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1. 

 

 

 Laboratuvarda bakterilerin çoğalmasını inceleyen Yeliz, bir bakteri türünün 1 dakika sonunda sayısının iki 

katına çıktığını ve bunun bu şekilde her dakika sonunda tekrarlandığını görüyor.

	 Buna	göre,	başlangıçta	2	adet	olan	bu	bakterilerin	5	dakika	sonundaki	toplam	sayısını	gösteren	ifa-

de	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  24         B) 25                  C) 26             D) 27

2. Yeni açılan bir şarküteri; açılışına özel olarak alışveriş yapan her 12. kişiye 

peynir, her 18. kişiye bal hediye ediyor. 

	 Bu	şarküterinin	açılış	gününde	alışveriş	yapan	ilk	500	kişiden;	hem	

peynir	hem	de	bal	kazanan	kişi	sayısı,	sadece	bal	kazanan	kişi	sayı-

sından	kaç	azdır?

A) 1               B) 2                     C) 3   D) 4

3. 

 

–10 20 –5

–12 –3 16

0 –73 65

1 –72 14

–13 –1 –6

4 9 45

Tablo 1 Tablo 2

 Yukarıda verilen Tablo 1 ve Tablo 2’deki 9’ar tam sayıdan her tablodan istenilen sayıda tam sayı alınıp bi-

rer küme oluşturuluyor.

 A=  {Tablo 1’deki en büyük ve en küçük tam sayı}

 B= {Tablo 1’deki sıfıra en yakın pozitif ve negatif tam sayılar}

 C= {Tablo 2’deki en büyük negatif tam sayı ve en küçük pozitif tam sayı}

 D= {Tablo 2’deki sıfıra en uzak pozitif ve negatif tam sayılar}

	 Buna	göre,	iki	tabloda	verilen	tam	sayılardan	A,B,C	ve	D	kümelerinden	herhangi	birinin	elemanı	ol-

mayan	sayıların	tamamı	aşağıdakilerden	hangisinde	verilmiştir?

A)  – 12, –10, –5, –3, 0, 4, 9, 14,  1, –6  B) –10, –5, –3, 1, 9 –6, –13, 4, 14

C) – 12, –10, –5, 20, –13, –6, 9, 14, 45               D) –12, –10, –5,0, 20, –13, –6, 4, 9, 14

2. Yeni açılan bir şarküteri; açılışına özel olarak alışveriş yapan her 12. kişiye 

peynir, her 18. kişiye bal hediye ediyor. 

	 Alışveriş	yapan	ilk	100	kişi	içinde	kaç	kişi	hem	peynir	hem	de	bal	ka-

zanmıştır?

A) 1               B) 2                     C) 3   D) 4
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5. Akın kitap okumayı seven bir çocuktur. Kitap okumak için bir plan hazırlıyor ve bunu tabloya döküyor.

 Tablo: Kitap Okuma Planı 

 

	 Buna	göre,	Akın	bu	plana	sadık	kalırsa	bir	haftada	kaç	sayfa	kitap	okumuş	olur?

A) 192         B) 194                  C) 196            D) 198

Gün Kaç	Sayfa	Okunacak	

Pazartesi 7'nin 1 katı kadar 

Salı 7'nin 2 katı kadar 

Çarşamba 7'nin 3 katı kadar 

Perşembe 7'nin 4 katı kadar 

Cuma 7'nin 5 katı kadar 

Cumartesi 7'nin 6 katı kadar 

Pazar 7'nin 7 katı kadar 

4. 

 

 

	 Buna	göre	binadaki	toplam	turuncu	fayans	sayısı	ile	toplam	mavi	fayans	sayısı	arasındaki	farkı	gös-

teren	matematiksel	ifade	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) 52 (4.9 – 4.5)             B) 25 (4.9 + 4.6)

C) 5 (4.6 – 4.9)                   D) 52 (4.9 – 4.6)

5 katlı bir binanın her katında 5 daire ve her dairede 1 

mutfak vardır. Dairelerin mutfak tezgahının duvarına iki 

farklı renkte fayans bulunmaktadır. Bu fayansların bir kıs-

mı şekildeki gibi mavi diğerleri turuncu renktedir.
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6. Ahmet'in sahip olduğu hesap makinesinin 6 rakamının bulunduğu tuş bozuk olduğundan çalışmamakta-

dır. Ahmet bu hesap makinesi yardımıyla 76 . 65 işleminin sonucunu hesaplamak istemektedir.

