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İNSAN FİZYOLOJİSİ - I

akson

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

 ✓ Doğadaki tüm canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki göstererek homeostasinin 
(iç denge) korunmasını sağlar. İnsanlarda homeostasi sinir sistemi ve endokrin sistem ile sağlanır.

 ✓ Sinir sistemi ve endokrin sisteme        ve        sistem adı verilir.

 ✓ Sinir sistemi homeostasinin sağlanmasını, refleksi, hafızayı, öğrenmeyi denetler ve bilginin değerlendirilme-
sini sağlar.

 ✓ Sinir sistemi, uyarıya karşı çabuk tepki verir ve bu sistemin etkisi kısa sürer.

 ✓ Endokrin sistem ise uyarılara karşı geç tepki verir ancak bu sistemin etkisi uzun 
sürer.

Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

 ✓ Sinir sistemi        adı verilen sinir hücrelerinden ve        denilen yardımcı hücrelerden oluşur.

Sinir Sisteminin Hücreleri

Nöronlar (Sinir Hücreleri) Glia Hücreleri

Schwan hücreleri

Astrositler

Oligodendrositler

Mikroglia hücreleri

Ependim hücreleri

Nöronların Yapısı

 ✓ Nöron, hücre gövdesi ile hücre gövdesinden çıkan uzantılardan oluşur.

 ✓ Nöronun hücre gövdesinde; çekirdek, sitoplazma, mitokondri, granüllü endoplazmik retikulum grupları (nissl tanecikleri) ve golgi 
gibi organeller bulunur. Sitoplazmada,        adı verilen ve akson ile dendrit boyunca uzanan ince telcikler bulunur. Nörofib-
riller, hücreye şekil verir ve madde taşınmasında görev alır.

Miyelin
kılıf

Ranvier
boğumu

Akson uçlarıDendrit

Çekirdek

Akson

Hücre
gövdesi

Nöronun Yapısı

 ✓ Sinir hücresinin gövdesinden çıkan kısa uzantılara        denir. Dentritler, uyarıları alarak hücre gövdesine iletir.

 ✓ Sinir hücresinin gövdesinden çıkan ve dentritlerden daha uzun olan uzantıya ise  denir. Akson, hücre gövdesinden aldığı 
uyartıyı başka bir nörona veya efektör organa iletir. Aksonun uç kısmında dallanmalar görülür. Bu dallanmalar sinaptik uç ile 
sonlanır.

denetleyici düzenleyici

nöron glia

nörofibril

dentrit

akson
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 ✓ Bazı aksonların üzeri        adı verilen protein ve yağdan oluşan bir örtü ile kaplıdır. Miyelin kılıf, aksonun elektriksel izo-
lasyonunu sağlayarak impuls hızını artırır. Örneğin bazı miyelinsiz nöronlarda impuls hızı 12 m/s, bazı miyelinli nöronlarda impuls 
hızı 120 m/s’dir. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı noktalara ise        adı verilir.

 ✓ Her nöronda miyelin kılıf yoktur; mide ve bağırsak gibi yavaş kasılan organları uyaran nöronlarda miyelin kılıf bulunmazken hızlı 
kasılan çizgili kasları uyaran nöronlarda miyelin kılıf bulunur.

 ✓ Beyin ve omurilikteki nöronlarda da miyelin kılıf vardır.

 ✓ Yetişkin bir insana ait nöronlar, 

Sinir Hücresi

• En fazla özelleşmiş hücrelerdir.

• Sentrozom içermez, bu nedenle bölünemez.

• Çekirdek DNA’sında replikasyon görülmez.

• Sadece oksijenli solunum yaparak ATP sentezler, fermantasyon yapamaz.

• Hücresel solunumda sadece glikozu kullanır.

• Yağ asidi, amino asit ve gliserol gibi maddeleri solunumda kullanmaz.

• ATP enerjisini elektrokimyasal değişime çevirir.

• Nöronda oluşan elektrokimyasal değişim impuls olarak adlandırılır.

• Mitokondri, ribozom, golgi, endoplazmik retikulum ve koful çekirdek içerir.

ETKİNLİK-1

Yetişkin bir insanın tüm nöronlarında bulunan yapıların yanında bulunan kutucukları “�” ile işaretleyiniz.

�   a. Dentrit

  b. Miyelin kılıf

  c. Sentrozom

�   d. Mitokondri

�   e. Akson

�   f. Nissl tanecikleri

�   g. Miyofibril

  h. Ranvier boğumu

miyelin kılıf

Ranvier boğumu

ÖRNEK-1 

Aşağıdaki şekilde olgun nöronun yapısında bulunan bazı kı-
sımlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

2 3
4

1

Bu kısımlar ile ilgili,

I. 1 numaralı kısım, uyartıları alan dentritlerdir. 

II. 2 numaralı kısımda sentrozom organeli bulunmaz.

III. 3 numaralı kısım, Ranvier boğumu olup her nöronda bulun-
maz.

IV. 4 numaralı kısım, akson ucudur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

ÖRNEK-2 

Yetişkin bir insana ait nöronda;

I. protein sentezi,

II. çekirdek DNA’sının replikasyonu,

III. mitoz bölünme,

IV. glikozun oksijenli solunumla parçalanması

olaylarından hangileri gerçekleşmez?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve IV

ÖRNEK-3 

Tüm nöronlarda;

I. çekirdek,

II. miyelin kılıf,

III. dendrit

yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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Duyu

Nöron Çeşitleri

Duyu Nöronu Ara Nöron Motor Nöron

 nöronuDuyu

 nöronuMotor

Reseptör (Alıcı = Almaç)

Kas (Efektör organ = Tepki organı) 

Merkezî
sinir 

sistemi
 nöronAra

Duyu Nöronu (Getirici Nöron)

 ✓ Vücudun çeşitli organlarında bulunan reseptörlerden aldıkları uyarıları merkezî sinir sistemine (beyin ve omurilik) ileten nöronlar-
dır. Bu nöronun aksonları merkezî sinir sistemine giriş yapar.

Ara Nöron (Değerlendirici Nöron)

 ✓ Merkezî sinir sisteminde yer alan nöronlardır. Duyu nöronu ve motor nöron arasında bulunur. Duyu nöronları ile gelen uyartının 
değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu oluşan cevabın motor nörona iletilmesini sağlar. 

Motor Nöron (Götürücü Nöron)

 ✓ Ara nöronlarda oluşan cevabın efektör organlara iletilmesini sağlayan nöronlardır. Bu nöronların hücre gövdesi, merkezî sinir 
sisteminde; aksonları, çevresel sinir sisteminde bulunur.

 ✓ Reseptör (Alıcı = Almaç): Belli bir uyarıyı almak için özelleşmiş hücrelerdir.

 ✓ Efektör (Tepki Organı): Motor nöronun uyarısı ile harekete geçen organdır. Örneğin, kas ve salgı bezi gibi.

 ✓ Duyu nöronu zarar gören bir kişide uyarı alınamadığı için uyarı, merkezî sinir sistemine iletilemez. Örneğin diş tedavileri sıra-
sında yapılan iğne, duyu nöronlarını uyuşturduğu için acı hissedilmez ancak çene oynatılabilir.

 ✓ Ara nöronu zarar görmüş bir kişide duyu nöronu uyarıyı merkezî sinir sistemine iletse bile ara nöron çalışmadığı için uyarı 
değerlendirilemez ve tepki oluşmaz. Örneğin felçli bir kişi uyarıyı alsa bile tepki veremez.

 ✓ Motor nöronu zarar görmüş bir kişide uyartı, duyu nöronu ile ara nörona iletilir ve değerlendirilir. Fakat motor nöron zarar 
gördüğü için tepki oluşmaz. Örneğin botoks uygulamalarında motor nöron zarar gördüğünden tepki oluşmaz.

 
Uyarı Reseptör organ Duyu nöronu Ara nöron Motor nöron Efektör organ Tepki
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ETKİNLİK-2

Aşağıda sinir sistemine ait bazı yapılar ile bunlarla ilgili verilen tanımları eşleştiriniz.

a.  Efektör organ 1.  Merkezî sinir sisteminde yer alan nöron

c.  Ara nöron 3.  İç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan özel hücre

b.  Duyu nöronu 2.  Motor nörondan aldığı uyartılarla harekete geçen ve tepki oluşturan yapı

d.  Reseptör 4.  Almaçlardan aldığı uyartıları ara nöronlara ileten nöron

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

Glia Hücreleri

 ✓ Sinir sisteminde nöronlara yardımcı olan hücrelere glia hücreleri denir.

 ✓ Glia hücreleri, impuls iletmez.

Glia Hücreleri

 ✓ Mikroglia hücreleri

 ✓ Schwann hücreleri

 ✓ Ependim hücreleri

 ✓ Astrositler

 ✓ Oligodentrositler

Glia Hücrelerinin Görevleri

 ✓ Nöronlara destek olmak
 ✓ Ortamın iyon dengesini sağlamak
 ✓ Nöronların beslenmesini, onarımını sağlamak
 ✓ Miyelin kılıf oluşturmak
 ✓ Mikropları yok etmek, patojen ve hastalıklarla savaşmak
 ✓ Ara madde oluşumunu sağlamak

Schwann Hücreleri
Çevresel sinir sisteminde bulunan 

nöronların miyelin kılıfını 
oluşturur. Aksonu besler, korur ve 
onarır. Nöronlar büyürken oluşan 

atık maddeleri temizler.

