensar’dan kan alabilir.
D) Yağmur, Sümeyye’den kan alamaz.

Akyuvar
Pulcuklar

Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi
yazılmalıdır?
A) Kan

B) Kalp

C) Akciğer

D) Damarlar

12. Kan bağışıyla ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz?
A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar.
B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır.
C) Bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir.
D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir.

TEST-3

6. Sınıf
Fen Bilimleri

Solunum ve Boşaltım Sistemleri
1. Yaşam için gerekli oksijeni vücut içine almak ve oluşan karbondioksit ile su buharını vücut dışına atmakla
görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaşım

B) Destek ve Hareket

C) Boşaltım

D) Solunum

5. Soluk alıp verme sırasında akciğerlerin iç hacminin
değişimini gösteren bir grafik çizilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) Hacim

B) Hacim
Soluk Verme
Soluk Verme
Soluk Alma
Soluk Alma
Zaman

Zaman

C)

D)

Hacim

2. Akciğerlerimiz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Hacim
Soluk Alma

Soluk Alma

A) Karın boşluğunda bulunur.

Soluk Verme

Soluk Verme
Zaman

Zaman

B) Solunum sisteminin temel organıdır.
C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveolleri bulundurur.
D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir.

6. Bir öğrenci soluk alıp verme olayları ile ilgili sınıfta yapacağı sunum için aşağıdaki düzeneği hazırlamıştır.

1. Uygulama

2. Uygulama

3. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya
göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden
biri değildir?
A) Burundaki kılların havadaki tozları tutması
B) Burundaki kılcal damarların havayı ısıtması
C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi
D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını
kontrol etmesi

Bu düzenekte 1. ve 2. uygulamaları arkadaşlarına sunarken de şu ifadeleri kullanmıştır:
I.

4.

I.

Kırmızı renkli kalın balon ile diyafram kasımızı,
yeşil özdeş balonlar ile akciğerlerimizi modelledim.

II. 1. uygulamada; göğüs boşluğumuz yerine kullandığım cam fanus içindeki yeşil balonların tıpkı akciğerlerimizdeki gibi içlerine hava dolarak şiştiğini
gözlemledim.

Göğüs kafesi genişler.

II. Diyafram kası kubbeleşir.
III. Akciğerlerin hacmi küçülür.
Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

III. 2. uygulamada; yeşil balonların küçülmesini diyafram kasımızın kubbeleşmesi ile akciğerlerimiz içindeki havanın dışarı atılmasına benzettim.
Bu öğrencinin kurduğu düzenek ve çalışması ile ilgili
yaptığı açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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6. Sınıf
Fen Bilimleri

Solunum ve Boşaltım Sistemleri
7. Boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar aşağıdaki
şekil üzerinde harfler ile gösterilmiştir.

9. Vücudumuzda oluşan ve uzaklaştırılması gereken atık
maddelerin bazıları şunlardır.
Su
Tuz
● Sindirim atıkları

K
L

●

● Üre

●

●

Bu maddelerin hangi organlar tarafından vücuttan
atıldığını gösteren aşağıdaki tablonun hangi satırında hata yapılmıştır?

M
N
Buna göre,
•
•
•
•

Su buharı
● Karbondioksit

- - - - , idrarın biriktiği yerdir.
- - - - , kanın süzüldüğü yerdir.
- - - - , idrarın atıldığı yerdir.
- - - - , idrarı idrar kesesine taşır.

Organ

Atık Madde

A)

Böbrek

Üre, su, sindirim atıkları

B)

Akciğer

Karbondioksit, su buharı

C)

Deri

Tuz, su

D)

Kalın bağırsak

Sindirim atıkları, su

cümlelerinin başındaki boşluklara uygun olan harfler
yazıldığında yukarıdan aşağıya oluşan sıralama, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K, L, M, N

B) M, K, N, L

C) N, L, M, K,

D) L, M, K, N

8. Proteinli besinlerin sindirilmesi sonucu vücudumuzda
oluşan amonyak, çok zehirli bir madde olup karaciğer tarafından daha az zararlı olan üreye dönüştürülür.

10. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Üre

B) Şeker

C) Su

D) Madensel tuz

11.

