
 

 

SİNİR SİSTEMİ  YAZILI HAZIRLIK 

1.Bir sinir hücresinin gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıda olan 

uzantılara …………………………… , uzun ve tek sayıda olan uzantılara 

……………………………….. adı verilir. 

 

2.Akson etrafında bulunan miyelin kılıf ………………………….. hücreleri 

tarafından üretilir. 

3.Bir nöronda meydana gelen polarizasyon ve depolarizasyon 

olaylarını karşılaştırarak anlatınız. 

 

 

4.Uyarı şiddetinin artması nöronda oluşan; 

 İmpuls hızını ………………………..                İmpuls şiddetini 

………………………….           İmpuls sayısını …………………………….. 

 

5.Aşağıdaki olayların kontrol merkezlerini yazınız. 

            Vücut sıcaklığının ayarlanması, …………………………………………       

Hafıza ve hayal kurma, ……………………………………… 

            Göz bebeğinin küçülüp büyümesi ……………………………………..       

Hapşırma , ………………………………… 

 

6.Vücuttan beyne gelen sinirler ………………………………………… , 

beyinden vücuda giden sinirler ……………………………………… çapraz 

yapar. 

 

7.Beyin sapında merkezi sinir sisteminin hangi kısımları bulunur? 



 

 

 ………………………………………, ……………………………………., 

…………………………………………… 

8. Aşağıdaki nöronlarda iletimin hızını karşılaştırınız. 

      Miyelin kılıfı olan hücre impuls iletimi miyelin kılıfı olmayan 

hücreye göre daha …………………………….. 

      Akson çapı dar olan hücrede impuls iletimi akson çapı geniş olan 

hücreye göre daha ………………………………. 

      Ranvier boğum sayısı fazla olan hücrede impuls iletimi  az olan 

hücreye göre daha ………………………….. 

 

9.Hangi duyu organından uyarılar talamusa uğramadan uç beyine 

gönderilr? ……………………………………………….. 

 

10. Görevlerine göre nöronları  ve görevlerini yazınız. 

 

11.Sinapslarda impuls iletimi ……………………………….  

…………………………………… doğrudur. 

      Sinapslarda iletim hızı ……………………………… . 

      Sinapslarda nörotransmitter madde salgılanırken ATP 

…………………………..  

 

12.Aşağıdaki olayların kontrolünü sağlayan çevresel sistem 

hangisidir?(somatik – otonom) 

         Kalp atışının hızlanması ………………………………………….. 

         Lokmayı ağzına götürmek …………………………………….. 

          İdrar kesesinin genişlemesi ………………………………… 



 

 

           Bağırsak hareketlerinin artması …………………………………. 

          Çizgili kasların kasılması ……………………………………. 

13. Duyu nöronları omuriliğin ………………… kökünden girer, motor 

nöronlar  ……………………………. kökten çıkar. 

     Omuriliğin dış kısmı …………. madde,  iç kısmı …………….. maddeden 

oluşur. 

      Omurilikte istemli davranışların kontrolü ……………………………… 

14.Refleks yayını sırasıyla yazınız. 

 

15. Merkezi sinir sistemi meninges denilen üç katlı zarla çevrilidir. Bu 

zarları dıştan içe doğru sıralayınız. 

       …………………………………………………… / 

……………………………………………… / ……………………………………………………. 

16. Aşağıdaki reflekslerin kontrol merkezlerini yazınız. 

 Kusma ………………………..          yutma ……………………………………. Göz 

kırpma …………………………………   

17. Omuriliğin refleks haricindeki görevlerini yazınız. 

      

……………………………………………………………………………………………………………

. 

     

……………………………………………………………………………………………………………

….  

18. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemini karşılaştırınız 


