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  هاي بافت عصبي ياخته) الف

  

  

  : هاي مختلفي دارند انواع گوناگون و نقش هاي پشتيبان ياخته -
  

 

  : اند از عبارت هاي عصبي هياخت عملكرد -
  

 

  ي عصبي  اجزاء ياخته

   
  . به نام گره رانويه قطع شده استاز رشته  هايي در قسمت واحاطه كرده است را هاي عصبي  و دندريت بسياري از ياخته آكسونهاي  رشته: غالف ميلين
  هاي عصبي  انواع ياخته

اي دندريت بلنـد و آكسـون كوتـاه اسـت كـه      ري عصبي دا همچنين اين نوع ياخته. آورد مي هاي حسي به سوي مغز و نخاع پيام را از گيرنده :حسي
  . هردو ميلين دارند

ي عصبي فاقد ميلين اسـت، دنـدريت    اين نوع ياخته .كند را فراهم مي حسي و حركتي هاي عصبي در مغز و نخاع قرار دارد و ارتباط بين ياخته :رابط
   . آن بلندتر استو آكسون از دندريت  منشعب دارد

  .دار دارد اين نوع ياخته دندريت منشعب و فاقد ميلين و آكسون بلند و ميلينبرد و  ها مي ي مركزي به سوي اندامها را از دستگاه عصب پيام :حركتي
  شود؟ عصبي چگونه ايجاد مي  پيام

درون ياختـه نسـبت بـه    (. ولت در طرفين غشـا وجـود دارد   ميلي -70كه ياخته عصبي فعاليت ندارد اختالف پتانسيل حدود  زماني: پتانسيل آرامش
  ) ولت ميلي 70بيرون آن 

  
   علت پتانسيل آرامش

  

  . تر استسديم بيرون از داخل بيش يون پتاسيم داخل ياخته عصبي از بيرون و يونغلظت 
  .استپذير پتانسيل آرامش  تغيير ناگهاني و برگشت: پتانسيل عمل

  :اند از رتعبامراحل پتانسيل عمل 
+ 30ولـت بـه    ميلـي  -70از  غشـا  پتانسيل اختالف شود و سديم به مقدار زياد وارد ياخته عصبي مي يونو  دار سديمي باز هاي دريچه كانالابتدا  -

  . رسد ميولت  ميلي
، پتاسـيم از ياختـه عصـبي    يـون  زياديو خروج مقدار  يدار پتاسيم دريچه هاي و باز شدن كانال يدار سديم هاي دريچه سته شدن كانالبه دنبال ب -

  . رسد ميولت  ميلي -70ولت به  ميلي+ 30پتانسيل از  اختالف
  . هاي سديم و پتاسيم دوباره به حالت آرامش بازگردد شود شيب غلظت يون پتاسيم باعث مي –پمپ سديم  فعاليت بيشتر :1ي  نكته
اين جريان را . عصبي برسد ي رود تا به انتهاي رشته شود، نقطه به نقطه پيش مي يجاد ميوقتي پتانسيل عمل در يك نقطه از ياخته عصبي ا :2ي  نكته

  .نامند پيام عصبي مي
  

  ساختن غالف ميلين)1
  هاي عصبي دفاع از ياخته) 2
  ايستايي مايع اطراف ياخته حفظ هم) 3
 اي عصبيه ايجاد داربست براي استقرار ياخته) 4

 .پذيرندتحريك)1
  .دهند هدايت پيام را انجام مي) 2
 .دهندانتقال پيام را انجام مي)3

  .كنداي وارد ميپيام را دريافت و به جسم ياخته):دارينه(دندريت 
  . تواند پيام نيز دريافت كند ي عصبي است و مي محل هسته و انجام سوخت و ساز ياخته: اي جسم ياخته

 .كند هدايت مي آكسونتا پايانه  اي ياختهپيام را از جسم : )آسه(آكسون    

  . دنشو مي اخته عصبيورود يون سديم به داخل و خروج يون پتاسيم از يسببنشتيهاي كانال) 1
  . تر است به يون پتاسيم بيش غشا نفوذپذيري :نكته

 .كند پتاسيم سه يون سديم خارج و دو يون پتاسيم وارد مي –پمپ سديم ) 2
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  هاي رانويه چه نقشي دارند؟  گره
  .يمساز دستگاه عصبي مركزي را شاهد هست هاي ميلين از بين رفتن ياخته MSمثالً در بيماري . شود تغيير ميزان ميلين سبب بروز بيماري مي

بـه گـره    رانويـه اي كه داراي غالف ميلين است، سرعت هدايت پيام بيشتري دارد زيرا پتانسيل عمل از يك گره  قطر، رشته ين دو رشته عصبي همب
 .نامند پرد كه اين نوع هدايت را هدايت جهشي مي ديگر مي ي رانويه
  .كنند هاي عصبي، پيام عصبي را منتقل مي ياخته

  .دارد اي ويژه ارتباط ،، غده يا ماهيچهي عصبي ديگري ياختهديگر مثل  ي ياختهيك نورون با  آكسون همحلي است كه پايان: )همايه( سيناپس -
  

  اجزاء سيناپس
  

  :عصبي انتقال پياممراحل 
  . شود ذخيره مي آكسون ي ساخته شده و در پايانه اي ياختهيسه حاوي ناقل عصبي در جسم ريزك 
  . شود عصبي به فضاي سيناپسي مي ناقلراني  ي منجر به برونآكسونبه پايانه رسيدن پتانسيل عمل  
  . شود دار آن باز مي سيناپسي متصل شده و كانال دريچه پس  ي ياختهخود در غشاي  ي عصبي به گيرنده ناقل 
  . سيناپسي را تحريك و يا مهار نمايد پس ي ياخته تواند يير مياين تغ. دهد آن را تغيير مي الكتريكي سيناپسي پتانسيل پس ي ياختهاتصال ناقل عصبي به  :نكته

  

  براي جلوگيري از انتقال بيش از حد پيام 
  
  
 هاي عصبي انواع ياخته  

  مرجع   

  .سه ويژگي ياخته عصبي را نام ببريد.1
)كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن صفحه(

  95 گلستان –فراغي 
  تكرار 5

  ربوط به كدام نوع نورون است؟هاي زير مهر يك از ويژگي.2
  داشتن اكسون بلند و دندريت كوتاه) الف
  داشتن دندريت بسيار منشعب) ب
  داشته باشد؟ دار ميلينتواند هم اكسون و هم دندريت كدام نوع نورون مي) ج
  شود؟كدام نوع نورون فقط در دستگاه عصبي مركزي يافت مي) د
  

)كتاب درسي 3ي  مرتبط با متن صفحه(

   – 95تهران  –بگان عالمه نخ
  تكرار  8

  . و حركتي را بنويسيد حسي هاي عصبي تفاوت عملكرد ياخته.3
)كتاب درسي 3ي  مرتبط با متن صفحه(

  95 سقز –شاهد 
  تكرار 4

  . هاي پشتيبان بافت عصبي را بنويسيد وظايف ياخته.4
)كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن صفحه(

  95آباد  نجف –نور دانش 
  رارتك 7

  چه نام دارد؟  رشتهميلين اطراف هر هاي بين غالف هاي فاقد ميلين دار، قسمت هاي عصبي ميلين در رشته.5
)كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن صفحه(

  95آباد  نجف –نور دانش 
  تكرار 7

  بلندتري دارد؟  آكسونيك  ، كدامهاي عصبي ياختهاز انواع .6
)ب درسيكتا 3ي  صفحه 3و شكل  مرتبط با متن(

  95سردشت  –سينا  ابن
  تكرار 6

  
  
  
 

 سيناپسيي عصبي پيش ياخته
  فضاي سيناپسي

 سيناپسي ي پس ياخته

  ناپسيسيي ناقل به ياخته پيشجذب دوباره
 هايي در فضاي سيناپسي تجزيه ناقل عصبي توسط آنزيم
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 شود؟ پيام عصبي چگونه ايجاد مي  
  مرجع   

  :در مورد پتانسيل آرامش به سؤاالت زير پاسخ دهيد.7
  گويند؟ ميدر چه زمان به اختالف پتانسيل طرفين غشا نورون، پتانسيل آرامش ) الف
  ست؟در پتانسيل آرامش اختالف پتانسيل طرفين غشا چگونه ا) ب
  دارد؟ تريو كدام يون بيرون نورون تراكم زياد ر اين پتانسيل كدام يون درون ياختهد) ج
  در اين زمان غشا نورون نسبت به كدام يون نفوذپذيرتر است؟) د

)كتاب درسي 4و  3هاي  مرتبط با متن صفحه(

    95 -تهران  – 2عالمه حلي 
  تكرار 11

  است؟  تر سبت به بيرون آن منفين ياختهدرون  ،چرا در پتانسيل آرامش.8
)كتاب درسي 4و  3 يها مرتبط با متن صفحه(

  95بجنورد  –دانش 
  تكرار 10

  . شود مي ...........باز شده و يون مربوطه  ...........دار  در هنگام پتانسيل عمل ابتدا كانال دريچه.9
)كتاب درسي 5 ي مرتبط با متن صفحه(

  95دزفول  –پيشتازان 
  ارتكر 12

شـود؟ خارج مـي  ياختهشود يا از  مي ياختهسديم وارد  ، يونكه ياخته عصبي در حالت استراحت است هنگامي.10
  مكانيسم آن چيست؟ 

