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  »بار الكتريكي«

برحسـب اتفـاق   . سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكـر كـردن قـدم بزنـد     -1

ي مساله اي بود و بر روي فرش اتاق خانه  روزي در حالي كه مشغول فكر كردن درباره

در هنگـام قـدم   . قدم مي زد، جورابي به پا داشت كه از الياف مصنوعي بافته شـده بـود  

آيـا  . تگيره در برخورد كـرد و احسـاس بـرق گرفتگـي نمـود     زدن ناگهان دستش به دس

  .توانيد علت اتفاقي را كه براي سارا روي داده بيان كنيد مي

از بين شكل هاي زير، نيروهاي بين ميله هـاي بـاردار، در كـدام شـكل هـا اشـتباه        -2

  است؟ چرا؟

و تعـداد  هنگام باردار شدن يك اتم فقط تعداد الكترون ها كـم يـا زيـاد مـي شـود       -3

براي هر يك از اين دو مورد بنويسيد كه چرا . پروتون ها و نوترون ها تغييري نمي كند

  تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، كم و زياد نمي شود؟

  :نوترون ها) الف

  :پروتون ها) ب

اگر جسـم بـارداري را بـه    «: سروش در گزارش درمورد كار با برق نما نوشته است -4

بدون باري نزديك كنيم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقـه هـا از يـك     كالهك برق نماي

  ».ديگر دور مي شوند و اگر بار جسم منفي باشد ورقه ها به هم نزديك مي شوند

  .شما براي نظر پويا دليل بياوريد. پويا معتقد است اين گزارش اشتباه است
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كي مثبت پيدا كنـد،  اگر دو جسم خنثي را به هم مالش دهيم و يك جسم بار الكتري -5

  ……………جسم ديگر

  .به همان اندازه بار مثبت مي گيرد) الف

  .به همان اندازه بار منفي مي گيرد) ب

  .با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفي مي گيرد) ج

  .داراي خاصيت مغناطيسي مي شود) د

كننـد،   مـي ي برق وقتيدر باالي تير چراغ برق، سيم هاي برق را تعمير  كارگران اداره -6

علت استفاده از . دستكش هايي به دست مي كنند كه از جنس پارچه هاي ضخيم است

  اين دستكش ها چيست؟

ي مسي را در دست گرفته و مي خواهـد بـا مـالش بـه يـك تكـه        منوچهر يك ميله -7

آيا او مي تواند اين كار را انجام دهـد؟ بـراي پاسـخ    . ي پشمي آن را باردار نمايد پارچه

  .ل بياوريدخود دلي

اگـر يـك   . ي عايقي قرار گرفته اسـت  ي فلزي خنثي مطابق شكل روي پايه يك كره -8

ي باردار مثبت به اين كره نزديك كنيم، وضعيت بارهاي مثبت و بارهـاي منفـي در    ميله

آيا اين دو بار با هم . ي فلزي به چه صورت در خواهد آمد؟ روي شكل نشان دهيد كره

  تفاوت دارد؟
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ما يا الكتروسكوپ وسيله اي است كه توسط آن آزمايشهاي ساده اي در مورد برق ن -9

معموالً تيغه هاي پايين در برق نماها به شكل لوال ساخته . الكتريسيته مي توان انجام داد

  .علت اين حالت لواليي را بنويسيد. مي شوند تا به راحتي بتوانند حركت كنند

ه از يك آزمايش را نشان مـي دهـد، درمـورد    با توجه شكل هاي زير كه دو مرحل -10

  :باردار بودن يا نبودن ميله و نيز نوع بار الكتريكي آن نظر خود را بنويسيد

  مرحله اول      مرحله دوم

بادكنكي را باد كرده و آن را به موهاي سر خود مالش مي دهيم وقتـي بادكنـك را    -11

بـه نظـر شـما    . خود مـي كشـد  از موهاي خود دور مي كنيم، موهاي سر ما را به سمت 

  علت اين اتفاق چيست؟

با ) الكتروسكوپ(وقتي يك ميله با بار منفي بسيار زياد را به كالهك يك برق نما  -12

ممكن است بيش از يك (بار مثبت باردار شده است، تماس بدهيم چه اتفاقي مي افتد؟ 

  .)مورد درست باشد

  .ورقه هاي الكتروسكوپ بدون بار مي شوند) الف

  .به احتمال زياد ورقه هاي الكتروسكوپ بار منفي پيدا مي كند) ب

  .بار مثبت ورقه هاي الكتروسكوپ بيش تر مي شود) ج

  .تغييري در وضعيت بارهاي ورقه هاي الكتروسكوپ ايجاد نمي شود) د

فاطمه به همراه گروه خود مشغول انجام آزمـايش هـايي بـا بـرق نمـا بـود ولـي         -13

