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  کنید.نقشه مفهومی زیر را کامل نمودار  1
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 سوزن خیاطی به دستش فرو رفت.او با سرعت دستش را عقب کشید. ، مریم در حال خیاطی بود که ناگهان   75/0

 این واکنش مریم ،چه نام دارد؟- الف

 دو ویژگی مهم این واکنش چیست؟- ب
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 کلمه صحیح را بنویسید.)فعل جمله را تغییر ندهید.( را یافته و   دارد،آندر متن زیر یک غلط علمی وجود  5/0

مانند   یحسـ  یاطالعات اندام ها   این نیمکره ها، دهنـد.    یم  لیتشـک چهمـخ یهـا  مکرهیحجـم مغـز مـا را ن  شـتریب

ها   چهیگوناگون بدن مانند ماه  یبخش ها   ی الزم را برا  یکنند و دستور ها  یم   افتیو زبان را در ینیچشـم، گوش، پوست، ب

 فرسـتند.  یم 
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 آهیانه و گیجگاهی در تصویر روبرو را مشخص کنید.  بخش هایمحل قرار گرفتن   5/0

 آهیانه.................   بخش

 گیجگاهی............ بخش  
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 محل قرار گیری 

 ............... 
 مغز ..............

 ............... ستون مهره ها

 دستگاه عصبی

 .......... محیطی

1 2 

3 4 



 عصبی است؟ مربوط به کدام قسمت از دستگاه  زیر،  هر کدام از توضیحات  75/0

 )                 ( کنـد  ی مـخ اسـت کـه مخ و مخچـه را بـه نخـاع وصـل م   ـریدر ز  یبخـش سـاقه ماننـد  - الف

 )               (درون سـتون مهره هـا قـرار گرفتـه اسـت و از بصل النخـاع تـا کمر امتـداد دارد  که  یرنگـ  دیطنـاب سـف  - ب

 )               (و به یاخته های عصبی کمک می کند   ندارد  فعالیت عصبی  در بافت عصبی قرار دارد ولی- پ

5 

 یک نورون را نشان می دهد.  زیر،شکل  75/0

 ؟ Bیا   A، مسیر  کدام مسیر ،جهت جریان عصبی را به درستی نشان می دهد- الف

 چه نام دارد؟   1قسمت  - ب

 طریق کدام قسمت یاخته عصبی از  - پ

 با یاخته های دیگر در ارتباط است؟
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 ستون ب متصل نمایید. عبارت مناسب از  هریک از گزینه های ستون الف را به  1

 ب الف

 ضربان قلب در بدن   واپایشمرکز   .1

 تعادل بدن را در هر حالتی حفظ می کند. .2

 به ما توانایی حرف زدن ،فکر کردن و حل مسئله می دهد. .3

اسـت که در کنار هم قرار دارند   ی عصبیاز تارها یمجموعه ا  .4

 احاطه شده اند.   یو با غالف

 

 مخچه  •

 مخ  •

 عصب •

 گره حیات •
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 نمودار نقشه مفهومی داده شده را کامل کنید؟                                                                            1

  

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

 مرکزی                                          - 1        
            ................. 

                                                                                                                                                دستگاه عصبی         

 

 

                                                             2- ..................                    ......................... 
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B مسیر   

  A مسیر   

1 2 3 



 نمودار نقشه مفهومی داده شده را کامل کنید؟                                                                            75/0

 مخ                 

 ....................             مغز-1     

 ....................                                                                  مرکزی      دستگاه عصبی                    

 2- ................. 
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چه بخشی از مغز قورباغه را   ، سوزن.را در بخشی از مغز قورباغه ای وارد می کنیم، قورباغه دچار خفگی می گرددسوزنی   1

 تخریب کرده است؟ چرا؟ 
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 نمودار نقشه مفهومی داده شده را کامل کنید  75/0

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

 یاخته ای جسم             اصلی یا نورون های  یاخته 

 ....................  های بافت عصبی  یاخته

 های ..............   ) کمک به نورون ها(  یاخته 
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 عصبی را نام گذاری  کنید؟  یاختهبا توجه به شکل، سه قسمت   75/0

                                                                            

    1 
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1- ........  

2- ........  
3- ........  
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