Duyu Organlarýmýz

Duyu organlarýmýz çevremizi algýlamamýzda görevli olan
yapýlardýr. Duyu organlarýmýz sayesinde etrafýmýzdaki cisimleri görür,
seslerini duyar ve etrafýmýzdakiler hakkýnda bir fikir ediniriz. Göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere 5 tane duyu organýmýz vardýr.
Çevremizdeki cisimlerin rengini, kokusunu, sesini, yumuþaklýðýný,
sertliðini, tadýný, þeklini, sýcaklýðýný, soðukluðunu duyu organlarýmýz
yoluyla algýlarýz. Duyu organlarýmýzda dýþ ortamdaki uyarýlarý algýlayacak duyu almaçlarý bulunur. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu almaçlarýyla
algýlanýr. Farklý duyu organlarýnda, farklý uyarýlarý algýlamak için özelleþmiþ farklý duyu almaçlarý bulunur. Dýþ ortamdaki uyarýlar, bu uyarýyý almak üzere özelleþmiþ olan duyu almaçlarýyla algýlandýðýnda uyartýya
dönüþür. Uyartý, sinirler yoluyla beyindeki ilgili merkeze taþýnýr.
Her duyu organýnýn beyinde özel bir merkezi vardýr (Görme merkezi, iþitme merkezi, koklama merkezi gibi.). Uyartýlar, beyindeki ilgili
duyu organýnýn merkezine sinirler yoluyla taþýnýr. Uyartý bu merkez tarafýndan deðerlendirilir ve uyartýya karþý uygun bir cevap oluþturulur.
Oluþturulan bu cevap yine sinirler yoluyla cevabý gerçekleþtirecek yapý
veya organa taþýnýr. Cevabýn oluþturulup oluþturulmadýðý da sinirler
yoluyla kontrol edilir.
Dýþ Ortamdaki Bir Uyartýnýn Algýlanmasý
1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla
algýlanýr.
2. Uyarýlar uyartýlara dönüþtürülür.
3. Uyartý, sinirler yoluyla beyindeki ilgili merkeze taþýnýr.
4. Beyindeki duyu merkezi, uyartýyý deðerlendirir ve gerekli cevabý
oluþturur.
5. Oluþturulan cevap gerekli yapý ve organlara sinirler yoluyla
gönderilir.
6. Bu yapý veya organlar cevap verir.

Organýn cevabýný gerektirdiði iþlemi
yerine getirip getirmediðini kontrol eder.

UYARI
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Örnek 37
Aslý

Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu almaçlarýyla algýlanýr.

Meltem

Farklý duyu organlarýnda uyarýlarý algýlamak üzere özelleþmiþ duyu almaçlarý vardýr.

Ata

Beyindeki duyu merkezi uyartýyý deðerlendirip, gerekli cevabý oluþturur.

Yukarýdaki öðrencilerden hangilerinin verdiði bilgiler doðrudur?
A) Aslý - Meltem
C) Meltem - Ata

B) Aslý - Ata
D) Aslý - Meltem - Ata

Çözüm
Üç öðrencinin verdiði bilgi de doðrudur. Yanýt D'dir.

Görme Organýmýz Göz
Görmeyi saðlayan organýmýzdýr. Gözlerimiz sayesinde etrafýmýzdaki cisimlerin þeklini ve rengini algýlarýz. Gözümüzde
ýþýðý algýlayan duyu almaçlarý vardýr.