Ependim Hücreleri
 Merkezî sinir sisteminin 
boşluklarını örter. Beyin 

omurilik sıvısının üretilmesini 
sağlar ve akışını düzenler. 

Astrositler
Madde alışverişini 

düzenler, kan-beyin 
bariyeri oluşturarak zararlı 
maddelerin beyne girişini 

engeller. 

Mikroglia Hücreleri
Sinir sistemine giren 
mikroorganizmaları 

fagositoz yaparak yok eder.

Oligodendrositler
Merkezî sinir sistemindeki 

nöronların miyelin 
kılıflarını oluşturur.
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ETKİNLİK-3

Glia hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadeleri “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

a. Astrositler, merkezî sinir sisteminde bulunan nöronların miyelin kılıfını sentezler. Y

b. Schwann hücreleri, çevresel sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını oluşturur. D

c. Mikroglia hücreleri de nöronlar gibi impuls oluşturur ve iletir. Y

d. Ependim hücreleri, fagositoz yaparak patojen mikroorganizmalarla savaşır. Y

Nöronlar ve Nöroglia Hücreleri Arasındaki Farklar

Nöronlar

 ✓ Dendrit ve akson denilen iki farklı yapı ve fonksiyona sahip 
uzantı içerir.

 ✓ İmpuls oluşturabilir.

 ✓ Sinaps yapar.

 ✓ Bölünemez.

Nöroglia Hücreleri

 ✓ Tek tip uzantı içerir.

 ✓ Nöronlara göre sayıları fazladır.

 ✓ İmpuls oluşturamaz. Destek hücreleridir.

 ✓ Sinaps yapar.

 ✓ Bölünebilir.

ÖRNEK-4 

İnsanın sinir sisteminde yer alan glia hücreleri ve bu hücrelerin 
görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Glia Hücresi Sinir Sistemindeki Rolü

Ependim hücreleri
Merkezî sinir sisteminin 

boşluklarını örter.
K

Oligodendrositler
Çevresel sinir sistemindeki miyelin 

kılıfları sentezler.
L

Astrositler
Madde alışverişini düzenler, 
kan-beyin bariyeri oluşturur.

M

Schwann hücreleri
Merkezî sinir sistemindeki miyelin 

kılıfları sentezler.
N

Bu bilgilerin tamamının doğru olması için hangi harflerin 
yeri değiştirilmelidir?

A) K ve L B) K ve N C) L ve M

D) L ve N E) M ve N

ÖRNEK-5 

Sinir sisteminde yer alan yardımcı hücrelerden bazıları aşağı-
da verilmiştir.

I. Oligodendrositler, aksonların üzerinde miyelin kılıf oluşmasında 
rol oynar.

II. Mikroglia hücreleri, beyin omurilik sıvısını üretir.

III. Astrositler, kan ile nöronlar arasında madde alışverişini düzen-
ler.

Numaralanmış bilgilerin “Doğru (D)-Yanlış (Y)” değerlendi-
rilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I. Y

II. Y

III. Y

 B) I. D

II. D

III. Y

 C) I. Y

II. D

III. D

D) I. D

II. Y

III. D

 E) I. D

II. Y

III. Y
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Nöronlarda İmpuls Oluşumu ve İletimi

Canlının iç ve dış çevresinden gelen etkenlere        denir.

İç ve dış çevreden gelen uyarıların sinir hücresinde meydana getirdiği elektrokimyasal değişimlere        (uyartı) denir. 

Polarizasyon

Dinlenme hâlindeki yani uyarılmamış bir nöronun hücre içi ile hücre dışı arasında elektriksel yük farkı vardır.

 ✓ Nöron zarının iç kısmı (–), dış kısmı (+) yüklüdür. Bu yük farkına        denir. Bu yük farkı, hücre içi ve dışındaki an-
yonların “–” yüklü iyonlar ve katyonların “+” yüklü iyonlar yoğunluk farkından kaynaklanır.

 ✓ Hücre dışındaki Na+ iyonları, hücre içindekine göre fazladır.

 ✓ Hücre içindeki K+ iyonları, hücre dışındakine göre fazladır.

 ✓ Hücre içindeki anyonların sayısının katyonlardan fazla olması, hücre içini negatif yapar. Polarizasyon durumunda hücre içinin 
negatif olmasının nedeni hücre içinde anyonların (SO4

–3, PO4
–2, protein vb.) fazla olmasıdır.

 ✓ Hücre dışında fazla olan Na+ iyonları, derişim farkından dolayı sürekli olarak hücre içine difüzyonla girerken K+ iyonları da difüz-
yonla hücre dışına çıkar.

 ✓ Geçici bir süre bu geçişe bağlı 
olarak zar potansiyeli değişme 
eğilimine girer.

 ✓ Bu yoğunluk farkını korumak 
için nöronun zarında bulunan 
       pompası görev 
yapar.

 ✓ Na-K pompası aktif taşma yaparak yani ATP har-
cayarak içeri giren Na+ iyonlarını hücre dışına gönderir-
ken hücre dışına çıkan K+ iyonlarını hücre içine alır. Böylece polarizasyon 
durumunda hücre içi negatif, hücre dışı pozitif tutulmuş olur.

Na+/K+

pompası

1 2 3 4

Sodyum-Potasyum Pompasının 
Çalışma Mekanizması

1. Hücre içindeki Na+, sodyum-
potasyum pompasına bağlanır. 

2. ATP’nin harcanması ile aktifleşen 
sodyum-potasyum pompasındaki 
proteinin şekli değişir ve Na+ hücre 
dışına bırakılır.

3. Hücre dışındaki K+, sodyum-
potasyum pompasına bağlanır.

4. Proteindeki fosfatın koparılması ile 
protein eski şekline döner böylece 
K+, hücre içine alınır.

uyarı

impuls

zar potansiyeli

sodyum-potasyum
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–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

K+ içerde
fazla

Na+ dışarıda fazla
(Polarizasyon)

Hücre
içi

 ✓ Polarizasyon evresinde, Na-K kanalları kapalı olup sodyum-potasyum pompası 
aktiftir.

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

Hücre içi

Na kapısı açılır. (Depolarizasyon)

K+ ve Na+ fazla

Depolarizasyon

 ✓ Bir nöron uyarıldığında nöron zarında bulunan Na+ kanalları açılır ve Na+ iyonu-
nun hücre içine difüzyonu artar. Hücre içi, dışına oranla daha pozitif hâle gelir. 
Bu duruma        denir.

 ✓ Eğer depolarizasyon eşik değeri geçerse zarın elektriksel yükünde (voltajında) 
büyük bir değişliklik gerçekleşir. Bu değişikliğe        denir.

 ✓ Bu değişim, başladığı noktadan akson ucuna doğru uzanan bölgedeki komşu 
kanalların da açılmasını sağlayan bir elektriksel akıma neden olur.

 ✓ Bir nöronda impuls genellikle dendritten aksona doğru ilerler.

 ✓ Bir nöron depolarize durumdayken yeni bir uyartıyı iletemez. Nöronun tekrar eksi yük dağılımını kazanması gerekir. (Repo-
larizasyon)

 ✓ Bir nöronda impuls iletilirken glikoz, oksijen ve ATP harcanır; karbondioksit, su ve ısı açığa çıkar.

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

Hücre içi

Hücre dışı K+ kanalları açık

(Repolarizasyon)

Na+   K+

K     fazla

Repolarizasyon

 ✓ Sodyum kanallarının açılmasının ardından potasyum kanalları da açılır ve po-
tasyum, difüzyonla hücre dışına çıkar. Na+ kanalları kapanır. Bu durumda hücre 
dışı, tekrar hücre içine göre pozitif hâle gelir. Buna        denir.

 ✓ Ancak bu durumda hücrenin yeni bir impuls oluşturabilmesi için hücre içindeki 
potasyum ve hücre dışındaki sodyum derişiminin eski hâline dönmesi gerekir.

 ✓ Bunun için yeniden sodyum-potasyum pompası devreye girer ve aktif taşıma 
yaparak sodyumu hücre dışına gönderirken potasyumu hücre içine aktarır.

–

+

–

+

–

+ –

+

–

+

–

+ –

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+–

+

–

+

–

+–

+

–

+

–

+

K kapısı açık
(Repolarize)

Na kapısı açık
(Depolarize) (Polarize)

İmpuls buraya
henüz gelmemiş.

İmpuls
burada.

K+

İmpuls buradan geçmiş
ve bu kısım eski hâline

dönmüş.

Na+

Na+

K+

K+

Na+

Na-K
pompası
aktif

depolarizasyon

aksiyon potansiyeli

repolarizasyon
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Aksiyon Potansiyeli

Hücre Dışı

Hücre İçi

Polarizasyon Depolarizasyon Reolarizasyon Dinlenme
Potansiyeline Dönüş

ÖRNEK-6 

Zarının dış yüzeyi (-) yüklü olan bir nöronla ilgili,

I. Ara nörondur.

II. Merkezî sinir sisteminde bulunur.

III. Duyu nöronudur.

IV. Depolarize hâldedir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve IV E) I, II ve III

ÖRNEK-7 

I. İmpuls iletmekte olan bir nöron, polarize durumdadır.

II. İmpuls, nöron boyunca ilerlerken elektriksel yük değişimi 
olur.

III. İmpuls ilerlerken gerekli enerji uyarıdan sağlanır.

Nöronlarda impuls iletimiyle ilgili yukarıdaki bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 ✓ Miyelinli nöronlarda miyelinli bölgeler, elektriksel yük taşımadığından impuls sadece        boğumlarında oluşur. Bu iletim 
şekline        iletim denir.