)كتاب درسي 4و  3 يها مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  – برآباد زكيه
  تكرار 4

  

  دهد را نشان مي ي عصبي ياختهبا توجه به منحني مقابل كه پتانسيل عمل .11
  تري دارد؟  فشار اسمزي بيش ي عصبي ياختهدر كدام قسمت منحني، ) الف
  دار پتاسيمي باز است؟  كانال دريچه ،در كدام قسمت) ب
  
  
  
  
  

  
)كتاب درسي 5و  4 يها مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  – برآباد زكيه
  تكرار 11

  
  
  
  
  

 .نمودار توضيح دهيدل نقش دارند را در يك هاي غشايي در ياخته عصبي كه در پتانسيل آرامش و عم پروتئين.12
  )كتاب درسي 5و  4هاي   مرتبط با متن صفحه(

  نمايد؟ جا مي پتاسيم در هر فعاليت خود چندين يون و در كدام جهت جابه –پمپ سديم .13
)كتاب درسي 4 ي مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –نخبگان عالمه 
  تكرار 5

  . دنماييپتانسيل عمل را تعريف .14
)كتاب درسي 5 ي مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –طلوع 
  تكرار 6

 هاي رانويه چه نقشي دارند؟ گره  
  كدام گزينه صحيح است؟ .15

  . كند بندي مي ها را عايق ميلين فقط آكسون) الف
  . هستندهاي ميلين  در طول رشته به صورت پيوسته و غير منقطع  غالف) ب
  . لين دارندهاي عصبي مي ي ياخته همه) ج
  . گردد باعث افزايش سرعت هدايت پيام عصبي در آكسون و دندريت  تواند مي ميلين) د

)كتاب درسي 6و  2ي ها مرتبط با متن صفحه(

  95روه ق –تربيت 
  تكرار 3

  
  
  
  

  . جدول زير را كامل نماييد.16
  عملكرد  محل  

      ميلين
      پتاسيم –پمپ سديم 

)كتاب درسي 6و  4، 2ي ها مرتبط با متن صفحه(

  95 سنندج – 2شهيد بهشتي 
  تكرار 3
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  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد.17
  .اندها داراي غالف ميلينتمام نورون) الف
  .تواند ايجاد گرددميلين فقط حول اكسون مي) ب
  .گرددهاي پشتيبان توليد ميميلين توسط ياخته) ج
  .كندل اكسون و دندريت ايجاد ميغالف ميلين پوشش يكنواختي حو) د
  .در سرعت هدايت پيام عالوه بر ميلين، قطر تار عصبي نيز دخالت دارد) هـ

)كتاب درسي 6 و 2 يها مرتبط با متن صفحه(

    95 –تهران  –طلوع 
  تكرار 10

  ي عصبي چيست؟  اهميت غالف ميلين حول غشاي ياخته.18
)كتاب درسي 6 و 2 يها مرتبط با متن صفحه(

  95رضوانشهر  –پونل 
  تكرار  8

  . ي زير را بيان نماييد دليل درستي يا نادرستي جمله.19
هاي عصبي كه داراي غالف ميلين هستند، غشاي رشته در تماس با مايع اطراف آن قرار هايي از رشته در بخش

  . دارد
)كتاب درسي 6ي  مرتبط با متن صفحه(

  95دي  -هماهنگ كشوري 
  تكرار 4

ع با هدايتاين موضو. دار وجود ندارد هاي دريچه هاي رانويه كانال ي بين گره دار در فاصله ميلين كسونآدر يك .20
   چه ارتباطي دارد؟ يجهش

)كتاب درسي 7و  6هاي  صفحه 4و فعاليت  مرتبط با متن(

  
  

  تر است؟  دار سريع ي عصبي ميلين چرا هدايت پيام عصبي در يك رشته.21
)كتاب درسي 6 ي مرتبط با متن صفحه(

  95اردبيل  –معراج 
  تكرار 10

  

 كنند هاي عصبي، پيام عصبي را منتقل مي ياخته.  

  .  در مورد سيناپس به سؤاالت زير پاسخ دهيد.22
  شود؟  ايجاد مي ها ياختهبين كدام ) الف
  . اجزاء يك سيناپس را نام ببريد) ب

)كتاب درسي 7 ي مرتبط با متن صفحه(

  96 خواف – برآباد زكيه
  تكرار 4

  

  به فضاي سيناپسي طبق كدام روش است؟  عصبيآزاد شدن ناقل .23
)كتاب درسي 7 ي صفحه ب -10و شكل  مرتبط با متن(

  95روه ق –تربيت 
  تكرار 4

  گيرد؟  سيناپسي چگونه صورت مي سيناپسي به ياخته پس پيش ي عصبي ياختهانتقال پيام از .24
)درسي كتاب 8و  7 يها مرتبط با متن صفحه(

  95آباد  نجف –نور دانش 
  تكرار 5

  . زير پاسخ دهيد هاي عصبي به سؤال ناقلدر مورد .25
   حذف شود؟ چرا بايد ناقل عصبي از فضاي سيناپسي) الف
  اين عمل چگونه انجام مي گيرد؟ ) ب

)كتاب درسي 8 ي مرتبط با متن صفحه(

  90نيشابور  –شيد بهشتي 
  تكرار 1

  شود؟  مت ياخته عصبي ساخته و در كدام قسمت ذخيره ميعصبي در كدام قسناقل .26
  )كتاب درسي 8و  7هاي  مرتبط با متن صفحه(

  . ي زير را با ذكر دليل بيان كنيد درستي يا نادرستي جمله.27
  . شود مي يدار سديم ي كانال دريچه كننده در محل سيناپس باعث باز شدن دريچه تحريك ناقل

)كتاب درسي 8و  7 يها مرتبط با متن صفحه(

  95تبريز  –طالقاني 
  تكرار 2

  سيناپسي چه اثري بر آن دارند؟ پس ي عصبي ياختههاي عصبي پس از رسيدن به  ناقل.28
)كتاب درسي 8 ي مرتبط با متن صفحه(

  95بابل  –عفاف 
  تكرار 4
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  ساختار دستگاه عصبي) ب

  دستگاه عصبي مركزي
  

   دستگاه عصبي 
  

  :نخاع حفاظت از مغز و
  ها  هاي جمجمه و ستون مهره خوانتاس 
  . گيري دارد نخاعي وجود دارد كه نقش ضربه –ها مايع مغزي  پرده بينفضاي در : هاي مننژ پرده 
  . شوند ها وارد مغز نمي هاي مغزي فاقد منفذاند بنابراين بسياري از مواد و ميكروب مويرگ: مغزي –سد خوني  
  مغز

   . دهد ز را تشكيل ميمغيشتر حجم ب: مخ -
نيمكره راست  هايي از بخش اند و ي چپ به توانايي در رياضيات و استدالل مربوط هايي از نيمكره ي راست و چپ است كه بخش داراي دو نيمكره -

  . هاي هنري تخصص دارند در مهارت
  . اند اي و سه گوش به هم متصل پينه رابطهاي سفيد رنگ  دو نيمكره توسط رابط -
  . جايگاه پردازش نهايي اطالعات ورودي به مغز است. هاي حسي، حركتي و ارتباطي است خاكستري است و داراي بخش ي قشر مخ از ماده -
  

  مغز  ي ساقه
  
  

  مخچه 

  

  ساختارهاي ديگر مغز
  . جايگاه پردازش اوليه و تقويت اطالعات حسي است ):تاالموس(نهنج 

  . دهد ماي بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگي، گرسنگي و خواب را انجام ميتنظيم د ):هيپوتاالموس(زيرنهنج 
  

   )اي ي كناره سامانه( ليمبيك

  اعتياد
  . آورد وجود مي وابستگي هميشگي به مصرف يك ماده يا انجام يك رفتار كه ترك آن مشكالت جسمي و رواني به

  مغز  و مواد اعتيادآور
  . دانند پذير مي بنابراين اعتياد را بيماري برگشت. دنكند كه ممكن است دائمي باش اعتيادآور تغييراتي در مغز ايجاد مياز مواد  مكرّر استفاده -
  . دنكن هايي از جمله دوپامين احساس لذت در فرد ايجاد مي گذارند و با آزاد شدن ناقل بر بخشي از سامانه ليمبيك اثر مي بيشتر مواد اعتيادآور -
  . دنده گيري و خودكنترلي را كاهش مي اين مواد توانايي قضاوت، تصميمگذارند در نتيجه  هايي از قشر مخ اثر مي تيادآور بر بخشمواد اع -
  
  

  اعتياد به الكل 
  

  مركزي 
 محيطي 

 )شامل مغز و نخاع(هاي بدنمراكز نظارت بر فعاليت
شامل (و ماده سفيد ) هاي عصبي بدون ميلين هاي عصبي و رشته اي ياخته شامل جسم ياخته(داراي ماده خاكستري 

 .است) دار هاي ميلين رشته

  . يي، بينايي و حركت نقش داردهاي مختلف مانند شنوادر فعاليت: مغز مياني
  . هاي مختلف از جمله، ترشح بزاق، اشك و تنفس نقش دارد فعاليتتنظيم در : پل مغزي

 .  هايي مانند عطسه، سرفه و بلع است كند و مركز انعكاس تنفس، فشار خون و زنش قلب را تنظيم مي: النخاع بصل

 .ي مغز قرار دارد در پشت ساقه
  . مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل است

