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15 (حبکت و حس) 5 فصل

 

 (حس و حرکت) 5فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 امت. ......................... اف يىع و هفَل بیى ػيؼه و رًاؽ میًه های هچ ػمت اف يىع .........................هفَل 1

ـک ها ؿا ػؿ هضل هفَلبافت پیىيؼی هضکمی که امتغىاو 2 کًؼ به هن وٍل هیهای هتض
......................... 

 يام ػاؿػ.

ـک عاٍی ؿا ػؿیافت و به پیام ػَبی تبؼیل هیبه ايؼام 3  گىیًؼ.هی کًًؼ .........................هایی که احـ هض

و  .........................4
......................... 

ـکتی بؼو ؿا هی  ػمتگاه ص
ً
 مافيؼ.هزمىػا

ـکات اؿاػی بؼو تىمٔ هاهیچه 5  ىىػ.ايزام هی های .........................ص

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  امت.هاهیچه ؿوػه اف يىع هاهیچه ٍاف  6

 ياػؿمت  ػؿمت  ؿويؼ.های صنی بؼؼ اف تبؼیل ىؼو به پیام ػَبی به ليـ هظ هیتمام پیام 7

 ياػؿمت   ػؿمت  ىىػ.ای ايزام هیهای امتىايهها تىمٔ یاعتهتيغیٌ ؿيگ 8

 اػؿمت ي ػؿمت  کًًؼ.های امکلتی ػمل هتمابل ػاؿيؼ و رفت رفت کاؿ هیتـ هاهیچه بیو 9

ـيؼه 11 ايؼ که ػؿ بغو صلقويی گـىه ػاعلـی اؿیهای هژه ػیاعتههای ٍىتی گی

ـاؿ ػاؿيؼ.   ل

 ياػؿمت  ػؿمت 

 ها را به هن وؿل کًیذ(ی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )آوها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـک    11  هاهفَل بیى ههـه   هفَل يیمه هتض

 هفَل آؿيذ   هفَل حابت    12

 هفَل بافو وىايه   چـعؼ   ایى هفَل ػؿ رهات هغتلف هی 13

 هفَل رمزمه   چـعؼ   هفَلی که تًها ػؿیک رهت هی 14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 هًؼاء بافت اطتخىايی کذام بافت اطت؟  15

 ػ( بافت امتغىايی  د( بافت پیىيؼی  ب( بافت امفًزی  الف( بافت عىيی 

 ىها به تزتیب اس کذام يىع هظتًذ؟های جذاره هثايه و لاػذه ههاهیچه 16

 هغٖٔ  -ب( ٍاف   ٍاف  -الف( هغٖٔ 

ٍاف  -ػ( ٍاف   هغٖٔ  -د( هغٖٔ 

 ػىد. ت اطتخىاو در بزابز ضزبه هیهاوباػث هم بز فؼار و ..................باػث اطتذکام اطتخىاو در بزا ............... هاده 17

پـوتئیى  -ب( کلنین و فنفـ   فنفـ  -الف( کلنین 

 یؼ  -ػ( پـوتئیى  کلنین و فنفـ  -د( پـوتئیى 

 ؟ه اطتمه هتذز  را به یکذیگز هتـل کزدفاؿل يیچه چیشی ه 18

 ها ب( غْـوف  ها الف( امتغىاو

 ػ( غْـوف و ؿبآ و هایغ هفَلی   د( غْـوف و ؿبآ 



 

 

  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 16

 ػىد؟ اطتخىاو يزم هی ،با لزاردادو اطتخىاو در هذلىل کذام هاده 19

ـيمک  الف( يمک   ػ( رىه ىیـیى  د( آب رىه ب( رىه

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

ـکق صل بىیا 21 ـاؿ ػاؿػ؟ه  یی ػؿ کزا ل

ـيؼه يىؿی چين ؿا يام بـػه و بًىینیؼ کؼام یک ػؿ ػیؼ میاه و مفیؼ يمو ػاؿػ؟ یاعتهػو يىع  21  گی

ـيؼه 22 ـاؿ ػاؿػ؟ هایی اف ػهاو بغوػؿ چه  های چيایی گی  ل

 به ٍىؿت رفت رفت کاؿ هیچه يىع هاهیچه 23
ً
 کًًؼ؟هایی ػؿ بؼو هؼمىال

 پاطخ کاهل دهیذ.های سیز به پزطغ 

ـيؼه 24  های پىمت ؿا يام ببـیؼ.ايىاع گی

 ل ػؿیافت آو ػؿ هغق وٍل کًیؼ.ضػؿ رؼول فیـ هـصل ؿا به ه 25

 صل بىیایی

صل ىًىایی

 صل بیًایی

 بغو پل مـی ليـ هظ

 های هظ بغو رلىیی يیمکـه

 بغو گیزگاهی ليـ هظ
 

 

