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6) I. Orta beyin - Kas tonusu

 II. Hipotalamus - Eşeysel davranışlar

 III. Beyin kabuğu - Refleks merkezi

 IV. Beyincik - Kas koordinasyonu

 Yukarıda verilen yapı  görev eşleştirmelerin 
den hangileri doğrudur?

 A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

   D) II ve IV E) I, II ve IV

7) Trafik kontrolü sırasında aşırı miktarda alkol 
aldığı anlaşılan bir insanda şu belirtiler göz
lenmiştir.

 I. Vücut sıcaklığı değişmiştir.

 II. Refleksler zayıflamıştır.

 III. Vücut dengesi bozulmuştur.

 Bu belirtilere göre bireyde sinir sisteminin al
kolden etkilenen kısımları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

          I           II                     III       

 A) Omurilik  Hipotalamus  Beyin

 B) Beyin  Hipotalamus  Omurilik

 C) Hipotalamus  Omurilik Beyincik

 D) Hipotalamus Beyincik Omurilik

 E) Beyincik Omurilik Beyin 

8) I.  Uyku durumunu kontrol eder.

 II. İç güdüsel davranışları düzenler.

 III. Vücut sıcaklığını ayarlar.

 Yukarıda verilenlerden hangileri hipotalamu
sun görevlerindendir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

9) I. Beyin korteksi

 II. Ara nöron

 III. Reseptör hücreler

 IV. Motor nöron

 Diz kapağı refleksinin oluşmasında yukarıda 
verilenlerden hangileri işlev yapmaz?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve IV E) III ve IV

10) Sinirsel iletim sırasında;

 I.  Enerji harcanır.

 II. Enzim kullanılır.

 III. Glikoz tüketilir.

 olaylarından hangileri gerçekleşir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III 

11) İnsanda yaratıcılık, fikir üretme, karşılaştırma 
gibi fonksiyonların kontrol edildiği beyin bö
lümü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Beyin kabuğu B) Talamus

 C) Beyincik  D) Hipotalamus

   E) Omurilik soğanı
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11.
Sınıf

1) Omurilik soğanı zedelenen bir insanda

 I. yutma

 II. kusma

 III. soluk alıp verme

 olaylarından hangileri gerçekleşmez?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III  

2) İnsanda ön beyin ile ilgili verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

 A) Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere 
ikiye ayrılır.

 B) Dışta ak, içte boz madde bulunur.

 C) Beynin en büyük yarıklarından olan Rolando 
yarığı ön beyinde bulunur.

 D) Beyin kabuğu zedelenen bir insan geçmiş 
olayları hatırlayamaz.

 E) Ak madde aksonlardan, boz madde sinir hüc
relerinin gövdelerinden oluşur.

3) Sinir merkezleri ve görevleri ile ilgili aşağıdaki 
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A) Beyin kabuğu → Görme

 B) Hipotalamus → Öğrenme

 C) Talamus → Duyuların düzenlenmesi

 D) Beyincik → Kasların koordinasyonlu çalışması

 E) Omurilik soğanı → Kalp atışının kontrolü

4) Somatik ve otonom sinir sistemi ile ilgili ola
rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) Otonom sistem düz kasları, somatik sistem 
iskelet kaslarını uyarır.

 B) Somatik sistem istemsiz hareketleri kontrol 
eder.

 C) Somatik sinirlerin çapları küçük, impuls iletim 
hızları yavaştır.

 D) Otonom sistem beyin tarafından kontrol edilir.

 E) Otonom sistem miyelinli motor nöronlardan 
oluşur.

5) –  Cambazlarda ve sporcularda iyi gelişmiştir.

 –  Zedelenmesi bireyin ölümüne neden olur.

 – Uyku, heyecan, kan basıncı gibi olayları dü
zenler.

 – Duyu organlarından gelen impulsların ilgili 
merkezlere iletimini sağlar.

 Yukarıda herhangi bir özelliği belirtilmemiş 
olan sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden han
gisidir?

 A) Beyincik  B) Talamus 

 C) Omurilik soğanı D) Beyin kabuğu

   E) Hipotalamus

 

6) Omurilik soğanı ile ilgili verilen,

 I. Kalp atış hızını ayarlar

 II. Solunum hızını ayarlar

 III. Kandaki şeker oranını düzenler

 IV. Beyin yarımkürelerinden vücuda giden motor 
nöronlar omurilik soğanında çapraz yapar

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

TEST 3
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7) Aşağıdakilerden hangisi omuriliğin görev ve 
özelliği değildir?

 A) Duyu nöronundan impuls almak

 B) Motor nörona impuls göndermek

 C) Motor nörondan impuls almak

 D) Beyine impuls göndermek

 E) Reflekslerin gerçekleşmesini sağlamak

8) 

I II

V

IV

III

 Yukarıdaki gibi sıralanmış sinir hücrelerinden 
I numaralı olana eşik değerin üzerinde uyartı 
verildiğinde numaralandırılmış sinir hücrele
rinden hangilerinde impuls iletimi gerçekleş
mez?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve V

   D) III ve IV E) II, III ve V

9) Aşağıdakilerinden hangisi kan basıncının artı
şına, kalp atışının hızlanmasına ve göz bebe
ğinin genişlemesine neden olur?

 A) Somatik sinirlerin uyarılması

 B) Talamusun uyarılması

 C) Parasempatik sinirlerin uyarılması

 D) Uç beynin uyarılması

 E) Sempatik sinirlerin uyarılması

10) Bir insanın ense köküne sert bir cisimle vurul
duğunda, solunumun durup ölüm olayının 
görülmesinin temel nedeni;

 I. Beyin yarım kürelerindeki motor merkezleri
nin zarar görmesi

 II. Omuriliğin beyne iletim yapmasının engellen
mesi

 III. Omurilik soğanının zedelenmesi

 yukarıdakilerden hangileri ile açıklanabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve III E) I, II ve III

11) Bir sinir hücresinde impuls iletimi sırasında, 
fazla miktarda oksijen ve enerji kullanılması;

 I. nöronda iyon değişiminin aktif taşıma ile sağ
lanması

 II. impuls iletimi sırasında sinapsa nörotransmit
ter madde salınması

 III. sinapslardaki sinirsel iletimin elektriksel deği
şimlerle gerçekleşmesi

 olaylarından hangileriyle açıklanabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) I ve III

12) 

a b

c d

e f

 Yukarıda ikili olarak verilen sinir hücrelerin
den hangilerindeki impuls hızı, yanındaki 
hücreden fazladır?

 A) b, c, e B) a, d, f  C) a, c,e 
  D) b, d, f  E) a, c, f
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TEST 4

1) Bir si nir te li ne uy gu la nan uya rı  şid de ti nin ar
tı rıl ma sı so nu cu aşa ğı da ki olay lar dan han gi si 
ger çek le şir?

 A)  Uyar tı nın ile tim hı zı artar.

 B) Aksondaki iyon değişimi durur. 

 C) Nöronda taşınan impuls sayısı artar.

 D) Si nap tik ara lı ğa sa lı nan nö rot rans mit ter çe şi-
di de ği şir. 

 E) Fizyolojik tetanoz meydana gelir.

2) Si nir hüc re le rin de ki im puls ile ti mi ile il gi li ola rak;

 I. İm puls ile ti mi dend rit ten ak so na doğ ru dur.

 II. Si naps böl ge le rin de im puls ile ti mi hız lı dır.

 III. Du yu nö ron la rı nın dend rit le ri re sep tör ler den 
uyar tı alır.

 IV. Ak son da im puls ile ti mi elekt rik sel de ği şik lik-
ler le sağ la nır.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) Yalnız II   B) I ve II C) III ve IV

   D) I, III ve IV  E) I, II, III ve IV

3) Omu ri lik so ğa nı nın ha yat dü ğü mü ola rak da 
 ad lan dı rıl ma sı nın te mel se be bi  aşa ğı da ki ler
den han gi sin de be lir til miş tir?

 A)  İç kısmında nöron gövdelerinin bulunması

 B) So lu num ve do la şım fa ali yet le ri ni kont rol et me si

 C) Ka fa ta sı içe ri sin de bu lun du ğu ye rin has sas 
ol ma sı

 D) Çiğ ne me, hap şır ma fa ali yet le ri ni kont rol et me si

 E) Omu ri li ğe bağ lı ol ma sı

4) I. diz ka pa ğı nın al tın da ki ki ri şe vu ru lun ca ba ca-
ğın ha re ket et me si

 II. siv ri bir  ci sim bat tı ğın da aya ğın ge ri çe kil me si

 III. yük sek ses li pat la ma da bi re yin sıç ra ma sı

 Yu ka rı da ki ref leks ler den han gi le ri nin ger çek
leş me si sı ra sın da du yu, ara ve mo tor nö ron 
ya pı la rı nın ta ma mı gö rev alır?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III

     D) II ve III E) I, II ve III

5) 
I

I

III

III

İç organdan
gelen uyarı

Çevreden gelen
uyarı

İç
organ

Bez

Merkezi sinir
sistemi

II

 Yu ka rı da ki şe kil de can lı la rın iç ve dış çev re den 
ge len uya rı la ra uy gun ola rak oluş tur du ğu tep ki le-
rin ile ti mi gös te ril miş tir.

 Bu na gö re I, II ve III ile be lir ti len yer le re ya zıl
ma sı ge re ken ya pı lar aşa ğı da ki ler den han gi
sin de doğ ru dü zen len miş tir?

          I                      II                   III        

 A) Du yu nö ro nu Ara nö ron Mo tor nö ron

 B) Mo tor nö ron Ara nö ron Ara nö ron

 C) Ara nö ron Du yu nö ro nu Mo tor nö ron

 D) Mo tor nö ron Mo tor nö ron Du yu nö ro nu

 E) Du yu nö ro nu Ara nö ron Ara nö ron

6)  Sı nıf ta ders din le yen ve kar nı çok acık mış olan 
Meh met, te ne ffüs te yi ye ce ği ye mek le rin ha ya li ni 
kur mak ta dır. Bu sı ra da bir den öğ ret me ni nin ken-
di ne ses len me si ile ir ki lir ve he ye can la ndı ğı için 
kalp atı şı hız la nır.

 Meh met’in ya şa dı ğı bu olay lar da gö rev alan 
mer ke zi si nir sis te mi ya pı la rı aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?

 A) Be yin, be yin cik, omu ri lik

 B) Du yu nö ro nu, omu ri lik so ğa nı, be yin

 C) Be yin cik, mo tor nö ro n, ara nö ron

 D) Re sep tör ler, omu ri lik, du yu nö ro nu

 E) Be yin, omu ri lik, omu ri lik so ğanı



14

SİNİR SİSTEMİ

7)  Aşa ğı da ki özel lik ler den han gi si oto nom si nir 
sis te mi ne ait de ğil dir?

 A) İs temsiz ça lı şan organ la ra uyar tı ile tir.

 B) Sem pa tik ve pa ra sem pa tik si nir ler ile iç or-
gan la ra bağ la nır.

 C) Mi ye lin li mo tor nö ron lar dan olu şur.

 D) Omu ri lik, omu ri lik so ğa nı ve hi po ta la mus ta 
bu lu nan mer kez ler ce kont rol edi lir.

 E) Or ga niz ma da ki ba zı mad de de ğer le ri nin ko-
run ma sın da et ki li ola rak ho me os ta si yi sağ lar.

8)  

+ + +
– – –
– – –
+ + +

– – –
+ + +
+ + +

+ + +
– – –
– – –
+ + +– – –

1 2 3

Uyartının iletim yönü Bir si nir hüc re sin de ki 
im puls ile ti mi sı ra sın da 
mey da na ge len deği
şimler yan da gös te ril-
miş tir.

 
 Uyartı iletimi ile il gi li ola rak;
 I. 2. böl ge de hüc re içi ne sodyum ge çi şi ol mak ta dır.
 II. 2. böl ge de gö rü len ku tup laş ma nın bo zul ma sı 

du ru mu na de po la ri zas yon de nir.
 III. 3. böl ge po la ri zas yon du ru mun da dır.
 IV. Tüm böl ge ler de ki iyon değişimlerinin gerçek

leşmesi için ATP har ca nır.
 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
   D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

9)  
1

3

4

2

5

 Bir si nir hüc re si ya pı sı nın gös te ril di ği yu ka rı
da ki şe kil de bu lu nan nu ma ra lan dı rıl mış kı
sım lar la il gi li ola rak;

 I. 1 no lu yapıda kimyasal olaylar gerçekleşir.
 II. 2 no lu ya pı uya rı la rın alın ma sı nı sağ lar.
 III. 3 no lu ya pı nın çapı art tık ça im puls ile ti mi hız-

la nır.
 IV. 4 no lu ya pı Schwann hüc re si dir.
 V. 5 no lu ya pı bazı si nir hüc re le rin de bulunmaz.

 yar gı la rın dan han gi le ri yan lış tır?

 A) IV ve V B) I, II ve IV C) I, III ve V
   D) II, III ve IV E) II, III ve V

10)  Aya ğı na çi vi ba tan bir ki şi de;

 – Ayak, uya ran dan ge ri çe ki lir.

 – Acı his se di lir.

 – Kalp atı şı ve so lu num hız la nır.

 Bu du rum la il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki yar
gı lar dan han gi si yan lış tır?

 A) Bir du yu re sep tö rün den alı nan uyar tı, vü cut-
ta ki bir çok or ga nda tep ki olu şu mu na ne den 
ola bi lir.

 B) Çi vi et ki siy le olu şan im puls lar ön ce be y ne ile ti lir.

 C) Aya ğın hız la ge ri çe kil me si ref leks ha re ke ti dir.

 D) Uyar tı nın bey ne ile til me si so nu cun da acı his-
se di lir.

 E) Ref leks ya yın da üç çe şit nö ron gö rev ya par.

11)  Oto nom si nir sis te mi, sem pa tik ve pa ra sem pa tik 
si nir ler den olu şur.

 Bir in sa nın vü cu dun da sem pa tik si nir le rin fa
ali ye ti nin art ma sıy la;

 I. kalp atış hı zı

 II. tü kü rük be zi nin sal gı yap ma hı zı 

 III. göz be be ği ge niş li ği

 ni ce lik le rin de göz le ne cek de ği şim ler le il gi li 
ola rak ya pı lan aşa ğı da ki dü zen le me ler den 
han gi si doğ ru dur?

      I          II                 III      

 A) Aza lır Aza lır  Aza lır

 B) Ar tar Aza lır  Ar tar

 C) Ar tar Ar tar  Ar tar

 D) Aza lır Ar tar  Ar tar

 E) Ar tar Ar tar  Aza lır

12)  Aşa ğı da ki ler den han gi si bey nin bir bö lü mü 
olan hi po ta la mus ile il gi li bir bil gi de ğil dir?