A. Gözün Yapýsý
Gözü dýþtan içe doðru üç kýsýmda inceleriz.
1. Sert tabaka
2. Damar tabaka
3. Að tabaka (Retina)

Sert Tabaka
O Gözün en dýþ kýsmýnda sert tabaka vardýr. Gözü dýþ etkilere karþý korur.
O Sert tabaka gözün ön kýsmýnda incelerek saydamlaþýr ve
“kornea” yý oluþturur. Kornea, ýþýðý kýrýcý bir yapýdadýr. Kornea
ýþýðý kýrarak, ýþýðýn merceðe ulaþmasýný saðlar.
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Damar Tabaka
Damar tabaka gözü besleyen kan damarlarýnýn bolca bulunduðu tabakadýr. Damar tabaka sert tabakanýn altýnda yer alýr.
O

Göz merceðinin hemen önünde, damar
tabakanýn gözün ön kýsmýnda düzleþmesiyle
oluþmuþ göze rengini veren iris yer alýr.
O

Ýrisin taþýdýðý renk maddesine göre göz
kahverengi, mavi, yeþil vb. renklerde olabilir.
O

Ýrisin ortasýnda göze ýþýðýn girmesini saðlayan göz bebeði denilen bir açýklýk bulunur. Göz
bebeði ýþýðýn miktarýna göre büyüyüp küçülerek
göze giren ýþýðýn miktarýný ayarlar. Iþýðýn yoðun
olduðu ortamlarda göz bebeði küçülür. Iþýðýn az
olduðu ortamlarda göz bebeði büyür. Bu þekilde
göze giren ýþýðýn miktarý ayarlanarak daha net bir
görüntü elde edilir.
O

Göz bebeðinin arkasýnda “göz merceði” bulunur. Göz merceði de ýþýðý kýrma yeteneðindedir.
O

Að Tabaka (Retina)
Gözün en iç tabakasýdýr. Sinirlerin ve ýþýða duyarlý olan duyu almaçlarýnýn yoðun olarak bulunduðu tabakadýr.
O

Að tabakadaki sinirler gözün arka kýsmýnda birleþerek beyindeki görme merkezine gider. Sinirlerin göz yuvarlaðýndan dýþarý çýktýðý noktaya “kör nokta”denir. Kör noktada ýþýða duyarlý almaç bulunmadýðýndan burada görüntü oluþmaz.
O

Að tabakada kör noktanýn üst kýsmýnda görüntünün oluþtuðu “sarý leke” bulunur. Sarý lekede oluþan görüntü terstir. Görüntü beyindeki görme merkezinde düz olarak algýlanýr.
O

Görme Olayý Nasýl Gerçekleþir?
1. Cisimlerden yansýyan ýþýk ýþýnlarý ilk olarak gözde saydam
tabakaya gelir. Saydam tabakada (kornea) kýrýlan ýþýnlar göz bebeðine ulaþýr.
2. Iþýnlar göz bebeðinden göz merceðine gelir. Göz merceði
de ýþýnlarý kýrýcý özelliðe sahiptir. Iþýnlar göz merceðinde kýrýlarak
að tabakaya ulaþýr.
3. Að tabakadaki sarý lekede cismin ters görüntüsü oluþur.
4. Cismin ters görüntüsü sinirler yoluyla beyindeki görme
merkezine iletilir. Görme merkezinde düz olarak algýlanýr.
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Iþýðýn gözde izlediði yol
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Göz
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Görüntü
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(Saydam
tabaka)

Beyin
Görüntü
düzleþir.

Göz Kusurlarý
1. Renk körlüðü (Daltonizm): Kalýtsal bir hastalýktýr. Bu hastalar çoðunlukla kýrmýzý ve yeþil renkleri ayýrt edemezler.
2. Þaþýlýk: Gözü hareket ettiren kaslarýn uyumsuzluðu ile
oluþan bir göz kusurudur.
3. Miyopluk: Miyopluk uzaðý net görememedir. Miyoplarda
gözün önden arkaya doðru daha fazla uzamasýndan dolayý görüntü sarý lekenin önüne düþer. Bu nedenle uzakta olan cisimler net
olarak algýlanamaz. Miyoplarda kalýn kenarlý mercek kullanýlarak
görüntü netleþtirilir.
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4. Hipermetropluk: Yakýndaki cisimleri net görememedir. Bunun nedeni göz küresinin önden arkaya doðru daralmasýdýr. Bu nedenle görüntü sarý lekenin arkasýnda oluþur. Hipermetrop bireyler
yakýndaki cisimleri net olarak göremezler. Hipermetroplukta
yakýndaki cisimlerin görüntüsü ince kenarlý mercekle netleþtirilir.

