
 به نام خدا

  (حس و حرکت) ۵جزوه علوم هشتم فصل 

 .گذارند نام ببرید چند محرک مختلف در طبیعت که روی بدن ما تاثیر می ؟محرک چیست-۱

 

 .مهمترین اندام های حسی بدن ما را نام ببرید ؟اندام حسی چیست -۲

 

 

 برای دیدن اجسام به ............. نیاز داریم. -۳

 ؟دنمی شو اجسام چگونه دیده -۴

 

 ؟نور چند نوع اند و در کجا قرار دارند یاخته های گیرنده   -۵

 

 .قشر مخ قرار دارد مرکز حس بینایی در قسمت............ -۶

 ؟گیرنده های مخروطی چند نوع اند و هر یک به چه رنگ هایی حساسیت دارند -۷

 

ها نسبت به گیرنده های مخروطی  هایی را می بینند و تعداد آن رنگ گیرنده های استوانه ای چه -۸

 ؟چگونه است

 

 ؟مرکز شنوایی در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد -۹

  

 ؟و مهمترین آنها کدام بخش است گوش ما از چند بخش تشکیل شده -۱۰

 

 ؟صدا چگونه به پیام عصبی تبدیل می شود -۱۱

 

 ؟بوی مواد را چگونه تشخیص می دهیم -۱۲

 

 .کجا است مرکز حس بویایی در -۱۳



 ؟کنیم و از هم تشخیص می دهیماس میاحسچگونه بوهای مختلف را  ۱۴

 

 کنیم؟در چه صورتی مزه ای را حس نمی  -۱۵

 

 یاخته های گیرنده  چشایی درکجا قرار دارند؟ -۱۶

 

 مزه  مواد غذایی چگونه تشخیص داده می شود؟ -۱۷

 

 شود؟کجای زبان احساس میانواع مزه  اصلی غذا را نام برده و هر یک در  -۱۸

 

 یاخته های گیرنده  پوست چه مواردی را درک و احساس می کنند؟ -۱۹

 

 حرکت چگونه اتفاق می افتد؟ -۲۰

 

 برای حرکت کردن اعضای بدن چه دستگاه هایی الزم است؟ -۲۱

 

 دستگاه حرکتی چیست؟ -۲۲

 

 استخوان بندی چیست؟ -۲۳

 

 شوند؟چه ساخته شده اند و چگونه به استخوان تبدیل می بیشتر استخوان های ما ابتدا از  -۲۴

 

 وظایف استخوان ها در بدن را بنویسید؟ -۲۵

 

 در ساختار استخوان بندی ............ و ................به کار رفته است. -۲۶

 بافت پیوندی استخوان از چه بافت هایی می باشد؟ -۲۷

 در چه ماده ای قرار دارد و درآن چه چیزی وجود دارد؟ یاخته های بافت پیوندی استخوان بندی -۲۸



 

 غضروف در کدام قسمت های بدن وجود دارد؟ -۲۹

 

 غضروف چه ویژگی هایی دارد؟ -۳۰

 

 مفصل چیست؟ -۳۱

 

 مفصل ها چند نوع اند و برای هر نوع مثال بزنید. -۳۲

 

 رباط چیست؟ -۳۳

 

 وند؟اتصال و همکاری چه اندام هایی باعث حرکت می ش -۳۴

 

 انواع ماهیچه های بدن را نام ببرید و مثال بزنید. -۳۵

 

 زردپی )تاندون( چیست؟ -۳۶

 

 استخوان ها چگونه حرکت می کنند؟ -۳۷

 

 کنند.ماهیچه های اسکلتی معموالً به صورت...........و.......... هم کار می  -۳۸

 می کنند علت چیست؟ بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار -۳۹

 

   سپاس : قلندری

 


