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Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.

10
Puan

1-( ) Hücre zarı madde giriş çıkışını kontrol eder.
2-( ) Kasların kemiklere bağlandığı yere eklem denir.
3-(
) Farklı yapıdaki dokular bir araya gelerek sistemleri
oluşturur.
4-( ) Kaval kemiği uzun kemiklere örnektir.
5-( ) Akciğerlerde alyuvar adı verilen hava kesecikleri
bulunur.
6-( ) Akciğer atar damarı temiz kan taşır.
7-( ) Küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasındadır.
8-( ) Düz kaslar istemli çalışırlar.
9-( ) Kemik zarı kemiğin boyuna uzamasını sağlar.
10-( ) Kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü vardır.

B

Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan kutuları uygun şekilde
doldurunuz. Her kutucuğun puan değeri eşittir.

18
Puan

1-)Aşağıdaki

tabloda verilen özellikler hangisi veya
hangilerine ait ise işaret koyarak tabloyu doldurunuz.
(5x2=10 Puan)
Kan hücreleri
Özellikleri

Alyuvar

Kan
Pulcukları

Akyuvar

Oksijen ve
karbondioksit taşır
Mikroplarla Savaşır
Azaldığında kan
pıhtılaşmaz

Olgunlaştıkça
hücreleri çekirdeğini
kaybeder

Aşağıdaki hikâyemizi tamamlayalım
(8x1=8)

Ben bir oksijen molekülüyüm. Canlılar için çok
gerekliyimdir. Bir gün elimdeki adrese ulaşmak
için uzun bir yolculuğa çıktım.
Beyza’nın aldığı nefesle bu yolculuğum
başladı. İlk durağım ………………….burası sıcak ve
nemli.Beni burada bir güzel temizlediler. Daha
sonra hem besinlerin hem de havanın geçtiği
……………………...tan geçtim. Sırada ………………var.
Uzun bir boru olan…………..…….da kayarak indim.
İlerde
…………….……adı verilen iki adet yolla
karşılaştım. Ben sağ tarafta bulunan yolu seçtim.
Sağ…………………..in yolunu tuttum. Burası diğerine
göre daha büyüktü. Yollar iyice daralmaya başladı.
Elimdeki adreste bu daracık yolların adı
….…………olarak verilmişti. Doğru yolda olduğumu
anladım. Bu yolların sonunda üzüm salkımları gibi
yapılar vardı. Sanki üzüm bağlarındaydım. Adrese
baktım ve buranın adı da…………………....olarak
verilmişti. Bunlar benim kana geçmemi sağlayan
yapılarmış. Yolculuğuma burada ara verdim. Biraz
dinleneyim değil mi? 
Bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini
karşılaştırarak tabloyu doldurunuz.(7x2=14)

BİTKİ HÜCRESİ
Lizozom

2) Aşağıdaki tabloda soluk alma ve soluk verme sırasında
gerçekleşen olayları işaretleyiniz. (2x4=8 Puan)
Soluk Alma

Soluk Verme

8
Puan

OKSĠJENĠN YOLCULUĞU

D

Azaldığında mikrobik
hastalıklara daha
kolay yakalanırız

Olay

C

ATAM İZİNDEYİZ...

Hücre zarı
Hücre çeperi

Diyafram kası
düzleşir.

Çekirdek

Kaburga kasları
gevşer.

Kloroplast

Akciğerlerin hacmi
artar

Ribozom

Göğüs kafesinin iç
hacmi artar.

Sentrozom

14
Puan

HAYVAN HÜCRESİ

E

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda sizce uygun
olan şıkkı işaretleyiniz. (5X10=50)

50
Puan
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9- Lenf dolaşımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlış olur?

A)
B)
C)
D)
10-

5-

Lenf damarları ve düğümlerinden oluşur.
Kan dolaşımına yardımcı olur
Lenf organları vücutta besin depolar
Vücuda sızan mikroplarla mücadele eder.