I

Vücuttan atılması gereken maddelerden olan ürenin
aşağıdaki organlardan hangisi tarafından dışarı atılması sağlanır?

A)

II

B)

Böbrekler

C)

III
IV
Kalın bağırsak

D)

Verilen görselde numaralanmış bölümlerden hangisi,
idrarın vücuttan dışarı atılmadan önce toplanarak depolandığı yerdir?
A) I.

Mide

Akciğerler

B) II.

C) III.

D) IV.

TEST-4

3. Havlu kumaşı ve keten kumaşın yüzeyindeki ilmeklerin
uzunluğu aşağıdaki gibidir.

1.

• Pankreas ve karaciğerin ürettiği sıvılar farklı kanallar ile
ince bağırsağın ilk bölümüne dökülür.
• Karaciğer karın boşluğunun sağ tarafında bulunur.
• İnce bağırsakta gerçekleşen sindirim ve emilim
olaylarından sonra sindirilmeyen besin atıkları kasılma
hareketleri ile kalın bağırsağa iletilir.
Sindirim sistemine ait aşağıdaki şemalardan hangisi
organların yeri ve birbirlerine bağlantıları bakımından
doğru çizilmiştir?

Bu iki kumaştan 20x20 cm boyutunda örnekler alınarak
içerisinde 1’er litre su bulunan dereceli kaplara şekildeki gibi
batırılıyor.

Kumaşlar kaplardan çıkarıldıktan sonra kaplarda kalan su
miktarları şu şekildedir:

Bu deneyin sonucu verilenlerden hangisi ile benzerlik
gösterir?
A) İnce bağırsaktaki villusların yüzey alanını artırarak geri
emilimi kolaylaştırması
B) Karaciğerin safra salgısı üreterek sindirime yardımcı
olması
C) Midenin proteinlerin kimyasal sindirimini sağlaması
D) Besinlerin dişlerimiz ile parçalanması

4. Aşağıdaki düzenekte günlük hayatta kullanılan malzemeler
ile insan sindirim sistemi modellenmiştir.

2. Enzimler, bir kimyasal tepkimenin başlama enerjisini
düşürerek tepkimeyi hızlandıran maddelerdir.

Yukarıdaki grafik aynı miktar ve çeşitteki besinin sindirimine
ait K ve L tepkimelerini göstermektedir.
Buna göre,
I. K tepkimesinde enzim işlev görmüş olabilir.
II. L tepkimesiyle besin daha hızlı parçalanır.
III. K tepkimesi kalın bağırsakta gerçekleşebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Bu düzenek ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnce çorap ve süzgeç ile modellenen organlarda emilim
olayı gerçekleşir.
B) Plastik torba ile modellenen organda proteinlerin kimyasal
sindirimi başlar.
C) İnce çoraptan beze geçen madde sindirim sonucu oluşan
atık maddelerdir.
D) Bıçaklı çark bulunan pet şişe ile modellenen organda
fiziksel ve kimyasal sindirim görülür.

5. Yandaki dört bölüme ayrılmış
kabın içerisinde bazı besin içerikleri
bulunmaktadır. Bu besinlerin üzerine
sindirim sisteminde yer alan sıvılar
damlatılmış ve kimyasal sindirimin
gerçekleşip gerçekleşmediği
gözlenmiştir. Sonuca ilişkin veriler
tabloda verilmiştir.

Buna göre kaplardaki besin içerikleri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

8. Kaslar özelliklerine ve vücutta bulundukları yerlere göre
çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşitti
Numaralanmış kaslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

1 numaralı kas yavaş kasılır.
3 numaralı kas istemsiz olarak çalışır.
2 numaralı kas hızlı kasılır, çabuk yorulur.
2 numaralı kas iskeletin hareketini sağlar.

9.

6. Besinler, sindirim organlarımızdaki kas hareketleri ile
itilerek diğer organlara iletilir. Ağızda başlatılan çiğneme
hareketi
bir kasılma dalgası oluşturur ve bu dalga tüm sindirim kanalı
boyunca yayılır.
Yerçekimi kuvveti besinlerin aşağı doğru taşınmasında
yeterli olabilecekken verilen,
I. Uzanırken besinlerin sindirim kanalında ilerleyebilmesi
II. Bağırsakların bazı bölgelerinde besinlerin yukarı yönlü
taşınabilmesi
III. Büyük bir besin parçasıyla yemek borusunun
tıkanmasının engellenebilmesi
ifadelerinden hangileri kas hareketlerine duyulan ihtiyaca
gerekçe olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
B) I ve II.

