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 هغشی هی ضَد؟ –ػذم ٍجَد هٌفذ در بیي یاختِ ّای کذام بافت باػج ایجاد سذ خًَی  -1

 ( بافت سٌگفزضی سادُ    4(  بافت سٌگفزضی چٌذ الیِ          3( بافت پیًَذی            2( بافت ػصبی           1

 ٌذ،...............................ػاهلی کِ اس ٍرٍد بسیاری اس هَاد هَجَد در خَى بِ هغش جلَگیزی هی ک -2 

 ( ًَػی بافت پَضطی است کِ در کیسِ ّای َّایی ًیش هطاّذُ هی ضَد.1

 ( در ضزایظ عبیؼی بِ ّوِ ی هَاد آلی ٍ هیکزٍب ّا اجاسُ ٍارد ضذى بِ هغش را ًوی دّذ.2

 ( در الیِ ای اس هٌٌژ کِ بِ استخَاى جوجوِ ًشدیک تز است ، ٍجَد دارد.3

 .هایؼی است کِ اس هغشبِ استخَاى در حیي حزکت جلَگیزی هی کٌذ( حاٍی 4

 .... ّذایت پیام ........... است.پیام ػصبی........... .. است ٍ هاّیت اًتقالبی هاّیت ّذایت پیام .........در یاختِ ّای ػص -3. 

ضیویایی                                         -ّواًٌذ = –( ضیویایی 2الکتزیکی                              –ّواًٌذ  –( الکتزیکی 1

 الکتزیکی –بزخالف  –( ضیویایی 4ضیویایی                             –بزخالف  –( الکتزیکی 3

 کذام یک هزکش تقَیت پیام ّای حسی است؟ -4

 ( ساقِ هغش4بصل الٌخاع                 ( 3( تاالهَس                         2( ّیپَ تاالهَس               1

 است؟ًادرست در هَرد ساهاًِ لیوبیک ، کذام ػبارت  -5

 ( تاالهَس را بِ قطز هخ هتصل هی کٌذ.1

 ( در احساساتی هاًٌذ خطن ٍ لذت ًقص ایفا هی کٌذ.2

 ( در حافظِ ٍ یاد گیزی ًقص دارد.3

 ذ.( ارتباط تاالهَس را با ّیپَتاالهَس بزقزار هی ک4ٌ

 کذام گشیٌِ بِ درستی جولِ سیز را تکویل هی کٌذ؟ -6

 ٍ قسوت چیي خَردُ ی آى ............................ است.سغح داخل هخ دارای ...............»

 دارای رضتِ ّای بذٍى هیلیي   -( بزآهذگی ٍ ضیار 1

 فاقذ حجن سلَلی ًَرٍى ّا  –( بخص هیلیلي دار ًَرٍى 2

 ًاسک ٍ خاکستزی رًگ  –( هادُ سفیذ رًگ 3

 فاقذ ارتباط با پزدُ ّای هٌٌژ –( فضای خالی اس بافت ػصبی 4

 کذام گشیٌِ جولِ ی سیز را بِ درستی تکویل هی کٌذ؟ -7

 ......................«،  در هحافظت اس دستگاُ ػصبی هزکشی اًساى»

 ٍرٍد توام هَاد هشاحن بِ هغش جلَگیزی هی کٌذ. ( ػاهل حفاظتی کِ اس جٌس بافت پَضطی است ، اس1

 ( هایغ ضزبِ گیز پیزاهَى ًخاع ، در هجاٍرت بخص خاکستزی هغش قزار دارد.2

 ًخاػی پَضیذُ ضذُ است. –( فضای بیي پزدُ ّایی کِ اس جٌس بافت پَضطی ّستٌذ تَسظ هایغ هغشی 3

 ( پزدُ هیاًی هٌٌژ ، دارای فضایی در خَد هی باضذ.4
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 در اًساى ًاسک تزیي پزدُ هٌٌژ .......................... ضخین تزیي پزدُ آى ، ........................... -8

 درٍسظ خَد ٍاجذ حفزُ است.  –( ّواًٌذ 2هغشی ًقص دارد.          -در ایجاد سذ خًَی -( بزخالف1

 با استخَاى جوجوِ در تواس است. –( ّواًٌذ 3در ٍسظ خَد رگ ّای خًَی دارد.              -(بزخالف3

 هغشی .................................. –در اًساى ، سذ خًَی  -9

 ( ّوَارُ هاًغ ٍرٍد هیکزٍب ّا بِ هغش هی ضَد.2( درٍى هایغ هغشی ًخاػی قزار هی گیزد.                   1

 هجاٍر بخص سفیذ ًخاع قزار هی گیزد.( در 4( تَسظ هَیزگ ّای پیَستِ ایجاد هی ضَد.              3

 چٌذ هَرد ػبارت سیز را بِ درستی تکویل هی کٌذ؟ -11

 «ًین کزُ ّای هخ ،..............................» 

 الف( بیطتز حجن هغش را تطکیل هی دّذ ٍ با رضتِ ای بِ ّن هتصل اًذ.

 با یک دیگز در ارتباط اًذ.ب( تٌْا با دٍ رابظ سفیذ رًگ بِ ًام جسن پیٌِ ای ٍ سِ گَش ، 

 پ( حذف کار ّا ٍ ٍظایف ضبیِ بِ ّن دارًذٍ هی تَاًٌذ ّز کذام کار اختصاصی را اًجام دٌّذ.

 ث(در سغح خَد اس چیي ّا ٍ ضیار ّای هتؼذدی تطکیل ضذُ اًذ تا درٍى جوجوِ قزار گیزًذ.
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