5. Astigmatizm: Kornea (saydam tabaka) ve göz merceðinin
yüzeyinin pürüzlü olmasý nedeniyle cisimlerin görüntüsü bulanýk
olur. Görüntü sarý lekeye düþer. Görüntünün netleþtirilmesi silindirik
mercekle saðlanýr.
Astigmatlý Göz

Kornea

Retina

Lens

6. Katarakt: Göz merceðinin ya da göz merceðindeki sývýnýn
saydamlýðýný kaybetmesi nedeniyle görüntünün net olmamasýdýr.
Katarakt bireylerde görüntü sarý lekeye düþmez ve görüntü net deðildir. Katarakt ameliyatla tedavi edilebilir. Genellikle yaþlýlarda
görülür.
Bazý göz kusurlarýnýn tedavisinde gözlük ve kontak lensler kullanýlýr. Korneanýn (saydam tabaka) saydamlýðýnýn azaldýðý veya yok
olduðu durumlarda kornea nakli yapýlýr. Kornea naklinde gözdeki
kornea, saðlam bir kornea ile deðiþtirilir.

B. Göze Yardýmcý Yapýlar
Gözyaþý bözleri: Göz küresinin nemli kalmasýný saðlayan
gözyaþý salgýlar. Gözyaþý toz gibi zararlý etkilere karþý gözü korur.
Kaþlar: Terin alýndan göze girmesini engeller.
Kirpikler: Göze yabancý cisimlerin girmesini önlerler.

85

Örnek 38
Aþaðýdaki yapýlardan hangisi damar tabakada bulunmaz?
A) Kornea
B) Ýris
C) Göz bebeði
D) Göz merceði

Çözüm
Ýris, gözbebeði ve göz merceði damar tabakada bulunur. Kornea ise sert tabakada bulunur.
Yanýt A'dýr.

Örnek 39
I. Gözü dýþ etkilere karþý koruyan tabakadýr.
II. Duyu almaçlarýnýn, görme sinirlerinin yoðun olarak bulunduðu tabakadýr.
III. Gözü besleyen damarlarýn bulunduðu tabakadýr.
Yukarýda I, II ve III ile gözdeki tabakalarýn özellikleri verilmiþtir.
Buna göre bu tabakalarýn adlarý aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir?
I
II
III
A) Að tabaka
Damar tabaka
Sert tabaka
B) Sert tabaka
Að tabaka
Damar tabaka
C) Sert tabaka
Damar tabaka
Að tabaka
D) Damar tabaka
Sert tabaka
Að tabaka
Çözüm
I. Sert tabaka
II. Að tabaka
III. Damar tabakadýr.
Yanýt B'dir.
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Ýþitme Organýmýz Kulak
Kulak, iþitme ve denge organýmýzdýr. Kulakta etrafýmýzdaki sesleri algýlayan duyu almaçlarý bulunur.
Kulaðý dýþtan içe doðru üç bölümde inceleriz.
1. Dýþ Kulak
2. Orta Kulak
3. Ýç Kulak

