Soru - Yanýt
3

1.

Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?
Yanýt: Nöron

2.

Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir?
Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný ve omurilik

3.

Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki görevleri nelerdir?
Yanýt: Vücudumuzu oluþturan sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz bir þekilde çalýþmasýný saðlamaktýr.

4.

Solunum, boþaltým, sindirim, … gibi sistemlerin çalýþmasýný düzenleyen merkezi sinir
sistemi nedir?
Yanýt: Omurilik soðaný

5.

Çevresel sinir sisteminin vücudumuzdaki görevi nedir?
Yanýt: Merkezi sinir sistemi ile organlar arasýndaki iletiþimi saðlamak

6.

Refleks nedir? Hangi merkezler tarafýndan kontrol edilir?
Yanýt: Refleks, dýþarýdan gelen uyarýlara ani ve hýzlý bir þekilde tepki gösterilmesine denir.
Refleks hareketleri, omurilik tarafýndan gerçekleþtirilmesine raðmen beynimiz tarafýndan
kontrol edilir.

7.

Ýç salgý bezleri nelerdir?
Yanýt: Hipofiz bezi, tiroit bezi, böbrek üstü bezleri eþeysel (yumurtalýk, testis) bezler

8.

Ýç Salgý Bezleri

Salgýladýðý Hormon

Hipofiz
Tiroit
Böbrek üstü
Pankreas
Eþeysel bezler
Yukarýdaki tabloda iç salgý bezlerinin salgýladýðý hormonlarýn isimlerini boþ býrakýlan
yerlere yazýnýz.
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Yanýt:

9.

Ýç Salgý Bezleri

Salgýladýðý Hormon

Hipofiz

Büyüme hormonu

Tiroit

Tiroksin

Böbrek üstü

Adrenalin

Pankreas

Ýnsülin, glukagon

Eþeysel bezler

Eþeysel hormonlar

Hormon nedir? Ýç salgý bezlerinin ürettiði bu hormonlar görevini düzenleyecekleri organlara hangi yolla taþýnýr?
Yanýt: Ýç salgý bezleri tarafýndan üretilen, vücudumuzda bir takým olaylarý düzenleyen özel
salgýlardýr ve kan yoluyla görevini düzenleyecekleri organa taþýnýrlar.

10. Ýç salgý bezleri ile sinir sistemi arasýndaki uyumu saðlayan beze ne ad verilir?
Yanýt: Hipofiz bezi
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Boþluk Dold
urma 3
Aþaðýda boþ býrakýlan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
1.

Merkezi sinir sistemi organlarý;

2.

Merkezi sinir sistemi ile organlar arasýndaki iletiþimi saðlayan sisteme

3.

Ses, ýþýk, tat, koku, basýnç gibi vücudumuzun içinde ve çevremizde meydana gelen ve belirli bir tepkiye sebep olan etkilere …………………..................... denir.

4.

………………….....................

,

………………….....................

………………….....................

ve

………………….....................

dir.

………………….....................

denir.

öðrenme, yönetim ve hafýza merkezidir.

5.

Omurilik
uzanýr.

6.

Bisiklete binmeyi öðreninceye kadar hareketlerimizi
sonra hareketlerimiz …………………..................... kontrolündedir.

7.

Ýç salgý bezlerimiz denetleme ve düzenleme görevlerini
üreterek yerine getirir.

………………….....................

içerisinde yer alýr. Omurilik soðanýndan baþlar,

………………….....................

kadar

kontrol eder, öðrendikten

………………….....................

8.

………………….....................

diðer iç salgý bezlerinin çalýþmasýný denetler ve düzenler.

9.

………………….....................

beþ duyu organýnýn yönetim merkezidir.

10. Erkek ve diþi üreme hücrelerinin oluþmasýný saðlayan bezler

………………….....................

denilen özel salgýlar

………………….....................

bezlerdir.
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ldurma 3
Boþluk Do
Yanýtlar

1.

Merkezi sinir sistemi organlarý; beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soðanýdýr.

2.

Merkezi sinir sistemi ile organlar arasýndaki iletiþimi saðlayan sisteme çevresel sinir sistemi
denir.

