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5. BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI      

8.sınıf 
 

1. Koku şu halde ise algılanabilir: 
A.  Gaz  
B.  Sıvı  
C. Katı  
D. Çözülmüş durumda                       (1p.) 

2. Merkezi sinir sistem şunlardan oluşmuştur: 
A.  Omurga sinirleri ve  omurga beyni 
B.  Kafatası ve omurga sinirleri 
C. Kafatası beyni ve omurga beyni 
D. Kafatası sinirleri ve omurga beyni   (1p.) 

3. Dişin hangi kısmında kan damarları ve 
sinirler bulunur? 

A. Dentin (diş minesi) 
B. Diş eti 
C. Diş pulpası 
D. Diş koronu                                       (1p.)   

4.  Üç çeşit konicik vardır ve onlar şu renkleri 
algılar:  
A.   Kırmızı, mavi, sarı 
B.   Pembe,mor, sarı 
C. Kırmızı, yeşil, mavi 
D. Siyah , yeşil, gri                                 (3p.) 

5. Kaslar kemiklere aşağıdakilerden hangisi ile 
bağlanırlar:  
A.  Eklemler (bilekler) 
B.  Kas kirişleri (dizgeler) 
C. Tetanoslar  
D. Sinirler                                              (1p.) 

6. Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmı 
olan irisin ortasında bulunur:   
A.  Saydam tabaka 
B.  Aş tabaka 
C. Göz bebeği 
D. İris                                                  (1p.) 

7. Hangileri Antagonist tir... 
A. Biseps ve triseps 
B.    Kas kirişleri 
C.  Ön kol ve dirsek kemiği 
D.  Verilenlerin hepsi                            (1p.) 

8. Kaslar şunu yapamaz: 
A.  Güç oluşturma  
B.  İtme  
C. Kasılma (kontraksyon) 
D. Kısalma                                           (1p.) 

9. Kemoreseptörler nerede bulunur: 
A.   Kulak  
B.   Damak  
C. Dil  
D. Dil ve burun                                       (1p.) 

10. Amilaz nerede salgılanır? 
A.   Ağız  
B.   Midde  
C. Ince bağırsak  
D. Ağız ve ince bağırsak                       (1p)               

11. Зinsan organizmasında kimyasal 
reaksyonları hızlandıran maddeler 
şunlardır:  

A. Sinir hücreleri 
B. Еnzimler 
C. Özelleşmiş hücreler 
D. Verilenlerin hepsi                           (1p.) 

12. Kanda bulunan ve bakteri ve virüsleri yok 
etmekten sorumlu moleküller hangileridir? 

A. Leukositler  
B. Hormonlar  
C. Antikorlar  
D. Еnzimler                                             (1p.) 

13. Karbondioksit dokulardan kana şu yolla 
geçer:  
A.  Osmoz  
B.  Difüzyon  
C. Oksidasyon  
D. Redüksyon                                      (1p.) 

14. Kanın pompalanmasıyla oluşan en güçlü 
basınç hangi damarlarda oluşur:   

A. Arterler (atardamarlar) 
B. Venler (toplar damarlar) 
C. Kılcal damarlar 
D. arterioller                                (1p.) 

15. verilenlerden hangileri yardımcı sindirim organlarıdır?  
 

A.  Tükürük bezleri, tiroid bezi, karaciğer, pankreas  
B. Pankreas, öd(safra) kesesi, karaciğer, tükürük bezleri 
C. Karaciğer, tiroid bezi, dalak, öd(safra) kesesi 
D. Mide, pankreas, onikiparmak bağırsak, öd (safra) kesesi                                                  (4 p.) 



 Resim 1 
16. Resimdeki F harfi ile hangisi gösterilmiştir:  

A.   Dirsek kemiği 
B.   Ön kol (cüce) kemiği 
C. Kürek kemiği 
D. Köprücük kemiği                                (1p) 

17. B harfi ile hangisi işaretlenmiştir: 
 

A. Baldır (but) kemiği 
B. Dirsek kemiği 
C. Omuz (pazı) kemiği  
D. Göğüs kemiği                                    (1p.) 

18. Resimdeki C harfi ile hangisi 
işaretlenmiştir: 
 

A. Omuz (Pazı) kemiği 
B. Dirsek kemiğinin  iki başlı kası 
C. Kas kirişi  
D. Dirsek kemiğinin üç başlı kası        (1p.) 

