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1زیست یازدهم - فصل 1 - 09174457144صادق طاهري

1. کدام گزینه جمله ي مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ «در جسم سلولی بعضی از نورون ها .................. ساخته می شود.»
4) آنزیم3) میلین2) پروتئین1) هورمون

 
2. غالف میلین .................. 

1) بر سطح خارجی آکسون و دندریت بعضی از نورون ها قرار می گیرد.

2) بعد از ساخته شدن در سلول هاي پشتیبان به نورون ها انتقال می یابد.
3) توسط برخی از سلول هاي غیرعصبی دستگاه عصبی ساخته می شود.

4) باعث می شود پیام عصبی در دندریت ، جسم سلولی و آکسون سریع تر حرکت کند.
3. هنگام پتانسیل عمل، با .................. از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن .................. می شود.

2) ورود پتاسیم - مثبت تر1) ورود سدیم - منفی تر
4) خروج سدیم - مثبت تر3) خروج پتاسیم - منفی تر

4. در انتهاي پتانسیل عمل، ناگهان غلظت یون .................. کاهش و بعد از پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم غلظت

 
یون .................. می یابد.

2) پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون افزایش1) پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون کاهش
4) سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورن افزایش3) سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورون کاهش

5. معموًال در یک سلول عصبی .................. سلول به هنگام پتانسیل .................. با صرف انرژي همراه است.
2) ورود سدیم از کانال هاي دریچه دار - عمل1) خروج پتاسیم از - آرامش
4) خروج پتاسیم از کانال هاي دریچه دار - عمل3) خروج سدیم از - آرامش

6. کدام عبارت درباره ي پتانسیل آرامش غشاي یک نورون حرکتی درست است؟
1) پمپ سدیم - پتاسیم به طور کامل غیرفعال می شود.

2) پتانسیل درون سلول به دلیل تجمع یون هاي کلر، مثبت می شود.
3) یون سدیم اصًال وارد سلول نمی گردد.

4) کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی، هر دو بسته هستند.
7. هر رشته عصبی که به دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد، در حالت استراحت .................. (با تغییر) 

1) اجازهي ورود سدیم به درون خود را نمیدهد.
2) پتاسیم را با صرف انرژي به درون خود وارد میکند.
3) پمپ سدیم- پتاسیم غشاي خود را غیرفعال میکند.

4) کانالهاي دریچهدار پتاسیمی را باز نگه میدارد.
8. شکل زیر سیر نقطه به نقطهي پیام عصبی را در طول یک رشته نشان میدهد، کدام عبارت میتواند تفسیر درستی از این رشتۀ باشد؟

1) اگر این رشتۀ آکسون فرض شود، انتقال پیام در سمت (ب) رخ میدهد.
2) اگر این رشتۀ آکسون فرض شود، جسم سلولی نورون در سمت (ب) واقع است.

3) این رشتۀ میتواند دندریت باشد و هدایت پیام به سمت (الف) است.
4) این رشتۀ میتواند دندریت باشد و جسم سلولی نورون در سمت (الف) واقع است.

9. در یک سلول عصبی، پروتئینی که یون ..................، قطعًا یون .................. 
1) پتاسیم را از سلول خارج می کند- سدیم را به سلول وارد می کند.
2) پتاسیم را به سلول وارد می کند- سدیم را از سلول خارج می کند.

3) سدیم را به سلول وارد می کند- پتاسیم را وارد سیتوپالسم می کند.
ری4) سدیم را از سلول خارج می کند- پتاسیم را به مایع میان بافتی وارد می کند.
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10. هنگام فعالیت یک نورون، هم زمان با باز شدن دریچههاي پتاسیمی، ..................
1) مقدار پتاسیم درون سلول کمتر از بیرون آن است.

2) پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون سلول مثبتتر میشود.
3) مقدار سدیم درون سلول بیشتر از زمان آرامش است.

4) غلظت یونهاي سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت عادي برمیگردد.
11. اگر در زمان پتانسیل آرامش، پمپ سدیم - پتاسیم غیرفعال گردد، ..................

1) سدیم از سلول خارج می شود.
2) غلظت پتاسیم در دو سوى غشا برابر می شود.

3) غلظت سدیم داخل سلول از بیرون سلولی بیشتر می شود.
4) پتاسیم وارد سلول می شود.

12. در یک سلول عصبی ..................
1) همواره ورود سدیم به داخل سلول و خروج پتاسیم از سلول صورت میگیرد.

2) در حالت آرامش سدیم وارد سلول میگردد، اما پتاسیم از سلول خارج نمیشود.
3) در پتانسیل عمل که کانالهاي دریچهدار پتاسیمی باز شدهاند، ورود سدیم به درون سلول انجام نمیگیرد.

4) در زمانی که پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت دارد، خروج پتاسیم از سلول به روش انتقال فعال انجام میشود.
13. چند جمله از جمالت زیر در مورد زمان پتانسیل عمل در یک نورون رابط درست است؟

 
الف) کانال هاي دریچه دار یون هاي سدیم و پتاسیم هرگز با هم باز نمی باشند.

 
ب) ورود یون هاي سدیم در جهت شیب غلظت یونی از خارج به داخل صورت می گیرد.

 
پ) ورود یون هاي پتاسیم برخالف جهت شیب غلظت از خارج به داخل سلول صورت می گیرد.

ت) زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا از صفر به  نزدیک می شود، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند.
 (1 (2 (3 (4

14. پمپ مصرف کنندهي  در غشاي نورون، .................. کانال دریچهدار .................. ، سبب کاهش یون .................. میگردد.
2) همانند - پتاسیمی - پتاسیم مایع میان بافتی1) همانند - سدیمی - سدیم میان ساخته سلول عصبی

4) برخالف - پتاسیمی - پتاسیم مایع میان بافتی3) برخالف - سدیمی - سدیم مایع میان بافتی

 
15. کدام نادرست است؟ «در حالت پتانسیل آرامش، .................. »

1) ورود پتاسیم برخالف خروج آن از نورون با صرف انرژي زیستی است.
2) یون سدیم هم وارد نورون شده و هم از نورون خارج میشود.

3) معموًال اختالف پتانسیل بیرون نورون نسبت به داخل،  میلیولت است.
4) نفوذ پذیري بیشتر نورون نسبت به پتاسیم به دلیل باز بودن کانالهاي دریچهدار پتاسیمی است.

 
16. با نزدیک شدن اختالف پتانسیل نورون حسی به صفر ممکن نیست ..................

1) کانالهاي دریچهدار پتاسیمی باز باشند و تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش یابد.
2) با مصرف  غلظت یونهاي سدیم و پتاسیم در دوسمت غشا به حالت اول برگردد.

3) نفوذپذیري غشاء به یونهاي سدیمی بیشتر از نفوذپذیري آن به پتاسیم باشد.
4) کانالهاي دریچهدار پتاسیمی بسته باشند و پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون منفی باشد.

17. کدام گزینه، عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «در محل گره هاي رانویه، .................. »
1) آکسون نورون حرکتی ماهیچهي چهارسر ران، پروتئین و فسفولیپید وجود دارد.

2) آکسون نورون حرکتی ماهیچه ي چهارسر ران، فسفولیپید وجود ندارد.
3) دندریت نورون حسی عضله ي چهارسر ران، پمپ سدیم - پتاسیمی فعالیتی ندارد .

4) یون هاي سدیم و پتاسیم در دو طرف غشاي سلول، غلظت برابر دارند.
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18. آنچه که در بیماري  تخریب میشود، ..................
1) به طور پیوسته، آکسونها و دندریتها را عایق بندي میکند.

2) سرعت هدایت پیام عصبی در نورونها را افزایش میدهد.
3) فقط از فسفولیپید ساخته شده است.

4) توسط برخی نورونها ساخته میشود.

 
19. کدام مورد نادرست است؟

 
ناقلهاي عصبی که عمل سریع دارند، .................. 

2) فقط توسط نورونها ساخته میشوند.1) نمیتوانند از غشاي سلول هدف عبور کنند.
4) میتوانند سلولهاي هدف را غیرفعال کنند.3) فقط به گیرندههاي سلولهاي عصبی متصل میشوند.

20. در محل همه ي سیناپس هاي نورون - نورون ..................  (با تغییر)
1) پیام نورون حسی به نورون حرکتی منتقل می شود.

2) ماده ي آزاد شده از دندریت سبب انتقال پیام می شود.
3) مولکول هاي ناقل عصبی وارد نورون پس سیناپسی می شوند.

4) ناقلین عصبی پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی را تغییر می دهند.
21. در محل سیناپس، ریز کیسه هاي حاوي ناقل عصبی، .................. (با تغییر)

1) بعد از آزاد شدن در فضاي سیناپسی به گیرنده هاي پروتئینی سلول پس سیناپسی متصل می شوند.
2) با مکانیسم انتشار تسهیل شده از سلول پیش سیناپسی آزاد می شوند.

3) بعد از آزاد کردن محتویات خود  در فضاي سیناپس، ناقلین عصبی از طریق گیرنده هاي غشایی وارد سلول  پس سیناپس می شوند.
4) بعد از اتصال به غشا سلول پیش سیناپسی، ناقل عصبی خود را آزاد می کنند.

22. بین پایانه ي آکسون نورون هاي .................. با ..................، سیناپس برقرار نمی شود.
2) حسی - نورون رابط1) رابط - نورون حرکتی

4) حسی - سلول غیرعصبی3) حرکتی - سلول غیرعصبی
23. بخشی از نورون که داراي هسته میباشد، .................. بخشی از نورون که پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند، .................. 

1) همانند - میتواند با نورون پیش سیناپسی، سیناپس برقرار کند.
2) برخالف - میتواند با سلول پیش سیناپسی، سیناپس برقرار کند.

3) همانند - توسط غالف میلین پوشیده میشود.
4) برخالف - نمیتواند از طریق غشاي خود به وزیکول هاي سیناپسی بپیوندد.

 
24. در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه ي آکسون ،  قطعًا ..................