	 Aşağıdaki	işlemlerden	hangisini	kullanarak	bu	hesap	makinesi	ile	istediği	işlemi	yapabilir?

A) 80 – 4.55 + 10             B) 75 + 1.(75 – 10)

C) (80 – 4).75 – 10                  D) (75 + 1).(75 – 10)

7. Yusuf Bey satın almayı düşündüğü daire ile ilgili bazı özellikleri ifade eden kümeler oluşturuyor.

 A=  {2015 ve daha sonraki yıllarda inşa edilen binaya ait daireler.}

 B= {Zemin kat haricindeki daireler.}

 C= {Fiyatı 300.000 ¨’den düşük daireler.}

 D= {Güney cephe olan daireler.}

 Aşağıda Yusuf Bey’e önerilen dört dairenin özellikleri verilmiştir.

 

1. Daire 2. Daire 3. Daire 4. Daire

İnşa Yılı 2014 2015 2016 2017

Fiyatı (¨) 280.000  300.000 250.000 295.000

Bulunduğu kat Zemin 2. Kat 3. Kat En Üst Kat

Cephesi Güney Güney Güney Kuzey

 Yusuf Bey, 2019 yılında yukarıdaki belirlediği kümelerden üçünün de elemanı olan bir daireyi almaya ka-

rar veriyor. 

	 Buna	göre,	Yusuf	Bey	hangi	daireyi	satın	almaya	karar	vermiştir?

A) 4. daire B) 3. daire  C) 2. daire                            D) 1. daire

8. Ayla'nın ailesi hafta içi her gün 2 ekmek, hafta sonu her gün 3 ekmek tüketiyor.  

 

 

 

	 Buna	göre	Ayla'nın	ailesinin,	şekildeki	takvimde	belirtilen	haziran	ayı	boyunca	tükettiği	toplam	ek-

mek	sayısını	veren	ifade	aşağıdakilerden	hangisidir?		

A) 2.(4.5 + 2) + 8.3              B)  3.(4.5 + 2) + 8.2

C) 4.5 + 2 + 8.3                    D) 2.4.5 + 2 + 8.3

P.tesi Salı Çar. Per. Cuma C.tesi Pazar

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Haziran
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11. Leyla tabloda verilen sayılardan 2 ile bölünebi-

lenleri sarıya, 3 ile bölünebilenleri maviye boyu-

yor.

	 Sarı	ve	mavi	rengin	üst	üste	geldiğinde	yeşil	

renk	elde	edildiği	bilindiğine	göre	Leyla	bo-

yama	sonrası	kaç	tane	yeşil	renkli	kutu	elde	

eder?	

A) 5 B) 6           C) 7     D) 8

242 185 345

780 324 634

48 424 2092

936 381 565

1536 571 24203

12. A = { Bir basamaklı asal sayılar }

 B = { Bir basamaklı tek tam sayılar }

 Yukarıda verilen A ve B kümeleri ile ilgili bazı ifa-
deler verilmiştir.

 I. A kümesinin eleman sayısı 5'tir.

 II. B kümesinin eleman sayısı 5'tir.

 III. A ve B kümelerinin ortak elemanları 2 tanedir.

 IV. 4 tamsayısı her iki kümeninde elemanı de-
ğildir.

	 Buna	göre	bu	ifadelerden	hangisi	veya	han-

gileri	yanlıştır?

A) Yalnız I           B) Yalnız II

C) I ve III                                 D) II ve IV

10. 

 Yukarıda eş bölmelerle ayrılan sayı doğrusuna  U, Z, T ve R şekilleri bir tam sayıya karşılık gelecek şe-

kilde yerleştirilmiştir. 

 Bu şekillerle ilgili;

       T şekli bir çift tam sayı belirtmektedir.   U şeklinin sıfıra uzaklığı 8'dir.