19. Biseps kasına antagonist (zıt) olan kas 
hangi harf ile işaretlenmiştir:  

A. C 
B. Ç 
C. D 
D. Е                                                       (1p.) 

20. Resimde elin F ile işaretlenmiş olan kısmı 
kasılırsa o zaman el: 

A.  Kalkacak  
B.  İnecek  
C. Dinlenme durumunda kalacak 
D. Verilenlerden hiçbiri doğru değildir  (1p.) 

21. Elin C ile işaretlenmiş olan kısmı kasılırsa 
o zaman el:  

A.   Dinlenir  
B.   İnecek 
C. Kalkacak 
D. Verilenlerden hiçbiri döğru değil  (1p.) 

22. Verilen kemiklerden hangileri sinoviyal 
(oynar bilek) ile birleşir? 

A.   Parmak kemikleri 
B.   Baldır (but) kemiği ve kalça kemeri  
C. Baş kemikleri 
D. Kaburgalar ve göğüs kemiği       (1p.) 

23. Köprücük kemiği ve kürek kemiğ 
hangisinin kısımlarıdır?  

A. Kalça kemeri 
B. Göğüs kafesi 
C. Omuz kemeri 
D. Boyun                                  (1p.) 

16’den 21’ye olan sorular  
resim 1 ile ilgilidir 



Resim 2 
24. Resimde sindirim sisteminde proteinlerin 

sindiriminin başladığı kısım hangi harf ile 
işaretlenmiştir?  

A.   А 
B.   I 
C. B 
D. Ç                                                 (1p.) 

25. A ile işaretlenmiş sindirim sistemi kısmında 
ne gerçekleşir?  
 

A. Yağ, protein ve şekerlerin parçalanması  
B. Pankreas özsuyunun oluşması 
C. Öd(safra) özsuyunun oluşması 
D. Suyun reabsorbsyonu (geri emilimi)  (1p.) 

26. Sindirim sisteminide amilaz enziminin 
oluştuğu kısım hangi harf ile 
işaretlenmiştir?  
 

A.   I 
B.   Ğ 
C. Ç  
D. E                                              (1p.) 

27. Sindirim sisteminde proteazların oluştuğu 
kısım hangi harf ile işaretlenmiştir? 

A.   I  
B.   Ğ 
C. Ç  
D. E                                          (1p.) 

28. Suyun reabsorbsyonu (geri emilimi) 
sindirim sisteminin hangi harf ile 
işaretlenmiş kısmında gerçekleşir? 

A.  А 
B.  I 
C. B 
D. Ç                                             (1p.) 

29. İnce bağırsakta yağları parçalayan 
enzimler hangileridir?   

A. Proteaz 
B. Аmilaz 
C. Lipaz 
D. Ptiyalin                                    (1p.) 

24’den 28’ye olan sorular  
resim 2 ile ilgilidir 



Resim 3 
30. Böbreğin kanı filtreleyen kısmı hangisidir?  

 
A. Böbrek bardağı 
B. Böbrek piramidi 
C. Nefron  
D. Böbrek havuzcuğu                        (1p.) 

31. Böbrek piramitleri böbrek özünde 
yerleşmiştir, resimde böbrek özü hangi 
harf ile işaretlenmiştir?  

A. Ç 
B. B 
C. D 
D. А                                                  (1p.) 

32. Boşaltım sisteminin hangi kısmı 
filterelenmesi gereken kanı taşır? 

A. B 
B. G 
C. F 
D. E                                                     (1p.) 

33. Boşaltım sisteminin son ürünü olan idrar 
hangi harf ile işaretlenen kısıma dökülür?  

A. B 
B. G 
C. F 
D. E                                       (1p.) 

34. Böbreklerden kalbe götürülen kan böbrek 
toplar daarı ile taşınmaktadır. Böbrek 
toplar damarı resimde hangi harf ile 
işaretlenmiştir?  

A. G 
B. F 
C. E 
D. Verilenlerden hiçbiri doğru değil           (1p) 

 

35. İdrarı idrar kesesine kadar taşıyan kısım E 
harfi ile işaretlenmiştr, bu kısmın adı nedir?  
  

A. Böbrek kanalı 
B. İdrar borusu (sidik hattı)  
C. Böbrek cisimciği 
D. Nefron                              (1p.) 

36. Bağırsak kirpiklerinin (hortumları) görevi:  
A. Suyun reabsorbsyonunu hızlandırmak 
B. Besin maddelerinin absorbsyonunu (emilimini) 

hızlandırmak  
C. Besinin hareketini hızlandırmak  
D. Besin maddelerinin absorbsyon (emilim - 

hortum) alanını genişletmek                     (1p.) 
 
 

37. Besin maddelerinin sindirimden, vitaminler, 
mineraller ve suyun epitelden kana geçişine 
ne denir? 
A.  sindirim 
B.  salgılama 
C. Absorbsyon (emilim) 
D. boşaltım                                 (1p.) 

 

30’den 35’ye olan sorular  
resim 3 ile ilgilidir 



38. kalp karbındioksitli (indirgenmiş) kanın 
kalbe girmesine ne zaman izin verir?  