 A) Üre me olay la rı nı de net ler.

 B) Hor mo nal de ne ti min ger çek leş me si ni sağ lar.

 C) Aç lık his si nin doğ ma sı nı sağ lar.

 D) Vü cut sı cak lı ğı nın dü zen len me si ni sağ lar.

 E) Ha yal ku r ma  ve rü ya gör me fa ali yet le ri nin dü-
zen len me si ni sağ lar.
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1) Dıştan gelen
uyarılar

(Titreşim, ışık, vs.)

Duyu
organları (reseptör) 
ve duyu nöronları

Merkezi sinir
sistemi

(Beyin veya omurilik)

Motor
nöron

Davranış şeklinde
verilen cevap

(Yer değiştirme)

 Yu ka rı da ki şe ma, vü cu dun dı şın dan ge len uya rı-
la rın si nir sis te mi ne ile til me si, de ğer len di ril me si 
ve ce vap lan dı rıl ma sı nı özet le mek te dir.

 Bu şe ma ile il gi li ola rak; 

 I. Or ga niz ma da uyar ı la rı al ma gö re vi ne sa hip 
ya pı la ra re sep tör de nir.

 II. Dış or tam dan ge len uyar ı lar, han gi şid det te 
olur sa ol sun du yu or gan la rı ile alı na rak mer-
ke zi si nir sis te mi ne ile ti lir.

 III. Vü cu du muz da ki tüm fa ali yet ler yal nız ca si nir 
sis te mi  de ne ti min de ger çek le şir.

 IV. Mo tor nö ron lar, ge rek li or gan la rı fa ali ye te ge-
çir mek için uyar tı ile ten nö ron lar dır.

 V. Dıştan gelen tüm uyar ı la r tep ki olu şu mu na 
ka dar ay nı  yapılardan geçer.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve IV B) II ve V C) I, IV ve V

   D) II, III ve V E) I, II, III ve IV

2)  İn san da;

 I. da mar la rın da ra lıp ge niş le me si

 II. so lu num yol la rı nı tı ka yan bir nes ne nin hap şı-
rık ile dı şa rı atıl ma sı

 III. uy ku dü ze ni nin sağ lan ma sı

 IV. ADH sal gı sı nın dü zen len me si

 olay la rın dan omu ri lik so ğa nı ve hi po ta la mu s 
de ne ti min de ger çek le şen le r aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de doğ ru dü zen len miş tir?

  Omu ri lik so ğa nı Hi po ta la mus

 A)   I  II, III, IV

 B)  I, II  III, IV

 C)  I, III  II, IV

 D)  II, III  I, IV

 E)  II, IV  I, III

3)  + + + – – –

– – –
– – –

+ + +
+ + +

+ + +

– – –
– – –

+ + + – – – + + +

1 2 3

 Yu ka rı da bir si nir hüc re sin de im puls ile ti mi ne 
bağ lı ola rak ger çek le şen elekt rik sel de ği şik lik ler 
gös te ril miş tir.

 Bu na gö re;

 I. 1 no lu böl ge de hücre zarının dışında Na+ 

iyon la rı faz la ca bu lu nur.

 II. 2 no lu böl ge de po la ri zas yon du ru mun da dır.

 III. 3 no lu böl ge de uyar tı ile ti mi ger çek leş me di ği 

için aktif taşıma yapılmaz.

 IV. 1 ve 3 no lu böl ge ler de ki yük de ği şi mi pa sif; 2 

no lu böl ge de ki yük de ği şi mi ak tif ta şı ma ile 
ger çek le şir.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve II B) I ve IV  C) III ve IV

   D) I, II ve III E) II, III ve IV

4) 

1 2

3

Uyartının
iletim yönü

 

 Yu ka rı da gös te ri len si nir hüc re le rin de ki im
puls ile ti mi ile il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki 
açık la ma lar dan han gi si yan lış tır?

 A) Uyar ı  1. böl gey le alı nır.

 B) 3. böl ge de ki ile tim, 2. böl ge de ki ne gö re da ha 
hız lı dır.

 C) Uyar tı ile ti lir ken si nir hüc re le ri nin ara sın da ki 
boş luk ta her za man ge çiş ko lay laş tı rı lır.

 D) 2. böl ge de ki ile tim, nö rot rans mi tter mad de ler 
ile olur. 

 E) Uyar tı ile ti mi sı ra sın da or tam da ki O
2
 mik ta rı 

aza lır ken, CO
2
 mik ta rı ar tar.

TEST 5
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5)  Oto nom si nir sis te mi ne ait pa ra sem pa tik si
nir ler;

 I. kalp atı şı nın hız lan ma sı

 II. kan ba sın cı nın art ma sı

 III. kan da mar la rı nın ge niş le me si

 IV. so lu nu mun hız lan ma sı

 olay la rın dan han gi le ri nin ger çek leş me si ne 
ne den ol maz?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

   D) I, II ve IV E) I, III ve IV

6)  I. Be yin ya rım  kü re le ri ze de len miş kö pek

 II. Be yin ci ği ze de len miş kuş

 III. Ta la mu su ha sar gör müş ke di

 Mer ke zi si nir sis te mi ele man la rı na yu ka rı da ki 
uy gu la ma la rın ya pıl dı ğı can lı lar da uy gu la ma
dan son ra, ger çek leş me sin de bir ak sak lık 
gö rül me ye cek olay lar aşa ğı da ki ler den han gi
sin de doğ ru dü zen len miş tir?

        I                      II                       III                     

 A)  So luk alıp Ha va ya atı lır sa İşit me

  ver me uç ma

 B) Ha tır la ma Yü rü me  Hap şır ma

 C) İti lir se  Önü ne ko nu lan Gör me 

  yü rü me be si ni ye me 

 D) Gör me Kas to nu su nu İşit me ref lek si

    ayar la ma

 E) Ök sür me Öğ ren me Ko ku al ma

7)  İki fark lı si nir hüc re si ne ay nı sa yı  ve şid det te 
uya rı uy gu lan ma sı na rağ men, im puls ile tim 
hı zı nın fark lı ol ma sı nda;

 I. uyartı şiddeti

 II. ak so nla rın mi ye lin kı lıf ta şı yıp ta şı ma ma sı

 III. hüc re göv de le rin de ki çe kir dek sa yı sı

 IV. ak son çapının büyüklüğü

 V. dend rit le rin sa yı sı

 fak tör le rin den han gi le ri et ki li ola bi lir?

 A) Yal nız III B) I ve V C) II ve IV

   D) I, II ve V E) II, III ve IV

8) Si nir sis te mi nin iş le yi şi ni öğ ren me ye ça lış an bir 
öğ ren ci, ref leks ya yın da ki ya pı la rın;

 I. reseptör

 II. efektör

 III. ara nöron

 IV. motor nöron

 V. duyu nöronu

 sırası ile görev yaptığını söylemiş; arkadaşı ise 
bunun yanlış olduğunu belirterek hatayı düzelt
miştir.

 Bu na gö re bu öğ ren ci nin ar ka da şı ref leks ya
yı nı doğ ru bir şe kil de ya zar ken nu ma ra lar la 
be lir ti len ya pı lardan han gi iki si nin ye ri ni de
ğiş tir miş tir?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve V

   D) III ve IV E) IV ve V

9) Bü tün nö ron çe şit le rin de im puls ile ti mi ay nı şe kil-
de ol ma sı na rağ men oluş tu ru lan tep ki  çeşitleri 
fark lı dır. 

 Bu durumun nedeni;

 I. im puls la rın si naps lar da  denetlenmesi

 II. oluşturulan impuls sayılarının fark lı ol ma sı

 III. im puls la rın iletim hızlarının farklı olması

 ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) I ve III

10) Trafik kazası sonucu yalnız beyinciği zedelen
miş olan bir insanda;

 I. mide ve bağırsak hareketlerinin durması

 II. sesleri algılama yeteğinin kaybedilmesi

 III. vü cut ha re ket le ri nin den ge li bir şe kil de ger-
çek leş ti ri le me me si

 anor mal lik ler inden han gi le ri or ta ya çı ka bi lir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) I, II ve III
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11.
Sınıf

1) I. Solunum sistemi

 II. Boşaltım sistemi

 III. Dolaşım sistemi

 IV. Sinir sistemi

 Yukarıda verilen sistemlerden hangileri en
dokrin sistemle etkileşim halinde çalışarak 
homeostasiyi sağlar?

 A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2) Aşağıdakilerden hangisi tiroksin hormonu
nun normalden eksik veya fazla salgılanması  
durumunda gerçekleşmez?  

 A) Az salgılandığında guatr hastalığı oluşur.

 B) Fazla salgılandığında nabız artışı artar.

 C) Az salgılandığında hücrelerin oksijen kullanı
mı artar.

 D) Az salgılandığında sinirsel faaliyetler yavaş
lar.

 E) Fazla salgılandığında zayıflama ve sinirlilik 
görülür.

3) Parathormon, kalsitonin hormonu ve D vitamini 
kemiklerdeki madde miktarı değişiminde görev
lidir.

 Bu maddelerin etkinliği; 

 I.  Glukagon

 II. Antidiüretik hormon

 III. Tiroksin

 IV. Somatotropin

 hormonlarından hangilerinin fazla salgılan
masıyla birlikte değişir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve III E) III ve IV 

4) –  Hipofiz bezinden salgılanır. 

 – Başka bir bezi etkileyerek hormon salgılan
masını sağlar.

 Bazı özellikleri verilen hormon aşağıdakiler
den hangisi olabilir?

 A) ADH  B) MSH  C) ACTH

   D) STH  E) Oksitosin 

5) I. Sinirsel tepkilere göre daha yavaş etkili olur
lar.

 II. Kanla taşınırlar.

 III. Kandaki miktarları değişmez.

 IV. Enzimler yardımıyla üretilirler.

 Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hay
vansal hormonların özelliğidir?

 A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

6) I. Tiroksin ve kalsitonin hormonlarını salgılar.

 II. Tiroksin hormonunun sentezi için gerekli iyotu 
kandan alır.

 III. Ergenlik çağındaki bireylerde tiroit bezi az 
salgı yaparsa metabolizma hızı düşer.

 IV. Çocukluk çağındaki bireylerde tiroksin az sal
gılanırsa kretenizm hastalığı ortaya çıkar.

 Yukarıda verilenlerden hangileri tiroit bezinin 
özelliklerindendir?

 A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
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7) I. Kandaki kalsiyum miktarının artması

 II. Kandaki glikoz miktarının düşmesi

 III. Karaciğerdeki glikojen depolarının artması

 IV. Kaslardaki glikojen depolarının azalması

 İnsanda glukagon hormonu salgılanmasının 
azalması sonucu yukardaki olaylardan hangi
lerinin görülmesi beklenir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

8) Kanındaki adrenalin miktarı artan bir kişide;

 I. Solunum hızında artış

 II. Kan dolaşımında artış

 III. Kan basıncında azalma

 IV. Kanın glikoz düzeyinde artma 

 olaylarından hangileri görülmez?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III

   D) II ve IV E) II, III ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinden sal
gılanan büyüme hormonunun metabolik etki
lerinden değildir?

 A) Hücrelerin glikoz tüketimini azaltır.

 B) Kandaki yağ oranını artırır.

 C) Kemiklerdeki protein sentez hızını artırır.

 D) Bazal metabolizmayı hızlandırır.

 E) Ağırlık artışına neden olur

10) Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi anto
gonist çalışır?

 A) Adrenalin - Glukagon

 B) İnsülin - Glukagon

 C) Progesteron - Östrojen

 D) Oksitosin - Prolaktin

 E) Tiroksin - Parathormon

11) Bir insanın kanındaki ADH miktarı normal de
ğerinin altına düştüğünde;

 I. Beyindeki reseptörler su içmek amacıyla uya
rılır.

 II. Seyreltik idrar çıkarılır. 

 III. Böbreklerden suyun geri emilimi artar.

 olaylarından hangileri gerçekleşir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) I ve III E) II ve III

12) 

İdrarla atılan glikoz İdrarla kaybedilen 
su miktarı

Zaman

Hücrelere
geçen glikoz miktarı

Zaman

Zaman

III

I II
 

 İnsülin, salgılayamayan kişilerde kan şekeri yük
selir ve şeker hastalığı oluşur.

 Şeker hastası olan bir insanın vücudunda 
meydana gelen olaylarla ilgili verilen grafik
lerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

13) Miksodem hastalığı (deri altında su toplanma
sı ve soğuğa dayanıksızlık) aşağıdaki hor
monlardan hangisinin eksikliğinde ortaya çı
kar?

 A) Oksitosin B) Adrenalin C) İnsülin 
  D) Tiroksin E) Kalsitonin

ENDOKRİN SİSTEM
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11.
Sınıf

1) Aldosteron hormonu normalden fazla salgıla
nan bir insanda;

 I. Kan hacminin azalması

 II. İdrarla atılan tuz miktarının artması

 III. Kanın osmotik basıncının artması

 olaylarından hangileri görülür?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

2) I. Sinir sistemi ile birlikte homeostasiyi sağlar.

 II. Dolaşım sistemi aracılığı ile hedef organlara 
iletilirler.

 III. Bazı hormonlar geri bildirim mekanizması ile 
kontrol edilir.

 IV. İç salgı bezlerinden salgılanırlar.

 Hormonlarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden 
hangileri doğrudur?

 A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

   D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

3) I. Salgılanması arttığında terleme azalır.

 II. Hücrelerin oksijen tüketimini artırır.

 III. Bazal metabolizmayı hızlandırır.

 Tiroksin hormonunun etkisi ile ilgili olarak 
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru
dur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) II ve III E) I, II ve III

  

4) İnsanda gelişim çağında aşağıdaki bezlerden 
hangisinin yetersiz çalışması kretenizm (ah
maklık) hastalığına yol açar?

 A) Pankreas     B) Tiroid C) Paratiroid

   D) Böbreküstü E) Adrenal korteks

5) Hormonların etkileriyle ilgili olarak aşağıda 
verilen grafiklerden hangisi çizilemez?

 

A) B)

C) D)

Kandaki glikoz

Glukagon Kalsitonin

Kandaki kalsiyum

Tiroksin

Hücrelerin
oksijen tüketimi

Karaciğerdeki
glikojen

İnsülin

E)

Parathormon

Kandaki kalsiyum

6) Parat hormonunun eksikliğine bağlı olarak 
kandaki maddelerden hangisinin miktarı doğ
rudan etkilenir?

 A) Kalsiyum

 B) Glikoz

 C) Na ve Cl

 D) İyot

 E) Su

7) – Kandaki glikoz miktarının yükselmesi.