1) پیام عصبی به دندریت نورون پس سیناپسی، منتقل می شود.
2) وزیکول هاي سیناپسی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

3) پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی تغییر می کند.
4) کانال هاي سدیمی در نورون پس سیناپسی باز می شوند.

 
25. وزیکولهاي حاوي ناقل عصبی در سلولهاي پیش سیناپسی .................. 

1) پس از رسیدن پیام عصبی به پایانه ي آکسون، میتوانند وارد فضاي سیناپسی شوند.
2) همواره پس از آزاد شدن، باید فضاي سیناپسی را طی کنند تا به سلول پس سیناپسی برسند.

3) در افراد معتاد به الکل، صرفًا داراي خاصیت بازدارندگی می باشد.
4) با پدیده ي برون رانی، محتویات خود را به فضاي سیناپسی وارد می کنند.
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26. کدام گزینه عبارت «در بررسی فعالیت هاي عصبی در انسان، .................. » را به درستی کامل می کند؟ (با تغییر)

 
1) ناقل عصبی براي انتقال پیام عصبی از غشاي نورون پس سیناپسی عبور می کند.

2) پس از پایان پتانسیل عمل غلظت  در داخل سلول بیشتر از خارج آن است.
3) ناقل عصبی می تواند از انتهاي یک آکسون پیام عصبی را به جسم سلولی نورون دیگر منتقل می کند.

4) میزان فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم در مراحل مختلف عملکرد سلول ثابت است.
27. چند مورد جملهي زیر را به درستی کامل میکند؟ طی .................. (با تغییر) 

 
الف) هدایت، پیام از رشتۀ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

 
ب) انتقال، پیام از رشتۀ عصبی به جسم سلولی وارد شود.

ج ) هدایت، پیام میتواند از جسم سلولی وارد رشتۀ عصبی شود.
د) انتقال، پیام از جسم سلولی وارد رشتۀ عصبی شود.

 (1 (2 (3 (4
28. چند مورد میتواند جملهي مقابل را به طور صحیح تکمیل نماید؟ «شبکههاي نورونی موجود در انسان،   ..................»

 
الف) اطالعاتی را دربارهي شرایط داخلی بدن جمع آوري میکنند.

ب) اطالعاتی را دربارهي شرایط محیطی جمع آوري میکنند.

 
ج) اطالعات جمعآوري شده را هماهنگ میکنند.

د) اطالعات جمع آوري شده را تفسیر میکنند.
 (1 (2 (3 (4

29. مننژ با .................. در ارتباط مستقیم نیست.
4) نخاع3) تاالموس2) قشر مخ1) مخچه

30. سد خونی - مغزي .................. (با تغییر)
2) موسین ترشح می کند.1) بافت پیوندي سست است.

4) فاقد هسته است.3) بافت پوششی سنگ فرشی ساده است.
31. همه ي موارد زیر فقط درون جمجمه ي آدمی قرار دارند، به جز ..................

4) هیپوتاالموس3) کرمینه2) مننژ1) جسم پینه اي
32. تمام موارد زیر منحصراً درون جمجمه ي انسان پیدا می شوند، مگر ..................

4) تاالموس3) لیمبیک2) کرمینه1) ِمننژ

 
33. کدام درمورد انسان نادرست است؟

1) بافت عصبی مغز توسط مایع مغزي نخاعی تغذیه میشود.
2) بافت پوششی دیوارهي مویرگهاي مغزي فاقد منفذ هستند.

3) بخشی از ساقهي مغز، در تنظیم تنفس و ضربان قلب نقش دارد.
4) بخشهاي مربوط به حرکات، از مغز و نخاع به مخچه پیام میفرستند.

 
34. بخش معادل رابط پینه اي در مخ، در مخچه چه نام دارد؟ (با تغییر)

4) اپی فیز3) پُل مغزي2) کرمینه1) بصلالنخاع
35. با فرض صدمه دیدن بخشی از مغز آدمی که او را به یک انسان بیتفاوت و بدون احساس لذت و رضایت تبدیل میکند، احتماًال

حس .................. هم دچار اختالل خواهد شد.
4) چشایی3) شنوایی2) بویایی1) بینایی
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36. کدام عبارت، درست است؟ (با تغییر)

1) بصلالنخاع تا انتهاي کمر امتداد دارد.
2) زیر نهنج در تبدیل حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت نقش مهمی دارد.

3) ریشههاي شکمی نخاع میتواند پاسخ حرکتی را از دستگاه مرکزي به غدهها منتقل نماید.
4) مخچه، در هرلحظه پیامهاي حسی و حرکتی را، از مغز و نخاع فقط دریافت میکند.

37. در انسان، .................. همانند .................. به کمک مراکزي در ساقهي مغز، تنظیم میشود. (با تغییر)
2) تنظیم تعداد ضربان قلب - خواب1) ضربان قلب - تنفس

4) تنظیم فشار خون - دماي بدن3) انقباض ماهیچههاي قلبی - دماي بدن

 
38. کدام عبارت صحیح است؟

1) در باالي مغزمیانی، بصلالنخاع در تنظیم ضربان قلب نقش دارد.
2) در ساقهي مغز، تاالموس، نقش مهمی در پردازش اطالعات حسی دارد.

3) در پشت ساقهي مغز، مخچه، توانایی هماهنگی فعالیت ماهیچه ها حرکات بدن را دارد.
4) در باالي ساقهي مغز، هیپوتاالموس، توانایی یادگیري و عملکرد هوشمندانه را دارد.

39. بخشی از مغز که لوبهاي بویایی به آن متصل هستند .................. (با تغییر)
1) مرکز احساس گرسنگی و تشنگی است. 

2) سامانه لیمبیک را به بخشهایی از قشر مخ متصل میکند.
3) داراي اجزایی است که در تبدیل حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد.

4) مرکز برخی از انعکاسات بدن است.
40. اگر به قسمت مشخص شده با عالمت سؤال (؟) در شکل مقابل، آسیب جدي وارد شود، .................. نمیگردد. 

1) فشارخون فرد، از تنظیم خارج
2) اختالل در احساس گرسنگی و تشنگی عصبی در فرد، ایجاد

3) تنظیم وضعیت بدن و تعادل، مختل
4) فرد از تنظیم دماي مناسب بدنش، ناتوان

41. نمی توان گفت که سامانه لیمبیک در .................. نقش دارد. (با تغییر)
2) احساس خشم و لذت1) حافظه و یادگیري

4) ارتباط دادن هیپوتاالموس و تاالموس با ساقه ي مغز3) ارتباط با حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت
42. .................. جزو اعمال ساقه ي مغز نیست.

4) تنظیم عمل تنفس3) کنترل عمل استفراغ2) تقویت پیام هاي حسی1) تنظیم ضربان قلب
43. لوبهاي بویایی مغز آدمی مستقیمًا به قسمتی وصل میشوند که ..................

2) اغلب پیامهاي حسی بدن را تقویت مینماید.1) فرآیندهاي ضربان قلب و تنفس را کنترل میکند.
4) در ایجاد گرسنگی و تشنگی مؤثر است.3) در ایجاد احساس عصبانیت و لذت مؤثر است.

 
44. چند مورد زیر درست هستند؟ (با تغییر)

الف) به مجموعه آکسونهاي بلند نورونهاي حرکتی رشته عصبی گفته میشود.

 
ب) تمام ناقلین عصبی نورونها ساختار پروتئینی دارند.

 
ج) اغلب اطالعات حسی، به مرکزي در زیر هیپوتاالموس منتقل میشوند.

 
د) مهمترین مرکز تنظیم حالت بدن و تعادل، در پشت ساقهي مغز قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4 1234
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45. کدام عبارت جمله ي مقابل را به نادرستی تکمیل می کند. «اگر به .................. انسان آسیب جدي وارد شود، .................. ».
1) سامانۀ لیمبیک - واکنش فرد نسبت به بو ها تغییر میکند.

2) سامانۀ لیمبیک - رفتارهاي احساسی فرد تغییر میکند.
3) تاالموس - پردازش اطالعات حسی و حرکتی مختل میشود.

4) مخچهي - در انعکاس عقب کشیدن دست تأثیري نخواهد گذاشت.
46. کدام عبارتها نادرست هستند؟ «در انسان سالم، .................. » 

 
الف) لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک در ارتباط هستند.

ب) قسمتی از مغز که مرکز احساسات است، تاالموس را به مرکز تشنگی و گرسنگی و قشر مخ متصل میکند.

 
ج) عالوه بر تاالموس، مراکز مهم دیگري براي پردازش اطالعات در باالي ساقهي مغز وجود دارند.

 
د) مهمترین مرکز هماهنگی حرکات بدن براي حفظ تعادل، در مجاورت هیپوتاالموس قرار دارد.

1) الف و ب
 
4) ج و د3) ب و د 2) الف و ج

 
47. چند مورد صحیح است؟ (با تغییر)

 
الف) قسمت پایینی مغز، نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن برعهده دارد.

 
ب) مخ و مخچه ، تنها بخش هایی از مغز هستند که حرکت نقش دارند.

 
ج) هر بخشی از مغز که مسئول یادگیري است، در تفکر و عملکرد هوشمندانه نیز نقش دارد.

د) هر سلول غیر عصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود، آن سلول عصبی، نورون حرکتی است.
 (1 (2 (3 (4

 
48. کدام عبارت صحیح است؟

1) به دنبال بسته شدن کانال دریچهدار پتاسیمی، تراکم سدیمهاي درون نورون کاهش مییابد.
2) پایانهي آکسون نورون حرکتی می تواند پیام عصبی را به جسم سلولی نورون دیگر منتقل کند.
3) هر مادهاي که سبب آزاد شدن دو پامین از سامانه ي لیمبیک شود، یک نوع مادهي مخدر است.

4) در افراد الکلی، الکل به سرعت جذب شده و چون در آب محلول است از غشاء نورون هاي مغز عبور کرده و فعالیت آن ها را مختل

 
می کند.

