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SORULARI 

1) BoĢaltım organları: 

I.Kanı süzer 

II. Karbondioksiti atar. 

III. Terleme yapar. 

I, II ve III’te özelikleri verilen organlar hangisidir 

        I                        II              III  

A)Böbrek Akciğer Deri 

B)Deri   Böbrek Akciğer 

C)Akciğer Deri                Böbrek 

D)Böbrek Deri                Akciğer 

2)Ben dengeli besleniyorum.” diyen bir kiĢi 

aĢağıda verilenlerden hangisini yapmaktadır? 

a)Her çeĢit besinden yeterince tüketmektedir. 

b)Hayvansal besinleri çokça tüketmektedir. 

c)Et, süt, yumurta ve bal ile beslenmektedir. 

d)Bol vitaminli yiyeceklerle beslenmektedir 

3)AĢağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a)Sigara ve alkol sadece akciğerlere zarar verir. 

b)Sigara içilen ortamlarda bulunan sigara içmeyen 

kiĢiler de en az içenler kadar zarar görür. 

c)Diyetin anlamı dengeli beslenmedir. 

d)Besinlerin kana geçebilmesi için birtakım 

salgılar tarafından parçalanması gerekir 

4)I- Son kullanma tarihine bakmak 

 II- Ġçerdiği katkı maddelerine bakmak 

III- Tadına bakmak 

     IV- TSE damgasına bakmak 

Besin maddelerini tüketirken yukarıdakilerden 

hangisine ya da hangilerine dikkat etmek 

gerekir? 
A)yalnız I    B) I-II    C)yalnız III   D)I - II-IV 

5) Ayhan futbol oynarken düĢüp dizini ve kolunu 

yaralamıĢtır. Ayhan’ın yaralarını iyileĢtirme ve 

onarmada aĢağıdaki besin maddelerinden hangisi 

etkin rol oynar? 

a)sub)minerallerc)karbonhidrat    d)proteinler 

6) AĢağıda sindirime uğramadan kana karıĢan 

besin grubu ile kana karıĢtığı yer doğru olarak 

verilmiĢtir? 

A) Protein     kalın bağırsak                                    

B) Yağ    ince bağırsak 

C) Vitamin     kalın bağırsak                                 

D) Karbonhidrat          kalın bağırsak 

7)AĢağıdakilerden hangisi sağlıklı ve dengeli 

beslenmeye örnek bir öğünolamaz? 

a)makarna-tavuk-salata      b)Balık-ekmek-meyve 

c)yoğurt-ıspanak-meyve      d) tost-kola-çikolata 

8) Hangisi suyun  görevlerindendeğildir? 

a) Vücudun sıcaklığını ayarlamak                                                                         

b) Sindirimi kolaylaĢtırmak 

c) Besinlerin taĢınmasında görev yapmak    

d) Enerji vermek     

 

9) 

 
 

 
10)I.Vücudumuzun gereksinim duyduğu enerjiyi 

ilk önce karbonhidratlardan sağlarız. 

II. Yağlar vücudumuzu hastalıklardan korur. 

III. Vitaminler enerji verici ve düzenleyicidir. 

IV. Büyümemiz, geliĢmemiz ve yaralarımızın 

iyileĢmesi için proteinlere gereksinim duyarız. 

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

a)I – III          b)I – IV       c) II – IV     d)II – III 

11) Resimde gösterilen sindirimde görevli 

yapıların isimlerini yazınız 

 
 



12) AĢağıdaki diĢ görüntüsünde gösterilen diĢlerin 

isimlendiriniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)ġekildeki gibi numaralandırılmıĢ olan 

boĢaltımda görevli yapı ve organların isimlerini 

sağdaki numaraların yanına yazınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) 

 
  

15)

 
 

16) 

 
 

17) 

 



 

18) 

 

 

19) 

 

20)Pasif sigara içicisi kime denir? 

a) Ara sıra sigara içen kiĢi  

b) Sıklıkla sigara içen kiĢi 

c) Sigara içenlerin çevresinde olan kiĢi 

d) Sigaradan nefret eden kiĢi 

 

21) DiĢ sağlığı için aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmamalıdır?     
a) Günde en az iki kez, iki dakika fırçalamalıyız. 

b) Fındık, ceviz gibi sert kabuklu yiyecekleri 

diĢlerimizle kırmalıyız. 

c) Yılda en az iki kez diĢ doktoruna muayene 

olmalıyız. 

d) Taze meyveleri bolca tüketmeliyiz 

22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) 

24)Alttaki resim size neyi ifade ediyor ? Altına 

açıklayınız? 
 

 

 

 

 

 

25) Besinler neden gereklidir kısaca açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

NOT: Her soru 4’er puan olup toplam 100 puandır 

Süre 1 ders saatidir 


