
  تهران اداره كل آموزش وپرورش شهر                                                      صندلي                                                        شماره     

  ٧منطقه مديريت آموزش وپرورش 

  دبيرستان هاتف

  زيست شناسي نام درس:                        دلكشجناب  رشته:                                   نام دبير:                                    هشتم پايه:                                                 نام ونام خانوادگي:                     

  صفحه   ٣  : تعداد صفحه                                         صبح ٧:٤٥ساعت شروع                        نوبت صبح          دقيقه               ٦٠: مدت امتحان                          ١٠/١٤٠٠ /٠٨تاريخ امتحان:  

  نمره باعدد:                                  نام مصحح:

  نمره باحروف:                              تاريخ و امضاء :                                

  

  نام مصحح:                                                  نمره تجديدنظر باعدد:

  تاريخ و امضاء:                                          نمره تجديد نظر باحروف:

  بارم  سواالت  رديف

  

  پاسخ كوتاه دهيد : 

صميم گيري در كدام بخش دستگاه عصبي گيريد با دست خود شاخه گلي را به دوست خود تقديم كنيد مركز اين ت شما تصميم مي-١

  ميباشد؟

  

  ركز عصبي كند شدن ضربان قلب قورباغه در چه بخشي از دستگاه عصبي آن قرار دارد؟م-٢

  

  ش محيطي دستگاه عصبي چيست؟رابط بين مغز و بخ-٣

  

  پشتيبان (نوروگليا)چيست؟دو وظيفه سلولهاي -٤

  

  توانايي ويژه سلولهاي عصبي چيست؟ -٥

  

  دام بخش دستگاه عصبي چيست؟كرمينه متعلق به ك-٦

  

  مال زير عمل انعكاسي محسوب نميشود؟كداميك از اع-٧

  اده غذالف)پلك زدن              ب)خميازه                 ج)ترشح اسيد معده                د)ترشح بزاق با مشاه

  

  مغز در كدام فرآيند دخالتي ندارد؟-٨

  الف)احساس رضايت    ب)پردازش اطالعات        ج)تنظيم دماي بدن                 د)انعكاس زردپي زانو

  



  سواالت تشريحي:

  و تفاوت بين گيرنده هاي مخروطي با استوانه اي بنويسيد؟د-٩

  

  

  

  دام چيست؟نام ببريد وظيفه هر ك دو بخش گوش داخلي را-١٠

  

  

  

  را وقتي خودكار تميز را روي زبان ميگذاريم مزه اي احساس نميشود؟چ-١١

  

  

  

  ازك ني در بدن كجاست؟نجايگاه زند زبرين و -١٢

  

  

  

  را وقتي يك قطعه استخوان را روي شعله حرارت ميدهيم شكننده تر مي شود؟چ-١٣

  

  

  

  مركز حس بويايي و شنوايي در كجاست؟-١٤

  

  

  



 

  پاسخ كوتاه دهيد: 

  ورموني كه در تنظيم رشد بدن ما دخالت دارد از كدام غده ترشح ميشود و  جايگاه اين غده كجاست؟ه-١٥

  

  و غده در بدن نام ببريد كه مي توانند با ترشح هورمون باعث افزايش قند خون بشوند؟د-١٦

  

  ام دارد؟نگامت نر و ماده در انسان چه -١٧

  

  يد به سواالت زير پاسخ دهيد:راجع به پاراتيروئ-١٨

 الف)جايگاه آن             

                          

 ب)تعداد اين غده       

                                          

 ج)نقش هورمون آن             

                             

  يك اندام هدف آن را نام ببريدد) 

  

  ون انسولين از كدام غده ترشح ميشود كارش چيست؟هورم-١٩

  

  

  ميشوند.............ه ...............در كودكي باعث رشد بهتر ........................و در بزرگسالي باعث افزايش ........هورمونهاي غد-٢٠

 

 

  

  نمره دارد.موفق باشيد. ١هر سوال 

  ٢٠  جمع بارم   