 . كند ا تنظيم ميها و حركات بدن رهاي حسي پيام دريافت و فعاليت ماهيچههاي ديگر مغز و نخاع و اندام از بخش

 .ي از ساختارهايي كه با قشر مخ تاالموس و هيپوتاالموس ارتباط داردامجموعه
 .در ايجاد حافظه كوتاه مدت و تبديل آن به حافظه بلندمدت و همچنين يادگيري نقش دارد):هيپوكامپ(اسبك مغز

  . كند هاي عصبي مختلف اثر ميالكل به سرعت جذب شده و بر فعاليت مغز و ناقل
آلودگي، اختالل در حافظه، كاهش هوشياري، افزايش زمان پاسخ بـه محـرك، ناهمـاهنگي حركـات بـدن،       خواب: اثر كوتاه مدت

  اباختالل در گفتار، كاهش درد و اضطر
 مشكالت كبدي، سكته قلبي، انواع سرطان : اثرات بلندمدت
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   تشريح مغز
  

  

   

  

  

  نخاع
   

  عصب نخاعي

  دستگاه عصبي محيطي
  

  دستگاه عصبي محيطي 
  

  دستگاه عصبي محيطي
   
  

  س عقب كشيدن دست انعكا
  برخورد دست به جسم داغ و تحريك گيرنده حسي  -
  . شود پيام از طريق ريشه پشتي عصب نخاعي وارد نخاع مي -
  . حركتي ماهيچه دو سر بازو سيناپس تحريكي دارد ي عصبي ياختهرابط با  ي عصبي ها ياختهيكي از  -
  . حركتي ماهيچه سه سر بازو سيناپس مهاري دارد يي عصب ياختهرابط با  ي عصبي ها  ياختهيكي ديگر از  -

  خودمختار بخش
  . تشكيل شده است )حس پادهم( و پاراسمپاتيك )حس هم( غيرارادي بوده و از دو بخش سمپاتيك -
  . كنند اين دو بخش معموالً برخالف يكديگر كار مي -
  . دهد كاهش مي در شرايط آرامش پاراسمپاتيك نقش دارد و فشار خون و ضربان قلب را -
 و قلبي اسكلتي هاي ماهيچه قلب و در شرايط هيجان سمپاتيك غلبه دارد و سبب افزايش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس شده و خون را به -

  . كند هدايت مي
  دستگاه عصبي جانوران

  

  هيدر
  
  
  

    
  

    
    

  
  .دهد كه بخش جلويي آن برجسته شده و مغز را تشكيل مي هستندعصبي پشتي  داراي طناب داران  مهره
  .ي نسبي مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقيه بيشتر است داران، اندازه در بين مهره :نكته

  

  . شود هاي عصبي حسي است و پيام حسي از اين طريق وارد نخاع مياي ياختهحاوي جسم ياخته: ريشه پشتي
 . ي عصبي حركتي است ياخته داراي آكسون: ريشه شكمي

 .كندهاي ديگر مرتبط ميشمغز و نخاع را به بخ
 . جفت عصب نخاعي است 31جفت عصب مغزي و  12داراي 

 ترين ساختار عصبي  ساده
 . هاي پراكنده است اي از نورون داراي شبكه عصبي كه مجموعه

 شامل دو گره عصبي در سر: مغز
  

 مانند  ساختار نردبان
  . باشندكه جزء دستگاه عصبي مركزي مي:دو طناب عصبي

 .دهند ها دستگاه عصبي محيطي را تشكيل ميتر متصل به طنابهاي كوچكرشته

 دستگاه عصبي مركزي
  
 ستگاه عصبي محيطي  د

 هم جوش خوردههچند گره ب:مغز
 داريك طناب عصبي شكمي گره

  ساختار بيروني 
  

  

  
  

 ساختار دروني  

  ي مخچه، شيار بين دو نيمكره هاي مخ و كرمينههاي بويايي، نيمكرهلوب:شاملسطح پشتي
  

 هاي بويايي، ساقه مغز، مخچه و كياسماي بينايي لوب:شاملشكميسطح

 ايرابط پينه
  رابط سه گوش 
   2و  1هاي  بطن  ها  دو طرف رابط

  ها تاالموس
  فيز اپي لبه پايين آن   3بطن ها  عقب تاالموس
 4درخت زندگي و جلوي آن بطن  درون مخچه 

  اجسام مخطط
 ).نخاعي را دارد –ي ترشح مايع مغزي  وظيفه(ي مويرگي  شبكه

 بخش حسي
  

 بخش حركتي 
  ارسال پيام حركتي به ماهيچه اسكلتي:پيكري

 هاي صاف و قلبي ارسال پيام حركتي به غده و ماهيچه: خودمختار

 پالناريا

 حشرات

 تشريح مغز 
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 دستگاه عصبي مركزي  

  مرجع   

 . به سؤاالت زير پاسخ دهيد.29
   .ترين بنويسيد ترين تا نازك را از ضخيم ي مننژ ي پردهها اليه جايگاه) الف
  . كنند را نام ببريد مغزي عبور مي –سه ماده كه به راحتي از سد خوني ) ب

)كتاب درسي 10و  9هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95اسالمشهر  –شيخ كليني 
  تكرار 7

  
  

 .كلمات مناسب را انتخاب نماييد.30
  . مخ در ارتباط است) سفيد –خاكستري (بخش در مغز با  ي مننژ هپردترين  داخلي) الف
  . را بر عهده دارد) گيري ضربه –تغذيه (مايع مغزي نخاعي وظيفه ) ب

)كتاب درسي 9ي  صفحه 12مرتبط با متن و شكل (

  95خوي  –نرگس 
  تكرار 9

  
  

 )سه مورد(گيرد؟حفاظت دستگاه عصبي مركزي انسان چگونه صورت مي.31
)كتاب درسي 10و  9هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95خوي  –نرگس 
  تكرار 10

 .ي زير را مشخص نماييد درستي يا نادرستي جمله.32
  . در برش عرضي نخاع، ماده خاكستري درون ماده سفيد قرار دارد

)كتاب درسي 9ي  صفحه 12مرتبط با متن و شكل (

  95سيرجان  –هفده شهريور 
  تكرار 6

  

 و نخاع چيست؟تفاوت ماده سفيد و خاكستري در مغز.33
)كتاب درسي 9ي  مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  –سينا  ابن
  تكرار 7

  
  
  

 مغز  
.درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد.34

  .گيردپردازش اطالعات بدن فقط در مغز صورت مي) الف
  .ي مغز استمغز فقط شامل مخ، مخچه و ساقه) ب
  .خود نيز دارد ي مخ كارهاي مخصوص بهكرههر نيم) ج

)كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه(

   95تهران  –طلوع 
  تكرار 7 

 .اجزاء ساقه مغز را به ترتيب از باال به پايين نام ببريد.35
)كتاب درسي 11و  10هاي  صفحه 16مرتبط با متن و شكل (

  95هماهنگ  –بوكان 
  تكرار 7

 .دهاي مخ انسان را نام ببري دو رابط بين نيمكره.36
)كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  –سينا  ابن
  تكرار 6

  )بدون ذكر دليل(. درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نماييد.37
  . هاي حسي و حركتي است قشر مخ فقط شامل بخش) الف
  . هايي از نيمكره چپ مربوط است توانايي در رياضيات و استدالل به بخش) ب

)كتاب درسي 10ي  صفحه نمرتبط با مت( 

  
  

  
  

  مركز هريك از اعمال زير كدام بخش ساقه مغز است؟ .38
                                                انعكاس بلع ) الف
  تنظيم ترشح اشك) ب

)كتاب درسي 11 و 10 يها مرتبط با متن صفحه(
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 ساختارهاي ديگر مغز  

  شود؟  مركز عصبي كنترل مي هريك از اعمال زير توسط كدام.39
  تنظيم دماي بدن ) احساس لذت                                            ب) الف
  تنظيم تعادل ) تنظيم ضربان قلب                                       د) ج

)كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن صفحه(

  95اسالمشهر  –شيخ كليني 
  تكرار 11

  
  
  
  

  هريك از اعمال زير برعهده كدام بخش مغز است؟ .40
  مدت به بلندمدت  تبديل حافظه كوتاه) الف
  تنظيم دماي بدن ) ب
  پردازش اوليه و تقويت اطالعات حسي ) ج

)كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن صفحه(

  
  
  
  
  

 .جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل نماييد.41
  . است ...........و رابط دو نيمكره مخچه  ...........و  ...........رابط دو نيمكره مخ، ) الف
  . به قشر مخ ارتباط دارد ...........تاالموس و هيپوتاالموس توسط ) ب

)كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با متن صفحه(

  96بجنورد  –دانش 
  تكرار 6

  
  
  
  

 كند؟يك دو نيمكره مخ را به يكديگر متصل ميكدام.42
 هاي چهار گانه برجستگي) 4  اي  رابط پينه) 3  النخاع بصل) 2  كرمينه ) 1

)كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن صفحه(

  95خوي  –نرگس 
  تكرار 6

  

 يك در حافظه نقش دارد؟كدام.43
  مخ و تاالموس) د  سامانه ليمبيك ) ج  مخ و مخچه ) ب  فقط مخ ) الف

)كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن صفحه(

  95گچساران  –كوثر 
  تكرار 6

  

  .را نامگذاري كنيد» ب«و » الف«با توجه به شكل مقابل، هر يك از موارد .44
  
  
  