49. در مغز گوسفند، .................. نسبت به لوب پیشانی، نزدیکتر از .................. است.(با تغییر)
2) پل مغزي - مغزمیانی1) اجسام مخطط - اپی فیز

4) برجستگیهاي چهارگانه - اجسام مخطط3) اپی فیز - تاالموسها

 
50. در مغز گوسفند .................. به بصل النخاع نزدیک تر از .................. هستند.

2) مغزمیانی - پل مغزي1) تاالموس ها - اپی فیز
4) برجستگی هاي چهارگانه - تاالموس ها3) اجسام مخطط - برجستگی هاي چهارگانه

 
51.  کدام عبارت صحیح است؟

1) مغز میانی بین بصلالنخاع و پُل مغزي قرار دارد.
2) مراکز تنظیم ضربان قلب در باالي تاالموس قرار دارند.

 
3) در مجاورت بطن سوم اجسام مخطط قرار دارد.

4) بطن چهارم مغزي، درون ساقهي مغز قرار دارد.

 
52. در دستگاه عصبی انسان، .................. (با تغییر)

1) هر رشته عصبی، مجموعهاي از رشتههاي بلند سلولهاي عصبی است.
2) نخاع میتواند مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل نماید.

3) نیمکرههاي مخچه توسط رابط سه گوش با یکدیگر ارتباط دارند.
4) هر عصب رشتهي بلند یک سلول عصبی است.
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53. به طور معمول، طناب عصبی در انسان ..................  (با تغییر)
1) باعث اتصال مغز به دستگاه عصبی مرکزي میشود.
2) از بصلالنخاع تا دومین مهره ي کمر امتداد مییابد.

 
3)  شامل  عصب که درون آن برخی پیام هاي عصبی به دستگاه عصبی نزدیک و بعضی دور می شوند. 

4) تنها به انتقال پیامهاي عصبی میپردازد.
54. در انسان بصلالنخاع، .................. نخاع، .................. (با تغییر)

1) همانند - از  جفت عصب تشکیل میشود.
2) برخالف - جزئی از ساقهي مغز محسوب میشود.

3) همانند - در تنظیم فعالیت قلب و تنفس نقش دارد.
4) برخالف - در قسمت بیرونی سفید و در قسمت درونی خاکستري است.

55. طناب عصبی پشتی (نخاع) در انسان .................. (با تغییر)
2) مرکز همه انعکاسات بدن است.1)  عصب دارد.

4) داراي  ریشهي عصبی است.3) از گردن تا پاها امتداد مییابد.
56. اگر ریشهي پشتی عصبهاي نخاعی سمت چپ قطع شوند به طور معمول در انتقال اطالعات .................. به قشر مخ اختالل ایجاد

میشود و اگر ریشهي شکمی عصبهاي نخاعی سمت راست بدن قطع شوند بهطور معمول در انتقال اطالعات .................. مخ به اندامها

 
اختالل ایجاد خواهد شد.

2) حسی راست - حرکتی چِپ1) حسی چپ - حرکتی چِپ
4) حسی چپ - حرکتی راسِت3) حسی راست - حرکتی راسِت

57. چند مورد می تواند جمله ي زیر را تکمیل نماید؟(با تغییر)

 
در دستگاه عصبی انسان، .................. می باشد.

الف) رشتۀ عصبی، مجموعه اي از زائده هاي چند سلول عصبی 

 
ب) عصب، زائده ي بلند یک سلول عصبی

ج) جسم پینه اي، دسته اي از رشته هاي عصبی بین دو نیمکره ي مخچه

 
د) نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزي و نیمکره هاي مخ 

 
ه) میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاي سلول عصبی

 (1 (2 (3 (4

 
58. در حالت طبیعی ممکن نیست .................. (با تغییر)

1) فضاي بین پرده هاي مننژ، مایع مغزي - نخاعی جریان داشته باشد.
2) در انسان دستگاه عصبی مرکزي توسط سه الیه ي مننژ محافظت شود.

3) رشته هاي عصبی ریشه ي پشتی عصب نخاعی، پیام را به جسم سلولی نورون نزدیک کنند.
4) رشته هاي عصبی ریشه ي شکمی عصب نخاعی، پیام را به جسم سلولی نورون نزدیک کنند.

59. دستگاه عصبی محیطی انسان به طور معمول چند عصب دارد؟
 (1 (2 (3 (4

60.  بخش حرکتی پیکري انسان در انقباض تارهاي ماهیچه اي .................. دخالت دارد.(با تغییر)
2) ج1) الف
4) الف و ج3) ب
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61. بخشی که مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میکند، .................. 

2) پایینترین بخش مغز محسوب میشود.1) در تنظیم ضربان قلب نقش دارد.
4) توسط پرده هاي (مننژ) محافظت میشود.3) رابط  جفت عصب محیطی با مغز است.

62. در انسان کدام مطلب درست است؟ (با تغییر)
1) نورونهاي رابط، کوتاه و داراي پوشش میلین هستند.

2) سیناپس، همواره بین یک نورون با نورون دیگر برقرار میشود.
3) دندریت نورون حرکتی فاقد عایق فسفولیپیدي پروتئینی است.

4) انعکاسات عصبی، رفتارهایی آگاهانه و سریع هستند.

 
63. در انسان، .................. (با تغییر)

1) اغلب اطالعات حسی و حرکتی، در تاالموس تقویت میشوند.

2) دستگاه عصبی پیکري، شامل دو بخش حسی و حرکتی است.
3) انعکاسها توسط نخاع و مغز کنترل میشود.

4) مهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل، پشت ساقهي مغز قرار دارد.

 
64. کدام عبارت صحیح است؟

1) همهي فعالیتهاي دستگاه عصبی پیکري، ارادي هستند.
2) انعکاسها، پاسخهاي حرکتی سریع و غیر ارادي پستانداران به محركهاي محیطیاند.

3) مغز و دستگاه عصبی محیطی در انجام انعکاسهاي بدن، فاقد نقشاند.
4) در انعکاس عقب کشیدن دست، نورونهاي رابط، نورونهاي حرکتی را فعال میکنند.

 
65. کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

1) برخی از فعالیتهاي بخش حرکتی پیکري دستگاه عصبی محیطی به طور غیرارادي انجام میگیرد.
2) مولکولهاي ناقل عصبی پس از اتصال به گیرنده وارد نورون میشوند.
3) نقش نورون رابط در نخاع، غیرفعال کردن نورون پس سیناپسی است.

4) دستگاه عصبی مرکزي داراي  جفت عصب مغزي است.
66. .................. برخالف ..................، در بخش خاکستري نخاع قرار ندارد.

1) جسم سلولی نورون حرکتی سه سر بازو - آکسون نورون رابط
2) دندریت نورون حسی عضله ي سه سر بازو - جسم سلولی نورون حسی

3) جسم سلولی نورون حرکتی دو سر بازو - دندریت نورون رابط
4) جسم سلولی نورون حسی - جسم سلولی نورون رابط

67. در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست، کدام یک در بخش خاکستري نخاع قرار ندارد؟
1) آکسون و دندریت نورونهاي رابط

2) جسم سلولی نورونهاي حرکتی ماهیچههاي دو سر و سه سر بازو
3) جسم سلولی نورونهاي ریشهي پشتی نخاع

4) جسم سلولی نورونهاي رابط
68. در انعکاس عقب کشیدن دست انسان، در سیناپس .................. ناقل عصبی مهاري روي گیرندهي غشاي سلول پس سیناپسی

 
متصل میشود.

 
2) نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچهي دو سر بازو1) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي دو سر بازو

 
4) نورون حسی با هر یک از نورون هاي رابط3) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو

 
69. در انعکاس عقب کشیدن دست، نورون هاي .................. با .................. سیناپس ندارند.

2) دستگاه عصبی - ماهیچه ي سه سر بازو1) دستگاه عصبی پیکري - ماهیچه ي دو سر بازو
4) حسی - نورون هاي حرکتی دو سر بازو3) رابط - با نورون هاي حرکتی دو سر بازو

43
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70. کدام عبارات زیر در مورد انسان، نادرست هستند؟

 
الف) فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر کرده است.

ب) برخی از ماهیچههاي اسکلتی به طور غیر ارادي نیز تحریک میشوند.

 
ج) جسم سلولی نورون حسی در بخش خاکستري نخاع قرار دارد.

 
د) به مجموع آکسونها و دندریتهاي بلند درون یک غالف، تار عصبی میگویند.

1) الف و ب
 
2) ب و د   

 
4) الف و ج3) ج و د 

71. در انعکاس عقب کشیدن دست، پس از تماس دست با جسم داغ، ناقلین عصبی به .................. متصل شده و فعالیت آن را مهار می 
کند. (با تغییر)

1) نورون هاي رابط درون نخاع
 
2) سلول هاي ماهیچه ي دو سر بازو

4) نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي دو سر بازو3) نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي سه سر بازو

 
72. چند جمله نادرست است؟

الف) در انعکاس عقب کشیدن دست، در  نورون هدایت و در  سیناپس در بخش خاکستري نخاع، انتقال پیام عصبی صورت می

 
گیرد.

ب) سد خونی - مغزي داراي بافت پوششی تک الیه میباشد که از برخورد مغز با جمجمه جلوگیري میکند.

 
ج) الیه ي داخلی مننژ با بخش خاکستري مخ در تماس است.

د) الیههاي پردهي مننژ، عالوه بر مغز اطراف نخاع را نیز حفاظت می کند.
 (1 (2 (3 (4

 
73. کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)

1) لوب بویایی با سامانه لیمبیک در ارتباط هستند. 
2) همه ي فعالیت هاي غیر ارادي تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختارند.

3) همه ي فعالیت هاي دستگاه عصبی پیکري غیر ارادي هستند.
4) همهي فعالیتهاي دستگاه عصبی پیکري ارادي هستند.