 ✓ İmpuls bir Ranvier boğumundan diğerine sıçrayarak ilerler.

 ✓ Böylece miyelinli nöronlarda iletim daha hızlı olur ve daha çok enerji tasarrufu olur.

–

+

–

+

–

+

+

+

Miyelin kılıf

Ranvier
boğumu

Depolarize Relarize Repolarize

Akson

İmpuls

Ranvier
atlamalı
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Eşik Değer

 ✓ Bir nöronda impulsa neden olan en küçük uyarı şiddetine        denir.

Aksiyon
potansiyeli

Sinir teli

Eşik
değer

Sinir Hücresi

Uyarı şiddeti

Ya Hep Ya Hiç Kuralı

 ✓ Bir nöron, eşik değerinin altındaki hiçbir uyarıya 
tepki göstermez.

Bir nöron veya sinir teli, eşik değerindeki ve eşik de-
ğerinin üzerindeki tüm uyarılara aynı şiddette ve hız-
da tepki verir. Bu duruma        kuralı denir.

Ya hep ya hiç kuralına göre uyarının aynı hızda ve 
şiddette devam etmesinin nedeni impuls iletilirken 
gerekli enerjinin uyarıdan değil nörondan karşılanma-
sıdır.

eşik değer

ya hep ya hiç

ÖRNEK-8 

Yetişkin insana ait bir nörona verilen farklı şiddetteki yedi uya-
rı ile bu uyarıların oluşturduğu impulsun hızı ve şiddeti aşağıda 
gösterilmiştir.

Aksiyon
potansiyeli

1
2

3
4

5
6

7 Sinir
hücresi

Uyarı şiddeti

Sağlıklı ve yetişkin bir insana ait nöronda bu mekanizma 
ile ilgili,

I. 3 ile gösterilen uyarı, eşik değerin altındadır.

II. Nöron sadece eşik değerindeki ve eşik değerinin üzerindeki 
uyarılara cevap vermiştir.

III. Uyarı şiddeti arttıkça impuls hızı da artmıştır.

IV. 1 ve 2 numaralı uyarılar, nöronda impuls oluşmasını sağla-
yamamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve IV

ÖRNEK-9 

K L M N

E.D

E.D : Eşik değer
Uyarı şiddeti

Uyarılar

Bir nörona uygulanan dört farklı uyarının şiddeti grafikte 
gördüldüğü gibi olduğuna göre, nöronun bu uyarılara ver-
diği cevap aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

İmpuls
hızı
ve şiddeti

K L M N

İmpuls
hızı
ve şiddeti

K L M N

İmpuls
hızı
ve şiddeti

K L M N

İmpuls
hızı
ve şiddeti

K L M N

İmpuls
hızı
ve şiddeti

K L M N

A) B)

C) D)

E)
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Merdiven Etkisi

Bir sinir demeti (birden fazla sayıda sinir hücresi) söz konusu olduğunda ya hep ya hiç prensibi geçerli değildir. Çünkü bir sinir deme-
tinde bulunan nöronlar farklı eşik değerine sahiptir. Bu durumda sinir demetinde yer alan nöronlardan önce düşük eşik değerindeki 
nöronlar, daha sonra da yüksek eşik değerindeki nöronlar uyarılır. Bir sinir  demetinde uyarı şiddeti arttıkça uyarılan nöron sayısı ve 
impuls sayısı artar. Buna bağlı olarak gösterilen tepki şiddeti de artar.

İmpuls hızı
ve şiddeti

(Aksiyon potansiyeli)

1
2

3
4

5
6

7

Uyarı şiddeti

Sinir Demeti

İmpuls Hızını ve Sayısını Etkileyen Etmenler

İmpuls Sayısını Artıran Etmenler

� Uyarının hızı
� Uyarının şiddeti
� Uyarının süresi
�  Uyarının frekansı (tekrarlanma sıklığı)

İmpuls Hızını Artıran Etmenler

� Akson çapının kalın olması
� Aksonun miyelinli olması
� Sıcaklık

 ✓ Uyarının hızının, şiddetinin, süresinin ve frekansının artması, impulsun hızını ve şiddetini değiştirmez sadece impulsun sayı-
sını ve tepki şiddetini artırır.

 ✓ Sinir hücrelerinde impulsların iletim şekli aynı olmasına rağmen uyarıların ışık, koku, basınç veya sıcaklık şeklinde algılan-
masının sebebi uyarıları beyinde değerlendirme merkezlerinin farklı olmasındandır.

ETKİNLİK-4

Aşağıda verilen etmenlerden impulsun hızını artıranların yanındaki kutucuğa “+” sembolü koyunuz.

a. Uyarının şiddeti 

b. Uyarının frekansı 

c. Aksonda miyelin kılıfın bulunması +

d. Akson çapının kalın olması +

e. Uyarının süresi 

f. Uyarının hızı 
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ÖRNEK-10 

K

10 nm

Miyelin kılıf

L

Uzunlukları ve miyelin kılıf dâhil edilmeksizin akson çapla-
rı eşit olan K ve L nöronlarında;

I. impuls iletim hızı,

II. uyardığı hedef organ,

III. solunum şekli,

IV. uyartının geçisi sırasında yük değişimlerin olması

özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) III ve IV E) I, II ve IV

ÖRNEK-11 

Aşağıda verilen aynı uzunluktaki nöronlardan I numaralı 
nöronda miyelin kılıf bulunmazken II ve III numaralı nöronlarda 
miyelin kılıf bulunmaktadır. Ayrıca bu nöronların aksonlarının 
çapları aynıdır (miyelin kılıf olmayan bölgelerdeki).

I. 

II. 

III. 

Buna göre, nöronların aynı şiddetteki uyarıları iletme hızla-
rı bakımından çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

A) I - II - III B) III - II - I C) I - III - II

D) III - I - II E) II - I - III

İmpulsun Sinapstan Geçişi

 ✓ Bir nöronun akson ucu ile diğer nöronun dendritinin karşı karşıya geldiği bağlantı noktalarına        denir.

 ✓ İki nöron arasındaki boşluk        boşluk adını alır.

Sinaptik
boşluk

 ✓ İmpuls; nöron boyunca elektrokimyasal olarak ilerler, sinapsta ise sadece kimyasal yolla ilerler.

 ✓ İmpuls akson ucuna geldiğinde burada bulunan sinaptik keselerden ekzositoz yolu ile sinaptik boşluğa        denilen 
kimyasal maddeler salgılanır.

 ✓ Sinaps iki nöron arasında olabileceği gibi bir nöronla kas ve salgı bezi gibi efektör organların hücre zarı arasında da gerçekleşir.

sinaps

sinaptik

nörotransmitter
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Nörotransmitter Maddeler

Asetilkolin Seratonin Dopamin Histamin Noradrenalin

Sinapslarda İmpuls İletimi

Nörotransmitter
madde

Nörotransmitter
madde

Akson

Dendrit

Sinaptik
kesecik

Sinaptik
yumru

Sinaptik
boşluk

 ✓ Sinaptik boşluğa dökülen nörotransmitterler diğer nöronun dendritinde bulunan reseptörlere bağlanır ve impulsun diğer nörona 
aktarılmasını sağlar. Diğer nöronda Na+ kanalları açılır ve nöron depolarize olur.

 ✓ Sinaptik boşlukta elektriksel yük değişimi olmadığından impuls, sinapsta nörotransmitterler aracılığıyla yani sadece kimyasal yolla 
aktarılmış olur.

 ✓ Sinapslarda impuls aksondan dendrite doğru iletilir.

 ✓ Sinapslarda impuls iletim hızı, aksonlardaki iletime göre yavaştır.

 ✓ İmpuls diğer nörona geçtikten sonra sinaptik boşlukta bulunan nörotransmitter maddeler enzimlerle parçalanır veya impuls gön-
deren nöron tarafından geri alınır.

 ✓ Bir nöronda iletim genellikle dendritten aksona doğru gerçekleşir.

 ✓ İki nöron arası (sinapsta) iletim genellikle aksondan dendrite doğru gerçekleşir.

ETKİNLİK-5

Aşağıdaki maddelerden nörotransmitter olmayanları “�” ile belirtiniz.

a. Noradrenalin 

b. Asetilkolin 

c. Heparin �

d. Dopamin 

e. Histamin 

f. Hemoglobin �

g. Seratonin 
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ÖRNEK-12 

1. nöron 2. nöron

Bir sinirsel uyartı sinapstan geçerken;

I. nörotransmitterlerin 2. nörondaki reseptörlere bağlanması,

II. 1. nöronun akson ucunda ekzositozun gerçekleşmesi ve 
nörotransmitter maddelerin sinaptik boşluğa yayılması,

III. 2. nöronun içine Na+ iyonlarının girmesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) I - II - III B) II - III - I C) III - I - II

D) II - I - III E) I - III - II

ÖRNEK-13 

Bir nöronun akson ucu ile diğer nöronun dendritinin karşı kar-
şıya gelmesine “sinaps” denir. Sinapslarda impuls sadece kim-
yasal değişiklik oluşturur.