  
)كتاب درسي 12ي  صفحه 17مرتبط با شكل (

  89خرداد  - هماهنگ كشوري
 بار تكرار 17

  

  
 اعتياد  

 

  . جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل نماييد.45
  . شود مي ........... عصبي از جمله هاي اثر نموده و موجب آزاد شدن ناقل ........... بر بيشترمواد اعتيادآور ) الف
  . دنده را كاهش مي ...........و  ........... مواد اعتيادآور با اثر بر قشر مخ توانايي قضاوت،) ب

)كتاب درسي 12ي  مرتبط با متن صفحه(

  
  
  
  

  
 تشريح مغز  

 

 ؟در مغز گوسفند چند تاالموس وجود دارد.46
)كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7مرتبط با فعاليت (

  95محالت  –سما 
  تكرار 1

  شود چه نام دارد؟ هاي مخ كه به صورت نواري سفيد رنگ مشاهده مي اولين رابط بين نيمكره.47
)كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7مرتبط با فعاليت (

  94خرداد  -هماهنگ كشوري 
  تكرار 6
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  )بدون ذكر دليل. (درستي جمالت زير را مشخص نماييدگوسفند، درستي يا نا در مورد تشريح مغز.48
  . اند هاي بويايي قابل مشاهده در سطح پشتي همانند سطح شكمي لوب) الف
  . در سطح پشتي همانند سطح شكمي كرمينه قابل مشاهده است) ب

)كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7مرتبط با متن و فعاليت (

  
  

  . ي را پر نماييدجاهاي خال.49
  . كند نخاعي را ترشح مي –مايع مغزي  ........... 2و  1هاي  در بطن) الف
  . قرار دارد ...........ها و لبه پايين آن  در عقب تاالموس) ب
  . قرار دارد ...........فيز  در عقب اپي) ج

)كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7مرتبط با فعاليت (

  
  
  

 
  
 نخاع  
  مرجع  

.در مورد نخاع به سؤاالت زير پاسخ دهيد.50
  از كدام قسمت مغز شروع شده و تا كدام قسمت ادامه دارد؟) الف
  ي سفيد و خاكستري در آن چگونه است؟ي قرارگيري مادهنحوه) ب
  .ي آن را بنويسيدسه وظيفه) ج

)كتاب درسي 16و15ي  مرتبط با متن صفحه( 

   95تهران  -2عالمه حلي 
  تكرار 7 

  .در مورد شكل مقابل به سؤاالت زير پاسخ دهيد.51
  شود؟چند جفت عصب نخاعي در شكل ديده مي) الف
  ي پشتي عصب نخاعي است و حاويكدام قسمت ريشه) ب

  هاست؟كدام پيام 
  هاي بلند است و نام آن چيست؟كدام قسمت حاوي اكسون) پ
  شود؟نورون رابط در كدام قسمت مشاهده مي) ت

)كتاب درسي 15ي  ن صفحهمرتبط با مت(

   95تهران –نخبگان عالمه 
  تكرار 11

  . ي زير را كامل نماييد جمله.52
  .  شود ارسال مي ...........هاي  هاي شكمي پيام ريشه توسطو  ...........هاي  هاي پشتي نخاع پيام ريشه توسط

)كتاب درسي 15ي  صفحه 19و شكل  مرتبط با متن(

  96بجنورد  –دانش 
  رتكرا 7

  

 .تفاوت ريشه پشتي و شكمي نخاع را بنويسيد.53
)كتاب درسي 15هاي  صفحه19و شكل مرتبط با متن (

  95آباد  نجف –نور دانش 
  تكرار 4

  . ي مناسب را انتخاب نماييد گزينه.54
  . هاي عصبي تشكيل شده است ياخته) دار بخش ميلين –اي  جسم ياخته(تر از  خورده مخ بيش اليه چين) الف
ريشه شكمي –ريشه پشتي (برد در  هاي عصبي كه پيام انقباض را به ماهيچه بازو مي اي ياخته سم ياختهج) ب
  . قرار دارد) نخاع –

)كتاب درسي 15و  10، 9هاي  صفحه 19مرتبط با متن و شكل (

  96آران و بيدگل  –چي  ابريشم
  تكرار 7
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 دستگاه عصبي محيطي  

  .اسب تكميل نماييدجاهاي خالي را با كلمات من.55
  .كند متصل مي ...........نخاع مغز را به ) الف
  . است ...........انعكاس نخاعي پاسخ ) ب
  .نخاع قرار دارد ...........ي عصبي رابط در ماده  در انعكاس عقب كشيدن دست، ياخته) ج
  .است ...........بي  و دستگاه عص ...........بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي شامل دستگاه عصبي  ) د

)كتاب درسي 16و  15هاي  صفحه 20مرتبط با متن و شكل (

  95اردبيل  –معراج 
  تكرار 6

  95اردبيل  –شهيد قهرماني  
  تكرار 4

  95خرداد  -هماهنگ كشوري 
  )با تغيير(

  تكرار 4
  95 دي -هماهنگ كشوري 

  تكرار 6

ي انعكاس است در مورد اين انعكاس به سؤاالتبرخورد  دست به جسم داغ و كشيدن دست به سمت عقب نوع.56
  . زير پاسخ دهيد

  حسي در كدام قسمت قرار دارد؟  ي عصبي اي ياخته ياختهجسم ) الف
  كند يا مهار؟  مي كرابط را تحري ي عصبي ياختهي نورون حسي، آكسونپايانه ) ب
  )توضيح دهيد(د يا مهار؟ ننماي حركتي را تحريك مي ي عصبي ياختههاي رابط،  نورون) ج

)كتاب درسي 17و  16هاي  صفحه 8و فعاليت  20مرتبط با متن، شكل (

   95تهران  –سراي دانش 
  )با تغيير(

  تكرار 1
  
  
  
  

  شود يا كشيدن دست بر اثر برخورد به يك جسم داغ؟ چرا؟  تر انجام مي برداشتن يك كتاب از روي ميز سريع.57
)كتاب درسي 16ي  مرتبط با متن صفحه(

  95بيرانوند  –هريور ش 17
  تكرار 2

  بلندتر است يا دندريت؟  آكسونبرد،  حسي كه پيام را از انگشت به نخاع مي ي عصبي ياختهدر .58
)كتاب درسي 16ي  صفحه 20مرتبط با متن و شكل (

  93خرداد  - هماهنگ كشوري
  تكرار 7

  يك از موارد زير با بقيه متفاوت است؟  اثر اعصاب سمپاتيك در كدام.59
  فعاليت گوارشي ) 4  فشار خون ) 3  تعداد تنفس ) 2  ضربان قلب ) 1

)كتاب درسي 17ي  مرتبط با متن صفحه(

  95دزفول  –پيشتازان 
  تكرار 4

  

  . زير پاسخ دهيد هاي به سؤال.60
  ها را بر عهده دارد؟  رساني به كدام اندام دستگاه عصبي پيكري پيام) الف
  ؟ ود داردنخاعي وجچند عصب  در بدن انسان) ب
  چند جفت عصب به نخاع متصل است؟) ج

)كتاب درسي 16ي  مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  –سيماي نور 
  تكرار 4

  
  

  گيرد؟  هاي دستگاه عصبي خودمختار صورت مي يك از بخش اعمال زير در اثر تحريك كدام.61
  كاهش فشار خون ) الف
   ايجاد حالت آرامش در بدن) ب
  ه سوي قلب هدايت جريان خون ب) ج

)كتاب درسي 17ي  مرتبط با متن صفحه(

  95بوكان  –مدارس مناطق بوكان 
  تكرار 10

  
  
  
  

كـدام بخـش از دسـتگاه عصـبي مرتبط بـا  ارسال پيام انقباض به ماهيچه بازو و ماهيچه جدار معده به ترتيب.62
  محيطي است؟ 

)كتاب درسي 17و  16هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –سراي دانش 
  تكرار 5

  هاي دستگاه عصبي پيكري به صورت غيرارادي است؟  كدام فعاليت.63
)كتاب درسي 16ي  مرتبط با متن صفحه(

  95محالت  –سما 
  تكرار 5

 .در مورد دستگاه عصبي پيكري درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد.64
  .هاي حركتي استهمواره حاوي پيام) الف
  .كندي اسكلتي ارسال ميبه ماهيچه ها راهمواره پيام) ب
  .اندهاي اراديهمواره حاوي پيام) ج

)كتاب درسي 16ي  مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  -طلوع
  تكرار 8 
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 .در مورد دستگاه عصبي خودمختار به سؤاالت زير پاسخ دهيد.65
  هاي حسي است يا حركتي و يا هر دو؟اين دستگاه حاوي پيام) الف
  رود؟ها ميين دستگاه به كدام بخشهاي اپيام) ب
  هاي حمل شده در اين دستگاه ارادي است يا غير ارادي؟پيام) ج
  .دو بخش دستگاه عصبي خودمختار را نام ببريد) د

)كتاب درسي 17ي  مرتبط با متن صفحه(

    95تهران  – 2عالمه حلي 
  تكرار 8

  

 دستگاه عصبي جانوران  

  . حشرات مقايسه نماييد با را داران طناب عصبي مهره.66
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  95نيشابور  –شهيد بهشتي 
  تكرار 2

  دستگاه عصبي در هيدر چگونه است و از چه اجزايي تشكيل شده است؟ .67
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  95اردبيل  –معراج 
  تكرار 8