74. وقتی که فعالیت اعصاب سمپاتیک در بدن توقف یابد، .................. روي میدهد.(با تغییر)
2) افزایش فاصلهي بین امواج  تا  در نوار قلب1) کاهش فعالیت گوارشی 

4) افزایش تعداد حرکات تنفسی3) کاهش حرکات دودي معده
75. در انسان با شروع فعالیت نورونهاي پاراسمپاتیک، .................. افزایش و با توقف فعالیت نورونهاي سمپاتیک ..................

 
کاهش مییابد.

2) ترشح بزاق - حجم تنفسی1) فشار خون - ترشح صفرا
4) قطر مردمک چشم - مقدار قند خون3) ضربان قلب - برون ده قلب

76. .................. برخالف .................. فاقد طناب عصبی است.
4) مورچه - کرم خاکی3) هیدر - انسان2) پالناریا - هیدر1) انسان - زنبور

77. کدام جانور فقط در مغزش گرهي عصبی دارد؟
4) هیدر3) اوپروفترا بروماتا2) پالناریا1) بیستون بتوالریا

 
78. کدام نمی تواند جمله ي زیر را به درستی تکمیل کند؟

 
« ..................، واجد جسم سلولی نورون، در .................. خود است.»

2) انسان - دستگاه عصبی محیطی1) ملخ - طناب عصبی
4) پالناریا - طناب عصبی3) هیدر - شبکه ي عصبی 
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79. کدام عبارت در مورد انسان صحیح است؟
عصب مغزي و  عصب نخاعی است. 1) دستگاه عصبی محیطی شامل 

2) تارهاي هر عصب همیشه پیام را از جسم سلولی دور میکنند.

 
3) هیچ میکروبی در شرایط عادي از سد خونی-مغزي عبور کند.

4) در میان مهرهداران، اندازه ي نسبی مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن، بیشترین مقدار را دارد.
80. عمل مربوط به کدام بخش از دستگاه عصبی مرکزي، نادرست بیان شده است؟ (با تغییر)

1) مخ، مهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن است.
2) ساقهي مغز، نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن بر عهده دارد.
3) تاالموس، تقویت اطالعات حسی اغلب نقاط بدن را بر عهده دارد.

4) ریشههاي شکمی نخاع، پاسخ حرکتی را به ماهیچهها و غدهها منتقل میکند.

 
81. کدام عبارت، درست است؟ (با تغییر)

1) هر رشته عصبی، مجموعهاي از آکسونها و دندریتها، یا هردوي آنهاست.
2) اغلب اطالعات حسی به تاالموس، در پایین هیپوتاالموس، منتقل میشوند.

3) هر جفت عصب نخاعی، داراي یک ریشهي پشتی و یک ریشهي شکمی است.
4) انعکاس، پاسخ ناگهانی و غیرارادي ماهیچههاي صاف و یا مخطط در پاسخ به محركهاست.

82. کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر)
1) ترشح دوپامین ازمغز سبب احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی می شود.

2) ریشه هاي پشتی نخاع محتوي نورون هاي حرکتی اند.
3) سامانه لیمبیک، در حافظه و یادگیري نقش دارد.

4) همه ي ناقلین عصبی سبب فعال شدن نورون پس سیناپسی می شوند.
83. در یک فرد بالغ .................. نمی تواند در اثر صدمه به .................. باشد.

1) بروز اختالل در تعداد تنفس - بصل النخاع
2) بروز اختالل در بویایی - سامانۀ لیمبیک

3) بروز اختالل در انعکاس عقب کشیدن دست - مخ
4) بروز اختالل در انتقال اطالعات حسی به قشر مخ - تاالموس

 
84. نوع بافت سازندهي پردهي مننژ با نوع بافت سازندهي .................. مشابه است. (با تغییر)

2) غالف اطراف دستۀ تار هاي ماهیچه اي چشم1) شبکیهي چشم
4) جسم پینهاي3) ماهیچهي مژکی

 
85.  کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

1) اپی نفرین و دو پامین از پیکهاي شیمیایی دستگاه درونریز هستند.
2) ناقل هاي عصبی از فضاي سیناپسی وارد نورون پس سیناپسی میشوند.

3) ریزکیسه هاي محتوي اپی نفرین، با غشاي نورون پس سیناپسی آمیخته میشوند.
4) مواد درون ریزکیسه هاي سیناپسی، نمیتوانند مستقیمًا محرك ترشح کورتیزول باشند.

86. کوسه ماهی ها ..................  (با تغییر)
1) داراي غدد راست روده اي هستند که محلول نمک بسیار غلیظ را از روده جذب می کنند.
2) مانند انسان، دستگاه عصبی مرکزي (شامل مغز و نخاع) و دستگاه عصبی محیطی دارند.

3) لوب بویایی از لوب بویایی انسان کوچک تر است.
4) نسبت به دیگر پستانداران، اندازه ي نسبی مغز کوچک تري دارند.
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87. سلول .................. نمی تواند .................. (با تغییر)
1) سازنده ي پمپ سدیم - پتاسیم - بدون مصرف انرژي  سدیم را وارد سلول کند.

2) ترشح کننده ي هیستامین - درون مویرگ هاي خونی وجود داشته باشد.
3) ترشح کننده ي پروتئین هاي ساختاري زردپی - دیواره ي سلولی داشته باشد.

4) سازنده ي هورمون - نورون باشد.
88. کدام گزینه عبارت داده شده را به درستی تکمیل می کند؟ «با ورود .................. »

1) سدیم به درون نورون ها، اختالف پتانسیل دو سوي غشا به صفر نزدیک تر و سپس دورتر می شود.
2) گلوکز به درون نفرون ها، فشار اسمزي مایع درون نفرون کاهش می یابد.

3) انسولین به خون، به میزان قند خون اضافه می شود.
4) ناقل عصبی به فضاي سیناپسی بین نورون حرکتی و ماهیچهي دو سر بازو، تحریک سلول پیش سیناپسی صورت می گیرد.

89. بخش مشخصی شده ي شکل مقابل نمی تواند در .................. نقش داشته باشد.
2) احساس گرسنگی1) تنظیم دماي بدن

4) جذب ویتامین3) تنظیم آب پالسما

90. چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیتها .................. خروج استیلکولین ازپایانهي آکسونی به شیوهي .................. است.

 
1) برخالف - برون رانی

 
2) همانند - برون رانی

4) همانند - انتشار تسهیلکننده3) برخالف - انتشار تسهیلکننده
91. کدام نادرست است؟ (با تغییر)

1) رفتارهاي مهره داران عالوه بر کنترل از طریق انعکاس، مستلزم هماهنگی بیشتر توسط مغز هستند.
2) در همه جانوران مغز و نخاع توسط  پردة مننژ که در بین آنها مایع مغزي نخاعی وجود دارد، محافظت می شود.

3) مهرهداران، سیستم دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی دارند.
4) در مهرهدارانی که جفت تشکیل میدهند، دیافراگم هم دیده میشود.

92. در انسان به طور معمول، هر گونه .................. تحت تأثیر .................. صورت میگیرد.
1) انقباض در ماهیچههاي صاف - دستگاه عصبی خودمختار

2) انقباض در ماهیچهي دو سر بازو به واسطهي انتقال دهندهي عصبی - دستگاه عصبی پیکري
3) ترشح غدد بدن - دستگاه عصبی خودمختار

4) هماهنگی بین اعمال و رفتار - دستگاه عصبی

 
93. در چند مورد زیر بافت پیوندي شرکت دارد؟

 
الف) بند ناف            ب) پرده ي مننژ            ج) صلبیه  د) پریکارد

 (1 (2 (3 (4

 
94. در مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن انسان، .................. در .................. دخالت دارد.

 
2) سامانۀ لیمبیک - عملکرد هوشمندانه1) بصلالنخاع - تغییر فشار مایع جنب 

4) تاالموس - تنظیم ترشح اریتروپویتین3) مخچه - هر حرکت ماهیچهي اسکلتی

 
95. همهي .................. تنظیم میشوند.

1) اعمال مربوط به تعادل و وضعیت بدن توسط مخچه
2) اعمال درون غدد درون ریز، در باالي ساقهي مغز

3) اعمال حیاتی بدن توسط هیپوتاالموس و بصلالنخاع
4) ترشحات پانکراس، توسط اعصاب خود مختار و مولکولهاي شیمیایی

ATP

1234

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



12/82

صادق طاهري 09174457144 - زیست یازدهم - فصل 1 12

96. چند مورد جمله ي زیر را به درستی کامل می کنند؟ «در بخش خاکستري نخاع، .................. نقش دارد.» (با تغییر)

 
الف) جسم سلولی نورون هاي حسی با داشتن اندامک میتوکندري در تولید 

ب) جسم سلولی نورون هاي حرکتی ماهیچه ي دو سر بازو در ساخت ناقلین عصبی 
ج) دندریت نورون هاي حرکتی ماهیچه ي سه سر بازو در ساخت پروتئین ها 

د) آکسون نورون هاي حسی در ساخت غالف میلین
 (1 (2 (3 (4

97. چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکنند؟ «در آدمی اختالل فعالیت .................. بر فرآیند .................. بیتأثیر است.»

 
الف) هیپوتاالموس - بازجذب سدیم از نفرونها  ب) بصلالنخاع - ضربان قلب

 
ج) لیمبیک - یادگیري               د) تیروئید - تولید  در سلولها

 (1 (2 (3 (4

 
98. کدام مطلب در مورد جانوران نادرست است؟ «هیدر برخالف .................. » (با تغییر)

2) کرم خاکی، کیسهي گوارشی دارد.1) ملخ، طناب عصبی شکمی ندارد. 

 
4) عروس دریایی، کیسه گوارشی دارد.3) زنبور، مغز ندارد.