 – Sindirimin yavaşlaması

 – Kalp atışının hızlanması

 – Kan basıncının yükselmesi

 – Kanın pıhtılaşma hızının artması

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi adrenalin 
hormonunun  artması sonucu oluşur?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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8) 

Hipofiz
bezi

Tiroid
bezi Kemik

Böbrek

Hipotalamus

Yumurtalık

Uterus

 Yukarıda hipofiz bezinin etkilediği hedef organ
larla ilişkisi gösterilmiştir. 

 Buna göre hipofizle ilgili;

 I. Salgıladığı hormonlar protein yapılıdır.

 II. Hipotalamus tarafından denetlenir.

 III. Salgıladığı hormonlar başka bezleri etkileye
bilir.

 yukarıdakilerden hangilerine ulaşılır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) II ve III E) I, II ve III

9) 
Vücut ısısı

I II

III

Mitokondri 
faaliyeti

Zaman Zaman

Metabolizma hızı

Zaman

 Kanındaki TSH miktarı artan bir kişide yukarı
daki grafiklerde belirtilen değişimlerden han
gileri gerçekleşmez?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

10) Sessiz bir ortamda kitap okurken ani bir sesle 
korkutulmuş bir kişinin kanından örnek alını
yor. Bu kişinin kanındaki glukagon, insülin ve 
adrenalin hormonlarının miktarı ile ilgili aşa
ğıdakilerden hangisi doğrudur?

  Glukagon           İnsülin      Adrenalin 

 A) Artar Azalır  Artar

 B) Azalır  Artar  Artar

 C) Artar Artar  Azalır

 D) Değişmez  Değişmez Artar

 E) Değişmez Değişmez Azalır

11) Hipofiz bezinin arka lobu zarar gören bir in
sanla ilgili;

 I.  Kanındaki glikoz miktarı düşer.

 II. Kişinin büyümesi durur.

 III. Böbreklerden geri emilen su miktarı azalır

 yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

 A)  Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

12) Aşağıdakilerden hangisi insanlarda salgıla
nan bütün hormonlar için ortak özelliktir?

 A) Monomer yapıda olma

 B) Hücre zarından geçebilme

 C) Kanda belli bir değere ulaştıktan sonra etkili 
olma

 D) Protein yapılı olma

 E) Tüm hücrelerde kendisiyle ilgili reseptöre sa
hip olma

ENDOKRİN SİSTEM
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11.
Sınıf

ENDOKRİN SİSTEM TEST 8

1) Aşa ğı da ki ler den han gi si hor mon lar la il gi li 
doğ ru bir bil gi de ğil dir?

 

 A)  Üre me ve bü yü me olay la rı na et ki eder ler.

 B) Vü cu dun iç den ge si nin ko run ma sın da (ho me-
os ta si) gö rev alır lar.

 C) Mi ne ral ve ya vi ta min ya pı sın da ola bi lir ler.

 D) Kanla taşınırlar.

 E) Si nir sis te mi nin et ki si ile sal gı la rın da artma 
ve ya azalma mey da na ge le bi lir.

2) 

160

120

80(normal)

40

Glikoz miktarı
(mg / dl)

Zaman
I II III IV V 

 Yu ka rı da ki gra fik te sağ lık lı bir in sa nın ka nın da ki 
gli koz mik ta rı nın za ma na bağ lı de ği şi mi gös te ril-
miş tir.

 Bu na gö re, verilen za man ara lık la rın dan han
gi le rin de ki de ği şi min ger çek leş me sin de 
pank re as tan sal gı la nan glu ka gon mik ta rın da
ki ar tış et ki li ol muş tur?

 

 A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV

   D) II, IV ve V E) III, IV ve V

3) İnsanda böbreklerde idrar oluşumu sırasında 
vücut sıvılarındaki su ve tuz miktarını düzen
leyen hormonlar;

 I. eritropoietin

 II. glukagon

 III. vasopressin

 IV. aldosteron

 yukarıda verilenlerden hangileridir?

 A) I ve II B) II ve IV C) II ve III

   D) III ve IV E) I, II ve III

4) I. Ti rok sin

 II. Glu ka gon

 III. Al dos te ron

 IV. Pa rat hor mon

 İn san vü cu dun da sal gı la nan yu ka rı da ki hor
mon la rın;

 a– kan da ki kal si yum mik ta rı nı ar tır ma 

 b– kan şe ke ri ni ayar la ma

 c– me ta bo liz ma yı hız lan dır ma

 d– böb rek ler den mi ne ral emi li mi ni sağ la ma

 görevleri ile eş leş ti ril me si aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de doğ ru ve ril miş tir?

 

 A)  I – a, II – b, III – c, IV – d

 B) I – a, II – b, III – d, IV – c

 C) I – c, II – a, III – d, IV – b

 D) I – c, II – b, III – d, IV – a

 E) I – d, II – b, III – c, IV – a

5) Aşa ğı da ki ler den han gi si böb re küs tü be zin
den sal gı la nan ad re na lin hor mo nu nun gö rev
le rin den dir?

 

 A)  Kan dan ka ra ci ğe re gli koz ge çi şi ni hız lan dır ma

 B) Pa ra ti ro id be zi ni hor mon sal gı la ma sı için 
uyar ma

 C) Böb rek ler de ba zı tuz la rın ge ri emil me si ni 
sağ la ma

 D) Kan da ki kal si yum mik ta rı nı ar tı rma

 E) Ka ra ci ğer de ki gli ko jen in gli ko za dö nüş me si ni 
sağ la ma

6) I. Ti rok sin hor mo nu – Mik so de ma

 II. Pa rat hor mon – Kre te nizm

 III. STH – Ak ro me ga li

 IV. Va zop res sin – Şe ker siz di ya bet

 V. İn sü lin – Şe ker has ta lı ğı

 İn san lar da sal gı la nan ba zı hor mon lar ve bu 
hor mon la rın nor mal den az ve ya faz la sal gı
lan ma sı du ru mun da or ta ya çı ka bi le cek has ta
lık la rın eş leş ti ril di ği yu ka rı da ki dü zen le me ler
den han gi si yan lış tır?

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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7) 
I. Metabolizma hızı

Zaman

II. Sinirsel iletim

Zaman

III. Vücut ağırlığı

Zaman

 

 

 Yu ka rı da ki gra fik ler de ve ri len de ği şim ler den 
han gi le ri, kan da ki ti rok sin hor mo nu mik ta rı
nın za man la art ma sı du ru mun da mey da na 
ge l mez?

  

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II     E) II ve III

8) Ka nın os mo tik ba sın cı nın art ma sı du ru mun da 
hi po fiz den sal gı la nan ADH mik ta rı nın ar tı rıl
ma sı ile aşa ğı da ki ler den han gi si ger çek le şir?

 

 A)  Nef ron kıl cal la rın dan su yun ge ri emi li mi nin 
art ma sı

 B) Böb rek ler de ki su kay bı nın art ma sı

 C) Kan da ki gli koz mik ta rı nın art ma sı

 D) Kan da ki üre mik ta rı nın art ma sı

 E) Na+ ve Cl– iyon la rı nın vü cut tan atıl ma sı

9) Hi po fiz be zi çı ka rı lan kur ba ğa lar va la rın da, baş-
ka la şım ola yı dur mak ta ve ya ya vaş la mak ta dır. 

 Bu du rum;

 I. STH hor mo nu nun sal gı la na ma ma sı

 II. me ta bo liz ma hı zı nı ayar la yan hor mon sal gı sı-
nın uya rı la ma ma sı

 III. kan da ki gli koz mik ta rı nın ayar la na ma ma sı

 olay la rın dan han gi le ri nin ger çek leş me sin den 
kay nak lana bi lir?

 

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

   D) I ve III E) I, II ve III

10) Kal si yu mun kan dan de po la na ca ğı do ku ya geç-
me si ni kal si to nin, de po lan dı ğı do ku dan ka na 
geç me si ni ise pa rat hor mon  sağ lar.

 Bu na gö re, bu hor mon la rın or tak he def or
gan la rı;

 I. böb rek

 II. ka ra ci ğer

 III. ke mik 

 IV. ak ci ğer

 ya pı la rın dan han gi le ri dir?

 

 A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

   D) III ve IV E) I, II ve IV

11) I. ADH

 II. LTH

 III. Oksitosin 

 IV. STH

 V. Öst ro jen

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri hipofizin arka lo
bundan salgılanan hor mon lar dan dır?

 

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) III ve IV E) IV ve V

12) İn san lar da ki tüp be bek uy gu la ma la rın da di şi bi-
rey den faz la sa yı da yu mur ta alı na rak ça lış ma lar 
ya pıl mak ta dır.

 Nor mal de 28 gün de sa de ce bir ta ne yu mur ta 
üret me si bek le nen di şi bi rey ler de yu mur ta 
üre ti mi ni ar tır mak için aşa ğı da ki hor mon lar
dan han gi si nin arttırılması ge rek li dir?

 

 A) Pro ges te ron  B) LTH 

 C) Öst ro jen   D) FSH

       E) LH

13) Kim ya sal dü zen le yi ci olan hor mon la rın et ki et tik-
le ri or gan la ra he def or gan de nir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki hor mon lar dan han gi si
nin he def or ga n ola rak et ki le di ği ya pı çe şi di 
en faz la dır?

 

 A) Glu ka gon  B) Kal si to nin

 C) Ti rok sin  D) Al dos te ron

      E) Pa rat hor mon
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11.
Sınıf

1)  Aşı rı tuz lu yi ye cek ler tü ket miş bir in san da 
mey da na ge len;

 I. ka nın os mo tik ba sın cı nın art ma sı

 II. RF sal gı sı nın art ma sı

 III. ADH sal gı sı nın art ma sı

 IV. hi po fi zin uya rıl ma sı

 V. hi po ta la mu sun uya rıl ma sı

 olay la rı nın olu şum sı ra sı aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de doğ ru ve ril miş tir?

 A) I - V - II - IV - III B) II - V - IV - I - III      

 C) III - IV - I - V - II D) IV - II - III - I - V

     E) V - II - IV - III - I

2)  Kar şı sı na ani den ara ba çı kan bir ki şi de;

 I. so lu nu mun hız lan ma sı

 II. kalp atış ı nın ya vaş la ma sı

 III. ad re na lin sal gı sı nın azal ma sı

 IV. ka ra ci ğer deki gli ko je n hid ro li zi nin hız lan ma sı

 de ği şim le rin den han gi le ri ger çek leş mez?

 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

   D) III ve IV E) II, III ve IV

3)  Hipotalamus ve hi po fiz den sal gı la nan üreme 
hor mon la rı nın ger çek leş tir di ği bazı olay lar 
aşa ğı da be lir til miş tir:

 I. LH: Eşey bez le rin de ikin cil cin si yet özel lik le ri  
olu şu mun da et ki li olan hor mon la rın üre ti mi ni 
sağ lar.

 II. FSH: Eşey bez le ri ni uya ra rak üre me hüc re le-
ri nin oluş ma sı nı sağ lar.

 III. Ok si to sin: Ra him kas la rı nın ka sıl ma sı nı sağ lar.

 IV. LTH: Süt bez le ri nin ge liş me si ni sağ lar.

 Bu na gö re, bu hor mon lar dan han gi le ri in san
da yal nız ca tek cin si ye tin bi rey le rin de et kin lik 
gös te rir?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

   D) III ve IV E) I, III ve IV

4)  

ACTH

Hipotalamus

Hipofiz

TSH ADH

1

Kortizol

2

Tiroksin

3

 

 İn san da ki hor mo nal dü zen le me ye ait yu ka rı
da ki  şe ma ya gö re;

 I. 1 nu ma ra lı ya pı böb re küs tü be zi nin ka buk 
böl ge si dir.

 II. 2 nu ma ra lı ya pı ti ro id be zi dir.

 III. 3 nu ma ra lı ya pı böb rek ler dir.

 IV. Hi po fiz, iç sal gı bez le ri nin ça lış ma sı nı de net-
le ye bi lir.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

   D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

5)  Glukagon miktarı

Zaman

 Sağ lık lı bir in sa nın ka nın da ki glu ka gon hor mo nu  
mik ta rı nın za ma na bağ lı de ği şi mi yu ka rı da ki gra-
fik te gös te ril miş tir.

 Bu na gö re, bu in san la il gi li ola rak;

 I. Ka nın da ki şe ker mik ta rı aza lır.

 II. Ka ra ci ğe rin de ki gli ko jen mik ta rı aza lır.

 III. Kas la rın dan ka na gli koz ge çi şi hız la nır.

 IV. Ka nın da ki in sü lin mik ta rı aza lır.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV

   D) I, II ve III E) I, III ve IV
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6)          I           II

 
Hi po ta la mus → Hi po fiz →  III → Kor ti zol

 İn san vü cu dun da  kar bon hid rat me ta bo liz ma
sı nın dü zen len me sin de et ki li olan olay la rın 
özet len di ği yu ka rı da ki şe ma da, nu ma ra lar la 
be lir ti len yer le re ya zıl ma sı ge re ken ler aşa ğı
da ki ler den han gi sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?

 A)  Ti ro id – TSH – RF

 B) RF – TSH – Ti ro id

 C) RF – ACTH – Ti ro id

 D) RF – ACTH – Böb re küs tü be zi

 E) RF – Böb re küs tü be zi – ACTH

7)  Kanındaki insülin miktarı artan bir insanla il
gili;

 I. Acıkmıştır. 

 II. Şeker hastasıdır.

 III. Sindirimi yeni tamamlamıştır.

 IV. Kan şekeri normal miktarın üzerindedir.

 yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

 A) I ve II B) I ve III C) III ve IV

   D) II ve III E) I, II ve IV

8)  I. Ak ro me ga li

 II. Cü ce lik

 III. Şe ker siz di ya bet

 Yu ka rı da ki has ta lık lar dan han gi le ri, hi po fiz 
be zi nin ön lo bun dan sal gı la nan hor mo n mik
ta rı nın ye ter siz li ğin den kay nak la na bi lir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) I, II ve III

9)  İn sü lin hor mo nu nun ye ter siz sal gı lan ma sı ya ra la-
rın geç iyi leş me si ne ne den olur.