  ي تشكيل شده است؟ هاي عصبي در مغز پالناريا از چه اجزاي گره.68
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  94تهران  –حافظ 
  تكرار 8

  . يك تفاوت طناب عصبي در پالناريا و حشره را بنويسيد.69
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –سراي دانش 
  تكرار 8

  ؟ندارده عصبي وجود بندي مركزي و محيطي در دستگايك از جانوران زير، تقسيم در كدام.70
  ماهي ) 4  هيدر) 3  ملخ) 2  پالناريا) 1

)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  96تهران  –سراي دانش 
  تكرار 8

  شود؟  هاي هر قطعه از بدن چگونه كنترل مي در حشرات فعاليت ماهيچه.71
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  95خرداد  –هماهنگ كشوري 
  تكرار 8

 ي زير درست است يا نادرست؟ چرا؟هجمل.72
  . طناب عصبي پشتي در حشرات، در هر قطعه از بدن داراي يك گره عصبي است

)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  93خرداد  –هماهنگ كشوري 
  تكرار 3

  

  . است ...........و  ...........دستگاه عصبي مركزي پالناريا شامل .73
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

   92خرداد  –هماهنگ كشوري 
  )با تغيير(

  تكرار 6

  . با توجه به روند تكاملي سيستم عصبي در جانوران مختلف به سؤاالت زير پاسخ دهيد.74
  از جانوران گره عصبي وجود ندارد؟  يكدر كدام ) الف
  در طناب عصبي كدام گروه از جانوران، گره عصبي وجود دارد؟ ) ب

)كتاب درسي 18ي  تن صفحهمرتبط با م(

  92خرداد  –هماهنگ كشوري 
  تكرار 5

  

  تر است؟  داران اندازه نسبي مغز نسبت به وزن بدن از بقيه بيش در كدام گروه از مهره.75
)كتاب درسي 18ي  مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –نخبگان عالمه 
  تكرار 5

توانايي  آسيب به چه قسمتي از شكل روبرو، منجر به عدم) الف.76
  )با ذكر شماره(شود؟ در عملكرد هوشمندانه مي

در كدام يك از جانوران زير، تقسيم بندي مركزي و محيطي ) ب
  در دستگاه عصبي وجود ندارد؟

  

  

  ماهي) 4  هيدر) 3  ملخ) 2        پالناريا           ) 1
)كتاب درسي 18و  14، 10هاي  مرتبط با متن صفحه(

   89 خرداد –هماهنگ كشوري
  تكرار 11
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  ؤال از متن كتاب درسيس 54
  هاي كتاب درسي از شكل  سؤال 17

  هاي كتاب درسي فعاليتاز   سؤال 1

  14 : تعداد كليدواژه

/ هاي حسي گيرنده :هاكليدواژه
/ گيرنده شيميايي/ گيرنده مكانيكي

/ گيرنده درد/ گيرنده نوري/ گيرنده دمايي
/ حواس ويژه/ هاي حسي پيكري گيرنده
/ خط جانبي ماهي/ چشم مركب/ تعادل
هاي  گيرنده/ هاي شيميايي در پا گيرنده

هاي پرتوهاي  گيرنده/ مكانيكي در پا
  فرابنفش و فروسرخ

 حواس

  )دار شناسنامهسؤال  72(

  هاي حسيگيرنده
 )دار شناسنامهسؤال  16 (

  هاي حسي جانورانگيرنده
 )دار شناسنامهسؤال  6(

  حواس ويژه
 )دار شناسنامهسؤال  50(

  هاي حسي كار گيرنده - 1

  كنند ها سازش پيدا مي گيرنده -2

  بويايي  - 5

  چشايي  -6

  هاي شيميايي در پا گيرنده -2

  ي مكانيكي صدا در پا ها هگيرند - 3

  ي نوري چشم مركب گيرنده -4

  هاي مكانيكي خط جانبي گيرنده - 1

  هاي  تماسي  گيرنده -1
  هاي دمايي گيرنده -2
  هاي حس وضعيت گيرنده -3
  هاي درد گيرنده -4 

  اثر نور بر شبكيه -2

  تطابق - 3

  چشم  ساختار كره - 1

  ساختارگوش - 1

  حفظ تعادل -4

  بينايي - 1

  حواس را به دو گروه تقسيم - 3
  .مي كنند    

  حواس پيكري -4

  مبيماري هاي چش-2

  شنوايي و تعادل - 3

  آستيگماتيسم -2

  پيرچشمي - 3

  بيني و دوربيني نزديك - 1

 پردازش اطالعات حسي-7

  تبديل صدا به پيام عصبي -2

  هاي فروسرخ مارزنگي گيرنده - 5

ميزان تسلط خود را با رنگ  :گام اول
  .مشخص كنيد

  لطممس :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  مسلط نيستم :زرد
دانش اگر در گام اول،  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد، 
 ،هاي بعدي پيشرفت كرديد نوبت اما در

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
  .كنيد

ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ
ها نياز به  شويد در كدام قسمت مي

  .بيشتري داريدتمرين

پيشرفت   درخت دانش، گام به گام با
زرد          سبز         آبي          .خود را ارزيابي كنيد

زرد          سبز         آبي         

زرد          سبز         آبي         
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  هاي حسي ويژگي گيرنده) الف

  .است آن از بخشي يا ياخته حسي گيرنده -
  . عصبي تبديل كند به پيام را محرك اثر است  و قادر دادهمحرك را تشخيص  اثرنوع  -
  ، درد هاي مكانيكي ، شيميايي، دمايي، نوري گيرنده: اي حسي براساس نوع محركه تقسيم بندي گيرنده -

  هاي حسي  كار گيرنده
 را گيرنده غشاي نتيجه پتانسيل ودر ها يون به را گيرنده غشا نفوذپذيري گوناگون، هاي روش بهها اثر محرك را دريافت كرده و محرك  گيرنده
  . پيام عصبي ايجاد مي شود اگر تغيير پتانسيل به حد كافي قوي باشد دهد و مي تغيير
  دما تغيير و شيميايي مواد ،در اثر فشار شكل تغيير: گيرنده ياخته غشاي نفوذپذيري ي از عوامل تغيير دهنده برخي

   .احاطه شده استند اليه و انعطاف پذير فت پيوندي چبا توسط - 2يك نورون حسي   )دارينه( انتهاي دندريت - 1: ي فشار پوست گيرنده
  : ي فشار پوست ايجاد پيام عصبي در يك گيرنده ي نحوه

 غشاي يوني هاي كانال نتيجه در. شود مي شكل آن و موجب تغيير داده قرار فشار تحت را دندريتي  رشته پوشش اطراف گيرنده، شدن فشرده
 پيام صورت به شده ايجاد عمل پتانسيل و كند مي ايجاد عمل پتانسيل دندريت، در تغيير اين. كند مي تغيير غشا الكتريكي پتانسيل و باز، گيرنده
  .شود مي هدايت مركزي عصبي به دستگاه عصبي

  كنند ها سازش پيدا مي گيرنده
اين . كند نمي ارسالپيام عصبي  هيچ تري ايجاد كرده و يا گيرنده پيام عصبي كم ،در معرض يك محرك ثابت طي مدتي گيرنده گرفتنبا قرار 

  .شود پديده سازش گيرنده ناميده مي
  .كند ي درد سازش پيدا نمي گيرنده -

   كنند حواس را به دو گروه تقسيم مي
  حواس ويژه  - 2                       حواس پيكري             - 1

  حواس پيكري
  . قرار دارند ها سكلتي و زردپيي اها در بخش هاي گوناگون بدن نظير پوست و ماهيچه -
  ارسال اطالعات حسي به دستگاه عصبي مركزي  -
   .اند پيوندي بافت از پوششي درون هايي دندريت يا و آزاد دندريت انتهايهاي حواس پيكري داراي  گيرنده -
  درد و دما ،وضعيت ،تماس حس شاملهاي حواس پيكري  گيرنده  -

  تماسي ي  گيرنده
  .باشد ميديگر بدن هايبافتمكانيكي در پوست واز نوع گيرنده

  تحريك توسط تماس، ارتعاش، فشار 
  .ها وابسته است هاي مختلف، متفاوت است و به تعداد گيرنده حساسيت در بخش

  .هاي بزرگ و پوست جاي دارندهايي مانند برخي سياهرگدر بخش  دمايي هاي گيرنده
  بدندرون بدن و سطح حساس به تغييرات دماي 

 ارسال اطالعات به مغز  حس وضعيت  هاي گيرنده
  ، زردپي ها و كپسول پوشاننده مفصل )حساس به تغيير طول ماهيچه(هاي اسكلتي  قرارگيري در ماهيچهمحل 

  درد  هاي گيرنده

  .قرار دارندها  هاي داخلي نظير ديواره سرخرگ در پوست و اندام
  .انتهاي دندريت آزاد هستند

  )اسيدالكتيك ي مواد شيميايي نظير بريدگي، گرما و سرماي شديد، برخ(بافتي  پاسخ به آسيب
  سازش ناپذير 

  . باشد يك سازوكار حفاظتي ميدرد 

  .هاي عصبي هستند هاي ياخته در پوست، دندريت دهاي حس تماس، دما و در گيرنده :نكته
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 هاي حسي گيرنده كار  
  مرجع   

  .اس نوع محرك نام ببريدهاي حسي را براس انواع گيرنده.77
)كتاب درسي 20ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  ؟دهد چه كاري انجام ميذكر كنيد و  را تعريف كنيدحسي  ي گيرنده.78
)كتاب درسي 20ي  متن صفحه بامرتبط (

  

  ؟كنند هاي حسي چگونه اثر محرك را به پيام عصبي تبديل مي گيرنده.79
)كتاب درسي 20ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  .گيرنده را تغيير دهند، نام ببريد ي ياخته يتوانند نفوذپذيري غشا سه مورد از عواملي را كه مي.80
)كتاب درسي 20ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  
  

 كنند پيدا مي  شها ساز گيرنده.  

