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Yukarıda çok kutuplu bir sinir hücresi görülmektedir. Bir sinir 

hücresinin aldığı uyarıyı çizgili kaslara iletmesini sağlayan 

kısım neresidir? 

A) I   B) II   C) III 

  D) IV  E) V 

 

2- Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik 

sağlayan yardımcı hücrelere glia hücreleri denir. Glia 

hücreleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Mikroglia – Sinir sisteminde fagositoz yaparak savunmayı 

sağlamak 

B) Astrositler – Sinapsta impuls iletimini sağlamak 

C) Ependim hücreleri – BOS’un üretimini düzenlemek 

D) Oligodendrositler – Miyelin kılıf üretmek 

E) Shwann hücreleri – Miyelin kılıf üretmek 

 

3- 

 

Bir insan 20 derecelik sıcaklıktaki suya dokunduktan sonra 45 

derecelik suya dokunduğunda; 

* Uyarılan sinir hücresi sayısı 

* İmpuls sayısı 

* İmpuls iletim hızı 

* Tepki organı tepki şiddeti 

*İmpuls tepki şiddeti 

etkenlerinden kaç tanesi artar? 

A) 1  B) 2  C) 3 

 D) 4  E) 5 

 

4- Vücut sıcaklığı normalin üstüne çıktığında aşağıdakilerden 

hangisi gerçekleşmez? 

A) Terleme artar ve terlemeyle de ısı kaybı olur 

B) Deri yüzeyindeki kan damarları genişler 

C) Deri yüzeyinde ısı kaybı artar 

D) Deride yüzeye yakın kan damarları daralır 

E) Hipotalamustaki ısı merkezi uyarılır 

 

5- Uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşturulan tepkilere 

refleks denir. Buna göre; 

I- Omurilik 

II- Omurilik soğanı 

III- Pons 

IV- Orta Beyin 

Yapılarından hangilerinde refleks merkezleri vardır? 

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

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

 

6- Omurganın içinde bulunan omurilik sinirlerin geçiş 

bölgesidir. Dış ortamdan gelen impulsları beyne, beyinden 

gelen impulsları da ilgili organlara iletir. Omurilik ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Birçok refleksin merkezidir 

B) Dışta ak madde, içte boz madde bulunur 

C) Duyu sinirleri, arka kökten (dorsal kök) omuriliğe giriş 

yapar 

D) Motor sinirleri, ön kökten (ventral kök) çıkış yapar 

E) Ön kök ve arka kök arasında bulunan yan çıkıntılardan 

somatik sinirler çıkar 

 

7- Beyin ölümü ile ilgili; 

I- Beyin sapının işlevinin geri dönüşümsüz kaybolmasıdır 

II- Tıbbi desteksiz sadece nefes alabilmektedir 

III- Kalp ancak tıbbi destekle çalışabilir 

İfadelerden hangileri doğrudur? 

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

 D) II ve III  E) I ve III 
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8- Merkezî sinir sisteminin parçaları olan beyin ve omurilik üç 

katlı zarla çevrilidir. Bu zarlar dıştan içe doğru sert zar, 

örümceksi zar ve ince zar olmak üzere üç bölümde incelenir. 

Sert zar, kafatası kemiklerine yapışıktır. Beyni dış etkilere 

karşı korur. Bu zar omur kemiklerine yapışık değildir. 

Örümceksi zar, sert zar ile ince zarı bağ doku lifleriyle 

birbirine bağlar. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin 

omurilik sıvısı (BOS) bulunur. BOS ile ilgili; 

I- Çevresel sinir sisteminin iyon dengesini kontrol eder 

II- Beyni mekanik etkilere karşı korur 

III- Nöronlarla kan arasında madde alışverişini düzenler 

İfadelerden hangileri doğrudur? 

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

 D) I ve III  E) Yalnız III 

 

9- Sinir hücrelerinde oluşan tahribat sonucu dopamin 

maddesinin beyin sapındaki hücrelerde azalmasıyla ortaya 

çıkan sinir sistemi hastalığı nedir? 

A) Alzheimer 

B) Epilepsi 

C) Parkinson 

D) Multiple Skleroz 

E) Depresyon 

 

10- Türk bilim insanı ve nörocerrahtır. Epilepsi ve beyin 

tümörlerinin tedavisi için yeni yöntemler bulmuştur. Cerrahi 

mikroskop ve mikrocerrahi tekniklerini kullanarak ilk kez 

beyin bypass ameliyatını gerçekleştirmiştir. Beyin cerrahisi 

çalışmaları yanında on iki sene Parkinson hastalığı ve diğer 

hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar 

yapmıştır. 

Bu Türk bilim insanı kimdir? 

A) İbn-i Sina 

B) Gazi Yaşargil 

C) Hulusi Behçet 

D) Mehmet Öz 

E) Ömer Özkan 
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CEVAP ANAHTARI 

1) E 

2) B 

3) C 

4) D 

5) D 

6) E 

7) A 

8) C 

9) C 

10) B 

 

Soruların çözüm videolarına youtube kanalımda “Cici 

Biyolojici Kazanım Testleri” oynatma listesinden 

ulaşabilirsiniz 

Soruların tüm hakları “Cici Biyolojici” ye aittir. Soruların 

başkaları tarafından ticari amaçla kullanılması yasaktır 

Soruları öğrencilerin kullanması, çoğaltması, dağıtması 

serbesttir.  

Instagram: @biyolojicinet 

Youtube: Cici Biyolojici 

Web Site: www.biyolojici.net 
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