Dýþ Kulak
Dýþ kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarýndan oluþur. Kulak kepçesi ses dalgalarýný
toplayarak kulak yoluna iletir.
Kulak yolu, kulak kepçesi ile orta kulaðý birbirine baðlayan kanaldýr. Kulak yolundaki kýllar ve
kulak sývýsý kulaða giren toz ve kir parçacýklarýný tutarak bunlarýn orta kulaða ilerlemesini önler.
Kulak yolunun sonunda kulak zarý bulunur. Kulak zarý, kulaða gelen sesleri þiddetlendirerek
orta kulaða aktarýr.
Orta Kulak
Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemikleri, oval pencere ve östaki borusu bulunur. Çekiç kemiði kulak zarýyla, üzengi kemiði ise oval pencere ile temas eder. Çekiç, örs, üzengi kemikleri kulak
zarýyla iç kulak arasýndaki baðlantýyý saðlar. Kulak zarý dýþ ortamdan gelen ses dalgarýyla titreþir.
Kulak zarýndaki titreþimler çekiç, örs ve üzengi kemikleriyle iç kulaða iletilir.
Östaki borusu ise orta kulaktan yutaða açýlýr. Orta kulak ile dýþ ortam arasýndaki basýnç farkýný
dengeler. Böylece kulak zarýnýn yýrtýlmasýný önler.
Ýç Kulak
Ýç kulakta dalýz, salyangoz ve yarým daire kanallarý bulunur.
Oval pencereye gelen ses dalgalarý dalýz ile salyangoza iletilir. Salyangozda iþitme sinirleri bulunur. Salyangoza iletilen ses dalgalarý salyangozdaki iþitme sinirleri yoluyla beyindeki iþitme merkezine iletilir. Böylece iþitme olayý gerçekleþmiþ olur.
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Ýþitme Olayý Nasýl Gerçekleþir?
1.

Kulak kepçesi dýþ ortamdaki ses dalgalarýný toplar.

2.

Kulak kepçesi ile toplanan sesler kulak yolu aracýlýðýyla kulak zarýna iletilir. Kulak yolundaki kýllar ve kulak sývýsý, kulaða giren kir ve toz parçacýklarýný tutar. Böylece kir ve
toz parçacýklarýnýn kulak zarýna kadar ilerlemesi engellenir.

3.

Gelen sesler kulak zarýný titreþtirir.

4.

Kulak zarýnda meydana gelen titreþimler çekiç, örs, üzengi kemiklerini titreþtirir.
Üzengi kemiði de bu titreþimleri oval pencereye iletir.

5.

Oval pencereden gelen sesler dalýza iletilir. Dalýz gelen sesleri salyangoza iletir.

6.

Salyangozdaki iþitme sinirleri ile sesler beyindeki iþitme merkezine iletilir. Böylece sesleri algýlarýz.

Ýþitme sýrasýnda sesin kulakta izlediði yol
Kulak
kepçesi

Kulak
yolu

Kulak
zarý

Dýþ kulak

Çekiç

Örs

Orta kulak

Üzengi

Oval pencere

Dalýz

Ýþitme Bozukluklarý ve Tedavi Yollarý
Kulaktaki sorunlar iþitme kaybýna veya saðýrlýða sebep olabilir. Ýþitme kaybýna veya saðýrlýða sebep olan nedenler doðuþtan olabildiði gibi sonradan da meydana gelir.
Ýþitme kaybý nedenleri:
O

Kulak zarýnýn sertleþmesi

O

Ýç kulakta meydana gelen zedelenmeler

O

Orta kulaktaki küçük kemiklerin (çekiç, örs, üzengi) kaynaþmasý

Bazý hastalýklar ve yüksek þiddetteki sesler kulak zarýna zarar vererek iþitme kaybýna neden olur.
Ýþitme kaybý olan kiþiler iþitme cihazý kullanýrlar. Ýþitme cihazý dýþ ortamdan gelen sesleri þiddetlendirererek kulaða iletir.
Böylece saðlýklý kiþiler tarafýndan duyulabilen sesler bu kiþiler
tarafýndan da duyulabilir. Ýþitme cihazlarý iþitme kaybýný tedavi
etmez. Sadece kullanýldýðý süre içinde seslerin bu kiþiler tarafýndan duyulabilmesini saðlar. Ýþitme kaybý olan her yaþ grubundaki kiþi doktor tavsiyesiyle iþitme cihazý kullanabilir.
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Salyangoz

