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 تنظیم عصب   (4فصل )
 عبارتنداز:دستگاه های هماهنگ کننده ی کارهای بدن 

 دستگاه عصبی    (1

  دستگاه هورمونی (2

 وظیفه دستگاه عصبی چیست؟
  بین اندام های مختلف بدن است. هماهنگیو  ،ارتباط کنترل

 عبارتند از: بخش های مهم دستگاه عصبی

 دستگاه عصب  مرکزی :  (1

 ـ مخچه النخاع بصلـ  نخاعـ مغز

 دستگاه عصب  محیط  :  (2

a) حسی و حرکتینورون انتقال پیام و ارتباط بین  رابط: نورونهای  

b) انتقال پیام از اعضای بدن به مراکز عصبی حسی: نورونهای  

c) انتقال پیام از مراکز عصبی به کلیه ی نقاط بدن حرکتی: نورونهای 

 دستگاه عصبی بخش محیطی چیست؟

 بخش مرکزی )مغـزونخاع  ( ارتباط می دهند.اعصابی که تمام قسمت های بدن رابه  (1

 کند. می مرتبط نخاع و یعنی مغز عصبی دستگاه مرکزی بخش به را بدن های تمامی قسمت که است اعصابی شامل (2

صاب این سی های پیام هم اع ستگاه از را ح سانند می مرکزی بخش به محیط و مختلف های د  از را حرکتی های پیام هم و ر

 .کنند می منتقل حرکتی های اندام ویژه به بدن دیگر های دستگاه به مرکزی بخش

 چیست ؟ وظیفه دستگاه عصبی محیطی
  برقراری ارتباط بین اعصاب خروجی ازمغز و نخاع و بخش های مختلف بدن است.

  پیام های حس  را  ه  خش مرکزی مخا ره م  کنند. (1

 :پیام های حرکت   (2

 بخش مرکزی به دیگر دستگاه های بدن مثل اندام های حرکتی منتقل می کنند. یعنی دستورات وپاس  های الزم را از

 چیست ؟ وظیفه دستگاه عصبی مرکزی

 تفسیرمی کندوبه آن ها پاس  می دهد. ا العات دریافتی ازمحیط بیرون و درون بدن را

 چگونه است؟ نخاع عملکرد مغز و
 است.مرکز فرماندهی بدن و  مرکز کنترل فعالیتهای ارادی وغیر ارادی بدن  

 دریافت ودرک ا العات (1

 بررسی وتفسیر ا العات (2

  دور دستورات الزم (3

 مغزچیست؟
 .که بیشتر حجم مغز راتشکیل می دهند نیمکره های م 
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 عبارتنداز: بخش های مغز
  ساقه مغز (1

  مخچه (2

 :  م  (3

a)  است. ا العات رسیده، یادگیری و خا رهمرکز تجزیه و تحلیل 

b) دهند می ما به را مسئله حل و زدن حرف فکرکردن، توانایی. 

 مخ چیست؟ ی وظیفه
 آنها برای را الزم های دستور و دریافت نیز را زبان و بینی پوست، گوش، چشم، مانند حسی های اندام ا العات مُ  های نیمکره

 .کند می ارسال

 بدن را برعهده دارد. راست نیمه های فعالیت چپ نیمکره (1

 کند. می کنترل را بدن چپ های نیمه فعالیت راست نیمکره (2

 وظیفه قشرمخ چیست؟
 .است بدن ارادی اعمال از بسیاری مرکز )م  های نیمکره بیرونی و رنگ خاکستری بخش( قشرم 

 چیست؟ مخچه وظیفه
 .مرکز حفظ تعادل بدن است  

 کرمینه چیست؟
 مخچه را ازهم جدا میکند.ره چپ وراست غز می باشد که دو نیمکدر م مخچهبخش میانی 

 )علت نامگذاری چون این بخش شبیه کرم است(

  چیست؟ ساقه مغز وظیفه
 .تنفس و ربان قلب وفشارخون(است مثلمرکز کنترل فعالیت های غیر ارادی) (1

 م  و مخچه را به نخاع و ل می کند.  (2

 عبارتنداز: بخش های ساقه مغز
 بصل النخاع (1

 پل مغـزی (2

  مغـز میانی (3

 وظیفه بصل النخاع چیست؟ بیشتر بدانید:
)پیاز مغزـ  گرم وزن دارد(10سانتی متر  ول دارد ـ 3)

 مدوال(:قشر مغز را با نخاع مرتبط میکند.
 مرکز کند کننده جریان قلب (1

 مرکز تنفس (2

 مرکز گوارش  (3

 مرکز ترشح (4
 وظیفه مغز میانی چیست؟ بیشتر بدانید:

 کنترل بینایی ـ شنوایی ـ کنترل حرکتی ـ خواب وبیداری ـ هشیاری و کنترل حرارت بدن 
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 وظیفه پل مغز چیست؟
 مرکز تنظیم تنفس (1

 ایجاد خواب (2

 بل  (3

 تعادل (4

 حرکات چهره (5

 چشایی (6

 شنوایی (7

 کنترل مثانه (8

 ؟و عملکرد آن  نخاع چیست
  ناب عصبی ســفیدرنگی است که  درون سـتون مهره ها قرار دارد. (1