  ؟شود در يك گيرنده فشار پوست چگونه پيام عصبي ايجاد مي.81
)سيكتاب در 20و  19ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  . ها را تعريف كنيد سازش گيرنده ي پديده.82
)كتاب درسي 21و  20ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  .ها را توضيح دهيد ي سازش گيرنده ي پديده با ذكر مثالي فايده.83
)كتاب درسي 21و  20هاي  مرتبط با متن صفحه(

  

  
  

 كنند حواس را به دو گروه تقسيم مي.  

  : دجدول مقابل را تكميل كني.84

   حركمبراساس نوع  نوع گيرنده  گيرنده 
 A  چشايي روي زبان 

 B  شبكيه چشم 
 C  فشار پوست 

 D  ها فشار خون ديواره رگ
 E  بويايي بيني 

)كتاب درسي 21ي  صفحه 1 و فعاليت مرتبط با متن(

  

  .انواع حواس را نام ببريد.85
)كتاب درسي 21ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  ؟ كنند العات را به كدام بخش دستگاه عصبي ارسال ميحواس پيكري اط.86
)كتاب درسي 21ي  مرتبط با متن صفحه(

  

 ؟هايي هستندچه نوع گيرندهاياز نظر ساختار ياخته پيكري هاي حواس گيرنده.87
)كتاب درسي 22و  21هاي  مرتبط با متن صفحه(

  

  .هاي پيكري را نام ببريد انواع حس.88
)كتاب درسي 21 ي مرتبط با متن صفحه(
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  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.89
 .شوند تحريك مي.........و يا  .........بوده كه با تماس ،  ........هاي  از نوع گيرنده تماسيهاي  گيرنده) الف
  .باشد يك نورون حسي مي ........... ،فشار پوست ي گيرنده) ب
  .اند حساس  ...........ها به  هاي حس وضعيت درون ماهيچه گيرنده) ج

)كتاب درسي 22و  21هاي  مرتبط با متن صفحه(

  

  : هاي دمايي به سواالت زير پاسخ دهيد  در ارتباط با گيرنده.90
  . هاي عصبي حسي هستند ياخته ...........ها  اين گيرنده) الف
  )مثال كافي است 2(ها در كجا قرار دارند؟  اين گيرنده) ب
  .اند حساس ........... و  ...........ي دمايي به تغييرات دماي ها گيرنده) ج

)كتاب درسي 22و  21هاي  مرتبط با متن صفحه(

  

 :هاي حس وضعيت با توجه به گيرنده.91
  ؟ كنند هاي خود را در نهايت به كجا ارسال مي ها پيام اين گيرنده) الف
  ؟ها در كجا قرار دارند اين گيرنده) ب

)كتاب درسي 22ي  صفحهمرتبط با متن (

  

  )بدون ذكر دليل. (نيدهاي زير را تعيين كدرستي و يا نادرستي هريك از عبارت.92
  . ها قرار دارند سرخرگ ي هاي درد فقط در پوست و ديواره گيرنده) الف
  . بافت پيوندي پوشش داده استنوعي هاي درد را  هاي گيرنده اطراف دندريت) ب
  . شوندموجب تحريك يك نوع گيرنده  دتوان مياسيد  كتيكسرماي شديد همانند ال) ج
  .پذير است پيكري سازش يسح ي هر گيرنده) د

)كتاب درسي 22و  21هاي  مرتبط با متن صفحه(
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  حواس ويژه) ب
  .باشند چشايي مي و بويايي دل،تعا بينايي، شنوايي، حس هاي گيرنده شامل و دارند قرار انسان سر درون حسي هاي اندام در ويژه حواس هاي گيرنده
  بينايي 

  اشك و چشم ي كره روي چربي بافت ها، مژه ها، چشم، پلك ي كاسه استخواني حفره: عوامل حفاظتي از چشم
         :ي چشم از خارج به داخل عبارتند از هاي كره يهال
  )چشم يجلو شفاف ي پرده(و قرنيه ) محكمو  سفيد رنگ اي پرده(صلبيه  : ترين خارجي - 1
 بخش(عنبيه  و )هاي مژگاني ماهيچه عنبيه شامل و مشيميه بين هاي هحلق(جسم مژگاني ، )پر از رگ خوني و دار رنگدانه اي اليه( مشيميه: مياني - 2

  ) .در وسط آن سوراخ مردمك قرار دارد، قرنيه پشت در چشم رنگين
  )جسم مژگاني به تارهاي آويزيبه نام  هايي رشته اتصال توسط و پذير انعطاف همگرا،(عدسي  -
  .شوند سوراخ مردمك مي شدن )نور كمدر ( و گشاد )نور زياددر ( گتنباعث  تحت تاثير اعصاب پاراسمپاتيك و سمپاتيك عنبيه صاف هاي ماهيچه -
  شبكيه : ترين داخلي - 3
  .ي عصبي استها ياختهو  )اي هاي مخروطي و استوانه ياخته(هاي نوري  بسيار نازك و شامل گيرنده -
  .شوند تحريك مي زيادهاي مخروطي در نور  ياختهاي در نور ضعيف و  استوانه هاي ياخته -
  .دنده را مي و جزئيات اشيا ها مخروطي به ما توانايي ديدن رنگ هاي اختهي -
  .شود ميي عصب بينايي به مغز فرستاده  شود به وسيله ي نوري ايجاد مي گيرنده هاي ياختهپيام عصبي كه در  -
  .است يي نور ي كور فاقد گيرنده نقطه. گويند ي كور مي شود، نقطه را كه عصب بينايي از شبكيه خارج مي بخشي -
  .ي چشم قرار دارد و در دقت و تيزبيني چشم اهميت دارد ي زرد نام دارد در امتداد محور نوري كره بخش ديگري از شبكيه كه لكه  -
  : كند ي شفاف عبور مي ار ناحيهچه از نور ضمن عبور از چشم -
  زجاجيه) 4                         عدسي) 3                       زالليه )2                           قرنيه) 1

 براي را يژناكس و غذايياين مايع مواد  ).شود ها ترشح مي توسط مويرگ(منشأ پالسمايي دارد كه  است فضاي جلوي عدسي در شفاف يمايع: زالليه
  . دهد مي خون به و مي كند آوري جمع را ها آن دفعي مواد و فراهم قرنيه و عدسي
  . كند كه شكل كروي چشم را حفظ مي است فضاي پشت عدسي در اي و شفاف ماده ژله: زجاجيه

  :هاي گيرنده د پيام عصبي در ياختهنحوه ايجا
  .شود منجر ميايجاد پيام عصبي  ها كه به راه اندازي يكسري واكنشها اين ياخته ر دره نوتجزيه ماده حساس بنوريي  گيرندههاي  برخورد نور به ياخته 
     .است حساس به نور ي مورد نياز براي ساخت ماده A ويتامين  -

  .روند مي مقابل سمت مخ ي نيمكره به چشم يك بينايي عصب هاي اكسون از بخشي كه است حليم: بينايي )ليپايچ( كياسماي
  .نام دارد» تطابق«عدسي، براي تشكيل تصوير بر روي شبكيه،  همگراييتغيير : تطابق
  .شود طورتر ميتر و ق عدسي كروي ،شود و هنگام ديدن اشياي نزديك كم مي كنيم قطر عدسي وقتي به اشياي دور نگاه مي : نكته

  هاي چشم بيماري
شـده  يابد فـرد بـه پيرچشـمي مبـتال      ميو قدرت تطابق كاهش  ،شود ميتر  كمعدسي چشم  پذيري زماني كه انعطاف ،با افزايش سن :چشميپير 
  .است
تواند اشياي دور  د و فرد نميشو تشكيل مي  باشد تصوير اشياي دور، در جلوي شبكيه بزرگي چشم بيش از اندازه  هنگامي كه كره: بيني نزديك 

  )واگرا( .شود اصالح مي مقعررا واضح ببيند كه با عدسي 
شـود و فـرد بـه دوربينـي      باشد، تصوير اشياي نزديك در پشت شبكيه تشـكيل مـي   تر كوچكاز حد طبيعي ي چشم  در حالتي كه كره: دوربيني 

  )مگراه( .شود مبتالست كه با عدسي محدب اصالح مي
  .تواند تغيير همگرايي عدسي چشم باشد بيني مي ديگر دوربيني و نزديكعلت  :نكته
ي  رسـند و روي يـك نقطـه    ديگـر مـي   اگر سطح عدسي و يا قرنيه كامالً كروي و صاف نباشد پرتوهاي نور به طور نامنظم به هـم : آستيگماتيسم 

شـود كـه عدسـي آن عـدم      مـي از عينكـي اسـتفاده    اصالح ديـد  براي .شود و همين باعث عدم تشكيل تصويري واضح مي شوند شبكيه متمركز نمي
  . نواختي انحناي قرنيه يا عدسي چشم را جبران كند يك
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  شنوايي و تعادل 
  .گوش از سه بخش بيروني، مياني و دروني تشكيل شده است

