
(   ) Sinir hücreleri görevlerine göre duyu nöron ,ara nöron ve motor nöron olarak 3’e ayrılır. 

(   ) Glia hücreleri nöronların beslenmesine yardım eder. 

(   ) Bir sinir hücresinde uyartı iletimi aksondan dentrite doğrudur. 

(   ) Sinir hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için bölünemez. 

(   ) Depolarize durumundaki bir nöronun hücre dışı negatif , hücre içi pozitif yüklüdür. 

(   ) Akson çapının büyük olması uyartı iletimini yavaşlatır. 

(   ) Akson üzerinde miyelin kılıf bulunması iletimi hızlandırır. 

(   ) Sinapslar iki nöron arasında bulunur. 

(   ) Sinapslardaki uyartı iletimi aksondaki uyartı iletimine göre daha yavaştır. 

(   ) Motor nöronu zarar görmüş bir insanda uyarı merkezi sinir sistemine iletilemez. 

(   ) Repolarize durumdaki bir sinir hücresinde dış kısımda Na, iç kısımda K iyonu fazladır. 

(   ) Eşik değerin altındaki bir uyarı nöronda uyartı oluşturmaz. 

(   ) Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. 

(   ) Beyin dıştan içe ince zar, örümceksi zar ve sert zarla örtülüdür. 

(   ) İnce zar ile örümceksi zar arasında BOS (beyin omurilik sıvısı) bulunur. 

(   ) Beyin ön, orta ve arka beyinden oluşur. 

(   ) Öğrenilmiş davranışların kontrol merkezi beyin kabuğudur. 

(   ) Duyu nöronlarıyla gelen impulsların dağıtım merkezi talamustur. 

(   ) Kan basıncı, vücut sıcaklığı, su dengesi hipotalamus tarafından kontrol edilir. 

(   ) Görme ve işitme refleks merkezleri orta beyindir. 

(   ) Beyincik, kas faaliyetleri arasındaki uyumu ve vücut dengesini sağlar. 

(   ) Solunum, boşaltım, dolaşım ve sindirim olayları omurilik soğanı ile kontrol edilir. 

(   ) Duyu nöronları omurilik arka kökten girerken motor nöronlar ön kökten çıkar. 

(   ) Beyinden çıkan sinirler çaprazlamayı omurilik soğanında yapar. 

(   ) Refleks omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. 

(   ) Diz kapağı refleksi duyu ve motor nörondan oluşur. 

(   ) Somatik sinirlerde miyelin kılıf bulunmazken, otonom sinirlerde miyelin kılıf bulunur. 

(   ) Sempatik sinirler tükrük salgısını azaltırken, parasempatik sinirler artırır. 

(   ) Multipl skleroz (MS) miyelin kılıfın zarar görmesiyle oluşan hastalıktır. 

(   ) Menenjit beyin zarlarının iltihaplanmasıyla oluşur. 