 Bu du rum da ya ra la rın geç iyi leş me sin de;

 I. pro te in yı kı mı nın art ma sı, sen te zi nin ise azal-
ma sı

 II. gli ko zun id rar la atıl ma sı

 III. hüc re za rı nın ge çir gen li ği nin azal ma sı

 olay la rın dan han gi le ri  doğ ru dan et ki li dir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) II ve III

10)  Ti rok sin hor mo nu ve et ki le riy le il gi li ola rak;

 I. Hüc re le rin ok si jen kul la nı mı nı de ğiş ti re rek 
me ta bo liz ma hı zı nı et ki ler.

 II. Ye ter li mik tar da iyot alın maz sa sal gı lan ma sı 
aza lır, ti ro id be zi bü yür.

 III. Çocukluk dö ne min de az sal gı lan ma sı, cü ce lik 
ve ze ka ge ri li ği ne yol açar.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

11)  Ti rok sin ve so ma tot ro pin (STH) hor mon la rı 
vü cut ta;

 I. Hüc re bö lün me si ni uyar ma

 II. En zim ak ti vi te si ni ar tır ma

 III. Gli koz tü ke ti mi ni ar tır ma

 olay la rın dan han gi le ri ni or tak ola rak ger çek
leş ti rir ?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) I, II ve III

12)  En dok rin bez ler den sal gı la nan hor mon lar, iç ve 
dış çev re den ge len uya rı la ra gö re sen tez le nir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si  hor mon  
sen te zin de et ki li olan bir olay de ğil dir?

 A)  Çev re şart la rı nın de ğiş me si

 B) Ek zok rin bez le rin en dok rin bez le ri et ki le me si

 C) Kan da ki ba zı mad de le rin mik tar la rı nın de ğiş-
me si

 D) Si nir sis te mi nin en dok rin bez le ri et ki le me si

 E) En dok rin bez le rin bir bi rin den et ki len me si
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11.
Sınıf

1)  Kanda Ca++

azalır

Kanda Ca++

artar
Kemikten kana

 Ca++ geçişi
artar

Kandan kemiğe
 Ca++ geçişi

artar

Z artar

X

Y

 T artar

 

 

 Yukarıda kan ve kemiklerdeki Ca++ miktarının 
düzenlenmesi şematik olarak gösterilmiştir.

 Buna göre;

 I. X  tiroid bezidir. 

 II. Z kalsitonin hormonudur. 

 III. Y paratiroid bezidir.

 IV. T fazla salgılanırsa böbrek taşı oluşabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2)  Hipotalamus

RF

Hipofiz bezi

X hormonu

Süt bezleri Yumurtalıklar 
 

 Yu ka rı da ki şe ma da sal gı lan ma ve et ki et me me
ka niz ma la rı ve ri len X hor mo nu ile il gi li ola rak;

 I. Süt bezlerinin gelişimini uyarır.

 II. Gonadotropindir.

 III. Annelik içgüdüsünün oluşumunu sağlar.

 IV. Ovulasyonu sağlar.

 V. Doğum sancılarını başlatır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) I ve IV B) IV ve V C) I, II ve III

   D) II, III ve V E) I, II, III, IV ve V

3)  Hava sıcaklığının
azalması

Sinirsel
uyarılar

Hipotalamus

RF

Hipofiz

TSH

Tiroid bezi

(–) geri beslenme

TiroksinTüm vücut
hücreleri

Metabolizma
hızının artması

Vücut ısısının
korunması

 

 Ti ro id sal gı sı nın dü zen len me si ile il gi li ola rak 
çi zi len şe ma ya gö re aşa ğı da ki yo rum lar dan 
han gi si ya pı la maz?

 A)  Kış ay la rın da ti ro id be zi da ha faz la ti rok sin 
üre tir.

 B) Hi po ta la mus, hi po fiz be zi nin sal gı yap ma sı nı 
si nir sel yol la uya rır.

 C) Ti rok sin hor mo nu ho me os ta si nin sağ lan ma-
sın da gö rev alır.

 D) Ti rok sin mik ta rın ın aşı rı ar tı şı so nu cun da hi-
po ta la mus ve hi po fi z uya rı la rak sal gı üre ti mi ni 
dur du ru cu et ki ger çek leş ti rilir.

 E) Vü cut yü ze yin de ki ısı yı al gı la yan re sep tör le rin 
uya rıl ma sı so nu cun da hi po ta la mu s si nir sel 
yol la uya rı lır.

4)  Doku hücreleri

Glikoz
↓

Glikojen
↓

Glikoz
Adrenalin

X

Kan

Yüksek
glikoz
↓

Normal
glikoz

Düşük
glikoz

X

Y

Glikoz

↓

Glikojen

↓

Glikoz

Karaciğer hücreleri

Adrenalin↓

 Kan şe ke ri nin den ge len me si ni gös te ren yu ka
rı da ki şe ma da X ve Y ile be lir ti len mad de ler le 
il gi li ola rak;

 I. X, in sü lin hor mo nu dur ve pank re asın be ta 
hüc re le rin den sal gı la nır.

 II. X ve Y an ta go nist ça lı şan hor mon lar dır.

 III. Y, ka ra ci ğer den sal gı la nan glu ka gon hor mo-
nu dur.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) II ve III
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5)  
Hormon adı

Testosteron

Östrojen

LH

Tiroksin

MSH

Oksitosin

TSH

Uyarı çeşidi

LH

LH

Düşük testosteron

TSH

Işık

Bebeğin meme emmesi

Düşük tiroksin miktarı

 

 Yukarıdaki tabloda bazı hormonlar ve bu hor
monların salgı yapmalarını etkileyen uyarı çeşit
leri gösterilmiştir. 

 Tab lo da ki bil gi le re gö re aşa ğı da ki yar gı lar dan 
han gi si ne ula şı la maz?

 

 A)  Dış çev re den ge len fi zik sel uya rı lar hor mon 
sal gı lan ma sı na ne den ola bi lir.

 B) Bir hor mo nun sal gı lan ma sı baş ka bir hor mo-
nun sal gı lan ma sı nı et ki le ye bi lir.

 C) Ay nı hor mon di şi ve er kek bi rey ler de fark lı 
hor mon la rın sal gı lan ma sı nı uya ra bi lir.

 D) Oksitosin anne sütünde bulunur.

 E) Ba zı hor mon la rın sal gı sı nın azal ma sı, baş ka 
bir hor mo nun salgısının artmasına neden 
olabilir.

6)  I. İç salgı bezlerinden salgılanır.

 II. Glukagon pankreasın alfa hücreleri tarafın
dan, insülin ise beta hücreleri tarafından sal
gılanır.

 III. Parathormon çok salgılanırsa böbrek taşları 
oluşabilir.

 IV. Oksitosin hipofizin ön lobundan salgılanır.

 V. Adrenal bezlerin öz bölgesinden bir miktar 
eşey hormonu da salgılanır.

 Hormonlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

 A) I ve II B) I, II ve III C) I,II ve IV

   D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

7)  Aşa ğı da ki ler den han gi si kan da ki şe ker mik ta
rı nı ar tı ran et ken ler den bi ri de ğil dir?

 

 A)  Besinlerle çok faz la miktarda gli ko z alınması

 B) Glu ko kor ti ko id sen te zi nin art ma sı

 C) Glukagon salgısının artması

 D) Ad re na lin salgısının art ma sı

 E) Glo me ru lus lar da ki sü zül me hı zı nın art ması

8)  Va zop re ssin hor mo nu nun sa lgılan ma sı nı de net-
le yen me ka niz ma da ka nın os mo tik ba sın cı na 
du yar lı re sep tör ler etkilidir. Ka nın os mo tik ba sın-
cı nın art ma sı so nu cun da hi po fiz be zin den salgı
lanan va zop res sin miktarı artar.

 Buna göre, vazopressin hormonunun artışı;

 I. böb rek ler den su yun ge ri emi li mi nin art ma sı

 II. ter be zlerinin fa ali yet le ri nin azal ma sı

 III. böb rek ler den Na+ ve Cl– iyon la rı nın ge ri emi-
li mi nin art ma sı

 IV. kan hacminin azalması

 durumlarından hangilerini sağlar?

 

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

   D) II ve IV E) I, II ve IV

9)  Aşağıda hormonlar ve enzimlerin bazı özellik
leri verilmiştir.

 I. Steroit yapıda olma

 II. Metabolik olayları düzenleme

 III. Özel kanallarla taşınma

 IV. Kan yoluyla taşınma

 V. Protein yapıda olma

 verilenlerden hangileri, enzim ve hormonların 
ortak özellikleridir?

 A) I ve III B) II ve V C) IV ve V

   D) I, II ve IV E) III, IV ve V
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11.
Sınıf

1) Göz ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden han
gisi doğru değildir?

 A) Kör noktada yalnızca çubuk reseptörler bulu
nur.

 B) Sarı benek görme sinirleri bakımından zen
gindir.

 C) Gözün önde saydamlaşan kısmı korneadır.

 D) Göze giren ışınlar mercekte ikinci kez kırılır.

 E) Gözün renkli kısmına iris denir.

2) Görme olayı gerçekleşirken;

 I.  Işığın mercekte kırılması

 II. Işığın sarı benek üzerine düşmesi

 III. Işığın göz bebeğinden geçmesi 

 IV. Işığın korneada kırılması

 V. İmpulsların beynin ilgili bölgesine taşınması

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakiler
den hangisinde doğru verilmiştir?

 A) I, II, III, IV, V B) II, III, IV, I, V

 C) III, IV, V, I, II D) IV, III, I, II, V

   E) V, III, I, II, IV

3) 

V

III

I

II
IV

 Yukarıda gözün kısımları verilmiştir.

 Numaralandırılmış kısımların hangisinde ışı
ğa duyarlı reseptörler bulunur?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

4) Kohlear kanalda bulunan ve esas işitme orga
nı olarak bilinen yapı aşağıdakilerden hangi
sidir?

 A) Östaki B) Örs  C) Korti

   D) Üzengi E) Dalız

5) İnsanlarda;

 I. Yarım daire kanalları

 II. Çekiç, örs, üzengi kemikleri

 III. Korti organı

 yapılarından hangileri işitme ile ilgili değildir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

6) Bir kişinin göz kusuru incelendiğinde aşağıdaki 
bulgular saptanıyor.

 – Göz merceğinin kırıcılığı çoktur

 – Optik eksen normalden uzundur.

 – Görüntü retinanın önünde oluşur.

 Bu kişinin göz kusuru aşağıdakilerden hangi
sidir?

 A) Miyop B) Hipermetrop C) Astigmat

   D) Presbit E) Şaşılık
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7) Aşağıda verilen göz kısımları ve görevi eşleş
tirmelerinden hangisi yanlıştır?

 A) Damar tabaka → Beslenme

 B) Camsı cisim → Göz şeklini koruma

 C) Kör nokta → Renkli görme

 D) Ağ tabaka → Görme

 E) Sert tabaka → Gözü koruma

8) Deri, epidermis ve dermis olarak iki tabakadan 
oluşur.

 Buna göre;

 I. Malpighi tabakası

 II. Sinirler ve kan damarları

 III. Kıl kökleri 

 yapılarından hangileri dermiste bulunur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) II ve III E) I, II ve III

9) Gözde oluşturulan bir impulsun beyindeki 
görme merkezine ulaşıncaya kadar geçtiği 
yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru ve
rilmiştir?

 A) Retina - Görme merkezi - Talamus 

 B) Retina - Talamus - Görme merkezi

 C) Talamus - Görme merkezi - Retina

 D) Talamus - Retina - Görme merkezi

 E) Görme merkezi - Retina - Talamus

10) I. Kulak zarı

 II. Çekiç, örs, üzengi

 III. Östaki borusu

 IV. Kohlear kanal

 Yukarıda verilen yapılardan hangileri iç kulak
ta bulunur?

 A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

11) 

I

III

II

III

II

IV

 Dilde acı, tatlı, tuzlu ve ekşiye duyarlı bölgeler 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş
tir?

       Acı           Tatlı             Tuzlu            Ekşi 

 A) I  II III IV

 B) II  I III IV

 C) III  II IV I

 D) IV  I III II

 E) IV  I II III

12) Duyma olayının gerçekleşmesinde ses dalga
ları;

 I. Salyangoz 

 II. Çekiç, örs üzengi

 III. Oval pencere

 IV. Kulak zarı

 yukarıdaki kısımlardan hangi sıra ile geçer?

 A)  I, II, III, IV  B) II, I, III, IV

 C) III, II, I, IV  D) IV, II, III, I

   E) IV, II, I, III
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11.
Sınıf

1) Deri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden han
gisi yanlıştır?

 A) Deri, insan vücudunun en büyük organıdır.

 B) Keratinleşmiş ölü hücreler epidermis tabaka
sında yer alır.

 C) Dermis, kan damarlarını ve sinirleri içerir.

 D) Serbest sinir uçları, ağrı reseptörleri olarak 
görev yapar.

 E) Canlı hücrelerden oluşan malpighi tabakası 
dermiste yer alır.

2) I. Kornea

 II. Retina

 III. Göz merceği

 IV. Göz bebeği

 V. Arka oda

 Görme olayı gerçekleşirken, ışık ışınları yuka
rıdaki yapıların hangisinden üçüncü sırada 
geçer?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

3) Aşağıda verilen duyu organı ve ilgili reseptör
lerinin yoğunlaştığı bölge eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur?

 A) Göz - sarı bölge

 B) Kulak - korti organı

 C) Deri - üst deri

 D) Burun - koku tomurcuğu

 E) Dil - tat soğancığı

4) Aşağıda verilen görme bozukluklarından han
gi ikisi ince kenarlı mercek kullanılarak düzel
tilebilir?

 A) Hipermetrop - Astigmat

 B) Şaşılık - Miyop

 C) Hipermetrop - Presbitlik

 D) Miyop - Astigmat

 E) Astigmat - Presbitlik

5) I. Timpanik kanal

 II. Kohlear Kanal

 III. Vestibular kanal

 İşitme olayında ses, yukarıda verilen kanallar
dan hangi sırayla geçer?

 A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - III

   D) II - III - I E) III - I - II

6) Aşağıda verilen reseptör çeşitleri ve bulun
dukları duyu organı eşleştirmelerinden hangi
si yanlıştır?

 A) Mekanoreseptör - göz

 B) Mekanoreseptör - kulak

 C) Kemoreseptör - burun

 D) Kemoreseptör - dil

 E) Mekanoreseptör - deri
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7) İşitme duyusuyla ilgili verilen aşağdaki bilgi
lerden hangisi yanlıştır?

 A) Korti organı kohlear kanalda bulunur.

 B) Korti, endolenf sıvısının titreşimleri ile uyarılır.

 C) Vestibular ve timpanik kanallar perilenf sıvı
sıyla doludur.

 D) Korti organı titrek tüyler taşıyan çatı zar üze
rine yerleşmiştir.

 E) Kohlear kanal endolenf sıvısıyla doludur.

8) Aşağıda görme duyusuyla ilgili bazı yapılara 
ait özellikler verilmiştir.

 I. İçerdiği renk pigmentleriyle göze rengini verir.

 II. Şeffaflaşıp tümsekleşerek ışığın göze girme
sini sağlar.

 III. Duyu reseptörleri içerir.

 Bu  yapılar hangi seçenekte doğru eşleştiril
miştir?

