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A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına 
(D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(.....) 1. Büyük kan dolaşımı, kirli kanın akciğerlerde temiz-
lenip tekrar kalbe dönmesidir.
(.....) 2. Kan grupları, kanımızdaki akyuvarlarda bulunan 
proteinlere göre belirlenir.
(.....) 3. Akyuvar sayısı kanda mikrop sayısının artmasına 
bağlı olarak artar.
(.....) 4. Kalpten akciğere kan götüren atardamar hariç tüm 
atardamarlar temiz kan taşır.
(.....) 5. Toplardamarlar genellikle vücudumuzdaki kirli kanı 
kalbe taşır.
(.....) 6. Alyuvarlar, kana kırmızı rengini veren ve hücrelere 
oksijen götürüp, hücrelerdeki karbon dioksiti uzaklaştıran 
kan hücreleridir.
(.....) 7. Akyuvarlar kanda en fazla bulunan kan hücreler-
dir.
(.....) 8. 18-65 yaş arasında, ağırlığı en az 50 kg ve üze-
rinde olan her sağlıklı birey kan bağışında bulunabilir.
(.....) 9. Küçük kan dolaşımı, kalbin sağ alt odacığından 
başlayıp sol üst odacığında biter.
(.....) 10. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın damar-
lara yaptığı basınca nabız denir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutu-
cuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

(Tansiyon, nabız, zengin, fakir, sağ üst, sol üst, akyu-
varlar, alyuvarlar, kan pulcukları, küçük kan dolaşımı, 
büyük kan dolaşımı, kılcal damarlar, sağ alt, sol alt, A, 
B, AB, 0)

C) Aşağıdaki tanımları ait olduğu kavramlarla eşleştirip 
tabloya yazınız.

D) Aşağıda verilen olayların hangisinin büyük veya 
küçük kan dolaşımına ait olduğuna karar vererek ilgili 
kutucuğu işaretleyiniz.

1. Vücuttaki dokular ile kan arasındaki madde alışveri-
şi………………. damarlar sayesinde gerçekleşir.
2. Kirli kanın temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kan dola-
şımı ile sağlanır.
3. Kalbe kirli kan getiren damarlar kalbin 
………………………. odacığına bağlanır.
4. Kalbin kasılıp gevşeme hareketinin atardamarın iç yüzeyi-
ne yaptığı basınca…………… denir.
5. Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine . . . . . . .. 
. . . . . . . denir.
6. Kandaki hücrelerin içerisinde sayısı en fazla 
olan…………………………. dır.
7. Küçük kan dolaşımı ....................odacıktan başlar, 
........................odacıkta biter.
8. …………………..vücut yaralanmalarında kanın damar 
dışında pıhtılaşmasını sağlar.
9. Kalbin sol tarafında oksijence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . kan bulunur.
10. İnsanlarda alyuvar yapısında bulunan………………….. 

ve…………………….. proteinleri kan grubunu belirler.

Tanımlar Kavramlar
1. Akciğer damarı hariç, hepsi kirli kan 
(oksijen bakımından fakir) taşır. a. Alyuvarlar

2. Kanı kalpten vücudumuzdaki yapı ve 
organlara taşıyan damarlardır. b. Tansiyon

3. Yaralanma anında kanın pıhtılaşma-
sını sağlayan hücrelerdir. c. Akyuvarlar

4. Kalbin her kasılışında atardamarlar-
da yaptığı vuruş etkisidir.

d.Büyük kan 
dolaşımı

5. Kan akış hızının en yavaş olduğu 
damardır.

e. Toplar
damar

6. Kanın, damarların iç duvarlarına yap-
tığı basınç.

f. Küçük kan 
dolaşımı

7. Kanda en fazla bulunan kan hücre-
sidir. g.Nabız 

8. Kalbin sağ alt odacığından başlayıp, 
sol üst odacığında biter.

h. Kılcal 
damar

9. Görevi mikroplara karşı vücudu sa-
vunmaktır ı. Atardamar

10. Kirli kanın akciğerlerde temizlenip 
tekrar kalbe dönmesidir.

i. Kan 
pulcukları

Tanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kavramlar

OLAY Küçük kan 
dolaşımı

Büyük kan 
dolaşımı

Kanın kalp ile akciğerler 
arasındaki dolaşımıdır.
Başlangıç yeri kalbin sol alt 
odacığıdır.
Başlangıç yeri kalbin sağ alt 
odacığıdır.
Kanın kalp ile vücut dokuları 
arasındaki dolaşımıdır.
Bitiş yeri kalbin sol üst 
odacığıdır.
Amacı kandaki oksijen 
oranının artmasını sağlamaktır.
Bitiş yeri kalbin sağ üst 
odacığıdır.
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D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.

Yukarıda verilen kalp görseline göre hangi seçenekte-
ki ifade hatalıdır?
A) 1 ile gösterilen odacık vücuttan toplanan oksijence fakir 
(kirli) kanın getirildiği odacıktır.  
B) 2 numara ile gösterilen odacık oksijence fakir (kirli) 
kanı akciğerlere temizlenmek üzere gönderen odacıktır. 
C) 3 numara ile gösterilen odacık oksijence fakir (kirli) kan 
bulunduran odacıktır. 
D) 4 ile gösterilen odacık oksijence zengin (temiz) kanın 

tüm vücuda gönderildiği odacıktır.  