       R ile Z şekillerinin sıfıra uzaklıkları eşittir.                Z şekli 5'e kalansız bölünen bir sayı belirtir.

 ifadelerini kullanmışlardır.

	 Buna	göre;	Ayşe,	Burak,	Nihat	ve	Zeynep'ten	kaç	tanesi	yanlış	bir	ifade	kullanmıştır?

A) 1                B) 2                                  C) 3                                     D) 4

U T

–4

Z
2

R

Burak

Nihat

Ayşe

Zeynep

9. 10 cm genişliğinde ve 240 cm uzunluğundaki taş, süsleme amaçlı kullanılmak için küçük parçalar haline 

getirilecekir. Bu iş yapılırken oluşan parçalar eşit uzunlukta olacak ve hiç taş artmayacaktır.

                 2 cm

10
 c

m

10
 c

m

5 cm

10
 c

m

6 cm

10
 c

m

9 cm

10
 c

m

25 cm

	 Buna	göre	üzerinde	kenar	uzunlukları	belirtilen	yukarıdaki	parçalarden	kaç	tanesi,	verilen	taştan	el-

de	edilebilecek	bir	parça	olamaz?

A) 2             B) 3                             C) 4                                        D) 5
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13. Bazı asal sayıların rakamları toplamı da asal sayıdır. Böyle sayılara "Asasal Sayılar" denir.

 Örneğin; 137 sayısı asaldır. Rakamları toplamı  1 + 3 + 7  =11'dir. 11'de asal sayı olduğundan 137 asasal 

sayıdır.

	 Buna	göre	aşağıda	verilen	sayılardan	hangisi	''asasal	sayı''	değildir?

A) 29         B) 67               C) 97             D) 113

15. 

	 Buna	göre,	aşağıda	verilen	ifadelerden	hangisi	veya	hangileri	yanlıştır?

 I. Hem dairenin hem üçgenin içinde yer alan ancak dikdörtgenin dışında kalan eleman 4' tür.

 II. Hem üçgenin hem dikdörtgenin içinde yer alan ancak dairenin dışında kalan eleman 7' dir.

 III. Sadece dairenin içinde yer alan elemanların sayısı, sadece dikdörtgenin içinde yer alan elemanların sa-

yısından azdır.

 IV. Sadece dikdörtgen içinde yer alan sayıların toplamı, sadece üçgen içinde yer alan sayıların toplamın-

dan 7 fazladır.

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

.1
.2

.6

.4

.5

.3

.7

.8
.9

Yanda verilen daire, üçgen ve dikdörtgen şekillerinin 
içerisine elemanlar yerleştirilmiştir.

14. 

 
 

Boy

En

 Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki tarlanın en solundan ve en sağından 20’şer cm bırakılarak tek sıra ağaç 

dikilecektir.

 Bunun için 30 cm gövde kalınlığında 10 ağaç 50 cm aralıkla aşağıdaki gibi dikilecektir. 

      

 
20 cm

20 cm30 cm 30 cm50 cm

	 Buna	göre,	bu	tarlanın	boyu	kaç	cm’dir?

A) 700 B) 790  C) 890                                       D) 900
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3. Fen bilimleri dersinde Beyza Öğretmen’e öğrencisi şekildeki soruyu sormuştur. 

              

İnsanlarda ergenlik 

sonrasında boy uza-

ması duruyormuş. Bu-

nun sebebi nedir?

	 Buna	göre,	Beyza	Hanım’ın	öğrencisinin	sorusuna	verdiği	cevap	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?						

A) Kemiklerin büyüme bölgesindeki kıkırdak tabakanın tamamen kemikleşmesi 

B) Et, süt, yumurta ve peynir gibi kalsiyum içeren yiyecekleri yeterince yememeleri  

C) Kasların gelişiminin yavaşlaması 

D) Yaşa uygun spor faaliyetlerinin yapılmaması

1. 6. sınıf öğrencisi Eda, fen bilimleri dersinde Güneş ve Ay tutulmasından birine ait şekildeki modeli hazırla-

mıştır.

       

    

            

 

                          

El feneri

Strafor 
köpük

Pinpon 
topu

	 Eda’nın	hazırladığı	bu	modelle	ilgili	arkadaşlarının	yaptığı	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?						