        I            II                    III      

 A) Kornea Retina           İris

 B) İris  Kornea  Retina

 C) Retina İris  Kornea

 D) Kornea Retina  İris

 E) İris  Retina  Kornea

9) I. Oval pencere

 II. Tulumcuk

 III. Kesecik

 IV. Salyangoz 

 V. Yarım daire kanalları

 Kulağa ait verilen yukarıdaki yapılardan han
gileri dengenin sağlanmasında görev alır?

 A) I - II - III B) I - III - IV C) II- III - IV

   D) II - III - V E) III - IV - V  

10) I. Orta kulakta yer alır.

 II. İşitmede görevlidir.

 III. Kulak zarına etki eden iç ve dış basıncı den
geler

 IV. Yutağa açılır

 V. Ses titreşimlerinin şiddetini artırır.

 Yukarıdaki özelliklerden hangileri östaki bo
rusuna aittir?

 A) I ve II  B) I, II ve III

 C) I, III ve IV  D) III, IV ve V

   E) II, III, IV ve V

11) Göze ait;

 I. Kornea 

 II. Göz bebeği 

 III. Çubuk ve koni hücreler

 yapılarının yer aldığı göz tabakaları aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

        I                II               III         

A) Sert tabaka Damar

tabaka

Ağ tabaka

B) Damar 

tabaka

Sert 

tabaka

Ağ tabaka

C) Ağ tabaka Damar 

tabaka

Sert 

tabaka

D) Sert tabaka Ağ tabaka Damar 

tabaka

E) Damar 

tabaka

Ağ tabaka Sert 

tabaka

12) I. Burunda hava akımı olmalı

 II. Mukusta çözünmeli

 III. En az eşik değerde impuls oluşturmalı

 IV. Talamustan geçerek beyin kabuğuna ulaş
malı

 Bir molekülün koku olarak algılanabilmesi 
için yukarıda verilen özelliklerden hangilerini 
kesinlikle göstermelidir?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

   D) I, II ve III E) II, III ve IV
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11.
Sınıf

1) 

T

Y

Z

Y

X

Z

 

 Dil üzerinde belirtilen X, Y, Z, T bölgeleri ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) T bölgesi tatlıyı algılayan tat tomurcuklarının 
yoğun olarak bulunduğu kısımdır.

 B) Ekşi tadı algılayan tat tomurcukları Y bölge
sindedir.

 C) Acıyı en yoğun algılayan bölge X'tir.

 D) Z bölgesi tuzlu tatları en yoğun algılayan böl
gedir.

 E) Y ve Z  bölgeleri birlikte şeker tadını algılar.

2)  Tulumba tatlısı yiyen bir kişi için,

 I. Değerlendirme uç beyinde gerçekleşir.

 II. Dilin uç kısmı tadı daha yoğun algılar.

 III. Dilin sadece uç kısmı tadı algılar.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III 

3)  Ağız yerine burundan nefes almak daha sağlık
lıdır. 

 Bu durumun nedeni burnun;

 I. mukus sıvısı ile solunan havayı nemlendirmesi

 II. kan damarları ile havayı temizlemesi

 III. kılları ile havayı ısıtması 

 özelliklerinden hangileridir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III 

4)  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha 
çabuk yorulan duyu organıdır?

 A) Dil   B) Göz  C) Deri 
  D) Burun E) Kulak

5)  Derinin yapısı ile ilgili,

 I. Epitel doku ve temel bağ dokudan oluşur.

 II. Çeşitli durumlara duyarlı mekanoreseptörler 
içerir.

 III. Vücudun bir kısmını kaplar. 

 verilenlerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve III E) II ve III

6)  Deri, alt ve üst deri olmak üzere 2 tabakadan 
oluşmuştur.

 Derinin üst tabakası ile ilgili;

 I. Çok katlı yassı epitel dokudur.

 II. Renk pigmentlerini bulundurur.

 III. Kan damarları ve sinir hücreleri içerir.

  verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III
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7)  Aşağıdaki göz bozukluklarından hangisi mer
cek kullanarak düzeltilemez?

 A) Göz merceği normalden şişkin olan

 B) Göz merceğinin kırıcılığı az olan

 C) Gözü tutan kasları eşit boyda olmayan

 D) Göz merceği pürüzlü olan

 E) Göz merceğinin esnekliği azalmış olan

8)  

 

 Göz yuvarlığı şekildeki gibi olan insanla ilgili;

 I. Uzağı net göremez.

 II. Sağlıklı bir göze sahiptir.

 III. Yakını net göremez.

 IV. İnce kenarlı mercek kullanmalıdır.

 verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV

   D) II ve IV E) III ve IV

9)  Temel bağ doku hücrelerine fibroblast denir. 
Fibroblastlardan başka özelleşmiş temel bağ 
doku hücreleri de vardır. Bu hücreler ile ilgili;

 I. Melanositler → Deriye renk verir.

 II. Mast hücreleri → heparin ve  histamin salgı
lar.

 III. Makrofajlar → bağışıklıkta rol alır.

 yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

10)  Aşağıda ses dalgalarının iç kulağa ulaşıncaya 
kadar geçtiği yapılar verilmiştir.

 Ses dalgaları → Kulak kepçesi → – – – –  
→ Kulak zarı → – – – – →– – – – →– – – – 
verilen düzenlemede boş bırakılan yerlere sı
rasıyla seçenektekilerden hangisi gelmelidir?

 A) Kulak yolu - çekiç - örs- üzengi

 B) Kulak yolu - östaki - oval pencere - beyin

 C) Kulak yolu - kohlear - korti - Salyangoz

 D) Kulak yolu - östaki - vestibular kanal - beyin

 E) Kulak yolu - oval pencere - korti - beyin

11)  Kulak ile ilgili;

 I. İnsan kulağı saniyede 20-20.000 titreşim ya
pabilen sesleri algılayabilir.

 II. İşitme ve dengeyi sağlar.

 III. Mekanoreseptörleri bulundurur.

 verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

12)  Görme olayında ışığın izlediği yol; 

 Işık →– – – – → Ön oda→– – – – → Arka oda→ 

– – – – → Camsı cisim

 şeklinde verilmiştir. 

 Bir kısmı verilen yolda boşluklara sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 A) Göz bebeği - göz merceği - kornea

 B) Kornea - göz bebeği - göz merceği

 C) Kornea - göz merceği - göz bebeği

 D) Retina - kornea - göz merceği 

 E) Kornea - göz bebeği - retina
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11.
Sınıf

1) İnsanda ses dalgaları, aşağıdaki kulak yapıla
rının hangisinden havada yayılan dalgalar 
şeklinde iletilmez?

 A) Kulak yolu B) Kulak zarı

 C) Çekiç - Örs - Üzengi D) Kohlear kanal

   E) Kulak kepçesi

2) İnsanda dengenin sağlanmasında görevli 
olan aşağıdaki yapılardan hangisi doğrudan 
denge ile ilgili değildir?

 A) Yarım daire kanalları

 B) Ayak tabanındaki basınca dayanıklı hücreler

 C) Kesecik ve tulumcuk

 D) Beyincik

 E) Otolitler

3) Uzaktaki gemiyi seyreden insan önündeki 
yemeği yemeye başladığında aşağıdaki göz 
kısımlarından hangisinde en fazla değişim 
gerçekleşir?

 A) Göz merceği B) Göz bebeği

 C) Camsı cisim D) Kornea

   E) Kör nokta

4) Karanlık odada uzun süre kalan insan birden 
bire aydınlık ortama geçtiğinde bir süre gözle
rinin kamaşması aşağıdakilerden hangisinin 
miktarı ile ilgilidir?

 A) Koni  B) Çubuk

 C)  Rodopsin  D) İris

   E) Camsı cisim

5) Gözün ağ tabakasında koni ve çubuk şekilli re
septörler bulunur.

 Koni reseptörler yalnız sarı benekte bulunurken, 
çubuklar ağ tabakada geniş bir alana yayılmıştır.

 Buna göre göze yandan yaklaştırılan cismin 
görüntüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

 A) Önce rengi, sonra şekli görülür.

 B) Önce şekli, sonra rengi görülür.

 C) Rengi görülür, şekli algılanmaz.

 D) Şekli ve rengi aynı anda görülür.

 E) Şeklini doğru, rengini yanlış görür.

6) –  Denize giren insanlar genellikle ilk önce üşür
ler sonra suyun sıcaklığının uygun olduğunu 
söylerler.

 – Parfüm sıkıp işe giden kişi bir süre sonra 
kendi parfüm kokusunu alamaz.

 – Çok acı gıda yiyen insan farklı bir gıda tüket
tiğinde ilk önce tadını algılayamaz.

 Verilen örnekler ile çeşitli duyu organlarının 
ortak özelliklerinden hangisi belirtilmektedir?

 A) Aynı çeşit uyaranlarla uyarıldıkları

 B) Uyarının yorumlandığı sinir merkezinin aynı 
olduğu

 C) Eşik değerlerinin aynı olduğu

 D) Aynı çeşit reseptör bulundurdukları

 E) Belirli bir uyaranla bir süre uyarıldıklarında 
yoruldukları
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7) 

V
III

II

I

IV

 Gözün yapısını gösteren şekilde, numaralan
dırılmış kısımlarla ilgili aşağıda verilen bilgi
lerden hangisi yanlıştır?

 A) I:  Işığın göze ilk girdiği şeffaf ve tümsek 
olan korneadır. 

 B) II: göze renk veren pigmentlerin bulunduğu 
iristir.

 C) III: Uzağa bakarken incelip, yakına bakarken 
tümsekleşen göz merceğidir.

 D)  IV: Fotoreseptörlerin bulunduğu damar taba
kadır.

 E)  V: Işık uyartısını impuls şeklinde beyne taşı
yan sinirlerdir.  

8)          YARIM 
DAİRE KANALLARI

SİNİRLER

DENGE KESECİKLERİ

KOHLEA
(SALYANGOZ)

 Şekilde gösterilen kulak kısımları ile ilgili;

 I.  Havada yayılan ses dalgalarını, sıvıda yayı
lan dalgalara çevirir.

 II. Dengenin sağlanmasında görev alır.

 III. Oval pencere ile orta kulağa bağlanır.

 yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

9) I. çubuk - koni

 II. krause - ruffini

 III. korti

 reseptörlerinin;

 a- termoreseptör

 b- mekanoreseptör

 c-fotoreseptör

 ile eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

 A)  1-b, 2-c, 3-a B) 1-b, 2-a, 3-c

 C) 1-c, 2-a, 3-b D) 1-c, 2-b, 3-a

   E) 1-a, 2-c, 3-b

10) 

 Şekilde gösterilen göz kusuru ile ilgili aşağı
dakilerden hangisi yanlıştır?

 A) Göz yuvarlağı küçülmüştür.

 B) Mercek normalden kalındır.

 C) Merceğin ışık kırıcılığı azalmıştır.

 D) Yakını net göremez.

 E) İnce kenarlı mercekle düzeltilir.

11) Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin 
duyu organı görevinin dışında görevi yoktur?

 A) Göz   B) Burun C) Kulak

   D) Dil  E) Deri
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11.
Sınıf

1) Bir ses uyarısının kulak kepçesi ile alındıktan 
sonra ses olarak algılanmasına kadar izlenen 
yolda, aşağıdaki yapılardan hangisi üçüncü 
sırada yer alır?

 A)  Kulak zarı

 B) Vestibular kanal

 C) Oval pencere

 D) Korti organı

 E) Üzengi kemiği

2) I. Görüş mesafesine yandan yaklaşan cisimin 
önce rengi sonra şekli algılanır.

 II. Retina, gözün renkli kısmıdır.

 III. Kör noktada reseptör bulunmaz.

 IV. Gözbebeğinin büyüklüğü iristeki düz kaslarla 
ayarlanır.

 Görme duyusuyla ilgili verilen yukarıdaki 
özelliklerden hangileri yanlıştır?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

   D) III ve IV E) II, III ve IV 

3) Yaşlılık nedeniyle göz merceğine bağlı kasla
rın esnekliğini kaybetmesi ve yakını görmeme 
şeklindeki görme bozukluğu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Miyop  B) Hipermetrop

 C) Astigmat  D) Presbitlik

   E) Şaşılık

4) Aşağıdaki duyu organlarından hangisine ait 
sinirler beyindeki ilgili merkeze ulaşmak için 
diğerlerinden farklı bir yol izler?

 A) Göz   B) Kulak C) Dil 
  D) Deri   E) Burun

5) Aşağıdakilerden hangisi deriye ait görevler
den değildir?

 A) A ve D vitaminlerini depolar.

 B) Vücut ısısının ayarlanmasında görevlidir.

 C) Vücudun su kaybını ayarlar.

 D) İçerdiği melanin pigmenti sayesinde zararlı 
güneş ışınlarını geçirmez.

 E) Mikroorganizmaların vücuda girmesini engel
ler.

6) 

Şekil I Şekil II

 

 Şekil I'de gösterilen göz kusuru, gerekli bir mer
cekle düzeltilmiş ve Şekil II'deki sağlıklı halini al
mıştır.

 Bu göz kusuru ve düzeltilmesinde kullanılan 
mercek, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

 A) Miyop - Kalın kenarlı mercek

 B) Hipermetrop - Kalın kenarlı mercek

 C) Astigmat - İnce kenarlı mercek

 D) Miyop - Silindirik mercek

 E) Asitgmat - Silindirik mercek

7) Aşağıdaki duyu organlarından hangisine ait 
beyin bölgesi diğerlerinden daha büyüktür?

 A) Göz   B) Deri   C) Dil

   D) Burun E) Kulak 
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8) Koku alma reseptörleri aşağıdaki yapılardan 
hangisinde yoğunlaşmıştır?

 A) Sarı bölge  B) Sarı cisim

 C) Korti organı D) Papilla

   E) Kohlea

9) Aşağıda verilen bağ doku hücreleri ve görev
leriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış
tır?

 A) Fibroblast - Bağ doku liflerinin sentezlenmesi

 B) Plazma hücreleri - Heparin salgılanması 

 C) Mast hücreleri - Histamin salgılanması 

 D) Makrofajlar - Vücuda giren mikropların yok 
edilmesi 

 E) Melanositler - Deriye renk veren melanin pig
mentini bulundurma

10) Kulak hem işitme hem denge organıdır. 

 Buna göre kulağa ait aşağıdaki yapılardan 
hangisi görev birliği bakımından doğru eşleş
tirilmiştir?

 A) Tulumcuk - oval pencere - timpanik kanal

 B) Kulak zarı - çekiç - örs - üzengi - salyangoz

 C)  Vestibular kanal - kulak zarı - kesecik

 D) Kulak zarı - korti organı - yarım daire kanalla
rı

 E) Tulumcuk - kesecik - çekiç - örs - üzengi

11) Duyu organlarında, uyarıları almaya yarayan 
özelleşmiş hücrelere reseptör denir. Reseptörlerin 
fotoreseptör, kemoreseptör ve mekanoreseptör
ler şeklinde çeşitleri vardır.

