
UZUN KEMİK
 Boyu eninden ………………… olan 

kemiklerdir
 İç kısımlarında …………………iliği denilen

yapı bulunur
 Uzun Kemik Örnekleri, Ön kol , 

………………. , Baldır , Pazu kemiği, El ve 
ayak kemikleri (parmaklar) ,

KISA KEMİK
 Uzunluğu, kalınlığı ve genişliği (eni

boyuna) birbirine …………………….olan 
kemiklerdir.

 Yapısında sarı kemik iliği
………………………

Kısa Kemik Örnekleri;
………………..kemikleri , Ayak bilek
kemikleri , ………………………. kemikleri
YASSI KEMİK
 Eni boyundan …………….. olan 

kemiklerdir
 Yapısında sarı kemik iliği

………………….
Yassı Kemik Örnekleri; Kafatası, 
……………………., Leğen kemiği, Gögüs
Kafesi, …………………………..

KEMİK ÇEŞİTLERİ EKLEM ÇEŞİTLERİ
OYNAR EKLEM
 Hareket yeteneği …………………. olan 

eklemlerdir.
 Kemikler arasında ……………. ve 

……………………. sıvısı bulunur
 Eklem sıvısı kayganlık sağlar.

Eklemin uç kısmında eklem
……………………. bulunur

 Eklem sıvısı ve eklem kıkırdağı
kemiklerin ……………………engeller

Kol ve bacaklarda, Dirsek, Omuz, Parmak
kemiklerinde bulunur
YARI OYNAR EKLEM
 Hareket yeteneği oynar ekleme göre 

……….., oynamaz ekleme göre ………dır
 Hareketi …………………
 Kemikler arasında kıkırdak bulunur , 

eklem sıvısı ………………..
Gögüs kafesi, Boyun, Bel omurları, Alt 
çenede bulunur
OYNAMAZ EKLEM
 Kemikleri hareket ettirmeyecek

şekilde kaynamış, …………………….. 
eklemlerdir.

 Eklem sıvısı ……………………
Yüz kemikleri , Üst çene , Kafatası, 
Kuyruk sokumunda bulunur
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YASSI KEMİKLER ÖRNEKLERİ

KISA KEMİKLER ÖRNEKLERİ

UZUN KEMİKLER ÖRNEKLERİ Kemik çeşit örnekleri 
etrafındaki noktalı 
yerlerden kesilip uygun 
kısma yapıştırılacak
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 Boyu eninden ………………… olan kemiklerdir
 İç kısımlarında …………………iliği denilen yapı bulunur
 Uzun Kemik Örnekleri, Ön kol , ………………. , Baldır , 

Pazu kemiği, El ve ayak kemikleri (parmaklar) , 
………………… , Dirsek

 Uzunluğu, kalınlığı ve genişliği (eni boyuna) 
birbirine …………………….olan kemiklerdir.

 Yapısında sarı kemik iliği ………………………
 İnsan vücudunda en kısa kemik kulakta bulunan

………………. kemiğidir.
Kısa Kemik Örnekleri; ………………..kemikleri , Ayak bilek
kemikleri , ………………………. kemikleri

 Eni boyundan …………….. olan kemiklerdir
 Yapısında sarı kemik iliği ………………….

Yassı Kemik Örnekleri
• Kafatası, ……………………., Leğen kemiği, Gögüs

Kafesi, …………………………..

Kemik çeşit 
örnekleri 
etrafındaki 
noktalı 
yerlerden 
kesilip uygun 
kısma 
yapıştırılacak
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UZUN KEMİK 
 Boyu eninden fazla olan kemiklerdir
 İç kısımlarında sarı kemik iliği

denilen yapı bulunur
 Kol ve bacak kemikleri örnektir.
 Uzun Kemik Örnekleri, Ön kol , 

Uyluk , Baldır , Pazu kemiği, El ve 
ayak kemikleri (parmaklar) , kaval , 
Dirsek

KISA KEMİK
 Uzunluğu, kalınlığı ve genişliği (eni

boyuna) birbirine yakın olan kemik-
lerdir.

 Yapısında sarı kemik iliği bulunmaz
 İnsan vücudunda en kısa kemik

kulakta bulunan üzengi kemiğidir.
Kısa Kemik Örnekleri; El bilek
kemikleri , Ayak bilek kemikleri , Omur
kemikleri
YASSI KEMİK 
 Eni boyundan fazla olan 

kemiklerdir
 Yapısında sarı kemik iliği yoktur

Yassı Kemik Örnekleri
• Kafatası, Kaburga, Leğen kemiği, 

Gögüs Kafesi, Kürek kemiği

KEMİK ÇEŞİTLERİ EKLEM ÇEŞİTLERİ
OYNAR EKLEM
Hareket yeteneği fazla olan eklemlerdir.
 Kemikler arasında boşluk ve eklem

sıvısı bulunur
 Eklem sıvısı kayganlık sağlar.
 Eklemin uç kısmında eklem kıkırdağı

bulunur
 Eklem sıvısı ve eklem kıkırdağı

kemiklerin aşınmasını engeller
Eklemin olduğu yerler: Kol ve bacaklarda, 
Dirsek, Omuz, Parmak kemiklerinde
YARI OYNAR EKLEM
 Hareket yeteneği oynar ekleme göre 

az, oynamaz ekleme göre fazladır
 Hareketi kısıtlıdır.
 Kemikler arasında kıkırdak bulunur , 

eklem sıvısı bulunmaz
Yarı oynar eklemin bulunduğu yerler;
Gögüs kafesi, Boyun, Bel omurları, Alt 
çene
OYNAMAZ EKLEM
 Kemikleri hareket ettirmeyecek

şekilde kaynamış, hareketsiz
eklemlerdir.

 Eklem sıvısı yoktur.
Oynamaz eklemin bulunduğu yerler; Yüz
kemikleri , Üst çene , Kafatası, Kuyruk
sokumu
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 Boyu eninden fazla olan kemiklerdir
 İç kısımlarında sarı kemik iliği denilen yapı bulunur
 Kol ve bacak kemikleri örnektir.
 Uzun Kemik Örnekleri, Ön kol , Uyluk , Baldır , Pazu

kemiği, El ve ayak kemikleri (parmaklar) , kaval , 
Dirsek

 Uzunluğu, kalınlığı ve genişliği (eni boyuna) 
birbirine yakın olan kemiklerdir.

 Yapısında sarı kemik iliği bulunmaz
 İnsan vücudunda en kısa kemik kulakta bulunan

üzengi kemiğidir.
Kısa Kemik Örnekleri; El bilek kemikleri , Ayak bilek
kemikleri , Omur kemikleri

 Eni boyundan fazla olan kemiklerdir
 Yapısında sarı kemik iliği yoktur

Yassı Kemik Örnekleri
• Kafatası, Kaburga, Leğen kemiği, Gögüs Kafesi, 

Kürek kemiği
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