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ÜNİTE 6
TESTİ 1
EgzersizVÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
1.	 Bir	öğrenci	aşağıda	belirtildiği	gibi	vücudumuzda	gerçekleşen	bazı	olay	ve	eylemleri	numara-

landırarak	bunların	gerçekleşmesini	kontrol	eden	sinir	sistemi	ile	ilgili	bölümleri	gruplayacak-
tır.	Bu	gruplamada	ilgili	yapılar	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

BEYİN BEYİNCİK OMURİLİK	SOĞANI OMURİLİK

I.			Hapşırma
II.		Dans	etme
III.	Vücut	dengesini	sağlama
IV.	Kol	ve	bacaklardaki	kasların	uyumu
V.		Soluk	alıp	verme

VI.		Hatırlama
VII.	Öksürme
VIII.	Kan	basıncını	ayarlama
IX.		Öğrenme
X.			Böbreğin	kanı	süzmesi

Öğrencinin bu tabloyu doğru doldurmuş hâli hangi seçenekte verilmiştir?
A)	 	 BEYİN BEYİNCİK OMURİLİK	SOĞANI OMURİLİK

I-II-III V-X VII-VIII-IX IV-VI

B)	 	 BEYİN BEYİNCİK OMURİLİK	SOĞANI OMURİLİK
VI-VIII-IX III-IV VII-I-V-X II

C)	 	 BEYİN BEYİNCİK OMURİLİK	SOĞANI OMURİLİK
VI-VIII III-IX VII-I-V-X II-IV

D)	 	 BEYİN BEYİNCİK OMURİLİK	SOĞANI OMURİLİK
VI-IX III-VIII VII-I-V-X II-IV

2. 

 

Doğumdan	sonra	bebeklerin	beyincik-
leri	 gelişimine	hızlı	 bir	 şekilde	devam	
eder.	 Bu	 nedenle	 bebekler	 beyincik	
gelişimini	tamamlayıncaya	kadar	yürü-
yemez.	Kuşlar	 ise	beyincikleri	 çıkarıl-
dığında	düz	bir	şekilde	uçamaz,	yalpa-
layarak	uçabilir.	

Yukarıda bahsedilen olaylar ve bu olay-
larda görev alan yapı ile ilgili olarak;
I.	 Merkezî	sinir	sistemine	ait	bir	organdır.
II.	 Vücudun	dengesini	ve	hareketini	sağ-

layan	merkezdir.
III.	 Kol	ve	bacaklardaki	kasların	birbirleriyle	

uyumlu	bir	şekilde	çalışmasını	sağlar.
IV.	Kulaktaki	 yarım	 daire	 kanallarıyla	 bir-

likte	çalışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)		Yalnız	III		 B)		I	ve	III
C)		II	ve	IV	 	 D)		I,	II,	III	ve	IV

3. 

 
 Görsellerdeki yapılar ile ilgili olarak 

aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan-
lıştır?
A)	 Her	iki	bölüm	birlikte	denetleyici	ve	dü-

zenleyici	sistemi	oluşturur.
B)	 İç	salgı	bezleri	hızlı	çalışırken	sinir	sis-

temi	organları	yavaş	çalışır.
C)	 İç	salgı	bezleri	hormon	salgılarken	sinir	

sistemine	ait	yapıların	böyle	bir	özelliği	
yoktur.

D)	 İç	salgı	bezleri	görevlerini	uzun	sürede	
gerçekleştirirken	sinir	 sistemi	görevle-
rini	kısa	sürede	gerçekleştirir.

DENETLEYİCİ VE 
DÜZENLEYİCİ SİSTEM
• Vücudumuzdaki sistem-

lerin düzenli, uyumlu ve 
sorunsuz çalışmasını 
sağlar.

• Denetleyici ve düzenle-
yici sistem = Sinir Siste-
mi + İç Salgı Sistemi

SİNİR SİSTEMİ
*	 Çevreden	gelen	uyarıla-

rı	algılar	ve	bunlara	uy-
gun	cevaplar	oluşturur.

* Merkezî sinir sistemi 
sistemin	 yöneticisi	 ve	
denetleyici	kısmıdır.	

MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ
BEYİN:
•	 Kafatası	 içerisindeki	 en	

büyük	sinirsel	organdır.
•	 Yapısında	 milyarlarca	

sinir	hücresi	ağ	şeklinde	
bulunur.

•	 Öğrenme-hafıza	 ve	 yö-
netim	merkezidir.

•	 Duyu	organlarından	ge-
len	uyarıları	değerlendi-
rir.

•	 İskelet	 kaslarının	 çalış-
masını	yönetir.

•	 Acıkma-susama,	uy-
ku-uyanıklık	olaylarını	
düzenler.

•	 Vücut	 sıcaklığını,	 kan	
basıncını	ayarlar.

