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FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip, ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.
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BİLGİLER

DOĞRU

YANLIŞ

1. İç salgı bezlerinin sağlığı dengeli beslenmeyle; stres, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kullanımından uzak durmakla yakından ilgilidir.
2. Tiroit bezi, iyot eksikliği gibi nedenlerle yavaş çalışmaya başlayınca tiroksin
üretebilmek için şişer. Bu durumda şeker hastalığı ortaya çıkar.
3. Göz merceğinin matlaşıp saydamlığını yitirmesi sonucu renk körlüğü oluşur.
4. Egzama, kurdeşen, uyuz, mantar, sivilce, sedef gibi hastalıklar deride görülen hastalıklardır.

5. Ülser, gastrit ve ishal sindirim sistemi hastalıklarıdır.
6. Damar sertliği, yüksek tansiyon, varis gibi hastalıklar kalp ve damar hastalıklarına örnek olarak verilebilir.

7. Grip hastalığının tedavisinde en etkin yöntem ameliyattır.
8. Diyaliz uygulaması, böbrek yetmezliği tedavisinde en kesin çözümdür.
9. Hastalıkların tedavisinde doktor kontrolünde ve tavsiye edilen miktarda ilaç
kullanılması gerekir.
10. İlk yardım konusunda eğitim ve sertifika almış kişilere ilk yardımcı denir.
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sinüzit

şeker
hastalığına

diyaliz

kemik
kırılması

renk körlüğü

zatürre

lifli besinleri

cücelik

tat
körlüğü

romatizma

1. Büyüme hormonu, büyüme döneminde az salgılandığında ………………meydana gelir.
2. Kandaki şeker oranının normalden fazla olması…………………………sebep olur.
3. Çarpma, düşme veya çeşitli etkiler sonucu kemiğin bütünlüğünü kaybetmesi …………………olarak
adlandırılır.
4. İskelet ve kas sistemimizde şişlik, ağrı, hareket azalmasına yol açan, iç organlarımızda çeşitli problemlere neden olan hastalıklara ………………………………..denir.
5. Kırmızı ve yeşil renkler başta olmak üzere renkleri birbirinden ayırt edememe, göz kusuru ……………
olarak bilinir.
6. Kafatasında burun boşluklarının etrafındaki kemiklerin içerisindebulunan sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu ………………………hastalığı oluşur.
7. Sindirim organlarının düzenli çalışması için meyve, sebze ve baklagiller gibi ………………….yeterince
tüketmeliyiz.
8. …………………….akciğer dokusunun iltihaplanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır.
9. Böbrek yetmezliği durumunda zararlı maddeleri kandan uzaklaştırmak için hastalara …………uygulanır.
10. …………………..dilimizde meydana gelebilecek bir hastalıktır.
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B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki
boşluklara yazınız.
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FEN BİLİMLERİ
C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşılacağını bulunuz.
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Büyüme hormonu büyüme döneminde normalden çok salgılandığında
devlik oluşur.

Y

D

Ağır bir cismi yerden kaldıracağımız
zaman dizlerimizi
bükerek ağırlığı dizlerimize vermeliyiz.

Sindirim sisteminin
sağlığını; alkol, sigara
gibi zararlı maddeler,
aşırı üzüntü ve stres
olumsuz etkileyebilir.

D

Y

İlk yardım eğitimi
almamış olsak bile, bir
kaza anında yaralıya
hemen müdahale edip
onu hastaneye götürmeliyiz.

D

Y

1

2

D

Kulak yolunun tıkanması, kulak zarının
delinmesi, kulak kemiklerinin kaynaşması
işitme ile ilgili hastalıklardır.

D

Şeker hastaları kanlarındaki şeker oranını kan
şekeri ölçüm cihazıyla
sürekli kontrol etmelidirler.

Y
3

Y

4

Dengeli ve yeterli beslenmek kemik ve kaslarımızın gelişip güçlenmesi için çok önemlidir.

D

Y

D

Y

5

6

7

8
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10.
Sarılık
9.
Egzema

2.
Bronşit

1.
Katarakt

8.
Gastrit

5.
Renk
körlüğü

6.
Astım

4.
Anemi
3.
Ülser
11.
İshal

7.
Grip

12.
Varis

Aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplandırınız.
1. Verilenlerden hangileri duyu organlarımızda oluşabilecek hastalıklardır?
……………………………………………………………………………………………………………............................………………
2. Verilenlerden hangileri sindirim sistemi organlarımızda oluşabilecek hastalıklardır?
……………………………………………………………………............................………………………………………………………
3. Verilenlerden hangileri solunum sistemi organlarımızda oluşabilecek hastalıklardır?
……………………………………………………………………............................………………………………………………………
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Ç. Aşağıdaki kutucuklarda vücudumuzda oluşabilecek hastalıkların isimleri verilmiştir.

