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1. Aşağıdaki cümlelerde, verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz.

Karıncıkların gevşemes� anında kanın yaptığı basınç küçük tans�yondur

Östak� borusu orta kulakta bulunur ve basıncı ayarlar.

M�neraller�n s�nd�r�m� sadece kalın bağırsakta gerçekleş�r.

Akc�ğer atardamarı oks�jen bakımından zeng�n kan taşır.

A,D,E ve K v�tam�nler�n�n em�l�m� lenf yolu �le olur.

B lenfos�tler� humaral bağışıklık sağlar.

T-lenfos�tler�n�n olgunlaştığı organ kırmızı kem�k �l�ğ�d�r.

Globul�n ant�korların  yapısına katılan b�r plazma prote�n�d�r.

Ant�jen b�r lenfos�tte tepk� uyandıran moleküllerd�r.2. Aşağıdaki cümleleri  tabloda verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

bohr kayması mekanik sağ yangısal sol kazanılmış
aort karaciğer lizozim doğal böbrek otoimmün
tansiyon nabız hücresel karbonik anhidraz karıncık diyafram

• Eritropoitein hormonu ..........................ve ..........................den salgılanır.

• Kalbin .........................karıncığından  çıkarak temiz kanı tüm vücuda götüren en büyük atar damar 
.........................atar damarıdır.

• Vücudun herhangi bir hastalık etkenine karşı doğuştan dirençli olmasına .........................bağışıklık 
denir. 

• ...............................hastalık ,bağışıklık sisteminin vücut dokularını antijen gibi algılayarak bu dokulara 
karşı antikor oluşturması ile oluşan hastalıktır. 

• Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında  kanın atardamar  duvarına yaptığı kan basıncı........................dur.

• Canlı dokunun zedelenmeye karşı verdiği kızarıklık, sıcaklık artışı, şişkinlik, ağrı gibi tepki-
lere........................tepki denir.

• T- lenfositlerin antijenlerle doğrudan temas etmesiyle oluşan bağışıklık...........................bağışıklıktır.

• Göz yaşında bulunan, mikroorganizmaların vücuda girişini önleyen enzim..................................dir.

• Alyuvarlara giren karbondioksit .............................enzimi etkisiyle su ile birleşerek karbonik asiti 
oluşturur.

• Kanda karbondioksitin kısmi basıncının artması sonucu, kanın pH değerinin düşmesi, hemoglobinin 
oksijenden ayrılmasında etkili olur. Buna .........................denir.
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3. Şekilde kalbin yapısı ve bölümleri verilmiştir.Kalp ile ilgili verilen soruları cevaplandırın.

                               

1

2

3

4

• Kalbin numaralı bölümlerini isimlendiriniz.

1 2

3 4

• Hangi bölümler arasında ikili kapakçık bulunur? 
 ..............................................................................................

• Hangi bölümler arasında üçlü kapakçık bulunur?
 .............................................................................................

• Kaç numaralı bölümlerde kirli kan vardır?
 ..........................................................................................................

• Kaç numaralı bölümde miyokard tabakası daha kalındır?
 ...................................................................................

• Kalbe ilk uyarının geldiği sinoatrial düğüm kaç numaralı bölümdedir?
 .......................................................................

• Akciğerde temizlenip kalbe gelen kan hangi bölümden  kalbe giriş yapar?
 .........................................................

• Sol kulakçığın gevşemesi sırasında sağ kulakçığın durumu nasıldır?
 ................................................

•  Kaç numaralı bölümlerde oksijen bakımında zengin  kan vardır?
 ....................................................

• Sağ kulakçık sistol iken,sağ karıncığın durumu nasıldır?.................................................................

• Akciğere giden kirli kan kalbin hangi bölümünden çıkış yapar?........................................................
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4. Aşağıda verilen özelliklerin hangileri aşıya, hangileri seruma ait ise gruplandırınız. 

AŞI SERUM

   

1. Antijen içerir. 8.Uzun süreli bağışıklık sağlar.
2. Aktif bağışıklık sağlar. 9.Sağlıklı kişiye uyugulanır.
3. Koruyucudur. 10.Antikor veya antioksidan içerir.
4. Kısa süreli bağışıklık sağlar. 11.Hasta kişiye uygulanır.
5.Tedavi edicidir. 12.Pasif bağışıklık sağlar. 
6.Hafıza hücresi oluşur. 13.Hafıza hücresi oluşmaz.
7.Vücut kendi antikorunu üretir. 14.Başka canlının antikoru kullanılır.