2. Aşağıdaki şekilde kalbin bazı kısımları gösterilmiştir.

Bu kısımlarda bulunan kanın kirli ya da temiz olarak 
gruplandırılması hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir? 

Akciğer 
atardamarı

Aort 
atardamarı

Sağ alt 
odacık

Sol üst 
odacık

A) Temiz Temiz Kirli Temiz

B) Kirli Kirli Temiz Temiz

C) Temiz Kirli Temiz Kirli

D) Kirli Temiz Kirli Temiz

3. Aşağıdaki şekilde kalbin yapısı gösterilmiştir.

Buna göre, 
I. Sağ tarafında karbondioksit oranı fazla olan kan (kirli 
kan), sol tarafında ise oksijen oranı fazla olan kan (temiz 
kan) bulunur.   
II. Alt odacıklarda bulunan kas tabakası, üst odacıklara 
göre daha güçlüdür. 
III. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan 
kapakçıklar bulunur. 
Verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                   B) I ve II                

C) II ve III                    D) I, II ve III

4. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri 
karışık olarak verilmiştir.

DAMAR ÇEŞIDI GÖREVI

 Atardamarlar  Kan akış hızının en yavaş olduğu 
damarlardır.

 Toplardamarlar  Kalbimizden temiz kanı, organ ve 
dokulara taşıyan damarlardır.

 Kılcal damarlar  Doku ve organlarda toplanan kirli 
kanı, kalbe taşıyan damarlardır.

Yukarıdaki tabloda bulunan damar çeşitlerinin, özel-
likleri ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

A) B)

C) D)
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5. Aşağıdaki etkinlikte verilen bilgilerin karşısına bilgi doğ-
ru ise         , yanlış ise         ifadeleri konulacaktır.

BILGI D/Y

Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca 
nabız (kan basıncı) adı verilir.

Akciğerlerde temizlenen kanı kalbe götüren top-
lardamar hariç tüm toplardamarlar kirli kan taşır.

Toplardamarlar, atardamarlardan daha geniştir ve 
daha fazla kan taşır.
Kalbin art arda kasılmaları sonucu oluşan özellikle 
bilekteki atar damarlarda hissedilen kanın düzenli, 
ritmik hareketine tansiyon denir.

Etkinlik doğru bir şekilde tamamlandığında doğru 
seçenek hangisi gibi olur?

A) B) C) D)

6. Aşağıda insanda kan dolaşım sistemiyle ilgili bilgiler 
verilmiştir.
I. Kanın oksijence zenginleşmesini sağlar. 
II. Amacı, vücudumuzu oluşturan yapı ve organların besin 
ve oksijen ihtiyacını karşılamak; atık madde ve karbondi-
oksidin bu yapı ve organlardan uzaklaştırılmasını sağla-
maktır. 
III. Temizlenen kanı vücuda dağıtıp, kirli kanın tekrar kal-
be dönmesini sağlar. 

IV. Amacı kandaki oksijen oranının artmasını sağlamaktır. 

Buna göre, verilenlerden hangileri küçük, hangileri 
büyük kan dolaşımına aittir?

Küçük kan dolaşımı Büyük kan dolaşımı

A) II-IV I-III

B) III-IV I-II

C) I-IV II-III

D) I-III II-IV

7. Aşağıdaki şemada büyük ve küçük kan dolaşımında 
kanın izlediği yollar gösterilmiştir.

Şemaya göre; K, L, M ve N harflerinin karşılığı olan 
yapılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

K L M N
A) Sol üst 

odacık
Sağ alt 
odacık

Aort 
atardamarı

Ana 
toplardamar

B) Sağ üst 
odacık

Sol alt 
odacık

Akciğer 
atardamarı

Akciğer 
toplardamarı

C) Sağ üst 
odacık

Sol alt 
odacık

Akciğer 
atardamarı

Aort 
atardamarı

D) Sol üst 
odacık

Sağ alt 
odacık

Akciğer top-
lardamarı

Aort 
atardamarı

8. Aşağıdaki şemalarda küçük ve büyük kan dolaşımına 
ait bilgiler verilmiştir.

Şemalara göre; K, L, M ve N yerine aşağıdakilerden 
hangileri yazılmalıdır?

K L M N
A) Sağ alt 

odacık
Akciğer 

toplardamarı
Aort 

atardamarı
Sağ üst 
odacık

B) Sol alt 
odacık

Aort 
atardamarı

Sol üst 
odacık

Sol üst 
odacık

C) Sağ alt 
odacık

Akciğer 
atardamarı

Sağ üst 
odacık

Sağ alt 
odacık

D) Sağ üst 
odacık

Sol alt 
odacık

Akciğer 
toplardamarı

Sol üst 
odacık
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9. Aşağıda verilen Şekil-1’deki deney tüpüne konulan kan 
bir süre beklendikten sonra Şekil-2’deki görüntüyü alıyor. 

