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4Çevreden gelen uyarılara ani ve istemsiz olarak tepki
vermeye refleks denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi refleks
değildir?
A) Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
B) Gözüne top gelen çocuğun göz kapağının
kapanması
C) Sıcak bir cisme dokunan parmağın geri çekilmesi
D) Eline iğne batan çocuğun acıyı hissetmesi

Yukarıda diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması
olayı gösterilmiştir.
Bu durumla ilgili olarak,
I. Ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşir.
II. Omurilik tarafından gerçekleştirilir.
III.İstemli şekilde gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

Pankreas; karın boşluğunda, midenin alt ve arka
bölgesinde yer alan, yaprak şeklinde bir bezdir.
Pankreas, hem ince bağırsağa sindirim enzimleri
sağlarken; hem de kana, insülin ve glukagon hormonu
salgılar. Aşağıda pankreasın çalışmasına ait bir grafik
verilmiştir.
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...............................üreme ile ilgili olan bezlerdir. Bu
bezlerin
iki önemli görevi vardır. Birincisi üreme hücrelerini
oluşturmak, ikincisi de erkeklik ve dişilik
hormonlarının
salgılanmasını sağlamaktır.
Üreme hücrelerini oluşturarak erkeklik ve dişilik
hormonlarının salgılanmasını sağlayan bez
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşeysel bezler 
B) Pankreas
C) Hipofiz bezi 
D) Böbrek üstü bezleri
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Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Pankreastan salgılanan insülin hormonu kan şekerini
düşürmeye yarar.
B) Pankreastan salgılanan glukagon hormonu kan
şekerini düşürmeye yarar.
C) İnsülin hormonu kan şekerini normal şeker seviyesine
düşürür.
D) Glukagon hormonu kan şekerini artırmaya yarar.

Çocukluk ile yetişkinlik arasında kişiliğin hızla değiştiği,
12-21 yaş arası dönem ergenlik dönemi olarak
bilinmektedir. Ergenlik döneminde kız ve erkeklerde
farklı değişimler görülür.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde
sadece kızlarda görülen bir değişimdir?
A) Hobilerin değişerek yeni ilgi alanlarının oluşması.
B) Yüzde sivilceler ve siyah noktalar oluşumu.
C) Boyun uzaması, sesin kalınlaşması ve kilo artışı.
D) Belin incelmesi, sesin incelmesi ve regl olma.

Miray Öğretmen, hormonlar ve iç salgı bezleri konusunu
işledikten sonra tahtaya aşağıdaki tanımı yazmıştır.
Vücudumuzdaki tüm salgı bezlerinin kontrol merkezi
konumunda olan, büyüme ve gelişmeyi sağlayan,
görevi açısından bir orkestra şefine benzetilen iç salgı
bezimizdir.
Buna göre Miray Öğretmenin, özelliklerini yazdığı
iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Troit
B) Böbrek üstü bezleri
C) Hipofiz
D) Pankreas
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Trafik kazası geçiren Aylin’in kaza sonrası yürürken
denge kaybı yaşadığını fark etmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Kazada omuriliği zarar gördüğü için refleks
hareketleri azalmış, bu da denge kaybına neden
olmuştur.
B) Denge kaybı yaşamasının sebebi, kaza sırasında
omurilik soğanının zarar görmesidir.
C) Yaşadığı bu sorunun asıl nedeni çevresel sinir
sistemini oluşturan nöronların zarar görmesidir.
D) Denge kaybı yaşamasının nedeni kaza esnasına
beyinciğinin zarar görmesi olabilir.

- Göz bebeğinin ışık şiddetine göre büyüyüp
küçülmesi
- Vücudun ihtiyacına göre kan basıncının ayarlanması
- Başına darbe alan kişinin denge kurmakta
zorlanması
Verilen ifadeler aşağıdaki merkezi sinir sistemi
organlarıyla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A) Beyin B) Omurilik
C) Beyincik D) Omurilik soğanı

Sirk hayvanları yetiştirilirken ödüllendirme taktiği
kullanılır. Örneğin gösteri yapacak köpeğe ilk önce
yaptığı her doğru hareket için köpek bisküvisi verilir.
Bir süre sonra ise köpek doğru komuta doğru
hareketi yaptığında ödüllendirilir. Bu durum yeterince
tekrarlandığında köpek verilen komutları yerine
getirmeye başlar ve gösteriye hazır hale gelir.
Yukarıda paragrafa göre köpeğin istenilen hareketi
yerine getirmeye başlamasında etkili olan merkezi
sinir sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyincik B) Omurilik soğanı
C) Beyin D) Omurilik

Sinir sistemiyle ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çevresel ve merkezi sinir sistemi olarak ikiye
ayrılır.
B) Vücudumuzu ağ gibi saran sinirlerden ve yönetici
organlardan meydana gelir.
C) Sinirlerin aldığı uyarılara verilecek tepki çevresel
sinir sistemi tarafından belirlenir.
D) Beyin baştaki duyu organlarına, kaslara ve iç salgı
bezlerine sinirlerle bağlanır.