A. Kasıldığı zaman  
B. Gevşediği zaman  
C. Toplar damar valfları (kapakçıkları) 

açıldığı zaman 
D. Atar damar valfları (kapakçıkları) açıldığı 

zaman                                   (1p.) 

39. Kemikli balıklarda hangi dolaşım sistemi 
mevcuttur?   
A. Laküner dolaşım 
B. Açık dolaşım 
C. Kapalı dolaşım 
D. İki yönlü dolaşım                            (1p) 

40. Slyangozda dolaşım hangi türdendir?  
 

A. Laküner dolaşım 
B. Açık dolaşım 
C. Kapalı dolaşım 
D. İki yönlü dolaşım             (1p.) 

41. Verilen kan damarlarından hangisinde en 
kalın kas tabakası vardır? 
 

A. Toplar damarlar (venler) 
B. Atar damar kılcalları 
C. Atardamarlar (arterler) 
D. Toplar damar kılcalları              (1p.) 

42. Verilen kan damarlarıından hangisinin en 
geniş çapı vardır?  

A. Аort 
B. Akciğr atardamarı  
C. Akciğer toplardamarı 
D. Кılcallar                                  (1p.) 

43. Leukositlerde bulunan hangi moleküller 
bakterileri yok etmekten sorumludur?  

A. Hormonlar  
B. Аntikorlar 
C. Еnzimler 
D. Тrombositler                   (1p.) 

44. Verilen kemiklerden hangisi alt 
ekstremitelerin hareketli kısımlarından 
biridir?  

A. Leğen kemiği 
B. Uyluk (But) kemiği 
C. Ön kol kemiği 
D. Bilek kemikleri                               (1p.) 

45. Verilen dokulardan hangisi yenilenir? 
A. Epidermal doku 
B. Kemik dokusu 
C. Kan dokusu 
D. Sinir dokusu 
E. Verilenlerin hepsi                     (1p.) 

46. Pozitif Benedikt testi şunu ifade eder:  
A. Karışımın maviye boyanmasıyla nişastanın varlığını  
B. Karışımın maviye boyanmasıyla şekerin varlığını  
C. Karışımın sarı-turuncuya boyanmasıyla karbonhidratların varlığı  
D. Karışımın sarı-turuncuya boyanmasıyla nişastanın varlığını                                        (2 p.) 
47. Kalpteki valfler (kapakçıklar) kalbin hangi yönde akmasına izin vermez?  
A. Sol karıncıktan sol kulakçığa  
B. Sol kulakçıktan sol karıncığa 
C. Sağ karıncıktan sağ kulakçığa 
D. Sağ kulakçıktan sol kulakçığa                                                                                             (1p.) 

 
48. Pozitif Lugol testi şunu ifade eder: 
A. Karışımın maviye boyanmasıyla nşastanın varlığı 
B. Karışımın maviye boyanmasıyla şekerin varlığı  
C. Karışımın sarı-turuncuya boyanmasıyla karbonhidratların varlığı 
D. Karışımın sarı-turuncuya boyanasıyla nişastanın varlığı                                                (2 p.) 

 
49. Refleks yayı şu sıralama ile oluşur:  

A. Efektör, sinir, beyin,uyartı, reseptör  
B. Uyartı, reseptör,beyin,sinir,efektör  
C. Resptör, sinir, beyin,efektör, uyartı  
D. Uyartı, reseptör, beyin,efektör, sinir                                                                    (5 p.) 

50. Deride hangi reseptörler bulunur? 
A. Dokunma, ışık, ses, basınç  
B. Basınç, sıcaklık, kemoreseptörler, ağrı  
C. Dokunma, ağrı, basınç, sıcaklık  
D. Sıcaklık, dokunma, ağrı, kemoreseptörler                                                     (4 p.) 



51. Difüzyon parçacıkların nerden nereye hareketini ifade eder?  
A. moleküllerin yarı geçirgen zardan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru geçişi  
B. moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi  
C. moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi  

            D.  verilen bütün tanımlar doğrudur                                                                                   (1 p.) 
 

52. Derisinde yaralar olan bir insanda aşağıdakilerden hangisi vardır?  
A. Vitamin D eksikliği ve iskorbut hastalığı  
B. Vitamin C eksikliği ve iskorbut hastalığı 
C. Vitamin D eksikliği ve raşitizm hastalığı  
D. Demir eksikliği ve anemi                                                                                         (2 p.) 
 

53. Açık kırmızı rengi olan kan mavi-kırmızı renkte olan kan ile kıyaslandığında, 
aşağıdakilerden hangisi açık kırmızı renkte olan kan ile ilgili doğrudur?   