3.

Ses, ýþýk, tat, koku, basýnç gibi vücudumuzun içinde ve çevremizde meydana gelen ve belirli bir tepkiye sebep olan etkilere uyarý denir.

4.

Beyin öðrenme, yönetim ve hafýza merkezidir.

5.

Omurilik omurga içerisinde yer alýr. Omurilik soðanýndan baþlar, kuyruk sokumuna kadar uzanýr.

6.

Bisiklete binmeyi öðreninceye kadar hareketlerimizi beyin kontrol eder, öðrendikten sonra
hareketlerimiz omurilik kontrolündedir.

7.

Ýç salgý bezlerimiz denetleme ve düzenleme görevlerini hormon denilen özel salgýlar üreterek
yerine getirir.

8.

Hipofiz bezi diðer iç salgý bezlerinin çalýþmasýný denetler ve düzenler.

9.

Beyin beþ duyu organýnýn yönetim merkezidir.

10. Erkek ve diþi üreme hücrelerinin oluþmasýný saðlayan bezler eþeysel bezlerdir.
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Doðru - Yan
lýþ 3

Aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna (D), yanlýþ olanlarýn yanýna (Y) harfi koyunuz.
1.

( ) Sinir sistemi ve iç salgý bezleri denetleyici ve düzenleyici sistemleri oluþturur.

2.

( ) Omurilik, beyinle beyincik arasýndaki bilgi iletimini saðlar.

3.

( ) Sinir sisteminin nöron adý verilen hücrelerden oluþmuþtur.

4.

( ) Omurilik beyne, omurilik soðaný ile baðlanýr.

5.

( ) Organizmada öðrenilmiþ davranýþlarýn yönetim merkezi omurilik soðanýdýr.

6.

( ) Beyincik, kafatasýnýn arka bölümünde ve omurilik soðanýnýn üzerinde bulunur.

7.

( ) Hormonlar, iç salgý bezlerinden doðrudan kana salgýlanýr.

8.

( ) Pankreas hem sindirim sisteminde görevlidir hem de hormon salgýlar.

9.

( ) Korku, heyecan, öfke anýnda kandaki miktarý artan hormon testis bezinden salgýlanýr.

10. ( ) Hipofiz bezi ve tiroit bezi büyümeyi saðlayan hormon üretirler.
11. ( ) Hormonlar üretildikleri bezlerde etkili olmayýp, görevini düzenleyecekleri organlarda etkilidir.
12. ( ) Sinir sistemi çok hýzlý ve kýsa süreli bir þekilde çalýþýrken; iç salgý bezleri uzun süreli ve
sürekli çalýþýr.
13. ( ) Hipofiz bezi soluk borusunun iki yanýnda, kelebek þeklindedir.
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lýþ 3
Doðru - Yan
Yanýtlar

1.

( D ) Sinir sistemi ve iç salgý bezleri denetleyici ve düzenleyici sistemleri oluþturur.

2.

( Y ) Omurilik, beyinle beyincik arasýndaki bilgi iletimini saðlar.

3.

( D ) Sinir sisteminin nöron adý verilen hücrelerden oluþmuþtur.

4.

( D ) Omurilik beyne, omurilik soðaný ile baðlanýr.

5.

( Y ) Organizmada öðrenilmiþ davranýþlarýn yönetim merkezi omurilik soðanýdýr.

6.

( D ) Beyincik, kafatasýnýn arka bölümünde ve omurilik soðanýnýn üzerinde bulunur.

7.

( D ) Hormonlar, iç salgý bezlerinden doðrudan kana salgýlanýr.

8.

( D ) Pankreas hem sindirim sisteminde görevlidir hem de hormon salgýlar.

9.

( Y ) Korku, heyecan, öfke anýnda kandaki miktarý artan hormon testis bezinden salgýlanýr.

