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 مشخص کنید : بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی موارد زیر را 

 تشکیل دهنده مراکز عصبی و اعصاب ، سلول عصبی یا نورون می باشند )                   ( یاصل الف (همه سلول های

 گیرد  )               ( ب( هماهنگی و تنظیم همه دستگاه های بدن در شرایط مختلف فقط توسط دستگاه عصبی صورت می

 چشم دو نوع سلول گیرنده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد )                  ( داخلی پ ( در الیه

 ت ( درک  بوهای مختلف در قسمت جلویی نیمکره های مخ انجام می شود )                   (

 در پشت بازو قرار دارد )                      ( دو سردر جلو بازو و عضله سه سر ث (عضله 

  تشکیل می دهند )                        (تر حجم مغز ما را نیمکره های مخچه ج (بیش
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 کلمه مناسب را انتخاب کنید .

 ( و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم یاخته ای قرار دارد . دیواره –هسته الف (در یاخته عصبی ، )

 (به عصبی می گویند که پیام را از مراکز عصبی دریافت می کند و به اندام ها می برد . حسی –حرکتی ب ( عصب ) 

 (  است. کم –زیاد پ ( تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارند ) 

 ( استفاده کرده ایم .اسکلتی–صاف ه سمت باال و پایین و همچنین چپ و راست حرکت می دهیم از ماهیچه )ت(وقتی چشم خود را ب
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   .جمله های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید

 نخاع رابط مغز و بخش ...................................دستگاه عصبی است .الف (

 .خود را تقویت کرده اند مخچه  بیشتر  ...............................ب( بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند با 

 یاخته عصبی می شود . .............................پیام تا هدایت پ ( تحریک یاخته عصبی باعث ایجاد پیام عصبی در آن و 

..............به مرکز ........مخروطی در چشم اثر.......................را به پیام عصبی تبدیل می کنند و از طریق ................... ت( یاخته های استوانه ای و

 حس بینایی در قشر مخ می فرستند .

 دهد . ث ( وقتی ماهیچه ای منقبض و ...............................می شود استخوانی را به یک سمت حرکت می
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 تعریف کنید .

 الف ( عصب  : 
 

   ب ( اندام های حسی :
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 الف ( مرکز درک حس بینایی در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد ؟

 ( پس سری                                 4هیانه آ(                               3( گیجگاهی                              2( پیشانی 1

 ؟ گره حیات مربوط به کدام گزینه زیر می باشد ب ( 

  ( مخچه                                    4( مخ                              3(بصل النخاع                               2( نخاع  1

 ؟ هنگام تماشای کدام یک از موارد گزینه های زیر ، گیرنده های مخروطی بیشتری تحریک می شوندپ ( 

  بشارآ(                          4رنگین کمان(                             3  قله برفی کوه(                       2ماه در شب(1

 ت (  کدام گزینه درباره ماهیچه های دیواره دستگاه گوارش صحیح می باشد ؟               

  (رنگ این ماهیچه ها قرمز است                                 2(این نوع ماهیچه ها نیز در تپش قلب نیز فعالیت دارند 1

 ( از نوع ماهیچه های صاف هستند                                                          4(عملکرد انها به صورت ارادی است3
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 هشتمپایه  زیست شناسی                                                                                                                            

                                                            18/10/1400 تاریخ آزمون:                                                                       باسمه تعالی                                                                                                                                        

   صبح                                 10   ساعت برگزاری :                                                   یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه2ت:    صفحاتعداد                                                           یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال12   :تعداد سواالت                                                    جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان        شماره کالسی:                                                                    

                                                    دقیقه 60  : مدت پاسخگویی      رمضانخانی   دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                          
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 در ارتباط با دستگاه حرکتی به سواالت زیر پاسخ دهید 

 الف( استخوان و غضروف از انواع کدام بافت می باشند ؟

 ب( ماده زمینه ای استخوان از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

 هنگام رشد با جذب کدام مواد معدنی سخت و به استخوان تبدیل می شوند ؟پ ( بخش های غضروفی در 
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 در ارتباط با دستگاه عصبی انسان به سواالت زیر پاسخ دهید .

 الف ( در برش عرضی کدام قسمت از این دستگاه ، بخش خاکستری پروانه ای شکل مشاهده می شود ؟

 ؟  بزگترین و کوچکترین لوب) بخش های قشر مخ (  در مخ به ترتیب کدام  می باشند ب( 

 .....................بزرگترین لوب :    ...................................................           کوچکترین لوب : ..............................

 جود دارند ولی فعالیت عصبی ندارند چه نام دارد ؟پ(نام سلول هایی که در بافت عصبی و
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 علت را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید 

 . کلید یا خودکاری را اگر بر روی زبان قرار دهیم مزه ای احساس نمی شود الف ( 
 

 . استخوانی که روی شعله قرار می گیرد شکننده تر می شود ب (   
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  هر یک از کلمات سمت راست را به عبارت مناسب سمت چپ وصل کنید       

 )طناب محکم از جنس بافت پیوندی که ماهیچه را به استخوان وصل می کند (    ............ الف ( غضروف

 )در قسمت تنه استخوان های دراز وجود دارد (    ............ ب( زردپی )تاندون (

 )در نوک بینی و الله گوش مشاهده می شود (    ............ ( بافت اسفنجی پ

 )یکی از انواع بافت های استخوانی است که در دو سر استخوان های دراز دیده می شود(    ............ بافت متراکم  ( ت
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 الف ( شکل زیر کدام نوع مفصل را نشان می دهد ؟   

 

 

 

 

                                                                              

 ب ( یک مثالی برای این نوع مفصل بیاورید ؟
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 خارجی( –میانی  –)داخلی الف ( شکل زیر  مربوط به کدام قسمت از گوش می باشد  ؟ 

 

 
                                                            

 

                                                                                                                            2                     1 

 ( 2یا  1ب (گیرنده های شنوایی در کدام یک از بخش های شماره گذاری شده وجود دارند ؟)
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 گیرنده های پوست چگونه به سالم ماندن بدن ما کمک می کنند ؟ 
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