Beyin

Ýç kulak

Ses
dalgalarý

Örnek 40

Dalýz
(I)

Kulak zarý
(II)

Oval pencere
(III)

Salyangoz
(IV)

Yukarýda kulaðýn yapýsýndaki bazý kýsýmlar verilmiþtir. Bu kýsýmlarýdan hangileri iç
kulakta yer alýr?
A)
B)
C)
D)

I ve III
II ve IV
I, II ve IV
I ve IV

Çözüm
Dalýz ve salyangoç iç kulakta bulunur. Kulak zarý ise dýþ kulakta bulunur. Oval pencere orta
kulakta bulunur.
Yanýt D'dir.
Dokunma Organýmýz Deri
Deri, vücudumuzu dýþtan saran, en büyük duyu organýmýzdýr.

Derinin Dokunma Duyusu Dýþýndaki Görevleri
1. Vücudumuzu dýþ etkilere karþý korur.
2. Mikroplarýn vücudumuza girmesini önler.
3. Vücut ýsýmýzý korur.
4. Terleme ile boþaltýma yardýmcý olur.
5. Üzerindeki duyu almaçlarý ile sýcaklýk, soðukluk,
basýnç, aðrý vb. duyularý algýlamamýzý
saðlar.
6. Solunuma yardýmcý olur.
7. Su kaybýný önler.
8. Vücut sýcaklýðýnýn sabit kalmasýný saðlar.
9. Vücuda þekil ve bütünlük kazandýrmada
etkili olur.
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Deri, üst deri ve alt deri olmak üzere iki bölüme ayrýlýr.
a. Üst deri: Ölü hücrelerden meydana gelmiþtir. Derinin alt bölümlerini korur. Üst deride kan
damarlarý ve sinirler yoktur. Üst deri, deriyi güneþin zararlý ýþýnlarýndan korur. Ayrýca yapýsýnda deriye renk veren özel hücreler vardýr.
b. Alt deri: Alt deride kan damarlarý, sinirler, kýl kaslarý, ter ve yað bezleri, kýl kökleri ve duyu
almaçlarý bulunur.
Alt derinin alt kýsmýnda yað tabakasý bulunur. Bu yað tabakasý vücudumuzu darbelere karþý
korur. Ayrýca ter bezleri ile vücut ýsýsýnýn korunmasýný saðlar.
Örnek 41

Kýl kökleri
(I)

Ter bezleri
(II)

Sinirler
(III)

Duyu almaçlarý
(IV)

Yukarýdaki yapýlardan hangileri alt deride bulunur?
A)
B)
C)
D)

I ve III
II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm
Kýl kökleri, ter bezleri, sinirler, duyu almaçlarý alt deride bulunur. Yanýt D'dir.

