
تنظین عصبی: 4فصل  |تن شپایه هنوونه سوال علوم تجربی 

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

( هشخص کنیذ.پاسخ صحیح را با عالهت )

است؟ تخص دستگاُ ػصثی هرکس تٌظین ضرتاى قلة کذام -1

ًخاع دتصل الٌخاع جهخچِ بهخالف

ضَد؟ ًخاع تِ کذام قسوت هغس هتصل هی -2

کرهیٌِ دالٌخاع تصل جهخچِ بهخالف

ضَد؟ ّای ًیوِ راست تذى تَسط کذام خص از هغس کٌترل هی فؼالیت -3

ًیوکرُ چپ هخچِ دًیوکرُ چپ هخ جًیوکرُ راست هخچِ بًیوکرُ راست هخالف

هرکس تسیاری از اػوال ارادی تذى است. -4

هخچِ دقطر هخ جًیوکرُ چپ هخ بًیوکرُ راست هخالف

گسیٌِ  ّوِ پاسخ ّا از ًَع غیر ارادی اًؼکاسی است؟کذام در  -5

اًقثاض هاّیچِ ّاسرفِ، ػطسِ، ریسش اضک ٍ  بسرفِ، ػطسِ، افسایص ضرتاى قلة ٍ تٌفس الف

افسایص ضرتاى قلة، تٌفس ٍ راُ رفتي د  ّا سرفِ، ضرتاى قلة، ػرق کردى ٍ اًقثاض هاّیچِ ج

هناسب پر کنیذجاهای خالی را با کلوات 

کٌٌذ. جوجوِ از  ........................... ٍ ستَى فقرات از ............................. هحافظت هی -6

ًاهٌذ. کٌذ، ................................. هی ّای دیگر ارتثاط ترقرار هی هحلی را کِ در آى ًَرٍى تا سلَل -7

ترد. ّا هی ترد ٍ ػصة ....................... پیام را از هراکس ػصثی دریافت ٍ تِ اًذام پیام را تِ هراکس ػصثی هیػصة ......................  -8

ّا در تخطی تِ ًام ........................ جوغ ضذُ اًذ. در ًَرٍى، ّستِ ٍ تیطتر اًذاهک -9

تعریف کنیذ

تار ػصثی: -11

ّای حسی: اًذام -11

ًَرٍى: -12

ػصة: -13

به سواالت زیر پاسخ کاهل بذهیذ.

ًخاع ٍ تصل الٌخاع( را هطخص کٌیذ ٍ جذٍل را کاهلدر ضکل زیر ّر یک از اجسای هراکس ػصثی )هخ، هخچِ، ساقِ هغس،  -14

کٌیذ.

هرکسػول

تؼادل ٍ حرکت هاّیچِ ّا

کٌترل تٌفس

تَاًایی فکر کردى ٍ حافظِ

ّا هغس تِ اًذامارسال فرهاى ّای 
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تنظین عصبی: 4فصل  |تن شپایه هنوونه سوال علوم تجربی 

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

ضَد؟ ًَرٍى ّا تِ یوذیگر هتصل ًیستٌذ. ارتثاط تیي ًَرٍى ّا چگًَِ ترقرار هی -15

را تیاى کٌیذ. 6تا  1دّذ. ًام ّر یک از تخص ّای  ضکل زیر ساختواى کلی دستگاُ ػصثی را ًطاى هی -16

اجسای اصلی یک ًَرٍى را ًام تثریذ؟ -17
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تنظیم عصبی: 4فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )

است؟ بخش دستگاه عصبی مرکز تنظیم ضربان قلب کدام -1

نخاع د بصل النخاع جمخچه بمخالف

شود؟نخاع به کدام قسمت مغز متصل می -2

کرمینه د بصل النخاع جمخچه بمخالف

شود؟های نیمه راست بدن توسط کدام خش از مغز کنترل میفعالیت -3

نیمکره چپ مخچه د نیمکره چپ مخ جنیمکره راست مخچه بنیمکره راست مخالف

مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است. -4

 قشر مخ دمخچه جنیمکره چپ مخ بنیمکره راست مخالف

گزینه  همه پاسخ ها از نوع غیر ارادی انعکاسی است؟کدام در  -5

انقباض ماهیچه هاسرفه، عطسه، ریزش اشک و  ب سرفه، عطسه، افزایش ضربان قلب و تنفس الف

افزایش ضربان قلب، تنفس و راه رفتن د  هاسرفه، ضربان قلب، عرق کردن و انقباض ماهیچه ج

لمات مناسب پر کنیدکجاهای خالی را با 

کنند....... محافظت مینخاع.... و ستون فقرات از ........مغزجمجمه از  ..... -6

نامند.......... میسیناپسکند، ......های دیگر ارتباط برقرار میمحلی را که در آن نورون با سلول -7

برد.ها می...... پیام را از مراکز عصبی دریافت و به اندامحرکتیبرد و عصب ......... پیام را به مراکز عصبی میحسیعصب .... -8

... جمع شده اند.جسم سلولیها در بخشی به نام ....در نورون، هسته و بیشتر اندامک -9

تعریف کنید

شود.های بلند، تار عصبی گفته میها و آکسونبه دندریت تار عصبی: -10

گویند.های حسی میکنند، اندامکه اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل میهایی به اندام های حسی:اندام -11

های به صورت جریان الکتریکی ضعیفی ی مراکز عصبی و اعصاب که در آنها پیامسلول های اصلی تشکیل دهنده نورون: -12

 جریان دارند.

اند.احاطه شده ای از تارهای عصبی کنار هم که توسط غالفیمجموعه عصب: -13
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تنظیم عصبی: 4فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

نخاع و بصل النخاع( را مشخص کنید و جدول را کاملدر شکل زیر هر یک از اجزای مراکز عصبی )مخ، مخچه، ساقه مغز،  -14

کنید.

مرکزعمل

 مخچه تعادل و حرکت ماهیچه ها

 بصل النخاع کنترل تنفس

 نیمکره های مخ توانایی فکر کردن و حافظه

 نخاع هاارسال فرمان های مغز به اندام

شود؟دیگر متصل نیستند. ارتباط بین نورون ها چگونه برقرار میکنورون ها به ی -15

نیستند. ارتباط بین آنها از طریق آزاد شدن ها به هم متصل . در سیناپس، سلولهای عصبی سیناپس نام داردمحل ارتباط سلول
 شود.مواد شیمیایی خاصی برقرار می

را بیان کنید. 6تا  1دهد. نام هر یک از بخش های شکل زیر ساختمان کلی دستگاه عصبی را نشان می -16

 اعصاب مرکزی -1
 اعصاب محیطی -2
 مغز -3
 نخاع -4
 شنوایی های بینایی، چشایی، بویایی واعصاب اندام -5
 اعصاب اندام های حرکتی و حسی -6

اجزای اصلی یک نورون را نام ببرید؟ -17

 آکسون -دندریت  –جسم سلولی 

ساقه مغز

مخ

مخچه

نخاع
بصل النخاع
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