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1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun terimlerle tamamlayınız. 

a. Soluk borusunda mukus salgılayan hücrelere …………………………………………. denir. 

b. Yemeklerin soluk borusuna geçmesi …………………………………………. tarafından önlenir. 

c. Organik besin maddelerinden enerji üretilmesine …………………………………………. denir. 

d. Kan ile vücut hücreleri arasındaki gaz alışverişine ………………………………………….denir. 

e. Dış çevre ile solunum yüzeyleri arasındaki gaz alışverişine ………………………………………….denir. 

f. Solunum gazlarının kana geçtiği akciğer yapısına …………………………… denir. 

g. Kanda solunum gazlarını taşıyan pigmentlere ………………………………………….denir. 

h. Oksijenin % 98’i alyuvarlarda ………………………………………….şeklinde taşınır. 

i. Solunum gazları, kılcal damardan, alveollerden veya hücreden ………………………… ile geçiş yapar. 

j. Karbondioksitin yaklaşık  % 70’i plazmada ………………………………………….şeklinde taşınır. 

 

2) Hemoglobin ile ilgili aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” ile kodlayınız 

a. (…) Protein yapılıdır. 

b. (…) Solunum gazları ile tersinir reaksiyon verir. 

c. (…) Yapısında metal iyonu olarak demir bulundurur. 

d. (…) Kana renk verir. 

e. (…) Kanın gaz taşıma kapasitesini artırır. 

f. (…) Oksijenin % 98’ini taşır. 

g. (…) Karbondioksitin % 23’ünü taşır. 

h. (…) Solunum gazları ile kolay birleşip ayrılır. 

i. (…) Azot gazı ile bağ oluşturarak vurgun olayını önler. 

j. (…) Karbon monoksit ile bağ kuramaz 

 

3) Solunum sistemi ile ilgili aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” ile kodlayınız. 

a. Adrenalin ve tiroksin hormonu solunumu hızlandırır. 

b. Solunum hızı omurilik soğanı ve ponstaki merkezler tarafından düzenlenir. 

c. Kandaki karbondioksitin artması solunumu hızlandırır. 

d. Solunan havada karbon monoksit bulunması dokulara taşınan oksijeni azaltır. 

e. Dalgıçlar derinlerden ani olarak su yüzeyine çıktığında vurgun oluşur. 

f. Kandaki oksijenin azalması solunumu yavaşlatır. 

g. Sempatik sinirler solunumu yavaşlatır. 

h. Sahillerden dağlara çıkıldığında kandaki alyuvar sayısı azalır. 

 

4) Soluk verme sırasında aşağıda verilen yapılarda gerçekleşen değişimleri yazınız. 

a. Diyafram kası: 

b. Karın boşluğu hacmi: 

c. Akciğerlerdeki basınç durumu: 
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5) Soluk alma sırasında aşağıda verilen yapılarda gerçekleşen değişimleri yazınız. 

a. Diyafram kası: 

b. Karın boşluğu hacmi: 

c. Akciğerlerdeki basınç durumu: 

 

6) Aşağıda verilen soruları tablodan faydalanarak cevaplayınız. Cevapları numaralar ile belirtiniz. 

 

a. (…) Besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen yapıya ne denir? 

b. (…) Burun içinde bulunan ve alınan havanın ısıtılmasını sağlayan yapı hangisidir? 

c. (…) Akciğerlerdeki bronşların dallanması sonucu oluşan ince borulara ne denir? 

d. (…) Hidrojen iyonlarının taşınmasında görev yapan solunum pigmentinin adı nedir? 

e. (…) Soluma ile alınan oksijenin en çok oranda taşındığı kan yapısı hangisidir? 

f. (…) Soluk alıp vermede görev yapan kaslı yapıya ne denir? 

g.  (…) Akciğerlerde bulunan ve solunum yüzeyinin genişlemesini sağlayan yapılara ne denir? 

 

7) Aşağıda doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin soluk verme ile atılması sürecinde 

gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak bu olayları sıralayınız 

 

………………………………………………………………. 
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