2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU 6.SINIFLAR
BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI
Adı Soyadı:……………………………………………………Okul no:...................................Sınıfı:...........................................

1-Aşağıdaki yargıların başına D,Y koyunuz.(15 puan)
1-(
denir.
2-(
3-(
4-(
5-(

)Damarın damar çeperine yaptığı basınca nabız
)Eklemler,üçe ayrılır.
)Oksijen,yutaktan alınır.
)Kaslar kemiğe bağlı olarak kasılıp gevşer.
)Eklemler vücutta önemli rol oynar.

2-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 puan)
(kan-eklem-kalp-kas-kas demeti)
1-……………,vücuda kan pompalar.
2-Vücuttaki lifli yapıya ……….. denir.
3-Kaslar birleşerek ……………………. oluşturur.
4-Kemik birleşme noktasına ……………… denir.
5-…………..,hayati sıvıdır.
3-İskeletin bölümlerini yazınız.(16 puan)

6. Hareketimizi sağlayan yapılar hangisidir? (6 puan)
A) kemik-kas
B) kas-solunum
C) boşaltım-kemik
D) sindirim-kas
7. Vücudumuzda damarlara kanı pompalayan organ
aşağıdakilerden hangisidir?(6 puan)
A) akciğer
C) böbrekler

B) kalp
D) mide

8. Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp-verme
şeklidir?(6 puan)
A) Ağızdan alınıp ağızdan verilen.
B) Burundan alınıp burundan verilen.
C) Burundan alınıp ağızdan verilen.
D) Ağızdan alınıp burundan verilen
9. “İskeletin beyni koruyan bölümüne …………..,
iskeletin akciğer ve kalbi koruyan bölümüne
ise ………………… denir.”
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla hangi
kavramlar yazılmalıdır? (6 puan)
A) göğüs kafesi – kafatası
B) kalça kemiği – omurga
C) kafatası – göğüs kafesi
D) omurga – kalça kemiği
10. Aşağıda verilenlerden hangisi iskeletin
görevlerinden biri değildir ? ( 6 Puan )
A ) Vücudun dik durmasını sağlamak.
B ) İç organları korumak.
C ) Oksijenin ve besinlerin vücuda dağıtılmasını
sağlar.
D ) Vücudun hareket etmesini sağlamak.

4.Şule, öğretmenine kasların görevlerini söylerken
aşağıdakilerin hangisinde hata yapmıştır?(6 puan)
A) Vücudun hareketini sağlar.
B) Vücudun dik durmasını sağlar.
C) Vücuda şekil verir.
D) Kasılıp, gevşeyerek kemikleri hareket ettirir.
5. Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan
yapı aşağıdakilerden hangisidir?(6 puan)
A) Kan
B) Kas
C) Eklem
D) Kalp
Süre 40'. Başarılar..

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(6 puan)
A) Kan damarlarımızda dolaşarak vücudumuza
oksijen ve besin taşır.
B) Kanı akciğerlerimiz vücudumuza pampalar.
C) Dinlenmek, oturmak, uyumak nabız atışını
arttırır.
D) Kan vermek vücudumuzu yıpratarak zayıf
düşürür.
12.Aşağıdakilerin hangisinde, soluk alıp verme hızı
en azdır diyebiliriz?(6 puan)
A) uyku
B) korku
C) koşma
D)yürüme
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