Derimizle Nasýl Hissederiz?
Derimizde sýcak, soðuk, basýnç, sertlik, yumuþaklýk vb. duyularý algýlayan
duyu almaçlarý bulunur. Duyu almaçlarý yoluyla dýþ ortamdan algýlanan
uyartýlar sinirler yoluyla beyindeki ilgili merkeze iletilir. Beyinde yorumlanan
uyartýya bir cevap oluþturulur. Oluþturulan cevap yine sinirler yoluyla, iþlem
yapacak ilgili bölüme gönderilir ve iþlem yapýlýr.
Derimizin bazý kýsýmlarýnda duyu almaçlarý daha yoðun olarak bulunduðu için bu kýsýmlar uyarana karþý hassastýr. Örneðin parmak uçlarý ve dudaklarda duyu almaçlarý daha yoðun olarak bulunduðu için uyarýlara karþý daha
hassastýr.
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Deri Hastalýklarý
Deri hastalýklarýnýn nedenleri:
1. Kesici, ezici, delici cisimlerin deriye zarar vermesi
2. Hastalýk yapan mantarlar
3. Pire, kene gibi parazitlerin ýsýrmasý
4. Bazý mikroorganizmalar
5. Kuvvetli asit ve bazlar, alerjik maddeler
Ayrýca egzama ve kurdeþen gibi bazý hastalýklar da vardýr. Dermatoskop bazý deri hastalýklarýnýn teþhisinde kullanýlan bir cihazdýr. Açýk ten rengine sahip ve vücudunda çok sayýda ben bulunan kiþiler ile aile bireylerinde deri kanserine yakalanmýþ kiþilerin bulunduðu bireylerin vücutlarýndaki benler ve güneþ lekeleri dermatoskop ile incelenir.
Bu kiþilerin risk altýnda olup olmadýðýna karar verilir. Risk altýndaki kiþilere ise gerekli müdahaleler yapýlýr. Delici, kesici, ezici cisimlerin meydana getirdiði yaralar, yanýklar soðuða baðlý çatlaklar, kimyasal maddelerin tahriþine baðlý olarak ortaya çýkan yaralar, uyuz, bitlenme, mantar
hastalýklarý, pire, tahta kurusu, kene gibi böceklerin ýsýrmalarýndan oluþan deri bozukluklarý, egzamalar uçuklar, kurdeþen vb. baþlýca deri hastalýklarýdýr.
Koku Alma Organýmýz Burun
Etrafýmýzdaki kokularý burnumuz ile
algýlarýz. Burnumuz sadece koku almayý
deðil soluk alýp vermeyi de saðlar. Burun
nefes aldýðýmýz havanýn temizlenmesini,
ýsýtýlmasýný ve nemlendirilmesini saðlar.
Ayrýca etrafýmýzdaki kokularýn algýlanmasýný saðlar. Burun en çabuk yorulan organýmýzdýr. Bu nedenle ayný kokuyu bir
müddet koklarsak burnumuz alýþýr ve kokuyu algýlayamayýz.
Burnumuzun bir bölümü kemikten oluþur. Uç kýsmýnda ise kýkýrdak vardýr.
Burnun nemli kalmasýný burun boþluðunun duvarýný kaplayan ve mukus salgýsý üreten mukoza tabakasý saðlar.
Burunda koku almaçlarýnýn yoðun olarak bulunduðu burun boþluðunun üst tarafýnda “sarý
bölge” bulunur.
Cisimlerin Kokusunu Nasýl Algýlarýz?
1. Kokulu cisimlerden ayrýlan koku tanecikleri sarý bölgede bulunan mukus sývýsýnda çözünür. Sarý bölgedeki duyu almaçlarý
uyarýyý alýr.
2. Duyu almaçlarý tarafýndan alýnan uyartý sinirler yoluyla beyindeki koklama merkezine iletilir ve burada yorumlanýr. Böylece koku algýlanmýþ olur.

Koku alma organýmýz olan
burun ayný zamanda soluk
alma organýmýzdýr. Burun
alýnan havayý nemlendirir,
ýsýtýr, tozlarý tutar.
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Burun Hastalýklarý
1.

Sinüzit: Burun boþluðunun etrafýnda sinüs adý verilen boþluklar bulunur. Sinüslerin iltihaplamasý sinüzite sebep olur. Sinüzit doktorun tavsiye ettiði ilaçlarla tedavi edilebilir.

2.

Burun akýntýsý: Burun akýntýsý, nezle, sinüzit, saman nezlesinden kaynaklanabilir. Ayrýca alerjik burun iltihabý da burun akýntýsýna neden olabilir.

3.

Saman nezlesi: Alerjik bir hastalýktýr. Ýlkbahar ve yaz aylarýnda çiçeklerin ürettiði polenler
rüzgârýn etkisiyle yayýlýr. Nefes aldýðýmýzda burnumuza yerleþen polenler alerjiye sebep olur.
Þiddetli hapþýrýklarla birlikte su benzeri bir burun akýntýsý olur. Saman nezlesi ilaçlarla ve aþý ile
tedavi edilebilir.