فاطمه از بچه هاي گروه ايـراد گرفـت و بـه آنهـا     . بدست نمي آمدهاي مناسبي  جواب
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تذكر داد كه اصالً خوب كار نمي كنند در اين هنگام معلم علوم به سر ميز آنهـا آمـد و   

شـما بـراي مـا    . ي خوب نگرفتن بچه ها را رطوبت زيـاد هـوا اعـالم كـرد     علت نتيجه

بار الكتريكـي خـوب انجـام    بنويسيد چرا رطوبت باعث مي شود آزمايش ها مربوط به 

  نشود؟

در مورد هر يك از شكل هاي زير با ذكر دليل بنويسيد، بـين بادكنـك هـا نيـروي      -14

  رانش وجود دارد يا كشش؟

يك صاعقه يا آذرخش در چه هنگامي به وجود مي آيد؟ براي جلوگيري از ايجاد  -15

ي شود؟ اين وسـيله  خسارت صاعقه در ساختمان هاي بلند چه وسيله اي به كار برده م

  چه كاري انجام مي دهد؟

ي پشمي مـالش مـي دهـيم در پارچـه بـار       ي پالستيكي را با پارچه وقتي يك ميله -16

بـراي مـا   . ي پالستيكي بار الكتريكي منفـي انجـام مـي شـود     الكتريكي مثبت و در ميله

  بنويسيد الكترون ها در بين اين دو جسم چگونه جابجا مي شوند؟

  ك از حالت هاي زير بنويسيد كه اتم بار مثبت پيدا مي كند يا بار منفي؟در هر ي -17

  )      (از اتم دو الكترون كم شود ) الف

  )      (به اتم سه الكترون اضافه شود ) ب

  )      (به اتم دو الكترون اضافه شود   )پ

ي پالستيكي، يك قطعه چوب، يك  اجسام مختلفي مانند يك تكه مقوا، سيم، شانه -18

. دهيم را به كالهك برقنماي باردار شده اي تماس مي …اي، زغال باتري و ي شيشه ميله
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از كجا متوجه مي شويم كه كدام رساناي خـوب و كـدام رسـاناي ضـعيف يـا نارسـانا       

  هستند؟ چرا؟

اگر ميله اي را با بار الكتريكي منفي به كالهك الكتروسكوپي نزديك نماييم سپس  -19

ود را در تماس با الكتروسكوپ قرار دهيم و جدا كنـيم،  درهمان حال انگشت دست خ

  :سپس ميله را از كالهك دور كنيم در نتيجه الكتروسكوپ

  .داراي بار الكتريكي مثبت خواهد شد) الف

  .داراي بار الكتريكي منفي خواهد شد) ب

  .بدون بار خواهد شد) ج

  .براي انتخاب خود دليل بياوريد

ي پالسـتيكي در اختيـار دارد و او از دوسـتان     قطعه ي مسي و يك زهرا يك قطعه -20

توان  خود در گروه ابوريحان مي خواهد تا به او بگويند كدام يك از اين دو جسم را مي

با روش القاي بار الكتريكي باردار كرد؟ شما پاسخ زهرا را گفته و روش اين نوع باردار 

  .كردن را توضيح دهيد

اگـر  . برق نما كه بار معيني دارد نزديك مي شـود  يك جسم باردار به كالهك يك -21

بار جسم و الكتروسكوپ يكسان باشد چه تغييري در وضع ورقه ها ايجاد مي شود، در 

  صورتي كه بارها غير همنام باشند چه طور؟

ي بنزين، تابلواي نصب شده است كه روي آن  در پمپ بنزين ها و در محل تخليه -22

  :دليل اين نوشته را توضيح دهيد. تمطلب زير را نوشته شده اس
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  .ي بنزين، از اتصال زنجير عقب كاميون به زمين اطمينان حاصل كنيد لطفاً قبل از تخليه

