
Sayı Sorular  Doğru  Yanlış  
1 Oynamaz eklemlerde eklem sıvısı vardır  Gri  Turuncu 
2 Mars ile Jüpiter arasında asteroit kuşağı vardır Turuncu  Gri  
3 İç gezegenlerin hiçbirinin halkası yoktur Gri Turuncu  
4 Jüpiter Satürn ve mars karasal gezegenlerdir Turuncu  Gri 
5 Kıkırdak kemiğin uzamasını sağlar Turuncu Gri  
6 İdrar kesesinin yapısında çizgili kas bulunur Gri  Turuncu 
7 Alt çene ve boyunda yarı oynar eklem bulunur Siyah Gri  
8 Besinlerin kana geçilmesi için sindirilmesi gerekir Siyah Gri  
9 Fiziksel sindirim, kimyasal sindirimin yavaş gerçekleşmesini sağlar Turuncu  Gri 
10 Fiziksel sindirim için enzim ve su gerekir  Gri  Turuncu 
11 Kol ve bacak kasları hızlı kasılır çabuk yorulur  Mavi Gri  
12 Aynı sürede daha az yol alan hareketlinin sürati daha fazladır Siyah Mavi 
13 Cismin süratini bilmek için sadece aldığı yol bilinmelidir Mavi  Siyah 
14 Duran bir aracın sürati sıfırdır Siyah Mavi 
15 Duran cisimlere dengelenmemiş kuvvet uygulanmıştır Siyah  Mavi 
16 Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cismin süratinde ve hareket 

yönünde değişiklik olmaz  
Mavi Siyah  

17 Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvetle eşit büyüklüktedir Sarı Mavi  
18 Diyaframın kasılması göğüs boşluğunu daraltır Sarı  Mavi 
19 Hareketli bir cisim belli bir süre sonra duruyorsa dengelenmemiş 

kuvvetlerin etkisindedir 
Sarı Mavi  

20 Soluk verme sırasında diyafram düzleşir Sarı Mavi 
21 Soluk alırken göğüs kafesi daralır Mavi  Sarı 
22 Bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir Mavi Sarı  
23 Cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır Sarı Mavi  
24 Kalbin sağ tarafı oksijence zengin kan taşır Sarı  Mavi 
25 Bir cisme aynı anda birden fazla kuvvet etki edebilir Sarı Mavi  
26 Üst odacıkların kasılmasıyla  Sarı  Mavi 
27 Bileşke kuvvet büyük olan kuvvet ile aynı yöndedir Sarı Mavi  
28 Kuvveti gösterirken kullanılan okun yönü kuvvetin yönünü ifade eder Mavi Sarı  
29 Kanın akış hızı atardamarlarda çok yavaştır Mavi  Sarı 
30 Kan damarlarının kalınlıkları aynıdır Sarı  Mavi 
31 Kuvveti gösterirken kullanılan okun uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü 

gösterir 
Sarı Mavi  

32 Böbrek kanı süzerek idrar oluşturur Turuncu Sarı  
33 Kan ile yapılar arasında madde alışverişini toplardamarlar sağlar  Turuncu  Pembe 
34 Yemek borusunun yapısında çizgili kas bulunur Turuncu  Pembe 
35 Zararlı maddelerden temizlenen kan böbrek toplardamarı ile 

böbrekten çıkar 
Mavi Pembe 

36 Mide ve kalınbağırsak arasında soluk borusu bulunur Pembe  Mavi 
37 Karbondioksit ve üre vücuttan atılan atık maddelerdendir Mavi Pembe  
38 Su tuz ve üre idrarı oluşturur Sarı Mavi  
39 Besinlerin sindiriminin tamamlandığı yer midedir Sarı  Siyah 
40 Soluk verirken hava burundan dışarı çıkar Siyah  Sarı  
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