انتهاي مجـراي گـوش،   . است )امواج صوتي به گوش ميانيانتقال ( و مجراي گوش ) آوري امواج صوتي را دارد ي جمع وظيفه( ي گوش شامل الله :گوش بيروني
  .شوند گوش مياني و گوش دروني توسط استخوان گيجگاهي محافظت مي

ي گوش  ارتعاشات را به مايعي كه محفظه اند و به هم مفصل كه) به داخل از خارج(هاي چكشي، سنداني و ركابي است  شامل استخوان :گوش مياني
  .دكن نتقل ميروني را پركرده است، مد
  .پرده صماخ در بين گوش بيروني و مياني قرار دارد -
  .يكسان باشد )بين گوش بيروني و مياني( ي صماخ در دو طرف پرده هوادهد تا فشار  شيپوراستاش هوا را بين گوش مياني و حلق انتقال مي -

ي گوش دروني حلزون گوش نام دارد و در آن نوعي  محفظهخشي از ب. بخش حلزوني و دهليزي تشكيل شده است 2گوش دروني از  :گوش دروني
  .ددار قرار دارن هاي مژك ياختهي مكانيكي به نام  گيرنده

قـرار  ) اي غشايي كه در پشت آن، حلزون قرار دارد پرده(بيضي  دريچه نام به اي دريچه روي طوري ركابي استخوان كف: تبديل صدا به پيام عصبي
مژكـدار و   هـاي  ياختـه  هـاي  مـژك  خم شـدن باعث  گوش حلزون ارتعاش مايع درون .آورد يچه را به ارتعاش درميدر استخوانگرفته كه لرزش 

  .رود به مغز مي بخش شنوايي عصب گوششود كه اين تحريك به صورت پيام عصبي از طريق  مي ها تحريك آن
   حفظ تعادل
هـاي گيرنـده    هـاي ياختـه   خـم شـدن مـژك   بـه يـك سـو    خم شدن ماده ژالتينـي  اي دايره حركت مايع درون مجاري نيمچرخش سر

توليد پيام عصبي(ها  تحريك گيرنده( هاي عصبي حسي  يام عصبي به ياختهارسال پ)هليزي عصب شنواييشاخه د (   انتقال پيام به مغز  
  بويايي 

   .ي بيني قرار دارند حفره سقفدر هايشان  مژكعصبي هستند كه  يهاي هاي بويايي ياخته گيرنده -
  .هايشان مژكدار است دندريت -
   مخبه قشر  ارسال پيام عصبي هاي عصبي و در نهايت تهاين ياخ )آسه( ارسال پيام بويايي به لوب بويايي در مغز توسط آكسون -

  چشايي 
 با. باشد مي شيميايي هاي گيرنده نوع از چشايي گيرنده چندين شامل چشايي جوانه هر. دارند قرار چشايي هاي جوانه هاي زبان در دهان و برجستگي

 چشـايي  هـاي  گيرنـده  .شوند تحريك مي و كرده برخورد ها جوانه درون چشايي هاي گيرنده به ها مولكول اين بزاق، درون غذا هاي مولكول شدن حل
  .كند مي احساس را )گلوتامات آمينواسيد داراي غذاهاي غالب مزه( اومامي و ترشي، تلخي شوري، شيريني، اصلي ي مزه پنج زبان

  پردازش اطالعات حسي 
  .شوند، ماهيت يكساني دارند ركزي ارسال ميها ايجاد شده و به دستگاه عصبي م هاي عصبي كه توسط گيرنده پيام -
  .شوند هاي ويژه از دستگاه عصبي مركزي و قشر مخ وارد مي هاي حسي به بخش يا بخش هاي ارسالي توسط گيرنده پيام -
  
 حواس ويژه  

  مرجع   

  هاي حواس ويژه در كجا قرار دارند؟ گيرنده.93
)كتاب درسي 23ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  

 بينايي 

  .فاظت كننده  از چشم را نام ببريدوامل حع.94
)كتاب درسي 23ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  :    كنيد  وقتي شما در نور زياد به يك شي رنگي نزديك نگاه مي.95
  كنند؟  هاي مژگاني چگونه به ديد بهتر شما كمك مي در اين حالت ماهيچه) الف
  ؟ندشو تر تحريك مي هاي نوري شبكيه بيش كدام گيرنده) ب

)كتاب درسي 25 و 24هاي  مرتبط با متن صفحه(

   95 آران و بيدگل –چي  ابريشم
  تكرار 12
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؟رك رنگ و جزئيات اجسام در قشر مخ همراه استهاي شبكيه با د پيام عصبي توليد شده در كدام گيرنده) الف.96
       .)يح دهيدتوض( ؟كند مي يكنيم قطر عدسي چشم چه تغيير نگاه مي دور يوقتي به اشيا) ب

)كتاب درسي 25 و 24هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95تهران  –كوثر 
  تكرار 18

  

  باشد؟ ها داراي نقش مي كدام بخش ي مايع شفاف جلوي عدسي چه نام دارد و در تغذيه.97
)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

  95بوكان  -خرداد  14
  تكرار 6

  

  .      ها را بنويسيد ا نام برده و تفاوت عمل آنهاي نوري شبكيه ر انواع گيرنده.98
)كتاب درسي 25 و 24هاي  مرتبط با متن صفحه(

   95بوكان  -خرداد  14
  تكرار 12

  

  ؟     شود مي انجامهاي موجود در عنبيه چه نقشي دارند و اين عمل چگونه  ماهيچه.99
)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

   95 شهر بابك –خميني  امام
  تكرار 8

                      تر است؟ ام تعريف براي تطابق كاملكد.100
  كاهش قطر عدسي در نگاه كردن به جسم دور ) 1
  افزايش قطر عدسي در نگاه كردن به اجسام نزديك ) 2
  وي شبكيه در هر حالت ر بر واضح تغيير قطر عدسي و تشكيل تصوير) 3
  جسام دورافزايش قطر عدسي در نگاه كردن به ا) 4

)كتاب درسي 25ي  مرتبط با متن صفحه(

   95 قروه –تربيت 
  تكرار 5

  
  

  :                اصطالحات زير را تعريف كنيد.101
 )كتاب درسي 25 و 24 يها مرتبط با متن صفحه(                      كور  ي نقطه) ب       تطابق ) الف

  95سقز  –شاهد 
  تكرار 10

  

  )    بدون ذكر دليل. (بارت هاي زير را مشخص كنيددرستي و يا نادرستي ع.102
  . شود اجسام دور قطر عدسي زياد مي براي ديدن) الف
  . ي چشم قرار دارد داد محور نوري كرهزرد در امت ي لكه) ب
  . شود ضخيم و نازك مي ،عضالت مژگاني هاي متصل به رشته عدسي چشم توسط) ج

)كتاب درسي 25ي  مرتبط با متن صفحه(

  95آباد  پارس –نب زي
  تكرار 8

  

  ؟    ي چشم اختصاص دارد كدام عمل به مايع شفاف كره.103
  حفظ شكل كروي چشم) 4جمع آوري مواد دفعي       ) 3دقت و تيزبيني           ) 2ديدن رنگ و جزئيات      ) 1

)كتاب درسي 27تا  23ي ها مرتبط با متن صفحه(

  95دزفول  –ستارگان 
  تكرار 5

  

  ؟   شود تر مي قطر عدسي چشم ما كم ،ي واضح ديدن در كدام حالتبرا.104
)كتاب درسي 25ي  مرتبط با متن صفحه(

  94محالت  –سما 
  تكرار 5

  :         پاسخ كوتاه دهيد.105
  ؟ هايي است اني در چشم شامل چه بخشاجسام مژگ) الف
  ؟ هاي صاف عنبيه چيست يچهماه و انواع نقش) ب
  ؟ ر چشم كدام اليه استدا ي رنگدانه يهال) ج
  .كند را مشخص كنيد خرين محيط شفاف چشم كه نور از آن عبور ميآ) د
  ؟تري دارد نوري شبكيه آكسون طويل كدام گيرنده) ـه

)كتاب درسي 25تا  23ي ها صفحه مرتبط با متن(

   95 بجنورد  – تالش
  تكرار 12

  
  
  
  
  
  

               .نقش هريك از موارد زير را در چشم بنويسيد.106
  زرد ي لكه) ب                                   هاي موجود در عنبيه ماهيچه) الف

)كتاب درسي 25و  24ي ها مرتبط با متن صفحه(

   94 تهران –حافظ 
  تكرار 6

  

  )براي هر مورد بيان يك نقش كافي است(؟ نقش هريك از موارد زير در چشم چيست.107
  مژگاني  هاي ماهيچه) الف
  ايع زالليه م) ب
  هاي مخروطي گيرنده) ج

)كتاب درسي 25تا  23ي ها مرتبط با متن صفحه(

  95رضوانشهر  –الزهرا  فاطمه
  تكرار  9
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  ؟باشد هايي مي مياني چشم شامل چه بخش ي اليه.108
)كتاب درسي 24و  23ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  : جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد .109
  .است ...........شامل كه ........... و ........... بين هاي حلقه اني،مژگ جسم) الف
  . باشد متصل مي ...........هايي به  و با رشته ...........و   ...........عدسي چشم ) ب