با توجه بـه  . ي افقي متصل شده اند دو بادكنك پر باد مانند تصوير زير به يك ميله -23

علـت   تصوير، از بـين گزينـه هـاي داده شـده كـدام هـا مـي تواننـد صـحيح باشـند؟          

  .هاي خود را توضيح دهيد انتخاب

  .بار الكتريكي منفي دارد 2بار الكتريكي مثبت و بادكنك  1بادكنك ) الف

  .بار الكتريكي منفي دارد2بار الكتريكي مثبت و بادكنك  1بادكنك ) ب

  .بار الكتريكي منفي ندارد 2بار الكتريكي مثبت و بادكنك  1بادكنك ) پ

  .بار الكتريكي نداردهيچكدام از دو بادكنك ) ت

  .هر دوبار الكتريكي مثبت دارند 2و1بادكنك ) ث

  .هر دو بار الكتريكي منفي دارند 2و1بادكنك ) ج
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  »جريان الكتريكي«

در يك مركز بازيافت اتومبيل براي جابجا كردن اتومبيـل هـا از انـواع آهـن رباهـا       -1

تر است؟  راي اين محل مناسباستفاده مي شود بنظر شما كدام يك از انواع آهن رباها ب

  چرا؟

  آهن رباي دائمي      آهن رباي الكتريكي

دو كليد هسـتند كـه در    B,Aدر شكل زير دو مدار الكتريكي نشان داده شده است  -2

  .مدار قرار دارند

  در كدام مدار براي روشن شدن المپ الزم است هر دو كليد وصل باشد؟) الف

  افي است تا المپ روشن شود؟در كدام مدار وصل شدن يك كليد ك) ب

در يك مدار الكتريكي چه عاملي باعث ايجاد جريان الكتريكـي مـي شـود؟ مقـدار      -3

  جريان الكتريكي را با چه وسيله اي مي توانيم اندازه گيري كنيم؟

. يك آهن رباي تيغه اي دوبار هر بار درست از وسط به دو نيم تقسـيم شـده اسـت    -4

پيش از دو نيم شدن روي شكل نشان داده شده است، آيـا  دو قطب آهن رباي تيغه اي 

  ي تقسيم روي شكل نشان دهيد؟ مي توانيد قطب هاي آهن ربا را پس از هر مرحله

  .ي بين ولتاژ، آمپراژ و مقاومت الكتريكي را نشان مي دهد قانون اهم رابطه -5

 آمپراژ= 
 ولتاژ

 مقاومت الكتريكي

 

  .ك از سوال هاي زير پاسخ دهيدبا توجه به اين رابطه به هر ي
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اگر در يك مدار مقاومت الكتريكي بيش تر شود اگر ولتاژ تغيير نكند، آمپراژ چـه  ) الف

  تغييري خواهد كرد؟

  برابر كنيم، آمپراژ مدار چه تغييري خواهد كرد؟ 2اگر ولتاژ يك مدار را ) ب

كنـيم آمپـراژ چـه     برابر و ولتاژ آن را نصـف  3اگر مقاومت الكتريكي يك مدار را ) پ

  تغييري مي كند؟

  اگر ولتاژ دو سر يك مدار را صفر كنيم شدت جريان چه تغييري مي كند؟) ت

  هر يك از توضيحات زير مربوط به كدام روش ساخت آهن ربا است؟ -6

يك ميخ آهني كه به يك آهن رباي قوي متصل است، يك سوزن تـه گـرد را بـه     -الف

  )    . (خود جلب مي كند

دور يك ميخ آهني را سيم روكش دار بپيچيم و دو سر سيم را به باطري وصل اگر  -ب

  )    . (كنيم، ميخ آهن ربا مي شود

بار روي يك سوزن آهني بكشيم، سـوزن خاصـيت آهـن     100اگر يك آهن ربا را  -پ

  )    . (ربايي پيدا مي كند

ي شايد مشاهده كرده باشيد پرندگان كوچكي كه روي سيم هـاي لخـت فشـار قـو     -7

ايـن  . ولت نيـز مـي رسـد، مـي نشـينند      20000انتقال جريان الكتريسيته كه ولتاژ آن تا 

