
حس و حرکت: 5فصل  |تن شنوونه سوال علوم تجربی پایه ه

خانوادگی:نام ونام 

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

( هشخص کنیذ.پاسخ صحیح را با عالهت )

؟ّای حسی در ّوِ جای تذى ٍجَد دارًذ کذام یک اس گیزًذُ -1

ّای گزها ٍ سزها گیزًذُ دّای ضٌَایی گیزًذُ جّای چطایی گیزًذُ بّای تَیایی گیزًذُالف

ّای گیزًذُ ًَری در کذام قسوت اس چطن قزار دارًذ؟ سلَل -2

هزدهک ٍ ضثکیِ دعٌثیِ جهزدهک بضثکیِالف

؟استخَاى ٍ غضزٍف اس چِ ًَع تافتی ّستٌذ -3

پَضطی دپیًَذی جعصثی بای هاّیچِالف

چزخذ؟ ّای هختلفی هی کذام هفصل در جْت  -4

هفصل تیي ستَى هْزُ ّا دهفصل تیي تاسٍ ٍ ضاًِ جّا دًذُهفصل تیي  بهفصل آرًجالف

؟ضٌَایی تِ تزتیة کذام است هزکش حس تیٌایی ٍ -5

قسوت پس سزی ٍ گیجگاّی قطز هخ ب قطز هخپس سزی  قسوت گیجگاّی ٍ الف

ّای هخ کزُ قسوت پس سزی قطز هخ ٍ جلَی ًین د  کزُ ّای هخ ٍ قسوت گیجگاّی قطز هخ جلَی ًین ج

جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنیذ

ضَد. اتصال ٍ ّوکاری تیي ........................... ٍ  ............................ یک اًذام، تاعث حزکت هی -6

ساسد. تزی را هی تشرگای  ّای هاّیچِ کٌذ ٍ رضتِ ای را تِ ّن هتصل هی ّای هاّیچِ ............................... سلَل -7

ی .................... قزار دارًذ. ی چطایی  رٍی ................... ٍ دیَارُ ّای گیزًذُ سلَل -8

ضًَذ. ّای غضزٍفی در ٌّگام رضذ تا جذب .......................... ٍ .................... سخت ٍ تِ استخَاى تثذیل هی تخص -9

تعریف کنیذ

اسکلت: -11

دستگاُ حزکتی: -11

پیام ّای حزکتی: -12

رتاط: -13

به سواالت زیر پاسخ کاهل بذهیذ.

یکذیگز ٍصل کٌیذ. طَر هٌاسة تِ ّا را تِ ضکل، ًَع ٍ کار اًَاع هاّیچِ -14

 حزکات غیزارادی تپص قلة اسکلتی

 اًجام حزکات ارادی تذى صاف

تاس ٍ تستِ ضذى هزدهکحزکات دستگاُ گَارش ٍ  قلثی
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خانوادگی:نام ونام 

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

اسکلت در تذى چِ ٍظایفی را تز عْذُ دارد؟ -15

ضَد؟ تاًذٍى )سردپی( چیست؟ چِ ًَع تافتی دارد ٍ چگًَِ تاعث حزکت استخَاى هی -16

کٌٌذ؟ ّای اسکلتی عول هتقاتل دارًذ ٍ جفت جفت کار هی چزا هاّیچِ -17

دٌّذ؟ کذام تخص اس گَش قزار دارًذ ٍ چِ عولی را اًجام هیّای صَتی چگًَِ است؟ در  ضکل گیزًذُ -18

دّذ. ّای ًَری چطن را ًطاى هی ضکل سیز گیزًذُ -19

الف( ًام دٍ ًَع گیزًذُ را رٍی ایي ضکل هطخص کٌیذ.

تَاًٌذ رًگ اجسام را تطخیص دٌّذ؟ ّای ًَری هی ب( چگًَِ گیزًذُ

دّذ. طاى هیّای تَیایی را ً ضکل سیز ساختار گیزًذُ-21

ّای سلَل، دًذریت ٍ آکسَى را در ضکل هطخص کٌیذ. الف( ّز یک اس اجشای یک گیزًذُ تَیایی ضاهل؛ سلَل تَیایی، هژُ 

دّین؟ کٌین ٍ اس ّن تطخیص هی ب( چگًَِ تَّای هختلف را احساس هی
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )

؟های حسی در همه جای بدن وجود دارندکدام یک از گیرنده -1

 های گرما و سرماگیرنده دهای شنواییگیرنده جهای چشاییگیرنده بهای بویاییگیرندهالف
های گیرنده نوری در کدام قسمت از چشم قرار دارند؟سلول -2