 
99. در ترشح .................. برخالف .................. دستگاه عصبی محیطی نقشی ندارد. (با تغییر)

2) اپی نفرین - انسولین1) لیزوزیم - اپی نفرین
4) هورمون ضد ادراري - اکسی توسین3) کلسی تونین - پپسینوژن

100. در صورت تزریق داروي مهارکنندهي اعصاب پاراسمپاتیک، در فرد مورد نظر .................. و .................. روي میدهد.
1) افزایش حجم تنفسی - تنگ شدن مردمک

2) افزایش ترشح صفرا به روده - افزایش برون ده قلب
3) گشاد شدن مردمک - کم شدن فاصلهي دو موج 

4) افزایش حرکات دودي روده - افزایش ترشح بیکربنات پانکراس

 
101. کدام عبارت در مورد گاو نادرست است؟

1) مغز آن توانایی هماهنگ کردن اطالعات حسی و پاسخ هاي حرکتی را دارد.

 
2) یک محل چهار قسمتی براي ذخیره ي موقت غذا دارد.

3) باکتري هاي تجزیه کننده ي سلولز در سیرابی و شیردان آن زندگی می کنند.
4) در زمان تغذیه، مواد غذایی  بار از مري عبور می کند.

102. به دنبال این که پوست انسان، در معرض گرماي شدید قرار گیرد، چه تعداد از موارد زیر ممکن است، اتفاق بیافتد؟ (با تغییر)
الف) ورود یون سدیم از مایع بین سلولی بافت داراي سلول هاي کالژن و کشسان به دندریت گیرندهي درد در گرماي شدید

 
ب) خروج یون پتاسیم از دندریت گیرندهي گرما به مایع بین سلولی بافت پیوندي در گرماي شدید

 
ج) عدم فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم در گیرندههاي مکانیکی پوست

 
د) بسته بودن کانالهاي دریچهدار سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرندهي درد در هر دوحالت

 (1 (2 (3 (4
.................. ، 103. در بیماري 

1) الیهي خارجی مخ بیشتر از الیهي خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار میگیرد.
2) با تخریب تدریجی غالف میلین، انتقال جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود.

3) در صورت فعالیت سلولهاي عصبی نوروگلیا و ترمیم الیهي لیپیدي، عالئم بیماري کاهش و یا کامال از بین می برد.
4) همانند آلرژي، در عملکرد گروهی از سلولهاي بافت پیوندي اختالل ایجاد شده است.
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104. کدام گزینه درست است؟

1) مویرگ قطعا وظیفه ي حمل گاز هاي تنفسی را بر عهده ندارد.
2) جانوري که طناب عصبی شکمی دارد، قطعا داراي مویرگ است.

3) در کرم خاکی خون رگ پشتی براي ورود به رگ شکمی قطعا از قلب عبور می کند.
4) در مهره دارانی که طناب عصبی پشتی دارند، قطعا گردش خون بسته وجود دارد.

 
105. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در یک انسان ایستاده، .................. نسبت به .................. در سطح باالتري قرار دارد.»

 
الف) استخوان رکابی - چکشی           ب) مجاري نیم دایره - پردهي صماخ

ج) برجستگی چهار گانه - پل مغزي           د) مغز میانی - تاالموس           هـ) غده ي فوق کلیه - پانکراس
 (1 (2 (3 (4

106. موقعیت کدام یک در مغز انسان سالم صحیح نیست؟
1) درخت زندگی بخش خاکستري است که در مخچه قرار دارد.

2) بطن چهارم مغز بین مخچه و پل مغزي واقع است.
3) برجستگی هاي چهارگانه بین مخچه و غده ي اپی فیز واقع است.

4) مغز میانی در باالترین بخش ساقه ي مغز در باالي پل مغزي قرار دارد.

 
107. در انسان، رشته هاي عصبی دستگاه عصبی .................. ممکن نیست .................. (با تغییر) 

2) خود مختار - فقط به یاخته هاي با ساختار سارکومري پیام برساند.1) پیکري - موجب حرکات غیرارادي شوند.
4) محیطی - دورکننده ي پیام از جسم سلولی باشند.3) مرکزي - داراي عایق لیپیدي باشند.

108. هر ماده اي که .................. (با تغییر)
1) سبب ترشح دوپامین در مغز شود، ماده ي اعتیادآور است.

2) از طریق وزیکول هاي پایانه ي آکسونی، از نورون خارج شود، اثر سریع و کوتاه مدت دارد.
3) در سلول هاي مغزي به عنوان سوخت اصلی نقش دارد، می تواند از سد خونی - مغزي عبور کند.

4) ویتامین باشد، در روده با روش انتشار یا انتقال فعال جذب می شود.
109. در مقطع طولی ساقه ي مغز انسان .................. قرار ندارد.

2) برجستگی چهارگانه در مقابل مغز میانی1) بطن چهارم بین مخچه و پل مغزي
4) درخت زندگی زیر بصل النخاع3) غده ي اپی فیز باالي برجستگی چهارگانه

 
110. کدام عبارت در مورد انسان نادرست است؟ (با تغییر)

) در افراد بزرگسال موجب عقب ماندگی جسمی می شود. 1) (کمبود هورمون 
2) سلول هاي نوروگلیا با عایق کردن تارهاي عصبی موجب هدایت جهشی پیام عصبی در عصب بینایی می شوند.

3) دستگاه عصبی خودمختار می تواند، سبب تغییر اندازه ي سلول هاي غدد چربی شود.
4) در اثر فعالیت بیش از حد بخش قشري فوق کلیوي دستگاه ایمنی تضعیف شود.

111. با فرض این که ماده اي بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، .................. همانند .................. می یابد. (با تغییر)
1) فاصلۀ موج  تا موج  بعدسی در نوار قلب - فاصلۀ صداي اول و صداي دوم

anj (2 انقباض عضالت اسکلتی - حجم تنفسی، افزایش
3) حرکات تنفسی - فشار اسمزي خون، کاهش

4) ترشح امالح صفراوي به روده - دفعات انقباض میوکارد، کاهش

 
112. چند بخش زیر در پردازش اطالعات ارسالی از سلول هاي مژه دار بدن نقش دارند؟
الف) دستگاه لیمبیک             ب) مخچه               ج) لوب گیجگاهی             د) تاالموس

 (1 (2 (3 (4

2345

T3

PP

ری1234
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



14/82

-
++
-

- -
++ ++

++
- -

- -

+ + +

+ + +

- - -
- - -

- - -
- - - + + +

+ + +
+Na

+K

+K

B A

صادق طاهري 09174457144 - زیست یازدهم - فصل 1 14

113. با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، چند مورد درباره ي نورون هاي حرکتی شرکت کننده در این انعکاس،

 
درست است؟

 
الف) داراي دندریت هاي طویل می باشند.

 
ب) تنها به واسطه ي نورون هاي رابط با نورون حسی ارتباط دارند.

ج) جسم سلولی این نورون ها در بخش خاکستري نخاع فعالیت دارد.
د) تار بلند آن ها به عصب نخاعی وارد می شود.

 (1 (2 (3 (4

 
114. در انسان سالم کدام مورد امکان پذیر است؟ (با تغییر)

 
2) تنظیم ارادي کار بعضی غده هاي برون ریز1) فعالیت غیر ارادي توسط ماهیچه هاي اسکلتی

4) انقباض ماهیچه ي چهار سر ران توسط اعصاب سمپاتیک3) آغاز فعالیت هاي گوارشی توسط اعصاب سمپاتیک
115. وقتی کانال هاي دریچه دار ..................  در یک گره ي رانویه بسته باشند، قطعاً ..................

1) سدیمی و پتاسیمی، هم زمان - در آن محل، پتانسیل آرامش برقرار است.
2) سدیمی و پتاسیمی، هم زمان - تراکم سدیم بیرون سلول، بیش تر از داخل سلول است.

3) سدیمی - پتاسیم ها در بیرون نورون انباشته خواهند شد.
4) پتاسیمی - نفوذپذیري غشا به یون سدیم بیش تر از پتاسیم خواهد بود.

116. بخشی از یاخته هاي عصبی که محل انجام سوخت و ساز است .................. بخشی از یاختۀ عصبی که پیام را از جسم یاخته اي تا

 
انتهاي خود هدایت می کند .................. .

 
1) همانند - می تواند داراي گرة رانویه باشد.

 
2) همانند - در هر نوع یاختۀ عصبی قطعًا یک عدد است.
3) برخالف - پیام عصبی را به یاختۀ دیگر منتقل می کند.

 
4) برخالف - حاوي سیتوپالسم است.

 
117. هر نوع یاخته ي عصبی که .................. قطعًا .................. .

 
1) فقط یک آکسون دارد - دندریت داراي غالف میلین دارد.

 
2) دندریت بلند دارد - آکسون داراي غالف میلین دارد.

 
3) آکسون داراي غالف میلین دارد - دندریت کوتاه و منشعب دارد.

 
4) دندریت کوتاه و منشعب دارد - آکسون داراي غالف میلین دارد.

118. شکل مقابل، پتانسیل عمل را در یک رشته ي عصبی نشان می دهد. در صورتی که این رشته ي عصبی .................. . 

 
قرار دارد. 1) آکسون باشد، جسم یاخته اي در سمت 

2) آکسون باشد، یاخته ي پس سیناپسی می تواند در سمت  باشد.
3) دندریت باشد، پیام عصبی به سمت  هدایت می شود.

4) دندریت باشد، جسم یاخته اي در سمت  قرار دارد.

119. اندامی که در زیر محل پردازش اولیه اطالعات حسی، واقع است و در تنظیم گرسنگی نقش دارد، .................. .
1) در احساساتی مانند خشم و لذت نیز نقش ایفا می کند.

2) در ایجاد حافظه ي کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه ي بلند مدت نیز نقش دارد.
3) خواب و تعداد ضربان قلب را نیز تنظیم می کند.
4) محل گرد هم آمدن اغلب پیام هاي حسی است.
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120. با توجه به بخش انتهایی نمودار مقابل، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 
1) کانال هاي نشتی سدیمی بسته و کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می باشند.

2) کانال هاي دریچه دار سدیمی باز و کانال هاي نشتی پتاسیمی بسته می باشند.
3) کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و کانال هاي نشتی پتاسیمی نیز باز می باشند.

4) کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته و کانال هاي نشتی پتاسیمی باز می باشند.

 
121. می توان گفت .................. .