5. Yaptığı görevlere göre kan hücrelerini isimlendiriniz.(Alyuvar - Akyuvar- Trombosit)

KAN HÜCRELERİ

I II III

 

 

I. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

II. Solunum gazlarının taşınmasını sağlar.

III. Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

6. Vücuda bir patojenin girmesiyle başlayan savunmada aşağıdaki olayların doğru sıralanışı nasıldır?

I. Antijenin lenf düğümlerine gelmesi

II. Antikor miktarının artması

III. B lenfosit hücrelerinin uyarılması

IV. Antikorların antijene bağlanması

.............................................................................................................................
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7. Sindirim sisteminde besin maddeleri ince bağırsak-
tan kan ve lenf yolu ile emilerek kana geçer.

            Emilimi olacak besinler
  Glikoz                     B ve C vitaminleri 
   su                           mineraller          
   amino asitler           A-D-E-K vitaminleri

 Tablodaki moleküllerin hangileri kan kılcalı, han-
gileri lenf kılcalı ile emilerek taşınır?

Kan yolu ile.............................................................

Lenf yolu ile............................................................

8. Midenin kendi kendisini sindirmesini önleyen3 
temel koruyucu özellikler nelerdir?

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

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

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

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

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

9. Tabloda verilen olayların hangileri soluk al-
ma(A), hangileri soluk verme (B)sırasında ger-
çekleşir?

DiyaframDiyafram

Gerçekleşen Olaylar    A / B
Diyafram kasları kasılır.
Kaburga kasları gevşer.
Diyafram kubbeleşir.
Akciğer hacmi artar.
Kaburga uçları yukarı çıkar.
Göğüs boşluğu hacmi artar.
Karın boşluğu hacmi artar.
Akciğer bacıncı > atmosfer basıncı

10. 

H2O + CO2 H2CO3  H + HCO3-
1 2

34

Yukarıdaki tepkimeye göre aşağıdaki soruları ce-
vaplandırınız?

• Doku kılcallarında gerçekleşen tepkimeler han-
gileridir?

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

• Hangi tepkimeler karbonik anhidraz enzimi 
tarafından katalizlenir?

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

• Hangi tepkimeler alveol kılcallarında gerçek-
leşir?

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

11. Aşağıda verilen katabolik olaylardan,

I. Trigliserit yıkımı

II. Gliserol yıkımı

III. Nişasta yıkımı

IV. Furuktoz yıkımı

hangileri sindirim olayıdır?

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

12. Proteinlerin amino asitlere kadar sindirilmesi sıra-
sında bazı organlar görev yapar.

Buna göre verilen hangi organlar proteinin kim-
yasal sindirimde görev yapar?Görevli ise hangi 
enzimleri salgılar?

Organlar  Enzimler
Ağız
Mide
İnce bağırsak
Pankreas
Karaciğer
Kalın bağırsak
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13. Soluk alıp verme olayını kontrol eden solunum 
merkezleri neresidir?

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

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

14. Mide özsuyu içerisinde aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 

A) Lipaz                B) Gastrin                C) Mukus

         D) Pepsinojen              E) HCI 

15. 

I. Sarı ilik   

II. Kırmızı ilik   

III. Periost

Yukarıdakilerden hangileri tüm kemiklerde ortak 
olarak bulunur?

A) Yalnız I             B) I ve III C) I ve II

      D) II ve III E) I, II ve III

16. Fizyolojik değişimlerle vücudun strese karşı 
“Savaş ya da kaç!” yanıtı oluşturmasını s ağlayan 
hormon hangisidir?

A) Glukagon            B) Adrenalin         C)  İnsülin                               
D) Aldosteron                    E) Tiroksin

17. Aşağıdakilerden hangisi bağırsak özsuyunda 
bulunmaz?

A) Laktaz             B) Tripeptidaz         C) Dekstrinaz                                              

         D) Amilaz                    E) Aminopeptidaz

18. * Villuslar bulunmaz.

* Kimyasal sindirim gerçekleşmez.

* Su emiliminin tamamlandığı yerdir.

Yukarıda özellikleri verilen organ hangisidir?

A) Mide          B) İnce bağırsak        C) Kalın bağırsak
         D)  Yemek borusu           E) Pankreas

19. Aşağıdakilerden hangisi  impuls iletiminde mey-
dana gelen kimyasal değişikliklerden değildir?

A) Sıcaklık artması

B) CO2 oluşması

C) O2 harcanması

D) Glikoz kullanılması

E) Elektriksel yük değişimi 

20. Karaciğer salgısı olan safranın içinde,

I. Kolestrol

II. Lipaz

III. Bilurubin

verilen maddelerden hangisi bulunur?

A) Yalnız II         B)  I ve II            C) I ve III         

       D) II ve III                       E) I, II ve III
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