Konu Testleri
Vücudumuzda Başaltım Konu Değerlendirme Testi
7. Boşaltımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
1.Böbrek sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vücudumuzun dengesini sağlamak
A) Bol bol su içilmesi gerekir.
B) Vücudumuzun beslenmesini sağlamak
B) Soğuktan, özellikle ayaklarımızı üşütmekten kaçınmamız gerekir.
C) Vücudumuz için zararlı maddeleri dışarı atmak.
C) Aşırı tuzlu yiyecekler böbreklerimize zarar verir.
D) Vücudumuzun su ihtiyacını sağlamak.
D) Spor yapmak böbrekleri zarar verir.
2. Böbrekleri çalışmayan bir kişinin, kanının temizlenmesi için bağlandığı makineye
ne isim verilir?
A) Diyaliz makinesi
B) Efor makinesi
C) Solunum cihazı
D.MR cihazı
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3. Boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Boşaltım sistemi kanın temizlenmesini sağlar.
B) Boşaltım sisteminin en önemli organı böbrektir.
C) Deri, boşaltıma yardımcı olan bir organdır.
D) Kalın bağırsak, boşaltım sisteminin bir organıdır.

8. Hangi seçenekte belirtilen organların tamamı atık maddelerin
vücudumuzdan uzaklaştırılmasında görevlidir?
A) Karaciğer – Dalak – Akciğer
B) Akciğer – Pankreas – İnce Bağırsak
C) İnce Bağırsak –Pankreas – Deri
D) Karaciğer – Deri – Akciğer

4.Vücudumuzun uzun süre susuz kalmasından en çok etkilenen organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) böbrek
B) beyin
C) mide
D) kalp
5. İnsanda boşaltım sisteminin temel görevi hangi seçenekte verilmiştir?
A) Hücrelere besin ve oksijen taşımak
B) Sindirim artıklarının dışarı atılmasını sağlamak
C) Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırmak.
D) Vücudun su dengesini sağlamak.

9. “……………………… böbreklere zarar verir.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşa -ğıdakilerden hangisinin gelmesi uygun
olmaz?
A) idrarımızı aşırı bekletmek
B) ayaklarımızı üşütmek
C) uzun süre susuz kalmak
D) bol miktarda su içmek
10. I. Böbrekler
II. İdrar Borusu
III. Üretra
IV. İdrar kesesi
İdrarın vücuttan uzaklaştırılma sırası nasıldır?
A) I – IV – II – III
B) III – II – IV – I
C) I – II – IV – III
D) I – III – IV – II

6. Evlerimizde biriken çöpleri nasıl dışarı atıyorsak vücudumuz da zararlı artıkları
dışarı atar. Bu zararlı atıkların dışarı atılması olayına ne ad verilir?
A) sindirim
B) boşaltım
C) dolaşım
D) solunum
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