Evlerin ısıtılmasında kullanılan sistemde numaralanmış
bölümler ile dolaşım sistemine ait yapılar aşağıdakilerin
hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

7. Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.
Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın
enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerdir.
Arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında bir canlı fosiline
10. Vücudumuzdaki tüm kan damarları uç uca bağlansaydı
ulaşmıştır. Bu fosilin kemik özelliklerine bakarak hangi canlı
161.000 km uzunluğa ulaşabilirdi. Bu uzunluk ekvator
türüne ait olduğunu belirlemek amacıyla fosilin farklı
bölgelerinden aldıkları çeşitli kemiklere numaralar vermişlerdir. çevresinin yaklaşık 4 katıdır.
Kemiklerin en, boy ve kalınlıklarını ölçerek aşağıdaki gibi
tabloya kaydetmişlerdir.
Kemik Uzunlukları Tablosu:

Verilen tanımlar ve kemik uzunlukları dikkate alındığında,
I. İncelenen kemiklerden sayısı en fazla olan kemik türü
uzun kemiktir.
II. 1 numaralı kemik kısa kemiklere örnek verilebilir.
III. 5 numaralı kemiğin esneme özelliği 3 numaralı kemikten
daha fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
B) I ve II.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekler
niteliktedir?
A) Dolaşım sisteminin kalp, damarlar ve kandan oluşması
B) Atardamarların oksijence zengin kanı kalpten vücuda
taşıması
C) Kılcal damarların atardamarlar ile toplardamarlar arasında
yer alması
D) Vücudumuzdaki her bir hücreye damarlar aracılığıyla besin
ve oksijen taşınması

11.

a.
b.
c.
d.

Kan akış hızının en fazla olduğu damarlardır.
Kan akış hızı kılcal damarlardan daha düşüktür.
Atardamarlardan daha geniştirler.
Hücrelerdeki karbondioksiti ve zararlı maddeleri
toplardamarlara iletir.
Yukarıdaki şemada numaralanarak verilen damar
çeşitleri ile damarlara ait özelliklerin eşleştirilmesi
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12. Santrifüj, deney tüpü içindeki farklı yoğunluklardaki
maddeleri yüksek dairesel dönme hareketi ile ayrıştıran bir
alettir. Santrifüjleme sırasında yoğun olan madde tüpün alt
kısmında toplanır.
Sağlıklı bir insanın kanının santrifüjlenmesi sonucu oluşan
tabakalar şekildeki gibidir.

14. Kanın yapısı ve görevleriyle ilgili hazırlanan bir oyun
şeması ve kuralları aşağıdaki gibidir.
 Oyunun amacı,
başlangıç noktasından
başlayarak soru-cevapyön kartındaki sorulara
verilen cevaplarla yönleri
eşleştirip bitişe ulaşmaktır.
 Oyuncunun verdiği
cevaba göre gideceği yön
ok işaretleriyle
gösterilmektedir.
 Her ok işareti bir
bölme ilerletecek ve o
yöndeki ilk noktaya
ulaştıracaktır.
 Sorular sırayla
cevaplanacaktır.

Soru-cevap-yön kartındaki soruları yukarıdaki gibi
yanıtlayan bir öğrencinin oyundaki yeri neresidir?
A) Başlangıç noktası
B) 2 numara
C) 4 numara
D) Bitiş noktası
15. 18-65 yaş arasında, kütlesi en az 50 kg olan her sağlıklı
birey kan bağışında bulunabilir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kan plazmasında büyük oranda su bulunur.
B) Kanın en yoğun kısmını alyuvarlar oluşturur.
C) Kan plazması, kanın hacimce en büyük bölümüdür.
D) Alyuvarların sayısı diğer kan hücrelerine göre daha
fazladır.
13. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız, sağlık

kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık
profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden
erişebilecekleri bir uygulamadır. Uygulamada tıbbi özgeçmişle ilgili
birçok verinin yanında Türk Kızılayı’na ait kan bağışı noktaları, kan
bağışı geçmişi ve ne zaman kan bağışı yapılabileceğine ait bilgilere
de ulaşılabilir. Ayrıca e-Nabız
üzerinden gönüllü kan bağışçısı
olduğunuzda belirlemiş olduğunuz
il ve ilçelerde acil kan ihtiyacı
olması halinde Türk Kızılayı
sizinle mesaj yoluyla iletişime
geçebilmektedir.