  چرا؟. پرندگان دچار برق گرفتگي نمي شوند

از نظر جنس رشته سيم المپ و ساير مشخصات كامالً با  B,Aالمپ هاي روشنايي  -8

تر از  خيمص Bهم مشابه هستند تنها تفاوت اين دو المپ اين است كه رشته سيم المپ 
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كدام المپ . ولت وصل كنيم 220اگر هر دو المپ را به برق . است Aرشته سيم المپ 

  پرنور خواهد بود؟ چرا؟

  .زيرا مقاومت آن بيش تر است A) الف

  .زيرا مقاومت آن بيش تر است B) د

  .زيرا مقاومت آن كم تر است A) ج

  .زيرا مقاومت آن كم تر است B) د

  .د در موارد رسانا و نارسانا را با هم مقايسه كنيدنقش الكترون هاي آزا -9

در شكل مقابل براي تيغه هاي آهن ربايي كه بين دو آهن ربا با نيروي مغناطيسـي   -10

  يكسان آويزان شده است چه اتفاقي مي افتد؟

  .جدول زير را كامل كنيد -11

  نام كميت

  اختالف پتانسيل

  انرژي الكتريكي

  يكاي اندازه گيري

  آمپر

  ماه
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ولـت روشـن مـي شـود در      3المپ چراغ قوه كه هر كدام با اختالف پتانسيل  12 -12

اگر يكـي از المـپ هـا بسـوزد،     . قرار گرفته اند) مطابق شكل(يك رشته سيم چراغاني 

  ي المپ ها چه وضعي رخ خواهد داد آيا روشن مي شوند؟ چرا؟ بريا بقيه

يوسف مشاهده كـرد كـه   . ه بودپدر يوسف يك يخچال نو خريده و به منزل آورد -13

او بـه يـاد   . باز و بسته كردن در اين يخچال نو، از يخچال قديمي شان سخت تر اسـت 

درس آهن ربا افتاد و به خاطر آورد كه در نوار دور در يخچال آهن ربـا بـه كـار رفتـه     

شـما پاسـخ   . حاال او مي خواهد علت محكم تر بودن در يخچال جديد را بدانـد . است

  .بنويسيد يوسف را

در كدام يك از مدارهاي زير آمپر سنج و ولت سنج به طور صحيح در مدار قـرار   -14

  .داده شده است

ها  به آهن رباهاي زير دقت كنيد با توجه به عالمت هائي كه رانش و ربايش قطب -15

  .را نشان مي دهند نام هر يك از قطب ها را مشخص كنيد

مپر سنج و يك منبع تغذيه كه ولتاژهاي متفـاوتي  گروهي از دانش آموزان با يك آ -16

را مي توان از آن دريافت كرد مدار زير بسته اند وقتي مقدار مقاومت را تغيير مي دهند 

دانش آموزان نتايج آزمـايش را در جـدول   . آمپرسنج عددهاي مختلفي را نشان مي دهد

  .جدول را تكميل كنيد. مقابل نوشته اند

  ولتاژ

6  
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12  

  آمپراژ

1  

2  

  اهم

2  

8  

اي كامالً مشابهه هم رنگ و هم انـدازه و   اگر يك قطعه آهن و يك آهن رباي تيغه -17

ي  هم شكل در اختيار شما قرار داده شود چگونه مي توانيد بدون استفاده از هيچ وسيله

  ديگر، آن دو را از يك ديگر تشخيص دهيد؟

  :مقاومت الكتريكي بودنددر گروه ابن سينا دانش آموزان در احل بحث راجع به  -18

هر دستگاه برقي كه مقاومت الكتريكي آن كـم تـر باشـد، بهتـر     «: محسن عقيده دارد كه

  .»است

  .علي با محسن مخالف است و براي مخالفت خود دليل هم دارد

  .آيا شما با محسن مخالف هستيد يا موافق؟ دليل انتخاب خود را با ذكر مثال بنويسيد

كافي باشد در كدام مواد الكتريكـي زيـر، راديـو روشـن خواهـد      اگر ولتاژ باطري  -19

  .شده؟ علت را بنويسيد
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يك ميخ آهني در اختيار داريد با چه روش هايي مي توانيد ميخ را تبديل به آهـن   -20