Buna göre, impulsun sinapstan geçişi ile ilgili,

I. İletim sırasında sinaptik boşlukta ATP hidroliz edilir.

II. Hücre dışına K+ çıkar.

III. İletimde nörotransmitterler görev alır.

IV. Nörotransmitterler hücre dışına difüzyonla gönderilir.

V. İmpuls, dendritten aksona doğru iletilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve IV E) II ve V

 ✓ Sinapslara gelen her impuls, diğer nörona aktarılmaz. Buna        denir.

 ✓ Sinaptik uçlardan salgılanan nörotransmiter maddeler eğer impulsun diğer nörona iletilmesini sağlıyorsa        eğer 
impulsun diğer nörona iletilmesini engelliyorsa        adı verilir.

 ✓ Bu şekilde bir uyartının sadece gerekli olan organa iletilmesi ve sadece gerekli organın tepki vermesi sağlanırken diğer organ ya 
da dokuların gereksiz bir şekilde çalışması önlenir.

 ✓ Görevi biten nörotransmitter maddeler ya hidroliz edilir ya da hücreye geri emilir.

 ✓ Sinaptik boşlukta elektriksel yük değişimi olmaz.

 ✓ Aksonlarda impuls iletimi elektrokimyasal olarak gerçekleşirken sinapslarda ise nörotransmitter maddeler aracılığı ile sadece 
kimyasal olarak gerçekleşir.

 ✓ Bir sinir hücresinde impuls hızı sabittir, değişmez.

seçici direnç

kolaylaştırıcı sinaps
durdurucu sinaps
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Sinir Sisteminin Yapısı ve İşleyişi

1. Nöronlarla ilgili,

I. Bazılarında mitokondri bulunmaz.

II. Uzun uzantıları “dendrit” kısa uzantıları “akson” olarak 
adlandırılır.

III. Oksijenli solunum yaparlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. Nöron adı verilen hücreler, insan vücudunda bulunan en 
özelleşmiş hücreler olup sentrozom içermez ve bölüne-
mez. Ancak nöronlar ribozom, golgi ve endoplazmik reti-
kulum gibi organellere sahiptir. Bazı nöronların aksonları-
nın dış yüzeyinde miyelin kılıf denilen bir tabaka bulunur. 
Miyelin kılıf içeren nöronlarda impuls iletim hızı, miyelinsiz 
nöronlara oranla daha fazladır.

Buna göre,

I. Nöronlarda protein sentezi gerçekleşmez.

II. Tüm nöronların impuls iletim hızı aynıdır.

III. Nöronlarda oksijenli solunum gerçekleşir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Aşağıdaki şekilde bir nöronda bulunan bazı kısımlar nu-
maralandırılarak gösterilmiştir.

I
II III IV V

Bu kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) I numaralı kısım, reseptörlerden aldığı uyarıyı hücre 
gövdesine iletir.

B) II numaralı kısımda miyelin kılıf bulunmaz.

C) III numaralı kısım, glia hücreleri tarafından oluşturulur.

D) IV numaralı kısımlarda impuls iletimi olmaz.

E) V numaralı kısımdan nörotransmitter maddeler salgı-
lanır.

4.  

I II III

Şekilde numaralanmış kısımlardaki impuls iletim hızı-
nın azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) I - II - III B) II - III - I C) III - I - II

D) II - I - III E) I - III - II

5. Sinapslardaki impuls iletimi ile ilgili,

I. Sinaptik keseciklerden ekzositoz ile nörotransmitter 
maddeler salgılanır.

II. Sinapsa gelen her impuls, diğer nörona mutlaka akta-
rılır.

III. Sinapslardaki impuls iletim hızı, aksondaki iletim hı-
zından yavaştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. 

V

K 2K 3K
Akson
çapı

İmpuls hızı

2V
3V

2V

K 2K 3K
Akson
çapı

İmpuls hızı

3V
4V

Miyelinsiz nöronlar Miyelinli nöronlar

Miyelinli ve miyelinsiz nöronlarda akson çapına bağlı 
olarak impuls iletim hızında meydana gelen değişim-
leri gösteren grafiklerden,

I. Miyelinli bir nöron, aynı çaptaki miyelinsiz bir nörona 
göre impulsu daima daha hızlı iletir.

II. Akson çapı ile impuls hızı doğru orantılıdır.

III. Miyelinsiz tüm nöronlar, impulsu aynı hızla iletir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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7. Biyoloji öğretmeni, Elif’ten kas hücresini uyaran bir nöron-
da uyarı şiddeti ve uyarı frekansının artmasına bağlı ola-
rak meydana gelebilecek değişimleri gösteren aşağıdaki 
tabloyu “azalır”, “artar” ve “değişmez” şeklinde doldurma-
sını istemiştir.

Uyarı Şiddetinin 
Artması

Uyarı Frekansının 
Artması

Kasın Tepkisi Artar Azalır

İmpuls Sayısı Artar Değişmez

İmpuls İletim 
Hızı

Artar Değişmez

1 2

3 4

5 6

Elif tabloyu yukarıdaki gibi doldurduğuna göre; öğ-
retmen, Elif’in numaralandırılmış kısımlara yazdıkla-
rından hangilerinin doğruluğunu onaylamaz?

A) 3 ve 5 B) 1, 4 ve 6 C) 2, 3 ve 6

D) 2, 4 ve 5 E) 1, 3, 4 ve 5

8. İmpuls iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) İmpuls, nöron boyunca elektrokimyasal olarak ilerler.

B) Sinapslarda impuls iletimi sırasında seçici direnç görü-
lür.

C) Bir nöron hücresinde impuls iletimi, dendritten aksona 
doğru olur.

D) Sinapslarda impuls iletimi sadece kimyasal yolla olur.

E) Akson çapının artması, impuls iletim hızını etkilemez.

9. Nöronlara desteklik sağlayan yardımcı hücreler ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Mikroglia hücreleri, sinir sisteminde savunmayı sağlar.

B) Oligodendrositler, merkezî sinir sistemindeki nöron-
larda miyelin kılıf oluşumunu sağlar.

C) Ependim hücreleri, BOS sıvısı üretimini sağlar.

D) Schwann hücreleri, merkezî sinir sistemindeki hücre-
lerin beslenmesini sağlar.

E) Astrositler, nöronların madde alışverişini düzenler.

10. Sadece motor nöronu hasar gören bir kişide;

I. iç organlarından veya duyu organlarından gelen uya-
rıları alamama,

II. merkezî sinir sisteminde değerlendirme yapamama,

III. alınan uyarılara karşı tepki oluşturamama

durumlarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

11. Bir insana ait nöron aşağıda gösterilmiştir.

1 2
3

4

Buna göre, numaralanmış kısımlar ile ilgili,

I. 1 numaralı kısımda bulunan miyelin kılıf, impuls hızını 
artırır.

II. 2 numaralı kısımda, iğ ipliklerini oluşturan organel bu-
lunmaz.

III. 3 numaralı kısımda, impuls iletimi çift yönlüdür.

IV. 4 numaralı kısımda, ekzositoz olayı gerçekleşir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) I, II ve III

11. SINIF B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (596835)

OPT�K - Test 1 (596835)

596835
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Sinir Sistemi Bölümleri

 ✓ Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşur.

Uç beyin

Merkezî Sinir Sistemi Çevresel Sinir Sistemi

Beyin

Ön beyin Orta beyin Arka beyin

Omurilik soğanı

Beyincik

Talamus

Ara beyin Pons

Epitalamus

Hipotalamus

Duyu bölüm

Otonom  
sinir sistemi

Somatik  
sinir sistemi

Motor bölümOmurilik

Sinir Sistemi

Merkezî Sinir Sistemi

 ✓ Merkezî sinir sistemi, iç ve dış ortamdan gelen uyarıların 
değerlendirilmesini ve bir yanıt oluşturulmasını sağlar.

 ✓ Merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilikten oluşur.

 ✓ Merkezî sinir sisteminin yapısı ara nöronlar ile motor nöron-
ların gövdesinden oluşur.

 ✓ Beyin ve omurilik üç katlı zarla çevrilidir.

 ✓ Bu zarlar dıştan içe doğru; sert zar, örümceksi zar ve ince 
zar şeklinde sıralanır.

 ✓ Bu zarlara meningens zarları denir.

Sert Zar

 ✓ En dışta, kafatası kemiğine yapışık olarak bulunur.

 ✓ Beyni mekanik etkilerden, yaralanma ve zedelenmelerden 
korur.

 ✓ Kan damarı taşımaz.

Örümceksi Zar

 ✓ İnce bağ dokusu lifleri aracılığı ile sert zar ve ince zarı bir-
birine bağlar.

İnce Zar

 ✓ Beynin bütün girinti ve çıkıntılarına uzanan zardır.

 ✓ Taşıdığı kan damarları sayesinde beynin ve omuriliğin bes-
lenmesini sağlar.

 ✓ Örümceksi zar ile ince zar arasında ve omurilik kanalında 
beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunur.

 ✓ Beyin omurilik sıvısının görevleri aşağıda verilmiştir.

• Beyni çarpmalara ve basınca karşı korur.

• İyon dengesini sağlar.

• Sinir hücreleri ve kan damarları arasında madde alış-
verişini sağlar.

• Metabolizma atıklarını uzaklaştırır.