- Erkeğe ve dişiye ait özelliklerin oluşmasını sağlayan
hormondur.
- Korku ve heyecan duygularıyla salgılanan ve kalbin
atışını hızlandıran hormondur.
- Büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca
uzamasında ve zeka gelişiminde etkili olan
hormondur.
Verilen özellikler aşağıdaki hormonlarla
eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A) Büyüme hormonu
B) Adrenalin
C) Eşey bezlerinden salgılanan hormonlar
D) Tiroksin hormonu

9 Merkezi sinir sistemi ile ilgili verilen aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Beyincik, denge merkezidir beyinciği çıkarılan
canlı yaşamaya devam eder fakat dengeli hareket
edemez.
B) Omurilik, çevresel sinir sistemiyle beyin arasında
bağlantı kurduğu için omuriliği zarar gören kişi
yürüyemez hale gelebilir.
C) Beyin, beş duyu organını yönetmenin yanı sıra kan
basıncını, vücudun su dengesini de ayarladığı için
beyni zarar gören kişi ölür.
D) Omurilik soğanı, sistemlerin yönetiminin yanı sıra
hapşırma, yutkunma, kusma gibi olayları da kontrol
eder ve zarar gördüğünde kişi ölür.
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Vücudumuzdaki sistemleri denetleyen ve düzenleyen
sistemlerden biri de vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan
iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemleri
denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler içeren
salgılar üretir. Bu salgılarını, bir kanal ile bir organa
boşaltmak yerine doğrudan kana karıştırırlar ayrıca iç salgı
bezlerinin salgıladığı salgıların etkileri de birbirinden
farklıdır.İç salgı bezleri ile ilgili verilen paragrafı okuyan bir
öğrenci iç salgı bezleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşamaz?
A) İç salgı bezlerinin belirli görevleri vardır.
B) İç salgı bezlerinin salgıladığı salgıya hormon denir.
C) İç salgı bezleri salgılarını kana karıştırarak diğer
organlara iletir.
D) İç salgı bezlerinin görevi vücudumuzdaki bazı sistemleri
düzenlemektir.
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Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız
ve erkek bireylerde ortak olarak görülen fiziksel
değişimlerden biridir?
A) Ani duygusal değişimler yaşaması
B) Sakal ve bıyık çıkması
C) Koltuk altı ve genital bölgenin kıllanması
D) Sesin kalınlaşması

“Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olarak
görülen bedensel değişiklikler nelerdir?” sorusuna öğrenciler;
Samet: Boy ve kütle artar.
Merve: Sivilce oluşumu gözlenir.
Ece: Ter ve yağ salgılanması artar.
Miray: Testosteron hormonu salgılanır, şeklinde cevap
verilmişlerdir.
Buna göre, hangi öğrencinin soruya verdiği cevap yanlıştır?
A) Samet       B) Merve        C) Ece          D) Miray

Ergenlik döneminde duygularda farklılaşma, iniş çıkışlar
görülür. Genç bir anda kaygıdan mutluluğa, sevinçten
sıkıntıya, kızgınlıktan sevecenliğe geçiverir. İlgi ve sevgiyle
iletişim kurduğu insanlara karşı kısa bir süre sonra kin ve
nefret duyabilir. Bir gün çok mutluyken, ertesi gün çok üzgün
olabilir. Zaman zaman duygularını ve heyecanını
denetleyemez. Öfkesini ve sevincini kontrol etmekte sıkıntı
yaşayabilir.
Verilen parçadan hareketle ergenlik dönemi sorunlarıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sevdiği insanlara karşı duygularının değişebileceğine
B) Bir günü mutlu geçmişse ertesi günü mutlaka mutsuz
olacağına
C) Her zaman duygularını kontrol edemediğine
D) Öfkeliyken kontrolsüz olduğuna

Aşağıda vücudumuzda gerçekleşen sinir iletim olayları
karışık olarak verilmiştir.
I. Uyarıların merkezi sinir sitemine iletilmesi
II. Beyin tarafından cevap oluşturma
III. Uyarıların almaçlarla alınması
IV. Kaslar ile tepkinin verilmesi
Bu olayların gerçekleşmesi hangi sırada gerçekleşir?
A) III - I - II - IV
B) III - II - I - IV
C) III - II - IV - I
D) III - I - IV - II
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Aşağıda verilen reflekslerden hangisi sonradan kazanılan
reflekstir?
A) Yüksek seste irkilme
B) Limon görünce ağzın sulanması
C) Loş ortamda göz bebeğinin küçülmesi
D) Elimize iğne batınca elimizi çekmemiz

Şekilde merkezi sinir sistemi organları
numaralandırılmıştır.
I. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı
ayarlar.
II. Refleks davranışlarımızı
gerçekleştirir.
III. Sistemlerimizin uyumlu ve
sorunsuz çalışmasını sağlar.
IV. Sinirlerin geçişini sağlayan bir
köprü görevi görür.
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Şekilde numaralanmış beyin kısımları ile şeklin yan tarafında
verilen açıklamalar eşleştirildiğinde doğru eşleştirme yapılan
beyin kısımları aşağıdakilerden hangileridir?
A) Beyin - Beyincik       B) Beyincik - Omurilik
C) Beyin - Omurilik       D) Omurilik soğanı - Beyincik
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20 Merkezi sinir sistemiyle ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Beyin vücudumuzun hafıza ve denge merkezidir.
B) Omurilik soğanı solunum, dolaşım, sindirim
sistemlerinin çalışmasını sağlar.
C) Beyincik kol ve bacak kaslarının uyumlu
çalışmasını sağlar.
D) Omurilik beyin ile diğer organların iletişimini
sağlar.
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CEVAP ANAHTARI

1.D
2.B
3.A
4.B
5.D
6.C
7.D
8.D
9.C
10.C

11.C
12.D
13.C
14.D
15.B
16.C
17.A
18.B
18.B
20.A

 