A. Oksijenlidir, çok fazla oksijen içerir ve vucüttaki kan dolaşımının sol tarafından 
akmaktadır  

B. Çok fazla oksijen içerir, daha fazla beyaz kan hücresi içerir ve vucüttaki kan dolaşımının 
sol tarafından akmaktadır  

C.  Az oksijen içerir, vucüttaki kan dolaşımının sol tarafından akar ve oksijenlidir.  
D. Vucüttaki kan dolaşımının sağ tarafından akar, çok fazla beyaz kan hücresi içerir ve 

oksijenlidir  
E.   Oksijenlidir, toplar damarlardan akar ve az miktarda oksijen içerir                    (3 p.) 

  54’ten 83’e kadar olan soruları Doğru (A) veya Yanlış (B) ‘yi sararak cevaplamalısın. Cevap kağıdında 
da doğru cevaplar için A harfini yanlış cevaplar için de B harfini işaretlemen gerekir.    
                                                                                                    (soruların her biri  1 puan değerinde) 

54. Metabolima organizmadaki maddelerin parçalandığı kimyasal 
süreçleri ifade eder.  Doğru (А) Yanlış  (B)  

55. Böbrek kabuğunda (kortekste) idrarı nefronlardan toplayan çok 
sayıda borucuklar vardır. Doğru (А)  Yanlış  (B) 

56. Böbrek üç kısımdan oluşmuştur: böbrek kabuğu, böbrek özü ve 
böbrek havuzcuğu. Doğru (А) Yanlış (B)  

57. Vucüttaki atar damarların kanın tek yönde akmasını sağlayan 
kapakçıkları (valfları) vardır. Doğru (А) Yanlış (B)  

58. Genelde kanda en fazla beyaz kan hücresi (lökosit) bulunur.  Doğru (А)  Yanlış (B)  

59. Trombositlerin çekirdekleri vardır  Doğru  (А) Yanlış (B)  
60. Kulak işitme ve denge duyu organıdır.  Doğru (А)  Yanlış (B) 

61. Kulak (işitme)  kanalı işitm zarı denen zar ile sonlanır.  Doğru (А)  Yanlış (B) 

62. Çene kemiği oynar eklem (bilek) yardımıyla kafatasının beyin 
kısmı ile bağlanmaktadır.  Doğru  (А) Yanlış (B) 

63. Omuzdaki eklem (bilek) iki yönde hareket edebilir.   Doğru (А)  Yanlış  (B)  
64. Omuz asma eklem (bilek) tir.  Doğru  (А)  Yanlış  (B)  

65. Oynar eklemlerdeki (bileklerdeki) sıvıya sinovyal sıvı denir.  Doğru (А)  Yanlış (B) 

66. Kasılan biseps (iki başlı kas) kolu içe doğru bükmektedir. Doğru  (А)  Yanlış  (B) 
67. Kaslar kasılma (kontraksyon) sırasında uzarlar. Doğru  (А)  Yanlış (B) 
68. Kasılan kaslar çekme gücü oluştururlar.  Doğru (А) Yanlış (B) 
69. Uzun kemikler bir epifiz ve iki diyfizden oluşmştur.  Doğru (А)  Yanlış  (B) 
70. Reseptöler uyartıyı beyine kadar iletirler.  Doğru (А)  Yanlış  (B)  
71. İç kulaktaki slyangoz sıvı ile doludur. Doğru (А)   Yanlış(B)  

72. Kulak kısımlarından geçerken ses titreşimlerinin şiddeti azalır.  Doğru (А) Yanlış (B)   



73. Şiddetli sesler sağırlığa neden olabilirler.  Doğru (А) Yanlış (B)  
74. Dış kulak üç tane kulak kemikçiğinden oluşmuştur. Doğru (А)  Yanlış (B)  

75. Östaki borusu titreşimleri eşitler. Doğru  (А)  Yanlış (B)  

76. Kan ve dokular arasında gaz değişimi atardamar duvarlarında 
gerçekleşir.  

Doğru (А)  Yanlış (B)  

77. Küçük kan dolaşımında sadece oksijenli kan bulunur. Doğru  (А)  Yanlış (B)  
78. Omurgasız hayvanların açık kan dolaşımı vardır. Doğru  (А) Yanış (B) 
79. Koroner damarlardan indirgenmş (karbondioksitli) kan geçer. Doğru (А)  Yanlış (B)  

80. Sağ kulakçıkla birleşen toplar damarların karıncığa girdikleri 
yerde kapakçıkları (valfları) vardır.  

Doğru (А)  Yanlış (B)  

81. Kalbin alışması sırasında kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda 
kasılırlar. 

Doğru (А)  Yanlış (B)  

82. Nabız toplar damarlara dokunmakla hissedilebilir. Doğru  (А)  Yanlış (B)  

83. Nabız kulakçıkların bir dakika içindeki kasılmalarına eşittir. Doğru (А)   Yanlış  (B) 

 

 