)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  آن چيست؟  ي وظيفه ويژگي و اي پر شده و فضاي پشت عدسي توسط چه ماده.110
)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  ؟هايي است نوع ياختهچشم شامل چه  ي ترين اليه داخلي.111
)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  باشد؟ هاي عصبي مي از ياخته يايه عصب بينايي شامل چه قسمت.112
)كتاب درسي 24ي  مرتبط با متن صفحه(

  

  .هاي نوري را بنويسيد گيرندهمسير عبور پرتوهاي نوري براي رسيدن به .113
)كتاب درسي 24و  23ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  

 هاي چشم بيماري  

         .جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل نماييد.114
  . شوند تحريك مي ...........و   ...........در  نور  بيشتر اي و مخروطي به ترتيب  هاي استوانه ياخته) الف
  . دهد را مي ...........و   ........... شود و به ما توانايي ديده مي ...........تر در  ي بيشسلول مخروط) ب
  .باشد مي ........... علت بيماري پير چشمي) ج

)كتاب درسي 26 و 25هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95بجنورد  –دانش 
  تكرار  18

  

كند و باعث شود قسمت پشتي كره چشم به جلو سرطاني در پشت چشم فردي رشد ي در صورتي كه يك توده.115
  : هل داده شود

  ؟                     آيد چه مشكل بينايي براي فرد پيش مي) الف
  شود؟ اين مشكل با چه عدسي برطرف مي) ب

)كتاب درسي 26ي  ب صفحه - 7مرتبط با متن و شكل (

  95آران و بيدگل  –چي  ابريشم
  تكرار 5

  
  

  .توضيح دهيدگماتيسم را علت بيماري آستي.116
)كتاب درسي 27ي  صفحه 8و شكل  مرتبط با متن(

  94رضوانشهر  –انقالب اسالمي 
  تكرار 13

  

              شود؟  پيرچشمي چيست و چگونه درمان مي) الف.117
  بخشي از شبكيه كه عصب بينايي از آن خارج مي شود چه نام دارد؟) ب

)درسي كتاب 26 و 24هاي  مرتبط با متن صفحه(

  95خواف  –سيماي نور 
  تكرار 9

  

ها چگونه اين بيماري. را بنويسيد آورند وجود مي و نوع نقصي كه به بيني هاي دوربيني و نزديك علت بيماري.118
    )براي هر مورد ذكر يك علت كافي است( ؟شوند اصالح مي

)كتاب درسي 26و  25ي ها مرتبط با متن صفحه(

  94پيرانشهر  –خميني  امام
  تكرار 16

  

  :    در رابطه با ساختار و عملكرد چشم به سواالت زير پاسخ دهيد .119
  ؟ ش رنگين در جلوي چشم چه نام داردبخ) الف
  ؟ شود ي شفاف جلوي چشم چه ناميده مي پرده) ب
  ؟ شوند را نام ببريد دو بخش از چشم كه فاقد مويرگ خوني هستند و توسط زالليه تغذيه مي) ج
  ؟ شود شود چه ناميده مي وي شبكيه مير الي كه باعث تشكيل تصوير برمجموعه اعم) د
  ؟ ح استدوربيني با چه نوع عدسي قابل اصال) هـ
  كنند؟ نزديك در نور زياد قطر عدسي و مردمك چه تغييري مي يهنگام ديدن اشيا) و

)كتاب درسي 26تا  23ي ها صفحه ب 7و شكل  مرتبط با متن(

  95نيشابور  –شهيد بهشتي 
  تكرار 10
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  ؟ شود در كجا تشكيل ميبدون عينكوعينكنزديك با استفاده ازيدر عارضه دوربيني تصوير اشيا.120
)كتاب درسي 27تا  25ي ها مرتبط با متن صفحه(

  95بوكان  –فارابي 
  تكرار 4

  

  : با توجه به شكل مقابل.121
  ؟ باشد فرد مبتال به چه بيماري مي) الف
  ؟ شود عدسي اين بيماري اصالح مي نوعبا چه ) ب
  ؟شود وير اشيا دور در كجا تشكيل ميتص) ج

)كتاب درسي 25و  24هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن(

  

  .بيني يا دوربيني را بنويسيد ي نزديكبيمار هاي دو مورد از علت.122
)كتاب درسي 27تا  25ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  صحيح است؟ » يدوربين«كدام عبارت در مورد .123
      . شود تحدب عدسي زياد مي) 1
  . شود با عدسي مقعر تصحيح مي) 2
    . شود ي چشم زياد مي قطر كره) 3
  . شود ه تشكيل مييتصوير اشياي نزديك در پشت شبك) 4

)كتاب درسي 26و  25هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن(

  

 :هاي زير را با كلمات مناسب پر كنيدعبارت.124
  .هاي حسي را پوششي از بافت پيوندي احاطه كرده است گيرنده...........  ر پوست، اغلبد) الف
  . شود ، شامل عضالت و تارهاي آويزان ديده مي........... در تشريح چشم گاو، كنار عدسي، ) ب

)كتاب درسي 28و  21هاي  مرتبط با متن صفحه(

  96خرداد   –هماهنگ كشوري 
  تكرار 1

  

 عادلشنوايي و ت  
  

  : به سؤاالت زير پاسخ مناسب دهيد.125
  ؟   اند ببينيم توانيم تصاويري را كه روي نقطه كور افتاده به چه علت نمي) الف
  ؟ي گوش خارجي چيست وظيفهاجزا و ) ب

)كتاب درسي 29و  28ي ها مرتبط با متن صفحه(

  اردبيل  –فرزانگان 
  تكرار  6

  
  

  ؟       رار دارددر كدام ناحيه از گوش ق شيپور استاش.126
)كتاب درسي 29ي  صفحه 9و شكل  مرتبط با متن(

  94مشهد  –رضي 
  تكرار 5

  

  ؟  شود حفاظت در گوش خارجي چگونه انجام مي.127
)كتاب درسي 29ي  مرتبط با متن صفحه(

  94بهشهر  –شهيد آقايي 
  تكرار 9

  

 .زير پاسخ دهيدهايهاي حسي در انسان، به سؤال ندامدر مورد ا.128
  هاي حسي را دارد؟  ترين تنوع گيرنده هاي حس، بيش يك از اندام كدام) الف
  . اولين محل همگرايي نور در چشم را بنويسيد) ب
  . دهد رو قسمتي از گوش انسان را نشان مي شكل روبه) ج

  . نام بخش مشخص شده را بنويسيد     

)كتاب درسي 29و  24تا  21هاي  صفحه 9و شكل  مرتبط با متن(
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  . هاي زير پاسخ دهيد ي حواس به پرسش درباره.129
 كنند؟ دسي به ترتيب چه تغييري ميكنيم قطر مردمك و قطر ع وقتي در تاريكي به جسم نزديك نگاه مي) الف
  شود؟ هواي درون گوش مياني، توسط چه مجرايي وارد آن مي) ب
  )طور دقيق به(ت؟ شنوايي اس مژكدار هاي داراي ياخته دروني كدام بخش از گوش) ج

)كتاب درسي 30 و 29 ، 24هاي صفحه 10و شكل مرتبط با متن (

  

  بيضي در گوش مياني چيست؟ ي دريچه ي وظيفه.130
)كتاب درسي 30تا  28ي ها مرتبط با متن صفحه(

  

  :ي حواس به پرسش زير پاسخ دهيد درباره.131
  .دشو كدام بخش از گوش، باعث انتقال هوا بين گوش مياني و حلق مي

)كتاب درسي 29ي  مرتبط با متن صفحه(

  96خرداد   –هماهنگ كشوري 
  تكرار 1

  

  
 حفظ تعادل  

 :  گذاري كنيد شكل مقابل را نام.132
1 :...........         
2 :...........   
3 :...........                 
4 :...........  

)كتاب درسي 31و  30ي  مرتبط با متن صفحه(

  94ساري  –شهيد بهشتي 
  تكرار 10

  

  : ش دروني به سواالت زير پاسخ دهيددر ارتباط با بخش دهليزي گو.133
  )يك مورد كافي است(؟ هايي تشكيل شده است ش از چه قسمتاين بخ) الف
  ؟كدار حس تعادل در كجا قرار دارندهاي مژ ياخته) ب

)كتاب درسي 31و  30هاي  مرتبط با متن صفحه(

  

  كنند؟  دايره چگونه موقعيت سر را تعيين مي كند، مجاري نيم كه سر حركت مي هنگامي) الف.134
 اند؟  ها هستند و به چه محركي حساس هاي اسكلتي جزء كدام گيرنده ماهيچه حس وضعيت درهاي  گيرنده) ب

)كتاب درسي 31و  30، 22هاي  مرتبط با متن صفحه(
  

  . زير پاسخ دهيد هاي رابطه با گوش به سؤالدر .135
  شنوايي  در شكل مربوط به با عالمت؟ ص شدهبخش مشخ) الف

   است يا احساس تعادل؟       
  ي صماخ متصل است؟ كدام استخوان گوش مياني به پرده) ب

  
 

  
  

)كتاب درسي 31و  30، 29هاي  صفحه 11و  9هاي  و شكل مرتبط با متن(

  

 :       ها پاسخ دهيد به پرسش.136
  ؟ گيرد منشا مي گاني از كدام اليه چشممژ ي ماهيچه) الف
  ؟بخش گوش داخلي در تعادل نقش داردكدام ) ب

)كتاب درسي 34و  29ي  مرتبط با متن صفحه(

   95 شيراز –فرزانگان 
  تكرار 7

  

 
 
 