 ✓ Beyin zarlarının iltihaplanması sonucunda        has-
talığı oluşur.

menenjit
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ÖRNEK-14 

Beyni örten zarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İnce zar, kafatasına yapışıktır.

B) İnce zar ile örümceksi zar arasında beyin omurilik sıvısı bu-
lunur.

C) Sert zar, bağ dokudan yapılmış olup beyni korur.

D) İnce zar, içerdiği kan damarları sayesinde beyni besler.

E) Beyin zarları “meninges”, bu zarların iltihaplanması ise 
“menenjit” olarak adlandırılır.

ÖRNEK-15 

Ara beynin yapısında;

I. hipotalamus,

II. pons,

III. uç beyin,

IV. beyincik,

V. talamus

bölümlerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve V

D) II ve IV E) I, II ve V

Beyin

 ✓ Beyin, sinir sisteminin ana komuta merkezidir. İç ve dış ortamdan gelen verileri alır, değerlendirir ve gereken cevabı oluşturarak 
ilgili organa iletir.

 ✓ İnsan beyni üç kısımdan oluşur.

Pons

Omurilik
soğanı

Ön beyin

Orta beyin

Arka beyin

Talamus

Hipotalamus

Epitalamus

Omurilik

Beyincik

Uç beyin Ara beyin

Beynin Bölümleri

Ön Beyin

 ✓ Beynin en büyük bölümüdür.

 ✓ Uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Uç Beyin (Beyin Yarım Küreleri)

 ✓ Sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki kısımdan oluşur.

 ✓ Beyin yarım küreleri üstten       , alttan        ile birbirine bağlanır.

 ✓ Genelde sol yarım küre vücudun sağ kısmını, sağ yarım küre vücudun sol kısmını kontrol eder. Beyin Kabuğu (Uç Beyin)

Rolando
yarığı

nasırlı cisim beyin üçgeni
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 ✓ Beynin ön lobu ile yan lobunu ayıran girintiye        denir.

 ✓ Uç beyinden enine kesit alındığında dışta hücre gövdelerinden oluşan gri renkte        madde, içte miyelinli nöronların aksonla-
rından oluşan beyaz renkte        madde bulunur.

 ✓ Beyin kabuğu uç beyin olarak da adlandırılır.

 ✓ Beyin kabuğunun üst kısmı kıvrımlı bir yapıya sahiptir.

 ✓ Sol yarım küre; sağ el kontrolü, dil becerisi, analitik düşünme, sayısal beceriler ve yazım becerileri gibi fonksiyonları kontrol 
eder.

 ✓ Sağ yarım küre; sol el kontrolü, hayal gücü, yaratıcılık, üç boyutlu algılama, kavrama ve müziksel farkındalık gibi olayları 
kontrol eder.

 ✓ Beynin yarım küreleri; ön lob, yan lob, şakak lobu ve arka lob olmak üzere dörde ayrılır.

Yan Lob (Parietal Lob)

• Dokunma, tat alma ve koku alma 
• Boyut, şekil ve renkleri ayırt etme
• Konuşmayı algılama
• Matematiksel hesaplamalar yapabilme
• Okuma ve yazma becerisine sahip olma

Ön Lob (Frontal Lob)

• Problem çözme
• Karar verme
• Davranış kontrolü
• Planlama
• Tahmin etme
• Konuşma
• Duyguları ifade etme
• İstemli kas hareketleri

Arka Lob (Oksipital Lob)

• Görme alanı 
• Görsel yorumlama
• Okuduğunu algılama ve canlandırma

Şakak Lobu (Temporal Lob)

• Dili anlama
• Hafıza denetimi
• Duyma, koklama
• Öğrenme
• Duyguların denetimi

Beynin Lobları ve Görevleri

 ✓ Beyin kabuğunun görevleri aşağıda verilmiştir. 

• İstemli kas hareketlerini düzenler.

 m Örnek; yürüme, yazı yazma, koşma, resim yapma vb.

• İstemli zihinsel aktiviteleri gerçekleştirir, hafıza ve zekâyı oluşturur.

 m Örnek; düşünme, ezberleme, yorum yapma, problem çözme, hayal kurma vb.

• Duyu organlarından gelen duyuların algılanmasını sağlar.

 ✓ Beyin kabuğu zedelenen bir insan ölmez ancak bitkisel hayata girer; görmez, duymaz, koku ve tat alamaz, dokunmayı algılaya-
maz, düşünemez, hatırlayamaz, kendiliğinden yemek yiyemez ancak besin yutak bölgesine doğru itilirse yutar (refleks).

Rolando yarığı

boz
ak
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ÖRNEK-18 

Talamusun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer alır?

A) Beyincik ile omurilik soğanı arasında bulunma

B) İstemli hareket eden kasları yönetme

C) Düşünme, anlama ve yorum yapma gibi zihinsel aktiviteleri 
yönetme

D) Burun dışındaki duyu organlarından gelen impulsları, beyin 
kabuğundaki ilgili merkezlere iletme

E) Göz bebeğinin çapının ayarlanmasında rol alma

ÖRNEK-19 

Ara beyinle ilgili,

I. Epitalamus adlı bölüm melatonin hormonu üretir.

II. Ön beynin bir bölümüdür.

III. Hipofiz bezi ve beyinciği içerir.

IV. Beyin kabuğunun altında yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV

D) I, II ve III E) I, II ve IV

Ara Beyin

 ✓ Ön beyin ile orta beyin arasında yer alır.

 ✓ Epitalamus, talamus ve hipotalamus kısımlarından oluşur.

• Epitalamus

 m Epifiz bezinin bulunduğu bölümdür.

 m Epifiz bezinden        hormonu salgılanır.

• Talamus

 m Koku duyusu hariç duyu organlarından gelen uyartıları alır ve uç beyindeki 
ilgili kısma iletir.

 m Duyuları ve uyanıklık durumunu ayarlar.

 m Uyurken talamus ve beyin kabuğu aktif değildir.

Ara beyin

melatonin

ÖRNEK-16 

Uç beynin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) İstemli zihinsel aktiviteleri yönetme

B) Duyu organlarından alınan impulsları yorumlama

C) Vücut sıcaklığını ayarlama

D) Bir şiiri ezberleme

E) İskelet kaslarının istemli hareketlerini düzenleme

ÖRNEK-17 

Beyin kabuğu zedelenen bir insanda aşağıdakilerden han-
gisi gözlenmez?

A) Yanına yılan yaklaştığında yılanı fark etmeme

B) Algılama ve öğrenmede aksama

C) Çizgili kas akivitelerinde bozulma

D) Koku, ses ve görüntüyü algılamama

E) Nefes alamama
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• Hipotalamus

 m Hipofiz bezini ve iç organların çalışmasını denetler.

 m Homeostasiyi sağlar.

 m Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını denetler.

 m Vücut sıcaklığını, su ve iyon dengesini, kan basıncını, dengeler.

 m İştahı düzenler.

 m Üreme davranışlarını kontrol eder.

 m Uyku ve uyanıklık durumunu ayarlar.

 m Heyecan, korku ve stresin kontrolünü sağlar.

 m Vücut sıcaklığını düzenler.

 ✓ Vücut sıcaklığı normalin altına indiğinde hipotalamus aşağıdaki 
olayları gerçekleştirerek vücut sıcaklığının normal seviyede tutul-
masını sağlar.

• Otonom sinirlere impuls gönderir.

• Derideki yüzeye yakın kan damalarını daraltır.

• Deri yüzeyindeki ısı kaybını azaltır.

• İskelet kaslarına sinyal göndererek kasların titremesini sağlar.
Bu titremeler ısı artışı sağlar. Böylece vücut sıcaklığı korun-
muş olur.

 ✓ Vücut sıcaklığı arttığında ise hipotalamus bu kez de derideki kan damalarının genişlemesini sağlayarak, ısı kaybını ve terle-
meyi artırarak vücudu fazla ısıdan korur.

ÖRNEK-20 

Aşağıdaki aktivite ve özelliklerden hipotalamusa ait olanların yanın-
daki kutucuğa “�” sembolünü koyunuz.

I. Gördüğü bir insanı tanıma

II. Vücut sıcaklığını düzenleme

III. İştahı, açlık ve susuzluk durumlarını kontrol etme

Öğretmeninin verdiği bu ödevi tam olarak yapan öğrenci-
nin cevabı aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A) I. �
II. �
III. �

 B) I. �
II. �
III.

 C) I. �
II.

III. �

D) I.

II. �
III.

 E) I.

II. �
III. �

ÖRNEK-21 

Hipotalamus Uç Beyin
Kanın Su Oranını  

Kontrol Etme I II

Şiir Ezberleme III IV

Hipofizi Denetleme V VI

(+: Özelliğe sahip olma, –: Özelliğe sahip olmama)

Hipotalamus ile uç beynin bazı özelliklerini gösteren tab-
loda numaralanmış kısımlara yazılması gereken işaretler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III IV V VI
A) + – – – + –

B) – + – + + +

C) – – + + – +

D) + – – + + –

E) + – + + – –

Hipotalamus

Hipofiz bezi
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Orta
beyin

Orta Beyin

 ✓ Beyincik ile ara beyin arasında bulunan kısımdır.

 ✓ Kas tonusunun ve vücut duruşunun ayarlanmasını sağlar.

 ✓ Kas tonusu, tam dinlenme hâlindeyken kasların bir miktar kasılı kalma du-
rumudur.