1) آزاد شدن ناقل عصبی به فضاي سیناپسی، بدون صرف انرژي صورت می گیرد.
2) ریزکیسه هاي حاوي ناقل عصبی پس از تولید در دندریت، در جسم یاخته اي ذخیره می شوند.

3) اتصال ناقل عصبی به گیرنده ي خود، قطعًا باعث تحریک یاخته ي پس سیناپسی می شوند.
4) باقی ماندن ناقل عصبی در فضاي سیناپسی سبب اختالل درانتقال پیام هاي عصبی جدید می شود.

 
122. در نخاع .................. مغز بر روي بخش .................. قرار دارد.

 
1) همانند - خاکستري، مادة سفید

 
2) برخالف - سفید، پرده هاي مننژ

 
3) همانند - خاکستري، پرده هاي مننژ

 
4) برخالف - سفید، مادة خاکستري

123. کدام یک از موارد زیر در رابطه با بخشی که عالمت ؟ مشخص شده به درستی بیان شده است؟ 

 
1) در فعالیت هاي مختلف از جمله بینایی و حرکت نقش دارد.

2) این اندام مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.

 
3) در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارد.

4) مرکز انعکاس هایی مانند عطسه و سرفه است.

124. چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ « نمی توان گفت ................... »

 
الف) نوار مغزي جریان الکتریکی ثبت شده هر یاخته ي بافت عصبی مغز است.

ب) نوار مغزي، جریان الکتریکی ثبت شده، هر یاخته ي عصبی دستگاه عصبی مرکزي است.

 
ج) در بافت عصبی، فقط سه نوع یاخته وجود دارد.

د) همه ي یاخته هاي بافت عصبی تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند.
 (1 (2 (3 (4

125. در بین اجزاي تشکیل دهنده ي ساقه ي مغز، مرکز عصبی تنظیم .................. در .................. مرکز عصبی تنظیم .................. قرار

 
دارد.

 
2) فشار خون - پایین - ترشح بزاق1) عطسه - باالي - تنفس

 
4) ترشح اشک - پایین - سرفه3) ضربان قلب - باالي - بلع

 
126. در رابطه با تشریح مغز گوسفند، کدام عبارت صحیح بیان نشده است؟

 
1) براي مشاهده ي رابط پینه اي باید به کمک چاقوي جراحی برش کم عمقی در بین نیمکره هاي مخ ایجاد کنیم.

2) در دوطرف رابط سه گوش و رابط پینه اي، بطن هاي  و که داراي شبکه هاي مویرگی هستند؛ قرار دارند.

 
3) تاالموس ها در زیر رابط سه گوش و در جلوي بطن  قرار دارند.

 
4) بخشی از مرکز عصبی مؤثر دربینایی و شنوایی در عقب اپی فیز قرار دارد.

127. چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ « نمی توان گفت در .................. وجود دارد. » 

 
الف) عصب نخاعی، همانند ریشه ي پشتی آن ، هسته ي یاخته

 
ب) ریشه پشتی عصبی نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هسته ي یاخته

 
ج) ریشه شکمی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته  اي

د) ریشه پشتی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته اي
 (1 (2 (3 (4

1234

12
3

1234

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



16/82

-

D A

BC

صادق طاهري 09174457144 - زیست یازدهم - فصل 1 16

128. با توجه به شکل مقابل که مقطع عرضی نخاعی می باشد، می توان گفت .................. . 
1) آکسون نورون حسی از راه  پیام حسی را به بخش خاکستري وارد می کند.

به تعداد  عدد، پیام هاي عصبی نورون هاي حسی را وارد نخاع می کند. 2) ریشه ي 
3) قسمت  سطح پشتی نخاع را نشان می دهد.

4) اگر این قسمت نخاع در مهره هاي پشت قفسه ي سینه باشد،  نسبت به  به جناغ نزدیک تر است.

129. پرده ي .................. مننژ همانند .................. بخش آن، ممکن نیست .................. .

 
1) میانی - داخلی ترین - در تماس با مایع مغزي - نخاعی قرار داشته باشد.

2) داخلی - ضخیم ترین - در شیار بین دو نیمکره ي مخ مشاهده شود.

 
3) خارجی - میانی - درون همه ي شیارهاي مغزي فرو رود.

4) میانی - داخلی ترین - در تماس با رگ هاي کوچک باشد.

 
130. در اعتیاد به .................. ممکن نیست .................. .

1) کوکائین -  روز پس از آخرین مصرف گلوکز در نواحی جلویی مغز نسبت به نواحی عقبی آن بیشتر مصرف شود.

 
2) الکل - آزاد شدن ناقلین عصبی تحریک کننده تحت تأثیر قرار بگیرد.

 
3) الکل - کاهش هوشیاري از اثرات کوتاه مدت مصرف آن باشد.

 
4) هر ماده اعتیادآور - تغییراتی موقتی در مغز ایجاد شود.

 
131. در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ .................. .

1) در بخش خاکستري نخاع سه سیناپس تحریکی و یک سیناپس مهاري یافت می شود.
2) سیناپس نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو با ماهیچه عقب بازو مهاري می باشد.

 
3) دندریت اولین نورونی که تحریک می شود، فاقدغالف میلین است.

4) پنج نورون از دستگاه عصبی خودمختار و پیکري نقش دارند.

 
132. در جانور داراي .................. قطعًا .................. .

1) طناب عصبی پشتی - دستگاه عصبی محیطی و مرکزي مشاهده می شود.

 
2) طناب عصبی شکمی - چند گرة عصبی در هر قطعه از بدن می توان یافت.

3) ساده ترین ساختار عصبی - نورون هاي دستگاه عصبی در سر، مغز را تشکیل می دهند.

 
4) ساختار عصبی نردبان مانند - مغز، از بیش از دو گرة به هم جوش خورده تشکیل شده است.

133. در پتانسیل عمل، بعد از این که پتانسیل الکتریکی درون یاخته نسبت به مایع بین یاخته اي منفی شد، .................. .

 
1) کانال هاي دریچه دار سدیمی باید باز شوند تا پتانسیل آرامش ایجاد شود.

 
2) کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باید بسته شوند تا پتانسیل آرامش ایجاد شود.

 
3) کانال هاي دریچه دار سدیمی باید بسته شوند تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

 
4) کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باید باز شوند تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

134. در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، گروهی از یاخته هاي بافت عصبی موجود در .................. از بین می روند.

 
الف) ماده ي سفید مغز                              ب) ماده ي سفید نخاع

 
ج) ماده ي خاکستري مغز                          د) ماده ي خاکستري نخاع

 
1) الف و ب

 
2) فقط الف

 
4) فقط ج3) ج و د

135. با غیرفعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در هنگام هیجان .................. .
1) حجم تنفسی در دقیقه افزایش می یابد.

2) فشار خون کاهش می یابد.

 
3) برون ده قلبی کاهش می یابد.

4) فعالیت ماهیچه اي اسکلتی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
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136. کدام گزینه در مورد مغز انسان نادرست است؟

1) نیم کره ي راست براي فعالیت هاي هنري،  تخصص یافته تر است.

 
2) لوب پس سري در مجاورت مخچه قرار دارد.

 
3) مغز میانی بین پل مغزي و بصل النخاع قرار دارد.

 
4) پایین ترین بخش آن درتنظیم ضربان قلب نقش دارد.

 
137. کدام عبارت دربارة دستگاه عصبی جانوران درست است؟

1) تحریک هر نقطه از بدن هیدر، پیام را به مغز جانور می برد.
2) در پالناریا، دستگاه عصبی شامل بخش مرکزي و محیطی است.

 
3) حشرات داراي دو مغز به هم جوش خورده هستند.

 
4) مغز تمام مهره داران درون جمجمه اي استخوانی قرار دارد.

 
138. به ترتیب کدام جانور یک طناب عصبی و کدام دو طناب عصبی دارد؟ 

4) پالناریا – قورباغه3) گنجشک – پالناریا2) هیدر – ملخ1) ملخ – گنجشک

 
139. کدام یک از قسمت هاي زیر از لحاظ وجود غالف میلین می تواند با سایر گزینه ها متفاوت باشد؟

4) گره ي رانویه3) آکسون نورون حسی2) پایانه ي آکسون1) جسم یاخته اي

 
140. کدام گزینه درست است؟

 
1) مخچه در پشت پل مغزي قرار دارد و با لوب آهیانۀ مغز در تماس است.

2) در مخچه برخالف نیم کره هاي مخ، مادة خاکستري درون مادة سفید قرار دارد.

 
3) در مغز انسان، هر لوب پیشانی با دو لوبی دیگر مغز مجاور است.

4) اغلب پیام هاي حسی  سراسر بدن در تاالموس تقویت و به قشر مخ ارسال می شوند.
141. مغز میانی در باالي  .................. قرار دارد و یاخته هاي آن در  .................. نقش دارند.

 
1) نهنج - حرکت

 
4) پل مغزي - بینایی3) زیرنهنج - گرسنگی2) اسبک - شنوایی

 
142. کدام گزینه نمی تواند به طور مستقیم با پرده هاي مننژ در تماس باشد؟

2) مخچه1) نخاع
 
4) تاالموس3) استخوان جمجمه

 
143. تنظیم کدام موارد زیر از نقش هاي مشترك بصل النخاع و هیپوتاالموس است؟

 
1) ضربان قلب - فشار خون

 
4) تنفس - دماي بدن3) دماي بدن - فشار خون2) تنفس - ضربان قلب

 
144. کدام گزینه دربارة حشرات به نادرستی بیان شده است؟ 

 
1) مغز از چند گره به هم جوش خورده، تشکیل شده است. 

 
2) داراي دو طناب عصبی شکمی هستند و در هر بند از بدن یک گرة عصبی دارند. 

3) هر واحد بینایی آنها از یک عدسی و یک قرنیه و چند گیرندة نوري تشکیل شده است. 
4) سیستم تنفسی آنها براي انتقال  نیاز به دستگاه گردش خون و گلبول قرمز ندارد. 