Kanın görünümündeki bu değişim ile ilgili seçenekte-
kilerden hangisi söylenemez? 

A) Kan plazmasının büyük bir bölümünü su oluşturur.
B) Kandaki hücrelerin içerisin¬de sayısı en fazla olan kan 
pulcuklarıdır.
C) Kanın yapısını yaklaşık olarak %45 kan hücreleri ve 
%55 plazma denilen sıvı oluşturmaktadır.

D) Kanda en fazla bulunan kan hücreleri alyuvarlardır.  

10. Aşağıda 4 kişiye ait kan grupları verilmiştir.

B Rh- 0 Rh- A Rh- B Rh+ 0 Rh+

Bu kişiler arasında yapılacak kan alışverişiyle ilgili 

hangi seçenekteki ifade doğrudur?

A) Hakan, Gülten’e kan verebilir.   

B) Ayşegül; Cansu’ya kan verebilir.     

C) Gülten, Ayşegül’e kan verebilir.  

D) Yukarıdaki kişilerin hiçbiri arasında kan alışverişi yapı-

lamaz.

A) Yalnız I                   B) I ve II                    

C) I ve III                     D) Yalnız III

11. Aşağıda insan kalbinin bazı bölümleri K, L, M ve N 
harfleriyle gösterilmiştir.

K, L, M ve N bölümleriyle ilgili olarak,
I.   K ile gösterilen kısım toplardamardır.  
II.  L ile gösterilen damar Aort atardamarıdır.  
III. M ile gösterilen damar karbondioksit bakımından zen-
gin (kirli) kan taşır. 
IV. N ile gösterilen kısım sağ alt odacıktır ve vücuda oksi-
jence zengin kanı pompalar. 
Ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II                      B) II ve III            

C) I- III ve IV               D) I-II -III ve IV

12.

Kan damarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Akciğer toplardamarı haricindeki toplardamarlar kar-
bondioksit oranı yüksek olan kanı taşır. 
B) Kılcal damarlar, kan ve dokular arasında madde alış-
verişini sağlar. 
C) Atardamarlar, kan akış hızının en fazla olduğu damar-
lardır.  
D) Akciğer atardamarı haricindeki atardamarlar oksijen 

oranı düşük olan kanı taşır. 
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Yazan - Çizen - Dizen: Fikret ÜNLÜ

13.

14. Aşağıda kan hücrelerine ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Görevi mikroplara karşı vücudu savunmaktır. Mikrop-
ların etrafını sarıp onları içine alarak veya özel salgılar 
üreterek mikropları yok eder.
II. Yapısında bulunan özel proteinler ile yaralanma anında 
kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.  
III. Akciğerlerden aldığı oksijen gazını vücut hücrelerine, 
hücrelerde oluşan karbondioksit gazını da akciğerlere 
taşımakla görevli hücrelerdir.  
Özellikleri verilen kan hücreleri hangi seçenekte doğ-

ru olarak eşleştirilmiştir?

I II III

A) Kan pulcukları Alyuvar Akyuvar

B) Alyuvar Akyuvar Kan pulcukları

C) Akyuvar Kan pulcukları Alyuvar

D) Akyuvar Alyuvar Kan pulcukları

Yukarıda büyük ve küçük kan dolaşımında görev yapan 

damarlardan bazıları numaralarla gösterilmiştir.

Şekilde gösterilen damarlardan hangilerindeki oksijen 

oranı en fazladır?

A) 1 ve 2                     B) 1 ve 4

C) 2 ve 3                     D) 3 ve 4

15. Kişi Kan Grubu Rh faktörü

Basri 0 +

Sibel A +

Alper AB -

Feray 0 +

Önder B -

Yukarıda verilen kişilere ait kan grupları tablosu ince-

lendiğinde hangi seçenekteki ifade yanlış olur?

A) Basri, Feray’a kan verebilir.  

B) Önder, tablodaki kimseden kan alamaz ve veremez.   

C) Sibel, tablodaki kimseden kan alamaz ve veremez.    

D) Alper hem Önder’e hem de Sibel’e kan verebilir.  

16. Aşağıdaki etkinlikte verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise 

Y yolu takip edilerek çıkışa ulaşılacaktır.

Kan bağışlamanın sağlığa herhangi bir zararı yoktur. 
Hatta kan veren kişinin kan hücreleri yenilendiği 
için kişi daha sağlıklı olur. 
Üstelik tanımadığı bir kişinin hayatını kurtarmak 
bağışçıyı mutlu eder. Kan bağışı aynı zamanda 
toplumsal dayanışmayı da sağlar. 
Bu açıdan kan bağışı hem birey hem de 
toplum açısından çok önemlidir.  

15 ve 65 yaş arası, sağlıklı, 
bulaşıcı hastalığı veya riski 
olmayan, 40 kg’ın üzerindeki 
her insan kan bağışlayabilir.  

Herhangi bir yaralanma 
durumunda, bazı hastalık 
veya ameliyatlarda kana ihtiyaç 
duyan bireye başka birinden 
kan verilmesine kan nakli denir. 

D Y

D DY Y

Etkinlik doğru tamamlandığında hangi çıkışa ulaşılır?

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