4. Verilenlerden hangileri dolaşım sistemi organlarımızda oluşabilecek hastalıklardır?
…………..…………………………………………………............................…………………………………………………………..
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
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1. Doktor, hastasına beslenirken yeteri kadar iyot minerali almadığı için vücudunda tiroksin salgısının
azaldığını belirtir. Böyle giderse tiroit bezinin yeterli tiroksini üretmek için daha fazla çalışıp şişeceğini
söyler.
Doktorun açıklama yaptığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bademcik iltihabı

B) Diyabet

C) Yüksek tansiyon

D) Guatr

2. Fen bilimleri dersinde sistemlerin sağlığı konusunu işleyen Ayşe Öğretmen, öğrencilerini K, L ve M
gruplarına ayırmış ve K grubundan solunum, L grubundan dolaşım ve M grubundan sindirim sistemi
hastalıklarından üç tane örneği kartlara yazmasını istemiştir.

K Grubu
Varis
Sinüzit
Astım

M Grubu

L Grubu

İshal
Reflü
Guatr

Anemi
Yüksek tan
siyon
Zatürre

Öğrencilerin hazırladığı kartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Doğru örnek sayısı en fazla olan K grubu, en az olan M grubudur.
Sinüzit dolaşım sistemi hastalığı olduğundan K grubunun cevabı hatalıdır.
Grupların hazırladığı her kartta bir tane hatalı örnek bulunmaktadır.
Zatürre ile guatr hastalığı yer değişirse grupların cevapları doğru olur.

3. Sigara kullanmayıp, sigara dumanına maruz kalan kişilere pasif içici denir. Pasif içicilerde sigaranın
etkileri, dumana maruz kalma yoğunluğu ve sıklığına göre değişmektedir. Sigara dumanına sadece 30
dakika maruz kalınsa bile, sigara kullanıcılarıyla aynı fiziksel etkiler ortaya çıkmaktadır. Sigara dumanına maruz kalmak kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olmaktadır.
Pasif içicilikle ilgili olarak verilen;
I. Sigara, pasif içicilik yoluyla da birçok hastalığa neden olmaktadır.
II. Sigara tüm pasif içicilerde aynı oranda hasara neden olur.
III. Sigara kullanmayan kişileri sigaranın zararlı etkilerinden korumak için kapalı mekânlarda sigara içilmesine izin verilmemelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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4. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir
sorundur. Akılcı olmayan antibiyotik kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, hastalıkların
bazı ilaçlara karşı direnç geliştirmesine ve tekrarlamasına ya da tedavi sürecinin uzamasına neden
olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların % 50′sinden fazlası uygun olmayan
şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru
şekilde kullanamamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi akılcı antibiyotik kullanımına yönelik bir tavsiye olamaz?
A)
B)
C)
D)

Kendinizi iyi hissederseniz tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırın.
Antibiyotikleri hekiminizin uygun gördüğü dozda eczacınızın danışmanlığında kullanın.
Kullandığınız antibiyotikler yalnızca sizin tedaviniz içindir, başkalarıyla paylaşmayın.
Boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetlerinizde ilaç kullanmadan önce bir hekime başvurun.

5. Obezite, vücuttaki yağ kütlesinin boy uzunluğu ve vücut ağırlığına göre yüksek orana ulaşması olarak
tanımlanırken çağın hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Obezite sebebiyle şeker hastalığı, kalp
damar rahatsızlıkları, eklem ağrıları gibi problemler yaşanabilmektedir. Aşağıdaki grafikte
obeziteye neden olan bazı etmenler hakkında bilgi verilmektedir.

Obeziteye Neden Olan Etmenler (%)
50
40
30
20
10
0

Stres

Yanlış Beslenme

Hareketsizlik

Diğer (Alkol ve Sigara Kullanımı,
Genetik Faktörler vb.)

