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Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

Fen Bilimleri - 4. Sýnýf

 1. Sevgi, vücudunun çeþitli kýsýmlarýnda 
aðrýlar hissetmektedir.

	 Sevgi’nin	 yaptýðý	 hangi	 davranýþ	
buna	neden	olamaz?

A) Çalýþma masasýnda sürekli eðile-
rek oturmak 

B) Her gün düzenli olarak yürüyüþ 
yapmak

C) Çok yüksek yastýkta yatmak
D) Aðýr eþyalar taþýyarak oda düzen-

lemesi yapmak

 2. Ýskeletimizde kalbimizi ve akciðerle-
rimizi koruyan bölüm ....................dir. 
Düzenli olarak .................... yapmak ke-
mik ve kaslarýmýzý geliþtirir. ....................  
lifli yapýlarý sayesinde kasýlýp gevþer.

	 Verilen	 metindeki	 boþluklar	 sýra-
sýyla	 aþaðýdakilerden	 hangisiyle	
tamamlanmalýdýr?

A) kaburga kemikleri, egzersiz, kas-
lar

B) göðüs kafesi, egzersiz, kemikler
C) omur kemikleri, spor, kemikler
D) göðüs kafesi, egzersiz, kaslar

 3. x

	 Vücudumuzda,	 lifli	 yapýlarý	 saye-
sinde	 kasýlýp	 gevþeme	 özelliðine	
sahip	olan	þekildeki	x	yapýsýyla	il-
gili	 aþaðýdaki	 bilgilerden	 hangisi	
yanlýþtýr?

A) Hareketi saðlayanlarý iskelete bað- 
lýdýr.

B) Kasýldýklarý zaman boylarýnda ký-
salma olur.

C) Kasýlma anýnda hacimleri büyür.
D) Dinlenme anýnda normal boylarý-

na önerler.

 4. 

Mert Onur
 Onur, düzenli bir þekilde spor yapar-

ken Mert spor faaliyetlerinden uzak 
durmaktadýr. 

	 Buna	göre,
  I. Onur’un kasları ve kemikleri  

Mert'inkilerden daha güçlü olur.
 II. Onur, destek ve hareket sistemi 

için faydalı şeyler yapmaktadır.
III. Her ikisinin de kemik ve kas ge-

liþimi ayný olur.
	 durumlarından	hangileri	gerçekle-
şir?

A) Yalnýz I  B) Yalnýz II
C) I ve II   D) II ve III



Skor Panosu
önerilen

süre
kullanılan

süre
doğru ya-
nıt sayısı

yanlış ya-
nıt sayısı

boş yanıt
sayısı

net yanıt
sayısı

 5. 1

Kemik
parçasýdýr

2
örnektir

	 Verilen	şemayı	doðru	tamamlamak	
için,	 numaralanmýþ	 kutucuklara	
aþaðýdakilerden	hangileri	yazılma-
lıdır?

     1                  2             
A) Kaslar Bacak kemikleri
B) İskelet Boyun kasları
C) İskelet Kol kemikleri
D) Kaslar Kafatasý kemikleri

 6. Aþaðýdaki	 davranýþlardan	 hangisi	
iskelet	ve	kas	saðlýðýmýzý	olumsuz 
etkiler?

A)  B) 

	 				Süt	içmek	 								Dik	oturmak

C)  D) 

							Spor	yapmak	 	Ağır	eşya	kaldırmak

 7. Kaslarýn	 kemiklerimizi	 hareket	 et-	
tirmesi	 aþaðýdaki	 özelliklerinden	
hangisi	ile	olur?

A) Uzama 
B) Kýsalma
C) Yumuþak olma
D) Kasýlýp - gevþeme

 8. Aþaðýdakilerden	 hangisi	 iskeletin	
temel	kýsýmlarýndan	biri	deðildir?

A)  B) 

	 	Göðüs	kafesi																							Kafatasý

C)             D) 

      Uyluk	kemiði	 							Omurga

 9. Aþaðýdaki	 ifadelerden	 hangisi	
yanlýþtýr?

A) Kafatasý, iskeletimizin temel kýsým-
 larýndandýr. 
B) Kafatasýnda eklem yoktur. 
C) Kalp, göðüs kafesinin içindedir. 
D) Burnumuzdan soluk alýp vermeli-

yiz.
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