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A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.
BİLGİLER

DOĞRU

YANLIŞ
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1. Denetleyici ve düzenleyici sistem, sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üze re iki kısımdan oluşmaktadır.
2. Çevresel sinir sistemi; beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından
oluşmaktadır.
3. Dans etme, yüzme ve limon görünce ağzın sulanması doğuştan gelen reflekslere örnektir.
4. İnsülin hormonu, kandaki şeker oranını azaltırken; glukagon hormonu, kandaki şeker oranını arttırır.
5. Iç salgı bezlerinin ürettikleri özel salgılar olan hormonların etkileri aralıklı
olarak gerçekleşir ve etkisi kısa sürelidir.
6. Vücuda yeterli iyot alınmadığında tiroit bezi çok fazla çalışır. Bunun sonucunda tiroit bezi büyür.
7. Korku, sevinç, heyecan ve öfke gibi durumlarda pankreastan adrenalin denilen bir hormon salgılanır.
8. Ergenlik döneminde gerçekleşen boy ve kilo artışı ile ter salgısının artması
her iki cinsiyette de meydana gelen değişimlere örnektir.
9. Ergenlik dönemindeki bireyler yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermeli ve egzersiz yapmalıdır.
10. Denetleyici ve düzenleyici sistemler vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak ve diğer organları denetlemekle görevlidir.
B. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan
yerleri doldurunuz.
uyarı
böbrek
üstü bezi

omurilik

merkezi

hormonların

tiroksin

beyin
eşeysel bezler

duyu
organlarından
ergenlik

1. ………………………beyin ile vücut organları arasındaki bilgi iletişimini sağlar.
2. Çevreden gelen ışık, ses, koku, basınç gibi vücutta tepki oluşmasına neden olan etkilere …………………
denir.
3. Beyin…………………………………………….gelen bilgileri değerlendirir.
4. Korku, heyecan, mutluluk ve öfke anında ……………………………………tarafından adrenalin hormonu salgılanır.
5. ………………………etkisi yavaş ve uzun sürelidir.
6. Salgıladığı …………………………hormonu vücudumuzdaki metabolizma hızını yani büyüme,gelişme ve
diğer kimyasal olayları düzenler.
7. Cinsiyete özgü özelliklerin oluşmasını ……………………………………sağlar.
8. …………………..döneminde boy uzaması, kilo artışı,deride yağlanma, sivilce oluşumu gibi bedensel değişimler görülür.
9. Sinir sistemi ………………………..ve çevresel sinir sistemi olarak iki kısma ayrılır.
10. …………………………..milyarlarca sinir hücresinden meydana gelmiştir
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Vücudumuzun
öğrenme, hafıza ve yönetim
merkezi omurilik soğanıdır.

Y

D

Beynimiz, kan
basıncını ve
vücut sıcaklığını ayarlar.

Büyüme
hormonu
tiroit bezi
tarafından
salgılanır.

D

Y

D

Y

İç salgı bezlerinin salgıladığı
ve doğrudan
kana geçen
maddelere
hormon adı
verilir.

Pankreasın
salgıladığı
insülin hormonunun kandaki
şeker miktarını
azaltıcı etkisi
vardır.

Y

D

Y

D

Y

4

5

6

7

8

Limon görünce
ağzımızın
sulanması
doğuştan gelen
reflekslere örnek verilebilir.

Beyincik,
beyne yardım
ederek hareketlerin dengeli olmasını
sağlayan bir
organdır.

D

Y

D

1

2

3
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C. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirelim. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşacağımızı bulalım.

3
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

FEN BİLİMLERİ
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1.

Aşağıda verilen örneklerden hangisi önceleri beynin kontrolü altında olup, sonradan omuriliğin
kontrolüne geçen faaliyetlerdendir?
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A) Bir manzaranın görüntüsünün kâğıda çizilmesi
B) Yüzmeyi bilen bir kişinin denizde yüzmesi
C) Kişinin okuduğu bilmeceyi ezberlemeye çalışması
D) Karanlık odadan aydınlığa çıkan bir kişinin gözlerinin kamaşması

2.

