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م ن

 

 0.5 بزرگترین بخش مغز ................... است. 1

 0.5 نیمکره های مخچه بوسیله بخشی به نام ................ به هم وصل می شوند. 2

 0.5 مرکز حس بویایی .............. است. 3

 0.5  .................... اثر محرک های محیطی را به پیام عصبی تبدیل می کند. 4

  صحیح و غلط 

 0.5 غ ) (   ص ) (                    فضای سیناپسی، پیام عصبی به کمک ترکیبات شیمیایی منتقل می شود.                          در 5

 0.5 غ ) (   ص ) (                                                                جفت هستند.            12اعصاب متصل به دستگاه عصبی مرکزی  6

 0.5 غ ) (   ص ) (                                                       به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصاالت بدن اسکلت می گویند. 7

 0.5 غ ) (   ص ) (                     برای حرکت کردن سیستم عصبی نقش بسیار اساسی ایفا می کند.                                          8

  چهار گزینه ای 

 کدام یک از بخش های نورون گیرنده پیام عصبی است؟ 9

 1 د( سیناپس                            ج( جسم سلولی                        ب( دندریت                          الف( آکسون         

 احتمال ایجاد عفونت در کدام یک از بخش های گوش بیشتر است؟ 10

 1 د( هیچکدام                             ج( داخلی                            ب( میانی                                الف( بیرونی            

  پاسخ کوتاه دهید 

 ویژگی های پاسخ انعکاسی کدامند؟ 11

1 

 اهمیت ساقه مغز در چیست؟ 12

1 



  پاسخ کامل دهید 

 انواع مفاصل را با ذکر مثال نام ببرید. 13

2 

 تفاوت بین رباط و زردپی در چیست؟ 14

1 

 فرق غضروف با استخوان در چیست؟ اگر استخوانی را در اسید قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟ 15

2 

 شکل ظاهری با هم مقایسه کنید؟انواع ماهیچه های بدن را نام برده، آنها را از نظر ارادی یا غیرارادی بودن و  16

2 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 نام درس: ..........................................

 ........................................... نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

  مخ 1

  کرمینه 2

  لوب جلویی 3

  گیرنده 4

  ص 5

  غ 6

  ص 7

  ص 8

  ب 9

  ب 10

  خیلی سریع، بدون دخالت مغز، با دخالت نخاع، برای حفاظت از بدن 11

  در کنترل فعالیت های غیرارادی مثل تنفس و فشار خون دخالت دارد. 12

ثابت مثل جمجمه، کمی دارای تحرک مثل مفاصل بین دنده ای، مفصل لوالیی مثل زانو و مفصل گوی و کاسه که در همه جهات می مفصل  13

 چرخد مثل مفصل لگن

 

  رباط بافت پیوندی است که استخوان را به استخوان وصل می کند اما زردپی بافت پیوندی است که ماهیچه را به استخوان وصل میکند. 14

  استخوان همان غضروفی است که کلسیم و فسفر جذب کرده است. استخوان به واسطه از دست دادن عناصر معدنی خود نرم می شود. 15

ماهیچه مخطط که ارادی است و رنگ قرمز دارد، ماهیچه قلبی که غیرارادی است و رنگ قرمز دارد و ماهیچه صاف که غیرارادی است و در  16

 رنگی صورتی دارد.دستگاه گوارش است و 

 

 


