
 

 

  تنظین عصبی       (4فصل) نمونه سؤال علوم هشتن  

 

 کدام عبارت صحیح است؟( 1

     .تَ هرکس کٌترل تٌفص، ضرتاى قلة ّ فشار ذْى زر تظل الٌراع گرٍ ی حیات گفتَ هی شْز.الف

 .جفت ُطتٌس 43هرکسی  اعظاب هتظل تَ زضتگاٍ عظثی. ب

                        .ّظیفَ ی ضلْل پشتیثاى تْلیس غالف یا الیَ ی هحافع زر اطراف زًسریت ّ آکطْى اضت. ج

   .ُر ضَ طحیح ُطتٌس. ز

 

 کدام عول زیر فعالیت انعکاسی هحسوب نوی شود؟( 2

  ضرفَ. ز                         فکرکرزى -ج        ذویازٍ. ب ترشح تساق. الف

 

 جسن سلولی یک نوروى شاهل چه قسوت هایی است؟( 3

  ب ّ ج. ز                               ُطتَ ّغشا. جضیتْپالضن                    . ب تار عظثی. الف

 

 هحل ارتباط نوروى ها با یکدیگر چه نام دارد؟( 4

 رشتَ ی عظة. ز   پشتیثاىضلْل . ج           ضیٌاپص. ب پایاًَ ی عظثی. الف

1 

 

 غ              ص     .اعظاتی کَ پیام را تَ هراکس عظثی هی ترًس تَ آى ُا عظة حطی هی گْیٌس( الف

 غ              ص     .ّظیفَ ضلْل پشتیثاى تْلیس غالف یا الیَ ی هحافع زر اطراف زًسریت ّ آکطْى اضت (ب

 غ              ص     جفت ُطتٌس 43هرکسی اعظاب هتظل تَ زضتگاٍ عظثی ( ج

   غ              ص     .جِت حرکت عظثی زر زًسریت ّ آکطْى تاُن فرقی ًسارز( ز

2 

 

 .قرار زارز.................  ًراع زرّى  ّ...............  هغس زرّى( الف

 .زارًس.................... هاُیت  پیام ُای عظثی تتریثاٌا ( ب

 .هی گْیٌس.................... تَ ضلْل عظثی ( پ

 .جفت ُطتٌس.................... اعظاب هتظل تَ هغس ( ج

 .اضت............... کٌترل تعازل تسى ٌُگام راٍ رفتي ّظیفَ ی ( ز

 .رزارتثاط زا.................... زرّى ًْرّى جریاى الکتریکی ضعیفی ّجْز زارز کَ تا یْى ُای ضسین ّ ( ٍ

 .هی گْیٌس......................... تَ زًسریت ُا یا آکطْى ُای تلٌس ( ی
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 4 .ّظیفَ ی ترش هرکسی زضتگاٍ عظثی را تٌْیطیس

 .هد را تعریف کرزٍ ّ چِار هْرز از ّظایف آى را تٌْیطیس

 

5 

 .ضَ ّیژگی فعالیت ُای اًعکاضی را تٌْیطیس
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 7 عظة               .....................            آکطْى ّ زًسریت :                                   کاهل کنید

 8 فایسٍ غیر ارازی تْزى فعالیت ُای اًعکاضی چیطت؟

 راتط تیي هغس ّ ترش هحیطی زضتگاٍ عظثی چَ ًام زارز؟ (الف

 چٌس جفت عظة تَ آى ّارز شسٍ اضت؟ (ب

9 

 .قطوت ُای ضازًسٍ هغس را ًام تثریس
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 .قطوت ُای هشرض شسٍ رّی شکل زیر را تٌْیطیس ُریک ًام
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 ؟ضاقَ ی هغس زر کجا قرار زارز  (الف

 شاهل چَ قطوت ُایی هی شْز؟ (ب

12 

ّقتی یک ًْرّى تحریک هی شْز چَ اتفاقی زر آى رخ هی زُس؟ 

 

13 

 ضیٌاپص چیطت؟

 

14 

 .آیا تغییر قطر هرزهک زر ًْر زیاز یک فعالیت غیر ارازی اضت؟زلیل تیاّریس

 

15 

 .هْارز هشرض شسٍ را رّی شکل زیر هشرض کٌیس

                                                                                      

16 

 17 .تسى را تَ ُوراٍ فایسٍ آًِا تٌْیطیسچِار ًوًَْ از اًعکاش ُای 

 .آیا جِت حرکت عظثی زر زًسریت ّ آکطْى تاُن هتفاّت اضت؟زلیل پاضد ذْز را تٌْیطیس

 

18 

 19 .ًتش اعظاب حطی ّ حرکتی را تیاى کٌیس

 

 چرا قشر تیرًّی هد ذاکطتری رًگ اضت ّ قشر زاذلی آى ضفیس رًگ اضت؟

 

 

20 

 .جسّل زیر را کاهل کٌیس

 

 وظیفه ویژگی ساختاری نوع نوروى

 اًتتال اطالعات از اًسام ُای حطی تَ هراکس عظثی  حطی

   حرکتی

 زًسریت کْتاٍ، آکطْى کْتاٍ یا تلٌس  راتط
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