
 نام و نام خانوادگی :                                                                        5آزمون فصل 

گزینه مناسب را انتخاب کنید -1
کدام یک به رشد استخوان ها کمک می کند -

 د ( همه موارد       الف ( شیر                     ب ( آفتاب                         ج ( لبنیات          
مسئول و فرمانده بدن کدام است ؟-

 الف ( اسکلت                 ب ( نخاع                          ج ( مغز                   د ( جمجمه 
آسیب دیدگی کدام حرکتی اندام ما قابل ترمیم است .-

 ج ( نخاع                 د ( رشته های عصبی      الف ( استخوان               ب ( مغز                      
کدام یک به راحت حرکت کردن اندام ها کمک می کند -

 الف ( مفصل                  ب ( غضروف                   ج ( ماهیچه                 د ( استخوان 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید -2
ماهیچه ها به .................... وصل اند  -

 میلیون ها رشته عصبی در ................و نخاع  وجود دارد 
-

 مغز توسط .......................محافظت می شود
 

-

نخاع توسط ........................ محافظت می شود

 

درست یا نادرست عبارت های زیر را مشخص کنید -3
درست            نادرست            مع و باز شدن ماهیچه ها است         حرکت دست حاصل ج-
ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند                            درست           نادرست  -
به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند  غضروف می گوییم     درست            نادرست -
 ای دو سوراخ است                                                درست            نادرست هر مهره دار-

پاسخ کامل دهید -4
اسکلت را تعریف کنید -

 
 

چه اعمالی ممکن است به اسکلت و استخوان های ما آسیب برساند -
 
 
 

سه قسمت از دستگاه عصبی را نام ببرید -
 

 

 ن ق ق  خ  خ خ  معیار ارزشیابی 

     اندام های حرکتی بدن را می شناسد 

     روند حرکت اندام ها و ماهیچه ها را درک می کند 

     دستگاه عصبی و قسمتهای آن را می شناسد 

     برای محافظت از اسکلت و اندام های حرکتی پیشنهاد می دهد

      غضروف و مفصل را می شناسد 
 موفق باشید                                                                                        
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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