 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm re
septör çeşitleri için ortaktır?

 A) Işığı algılayabilme

 B) Mukusta çözünen molekülleri algılama

 C) Uyartıları sinir hücrelerinde impulsa çevirerek 
beyne iletme

 D) Birden fazla duyu organında bulunma

 E) Gönderdiği uyartıların, beyinde aynı merkez
de değerlendirilmesi

12) Aşağıda verilen deriye ait yapılardan hangisi 
dermis tabakasında yer almaz?

 A) Ter bezleri

 B) Yağ bezleri

 C) Elastik ve kollojen lifler

 D) Melanin pigmenti

 E) Duyu reseptörleri

13) Aşağıdaki yapılardan hangisi farklı bir duyu 
organına aittir?

 A) Camsı cisim

 B) Korti organı

 C) Vestibular kanal

 D) Kohlea

 E) Perilenf sıvısı
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11.
Sınıf

1) İnsanda is ke let le il gi li ola rak;

 I. Or ga nik ve  inor ga nik mo le kül ler den olu şur.

 II. Bü yü me yi sı nır lan dı ramaz. 

 III. Vü cu dun su kay bı nı en gel le ye bi lir.

 IV. Kas lar, is ke le te dış yü ze yin den bağ lı dır.

 yar gı la rın dan han gi le ri yan lış tır?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) III ve IV E) I, III ve IV

2) Çiz gi li kas la rın ka sıl ma sı sı ra sın da;

 Glikojen miktarı

ZamanI

O2  miktarı

CO2  miktarı

ZamanII

ZamanIII

Laktik asit miktarı

ZamanIV

 

 

 gra fik le rin den han gi le rin de be lir ti len de ği şim
ler ger çek le şe bi lir?

 A) I ve IV B) II ve III  C) II ve IV

   D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

3)      
I  bandı

Aktin Aktin

Sarkomer

Miyozin

I bandıH bandı

A bandı

 Yukarıda çizgili kasın mikroskobik yapısı verilmiştir.

 Kasılma sırasında aşağıda verilen değişimler
den hangisi gerçekleşmez?

 A) Kasın hacmi azalır, kütlesi değişmez

 B) I bandın boyu kısalır.

 C) H bandı görünmez olur.

 D) A bandının boyu değişmez

 E) Miyozinin boyu değişmez.

4) İn san is ke le tin de bu lu nan;

 I. tam oy nar

 II. ya rı oy nar

 III. oy na maz

 ek lem çe şit le ri nin bu lun duk la rı;

 a) omur ke mik le ri

 b) şa kak ke mi ği ile alın ke mi ği

 c) pa zu ke mi ği ile kü rek ke mi ği

 ya pı la rı ile eş leş ti ril me si aşa ğı da ki ler den han
gi sin de doğ ru dü zen len miş tir?

 A)  I - a, II - b, III - c

 B) I - a, II - c, III - b

 C) I - b, II - a, III - c

 D) I - b, II - c, III - a

 E) I - c, II - a, III - b

5) 
I II III IV

Kasılma miktarı

Zaman

Uyarı 

 Yu ka rı da ki gra fik bir çiz gi li ka sın ka sıl ma ev re le-
ri ni gös ter mek te dir.

 Bu na gö re, nu ma ra lan dı rıl mış ev re ler den 
han gi le rin de Ca+2 iyon la rı ak tin ve mi yo zin 
ip lik le ri nin ara sı na ge çme ye baş lar?

 A) Yal nız I  B) Yal nız II C) I ve IV

   D) II ve III E) III ve IV

6) Aşa ğı da ki ler den han gi si in sa na ait is ke let sis
te mi nin gö rev le rin den bi ri de ğil dir?

 A)  Al yu var hüc re le ri ni üret me 

 B) Vü cut tan su kay bı nı en gel le me

 C) Vü cu dun ha re ke ti ni sağ la ma

 D) Ba zı mi ne ral le ri de po la ma  

 E) İç or gan la rı ko ru ma
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7) Çiz gi li kas la rın ka sıl ması sı ra sın da ih ti yaç duy
du ğu ener ji yi kar şı la ma sı için ger çek le şen;

 I. kre atin fos fa tın kul la nıl ma sı

 II. ATP’nin kul la nıl ma sı

 III. gli ko zun ok si je nli so lu num da par ça lan ma sı

 IV. gli ko zun lak ti k a si te dö nüş me si

 olay la rı aşa ğı da ki ler den han gi sin de ön ce lik 
sı ra sı na uy gun ola rak dü zen len miş tir?

 A) I - II - III - IV B) II - I - III - IV

 C) I - III - II - IV D) II - I - IV - III

   E) III - I - II - IV

8) Bir ke mi ğin in ce len me si so nu cun da aşa ğı da ki 
özel lik ler den han gi si nin tes pit edil me si in ce le
nen ke mi ğin uzun ke mik ol du ğu nu ka nıt lar?

 A)  Kır mı zı ke mik ili ği bu lun dur ma 

 B) Sı kı ke mik bu lun dur ma

 C) Pe ri ost la çev ri li ol ma 

 D) Sa rı ilik kanalı bu lun dur ma

 E) Sün ge rim si ke mik do ku bu lun dur ma

9)       
I  bandı

Aktin Aktin

Sarkomer

Miyozin

I bandıH bandı

A bandı

 

 Yu ka rı da ki şe kil de bir çiz gi li ka sta bu lu nan sar ko-
me r ya pı sı gös te ril miş tir.

 Kas hüc re le rin de ki Ca++ iyon la rı nın ak tin ve 
mi yo zin ip lik le ri ara sı na doğ ru ya yıl ma sıy la 
baş la ya cak sü reç te ger çek le şe cek olay lar la 
il gi li ola rak;

 I. A ban dı nın bo yu de ğiş mez.

 II. I ban dı da ra lır.

 III. H ban dı gö rün mez olur.

 IV. Ka sın bo yu uzar.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

10) I. Uy gu la nan uyar ı la ra hız lı tep ki gös ter me

 II. Lak tik asit fer men tas yo nu ger çek leş ti re bil me

 III. Da ha faz la kre atin fos fat de po la rı na sa hip ol ma

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri to nus du ru mu nda
ki kas la rın di ğer kas la ra gö re da ha üs tün ol
ma sı nı sağ la yan özel lik ler dir?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve II  E) I, II ve III

11) Ke mik ya pı sı ile il gi li ola rak;

 I. Dış yü ze yi boy ca bü yü me yi sağ la yan pe ri ost 
ile ör tü lü dür.

 II. Ke mik do ku hüc re si ne os te osit de nir.

 III. Sün ge rim si ke mik do ku da kır mı zı ke mik ili ği 
bu lu nur.

 özel lik le rin den han gi le ri yan lış tır?

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

   D) I ve III E) II ve III

12) Kas ta ki her han gi bir me ta bo lik bo zuk luk, kal si-
yum iyon la rı nın sar kop laz mik re ti ku lum dan dı şa-
rı ya çık ma sı na ve bir da ha ge ri ye pom pa lan ma-
ma sı na ne den olur. Bu nun so nu cu kas de vam lı 
ka sı lı ka lır. Ölüm es na sın da kas ip lik le ri ara sın da 
ka lan asit ler, mi yo zin le ri pıh tı laş tı rır. Vü cut ta ki 
tüm kas la rın ölüm den kı sa bir sü re son ra ka tı laş-
ma sı nın ne de ni bu dur. Ölüm ka tı laş ma sın dan 
bel li bir sü re son ra hüc re ye öz gü ka tep si nin çö-
zü cü et ki siy le kas lif le ri oto liz olur.

 Bu na gö re ölüm ka tı lı lı ğı nın ne den le ri ara sın
da aşa ğı da ki ler den han gi si bu lun maz?

 A)  Gev şe me için ye ter li ATP’nin bu lu na ma ma sı

 B) Me ta bo lik a tık la rın uzak laş tı rı la ma ma sı

 C) Ok si jen ile ti mi nin dur ma sı

 D) Kal si yum iyon la rı nın kas ip lik çik le ri ara sın da 
kalması

 E) Katepsinin salgılanmaması
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11.
Sınıf

1) I. Laktik asitten glikoz oluşması

 II. Kreatin fosfat kullanımının artması

 III. Glikozdan CO
2
 ve H

2
O oluşması

 IV. Glikozdan laktik asit oluşması

 Dinlenme durumundaki çizgili kasta yukarıda 
verilen reaksiyonlardan hangileri gerçekleş
mez?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

   D) II ve IV E) I, II, III ve IV

2) Kol ve bacaklarımızı hareket ettirmemizi sağ
layan kasların kasılması arasında aşağıdaki 
moleküllerden hangisinin miktarında azalma 
olmaz?

 A) Glikojen  B) ATP 

 C) Miyozin proteini D) Kreatin fosfat

   E) Miyoglobine bağlı O
2

3) 

Z

X X

ZT

Y

 Bir sarkomerdeki kasılmayı sağlayan yapılar şe
kilde gösterilmiştir.

 Buna göre kasta bulunan yapıların X, Y, Z, T 
ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

Z bandı H bandı Aktin Miyozin

A) Y X Z T

B) X Y Z T

C) Y Z T X

D) X Y T Z

E) Z X Y T

4) Bir kasın kasılması sırasında;

 I.  Boyunun kısalması

 II. Hacminin artması

 III. Kütlenin artması

 olaylarından hangileri gerçekleşmez?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) II ve III

5) Aşağıdakilerden hangisi kemik dokuyu kıkırdak 
dokudan ayıran en önemli özelliktir?

 A) Desteklik sağlaması

 B) Ara maddenin kollojen lifler içermesi

 C) Kılcal damar ve sinir liflerinin bulunması

 D) Mezoderm orjinli olması

 E) Canlı olması

6) Bir kas demetine belirli aralıklarla artan şid
dette uyartılar verildiğinde kas  demetine ait 
kasılma grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kasılma 
şiddeti

Kasılma 
şiddeti

Kasılma 
şiddeti

Kasılma 
şiddeti

Kasılma 
şiddeti

Uyarı şiddeti Uyarı şiddeti

Uyarı şiddeti Uyarı şiddeti

Uyarı şiddeti

B)

C) D)

E)
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7) Kanındaki kalsiyum miktarı azalan bir kişide 
bu durumdan etkilenen endokrin bez ve bu 
bezin salgıladığı hormon aşağıdakilerden 
hangisidir?

  Endokrin bez     Hormon    

 A) Paratiroit  Parathormon

 B) Paratiroit  Kalsitonin

 C) Tiroit  Kalsitonin

 D) Pankreas   Parathormon

 E) Tiroit  Parathormon

8) Aşağıdaki yapılardan hangisinde kas doku 
bulunmaz?

 A) Dil 

 B) Mide

 C) İnce bağırsak

 D) Yemek borusu

 E) Kılcaldamar

9) Aşağıda verilen maddelerden hangisi kemiğin 
sertleşmesini engelleyici etki gösterir?

 A) Fosfat
 

B) D vitamini

 C) Samototropin hormonu

 D) Parathormon

 E) Kalsitonin hormonu
 

10) I. Antagonist kasılma

 II. Sinerjist kasılma

 III. Tonus halinde kalabilme

 Yukarıda verilenlerden hangileri tüm çizgili 
kaslar için ortaktır?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

11) I. Kolun hareket ettirilmesi

 II. Kalbin kanı pompalaması

 III. Besinlerin sindirim kanalında hareketi

 Yukarıdaki olaylardan hangileri düz kaslar ta
rafından gerçekleştirir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

   D) II ve III E) I, II ve III

12) I. İskelet yüzeyine dış taraftan bağlanma

 II. Hücrenin ortasında bir çekirdek bulundurma.

 III. Otonom sinirlerle kontrol edilme

 IV. Hem sempatik hem parasempatik sinirler ile 
sinaps yapma.

  Verilen özelliklerden düz ve çizgili kaslara ait 
olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eş
leştirilmiştir?

  Düz kas Çizgili kas

 A) I   II, III, IV

 B) II, III I, IV

 C) I, II, III IV

 D) III, IV I, II

 E) II, III, IV I

13) Aşağıda verilen kemiklerden hangilerinin ara
sında yarı oynar eklem bulunur?

 A) Kürek kemiği – Köprücük kemiği

 B) Alın kemiği – Şakak kemiği

 C) Uyluk kemiği – Kaval kemiği

 D) Sırt omuru – Bel omuru

 E) Dirsek kemiği – Bilek kemiği
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11.
Sınıf

1) Aşağıdakilerden hangisi insanda iskeletin gö
revi değildir?

 A) Mineral depolamak

 B) Kan hücreleri üretmek

 C) İç organları korumak

 D) Kaslar ve eklemlerle birlikte hareketi sağla
mak

 E) Hormon salgılamak

2) İnsan vücudunda,

 I. Ön kol ile pazu kemiği arası

 II. Uyluk kemiği ile baldır kemiği arası

 III. Parmak kemikleri arası

 IV. Alın kemikleri ile kafa kemikleri arası

 yer alan eklemlerin hangilerinde eklem sıvısı 
bulunmaz?

 A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III

   D) III ve IV E) I, III ve IV

3) İnsan vücudunda bulunan, 

 I. Kalp kası

 II. Çizgili kas

 III. Düz kas

 çeşitlerinden hangilerinde bantlaşma gözlen
mez?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve III E) II ve III

4) Yeterli oksijen alamayan ve hızlı çalışan bir 
çizgili kas hücresinde, aşağıdakilerden hangi
sinin miktarında artış olmaz?

 A) Isı  B) Laktik asit C) ADP

   D) Glikojen E) Kreatin

5) İnsan iskeletindeki, 

 I. Omurga

 II. Kaburga

 III. Göğüs

 IV. Kafatası

 kemiklerinden hangileri yassı kemiktir?

 

 A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV

   D) I, II ve IV E) II, III ve IV

6) Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi sıra
sında görülen,

 I. Sarkomer boyunun uzaması

 II. Ca+ iyonlarının sarkoplazmik retikuluma geç
mesi

 III. I bandının boyunun kısalması

 IV. H bandının görünür hale gelmesi

 olaylarından hangileri kasın gevşemesi sıra
sında gerçekleşir?

 A) I ve II  B) II ve III

 C) III ve IV  D) I, II ve IV

   E) I, II, III ve IV 
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7) Merkezi sinir sisteminden gelen uyartılarla 
istemli çalışan kaslar,

 I. Düz kas

 II. İskelet kası

 III.  Kalp kası

 çeşitlerinden hangileridir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

   D) I ve III E) II ve III

8) Aşağıdakilerden hangisi kemik dokunun özel
liği değildir?