 رابط بین مغز و بخش های محیطی دستگاه عصبی است. (2

 مرکز  کنترل برخی از انعکاس های بدن است. (3

 .ارتباط مغز با سایر اندام ها را بر قرار می کند (4

 بخش در تفســیر از پس و کنند می دریافت بدن درون و بیرون محیط از را ا العاتی ،محیطی و مرکزی بخش دو :نکته

 .باشند ارادی غیر یا ارادی است ممکن ها پاس  این.دهند می مناسبی پاس  آن به محیطی بخش کمک با مرکزی

 انواع پاسخ های دستگاه عصبی عبارتنداز:

 یعنی با خواست و اراده ی ما است.  :ارادی (1

  .بدون اراده وخواست ما است  :غیر ارادی (2

 .بدون اراده وخواست ما وبصورت انعکاسی است :اعمال انع اس  (3

 (پاسخ غیر ارادی )کشید. ده دست خود را عقب میاکند. بدون ار می برخورد داغ کتری یا اتو به شما دستوقتی که  :مثال
 ویژگی های پاسخ های غیر ارادی )اعمال انعکاسی( چیست؟

  برای حفاظت از بدن (1

  بدون  اراده (2

 بسیار سری  (3

 تفکر   بدون (4

 عمل انعکاسی چیست ؟

صورت غیر ارادی، سری  کارهایی که ب سیار سی  محافظتدرهنگام  خطرجهت  و بدون تفکر ب ازخود انجام می دهیم را عمل انعکا

 .می گویند

اعمالی مانند عقب کشیدن دست از جسم داغ، ترشح بزاق با مشاهده غذا، پلک زدن چشم، ریزش اشک در مقابل گرد و  :مثال

 قطر مردمک چشم در برابر نور از انعکاسها هستند.غبار وارد شده به آن، عطسه زدن، سرفه کردن، خمیازه یا تغییر 
 در یک عمل انعکاسی چه بخش هایی دخالت دارند؟

 عصب حرکتی ،یک اندام عمل کننده  یک مرکز عصبی، یکیک محرک، یک عصب حسی ،
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 بیشتر بدانید:
 گویند.می ( کمان بازتاب) مسیری را که جریان عصبی در هر انعکاس  ی می کند قوس انعکاس

 عکاس ها توسط مغز کنترل می شوند.نخاع مرکز بسیاری از اعمال انعکاسی است و گروهی از ان

 مثال پرش زانو، جم  کردن دست ها انعکاس نخاعی است.

  عمل بل ، استفراغ و مکیدن شیر )نوزادان( عمل انعکاسی پیچیده ی مغزی است.

 روش تحریک نورون وایجاد پیام عصبی چگونه است؟

ردو  رف غشــای نورون تعداد یونهای ســدیم وپتاســیم متفاوت اســت درنتیجه د (1

 یک جریان الکتریکی  عیف در نورون وجود دارد.

ـــده وجریان  (2 با تحریک نورون ،حرکت این یونها بین دو  رف غشـــا بیشـــتر ش

 الکتریکی افزایش می یابد که همان پیام عصبی است.

 سلول های بافت عصبی عبارتنداز:

  .سلول های ا لی دستگاه عصبی هستند : نورون ها (1

  : لول های پشتیبانس (2

 به تغذیه نورون هاست. کمک و حمایت، محافظت،  ترمیم سلولهای بسیارکوچک وبدون دخالت عصبی هستندکه نقش آنها

 بخش است که عبارتنداز: 4ساختمان نورون دارای 
 دندریت  (1

  جسم سلولی (2

  آکسون (3

 آکسون  )پایانه(انتهای (4

 بخش است که عبارتنداز: 4سلولی دارای جسم 
 هسته (1

 غشای سلول (2

 مسیتوپالس (3

 اندامک های درون آن (4

 ویژگی سلولهای عصبی نسبت به بقیه سلول های بدن عبارتنداز: بیشتر بدانید:
 انتقال پیام عصبی در ول سلول (1

 نداشتن قدرت ترمیم و بازسازی خود (2

 تحریک پذیری (3

 داشتن  ول زیاد (4
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 ( چیست؟سیتوپالسمی دنباله هایتارعصبی)
 میگویند. عصبی تاربه دندریت ها یا آکسونها ی بلند 

 عصب چیست؟
  راتشکیل می دهند. عصبهم که توسط غالفی احا ه شده اند مجموعه ای از تارها در کنار 

 عبارتنداز: انواع اعصاب

  :مختلط (1

 .بدن می رسندپیام ها توسط اعصاب حرکتی از مراکز عصبی به دستگاه های مختلف  :حرکتی (2

 .پیام ها توسط اعصاب حسی از محیط و دستگاه های بدن به مراکز عصبی می رسند :حسی (3

 عبارتنداز:( سلول عصبی)انواع نورون  بیشتر بدانید:

  کوتاه دارد.آکسون دندریت بلند دارد  ـ  :نورون حس  (1

  کوتاه یا بلند دارد.آکسون دندریت کوتاه دارد ـ نورون را ط :  (2

  بلند دارد.آکسون ـ دندریت کوتاه دارد  حرکت  :نورون  (3

 چیست ؟ سیناپس
  می گویند. سیناپسمحل ارتباط نورون ها را  (1

 می گویند. سیناپس به محل ارتباط نورون ها با یک دیگر یا با سلولهای دیگر مثل سلول ماهیچه ای (2

  .خاص برقرارمی شودمواد شیمیایی ســلول ها درمحل ســیناپس به هم متصل نیستند و ارتباط آنها از  ریق آزاد شدن  :نکته
  جهت حرکت جریان عصبی درطول نورون چگونه است ؟

به  آکســون میگردد ودرنهایت درســیناپس از پایانه وبعد وارد آکســون ســلولی می شــود بعد وارد جســم پیام ابتدا وارد دندریت

  است. الکتریکیبصورت  . جریان پیام عصبی در ول نورونهادندریت سلول بعدی منتقل می شود

 بیشتر بدانید:
 عالوه برمخچه ،گوش داخلی وبخشهای از  ناب نخــاع نیز درحفظ تعادل بدن نقش مهمی دارند. (1

ترمز شدید خودرو در سرعتهای زیاد نخاع اگر چه  ناب عصبی محکمی است ولی در تغییرات ناگهانی وسری  سرعت مثل  (2

 دچار حرکات شالقی مانند شده وممکن است پاره و یا قط  کامل شود.

 .ختلف دچار اختالل عملکرد می شوندبراساس این که کدام قسمت نخاع آسیب ببیند اندام های م 

ن اعصاب مربوط به حس وحرکت مثال چنانچه آسیب نخاع دربخش کنترل پاها باشد حس وحرکت پاها مختل می شود  دمه دید

 پاها فرد را دچار معلولیت دائمی می کند.

مثال  ونظم  بیعی بدن را برهم می زنند.ترکیبات شیمیای خا ی هستند که در انتقال پیام عصبی اختالل  ایجاد می کنند مواد مخدر

 ها ماهیچه و مفا ل درد خستگی،، گوارش ،تنفس، خواب وبیداری، باال خون فشار ،میکنند نامنظم را قلب ربان 

ــود که  ــوداگر تولید می ش ــودجو وس ــط افراد س ــفانه عالوه برمواد مخدر،مواد محرک وروانگردان جدیدی نیز توس امروزه متاس

هذیان،توهم و اضطراب و  :مانند عوارض وآثارتخریبی آنها بسیارشدیدتر ازمواد مخدرقدیمی است. چراکه این موادعالئمی
 فرد مصرف کننده دچار بسیاری از مشکالت جسمی وروحی جبران نا پذیر می شود. .می کنندایجاد  افسردگی

 

 

 

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



قزوین 2ناحیه دبیر علوم تجربی سرگروه علوم تجربی استان قزوین  پیربیگی علیرضامولف :  هشتمپایه درسنامه علوم تجربی ـ   
 

.................................................................................................................... 

23 

 (4نمونه سواالت فصل)
 دستگاه های هماهنگ کننده ی کارهای بدن دودسته اند آنها را نام ببرید؟ (1

 وظیفه دستگاه عصبی چیست؟ (2

  را بنویسید؟ دستگاه عصبی مرکزیبخش های  (3

 را بنویسید؟دستگاه عصبی محیطی بخش های  (4

 چیست ؟ وظیفه دستگاه عصبی محیطی (5

 چیست ؟ وظیفه دستگاه عصبی مرکزی (6

 را نام ببرید؟بخش های مغز (7

 چگونه است؟ عملکرد مغز ونخاع (8

 وظیفه م  چیست؟ (9

 وظیفه قشرم  چیست؟ (10

 چیست؟ مخچه وظیفه (11

  چیست؟ ساقه مغز وظیفه (12

 را نام ببرید؟ بخش های ساقه مغز (13

 نخاع چیست؟ (14

 دستگاه عصبی را تو یح دهید؟انواع پاس  های  (15

 گوییم. می ......................  شود، انجام می ما و خواست اراده با که هرتصمیمی (16

 شود. می ..........................گفته گیرد می ما  ورت اراده بدون هایی که فعالیت یا ها واکنش به (17

 ویژگی های پاس  های غیر ارادی )اعمال انعکاسی( چیست؟ (18

 سلول های بافت های عصبی را نام ببرید؟ (19

  به سلول های عصبی ........................ گفته می شود. (20

 بخش است بنویسید؟ 4ساختمان نورون دارای  (21

 بخش است بنویسید؟ 4جسم سلولی دارای  (22

 ( چیست؟دنباله های سیتوپالسمیتارعصبی) (23

 عصب چیست؟ (24

 را نام ببرید؟ انواع اعصاب (25

 چیست ؟  سیناپس (26

  .ارمی شود... خاص برقرســلول ها درمحل ســیناپس به هم متصل نیستند و ارتباط آنها از  ریق آزاد شدن ...................... (27

 جهت حرکت جریان عصبی در ول نورون را تو یح دهید؟ (28

 
 
 
 

 (4پایان فصل)
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