10. ( D ) Hipofiz bezi ve tiroit bezi büyümeyi saðlayan hormon üretirler.
11. ( D ) Hormonlar üretildikleri bezlerde etkili olmayýp, görevini düzenleyecekleri organlarda etkilidir.
12. ( D ) Sinir sistemi çok hýzlý ve kýsa süreli bir þekilde çalýþýrken; iç salgý bezleri uzun süreli ve sürekli
çalýþýr.
13. ( Y ) Hipofiz bezi soluk borusunun iki yanýnda, kelebek þeklindedir.
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4

TEST
1.

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalýþmasýný, denetleyici ve düzenleyici sistemler gerçekleþtirir.

3.

Aþaðýdakilerden hangisi denetleyici ve
düzenleyici sistemi oluþturmaz?

Aþaðýda sinir sistemi organlarý ve vücudumuzda bulunduðu yer eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþ belirtilmiþtir?
A) Beyin

Kafatasýnýn içinde

B) Beyincik

Omurilik soðanýndan
kuyruk sokumuna kadar

B) Çevresel sinir sistemi

C) Omurilik

Omurganýn içinde

C) Hormonal sistem

D) Çevresel sinir

Vücudun her yerinde

A) Merkezi sinir sistemi

sistemi

D) Solunum sistemi

2.

4.

Merkezi sinir
sistemi organlarý

Görevleri



Öðrenme, hafýza ve
yönetim merkezi



Refleks merkezi

|

Hareket
merkezi

ve

denge

Yukarýdaki tabloda verilen (, , |) sembollerin her biri merkezi sinir sistemindeki
bir organý temsil etmektedir.
Aþaðýda merkezi sinir sistemi organlarýnýn hangisinin görevi yukarýdaki tabloda belirtilmemiþtir?
A) Beyin

B) Beyincik

C) Omurilik soðaný

D) Omurilik

Duyularımızdaki özel
hücreler

I

Uyartı
mesajı

Beyinde
değerlendirilir

Cevap
Sinirler
Organ ya da
yapılar
II

Sinirlerin bilgi taþýma özelliði sayesinde
çevremizde ve vücudumuzda meydana
gelen deðiþimler hakkýnda bilgi ediniriz.
Yukarýdaki I ve II nolu yerlere aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir?
I

II

A) Uyarý

Tepki

B) Tepki

Uyarý

C) Nöron

Ýleti

D) Refleks

Mesaj
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5.

Aþaðýdakilerden
hangisi beyin tarafýndan yönetilen bir davranýþ
deðildir?

8.

Yukarýda uyarýnýn taþýnmasý þematik olarak gösterilmiþtir.
A) Konuþma

B) Acýkma

C) Vücut sýcaklýðý

D) Denge

Vücudumuzun içinde veya çevremizde
oluþan ve vücudumuzda belirli bir tepkiye
neden olan etkilere uyarý denir.
Aþaðýdakilerden hangisi uyarýnýn oluþmasýnda dýþtan gelen bilgilere örnek
olamaz?

6.

Bir kiþide aþaðýdakilerden hangisi gerçekleþmiyorsa, o kiþide öncelikle omurilik soðanýnýn zedelenmiþ olduðu akla
gelebilir?
A) Solunum
B) Uyku - uyanýklýk
C) Görme

A) Ses

B) Iþýk

C) Hava sýcaklýðý

D) Kan basýncý

9. Ayaðý kaldýrýma takýlýp düþmek üzere
olan Elif'in, ani bir hareketle düþmekten
kurtulmasýnda;
I. Beyin
II. Omurilik soðaný
III. Omurilik

D) Kan basýncý

organlarýndan hangileri görev alýr?
A) I, II, III

10.
7.

Bir kiþide baþlangýçta beynin, daha
sonra omuriliðin yönettiði iþlev aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Göz bebeðinin büyüyüp küçülmesi
B) Yanan bir muma dokunduðumuzda elimizi aniden çekmemiz
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B) I, III

C) II, III

D) I, II

I. Dolaþým sistemi
II. Ýç salgý bezleri
III. Destek ve hareket sistemi
Ormanda yürürken aniden karþýsýna kurt
çýkan bir kiþi korkarak kaçmýþtýr.
Bu kiþinin vücudunda yukarýdaki sistemden hangisi veya hangileri normalden daha fazla çalýþýr?