 A) Süngerimsi kemik dokunun içinde kırmızı ilik 
bulunur.

 B) Kemik hücreleri sitoplazmik uzantılara sahip
tir.

 C) Hücreler arası madde sadece proteinden olu
şur.

 D) Bazı minerallerin depolanmasını sağlar.

 E) Havers kanallarında kan damarları ve sinirler 
bulunur.

9) Çizgili kaslar kasılırken,

 I. ATPaz enziminin aktifleşmesi

 II. Asetilkolin salgılanması

 III. Ca+2 iyonlarının endoplazmik retikuluma geri 
dönmesi

 IV. H bandının daralması

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakiler
den hangisidir?

 A) I - II- III - IV B) I - III - IV - II

 C) II - I - III - IV D) II - I - IV - III

   E) II - IV - I - III 

10) İskelet kasının kasılması sırasında,

 I. Motor sinirler ile kasa uyarının getirilmesi

 II. Kalsiyum iyonlarının, aktin ve miyozin iplikleri 
arasında yayılarak kasılmayı başlatması

 III. Sinir uçlarından salgılanan asetilkolinin kas 
hücrelerini uyarması

 IV. Sarkoplazmik retikulumlarda depolanan kalsi
yum iyonlarının sitoplazmaya verilmesi

 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakiler
den hangisinde doğru verilmiştir?

 A) I, II, III, IV  B) I, III, IV, II

 C) III, I, II, IV  D) III, II, I, IV

   E) IV, I, III, II

11) 

 Mikroskobik görüntüsü şekildeki gibi olan 
kas çeşidi ile ilgili aşağıda verilenlerden han
gisi yanlıştır?

 A) Çalışması otonom sistem denetimindedir.

 B) Hücre sınırları belirgindir.

 C) Yavaş ve ritmik çalışır.

 D) Yorulmadan çalışır, az enerji harcar.

 E) Açık ve koyu renkli bantlaşma görülür.

12) Erişkin bir insan vücudunda bulunan eklem
lerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi
si yanlıştır?

 A) Eklem kapsülü tüm eklem çeşitlerinde bulu
nur.

 B) Omurlar arasında fibröz kıkırdaktan yapılmış 
diskler bulunur.

 C) Kemik başlarının sürtünmesini azaltan sinovi
al sıvı sadece oynar eklemlerde bulunur.

 D) Kafatasında bulunan eklemler arasında ek
lem sıvısı yoktur.

 E) Kuyruk sokumu kemiği hariç, bütün omur ke
mikleri yarı oynar eklemle bağlıdır.
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11.
Sınıf

1)  Kıkırdak dokunun özel lik le riy le il gi li ola rak;

 I. Kan damarı bulundurmaz.

 II. Ara maddesinde lifler bulunur.

 III.  Yetişkin bireylerde bulunmaz.

 IV. Ya pı sın da yal nız ca or ga nik mo le kül bu lu nur.

 V. Me zo derm ta ba ka sın dan ge li şir.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) I ve III B) II ve IV C) III ve V

      D) I, II ve V E) II, III ve IV

2)  
I  bandı

Aktin Aktin

Sarkomer

Miyozin

I bandıH bandı

A bandı

 Yu ka rı da ki şe kilde bir sar ko me rin ya pı sı gös te ril-
miş tir.

 Kas ka sıl ma sı sı ra sın da sar ko mer de mey da
na ge len de ği şik lik ler le il gi li ola rak ve ri len 
aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 A)  Kas ka sıl ma sı sı ra sın da ka sın bo yu uzar ve 
hac mi kü çü lür.

 B) Ka sıl ma sı ra sın da ak tin ip lik le ri, mi yo zin ip lik-
le ri üze rin de ka ya r ve I ban dı da ra lır.

 C) A ban dı nda, hem ak tin hem de mi yo zin ip lik-
le ri bu lu nur.

 D) Ka sıl ma sı ra sın da gö rün mez olan H ban dı 
yal nız ca mi yo zin ip lik le rden olu şur. 

 E) A ban dı nın bo yu, ka sıl ma ve gev şe me sı ra-
sın da de ğiş mez.

3)  Ke mik olu şu mu ve ge li şi min de ben zer et ki 
gös te ren vi ta min ve hor mon çif ti aşa ğı da ki le
rin han gi sin de bir ara da ve ril miş tir?

 A)  E vi ta mi ni – STH

 B) D vi ta mi ni – Kal si to nin

 C) B vi ta mi ni – STH

 D) K vi ta mi ni – Pa rat hor mon

 E) D vi ta mi ni – İn sü lin

4)  

   

Kemik

Kemik iliği

Eklem kıkırdağı

Eklem kapsülü

Süngerims
kemik

i

Sinoviyal
zar

Periost

Sinoviyal
sıvı

Eklem bağları

 

 Ek lem ler, ke mik le rin bağ lan ma ye ri dir. 

 Kol ve ba cak lar da bu lu nan ha re ket li ek lem le rin 
ya pı sı nı gös te ren yu ka rı da ki şe kil le il gi li ola rak;

 I. Kar şı lık lı ge len ke mik le ri ek lem bağ la rı bi r 
a ra da tu tar.

 II. Ek lem ler ara sın da boş luk bu lu nur ve bu boş-
luk ek lem sı vı sı ile do lu dur.

 III. Oy nar ek lem le rde  si no vi al sı vı nın bu lun ma sı, 
can lı nın ha re ket et me si ne ola nak sağ lar.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

5)  Kasılma miktarı

Zaman
A B C D E

Uyarı

 Uya rı lan bir ka sın ka sı lıp gev şe me si sı ra sın da 
ger çek le şen ev re le rin gös te ril di ği kas sar sı sı gra-
fi ği yu ka rı da ve ril miş tir.

 Bu na gö re, kas sar sı sı ile il gi li ola rak ve ri len 
aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 A)  A – B ara lı ğın da ka sa en az eşik şid de tin de 
bir uya rı gel miş tir.

 B) B – C ara lı ğın da ak tin ip lik le ri mi yo zin ip lik le-
ri nin üze ri nde ka yar.

 C) D – E ara lı ğın da ATP ve kre atin fos fat sen te-
zi azal mış tır. 

 D) C – D ara lı ğın da sar ko me rin bo yu uza mak ta dır.

 E) B – C ara lı ğın da ısı üre ti mi en faz la dır.

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ TEST 19



44

6)  Ke mik olu şu mu ve ge li şi mi ile il gi li ola rak;

 I. D vi ta mi ni ek sik li ği nde kan dan ke mi ğe kal si yum 
ve fos fat ge çi şi aza lır, ke mik ge li şi mi ya vaş lar.

 II. Bü yü me ça ğın da ya pım fa ali yet le ri, yı kım fa ali-
yet le rin den faz la ol du ğun dan ke mik ler uzar.

 III. Ke mi ğin bir kıs mı bağ do ku dan, bir kıs mı ise 
kı kır dak do ku dan ge li şir.

 IV. Or ga niz ma da ha yat bo yun ca ke mik ya pı mı 
ve yı kı mı de vam eder.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 

 A) Yal nız IV   B) I ve III C) II ve III

   D) I, II ve IV  E) I, II, III ve IV

7)  Çiz gi li kas la rın ka sıl ma sı sı ra sın da;

 I. Gli ko jen + (n – 1) H
2
O → (n) Gli koz

 II. ATP → ADP + P + Ener ji

 III. Gli koz + 6O
2
 → 6CO

2
 + 6H

2
O + 38 ATP

 IV.  Kre atin fos fat + ADP → Kre atin + ATP

 re ak si yon la rı nın ger çek leş me sı ra sı aşa ğı da
ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

 

 A) I - III - II - IV   B) II - IV - III - I    

 C) I - IV - III - II       D) III - II - I - IV

   E) III - IV - II - I

8) 

I

IV

V

III

III

 Çizgili kasın mikroskobik yapısını gösteren 
şekildeki numaralandırılmış kısımlardan han
gisi aşağıda yanlış belirtilmiştir?

 A) I : I bandı  B) II : H bandı

 C) III : A bandı D) IV : Sarkomer

   E) V : Aktin iplik

9)  

1 2 3

Kasılma
boyu
Uyarının
sıklığı

 Yu ka rı da bir ka sa uy gu la nan uya rı lar ve kas ta 
olu şan tep ki ler gös te ril miş tir. 

 Bu na gö re;

 I. 1 nu ma ra lı de ği şim, nor mal ka sıl ma gra fi ği dir.

 II. 2 nu ma ra lı de ği şim, tam fiz yo lo jik te ta noz ola-
rak ifa de edi lir.

 III. 3 nu ma ra lı olay dan son ra kas gev şe ye bi lir.

 IV. Bu ka sıl ma gra fi ği ne sa hip kas, kıl cal da mar 
ya pı sın da bu lu na bi lir.

 ifa de le rin den han gi le ri yan lış tır?

 A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV

   D) I, II ve III E) II, III ve IV

10)  Aşa ğı da ve ri len in san is ke le ti ne ait ke mik çe
şi di ve bu ke mi ğin bu lun du ğu is ke let kıs mı 
eş leş tir me ler in den han gi si yan lış tır?

  

 A)  Uzun ke mik → Üye ler is ke le ti

 B) Kı sa ke mik → Üye ler is ke le ti

 C) Yas sı ke mik → Baş is ke le ti 

 D) Uzun ke mik → Göv de is ke le ti

 E) Yas sı ke mik → Göv de is ke le ti

11)  

X

Y

Miktar

Zaman

Çi zgi li kas la rın ka sıl-
ma sı sı ra sın da kas 
hüc re le rin de ki iki mad
de nin mik ta rı nın za-
ma na bağ lı de ği şimi 
yan da ki gra fik te gös-
te ril miş tir.

 Bu na gö re de ği şim le ri X ve Y eğ ri le ri ile be lir
ti len mad de ler  aşa ğı da ki ler den han gi sin de 
doğ ru  dü zen len miş tir?

 

          X                  Y          

 A)  Kar bon di ok sit Kre atin fos fat

 B) Gli ko jen  Gli koz

 C) Lak tik asit  Kre atin

 D) Kre atin  Kar bon di ok sit

 E) Kre atin fos fat Glikojen
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11.
Sınıf

1)  

I II III
Zaman

Laktik asit
miktarı

 Yukarıdaki gra fik te bir in sa nın çiz gi li ka sın da ki 
lak tik asit mik ta rı nın za ma na bağ lı de ği şi mi gös-
te ril miş tir.

 Bu na gö re; 

 1. Bi rey I, II ve III no lu za man ara lık la rın da çok 
hız lı ha re ket et mek te dir.

 2. Bi re yin kas la rı na II ve III no lu za man ara lık la-
rın da ye te rin ce ok si jen git mek te dir.

 3. Bi rey I, II ve III no lu za man ara lık la rın da ATP 
üret mek te dir.

 4. Ay nı za man ara lı ğın da bi re yin di ğer tüm kas-
la rı için de ay nı gra fik çi zi le bi lir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A) 1 ve 3 B) 2 ve 3 C) 1, 2 ve 4

   D) 2, 3 ve 4 E) 1, 2, 3 ve 4

2) Aşa ğı da ve ri len ke mik çift le rin den han gi si ek
lem oluş tur maz?

 A) At las omu ru – Ek sen omu ru

 B) Ka bur ga ke mi ği – Gö ğüs ke mi ği

 C) El bi lek ke mi ği – Ön kol ke mi ği

 D) Uy luk ke mi ği – Dir sek ke mi ği

 E) Alın ke mi ği – El ma cık ke mi ği

3) İn san vü cu dun da mey da na ge len;

 I. mi de de be sin le rin pe ris tal tik ha re ket ler le sin-
di ril me si

 II. ağız da be sin le rin çiğnenmesi

 III. toz ka çan gö zün kır pış tı rıl ma sı

 IV. midenin giriş kapısında bulunan kapağın açıl
ması

 V. ka nın ka rın cık la r dan atar da mar la ra geç me si

 olay la rın dan han gi le ri çiz gi li kas lar yar dı mıy la 
ger çek leş ti ri lir?

 A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV

   D) II, III ve IV E) I, III, IV ve V

4) 

Zaman
(Mili saniye)

Kasılma boyu

a

uyarı

b

I
II

c d

 Grafikte miyogramları verilen I ve II nolu kas
ların;

 I. miyofibrillerinin özellikleri

 II. kasılma evrelerinin süresi

 III. kasılma boyları

 IV. gevşeme evrelerinin süresi

 özelliklerinden hangilerinin benzerliği en faz
ladır? 

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

   D) II ve III E) II, III ve IV

5)  

 Hal ter le ça lı şan bir spor cu nun yu ka rı da ki ha
re ke ti ya par ken I ve II no lu kas la rın da ger çek
le şen olay lar la il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki 
ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 

 A) I’de H ban dı nın bo yu kı sal mış tır.

 B) I’de Z çiz gi le ri bir bi ri ne yak laş mış tır.

 C)  II’de A ban dı nın bo yu uza mış tır. 

 D) II’de ak tin ip lik ler bir bi rin den uzak laş mış tır.

 E) I ve II’de ATP har can mış tır.
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6) Göv de is ke le ti; omur ga, ka bur ga ke mik le ri, gö ğüs 
ke mi ği, omuz ke me ri ve kal ça ke mik le rin den olu şur.

 Bu na gö re, göv de is ke le ti ni oluş tu ran ke mik
le rin ya pı sı ve ke mik le rin oluş tur du ğu ek lem
ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki  ifa de ler den han gi si 
söy le ne mez?

 A) Göv de is ke le ti ni oluş tu ran ke mik ler de ke mik 
ili ği bu lun maz.

 B) Omur lar ara sın da ya rı oy nar ek lem bu lu nur.

 C) Göv de is ke le ti ni oluş tu ran ke mik le rin ço ğu 
yas sı ke mik ya pı sın da dır. 

 D) Ka bur ga ke mik le ri, ön de gö ğüs ke mi ği ile ar-
ka da ise omur ke mik le ri ile bağ lan tı lı dır.

 E) Göv de is ke le ti ni oluş tu ran ke mik le rin dış kıs-
mı sı kı ke mik do ku dan, iç kıs mı ise sün ge rim-
si ke mik do ku dan olu şur.

7) Spor yap mak ta olan, sağ lık lı bir in san da aşa ğı
da ve ri len du rum lar dan han gi si en son ger çek
le şir?

