
 بسمه تعالی محل درج مهر 

 رشت   ۲اداره آموزش و پرورش ناحیه  

 ( اولدبیرستان غیر دولتی پروفسور سمیعی)دوره 
وز 

 آم
ش

دان
ر 

وی
ص

ج ت
در

ل 
مح

 

  نام و نام خانوادگی : 

 تم شزیست پایه ه نام درس:

 دقیقه  55 مدت زمان امتحان: 

 گزاری امتحان:تاریخ بر زمون: محل آ :شماره صندلی دانش آموز کالس و شعبه دانش آموز: 

 1399/ 08/ 17   8/ ۲و  8/ 1

 توضیحات ویژه دبیر  

 بارم »سواالت«  ردیف

1 

از آن ها   دو موردنام برده و برای  فقطپنج اندام حسی را در بدن اندام حسی چیست؟ 

 د؟نمحرکی را شناسایی می کن چه نوعهر یک که مشخص کنید 

 

 

 
 

۲ 
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 ن چیست؟وظایف استخوان ها در بد
 

 
 

۲ 
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 پاسخ دهید. کوتاهبه موارد زیر بصورت 

 مورد(؟ 3ویژگی های پاسخ انعکاسی کدامند )  –الف  

 

 انواع آن از نظر حرکتی را نام ببرید؟   مفصل چیست؟  –ب  

 

 نام ببرید.  فقط  انواع سلول های بافت عصبی را   –ج  

 

 دلیل نامگذاری گره حیات به این نام چیست؟   –د  

 

4 
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 زیر را مشخص کنید. موارد نادرستی درستی یا

 ☐غ  ☐دستور عصبی باال آمدن پا در اثر ضربه به زیر زانو، توسط نخاع صادر می شود. ص  -1

 ☐غ  ☐صاز آکسون به سمت جسم سلولی است.   پیام عصبی همواره  -2

 ☐غ  ☐ص  در پیچ خوردگی مفصل، استخوان از محل مفصل خارج شده است.  -3

به مغز ارسال می کند، از طرف آکسون به گیرنده   ت پرز چشایی راسلول عصبی که اطالعا  -4

 ☐غ  ☐ص  حسی وصل است. 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

عصابی که پیام را از مراکز عصبی به اندام ها می برند، عصب ........... و اعصابی که پیام را به  ابه    –  الف

 مراکز عصبی می برند، عصب ............ گفته می شود.

 در افراد می شود و در بندبازان، تقویت شده تر است. .................... باعث حفظ تعادل –ب 

 ......... ، روی گیرنده های چشایی قرار گرفته و پیام عصبی را ایجاد میکنند. ..... مواد غذایی پس از  – ج

 در شبکیه چشم انسان، دو نوع سلول گیرنده نوری ..................... و .................... قرار دارند.   -د 

 ............... دیده می شود. در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت ...................... و .....  -ه 
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 گزینه درست را انتخاب کنید. 

 در پوست کدام گیرنده وجود دارد؟ -1

 ☐همه موارد –د                      ☐گرما –ج                    ☐فشار  –ب                 ☐درد –الف 

 

 .. تبدیل می شود. با رسوب امالحی چون ................ غضروف به .................  -۲

 ☐استخوان  –کلسیم و فسفر  –ب                      ☐رباط -کلسیم و فسفر   –الف 

 ☐تاندون  –کلسیم و فسفر  –د                     ☐استخوان –کلسیم و سدیم   –ج 

 

 ؟نیستکدامیک جزء وظیفه قسمتی از مغز که بیشترین حجم آن را تشکیل می دهد،  -3

 ☐کنترل فشار خون  –ب                        ☐مسالهتوانایی حل  –الف 

 ☐ارتباط با اندام های حسی –د                            ☐ارسال پیام حرکتی –ج 

 

 ؟ نمی آیدکدامیک جزء دستگاه عصبی مرکزی به حساب  -4

 ☐نخاع –د                ☐اعبصل النخ –ج                 ☐مغزیاعصاب  –ب         ☐اتگره حی –الف 
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