C) Müzik eþliðinde bildiði bir dansý yapma

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) Yüksek sesten ürkülmesi

C) Yalnýz III

D) I, II, III

11. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin
söyledikleri yanlýþtýr?

13.

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir sistemi

?

Kýsa süreli ve çok
hýzlý

Uzun süreli ve
yavaþ

A)

Çevresel sinir sistemi, merkezi sinir
sistemi organlar arasýndaki iletiþmi saðlar.

B)

Merkezi sinir sistemi dýþýnda yer alan milyonlarca nöron, çevresel sinir sistemini
oluþturur.

C)

Nöronlar, beyin ve omurilikten çýkarak vücudumuzun her yerine daðýlýr.

Yukarýdaki tabloda "?" yerine aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir?

D)

Uyartý mesajý, çevresel sinir sisteminde
deðerlendirilir.

A) Dolaþým

B) Boþaltým

C) Ýç salgý bezleri

D) Sindirim

14.

Yumurtalýk

Testis

I Eþeysel hormonlar üretir.
II Sperm hücresi oluþmasýný saðlar.
III Üreme hücrelerinin oluþmasýný saðlar.
IV Ergenlik döneminde salgýlanýr.

12.

Yukarýdaki tabloda I, II, III ve IV nolu görevlerden hangisi yumurtalýk ve testis için
ortak olmayýp yalnýzca bir tanesine aittir?

I. Büyüme
II. Dolaþým
III. Acýkma
IV. Hapþýrma

A) I

Olaylarý denetleyici ve düzenleyici sistemlerin hangi bölümleri tarafýndan
kontrol edilir?
I
A) Hipofiz

II
Omurilik

III
Beyin

soðaný
B) Tiroit

B) II

C) III

D) IV

15.
Aþaðýda hangi iç salgý
bezinin vücudumuzda
bulunduðu yer yanlýþ
belirtilmiþtir?

IV
Omurilik
soðaný

Beyincik Omurilik Omurilik
soðaný

C) Böbrek

Omurilik

Beyin

Omurilik
soðaný

D) Pankreas Beyin

Omurilik Beyin

A) Hipofiz bezi

→ Kafatasýnýn içinde

B) Tiroit bezi

→ Boyun bölgesinde

C) Pankreas bezi

→ Midenin altýnda

D) Böbreküstü bezi → Kasýklarda
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16.

Sýnava giren bir
öðrencinin heyecanlanmasýndan dolayý vücudunda meydana
gelen deðiþikliklerin olmasýný saðlayan hormonun salgýlandýðý bez aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Tiroit

B) Böbrek üstü

C) Hipofiz

D) Testis

18. Kandaki şeker
miktarı

N
I

II III IV Zaman

Yandaki grafik
saðlýklý bir insanýn kanýndaki
þeker miktarýnýn
zamana baðlý
deðiþimini göstermektedir.

Buna göre aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
A) II'de pankreas insülin salgýlamýþ olabilir.
B) III'de tatlý yemiþ olabilir.
C) IV'de glukagon salgýlanmýþ olabilir.
D) I'de kandaki þeker miktarý artmýþtýr.

19. Aþaðýdakilerden hangisi hem sindirim
sisteminde görevlidir hem de kana hormon salgýlar?
17.

Tiroksin hormonu, tiroit bezi tarafýndan
salgýlanan; büyümeyi, geliþmeyi ve vücudumuzdaki diðer
kimyasal olaylarý düzenler.
Buna göre, aþaðýda
verilen bezler ve
salgýladýðý hormonlar yanlýþ eþleþtirilmiþtir?
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A) Testis

Glukagon

B) Hipofiz

Büyüme hormonu

C) Böbrek üstü

Adrenalin hormonu

D) Pankreas

Ýnsülin hormonu

A) Karaciðer

B) Böbrek

C) Pankreas

D) Hipofiz

20. Sinir sistemi ile iç salgý bezleri, vücudumuzdaki organ ve sistemlerin düzenli ve
uyumlu çalýþmasýnda birlikte görev alýrlar.
Aþaðýdaki iç salgý bezlerinden hangisi
sinir sistemi ile hormonal sistem arasýndaki uyumu saðlar?
A) Tiroksin

B) Eþeysel bezleri

C) Böbrek üstü

D) Hipofiz

YANITLAR
Yanýt 9:

 → Beyin
 → Omurilik
| → Beyincik
Bu durumda omurilik soðanýnýn görevi tabloda belirtilmemiþtir.
Yanýt C'dir.