Obeziteyle ilgili verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)
B)
C)
D)

Sağlıklı ve dengeli beslenerek obeziteyi büyük oranda engelleyebiliriz.
Obezite sonucunda vücudumuzda birçok rahatsızlık meydana gelebilir.
Egzersiz ve fiziksel aktivite eksikliğinin obeziteye etkisi fazladır.
Stres, obeziteye neden olan en büyük etmendir.
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FEN BİLİMLERİ
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6. Sigara dumanı, çoğu zehirli ve kanserojen olan 4800’den fazla madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu maddeler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara kullanmak, solunum sistemi
hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve kanser riskini arttırır.Bunun yanında vücuttaki tüm doku ve
organlara zarar verir.
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Bronşit

Kanser

Böbrek Taşı

Egzema

Kalp Krizi

Anemi

KOAH

Saç Dökülmesi

Yukarıdaki tabloda sigara kaynaklı rahatsızlıkların yazılı olduğu kutucukların doğru boyandığı şekil
hangi seçenekte verilmiştir?
A)							

B)

C)							

D)
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2018 Yılı Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) Organ Bağışı Verileri
BKM

Aile İzni Olmayan Kişi Sayısı

Nakil Sayısı

Aile İzni Oranı

BURSA

Beyin Ölümü
Gerçekleşen Kişi
Sayısı
291

158

133

%45,7

ANKARA

244

184

60

%25

İSTANBUL

416

315

101

%24,2

İZMİR

287

193

94

%33

Organ bağışı ile verilen bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Organ naklinin gerçekleşmesi için aile bireylerinin onayı gerekmektedir.
B) İzmir bölgesinde yapılan nakiller İstanbul bölgesinde yapılanlardan fazladır.
C) Beyin ölümü gerçekleşen kişinin tüm organ ve dokuları nakil için kullanılamamaktadır.
D) Ankara ve İstanbul bölgelerinde organ nakli için aile izin oranları birbirine yakın değerdedir.

8. Yandaki fotoğrafta üç kişi görülmektedir.

3

Bu fotoğrafa bakarak;
I. 3 numaralı kişide görülen rahatsızlığın nedeni büyüme hormo-

1

nunun fazla salgılanmasıdır.
II. 2 numaralı kişide hipofiz bezi yeterli miktarda hormon salgılamamıştır.
III. 1 numaralı kişide böbrek üstü bezleri gereğinden fazla hormon
salgılamıştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

2
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7. Organ nakli, kişinin doku ve organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılmasıdır. Kalp,
kornea, karaciğer, böbrek, akciğer, kalp kapağı, kas ve kemik iliği, ülkemizde nakli yapılan
organlardır. Aşağıdaki grafikte 2018 yılında bazı illerde organ bağışı ile ilgili yaşanan olaylar hakkında
bilgi verilmektedir.
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9. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur. İç salgı bezlerinin
ürettikleri özel salgılara hormon denir. K, L, M, N ve O harfleriyle simgelenen bazı iç salgı bezlerinin
insanlar üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir.
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Bu etkileri yapan iç salgı bezlerinin K, L, M, N ve O harfleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

Hipofiz
bezi
K

B)

Tiroit bezi Pankreas bezi Böbreküstü bezi

Eşeysel bezler

N

M

L

O

O

L

K

M

N

C)

O

M

L

K

N

D)

K

N

M

O

L
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Görselde verilen ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yaralının en yakın sağlık kuruluşuna sevki için 112’yi aramak.
Yaralıyı ambulansa taşımadan önce bir miktar su içirmek.
Yaralının mevcut sağlık durumunu tespit etmek.
Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak.

11. Fen bilimleri dersinde öğretmen Çınar’dan görseldeki sayıyı okumasını istiyor. Çınar, öğretmenine görselde herhangi bir sayı göremediğini söylüyor.

Buna göre Çınar’ın görselde herhangi bir sayı görememesinin nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Renk körlüğü rahatsızlığına sahip olması
Hipermetropluk rahatsızlığına sahip olması
Miyopluk görme bozukluğuna sahip olması
Katarakt rahatsızlığına sahip olması
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10. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, mevcut araç gereçlerle olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir.
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12. COVID-19, 2019 yılında Çin’de başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsüne bağlı
bir hastalıktır. Öksürme, hapşırma gibi olaylar sonucunda açığa çıkan damlacık yoluyla yayılmakla birlikte virüs bulaşmış yüzeyler ve eşyalarla temas ile de bulaşabilmektedir. Hastalık hızlı yayılmakta olup,
henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmamaktadır.
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Gelinen süreçte şu an Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) COVID-19 hastalığından iyileşmiş bireylerin
bağışladığı kandan elde edilecek immün (bağışıklık edinmiş) plazma tedavisini önermektedir. Bu tedavi yöntemi ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır.
Bu hastalık ve önerilen tedavi yöntemiile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Hastalanmış kişiler organ nakli ile tedavi edilmektedirler.
Hastalık, insandan insana sadece kan yoluyla bulaşabilmektedir.
Hastalığı geçirmiş bireylerin bağışladığı kan, tedavide kullanılmaktadır.
Daha önce aşı olan bireyler bu hastalıktan daha kolay kurtulmaktadırlar.
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Cevap Anahtarı
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