Sakız çiğneyerek örgü örmekte olan bir kadın mutfaktaki kızına ocağın altını kısmasını söyledi.
Bu olaylar sırasında kadına ait merkezi sinir sistemi organlarından hangileri görev yapmıştır?
A) Beyin- Omurilik
B) Beyin- Beyincik -Omurilik
C) Beyin-Omurilik Soğanı-Beyincik
D) Beyin- Omurilik-Omurilik Soğanı

3.

Merkezi sinir sistemi organlarından olan beyin, birçok fonksiyonu yerine getirebilecek kadar özelleşmiştir. Beynin ön kısmının önemli görevlerinden bir tanesi, hipofiz bezi aracılığıyla beyin ve iç salgı
bezleri arasındaki bağlantıyı sağlamaktır.
Bir bilim insanı yaptığı deneyde farelerin beyninin ön kısmını keserek fareleri bir gün boyunca izlemiştir. Farelerin sürekli yemek yediklerini ve düzensiz bir şekilde uyuduklarını tespit etmiştir.
Bu deneyden elde edilen sonuçlar aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılabilir?
A) Ön beynin iştah ve uyku merkezlerini kontrol ettiğini
B) Hipofiz bezinin uyku düzenini kontrol ettiğini
C) Ön beynin hipofiz bezini kontrol ettiğini
D) Hipofiz bezinin diğer bezleri kontrol ettiğini

4.

Cemre ailesinin doğum günü hediyesi olarak aldığı bisikletini kullanabilmek için çabalamaktadır.
Birçok kez düşmesine rağmen bir süre sonra bisikleti gayet iyi bir şekilde kullanmaya başlamıştır.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen bisikletini ilk günkü gibi kullanmaya devam etmektedir.
Cemre’nin bisiklet kullanmayı öğrenme süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Öğrenme ilk zamanlarda beynin kontrolünde iken daha sonra omurilik soğanının kontrolüne geçer.
B) Öğrenme ilk zamanlarda omuriliğin kontrolünde iken daha sonra beynin kontrolüne geçer.
C) Öğrenme ilk zamanlarda beynin kontrolünde iken daha sonra omuriliğin kontrolüne geçer.
D) Öğrenme ilk zamanlarda omurilik soğanının kontrolündeyken daha sonra omuriliğin kontrolüne
geçer.
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Yukarıda verilen görselde merkezi sinir sistemine ait bazı organların bulunduğu yerler gösterilmiştir.
Görselde yeri belirtilmemiş olan organın görevi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Konuşma ve istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
B) Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmalarını düzenler.
C) Vücudun hareket ve denge merkezidir.
D) Çevresel sinir sistemi ile beyin arasında bağlantıyı kurar.

6.

Vücudumuzdaki en büyük karma bez olan pankreas, yaşam açısından önemli görevlere sahiptir. İnsülin ve glukagon olmak üzere iki çeşit hormon salgılar. Bu hormonlar ise kandaki şeker (glikoz) oranını ayarlar. Aşağıda vücudumuzda gerçekleşen olaylara bağlı olarak salgılanan insülin ve glukagon
hormonlarına ait bir grafik verilmiştir.
Kan Şekeri (glikoz)
1
İnsülin salgılanır.
Normal şeker seviyesi
2
Glukagon salgılanır.

Zaman

Buna göre insülin ve glukagon hormonları ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
A) İnsülin ve glukagonun vücudumuzda yarattığı etkiler birbirine zıttır.
B) Çok miktarda yemek yiyen bir kişinin bir süre sonunda kanında meydana gelen değişim -1- ile
gösterilebilir.
C) Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzda insülin ve glukagon hormonları kan şekerimizi normal şeker
seviyesine ulaştırmaya çalışırlar.
D) Uzun süre aç kalan bir bireyin kan şekerinin normal seviyeye ulaşması için vücutta insülin salgılanması gerekmektedir.
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5.
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7.

Heyecanlandığımızda, korktuğumuzda ve sevindiğimizde vücudumuzda bazı değişiklikler meydana
gelir. Eğlence merkezinde hız trenine binen Şenay’ın heyecanlanması ve korkması sonucunda vücudunda meydana gelen değişimler aşağıda verilmiştir.
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I. Kandaki adrenalin hormonunun artması
II. İç salgı bezinin uyarılması
III. Kalp atışı ve kan basıncının artması
Verilen olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III
D) II – III – I
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Cevap Anahtarı
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