
 

 

1- Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için;

I.   Bol miktarda su içilmeli 

II.  İdrar uzun süre tutulmamalı 

III. Aşırı tuzlu baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı 

İfadelerinden hangileri doğrudur? 

A) I           

B) II – III                   

C)I – III          

D) I – II – III 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin 

sağlığının korunması için yapılması  gereken 

davranışlardan değildir? 

A)Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak 

durulmalıdır  

B) İdrar uzun süre tutulmamalıdır  

C) Bol su  içilmemeli, sulu gıdalar alınmamalıdır 

D) Bel ve ayaklar sıcak tutulmalıdır. 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organ 

değildir? 

A)Akciğer            

B)Karaciğer          

C)Pankreas                  

D)Deri 

 

4-  Aşağıdakilerden hangisi boşaltım maddelerinin 

dışarı atılmasında görevli değildir? 

A) Deri         

B) Böbrekler        

C)Karaciğer          

D) Akciğer  

 

5-  Boşaltım sistemi ile ilgili olarak; 

1. Kanın zararlı maddelerini süzmesi 

2. Zararlı maddelerin vücuttan atılması 

3. Fazla minarelerin dışarı atılması 

Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1       B) 1 ve 2     

C)2 ve 3          D) 1,2 ve 3

 

6-  Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi 

elamanlarından değildir? 

A) ince bağırsak       

B) böbrekler                   

C) idrar kesesi                     

D) idrar kanalı 
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Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için; 

III. Aşırı tuzlu baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı 

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin 

gereken 

A)Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak 

içilmemeli, sulu gıdalar alınmamalıdır  

Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organ 

maddelerinin 

 

Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

B) 1 ve 2      

D) 1,2 ve 3 

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi 

7-  Boşaltım sisteminde karaciğerin görevi 

nedir?                          

A)İdrarı dışarı atmak. 

B)Üreyi oluşturmak 

C)Dışarıya su ve tuz atmak

D)Kalın bağırsağa yardımcı

 

8-  Bir insanın karaciğeri görevini tam olarak yerine 

getiremezse, boşaltım sistemi ile ilgili ne sorunu olabilir 

? 

A)Yağların atılması zorlaşır.

B) Su ve tuz vücuttan atılamaz.

C) Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye 

çeviremez. 

D) Proteinler amino asite çevrilemez.

 

9- Aşağıdaki organ guruplarında hangileri boşaltımda 

görevlidir? 

A)Mide-karaciğer-akciğer

B)Karaciğer-böbrek-pankreas

C)Deri-karaciğer-pankreas

D) Deri-akciğer-karaciğer

10- Canlılarda solunum,

yutma, çiğneme gibi isteğimiz dışındaki hareketleri 

kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Beyin   B)Omurilik Soğanı

C)Beyincik  D)Omurilik   

 

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Böbreklerde oluşan idrarı idrar 

B) İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar 

depolandığı kısımdır. 

C) İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır.

D) Vücudumuzda oluşan atık maddeler, sadece 

böbrekler tarafından vücudumuzdan uzaklaştırılır.

 

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kana karışan atık maddelerin vücuttan dışarı 

atılması işlemi “boşaltım” olarak adlandırılır.

B) İdrar kesesinde depolanan idrar, vücuttan idrar 

borusu (üreter) ile dışarı atılır.

C) Karaciğerler, karbondioksit ile birlikt

buharını dışarı verir. 

D) Deri oluşan atık maddeleri, bir miktar su ile birlikte 

ter olarak dışarı atar. 
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Boşaltım sisteminde karaciğerin görevi 

nedir?                           

C)Dışarıya su ve tuz atmak 

D)Kalın bağırsağa yardımcı olma 

Bir insanın karaciğeri görevini tam olarak yerine 

getiremezse, boşaltım sistemi ile ilgili ne sorunu olabilir 

A)Yağların atılması zorlaşır. 

B) Su ve tuz vücuttan atılamaz. 

C) Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye 

asite çevrilemez. 

Aşağıdaki organ guruplarında hangileri boşaltımda 

akciğer-böbrek 

pankreas-kalp 

pankreas-akciğer 

karaciğer-böbrek 

Canlılarda solunum, dolaşım, boşaltım, 

çiğneme gibi isteğimiz dışındaki hareketleri 

kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

B)Omurilik Soğanı 

D)Omurilik    

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır. 

İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar 

İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır. 

Vücudumuzda oluşan atık maddeler, sadece 

böbrekler tarafından vücudumuzdan uzaklaştırılır. 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Kana karışan atık maddelerin vücuttan dışarı 

atılması işlemi “boşaltım” olarak adlandırılır. 

İdrar kesesinde depolanan idrar, vücuttan idrar 

borusu (üreter) ile dışarı atılır. 

Karaciğerler, karbondioksit ile birlikte bir miktar su 

Deri oluşan atık maddeleri, bir miktar su ile birlikte 