A) El feneri Güneş, pinpon topu Ay, strafor köpük ise Dünya’yı temsil etmektedir. 

B) Model Ay tutulmasına aittir. 

C) Bu olay Dünya’nın karanlık bölgesinden gözlenebilir.

D) Pinpon topunun gölgesi strafor köpüğün üzerine düşmüştür. 

2. Bera yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile doktora gitmiştir. Doktor Bera’nın hastalanmasının nedeninin vü-

cuduna giren mikroplar olduğunu söylemiştir. 

	 Buna	göre,	Bera’nın	vücudunda	aşağıdaki	değişimlerden	hangisi	görülebilir?						

A) Kanındaki akyuvar sayısı artar.  B) Kanındaki plazma miktarı artar.   

C) Kanındaki karbondioksit miktarı artar. D) Kanındaki alyuvar sayısı artar. 
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4. Besin maddelerinin sindirimi iki şekilde olmaktadır . Besinlerin sindirim enzimlerini kullanmadan küçük par-

çalara ayrılmasına fiziksel sindirim, enzimlerin yardımıyla hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ay-

rılmasına ise kimyasal sindirim denir.

 Aşağıdaki şekilde hazırlanan deney düzeneklerinde I. kapta fiziksel sindirim, II. kapta kimyasal sindirim ol-

duğu, III. kapta ise herhangi bir sindirimin olmadığı görülmüştür.

                    

                    

K sıvısı

I- Tereyağı II- Kıyma III- Ekmek

L sıvısı M sıvısı

  

	 Buna	göre,	kaplara	eklenen	K,	L	ve	M	sıvıları	ile	ilgili	yapılan	aşağıdaki	eşleştirmelerden	hangisi	doğ-

rudur?					

K L M K L M

A) Pankreas
Özsuyu

Mide
Özsuyu Tükürük B) Safra Tükürük Pankreas

Özsuyu

C) Mide
Özsuyu

Pankreas
Özsuyu Safra D) Safra Pankreas

Özsuyu
Mide

Özsuyu

5. Dinlenme halindeki sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 15 kez soluk alıp verir. Egzersiz sırasında soluk 

alıp verme sayısı artar. Örneğin koşan bir atlet dakikada ortalama 60 kez soluk alıp verebilir.

	 Yukarıda	verilen	bilgiye	göre,	

 K- Egzersiz yapmak vücut için zararlıdır. 

 L- Egzersiz esnasında kaslarımız daha fazla oksijene ihtiyaç duyar.

 M- Yürüyen yetişkin bir insan dakikada 15 kezden daha fazla soluk alıp verir. 

	 yorumlarından	hangisi	ya	da	hangileri	yapılabilir?

A) Yalnız K                 B) Yalnız M           C) L ve M           D) K, L ve M

6. Bilgi: Karbondioksit kireç suyunun bulanıklaşmasına sebep 
olur. 

 Ayça, laboratuvarda hazırladığı deney düzeneğinde, kireç 
suyu bulunan bir bardağın içine, derin bir nefes alıp pipetle 

üflemiş ve kireç suyunun bulanıklaştığını görmüştür.                         

	 Buna	göre,	Ayça’nın	bu	deneyi	yapmasındaki	amaç	

aşağıdakilerden	hangisidir?		

A) Nefes alırken vücuduna aldığı gazı öğrenmek 

B) Nefesini verirken vücuttan uzaklaştırdığı gazı öğrenmek 

C) Nefes alıp vermeden ne kadar süre dayanabileceğini görmek 

D) Kireç suyunun ne işe yaradığını görmek
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7. Karbonhidrat,yağ ve proteinler mekanik ve kimyasal sindirim sonucunda değişime uğrayarak en küçük ta-

neciklerine kadar parçalanıp kan yoluyla taşınabilecek ve hücreler tarafından kullanılabilecek hâle gelirler. 

Bu besinlerin kimyasal değişime uğradığı sindirim organlarının bölümlerinde miktarları azalıp daha küçük 

taneciklere dönüşürler.