 ✓ Görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Örneğin göz bebeğinin ışık mikta-
rına göre büyüyüp küçülmesi, orta beyin tarafından kontrol edilir.

 ✓ Köpeğin ses duyduğunda kulaklarını dikleştirmesini orta beyin sağlar.

Beyincik

Omurilik soğanı
Pons

Arka
beyin

Arka Beyin

 ✓ Pons, beyincik ve omurilik soğanından oluşur.

• Pons

 m Beyinciğin iki yarım küresi arasında köprü görevi görerek beyinciğin 
iki yarım küresi arasında impuls iletimini sağlar.

 m Bilinçaltı faaliyetlerini düzenler.

 m Omurilik soğanındaki solunum merkezini kontrol eder.

 m Omurilik soğanıyla birlikte yutma ve kusma gibi refleksleri denetler.

• Beyincik

 m İki yarım küreden oluşur.

 m Dış kısmında boz, iç kısmında ak madde bulunur. Ak madde, boz madde içinde dallanmalar yapar. Görüntüsü bir ağaca 
benzediğinden beyincik,        adını da alır.

 m İstemli kas faaliyetlerinin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlar.

 m Beyincik, gözler, kulaktaki yarım daire kanalları ve kaslar arasında koordinasyonu kurarak vücut dengesini sağlar.

 m Beyinciği zedelenen bir kuş uçamaz ancak bir insan tarafından gökyüzüne doğru atılırsa refleks olarak kanat çırpar fakat 
dengesini sağlayamayacağı için yere düşer.

Uç beyin

Beyincik

Omurilik
soğanı

Sinirler
çapraz
yapar.

• Omurilik Soğanı

 m Omurilik soğanı, hayati olayları kontrol ettiğinden        ola-
rak da adlandırılır. Çünkü omurilik soğanı; solunum, dolaşım, boşaltım 
ve sindirim gibi hayatsal olayları kontrol eder.

 m Omurilik soğanının zedelenmesi ölümle sonuçlanabilir.

 m Omurilik soğanı bunlara ek olarak öksürme, hapşırma, tükürük oluş-
turma, yutma, kusma, çiğneme ve göz kapağını hareket ettirme gibi 
bazı refleksleri de kontrol eder.

 m Dış kısmında       , iç kısmında        madde bulunur.

 m Beyin yarım kürelerinden çıkıp vücuda giden motor sinirler, omurilik 
soğanında çapraz yapar. Bu nedenle beynin sağ yarım küresi vücu-
dun sol tarafını, beynin sol yarım küresi vücudun sağ tarafını yönetir.

 m Omurilik soğanı, pons ve orta beyinden oluşan kısma        de-
nir.

hayat ağacı

hayat düğümü

ak boz

beyin sapı
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ÖRNEK-22 

Beynin yapısında bulunan kısımlar ve görevleri aşağıda karışık 
olarak verilmiştir.
1. Uç beyin K. Hipofiz bezini denetleme

3. Talamus M. Görme refleksini oluşturma

2. Beyincik L. Kas tonusunu ayarlama

4. Pons N. Okuduğunu anlama

5. Omurilik soğanı P. Böbreklerin çalışmasını denetleme

6. Hipotalamus R. İşitmeyi gerçekleştirme

7. Orta beyin S. Solunumu kontrol etme

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 1 ₺ K
2 ₺ P
3 ₺ M

 B) 2 ₺ L
5 ₺ N
6 ₺ M

 C) 3 ₺ M
4 ₺ L
6 ₺ P

D) 4 ₺ N
5 ₺ R
7 ₺ K

 E) 1 ₺ N
5 ₺ P
7 ₺ L

ÖRNEK-23 

Beynin yapısında bulunan bazı bölümler şekilde gösterilmiştir.

L

M

N

K

P

Bu bölümlerin görevleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir?

A) K ₺ Kan basıncının düzenlenmesi

B) L ₺ Vücut dengesinin ayarlanması

C) N ₺ İstemli zihinsel aktivitelerin gerçekleştirilmesi

D) M ₺ Kas tonusunun ayarlanması

E) P ₺ Kusma, tükürük oluşturma ve yutkunma reflekslerinin 
kontrolünün sağlanması

ETKİNLİK-6

Beynin bazı bölümleri ve bu bölümlerin gerçekleştirdiği işlevlerin karışık olarak verildiği aşağıdaki tabloyu ilgili bölümü “�” sembolüyle 
belirterek doldurunuz.

Bu aktiviteleri gerçekleştiren beyin bölümlerini optik formda “�” şeklinde işaretleyiniz.

Orta 
Beyin

Beyincik
Uç 

Beyin
Pons

Omurilik 
Soğanı

a. Beyinciğin yarım küreleri arasında impuls taşıma �

b. Kasların koordinasyonunu sağlama �

c. Fizik testindeki soruları çözme �

d. Solunum, dolaşım, boşaltım sistemlerinin kontrolü �

e. Görme ve işitme reflekslerini oluşturma �
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Omurilik

Omuriliğin Enine Kesiti

Ön kök

Duyu nöronları
girer.

Motor nöronları
çıkar.

Arka kök Ara nöron
Omurilik kanalı

Ak madde

Boz madde

 ✓ Omurga içinde yer alan sinir şerididir.

 ✓ Beyin olduğu gibi omurilik de üç katlı zarla çevrilidir.

 ✓ Omuriliğin enine kesitinde dış kısımda ak madde, iç kısımda boz madde bulunur. Boz madde, ak maddenin içinde açıl-
mış kelebek kanatları şeklinde görülür. Boz maddenin arka tarafındaki iki çıkıntıya       , ön tarafındaki iki çıkıntıya 
       denir. Duyu sinirleri, arka kökten (dorsal kök) omuriliğe giriş yaparken motor sinirleri ön kökten (ventral kök) çıkış yapar. 

 ✓ Omuriliğin görevlerinden biri dış ortamdan gelen uyartıları beyne, beyinden  
gelen uyartıları vücuda iletmektir. Diğer görevi ise bazı refleksleri kontrol 
etmektir.

 ✓ Belirli uyaranlara karşı istemsiz, ani ve otomatik olarak oluşan tepkilere 
       denir.

 ✓ Refleksler iki grupta toplanır.

 ✓ Kalıtsal refleks; diz kapağı refleksi, bebeğin emme refleksi, iğne batan elin 
çekilmesi vb. davranışlardır.

 ✓ Kazanılmış refleks, limon görünce ağzın sulanması vb. davranışlardır.

 ✓ Omurilikte refleksin oluşması sırasında impulsun izlediği yola          
denir.

Refleks Yayı

Reseptör Duyu nöronu Arka kök Ara nöron Ön kök Motor nöron Efektör organ

 ✓ Duyu organlarından gelen ve beyne giden nöronlar omurilikte çapraz yapar.

arka kök
ön kök

refleks

refleks yayı
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ETKİNLİK-7

Bir refleks yayı aşağıda gösterilmiştir.

Ön

Arka Reseptör

Efektör
organ

Sol

35

4 2

1

Sağ

Sol eline iğne batan ve sol elini çeken bir insanda görev yapan nöronların numaralarını sırasıyla yazınız.
                                                                                                                                   1 - 2 - 3

 ✓ Basit refleks yaylarında ara nöron bulunmaz sadece duyu nöronu ve motor nöron bulunur. Örneğin diz kapağı refleksi basit bir 
reflekstir.

9

1

2 5

8

7

4

3

6

1. Diz kapağı refleksi, 
ön bacak kasına bağlı 
tendon üzerine 
vurularak başlatılır.

4. İmpus, omurilikteki 
duyu nöronundan 
motor nörona iletilir.

6. Omuriliğe bilgiyi 
getiren duyu nöronu, 
burada başka ara 
nöronla sinaps yapar.

9. Kasılma sonucu 
bacağın altı ileri fırlar.

5. Motor nöron, sinyalleri 
ön bacak kasına ileterek 
kasılmayı sağlar.

3. Duyu nöronu, 
bilgiyi omurilikteki 
nöronlara iletir.2. Duyu reseptörleri, 

ön bacak kasında 
meydana gelen ani 
gerilmeyi algılar.

7. Ara nöronlar, bazı motor 
nöronları baskılar ve 
bükücü kasların 
kasılmasını önler.

8. Kasılmanın önlenmesi-
yle ön bacak kasılmasını 
önleyen direnç ortadan 
kalkar.
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ÖRNEK-24 

Omuriliğin enine kesiti ile bir refleks yayı aşağıda gösterilmiştir.

1

2

3
L

K Reseptör

Omurilik

Efektör

Refleks yayı ve bağlantılı olduğu yapılarla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı nöronun omuriliğe giriş yaptığı K ile gösterilen 
yapı ön köktür.

B) 2 motor nöron, 3 ise ara nörondur.

C) İmpuls iletimi sırasında 2. nörondan 1. nörona doğru nöro- 
transmitter maddeler gönderilir.

D) L ile gösterilen yapı arka köktür.

E) Şekilde gösterilen kesit, basit bir refleks yayına ait olsaydı 
bu kesitte 2 numaralı nöron bulunmazdı.

ÖRNEK-25 

K

L

Ön kök

Arka kök

Enine kesiti şekilde verilen sinir sistemi bölümüyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K ile gösterilen kısım, aksonların oluşturduğu ak maddedir.

B) Bebeklerde doğal olarak bulunan emme refleksini kontrol 
eder.