4.

Burun kanamasý: Ergenlik döneminde burun kanamalarý görülebilir. Ayrýca tansiyon yüksekliðine baðlý burun kanamalarý da olabilmektedir. Burun kanamalarýnda hasta oturtulmalýdýr. Bu
sýrada baþý hafifçe öne eðilmeli ve kanayan burun deliðine pamukla yaklaþýk 10 dakika
bastýrýlmalýdýr. Bu sýrada kiþi aðzýndan nefes alýp, yutkunmalýdýr. Kanama durmazsa bir saðlýk
kuruluþuna gidilmelidir.
Tat Alma Organýmýz Dil
Dil, yiyeceklerin ve içeceklerin tadýný algýlamamýzý saðlar. Dil ayrýca konuþmamýza yardýmcý
olur, besinleri çiðnememizi ve yutkunmamýzý saðlar.
Yiyeceklerin tadýný algýlayabilmek için tükürükte çözünmesi gerekir.
Dilimizde tat tomurcuklarý bulunur. Bu tat tomurcuklarýnda tat almamýzý saðlayan duyu almaçlarý vardýr. Yediðimiz besinlerin tükürükte çözünmesiyle tat tomurcuklarýndaki duyu almaçlarý
uyarýlýr. Duyu almaçlarýyla alýnan uyarýlar sinirler yoluyla beyindeki tat alma merkezine iletilir.
Tat alma merkezinde yediðimiz besinlerin tadýný algýlamýþ oluruz. Tat alma sýrasýnda burun ve
dil beraber çalýþýr. Bu þekilde besinlerin tadýný algýlayarak, lezzetli olup olmadýðýna karar veririz. Bu nedenle nezle olunca yediklerimizin tadýný tam algýlayamayýz.
Dilimizin yüzeyinde tat tomurcuklarý bulunur. Ancak bazý kýsýmlarýnda daha yoðun olarak
bulunur. Örneðin dilimizin arka kýsmýnda acý, arka yanlarýnda ekþi, ön yanlarýnda tuzlu ve ön
kýsmýnda tatlý duyusunu algýlayan tat tomurcuklarý daha yoðun olarak bulunur.

Besinlerin Tadýný Nasýl Algýlarýz?
1. Yediðimiz besinler tükürükte çözünür.
2. Tat tomurcuklarýndaki duyu almaçlarý uyarýlarý alýr ve uyartýya çevirir.
3. Uyartýlar sinirler yoluyla beyindeki tat alma merkezine iletilir.
4. Beyindeki tat alma merkezi tarafýndan yorumlanýr ve besinlerin tadýný algýlamýþ oluruz.

Bazý Dil Hastalýklarý
1. Tat Körlüðü: Kalýtsal bir hastalýk olup tedavisi yoktur. Bazý tatlarý algýlayamazlar.
2. Dil iltihabý: Dil iltihabý çok sýcak ve çok soðuk yiyecekler yemekten kaynaklanabildiði gibi
çürük diþler, diþ eti iltihaplarý, sigara içmek dil iltihabýna sebep olabilir.
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3. Dil yaralarý: Dildeki içi su dolu olan, küçük kýrmýzý
kabarcýklardýr. Gripten kaynaklanabilir.
Kendimizi görme veya iþitme engelli bir kiþinin yerine
koyarak onlarýn düþüncelerini, hislerini anlamaya çalýþalým.
Nasýl yaþadýklarýný, ihtiyaçlarýný nasýl karþýladýklarýný tahmin
etmeye çalýþalým.
Engelli bireyler günlük ihtiyaçlarýný karþýlarken bir çok
sorunla yüz yüze gelmektedirler. Onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamalarýna yardýmcý olup, yaptýklarý iþlerde onlarý takdir edip,
yüreklendirilmeli ve kendilerine güvenmelerini saðlamalýyýz.
Ýþitme engelli bireyler etrafýndakilerle iþaret dilini kullanarak iletiþim kurarlar. Ýþaret dilinde harfler ve kelimeler
iþaretlerle anlatýlýr.