 Aşağıda verilen grafikler insanın sindirim kanalı bölümlerinden geçen besinlerin miktarlarındaki değişimi 

göstermektedir.   

             

 

   

Ağız

Yağ 
Miktarı

Sindirim Organları

Mide İnce 
Bağırsak

Ağız

Protein 
Miktarı

Sindirim Organları

Mide İnce 
Bağırsak

Ağız

Karbonhidrat 
Miktarı

Sindirim Organları

Mide İnce 
Bağırsak

I II

III

	 Buna	göre,	besinlerin	sindirimini	gösteren	bu	grafiklerden	hangisi	ya	da	hangileri	doğru	çizilmiştir?						

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

8. Çağatay fen bilimleri öğretmeninin verdiği Güneş Sistemi ile ilgili ödevini şeklideki gibi bilgi kartlarıyla ha-
zırlamıştır. 

 

             

I- Güneş’e yakın iç gezgen-
ler içinde en büyüğü Dün-
ya’dır. 

II- Venüs ve Merkür geze-
genlerinin uyduları yoktur. 

III- Dış gezegenler karasal 
yapıya sahiptir. 

IV- Dış ve iç gezegenlerin 
arasında asteroit kuşağı 
bulunur. 

                             

	 Buna	göre,	Çağatay’ın	hazırladığı	kartlardaki	bilgilerle	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	söylene-

bilir?		

A) Yalnız I numaralı bilgi doğru diğerleri yanlıştır.  

B) II numaralı bilginin sonunu “uyduları vardır” şeklinde değiştirmelidir.  

C) III numaralı bilgiyi iç gezegenler olarak değiştirmelidir.  

D) IV numaralı bilgiyi “Sadece iç gezegenlerde asteroit kuşağı bulunur.” olarak değiştirmelidir. 
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9. Buse “İnce bağırsaktaki villüsler yüzey alanını artırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.” bilgisini ispatla-

mak için iki farklı özellikteki kumaşı alarak aşağıdaki deneyi yapıyor. 

 

I. Kumaş II. Kumaş

I. Kumaş

Su Su

II. Kumaş

Eşit boyutlarda olan kumaşları özdeş 

kaplara koyarak üzerine aynı miktarda su 

döküyor.

Kumaşların yüzeyindeki ilmeklerin uzun-

lukları yandaki gibidir.

Kumaşları kaplardan çıkardıktan sonra 

kalan su miktarlarının yandaki gibi oldu-

ğu görülüyor.

	 Buna	göre,	Buse’nin	yaptığı	bu	deneyle	ilgili	olarak	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yapılabilir?

A) II. kumaşın I. kumaştan daha fazla su çekmesi verilen bilginin ispatlandığını gösterir.

B) İstenilen bilginin ispatlanması için II. kumaşın bulunduğu kaba daha fazla su dökülmelidir.

C) İstenilen bilginin ispatlanması için kumaşların ilmek uzumlarının aynı olup kaplardan birine daha az su 
dökülmelidir.

D) İstenilen bilginin ispatlanması için I. kumaşın bulunduğu kaba su yerine aynı miktarda tuzlu su dökül-
melidir.

10. Şekildeki Güneş sisteminde bulunan gezegenler Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıralanmışlardır. 

 

 

G
ün

eş

1 2
3

4
5

6

7
8

	 Buna	göre,	numaralar	ile	gösterilen	gezegenlerle	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	söylenemez?

A) Halkası olan tüm gezegenlerin uydusu da vardır.

B) Asteroit kuşağı 4. ile 5. gezegen arasında bulunup gezegenleri iç ve dış gezegen olmak üzere ikiye ayırır.

C) 7. gezegen büyüklük olarak üçüncü sırada yer alıp Güneş çevresinde yuvarlanan bir varil gibi hareket eder.

D) Gezegenlerin uydu sayıları Güneş’e olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır.



A

Fen Bilimleri

23fikribilimyayinlari.com  | 

13. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine şekildeki fotografı gösteriyor ve öğle saatinde Türkiye’den de izlene-

bilecek Güneş tutulması olayını inceleme fırsatını bulacaklarını söylüyor. Sonra öğrencilerine güneş tutul-

ması ile ilgili neler bildiklerini soruyor. 

