باسمه تعالی
نمونه سواالت فصل 4 :

پایه  :هشتم

درس علوم تجربی

1

درسواالت زیر جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید:

1-1

بخش مرکزی دستگاه عصبی شامل  ......................و  ........................می باشد.

2-1

پیام های  ...................ازدستگاه های بدن به بخش مرکزی دستگاه عصبی می رسند.

3-1

پیام های  ....................از بخش مرکزی دستگاه عصبی به دستگاه های بدن منتقل می شوند.

4-1

فعالیت هایی که درپاسخ به یک پیام بدون اراده ما انجام می شوند فعالیت  .................... ..................نام دارند.

5-1

مغز درون  ...........................ونخاع درون  ................ ................... ..........قراردارند.

6-1

بخش خاکستری رنگ وبیرونی نیمکره های مخ  .............. ....................نام دارد.

7-1

حفظ تعادل بدن به عهده  ...........است.

8-1

بخشی ازمغزکه مخ ومخچه رابه نخاع وصل می کند  ..................... ..................نام دارد.

9-1

 ........................رابط بین مغز وبخش محیطی دستگاه عصبی است.

11-1

یاخته های  .....................فعالیت عصبی ندارندوبه سلول های عصبی کمک می کنند.

11-1

به دندریت ها وآکسون های بلند  ......................... .............گفته می شود.

2

درست یانادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید ودرصورت غلط بودن عبارت صحیح رابازنویسی کنید

1-2

دریافت اطالعات ازمحیط بیرون ودرون بدن وظیفه هردوبخش مرکزی و محیطی دستگاه عصبی است.
درست

نادرست
نادرست

2-2

سرفه وعطسه نمونه ای از فعالیت های غیرارادی انعکاسی هستند .درست

3-2

دردیدن اجسامی که سمت راست ما هستند نیمکره چپ مخ فعالیت می کند .درست

نادرست

نادرست

4-2

گره حیات مرکزکنترل فعالیت های ارادی وغیرارادی بدن است .درست

5-2

جهت جریان عصبی درآکسون(آسه) ودندریت(دارینه) خالف جهت هم می باشد .درست

6-2

نورون ها (یاخته های عصبی)براساس جریان الکتریکی کار می کنند .درست

7-2

یاخته های پشتیبان بافعالیت عصبی به یاخته های عصبی کمک می کنند .درست

8-2

عصب می تواند مجموعه ای از آکسون ها(آسه) یادندریت ها (دارینه)باشد .درست

3

درسواالت زیرفقط یکی ازپاسخ ها صحیح است.آن رامشخص کنید

1-3

کدام موردازوظایف نیمکره های مخ می باشد؟
الف) فکرکردن

2-3

ب) مخچه

نادرست
نادرست

د) هرسه مورد

ج) نخاع

د) بصل النخاع

بیشتراندامک ها درکدام بخش نورون تجمع یافته اند؟
الف) جسم یاخته ای

4-3

نادرست

حفظ تعادل بدن به عهده کدام بخش دستگاه عصبی است؟
الف) مخ

3-3

ب) حل مسئله

ج) حرف زدن

نادرست

ب) دندریت(دارینه)

ج) هسته

جهت جریان عصبی یاخته عصبی از ........................................می باشد
الف) آسه به سمت دارینه

ب) دارینه به سمت آسه

د) آکسون(آسه)

ج)آسه به سمت جسم یاخته ای
5-3

کدام گزینه رابط بین مغزودستگاه عصبی محیطی است؟
الف)ساقه مغز

6-3

ب) نخاع

ج) بصل النخاع

د) دستگاه عصبی مرکزی

منظورازتارعصبی کدام است؟
الف) آسه های بلند

7-3

د) جسم یاخته ای به سمت دارینه

ب)دارینه های بلند

ج) نورون های بلند

د) الف وب

نورون ها ازطریق انتهای  .......................بانورون ها یاخته های ماهیچه ای درارتباط اند.
الف) دارینه

ب)آسه

ج) جسم یاخته ای

د) آسه ودارینه

8

آیا تمام فعالیت های غیرارادی انعکاسی هستند؟ توضیح دهید.

9

گاهی اوقات وقتی شخصی دچارسکته مغزی می شود نمی تواند سمت راست بدن خودراحرکت دهد .فکرمی
کنیدچه بخشی ازدستگاه عصبی وی دچارمشکل شده است؟ چرا؟

11

شخصی درهنگام یک تصادف رانندگی باضربه شدیدی به سرش دچاراشکال تنفسی شده است.حدس می
زنید چه بخشی ازمغزوی دچارآسیب شده باشد؟ دلیل بیاورید.

11

درشکل زیر نام بخش های خواسته شده رابنویسید.

12

درشکل زیر بخش های مربوطه رانشان دهید:
الف) مخچه

ب) ساقه مغز

ج) بصل النخاع

د) مخ

طراح سوال :سیداحمدابراهیمی