C) Hiç araba kullanmayı bilmeyen bir bireyde araba kullanma-
yı öğrenmeyi sağlar.

D) L, boz madde olup nöron gövdelerinden oluşur.

E) Duyu nöronları arka kökten giriş yapar.

ÖRNEK-26 

Omurilik aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?

A) Merkezî sinir sisteminde yer alma

B) Omurganın içinde bulunma

C) Ortasında bulunan kanalda omurilik sıvısı içerme

D) Kalbin çalışmasını kontrol etme

E) Dış kısmında ak madde, iç kısmında boz madde bulundur-
ma

ÖRNEK-27 

Omurilikle ilgili, yargılarından doğru olanları “�” sembolü ile 
işaretleyiniz.

I. Kas tonusunu ayarlar.

II. Çevresel sinir sisteminde yer alır.

III. Beyin ile vücut arasında impuls iletimini sağlar.

Öğretmenin yukarıda verdiği etkinliği doğru şekilde yapan 
bir öğrencinin cevabı seçeneklerdekinin hangisindeki gi-
bi olmalıdır?

A) I. �

II.

III.

 B) I.

II. �

III.

 C) I.

II.

III. �

D) I. �

II.

III. �

 E) I. �

II. �

III. �

ÖRNEK-28 

Omurilikle ilgili,

I. Duyu nöronları, omuriliğin arka kök denilen bölümünden gi-
riş yapar.

II. Bir öğrencinin ezberlediği matematik formüllerini hafızasın-
da bulundurur.

III. Bazı refleksleri kontrol eder.

IV. Midenin çalışmasını denetler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve IV
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 ✓ Omuriliğin ortasında yer alan omurilik kanalında beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunur.

 ✓ Omurilik reflekslerinde yapılan ilk hareket, omurilik tarafından kontrol edilir. Olayın sonraki yorumlanması beyin tarafından yapılır. 
Bu duruma yanan bir cisme eli değdiğinde acının çektikten sonra hissedilmesi örnek olarak verilebilir.

 ✓ Ayrıca araba kullanmak, bisiklete binmek, gitar çalmak ve paten kaymak gibi bazı davranışlar ilk önce beyin kabuğu tarafından 
öğrenilir daha sonra alışkanlık hâline getirilerek omuriliğe devredilir.

ETKİNLİK-8

Kaan odasında matematik testlerini çözmektedir, susadığını hissedince ayağa kalkar mutfağa doğru giderken ayağına sert bir cisim 

batar ve birden ayağını çeker. Daha sonra mutfağa gider, su şişesinden bardağa su doldurur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış olaylarda görev yapan sinir sistemi kısımlarının neler olduğunu yazınız.

a.                                                                                                                                          

b.                                                                                                                                    

c.                                                                                                                                           

d.                                                                                                                                          

ETKİNLİK-9

İnsanda gerçekleşen bazı refleksler ile bu refleksleri kontrol eden sinir sistemi bölümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Refleksi kontrol eden merkezin ait olduğu kutucuğu “�” sembolüyle belirtiniz.

Refleksler
Kontrol Eden Yapı

Orta Beyin Omurilik Omurilik Soğanı
a. Bebeğin emme refleksi �

b. Kusma refleksi �

c. Göz bebeği refleksi �

d. Diz kapağı refleksi �

e. Yutkunma refleksi �

f. İşitme refleksi �

Çevresel Sinir Sistemi

 ✓ Beyin ve omurilikten çıkan duyu ve motor nöronların aksonlarından oluşan sinir sistemidir.

 ✓ Çevresel sinir sistemi, duyu nöronları aracılığı ile topladığı bilgileri merkezî sinir sistemine götürür. Merkezî sinir sisteminin değer-
lendirmesi sonucu oluşan cevap ise çevresel sinir sisteminin motor nöronları ile efektör organa iletilir.

 ✓ Beyinden on iki çift sinir çıkar. Bu sinirlerden onuncu sinir çiftine        denir. Bu sinir kalp, akciğer, bağırsak, pankreas ve 
mide gibi organların çalışmasını kontrol eder.

 ✓ Omurilikten otuz bir çift sinir çıkar. Siyatik sinirler, omurilikten çıkan ve bacaklara kadar giden en uzun sinirlerdir.

a b

c d

Uç beyin

Hipotalamus

Omurilik

Uç beyin

vagus siniri
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Çevresel Sinir Sistemi

Otonom Sinir Sistemi Somatik Sinir Sistemi

Duyu Bölümü

Duyu reseptörlerinden merkezî sinir sistemine bilgi 
taşıyan getirici nöronlardan oluşur.

Motor Bölümü

Merkezî sinir sisteminden bilgiyi efektör organlara 
ileten motor nöronların aksonlarından oluşur.

Otonom Sinir Sistemi 

Somatik Sinirlerin Kontrol Ettiği Yapılar

Otonom Sinirlerin Kontrol Ettiği Yapılar

 ✓ Beyin ve omurilikten çıkarak istemsiz çalışan organlara (kalp, akciğer, böbrek, pank-
reas, mide, karaciğer, bağırsak, düz kaslar, kan damarları vb.) giden sinirler otonom 
sinir sistemini oluşturur.

 ✓ Otonom sinir sistemi homeostasiyi sağlar.

 ✓ Otonom sinir sistemi; dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve endokrin sistemi kont-
rol eder bunların sağlıklı ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar.

 ✓ Otonom sinir sisteminde yer alan nöronların aksonlarında miyelin kılıf bulunmaz, bu 
nedenle otonom sinir sisteminin kontrol ettiği organlar yavaş çalışır.

 ✓ Beyin kabuğu, otonom sinir sistemini kontrol edemez.

 ✓ Otonom sinirler; beynin beyin kabuğu, hipotalamus, omurilik soğanı gibi bölümlerin-
den ve omurilikten çıkarak vücuda dağılır.

Somatik Sinir Sitemi 

Somatik Sinirlerin Kontrol Ettiği Yapılar

Otonom Sinirlerin Kontrol Ettiği Yapılar

 ✓ Beyin ve omurilikten çıkarak iskelet kasları gibi (kol, bacak, sırt kasları vb.) istemli 
çalışan organlara giden sinirlerdir.

 ✓ Somatik sinir sisteminde bulunan nöronların aksonları miyelin kılıf ile örtülüdür.

 ✓ Bu nedenle somatik sinirlerin kontrol ettiği organlar, otonom sinir sisteminin kontrol 
ettiği organlara göre daha hızlı çalışır.

 ✓ İstemli olarak gerçekleştirilen yazı yazma, yürüme, koşma ve resim yapma gibi dav-
ranışlar somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir.

 ✓ Somatik sinirlerin zedelenmesi durumunda konuşma, yazı yazma ve yürüme gibi 
çizgili kaslar tarafından gerçekleştirilen aktivitelerde aksaklıklar görülür.
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ÖRNEK-29 

İnsanın istemi dışında çalışan organları kontrol eden sinir sis-
temine “otonom sinir sistemi” denir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi otonom sinir 
sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A) Çevresel sinir sisteminde yer alan sinirlerden oluşur.

B) Beyin ve omurilikten çıkarak vücudun istemsiz çalışma or-
ganlarına gider.

C) Tüm nöronlarının aksonları, mileyin kılıfla kaplı olan motor 
nöronlardan oluşur.

D) Endokrin sistemde bulunan ve hormon üreten organları 
kontrol eder.

E) Boşaltım, dolaşım, solunum ve sindirim sistemlerinin üze-
rinde etkisi vardır.

ÖRNEK-30 

I. Miyelinli nöronlardan oluşma

II. İskelet kaslarının istemli bir şekilde çalışmasını kontrol et-
me

III. Hormonların üretimini denetleme

Numaralanmış özellikler otonom sinir sistemine ait olanlar 
(K) ile somatik sinir sistemine ait olanlar (L) şeklinde aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

K L
A) I, II III

B) III I, II

C) I, III II

D) II I, III

E) II, III I

ETKİNLİK-10

İnsan vücudu tarafından gerçekleştirilen bazı aktiviteler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu aktivitelerden otonom sinir sistemi tarafından gerçekleştirilenlerin yanındaki kutucuğa “O”, somatik sinir sistemi tarafın-
dan gerçekleştirilenlerin yanındaki kutucuğa “S” yazınız.

Aktivite Gerçekleştiren Sinir Sistemi

a. Ayakkabı bağcıklarını bağlamak S

b. Mide bezlerinin asit salgılaması O

c. Kalbin karıncıklarının kasılıp gevşemesi O

d. Öğretmenin tahtaya yazılar yazması S

e. Hipofiz bezinin hormon üreterek kana göndermesi O

f. Ressamın resim yapması S

g. Karaciğerin enzim üretmesi O

h. Bir insanın evine doğru yürümesi S

ı. Böbreğin idrar oluşturması O  



2911. Sınıf | Biyoloji

Tarama Testi - I Test - 02

1. Merkezî sinir sisteminde yer alan;

I. hipotalamus,

II. beyincik,

III. uç beyin,

IV. omurilik soğanı

yapılarından hangileri arka beyinde bulunmaz?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

2. Beyin ve omurilikte bulunan zarlar ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) İnce zar, bol miktarda kan damarı içerir.

B) Örümceksi zar, ince zar ile sert zar arasında bulunur.