145. کدام عبارت نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟

 
«هر جانوري که  .................. »

 
1) طناب عصبی دارد، داراي مغز است.

 
2) جمجمه دارد، داراي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است.

4) طناب عصبی پشتی دارد، داراي اسکلت درونی است.3) گیرندة مکانیکی دارد، داراي خط جانبی است.
146. چند مورد از موارد زیر از ویژگی هاي مشترك پمپ سدیم - پتاسیم و کانال دریچه دار است؟

الف) واحد سازنده ي آن ها           
ب) عبور دادن یون از غشاي یاخته

ج) مصرف  براي فعالیت
د) فعال بودن در پتانسیل آرامش

 (1 (2 (3 (4
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147. کدام عبارت دربارة مواد اعتیادآور نادرست است؟           

 
1) بیشتر بر بخشی از مغز اثر می گذارند که در حافظه نقش دارد.

2) با اثر بر قشر مخ توانایی قضاوت کردن را کاهش می دهند.
3) بر مغز نوجوانان اثرات شدیدتري می گذارند.

4) باعث افزایش مصرف گلوکز توسط سلول هاي مغزي می شوند.

 
148. کدام گزینه درست است؟

1) در محل تحریک یاختۀ عصبی، اختالف پتانسیل دو سوي غشا به تدریج تغییر می کند و داخل یاخته از بیرون مثبت تر می شود.
2) با تحریک یاختۀ عصبی، کانال هاي دریچه دار باز شده، یون ها را عبور داده و پس از مدت طوالنی بسته می شوند.

 
3) در پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي یاخته با حالت آرامش تفاوت دارد.

4) در پایان پتانسیل عمل، فعال شدن مولکولی پروتئینی، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم را به حالت آرامش باز می گرداند.
149. کدام یک از عبارات زیر درباره ي پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاي یک یاخته ي عصبی رابط صحیح می باشد؟

1) در گره هاي رانویه، به دنبال باز شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی می شود.

 
2) بعد از پایان پتانسیل عمل، غلظت پتاسیم داخل یاخته همانند سدیم خارج آن، شدیداً کاهش می یابد.

3) در پتانسیل  میلی ولت، همواره یون سدیم همانند یون پتاسیم، به درون یاخته عصبی وارد می شود.
4) این یاخته ي عصبی به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم غشاي خود، به پتانسیل الکتریکی  میلی ولت دست می یابد.

 
150. کدام جمله درست است؟

1) عالوه بر پرده هاي مننژ، بافت پیوندي دیگري از مغز محافظت می کند.

 
2) مایع مغزي - نخاعی مانند سّد خونی - مغزي نقش ضربه گیر دارد.

3) در نخاع، پرده ي مننژ بر روي بخشی که شامل رشته هاي بدون میلین است، قرار دارد.
4) سّد خونی - مغزي مانند مایع مغزي - نخاعی نوعی بافت پیوندي است.

 
151. هر یاخته ي عصبی متعلق به دستگاه عصبی خود مختار .................. 

، دچار کاهش سرعت هدایت پیام عصبی می شود. 1) در بیماري 
2) به واسطه ي فعالیت نوعی یاخته ي عصبی عایق بندي می شود.

 
3) می تواند پیام عصبی را به یک یاخته ي عصبی حسی منتقل کند.

4) بعد از پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت، یون ها را توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم غشا، به حالت آرامش باز می گرداند.
152. آسیب دیدن بخشی از دستگاه عصبی مرکزي شخصی در اثر تصادف، موجب شده که احساس گرسنگی نداشته باشد. بخش

 
آسیب دیده .................. 

 
2) باسامانه ي کناره اي ارتباط ندارد.1) در تنظیم فشار خون هم نقش دارد.

 
3) محل پردازش اولیه ي اطالعات حسی است.

 
4) پایین ترین بخش مغز است.

153. اگر یک یاخته ي عصبی رابط، بین یاخته ي عصبی حسی و یاخته ي عصبی حرکتی ارتباط برقرار کند، .................. (با تغییر)

 
1) یاخته ي عصبی رابط نمی تواند نقش یاخته ي پیش سیناپسی را داشته باشد.

2) یاخته ي عصبی رابط، ناقل عصبی را دریافت و به یاخته ي بعدي منتقل می کند.
3) پیام عصبی در رسیدن به یاخته ي عصبی حرکتی از دو فضاي سیناپسی عبور کرده است.

 
4) یاخته هاي پشتیبان در افزایش سرعت انتقال پیام این مسیر نقش مهمی دارند.

154. در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی به گیرنده ي اختصاصی خود در مغز انسان .................. یاخته ي عصبی .................. سیناپسی

 
ادامه می یابد.

 
1) تولید غالف میلین در ـ پیش

 
2) ورود ناگهانی یون سدیم به ـ پس

4) تولید مولکول هاي ناقل عصبی در جسم یاخته اي ـ پیش3) ورود بسیاري از مواد موجود در خون، به ـ پس
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155. کدام گزینه جمله ي زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
« ناقل عصبی .................. »

1) سبب افزایش نفوذ پذیري غشاي یاخته ي پس سیناپسی به یون ها می شود.
2) باقی مانده در فضاي سیناپسی به یاخته ي پیش سیناپسی بازجذب می شود.

3) به وسیله ي آنزیم هاي درون یاخته هاي پس سیناپسی تجزیه می شود.

 
4) می تواند سبب ایجاد پتانسیل عمل در یاخته ي پس سیناپسی شود.

 
156. بخشی از مغز که تحت اثر مواد اعتیادآور بیشتر آسیب می بیند، .................. 
1) می تواند در تنظیم احساسات مختلف مانند تشنگی و گرسنگی نقش داشته باشد.

 
2) همانند بخش خاکستري مخ، در یاد گیري نقش مهمی دارد.

 
3) در پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی بدن نقش مهمی دارد.

4) می تواند همه ي انعکاس هاي بدن را دستخوش تغییر قرار دهد.

 
157. کدام نادرست است؟

 
1) پل مغزي پایین ترین بخش مغز است که در ترشح بزاق نقش دارد.

 
2) با آسیب دیدن مغز میانی، بینایی فرد می تواند دچار اختالل شود.

3) اختالل در کار گوش می تواند سبب برهم خوردن تنظیم وضعیت بدن شود.
4) برجستگی هاي چهارگانه بخشی از ساقۀ مغز محسوب می شوند.

158. در پتانسیل عمل، هنگامی که پتانسیل الکتریکی درون یاختۀ عصبی نسبت به مایع بین یاخته اي  میلی ولت شود،  ..................

 
1) کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

 
2) کانال دریچه دار پتاسیمی بسته می شود تا پتانسیل عمل به اتمام برسد.

3) کانال دریچه دار سدیمی باید بسته شود تا پتانسیل آرامش به اتمام برسد.

 
4) کانال دریچه دار سدیمی باید باز شود تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

159. در رابطه با نیمکره هاي مخ در مغز انسان نمی توان گفت .................. 

 
1) مخچه با دو لوب از لوب هاي مخ در تماس است.

2) در رابط پینه اي همانند رابط سه گوش، هدایت جهشی پیام عصبی مشاهده می شود.
3) شیار مرکزي، لوب پیشانی و لوب اهیانه را از هم جدا می کند.

 
4) در پردازش نهایی اطالعات حسی هیچ نقشی ندارند.

 
160. مرکز اصلی تنظیم کننده ي مدت دم در انسان کدام است؟

4) زیر نهنج3) ساقه ي مغز2) مخچه1) نهنج
161. مصرف الکل می تواند سبب افزایش چند مورد شود؟ 

 
 الف) زمان واکنش به محرک ها 

ج) هماهنگی حرکات بدن

 
هـ) هوشیاری

 
ب) اضطراب

د) خواب آلودگی 

 (1 (2 (3 (4
162. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد اعتیاد به درستی بیان شده است؟

1) فرد با مصرف اولین مادة اعتیادآور، معتاد محسوب می شود.
2) مصرف مکرر مواد اعتیادآور سبب کاهش ترشح دوپامین می شود.

3) اعتیاد همواره وابستگی به یک مادة شیمیایی می باشد.
4) اعتیاد یک بیماري برگشت ناپذیر محسوب می شود.
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163. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
" در بیماري مالتیپل اسکلروزیس .................. "

1) سرعت هدایت پیام عصبی در برخی از یاخته هاي عصبی کاهش می یابد.
2) نوعی از یاخته هاي عصبی از بین می روند.

3) برخی از یاخته هاي بین دو گره ي رانویه از بین می روند.
4) ارسال پیام عصبی به ماهیچه هاي اسکلتی به درستی انجام نمی شود.

 
164. در تشریح مغز کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

1) بعد از برش طولی در رابط سه گوش، برجستگی هاي چهارگانه در جلوي اپی فیز مشاهده می شوند.

 
2) اجسام مخطط، داخل رابط سه گوش و رابط پینه اي قرار دارند.

 
3) کیاسماي بینایی از سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است.

 
4) با برش زدن کرمینه، بطن چهارم مغز که بین مخچه و بصل النخاع قرار دارد، مشاهده می شود.

165. زمانی که یاخته ي عصبی در حالت .................. قرار دارد .................. می تواند رخ دهد.
2) آرامش - ورود پتاسیم به آن بدون صرف 1) آرامش - خروج پتاسیم از آن با صرف 

4) پتانسیل عمل - خروج ریز کیسه ها از آن با صرف 3) پتانسیل عمل - ورود سدیم به آن بدون صرف 

 
166. فعالیت بخش پاراسمپاتیک به ترتیب چه تأثیري بر برون ده قلب و فشارخون دارد؟

 
1) کاهش - کاهش

 
4) افزایش - کاهش3) افزایش - افزایش2) کاهش - افزایش

167. یاخته هاي عصبی حسی .................. یاخته هاي عصبی حرکتی .................. 
1) همانند - پیام را به مغز و نخاع می آورند.

 
2) همانند - می توانند با یاخته هاي پشتیبان عایق شوند.

