
DUYU ORGANLARI YAZILI HAZIRLIK SORULARI 
 
1.Sinir uçlarından veya epitel hücrelerinden oluşan, dıç çevredeki uyarıları alan ve duygu 
organlarında bulunan özelleşmiş hücrelere .................................................. denir. 
 
2. Aşağıdaki uyarılar hangi tip reseptörlerle alınır? 
    Sıcaklık …............................................... 
    Basınç, dokunma ............................................... 
    Tat ve koku …………………………………………. 
    Işık ……………………………………………… 
 
3.Gözü koruyan yapıların görevlerini yazınız. 
      Kaşlar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
      Kirpikler 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      Göz kapakları 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      Göz yaşı bezleri 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Göz kasları 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4.Gözün tabakalarını dıştan içe doğru yazınız. 
      ……………………………………………………….   / ……………………………………………………….. / 
…………………………………………………………. 
 
 
5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 
     Göz kaslarının tutunduğu tabaka ……………………………………………………………. 
     Sert tabaka ön tarafta saydamlaşarak ………………………………………………………… oluşturur. 
     Korneada kan damarı …………………………………….. . 
     Damar tabakada ön tarafta farklılaşarak …………………………….. oluşturur. 
     Mercek ……………… kenarlıdır ve kan damarı …………………………………. . 
    Sinir hücreleri ve reseptörlerin bulunduğu tabaka …………………………….. dır. 
    Renkli görmeyi sağlayan reseptörler …………….. reseptörleri , şekli alan reseptörler 
…………………….. reseptörleridir.  
    Rodopsin proteini …………………………. reseptörlerinde bulunur. 
    Gece körlüğü ……… vitamini eksikliğinde görülür. 
    Sarı beneğin dış kısmında ……………… reseptörleri, iç kısmında ……………………. reseptörleri 
bulunur. 
   Kör noktada reseptör …………………… . 
 
 
6. Görme olayında ışığın izlediği yoldaki boşlukları doldurunuz. 



    Işık / kornea / ………………………….. / göz merceği / …………………………………… / 
………………………………../ optik sinirler / ………………………….. / beyin kabuğu . 
 
7. Göz uyumu ile ilgili aşağıdaki bilgileri tamamlayınız. 
   Uzaktaki bir cisme bakıldığında ;                                          Yakındaki bir cisme bakıldığında ; 
  Göz bebeği ……………………..                                                          Göz bebeği ……………………………… 
  Kirpiksi kas ……………………                                                          Kirpiksi kas ………………………….. 
 Asıcı bağlar ……………………..                                                           Asıcı bağlar ……………………………. 
 Mercek ………………………….                                                            Mercek …………………………………… 
 
8. Göz kusurları ile ilgili bilgilerdeki eksikleri tamamlayınız. 
     Göz küresinin önden arkaya doğru çapının uzun olması veya göz merceğinin normalden 
daha şişkin olması durumunda ortaya çıkan göz kusuru ……………………….. . Kişi 
………………………. net göremez. Görüntü ………………. kenarlı mercekle düzeltilebilir. 
      Göz küresi çapının normalden kısa olması veya göz merceğinin normalden ince olması 
nedeniyle görüntünün retinanın arkasına düşmesi durumudunda ortaya çıkan göz kusuru 
…………………………………. . Kişi …………………….  net göremez. Görüntü ………………………. kenarlı 
mercekle düzeltilebilir. 
    
 
 
9.     a)Göz niçin kanlanır? 
 
        b)Göz içinin karanlık olmasını sağlayan etken nedir? Bu durumun insan için avantajı 
nedir? 
 
        c)Göz bebeği neden siyah görünür? 
 
        d)Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi merkezi sinir sisteminin hangi bölümü tarafından 
kontrol edilir?  
 
10. Gözün kısımlarını yazınız. 
 



                          
 
11. Kulak ……………………….. ve ……………………………. organımızdır. 
      Dış kulak , ………………………………………………. ve …………………………………………….. oluşur. 
     Kulak kepçesi …………………………….. kıkırdak yapılıdır. 
     Kulak zarı ile başlayıp oval pencereye kadar olan bölüm ………. kulaktır. 
     Kulakta bulunan reseptörler ……………………………………dür. 
      
 
12.Orta kulakta bulunan kemikleri sırasıyla yazınız. 
     ……………………………………………./ ……………………………………………. / 
…………………………………………… 
 
13.Östaki borusu nerede bulunur ve görevi nedir? 
 
 
14.Orta kulak iltihabı nasıl oluşur? 
 
 
15.Asansörle 15.kattan aşağı doğru inen iki arkadaştan sakız çiğneyende olumsuz bir durum 
görülmezken sakız çiğnemeyende kulak ağrısı oluşur. Bu farklılığın nedenini açıklayınız. 
 
 
16.İç kulakta bulunan yapıları yazınız. 
 
17.İşitmede gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız. 
 
 
 
 
 
18. Vücudun dengesinin sağlanması sırasında iç kulakta bulunan yapılar görev alır. Buna göre 
aşağıdaki denge durumları hangi yapılar tarafından sağlanır. 



          Dönüş hareketleri 
          İleri geri hareketler 
          Sağa sola bükülmeler 
         Hızlanma durma 
          
 
19. Hızla hareket ederken aniden durunca baş dönmesi olur. Bunun nedenini açıklayınız. 
 
 
20. Vertigo nedir? Kısaca açıklayınız. 
 
21. Salyangoza ait kısımları adlandırınız. 

                                           
 
22. Korti organında bulunan yapıları ve görevlerini açıklayınız. 
 
 
 
 
23.Burunda reseptör hücrelerinin bulunduğu bölgeye ……………….. ………………………. denir. 
      Burunda bulunan reseptörler …………………………………………dir. 
      Goblet hücreleri ……………………. salgılar.  
      Koku reseptörleri impulsları doğrudan ………………….. …………………………….. gönderir. 
     Kokunun iyi alınabilmesi için koku maddelerinin mukus içinde ……………………………..  
gerekir. 
     Kafa kemiklerinin içine yerleşen ve kanalları burun içine açılan, içi hava dolu kemik 
boşluklarına     ………………………..   adı verilir. 
      
24. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. 
       Koku adaptasyonu: 
       Koku körlüğü : 
 
25. Bir kokunun hangi yönden geldiğini nasıl anlarsınız? 
 
 
26. Sarı bölgeye ait  kısımları yazınız. 



                                             
    27. Dilde bulunan tat reseptörleri çeşit olarak ……………………………………….dir. 
         Her papillada(tat tomurcukları)  ………. , ………………. , ………………. ve …………….. olmak 
üzere 4 tip reseptör içerir. 
         Tat reseptörleri de koku reseptörleri gibi molekülerin sıvıda ………………………… ile uyarılır. 
         Dilimizin uç kısmında ………………….. , arka kısmında ………………… , ön yanda kısmında 
……………………. , arka yan kısmında ………………….. tatlar daha fazla alınır. 
 
28. Derinin fonksiyonlarını yazınız. 
 
 
 
 
29. Deride bulunan reseptör çeşitleri hangileridir? 
 
 
30. Epidermisin (üst deri) korun tabakası ………………. hücreler, malpighi tabakası ……………. 
hücrelerden oluşur. 
      Reseptörler derinin ………………………….. tabakasında bulunur. 
 
 