A)
B)
C)
D)

Buna göre aşağıdakilerden
hangisi e-Nabız
uygulamasının sağlayacağı
avantajlardan biri olamaz?
Kan bağışı işlemlerinin ihtiyaca göre ve sistematik
yapılmasını sağlar.
Bağışlanan kanın hasta bireye ulaştırılmasıyla toplumsal
dayanışmaya katkı sağlar.
Kan bağışı noktalarının sistem üzerinden
görüntülenebilmesi bağış sürecinin hızlanmasını sağlar.
Tıbbi özgeçmişleri de görüntüleyebildiğinden hiçbir
tetkike gerek kalmadan bireylerin kan bağışı
yapabilmesini sağlar.

Bazı
kişilere ait
özellikler
tabloda
verilmiştir.
B Rh (+) kan grubundaki Ayşe’ye yukarıdaki kişilerden
hangisi kan verebilir?
A) Seda
B) Ali
C) İrem
D) Gamze
16. Atmosferdeki oksijen oranı yükseklere çıkıldıkça azalır.
Bu sebeple yüksek yerlerde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin
sayısı artar.

K, L ve M ile belirtilen durumlarla ilgili yapılan aşağıdaki
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) K durumunda birey dağa tırmanıyor olabilir.
B) L durumunda birey hastalık geçiriyor olabilir.
C) M durumunda birey ani kan kaybı yaşıyor olabilir.
D) K durumunda bireyde kanın oksijen taşıma kapasitesi
düşüktür.

17. Atmosferdeki oksijen oranı yükseklere çıkıldıkça azalır.
Bu sebeple yüksek yerlerde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin
sayısı artar.

Düzenekte pipetler soluk borusu ve bronşları, pet şişe göğüs
boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri ve pet şişenin
alt tarafına gerilen balon ise diyaframı temsil etmektedir.
Buna göre düzenekle ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğundan
akciğeri temsil eden balonların farklı büyüklüklerde
seçilmesi doğru bir gösterim olmuştur.
B) Resim 3 soluk verme olayını gösterdiğinden diyafram
kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde durması
gerekirken düz bir şekilde bağlanmasıyla hata yapılmıştır.
C) Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden seçilen pet
şişe sebebiyle göğüs boşluğunun hacmi artmamış ve
hata yapılmıştır.
D) Resim 4 soluk alma olayını gösterdiğinden diyafram
kasını temsil eden balonun kubbe şeklinde aşağı inmesi
doğru bir gösterim olmuştur.
18. Solunum sistemine ait bazı yapılar numaralanarak
verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I, ağız ve burun boşluğunun birleştiği yapıdır.
B) II, sesin oluşmasını sağlayan ses tellerini bulundurur.
C) III, yutaktan gelen havanın soluk borusuna iletilmesini
sağlar.
D) IV, oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan hava
kesecikleridir.
19.

Sağlıklı bir insanın böbrek atardamarı ile böbrek
toplardamarındaki üre ve kan hücreleri miktarına ait grafikler
yukarıdaki gibidir.
Buna göre,
I. Böbrek atardamarındaki üre böbreklerde süzülmüştür.
II. Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücreleri bulunmaz.
III. İdrarın büyük bir bölümünü tuz oluşturur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

20. Karaciğer, metabolik faaliyetler sonucu oluşan zehirli
amonyağı daha az zehirli bir atık olan üreye çevirir. Böbrekler
kanı süzerek içindeki atık maddelerden ayırır.
Bazı organlara giren ve çıkan damarlardaki kana ait özellikler
aşağıdaki gibidir.

Verilen bilgi ve görsellerden hareketle aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Böbrek toplardamarında üre miktarı azdır.
B) Böbrek atardamarında oksijen miktarı azdır.
C) Karaciğer toplardamarında üre miktarı çoktur.
D) Karaciğer atardamarında zehirli madde oranı çoktur.
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