     

	 Buna	göre,	öğrencilerin	güneş	tutulması	ile	ilgili	aşağıda	verdikleri	bilgilerden	hangisi	doğrudur?

A) Teleskopla izlenebilen bir olaydır.        B) Dünya ve Güneş arasına ay girer.  

C) Ay’ın gölgesi Dünya’nın yarısını karanlıkta bırakır. D) Dünya’nın her kısmından gözlenebilir. 

12. Zeynep, fen bilimleri dersi için elindeki çubuklar ve balonlarla bacak modeli hazırlamış ve hazırladığı mo-

deli şekilde verilen önce I sonra II durumuna getirmiştir.    

     

   

      
I II

 
	 Balonlar	bacak	kaslarını	temsil	ettiğine	göre,	Zeynep’in	hazırladığı	bu	düzenek	ile	ilgili	aşağıdakiler-

den	hangisi	söylenebilir?

A) Bacağı hareket ettiren kaslar birbirine zıt çalışır. 

B) Düzenekte yarı oynar eklem gösterilmiştir.  

C) Bacak hareket ederken iki kas beraber kasılır. 

D) Bacağın hareket etmesi için bir kasın kasılıp gevşemesi yeterlidir. 

11. Şekildeki tabloda bazı kavramlarla ilgili bilgiler verilmiştir.   

 

Bir gezegen çevresinde, belirli bir yörüngede dolanan gezegenden küçük gökcisimleridir.

Dünya atmosferine giren ve bir ışık demeti oluşturarak buharlaşan kaya parçalarıdır. 

Çok büyük oldukları için atmosferde yanıp buharlaşmadan yeryüzüne düşen kaya parçalarıdır. 
 

	 Buna	göre,	bu	verilen	bilgiler	uygun	kavramlarla	eşleştirildiğinde	aşağıdakilerden	hangisi	boşta	kalır?

A) Meteor                 B) Göktaşı                           C) Uydu                           D) Krater
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14. Alper fen bilimleri dersi için şekildeki düzeneği hazırlamış ve sınıfta arkadaşlarına I ve II durumlarını göste-

rerek bir sunum yapmıştır. 

  

       

Lastik tıpa

Pipet

Cam kavanoz

Küçük balon

Büyük balon

I. Büyük balonu ipinden 
aşağı doğru çekmiş ve kü-
çük balon şişmiştir. 

II. Büyük balonu serbest 
bırakmış ve küçük balonun 
hacmi azalmıştır.  

Buna	göre,	Alper’in	yaptığı	sunum	ile	ilgili	arkadaşlarının	söylediği	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	

yanlıştır?		

A) Düzenekte kullandığın büyük balon diyaframı temsil etmektedir. 

B) Akciğerlerimiz iki tane olduğu için bir balon daha kullanmalıydın. 

C) I. durumda cam kavanoz hacmi azalan göğüs kafesini temsil etmektedir. 

D) II. durumda büyük balonu serbest bırakmak yerine biraz içe itip kubbeleştirmeliydin. 

15. Dolaşım sisteminin yapısını öğrenen Aslı, bu sistemi oluşturan yapıları evlerin ısıtılmasında kullanılan siste-

me benzetmiştir. Bunu göstermek amacıyla evlerdeki ısıtma sistemini temsili olarak şekildeki gibi çizmiş-

tir. 

Kombi

Sıcak 
su

Soğuk 
su Kalorifer 

peteği

 Aslı, ısıtma sistemindeki bölümlerle dolaşım sistemindeki yapıları eşleştirerek bazı yorumlar yapmıştır.

	 Buna	göre,	yapılan	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?

A) Kombi, kanı vücuda pompalayan kalbe benzemektedir.

B) Sıcak su taşıyan borular temiz kanı organ ve dokulara taşıyan atardamarlara benzemektedir.

C) Kalorifer petekleri, atar ve toplar damarları birbirine bağlayan ve kanın akış hızının en fazla olduğu kılcal 
damarlara benzemektedir.

D) Soğuk su taşıyan borular, kirli kanı doku ve organlardan toplayarak kalbe geri getiren toplardamarlara 
benzemektedir.