  .ربا كنيد؟ توضيح دهيد

  :مواد زير را در ستون مناسب جدول مواد رسانا و نارسنا بنويسيد -21

محلـول   -زنجيـر طـال   -اي ليوان شيشه -پالتوي چرمي -استيل ي كاسه -صندلي چوبي

  .آب و نمك

  :رسانا

  :نارسانا

بـراي درس جريـان   . فرهاد، حسين و آرش در كالس علوم در يك گـروه هسـتند   -22

آنهـا  . الكتريكي معلم از بچه ها خواست با وسايل موجود به يك مدار الكتريكي بسازند

هـر يـك از آنهـا    . كردند كه نور المپ كم است پس از ساخت مدار الكتريكي مشاهده

  . يك دليل براي اين پديده ارايه كردند

  .به نظر من اختالف پتانسيل در مدار كم است: فرهاد

  .به نظر من مقدار جريان در مدار كم است: حسين

  .به نظر من مقاومت الكتريكي در مدار زياد است: آرش

  ها موافق هستيد؟توضيح دهيد كه شما با نظر كدام از بچه 

در شكل زير دو سوزن ته گرد را مشاهده مي كنيد كه به انتهاي يـك آهـن ربـاي     -23

نشـان   Nيك قطب سوزن دوم در شـكل  . تخت چسبيده اند و هر دو آهن ربا شده اند

  .داده شده است



 ١٣

  .قطب هاي آهن ربا را روي شكل نشان دهيد -الف

  .دارد آهن ربا شدن سوزن ها به اين روش چه نام -ب

توضـيح  . گاهي اوقات آهن رباها را به دو گروه دايمي و موقت تقسـيم مـي كننـد    -24

  دهيد كه كدام گروه از آهن رباها را دايمي و كدام گروه را موقت مي نامند؟



 ١٤

  »انسان و حركت«

يك فوتباليست دچار آسيب ديدگي شـد و سـه مـاه از ميـادين دور مانـد، پـس از        -1

و توصيه كرد كه براي تقويت ماهيچه هايش يك رژيـم غـذايي   بهبودي پزشك تيم به ا

علت اين توصيه پزشـك چـه بـوده    . مناسب را رعايت كند و كمي هم با وزنه كار كند

  است؟

گذاري  در كدام گزينه درست نام) 2(و ) 1(داده شده در تصويرهاي هاي نشان مفصل -2

  .شده اند

  متحرك -2      ثابت، -1) الف

  ثابت -2      ثابت، -1) ب

  نيمه متحرك -2      ثابت، -1) ج

  متحرك -2    نيمه متحرك، -1) ب

حتماً شنيده ايد براي كمك به فردي كـه دچـار شكسـتگي اسـتخوان شـده قبـل از        -3

علت اين . ثابت كرد) آتل(حركت دادن او بايد ابتدا محل شكستگي را با دو تكه چوب 

  كار چيست؟ 

مشـخص  * اندام مورد نظر را با عالمت  در جدول زير نوع ماهيچه هاي موجود در -4

  .كنيد

  نام اندازه

  معده



 ١٥

  بازو

  زبان

  ساق پا

  صورت

  رگ

  ماهيچه صاف

  ماهيچه مخطط

  از بين كارهاي زير كدام ها جزو وظايف و اعمال استخوان هاي انسان است؟ -5

  حفاظت از بعضي اندام هاي بدن) الف

  تبادل گازاهي تنفسي) ب

  كمك به حركت) پ

  بول هاي خونتوليد گل) ت

  شكل دادن به بدن) ث

  دفع مواد زايد از بدن) ج

  مركز كنترل قند خون) چ

در شكل زير مراحل استخواني شدن استخوان هـاي پهـن در جمجمـه را مشـاهده      -6

  كنيد؟ مي

  .ي استخوان و غضروف را با توجه به اين شكل بنويسيد رابطه



 ١٦

بيـل قنـد، پـروتئين، آب، چربـي،     شيرگاو ماده اي است كه حاوي مواد فراواني از ق -7