Görme engelliler Braille alfabesi ile yazýlmýþ olan kitaplarý okuyabilmektedir. Bu alfabeyle yazýlmýþ olan kitaplar kabartma noktalardan
oluþmaktadýr. Görme engelliler parmak uçlarýný kullanarak kitaplarý
okuyabilmektedir.

Selma, Fen ve Teknoloji dersi ödevi olan derideki duyu almaçlarý (aðrý, soðuk - sýcak, sert yumuþak vb.) konusunu resimlerle anlatmak istiyor.
Buna göre Selma, aþaðýdaki resimlerden hangisini seçmemiþtir?
A)

B)

C)

D)

Çözüm
Soruda A þýkkýnda aðrý, C þýkkýnda sertlik ve yumuþaklýk, D þýkkýnda sýcaklýk duyularýnýn algýlandýðý resimler vardýr. Ancak B þýkkýnda çocuk TV izlemektedir. Duyu almaçlarýný anlatan bir
resim deðildir.
Yanýt B’dir.
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Duyu Organlarýmýzýn Saðlýðý
 Göz Saðlýðý
1. Temizliðe dikkat etmeliyiz.
2. Televizyonu çok yakýndan ve uzun süre izlememeliyiz.
3. Gözleri aþýrý ýþýktan korumalýyýz.
4. Baþkalarýna ait gözlükleri kullanmamalýyýz.
5. Yeterince A vitamini almalýyýz.
6. Çok yakýndan kitap okumamalýyýz. Kitap ile gözlerimiz arasýnda 20-35 cm mesafe olmalýdýr.
 Kulak Saðlýðý
1. Kulak temizliðine dikkat etmeliyiz.
2. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalýyýz.
3. Þiddetli gürültü ve patlamanýn olduðu ortamlarda kulak
zarýnýn zarar görmemesi için aðzýmýzý açýp basýnç farkýný dengelemeliyiz.
4. Kulaðýmýza sert cisimler sokmamalýyýz.
5. Kulaðýmýzý darbelerden ve soðuktan korumalýyýz.
6. Kulak enfeksiyonlarý zamanýnda tedavi ettirilmelidir.
7. Kulakta bir rahatsýzlýk varsa banyo ve yüzme sýrasýnda su
kaçmamasý için gerekli önlemleri almalýyýz.
 Deri Saðlýðý
1. Derimizi temiz tutmalýyýz.
2. Ezici, delici, kesici aletleri kullanýrken dikkat etmeliyiz.
3. Baþkalarýnýn havlularýný, çamaþýrlarýn ve giysilerini kullanmamalýyýz.
4. Uzun süre güneþte kalmamalýyýz.
5. Yaralanma halinde tedavi ettirilmelidir.
6. Asit, baz, deterjan gibi maddelerle temasý önlenmelidir.
Temas eden kýsým bol su ile yýkanmalýdýr.
 Burun Saðlýðý
1. Burnumuzu karýþtýrmamalýyýz.
2. Burnun içindeki kýllarý koparmamalýyýz.
3. Ne olduðunu bilmediðimiz maddeleri koklamamalýyýz.
4. Sigaradan uzak durmalýyýz.
 Dil Saðlýðý
1. Aðýz temizliðine dikkat etmeliyiz.
2. Çürük diþleri ve diþ eti iltihaplarýný tedavi ettirmeliyiz.
3. Çok soðuk ve çok sýcak yiyecek ve içecekleri tüketmemeliyiz.
4. Sigara ve alkol gibi kötü alýþkanlýklardan uzak durmalýyýz.
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