مردمک و شبکیه دعنبیه جمردمک ب شبکیهالف

؟استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند -3

پوششی د پیوندی جعصبی بایماهیچهالف

چرخد؟های مختلفی میکدام مفصل در جهت  -4

مفصل بین ستون مهره ها د مفصل بین بازو و شانه جهادندهمفصل بین  بمفصل آرنجالف

؟شنوایی به ترتیب کدام است مرکز حس بینایی و -5

 قسمت پس سری و گیجگاهی قشر مخ ب قشر مخپس سری  قسمت گیجگاهی و الف

های مخ کرهقسمت پس سری قشر مخ و جلوی نیم د  کره های مخ و قسمت گیجگاهی قشر مخجلوی نیم ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

شود.یک اندام، باعث حرکت می هایاستخوانو   هاماهیچهاتصال و همکاری بین  -6

سازد.تری را میای بزرگهای ماهیچهکند و رشتهای را به هم متصل میهای ماهیچهسلول پیوندی بافت -7

قرار دارند. دهانی و دیواره زبانی چشایی  روی های گیرندهسلول -8

شوند.سخت و به استخوان تبدیل می فسفرو  کلسیمهای غضروفی در هنگام رشد با جذب بخش -9

تعریف کنید

گویند.میها و اتصاالت آنها در بدن اسکلت ها، غضروفبه مجموعه ی استخوان اسکلت:  -10
سازندماهیچه ها و اسکلت بدن در مجموع دستگاه حرکتی را میدستگاه حرکتی:  -11
گردد تا با انقباض آنه حرکت ها ارسال میهای حرکتی از طرف دستگاه عصبی مرکزی برای ماهیچهپیامپیام های حرکتی:  -12

 اتفاق بیفتد.

کند، رباط نام دارد.های متحرک به هم وصل میمحل مفصلها را در بافت پیوندی محکمی که استخوانرباط:  -13

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

یکدیگر وصل کنید. طور مناسب به ها را بهشکل، نوع و کار انواع ماهیچه -14

حرکات غیرارادی تپش قلب اسکلتی

 صاف
 انجام حرکات ارادی بدن

و بسته شدن مردمکحرکات دستگاه گوارش و باز  قلبی
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

اسکلت در بدن چه وظایفی را بر عهده دارد؟ -15

 های مهم مثل قلب، مغز و ششحفاظت از اندام -1
 شکل و فرم دهی به بدن-2
 ها در حرکت بدنکمک به ماهیچه -3
 های خونیذخیره مواد معدنی و تولید سلول -4

شود؟باعث حرکت استخوان میتاندون )زردپی( چیست؟ چه نوع بافتی دارد و چگونه  -16

یابد و معموالً به استخوان ها تا دو سر ماهیچه ادامه میها و روی ماهیچهطناب سفیدرنگی از جنس بافت پیوندی که بین رشته
 متصل می شود.

باعث حرکت تر می شود و چون تاندون آن به استخوان متصل است، تر و ضخیمکوتاه ها منقبض می شوند، ماهیچهوقتی سلول
 گردد.آن می

کنند؟های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار میچرا ماهیچه -17

تواند استخوان را به جای قبلی انقباض ماهیچه باعث حرکت استخوان به یک سمت می شود. در حالت استراحت این ماهیچه نمی
 دیگر استخوان انجام دهد.خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت 

دهند؟های صوتی چگونه است؟ در کدام بخش از گوش قرار دارند و چه عملی را انجام میشکل گیرنده -18

شود و پیام های آنها تحریک میهای مزه داری هستند. در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژهسلول
 کند.عصبی تولید می

دهد.های نوری چشم را نشان میگیرنده شکل زیر -19

الف( نام دو نوع گیرنده را روی این شکل مشخص کنید.

توانند رنگ اجسام را تشخیص دهند؟های نوری میب( چگونه گیرنده

ا چند های اصلی ) قرمز، آبی و سبز( حساسیت دارند. با تحریک یک یاند که هر کدام به یکی از رنگهای مخروطی سه نوعگیرنده
 شود.های مختلف تشخیص داده مینمونه سلول مخروطی رنگ

 ای     گیرنده مخروطیگیرنده استوانه

دهد.های بویایی را نشان میشکل زیر ساختار گیرنده-20

های سلول، دندریت و آکسون را در شکل مشخص کنید.الف( هر یک از اجزای یک گیرنده بویایی شامل؛ سلول بویایی، مژه 

 آکسون -4دندریت             -3های سلول       مژه -2سلول بویایی )نرون بویایی(      -1
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

دهیم؟کنیم و از هم تشخیص میب( چگونه بوهای مختلف را احساس می

 های متنوعی در بافت پوششی بینی برای تشخیص بوهای مختلف وجود دارندگیرنده
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