به نظر شما خوردن شير گاو براي رشد اسـتخوان مفيـد   . امالح كلسيم و فسفر مي باشد

  .است يا ماهيچه؟ پاسخ خود را با ذكر دليل بيان كنيد

و ارادي يا غيرارادي ) قلبي -اسكلتي -صاف(جدول زير را با توجه به انواع ماهيچه -8

  :بودن آن تكميل كنيد

  ت ماهيچه مشخصا

  .دوكي شكل بوده و يك هسته اي است

  .مخطط، رشته اي، منشعب و داراي يك يا دو هسته هستند

  .هستند) مخطط(رشته اي، چند هسته اي و داراي خطوط تيره و روشن 

  نوع ماهيچه

  ارادي يا غيرارادي

ي تـيم خـود از    او در تمـرين روز گذشـته  . علي در يك تيم فوتبال بازي مـي كنـد   -9

بزرگ ترين تاندون بدن تو «: پزشك تيم به او گفته. ي تاندون پا آسيب ديده است يهناح

  ».آسيب ديده است

  نام ديگر تاندون چيست؟) الف

  ي برادر علي چيست؟ نام تاندون آسيب ديده) ب

  تاندون از چه نوع بافتي تشكيل شده است؟) پ

  .در شكل مقابل يك سلول استخواني را مشاهده مي كنيد -10



 ١٧

  .ي زمينه اي كه سلول استخواني در آن قرار دارد را روي شكل مشخص كنيد ماده) لفا

  ي زمينه اي از چه موادي درست شده است؟ ماده) ب

  براي استخوان چيست؟) ي زمينه اي ماده(اهميت وجود اين بخش ) پ

  آمد؟  اگر بين استخوان هاي انسان، غضروف وجود نداشت چه مشكالتي پيش مي -11

تاسفانه بعضي از دانش آموزان عادت بدي دارند كه هنگام نشستن روي نيمكـت  م -12

ايـن نـوع نشسـتن چـه     . كالس، پشت خود را خيلي خم مي كنند و راست نمي شـينند 

  آسيبي به ستون مهره هاي كمر وارد مي كند؟

ساله، آنها قـدي كوتـاه دارنـد در نتيجـه      25ساله است و برادرش محمد  14مريم  -13

. گرفته اند با رژيم غذايي مناسب و ورزش قد خود را چند سانتي افزايش دهندتصميم 

  . فكر مي كنيد هر دوي آنها موفق مي شوند؟ براي پاسخ خود دليل بياوريد

در شكل مقابل محل رباط ها، غضروف و مايع مفصلي را مشخص كنيد و وظيفـه   -14

  .رباط ها را بنويسيد

كلمه مناسب براي كامل كـردن هـر جملـه را انتخـاب     از بين كلمات داخل پرانتز  -15

  .كنيد

مفصـل هـا، اسـتخوان هـا،     . (هسـتند .. ……هاي بدن تكيه گاه مناسب براي ماهيچه) 1

  ).رگهاي خون

كلسيم  -آهن و كلسيم. (مي باشد.. ……ماده زمينه اي سخت استخوان ها از جنس) 2

  )فسفر و سديم -و فسفر



 ١٨

  )مفصل -مهره -غضروف. (مي گويند.. ……رامحل اتصال استخوان ها به هم ) 3

  .با كدام يك از جمله هاي زير موافق هستيد؟ دليل موافقت خود را بنويسيد -16

  .ي استخوان هاي بدن با انقباض ماهيچه ها صورت مي گيرد حركت همه) الف

حركت بعضي از استخوان ها با انقبـاض ماهيچـه هـا و بعضـي ديگـر بـا انبسـاط        ) ب