Elif'in, ani bir hareketle düþmekten
kurtulmasý reflekstir. Refleks hareketlerimiz, omurilik tarafýndan gerçekleþtirilmesine karþýn beynimiz tarafýndan kontrol edilir. I ve III
Yanýt B'dir.

Yanýt 10:

Soruda belirtilen durumda üç sistemde normalden daha fazla çalýþýr.
Yanýt D'dir.

Beyincik ensenin üst kýsmýnda yer
alýr. Omurilik, omurilik soðanýndan
kuyruk sokumuna kadar uzanýr.
Yanýt B'dir.

Yanýt 11:

Uyartý mesajý, beynimizdeki ilgili bölümde deðerlendirilir. Çevresel sinir
sisteminde deðil.
Yanýt D'dir.

Yanýt 12:

I. Büyüme: Hipofiz bezi
II. Dolaþým: Omurilik soðaný
III. Acýkma: Beyin
IV. Hapþýrma: Omurilik soðaný

Yanýt 1:

Merkezi sinir sistemi, çevresel sinir
sistemi, hormonal sistem denetleyici
ve düzenleyici sistemlerdir.
Yanýt D'dir.

Yanýt 2:

Yanýt 3:

Yanýt 4:

I: Uyarý
II: Tepki
Yanýt A'dýr.

Yanýt 5:

Vücudumuzun hareket ve denge
merkezi beyinciktir.
Yanýt D'dir.

Yanýt 6:

Omurilik soðaný, isteðimiz dýþýnda
çalýþan iç organlarýmýzýn kontrol
merkezidir. Solunum, omurilik soðaný tarafýndan yönetilir. Dolayýsýyla
omurilik soðaný zedelenmiþ bir kiþide solunum problemi yaþanýr.
Yanýt A'dýr.

Yanýt 7:

Yanýt 8:

A, B ve D þýklarýndakiler reflekstir.
Refleks merkezi omuriliktir. C þýkký
davranýþ öðrenilene kadar beyin öðrenildikten sonra omurilik tarafýndan
kontrol edilir.
Yanýt C'dir.

Ses, ýþýk, hava sýcaklýðý dýþtan gelen
bilgilerdir. Kan basýncý vücudumuzun içinden gelen bilgilerdir.
Yanýt D'dir.

Yanýt A'dýr.

Yanýt 13:

"?" yerine iç salgý bezleri gelmelidir.
Yanýt C'dir.

Yanýt 14:

Sperm hücresinin oluþmasýný saðlamak sadece testislere aittir.
Yanýt B'dir.

Yanýt 15:

Böbrek üstü bezi, böbreklerin üzerinde yer alýr.
Yanýt D'dir.
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Yanýt 16:

Heyecanlanma durumunda salgýlanan hormon adrenalindir. Adrenalin
böbrek üstü bezinden salgýlanýr.
Yanýt B'dir.

Yanýt 17:

Testis bezinden eþeysel hormonlar
salgýlanýr. Glukagon pankreas
tarafýndan salgýlanýr.
Yanýt A'dýr.

Yanýt 18:

III'de kandaki þeker miktarý azalmýþtýr. Dolayýsýyla kiþi tatlý yemiþ olsaydý
kan þekerinin artmasý beklenirdi.
Yanýt B'dir.

Yanýt 19:

Pankreas, pankreas öz suyu üreterek sindirimi gerçekleþtirir. Ayrýca
hormon üreterek kan þekerini ayarlar.
Yanýt C'dir.

Yanýt 20:

Hipofiz bezi, sinir sistemi ile iç salgý
bezleri arasýndaki uyumu saðlar.
Yanýt D'dir.
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