C) Örümceksi zar ile sert zar arasında BOS bulunur.

D) Sert zar, kafatası kemiklerine yapışık olarak bulunur.

E) İnce zar, beynin tüm girinti ve çıkıntılarını sarar.

3. Omurilik soğanı; yutma, kusma, çiğneme ve tükürük oluş-
turma gibi refleksleri kontrol etmesinin yanı sıra solunum, 
dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını da 
denetler.

Buna göre, omurilik soğanı zedelenen bir insanda;

I. kalbin durması,

II. sindirim aktivitelerinde aksaklık,

III. hafıza kaybı

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

4. Uç beyin aşağıdaki olaylardan hangisinin kontrolünü 
sağlamaz?

A) Duyuların algılanması B) Yazma

C) Düşünme D) Refleks

E) Hafıza

5. Uç beynin arka lobuna darbe alan bir kişide aşağıdaki 
durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

A) Matematiksel işlemleri yapamama

B) Kokuları algılayamama

C) Görmede sorun yaşama

D) Konuşamama

E) Kas hareketlerini kontrol edememe

6. Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Ara beyinde bulunan hipotalamus, homeostazinin 
sağlanmasında rol alır ve bunun için hipofiz bezi ile koor-
dineli bir şekilde çalışır.

Ara beyinde yer alan bir diğer yapı olan talamus, duyu 
organlarından aldığı (burun haricindekiler) impulsu uç be-
yine iletir.

Uç beyin de duyu organlarından gelen uyartıları değer-
lendirir.

Buna göre, ön beyinle ilgili,

I. Yapısında uç beyin, ara beyin ve beyincik yer alır.

II. Hipotalamusun zedelenmesi homeostatik dengeyi bo-
zar.

III. Talamus tüm duyu organlarından impuls alır.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

7. Bir refleks yayında oluşan impulsun;

I. arka kök,

II. ön kök,

III. duyu nöronu,

IV. motor nöronu

yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) IV - I - II - III B) III - II - I - IV

C) III - I - II - IV D) IV - II - I - III

E) III - II - IV - I
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8. Otonom sinir sistemi aşağıdaki olaylardan hangisini 
kontrol etmez?

A) Kalp atış hızı

B) Endokrin bezlerden hormon salgılanması

C) Sindirim sistemindeki peristaltik hareketler

D) Düz kasların çalışması

E) Yazı yazma

9. Aşağıdaki tabloda bir insanın merkezî sinir sisteminde bu-
lunan bazı kısımların görevleri verilmiştir.

Kısımlar Görevi

I. Talamus
Açlık ve tokluk olaylarını kont-

rol etme

II. Uç beyin Bilinçli hareket etme

III. Omurilik soğanı Solunum sistemini kontrol etme

IV. Hipotalamus Duyuları dağıtma

V. Orta beyin
Görme ve işitme  

refleksini kontrol etme

Buna göre, hangi iki kısım yer değiştirirse tabloda ve-
rilen tüm bilgiler doğru olur?

A) I ve III B) I ve IV C) I ve V

D) II ve III E) II ve V

10. Omurilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söy-
lenemez?

A) Enine kesitinde dışta ak madde, içte boz madde bulu-
nur.

B) Dış ortamdan gelen uyarıları beyne, beyinden gelen 
uyartıları ilgili organlara iletir.

C) Meningens zarları ile kaplıdır.

D) Tüm reflekslerin kontrol merkezidir.

E) Ventral kök ve dorsal kök denen çıkıntılar bulunur.

11. Öğretmenin yönelttiği “Geçirdiği bir kaza sonucu beyin 
kabuğu zedelenen bir insanda görülebilecek durumlar ne-
lerdir?” sorusuna öğrencilerden,

Gamze: Solunum yapamaz.

Gizem: Önceden bildiği insanları tanıyamaz.

Didem: Konuşmakta zorlanabilir.

Kaan: Göz bebeklerinde ışığa karşı gösterilen refleks 
oluşmaz.

cevabını vermiştir.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin cevabı doğru-
dur?

A) Yalnız Gamze B) Yalnız Gizem

C) Yalnız Kaan D) Gizem ve Didem

E) Didem ve Kaan

12. Omurilik soğanı ile ilgili,

I. Beyinden çıkıp vücuda giden motor sinirler, burada 
çapraz yapar.

II. Bazı vücut sistemleri ile ilgili refleksleri kontrol eder.

III. Omurilik soğanı zarar gören bir insan, hayatını kaybe-
debilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

11. SINIF B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (596836)

OPT�K - Test 2 (596836)
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1. Aşağıda verilen kısımlardan hangileri arasında impuls 
iletimi gerçekleşebilir?

A) Duyu organlarındaki reseptör - Motor nöron

B) Duyu nöronu - Efektör organ

C) Duyu nöronu - Motor nöron

D) Ara nöron - Efektör organ

E) Duyu organlarındaki reseptör - Efektör organ

2. Aşağıdaki şekilde omuriliğin enine kesiti gösterilmiştir.
42

3

Uyartı 6

7

5
1

Buna göre, numaralanmış kısımlar ile ilgili,

I. 1, motor nöronunu; 2, ara nöronu; 3, duyu nöronunu 
göstermektedir.

II. 4’te duyu ve motor nöronların aksonları, 6’da ara nöron 
ve motor nöronun hücre gövdesi bulunur.

III. 5, arka kökü; 7, ön kökü göstermektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. 
Biyoloji öğretmeni tahtaya;

I. vücut sıcaklığını sabit tutma,

II. vücudun su dengesini sağlama,

III. vücuttaki çizgili kas hareketlerini ayarlama,

IV. vücuttaki kan basıncını dengeleme,

V. vücuttaki iyon dengesini sağlama

ifadelerini yazarak öğrencilere, “Hipotalamus bu faaliyetlerden 
hangisini gerçekleştiremez?” sorusunu soruyor.

Buna göre, hangi numaralı faaliyeti söyleyen öğrenci 
öğretmenin sorusunu doğru cevaplamış olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıdaki tabloda üç farklı nöronun bazı özellikleri veril-
miştir.

Özellik
 Nöronlar

Akson Çapı 
(°m)

Miyelin 
Kılıf

X 6 Var

Y 4 Yok

Z 6 Yok

Buna göre, bu nöronların impuls iletim hızlarına göre 
sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) X > Y > Z B) X > Z > Y C) Y > Z > X

D) Y > X > Z E) Z > Y > X

5. Duyu nöronları;

I. efektör organ,

II. ara nöronun aksonu,

III. reseptör hücreleri

yapılarından hangileri ile sinaps yapar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden aşağıdaki ifadelerde boş 
bırakılan yerleri doldurmalarını istemiştir.

I. Koşmaya başlayan bir sporcunun soluk alıp verme hızı 
---- tarafından kontrol edilir.

II. ---- salgıladığı hormonlar ile hipofiz bezinin çalışmasını 
kontrol eder.

III. ---- durumunda hücre dışındaki Na+ iyonları hücre içinde-
kinden fazladır.

IV. Eli sıcak sobaya değen bir insanda elin aniden çekilmesi 
olayı ---- tarafından kontrol edilir.

V. Sıcaklık hissi algılayan fakat tepki veremeyen bir insanın 
---- zarar görmüştür.

Buna göre, ifadelerde boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerden hangisini yazan öğrenci yanlış cevap vermiş 
olur?

A) I. omurilik soğanı B) II. Hipotalamus

C) III. Polarizasyon D) IV. omurilik

E) V. duyu nöronu
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7.  

2

3 4
5

1

Şekildeki numaralanmış sinir sistemi kısımları aşağı-
dakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) 1 ₺ Uç beyin B) 2 ₺ Hipotalamus

C) 3 ₺ Pons D) 4 ₺ Ara beyin

E) 5 ₺ Omurilik soğanı

8.  
Sinir Sistemi

Merkezî Sinir
Sistemi

1

Çevresel Sinir
Sistemi

2

Yukarıdaki şemada gösterilen sinir sistemi bölümleri 
ile ilgili,

I. 1 numaralı kısım, beyin ve omurilikten oluşur.

II. 2 numaralı kısım, otonom ve somatik sinir sisteminden 
oluşur.

III. 1 numaralı kısımda ara nöronlar ve motor nöronların 
gövdesi, 2 numaralı kısımda duyu ve motor nöronların 
aksonları bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. Kemal Öğretmen tahtaya aşağıdaki kavramları yazmıştır.

Bağlantı nöronu Ranvier boğumu

Nissl tanecikleri Schwann hücreleri

Oligodendrositler

Daha sonra Kemal Öğretmen, dört öğrencisinden aşağı-
daki yönergeler doğrultusunda kavramları tahtadan sil-
melerini istemiştir.

• Duyu nöronu ile motor nöronu arasındaki iletimi sağla-
yan nöronu siliniz.

• Miyelin kılıfın aksonda kesintiye uğradıkları noktaya 
verilen adı siliniz.

• Nöronun gövdesinde bulunan endoplazmik retikulum 
gruplarına verilen adı siliniz.

• Çevresel sinir sistemindeki nöronlarda miyelin kılıfı 
oluşturan yapıyı siliniz.

Öğrencilerin hepsi doğru kavramı sildiğine göre, tah-
tada kalan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağlantı nöronu B) Ranvier boğumu

C) Nissl tanecikleri D) Schwann hücreleri

E) Oligodendrositler
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