  

 ىؿػ(ه 4چه وظیفه ای ػؿ بؼو ػاؿيؼ؟ )ها امتغىاو 26

 ؿبآ ؿا تؼـیف کًیؼ. 27

 مه بغو اٍلی گىه کؼاهًؼ؟ 28

 ایى رمله ؿا تفنیـ کًیؼ. 29

 امکلتی ػمل هتمابل ػاؿيؼ.های هاهیچه

 هىؿػ( 3ػالیل پىکی امتغىاو ؿا بًىینیؼ. ) 31

 کًین؟ ای اصناك يمی به چه ػلت اگـ کلیؼ ؿا ؿوی فباو بگؾاؿین، هقه 31

ـکت يؼاؿػ و هیکؼام هفَل هضؼوػیتی ػ 32  تىايؼ ػؿ تمام رهات بچـعؼ؟ هخال بقيیؼ. ؿ ص

 رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ. 33
 هذل ريگ ػمل ػکل يىع هاهیچه

 امکلتی
 

 اؿاػی ........................
 

 بافو ........................

ای  امتىايه للبی

 هًيؼب

 

 لـهق ........................
 

........................ 

 ٍاف
 

ـاؿاػی ........................  غی
 

 هؼؼه ........................
 

 

 
  



 

 

17 (حبکت و حس) 5 فصل

 

 5پاسخناهه فصل 
 

 

 

ـک ) 1 ـکگىی کامهـ هتض  ـ ايؼام صنی 3 ـ ؿبآ 2 ای( ـ يیمه هتض

 ـ امکلتی یا هغٖٔ 5 ها و امکلت بؼوـ هاهیچه 4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ هفَل باف و ىايه 13 ـ هفَل رمزمه 12 هاـ هفَل بیى ههـه 11

 ـ هفَل آؿيذ 14
 

 ـ ب 17 ـ ػ 16 ـ ب 15

 ـ ب 19 ـ ب 18
 

 های هظکـهـ رلىی يین 21

ـيؼهـ هغـوٕی و امتىايه 21  ایهای امتىايهای ـ گی

 ـ ؿوی فباو و ػیىاؿه ػاعلی ػهاو 22

 های امکلتیـ هاهیچه 23

ـيؼه ـ 24  های صناك به گـها ـ مـها ـ فياؿ ـ ػؿػ و لملگی

های هظ ـ صل ىًىایی هـبىٓ به بغو گیزگاهی و صنی بیًـایی هـبـىٓ ـ صل بىیایی هـبىٓ به بغو رلىیی يیمکـه 25

 به بغو پل مـی

ـکـت بـؼو ـ ـ ىکل ػاػو و فـم ػاػو به بؼو ـ صفاظت اف ايؼام 26 هـای تىلیـؼ گلبـىلهای ههن هخل هغق و للب ـ کمک بـه ص

 عىيی ػؿ هغق امتغىاو

 کًؼ.ها ؿا ػؿهضل هفَل به هن وٍل هیـ ؿبآ بافت پیىيؼی هضکمی امت که امتغىاو 27

 ـ گىه عاؿری ـ گىه هیايی ـ گىه ػاعلی 28

ـاؿ هـیـ یؼًی ولتی که هاهیچه هًمبِ هی 29 ـاصت بىػه و به صالت کيیؼه ل ا گیــػ تـىىػ هاهیچه هغالف آو ػؿصال امت

ـاصت بایؼ هًمبِ ىىػ. ـگـػايؼو امتغىاو به صالت اول هاهیچه ػؿصال امت ـای ب ـکت کًؼ و ب  امتغىاو بتىايؼ ص

31-   

ـک      -2 تغؾیه ياهًامب     -1         باال ؿفتى مى -3 ػؼم تض

ـا ػؿ بقاق ػهاو صل يمی -31 ـيؼه ىىػ و يمی فی  های چيایی ؿا تضـیک کًؼ. تىايؼ گی

ـک -32  هايًؼ ىايه هفَل هتض
 هذل ريگ ػمل ػکل يىع هاهیچه

 بافو لـهق اؿاػی ای امتىايه امکلتی

 للب لـهق غیـ اؿاػی ای هًيؼب امتىايه للبی

ـاؿاػی ػوکی ٍاف  هؼؼه ٍىؿتی -مفیؼ  غی

  