  .جام مي شودها ان ماهيچه

  .ي استخوان هاي بدن با انبساط ماهيچه ها صورت مي گيرد حركت همه) پ

ساله از نظر كدام خصوصـيت هـاي    20بين استخوان هاي يك نوزاد و يك جوان  -17

  .زير تفاوت وجود دارد؟ پاسخ خود را توضيح دهيد

  ها نوع اتصال استخوان) پ    اندازه استخوان ها) ب  تعداد استخوان ها) الف



 ١٩

  »هماهنگي و ارتباط«

ي پيراهن خود بود كه نوك سوزن به انگشـت دسـتش    فاطمه در حال دوختن دكمه -1

  .خورد و او به سرعت دست خود را از سون دور كرد

  چرا فاطمه دست خود را از سوزن دور كرد؟) الف

  اين واكنش ارادي است يا غير اردي؟) ب

  چه اتفاقي مي افتاد؟اگر سوزن وارد انگشت پاي فاطمه مي شد ) پ

  .در شكل مقابل شما قسمت هاي مختلف يك نورون را مي بينيد -2

  در اين سلول چه بخشي است؟ Aحرف ) الف

  پيام عصبي از كدام قسمت وارد نورون مي شود؟) ب

  پيام عصبي از كدام قسمت نورون خارج مي شود؟) پ

  كدام گزينه در مورد ويژگي هاي هورمون ها صحيح است؟ -3

  .به مقدار بسيار زياد ساخته مي شوند ولي اثرات كمي دارند) لفا

  .توسط خون به همه جاي بدن مي رسند) ب

  .در تمامي بدن به طور دايمي در حال ترشح هستند) پ

  .هر چه مقدار ترشح آنها بيش تر باشد اثر آن هم بيش تر مي شود) ت

  كدام بخش هاي يك نورون در ساختن اعصاب نقش دارند؟ -4

  .در جدول زير، جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد -5

  نوع نورون



 ٢٠

  رابط

  ويژگي ساختماني

  اكسون دندريت بلند

  اكسون كوتاه يا بلند دندريت

  اكسون بلند دندريت

  كار

  انتقال پيام عصبي از اندام هاي حسي و اعضاي داخلي بدن به مراكز عصبي

  باط بين نورون هاي            و   انتقال پيام عصبي در            و ارت

  ي بدن ي بخش هاي عمل كننده انتقال پيام عصبي از مراكز عصبي به كليه

افراد مبتال به بيماري قند يا ديابت بايد دايما داروي انسولين تزريق كنند علـت ايـن    -6

  كار را توضيح دهيد؟

بـا  . ك اكسـون دارد يك سلول عصبي مي تواند چند دندريت داشته باشد اما فقط ي -7

توجه به مسير ورود و خروج پيام عصبي به يك نورون، اين اختالف تعـداد را توضـيح   

  .دهيد

بدن ما انسان ها در سن نوجواني به طور ناگهـاني دچـار شـد و تغييـرات ظـاهري       -8

هـا   با توجه به عملكرد هورمون غدد زير توضيح دهيد كه ترشح كدام هورمون. شود مي

  .وثر هستنددر اين رشد م

  وادار كردن ساير غده ها به ترشح هورمون: هيپوفيز



 ٢١

  تنظيم مقدار كلسيم بدن: فوق كليوي

  سوختن مواد در سلول ها: تيروئيد

  تنظيم مقدار قند خون: لوزالمعهده

  :در تصوير مقابل مسير يك انعكاس عصبي را مشاهد مي كنيد -9

  چيست؟ 1نام نورون شماره ) الف

  اس عصبي كجاست؟مركز عصبي انعك) ب

  آيا عمل انعكاس نياز به آموزش دارد؟) پ

بـه  . ي دستگاه عصبي و دستگاه هورمـوني اسـت   تنظيم فعاليت هاي بدن به عهده -10

نظر شما فعاليت هايي كه نياز به سرعت عمل بيش تر دارند تحت نظارت كدام يـك از  

  .اين دو نوع دستگاه است؟ علت پاسخ خود را توضيح دهيد

  .جدول زير نام هر غده را با يك خط به عملكرد هورمون آن غده وصل كنيد در -11

  عملكرد هورمون

  تنظيم وضعيت عمومي بدن در مقابله با شرايط دشوار جسمي و روحي

  تنظيم مقدار قند خون

  تنظيم فعاليت هاي توليد مثلي

  تنظيم سوخت و سازمواد در سلول ها

  ريزتنظيم رشد و تنظيم ساير غده هاي درون 

  نام غده



 ٢٢

  تيروئيد

  هيپوفيز

  لوزالمعده

  فوق كليه

  جنسي

  با توجه به اطالعاتي كه در مورد رشد كلي اندام هاي بدن داريد به نظر شما انـدام  -12

هدف براي هورمون هاي غده هيپوفيز كدام اندام ها مـي باشـد؟ علـت پاسـخ خـود را      

  .توضيح دهيد
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