•	 Hormonların	 salgılan-
masını	kontrol	eder.

•	 Öğrenme,	 düşünme,	
hafıza	 ve	 hayal	 kurul-
masını	sağlar.

•	 Konuşma	ve	istemli	ha-
reketlerimizin	 gerçek-
leşmesini	sağlar.	

*	 Beyin	görev	yapamazsa	
buna	“bitkisel	hayat”	de-
nir.
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Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
4. 

Gözde’nin sunumu
•	 Kan	basıncı	ve	vücut	sı-

caklığını	ayarlar.
•	 Acıkma,	 susama,	 uyku,	

uyanıklık	 gibi	 olayları	
düzenler.

•	 Konuşma,	 yazı	 yazma	
gibi	 istemli	 hareketlerin	
gerçekleşmesini	sağlar.

Berkay’ın sunumu
•	 Solunum,	 dolaşım,	 sin-

dirim,	 boşaltım	 gibi	 sis-
temlerimizin	 çalışmasını	
düzenler.

•	 Yutma,	 çiğneme,	 öksür-
me,	 hapşırma	 ve	 kusma	
gibi	olayları	gerçekleştirir.

•	 İç	 organların	 çalışmasını	
kontrol	eder.

6-A	sınıfından	iki	öğrenci	fen	bilimleri	dersinde	arkadaşlarına	yukarıdaki	sunumları	yapmış-
lardır.
Öğrenci sunumları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	 Gözde,	beynin	görevleri	ile	ilgili	bir	sunum	yapmıştır.
B)	 Berkay,	omurilik	soğanının	görevleri	ile	ilgili	bir	sunum	yapmıştır.
C)	Gözde	ve	Berkay	merkezî	sinir	sisteminde	bulunan	organların	görevlerinden	bahsetmiş-

lerdir.
D)	Gözde	ve	Berkay	iç	salgı	bezlerinin	görevleri	ile	ilgili	bir	sunum	yapmışlardır.

5.  
Arif’in 

Gruplaması
Melda’nın 

Gruplaması
Beyin

Beyincik
Omurilik	Soğanı

Omurilik

Hipofiz
Tiroit

Pankreas
Böbrek	Üstü	Bezi

Yukarıda	görüldüğü	gibi	iki	öğrenci	iki	fark-
lı	gruplama	çalışması	yapmıştır.
Öğrencilerin bu çalışmaları ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A)	 Arif	merkezî	sinir	sistemindeki	yapıları	

gruplamıştır.
B)	 Melda’nın	 gruplamasına	 testis	 ve	 yu-

murtalık	da	eklenebilir.
C)	 Melda’nın	grupladığı	yapılar	denetleyici	

ve	düzenleyici	sistemlere	ait	yapılardır.
D)	 Arif’in	 gruplamasında	yer	 alan	 yapılar	

vücutta	istemli	hareketleri	kontrol	eden	
yapılardır.

6. 

Dans	etme,	örgü	örme	ve	yüzme

Araba	ya	da	bisiklet	sürme

Yukarıda	bir	konu	ile	ilgili	bazı	örnekler	ve-
rilmiştir.
Bu örnekler ve konu ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)	 Hayat	boyu	devam	eden	ve	tüm	insan-

larda	görülen	reflekslerdir.
B)	 Bu	 örnekler	 “doğuştan	 kazanılan	 ref-

leksler”	konusu	ile	ilgilidir.
C)	 Deneyimler	 ve	 öğrenme	 sonucunda	

kazanılan	tepkilerdir.
D)	 Bu	örneklere	bebeğin	annesini	emme-

si	eklenebilir.

BEYİNCİK
•	 Yapısı	beyne	benzer	ve	

küçüktür.	
•	 Kafatasının	 arka	 alt	 ta-

rafında	bulunur.	
•	 Hareket	 ve	denge	mer-

kezidir.
•	 Kulaktaki	 yarım	 daire	

kanalları	 ile	 birlikte	 vü-
cut	dengesini	sağlar.

•	 İskelet	 kaslarının	 birbi-
riyle	uyum	içinde	(kasıl-
ma	 ve	 ritim	 derecesini	
ayarlayarak)	 çalışması-
nı	sağlar.

OMURİLİK  SOĞANI
• Beyin ile omurilik ara-

sında yer alır.
• Solunum-sindirim-dola-

şım-boşaltım organları-
nın çalışmasını düzen-
ler.

• Çiğneme – yutma – kus-
ma – tükürük salgılama 
– öksürme – hapşırma – 
nefes alma gibi istemsiz 
hareketleri de yönetir.

* Omurilik soğanı zede-
lenen bir insan yaşaya-
maz. Bu nedenle omu-
rilik soğanına “hayat 
düğümü” de denir.