 A) Kas hüc re le rin de açı ğa çı kan ısı nın vü cu da 
ya yıl ma sı

 B) Vü cut ta yor gun luk his si nin oluş ma sı

 C) Kas hüc re le rin de lak tik asit fer men tas yo nu nun 
ger çek leş me si

 D) Kas hüc re le rin de gli ko zun ok si jen ile par ça lan-
ma sı

 E) Kas hüc re le rin de ki ATP mo le kül le ri nin tü ke til-
me si

8) Ke mik ler le bir lik te ha re ke tin ger çek leş me si ni 
sağ la yan is ke let kas la rıy la il gi li ola rak;

 I. İs tem siz ha re ket le ri de net le yen si nir ler ile 
uya rı lır lar.

 II. Ay nı an da ka sı lıp gev şe ye bi len le ri ne si ner jist 
kas lar de nir.

 III. Uya ra nın et ki siy le ka sıl ma la rı nın dı şın da, sü-
rek li ola rak ha fif ka sı lı du rum da ol ma la rı na 
to nus de nir.

 IV. Ha re ke tin ger çek leş ti ril me si sı ra sın da bir bi ri ne 
zıt ola rak ça lı şan la rı na an ta go nist kas lar de nir.

 ifa de le rin den han gi le ri doğ ru dur?

 A) Yal nız II B) Yal nız IV C) I ve III

   D) I, II ve III E) II, III ve IV

9) 
Eklem kıkırdağı

Süngerimsi kemik dokusu

Sıkı kemik dokusu

Sarı kemik iliği

Sinirler

Periost (kemik zarı)
Kan damarları

Yan da ki şe kil de 
üye ler is ke le tin-
de bu lu na n uzun 
ke mi ğin ya pı sı 
gös te ril miş tir.

 

 

 Bu ke mik te bu lu nan ya pı lar ve gö rev le ri ile 
il gi li ola rak ve ri len aşa ğı da ki yar gı lar dan han
gi si doğ ru dur?

 A) Sert do ku ke mi ğin eni ne ka lın laş ma sı nı sağ lar.
 B) Ek lem kı kır da ğı kılcaldamar bulundurur.
 C)  Sün ge rim si ke mik do ku nun içi sa rı ilik ile do-

lu dur.
 D) Uzun ke mik le rin or ta sın da sa rı ilik ka na lı bu-

lu nur.

 E) Uzun ke mik le rin baş kıs mı sert do ku dan olu şur.

10)  
I  bandı

Aktin Aktin

Sarkomer

Miyozin

I bandıH bandı

A bandı

Yukarıdaki şe kil de bir sar ko me rin din len me ha lin-
de ki ya pı sı gös te ril miş tir.

 Bir sü re son ra bu sar ko me rin bu lun du ğu kas 
li fi ne bir uya rı gel me si ile ger çek le şen;

 I. sar kop laz mik re ti ku lum dan Ca+2 sa lın ma sı
 II. H ban dı nın da ral ma sı
 III. si nir ak so nun dan nö rot rans mit ter mad de sa-

lın ma sı
 IV. ATP’nin ak tif leş ti ril me si
 V. ak tin pro te in ler inin mi yo zin pro te in le ri üze rin-

de kay ma sı

 olay la rı nın mey da na ge liş sı ra sı aşa ğı da ki ler
den han gi sin de doğ ru ve ril miş tir?

 A) I - III - IV - II - V B) I - IV - II - III - V
 C) III - I - IV - V - II D) III - IV - I - V - II

   E) IV - I - III - II - V
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11.
Sınıf

1) I. Bö cek çil bit ki de ya ka la nan bö ce ğin sin di ril-
me si

 II. Amip te fa go si toz la alı nan be si nin sin di ril me si

 III. İn san da mi de ye ge len be sin le rin sin di ril me si

 IV. Bit ki de sto ma la rın açıl ma sı sı ra sın da ni şas ta-
nın hid ro liz edil me si

 V. Ağız da ni şas ta nın hid ro liz edil me si

 Yu ka rı da ki olay la rın ger çek leş me si ni sağ la
yan sin di rim en zim le ri nin et kin lik le ri ni gös ter
dik le ri ye re gö re grup lan dı rıl ma sı aşa ğı da ki
ler den han gi sin de doğ ru ya pıl mış tır?

  Hüc re dı şı en zim ler        Hüc re içi en zim ler

 A)    V   I, II, III ve IV

 B)  I ve V   II, III ve IV

 C)  II ve IV   I, III ve V

 D)  I, III ve V  II ve IV

 E)  I, III, IV ve V  II

2) Aşa ğı da ki ya pı lar dan han gi sin de ger çek le şen 
sin di rim ola yı di ğer le rin den fark lı dır?

 A)  Mide çalkalanma ile yapılan sin di rim

 B) Mi de de kas lar la ya pı lan sin di rim

 C) Ağız da tü kü rük le ya pı lan sin di rim

 D) Oni ki par mak ba ğır sa ğın da saf ra sal gı sı ile 
ya pı lan sin di rim

 E) Ağız da diş ler le ya pı lan sin di rim

3) Sin di rim olay la rı ile il gi li ola rak ve ri len aşa ğı
da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

 A)  Hücre dışı sin di rim, sin di rim or gan la rın da ger-
çek le şir.

 B) Sin di rim de amaç, be sin le ri hüc re za rın dan ge-
çe bi le cek bü yük lü ğe ge tir mek tir.

 C) Vi ta min, mi ne ral gi bi mad de ler sin di ri me uğ-
ra maz. 

 D) Tüm kim ya sal sin di rim re ak si yon la rı sı ra sın-
da sin di rim en zi mi ve su kul la nı lır.

 E) Be sin le rin sin di ri mi so nu cun da bü yük mik tar-
da ener ji ka zan cı olur.

4) I

Yağ
Lipaz
Safra
Su

III

Protein
Pepsin
Su

IV

Maltoz
Maltaz
Su

II

Nişasta
Amilaz
Su

 Yu ka rı da ki  de ney  tüp le ri ha zır la nıp uy gun 
sı cak lık ve pH de ğer le rin de bir sü re bek le ti le
cek olur sa tüp ler den han gi le rin de be sin mad
de le ri nin mo no mer le ri ne ka dar par ça la na bil
di ği gö rü lür?

 A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve III

   D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

5) Be sin le rin si nir sel ola rak al gı lan ma sı ve ya 
mi de gi ri şi ne ulaş ma sıy la mi de hüc re le rin den 
ka na sal gı la nan mad de (a) ve bu mad de nin 
et ki siy le mi de boş lu ğu na sa lı nan mad de (b) 
ile il gi li ola rak ya pı lan aşa ğı da ki dü zen le me
ler den han gi si doğ ru dur?

          a                     b         

 A)  Gast rin  HCl

 B) Gast rin  Trip si no jen

 C) Trip si no jen  Pep si no jen

 D) Ami laz  Pep si no jen

 E) Pep si no jen  HCl

6) İn san da be sin ler oni ki par mak ba ğır sa ğı na 
ulaş tı ğın da ger çek le şen;

 I. pank re as tan trip si no jen sal gı lan ma sı

 II. sek re tin hor mo nu nun sal gı lan ma sı

 III. in ce ba ğır sak be zi nin va gus si ni ri ta ra fın dan 
uya rıl ma sı

 olay la rı nın mey da na ge liş sı ra sı aşa ğı da ki ler
den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

 A) I - II - III B) I - III - II C) II - III - I

   D) III - I - II E) III - II - I
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7) Aşa ğı da ki ler den han gi si ince bağırsakta ger
çekleşmez?

 A)  Safra salgılama

 B) Emilim

 C) Kimyasal sidirim

 D) Mekanik sindirim

 E) Hormon salgılama

8) Aşa ğı da ki ler den han gi si ka ra ci ğe rin gö rev le
rin den bi ri de ğil dir?

 A)  Al yu var üret me

 B) Ka ro te ni, A vi ta mi ni ne dö nüş tür me

 C) Prot rom bin ve fib ri no jen üret me

 D) Tok sik mad de le ri za rar sız ha le ge tir me

 E) Sindirimle ilgili hor mon sal gı la ma

9) İn san da;

 I. kar bon hid rat

 II. yağ

 III. pro te in

 mo le kül le ri nin sin di rim or gan la rın da  kim ya
sal sin di ri me uğ ra ma sı ra sı aşa ğı da ki ler den 
han gi si nde doğ ru ola rak ve ril miş tir? 

 A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - III 

   D) II - III - I E) III - II - I

10) Be sin le rin mo no mer le ri ne par ça la nır ken kim
ya sal sin di rim den ön ce me ka nik sin di ri me 
uğ ra tıl ma sı nın te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A)  Be sin ler den ener ji el de et mek

 B) Po li mer le ri mo no mer le re par ça la mak

 C) En zim le rin et ki yü ze yi ni ar tır mak

 D) Kim ya sal bağ la rı za yıf lat mak

 E) Da ha faz la ısı oluş tur mak

11) İn san da oni ki par mak ba ğır sa ğı hid ro liz en zi mi 
sen tez le ye me di ği hal de; bu ra da kar bon hid rat, 
yağ ve pro te ini n kim ya sal sin di ri mi nin ger çek
le şme si;

 I. pank re as tan ge len sin di rim en zim le ri nin oni ki-
par mak ba ğır sa ğı nın wa ter ka bar cı ğı na dök ül-
me si

 II. mi de den be sin ler le ge len sin di rim en zim le ri-
nin oni ki par mak ba ğır sa ğın da da sin di ri me 
de vam et me si

 III. ka ra ci ğer den ko le dok ka na lı ile oni ki par mak-
ba ğır sa ğı na sin di rim en zi mi gön de ril me si

 olay la rın dan han gi le riy le sağ la na maz? 

 A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve III

   D) II ve III E) I, II ve III

12) Ağız dan anü se ka dar olan sin di rim ka na lı bo
yun ca iç yü ze yi kap la yan hüc re ler den sal gı la
nan mu kus, sin di rim sis te mi ne aşa ğı da ki fay da
lar dan han gi si ni sağ la maz? 

 A)  Dış kı nın bi le şi mi ne ka tı la rak atılmasını ko lay-
laş tı rır.

 B) Be sin le rin kay gan laş ma sı nı sağ la ya rak sin di-
rim or gan la rın da ki ile ti mi ni ko lay laş tı rır.

 C) En zim le rin ak tif leş ti ril me si ni sağ lar. 

 D) Sin di rim ya pı la rı nın en zim ler ta ra fın dan sin di-
ril me si ni en gel ler.

 E) Ya pış kan özel li ği ile be sin le ri bir ara da tu tar.

13) İn san da ki sin di rim sis te mi ya pı la rın dan ve ya 
sin di ri me yar dım cı or gan lar dan sal gı la nan sal
gı lar  ve bun la rın gö rev le ri nin eş leş ti ril di ği aşa
ğı da ki dü zen le me ler den han gi si yan lış tır?

 A)  HCl → Pep si no je ni ak tif ha le ge ti rir.

 B) En te ro ki naz → Trip si no je ni ak tif ha le ge ti rir.

 C) Saf ra → Yağ la rı kü çük yağ dam la cık la rı na dö-
nüş tü rür.

 D) Kolesistokinon → Pank re as öz su yu nun sal gı-
lan ma sı nı uya rır.

 E) Tük ürük → Ni şas ta yı gli ko za dö nüş tü rür.
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11.
Sınıf

1)  Çeşitli be sin le rin bu lun du ğu aşağıdaki tüp le re X, Y 
ve Z en zim le ri konul muş ve bu en zim le rin ça lı şa bil-
dik le ri op ti mum ko şul lar sağ lan dık tan son ra tüp ler-
de göz le nen de ği şik lik ler gra fik ler de gös te ril miş tir.

 

    

     

Y enzimi

Patates
Kaymak
Süt şekeri

Z enzimi

Patates
Kaymak
Süt şekeri

Maltoz

Kaymak,
Süt şekeri

Patates

Zaman

Galaktoz

Patates,
Kaymak

Zaman

Süt şekeri

Gliserol

Patates,
Süt şekeri

Zaman

Yağ

X enzimi

Patates
Kaymak
Süt şekeri

Besin
miktarı

Besin
miktarı

Besin
miktarı

 Bu na gö re X, Y ve Z en zim le ri aşa ğı da ki ler den 
han gi sin de doğ ru dü zen len miş tir?

 

      X           Y                    Z     

 A)  Amilaz Maltaz  Tripsin

 B) Amilaz Laktaz  Lipaz

 C) Amilaz Laktaz  Erepsin

 D) Lipaz Maltaz  Amilaz

 E) Pepsin Erepsin  Lipaz

2)  

I

III

II

 Yu ka rı da ki şe kil de ka ra ci ğe re bağ lı olan kan da-
mar la rı şe ma tik ola rak gös te ril miş tir.

 Buna göre;

 I. III no lu da mar da aç lık du ru mun da gli koz mik-
ta rı en yük sek tir.

 II. I no lu da mar da ok si jen ce zen gin kan bu lun-
mak ta dır.

 III. II no lu da mar da ye mek yen dik ten bir süre 
son ra gli koz ve ami no asit de ri şi mi yük se lir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II  E) I, II ve III

3)  

1. tüp
Kaymak
Su
Safra tuzu
X maddesi
Lipaz

2. tüp
Kaymak
Lipaz
X maddesi
Su

3. tüp
Kaymak
Safra
Su
X maddesi

 

 

 

 Yukarıdaki tüplere eşit miktarda X mad de si ve 
belirtilen diğer maddeler ek len miş ve tüp ler op ti-
mum sı cak lık ta bek le til miş tir.

 Bu deney sırasında;

 I. 1. tüpteki karışımın rengi diğerlerinden önce 
değişir.

 II. 2. tüpteki karışımın rengi sarıya döner.

 III. 3. tüpteki karışımın rengi aynı kalır.

 belirtilenlerden hangileri gözlenir?

 (X mad de si nin tep ki me ye gir me si sonucu sa rı 
renk oluşumu or tam da asit ol du ğu nu gös te rir.)

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) II ve III E) I, II ve III

4)  İnsanın sindirim kanalında;

 I. po li mer le rin mo no mer le re dö nüş me si

 II. pe ris tal tik ha re ket ler le be si nin iler le me si

 III. besinlerin mekanik olarak parçalanması

 IV. aminoasitlerin CO
2
, H

2
O ve NH

3
’e dönüşmesi

 V. sindirim enzimlerinin kana salgılanması

 olaylarından hangileri gerçekleşmez?

 A) I ve II B) II ve III C) IV ve V

   D) I, II ve III E) I, III, IV ve V

5)  Aşağıda verilen sindirim salgısı ve sindirdiği 
madde eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 A)  Pepsinojen + HCl  Pepton

 B) Lipaz + Safra  Yağ asidi

 C) Dipeptidaz  Aminoasit

 D) Pityalin  Nişasta

 E) Sakkaraz  Fruktoz
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