
 

 

  د.آ( جاهای خالی را با واژه های درست پر کنی

 ............................. است. دستگاه..................... و دستگاه مسئول هماهنگی در بدن  -1

در یک سلول عصبی جهت حرکت پیام عصبی از......................... )آکسون /  دندریت (  به سمت .................. )آکسون /   -2

 .دندریت (   است

 ) نورون / پشتیبان (  فعالیت عصبی دارد. سلول ................. -3

 نوع پیام عصبی درون نورون ها ................... ) شیمیایی / الکتریکی( است. -4

 به دندریت و آکسون بلند ...................... می گویند. -5

 کند. ......................) نیکرة چپ / نیمکرة راست ( فعالیت های نیمة راست بدن را کنترل می -6

4 

به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ب ) 

 های زیر، یک عمل غیر ارادی غیر انعکاسی است؟یک از فعالیتکدام-1

 د( ضربان قلب  ج( صحبت كردن   ب( عطسه كردن الف( غذا خوردن

 در کدام یک از گزینه های زیر ،ترتیب انتقال پیام عصبی درست نوشته شده است؟ -2

 عصب حسی  مركز عصبی  ب( عصب حركتی عصب حركتی مركز عصبی  عصب حسی الف(

 عصب حسی   عصب حركتی د( مركز عصبی  عصب حركتی  عصب حسی ج( مركز عصبی 

 فرمان تنظیم مردمک چشم در برابر نور از کدام بخش سیستم عصبی صادر می شود؟-3

    د( مخچه                      ج( بصل النخاع                              ب( مخ                      الف( نخاع 

 در صورت آسیب دیدن کدام یک از بخش های زیر ، ادامة حیات برای فرد غیر ممکن است؟-4

 صاب نخاعی ناحیة كمرد( اع                             ج( مخچه           ب( اعصاب حسی نخاعی            الف( بصل النخاع 

 در یک سلول عصبی ) نورون( هسته در کدام بخش قرار گرفته است؟ -5

     پایانة اكسوند(                      آكسونج(                              دندریت  ب(                    جسم سلولیالف( 

 ؟گرة حیات در کجا قرار گرفته است -6

   د( مخچه                      ج( بصل النخاع                              ب( مخ                      الف( نخاع 
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 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. عبارت صحیح آن رایادداشت کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

 ست.نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی ا -1

 برای محافظت از بدن انجام می گیرد.اعمال غیر ارادی غیر انعکاسی  -2

 مصرف مواد مخدر سبب کاهش فشار خون می شوند. -3

 سلول های پشتیبان وظیفة تولید  و هدایت پیام عصبی را بر عهده دارد. -4

  بیشترین حجم مغز را نیم کره های مخ تشکیل می دهد. -5

5/2 

؟د( پاسخ های تشریحی دهید 

 مرکز کنترل ) بصل النخاع / نخاع / بخش قشری مخ / بخش مرکزی مخ (  هر یک از فعالیت های زیر را بنویسید.  -1

 الف( تنفس:                                       ب( فکر کردن:                                             پ( دیدن :

 ث( ضربان قلب :                                         ج( حس کردن مزه ها       ت( عطسه کردن :                       

 چ( حفظ تعادل:                                  چ( تنظیم فشار خون:                                

2 

 5/1 موارد مشخص شده در شکل زیر را بنویسید. -2



 

 

     ب(                                              الف(  

 الف( عصب چیست؟ -3

 ب( چند عصب از مغز و چند عصب از نخاع خارج می شود؟

 

 

1 

 اعصاب محیطی را با اعصاب حرکتی مقایسه کنید.  -4

 

 

1 

 1 سیناپس چیست ؟ انتقال پیام عصبی در سیناپس چگونه انجام می گیرد؟ -5

 مغر و کدام بخش از نخاع محافظت می کند؟ کدام بخش دستگاه اسکلتی از  -6

 

 

5/0 

 بافت عصبی از چه سلول هایی تشکیل شده است؟ -7

 

 

5/0 

 دستگاه عصبی شامل چه بخش هایی است با توجه به آن نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید. -8

 نخاع( –مغز  –بخش محیطی  –بخش مرکزی  –اعصاب حرکتی  –اعصاب حسی  –)مخ 

 

2 

 5/0 آیا می توان گفت که اعمال انعکاسی نیاز به آموزش دارند؟ توضیح دهید. -9

 5/0 دو ویژ گی اعمال غیر ارادی غیر انعکاسی را بنویسید؟ -10

 موفق باشید

 

یدستگاه عصب  

……………. ……………. 

 

…………. …………. ……………….. …………….. 

 ..………… ..………… ساقة مغز