3) برخالف - با پایانه ي آکسون یاخته ي عصبی رابط، همایه دارند.

 
4) برخالف - می توانند دندریت منشعب داشته باشند.

168. با توجه به شکل زیر که انعکاس نخاعی عقب کشیدن دست را نشان می دهد، در چند سیناپس، انتقال دهندة عصبی برون رانی
می شود؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

169. در پتانسیل آرامش، اختالف پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون آن .................. میلی ولت می باشد.
 (1 (2 (3 (4

 
170. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد الیه هاي مننژ درست است؟

1) عالوه بر جمجمه تنها قسمت محافظتی از دستگاه عصبی مرکزي می باشند.

 
2) سه پرده از نوع بافت پیوندي اند که فقط اطراف مغز قرار دارند.

3) در شیار بین دو نیمکره ي مخ هر سه پرده ي مننژ دیده می شوند.
4) فاصله گرفتن دوالیه ي پرده ي میانی مننژ سبب ایجاد حفره در زیر جمجمه می شود.

 
171. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) هر جانور مهره داري، دستگاه عصبی محیطی دارد.

 
2) حشرات برخالف ماهی ها طناب عصبی شکمی دارند.

 
3) پالناریا مانند گنجشک، دستگاه عصبی مرکزي و محیطی دارد.

4) مغز هیدر از طریق شبکۀ عصبی با یاخته هاي بدن در تماس است.
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172. نقش مستقیم کدام هورمون بر استخوان انسان، برخالف نقش نوشابه هاي الکلی است؟

2) پاراتیروئیدي1) پروالکتین
 
4) محرك تیروئید3) کلسی تونین

173. در حالت پتانسیل عمل، چند مورد یون سدیم را براساس شیب غلظت جابه جا می کند؟ (با تغییر)

 
الف) پمپ سدیم - پتاسیم

 
ب) کانال هاي دریچه دار سدیمی

 
ج) کانال هاي همیشه باز سدیمی

 
د) کانال هاي همیشه باز پتاسیمی

 (1 (2 (3 (4

 
174. کدام جملۀ زیر به درستی بیان شده است؟

1) پمپ سدیم - پتاسیم با هر بار فعالیت خود  یون سدیم را به خارج و  یون پتاسیم را وارد می کند.
تبدیل می کند. 2) پمپ سدیم - پتاسیم با هر فعالیت خود  مولکول  را به 

3) همواره در طی رسیدن اختالف پتانسیل الکتریکی غشاي نورون به صفر، ورود سدیم به درون یاخته ادامه می یابد.

4) در هنگام پتانسیل عمل، به طور ناگهانی در طول یک رشتۀ عصبی، درون نورون نسبت به بیرون مثبت  تر می شود.

 
175. لوب هاي بویایی مغز آدمی به طور مستقیم به قسمتی مرتبط می شوند که .................. 

 
1) مرکز تنظیم تشنگی است.

 
2) در تشکیل حافظه و یادگیري مؤثر است.

4) اغلب پیام هاي حسی در آن جا پردازش اولیه می شود.3) فرآیندهاي تنفس را تنظیم می کند.

 
176. در محل سیناپس .................. . (با تغییر)

 
1) غشاي نورون پیش سیناپسی به غشاي نورون پس سیناپسی متصل شده است.

2) مولکول هاي ناقل عصبی از پایانۀ آکسون نورون پیش سیناپسی انتشار می یابند.
3) ناقل عصبی با ورود به درون یاختۀ پس سیناپسی، پتانسیل الکتریکی آن را تغییر می دهد.

4) ناقل عصبی آزاده شده در محل سیناپس می  تواند وارد یاختۀ پیش سیناپسی شود.
177. کدام یک در رابط پینه اي دیده  نمی شود؟

 
4) آکسون3) دندریت2) جسم یاخته اي1) سلول پشتیبان

178. در نقطه ي مشخص شده .................. 

 
1) کانال دریچه دار سدیمی باز است.

2) پتاسیم به سلول وارد نمی شود.
3) یاخته ي عصبی، انرژي مصرف نمی کند.

4) سدیم از سلول خارج می شود.

 
179. کدام گزینه در مورد مخ به درستی بیان شده است؟

 
1) چهار لوب سمت راست آن به توانایی در ریاضیات مربوط هستند.

2) لوب پیشانی نسبت به سایر لوب ها با تعداد بیشتري لوب در تماس هستند.

 
3) قسمت قشري آن خاکستري و قسمت مرکزي آن سفید است.

 
4) دو نیمکره ي مخ با کمک جسم پینه اي و کرمینه به یکدیگر متصل هستند.

 
180. بخش پیکري .................. بخش خود مختار .................. . (با تغییر)

1) همانند - می تواند به یاخته هاي داراي خطوط تیره و روشن پیام رسانی کند..

 
2) همانند - همیشه فعال است.

 
3) برخالف - همیشه ارادي است.

4) برخالف - می تواند از یاخته هاي حسی تشکیل شده باشد.
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181. در ارتباط با یاخته هاي عصبی شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، کدامیک از گزینه هاي
زیر به نادرستی بیان شده است؟

1) دندریت یاختۀ عصبی حرکتی در مادة سفید نخاع دیده نمی شود.
2) آکسون یاختۀ عصبی رابط در مادة سفید نخاع دیده نمی شود.

3) بخشی از آکسون یاختۀ عصبی حرکتی در مادة خاکستري نخاع دیده می شود.
4) جسم یاخته اي یاختۀ عصبی حسی در مادة خاکستري نخاع دیده می شود.

182. در ارتباط با انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با جسم داغ،  .................. 
1) کانال هاي دریچه دار سدیمی غشاي دو نورون رابط بازمی شوند.

2) انقباض ماهیچه هاي اسکلتی بازو سبب نزدیک شدن ساعد به بازو می شود.
3) نفوذپذیري غشاي نورون حرکتی مربوط به ماهیچۀ سه سر بازو تغییر نمی کند.

4) هر نورون تحریک شده موجود در مسیر این انعکاس، پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می کند.

 
183. در انعکاس عقب کشیدن دست .................. .

1) سه سیناپس تحریک کننده و دو سیناپس بازدارنده در بخش خاکستري نخاع وجود دارند.

 
2) دو نورون رابط، یک نورون حسی و یک نورون حرکتی نقش دارند.

3) مانند عطسه، ماهیچه هاي مخطط به طور غیر ارادي منقبض می شوند.
4) جسم سلولی نورون هاي رابط و حسی در بخش خاکستري نخاع قرار دارند.

 
184. کدام عبارت درست است؟

1) یاخته ي عصبی رابط، پیام عصبی را از یاخته ي عصبی حرکتی به یاخته ي عصبی حسی می رساند.

 
2) در همه  یاخته هاي عصبی حسی، آکسون فاقد غالف میلین است.

3) یاخته هاي پشتیبان انواع گوناگون دارند و تمام یاخته هاي عصبی را عایق می کنند.

 
4) جسم یاخته اي نورون حرکتی می تواند از نورون رابط پیام را دریافت کند.

185. چه تعداد از عبارات زیر درباره ي شکل روبه رو درست است؟ (با تغییر)
الف) تعداد یاخته هاي  در بافت عصبی  چند برابر نورون ها است.

 
ب) نورون همانند جزء بافت عصبی است.

ج)  برخالف نورون می تواند پیام عصبی را منتقل کند.
د)  پایانه ي آکسون را عایق می کند.

 (1 (2
 (3 (4

186. در جانوري که ساده ترین ساختار عصبی را دارد، .................. وجود دارد. (با تغییر)
1) چشم مرکب همانند لولۀ گوارش

2) حفرة گوارشی برخالف تنفس پوستی
3) سامانۀ گردش خون باز همانند یاخته هاي شعله اي

 
4) تنفس نایدیسی برخالف حفرة عمومی

187. نمودار اختالف پتانسیل، عدد  میلی ولت را نشان می دهد. در این لحظه چند مورد زیر می تواند به درستی بیان شده باشد؟

 
(با تغییر)

 
الف) کانال دریچه دار سدیمی بسته باشد.

 
ب) کانال دریچه دار پتاسیمی باز باشد.

 
ج) غلظت سدیم درون نورون نسبت به بیرون آن بیشتر باشد.

د) یون پتاسیم و یون سدیم هر دو از سلول خارج شوند.
 (1 (2 (3 (4
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188. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) در حالت آرامش، مقدار یونی که در هم انتقالی گلوکز در روده دخالت دارد،  در بیرون فضاي نورون بیشتر از درون آن است.
2) مقدار یون هاي پتاسیمی که در مرحله ي آرامش از غشاي نورون خارج می شود بیشتر از یون هاي سدیم است که وارد می شود.

3) با هر بار تجزیه ي مولکول  تعداد سه یون مثبت در دو طرف غشاي نورون جابه جا می شود.
4) در پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي یاخته با حالت آرامش تفاوت دارد.

189. با توجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟ 
1) «ج» در عمل پاکسازي مجاري هوا نقش دارد.

2) «ب» می تواند به انقباض ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی خاتمه دهد.
3) «ج» برخالف «د» می تواند برون ده قلب را تغییر دهد.

4) «ه» همانند «الف» از چشم ها پیام دریافت می کند.

 
190. چند عبارت درست است؟

 
الف) عصب فاقد هسته است.

 
ب) عصب پوششی از جنس میلین دارد.

ج) اعصاب خودمختار شامل رشته هاي حسی و حرکتی است.

 
د) دستگاه عصبی محیطی داراي  عصب است.

4) صفر3) 2) 1) 

 
191. چند مورد درباره ي ناقل هاي عصبی درست است؟

 
الف) فقط سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها می شوند.

ب) با روش درون بري وارد یاخته ي پس سیناپسی می شوند و اثر خود را اعمال می کنند.

 
ج) همراه با تولید  به فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

 
د) روش آزاد شدن آن ها در فضاي سیناپسی مانند خروج کیلومیکرون از یاخته ي پوششی روده است.

 (1 (2 (3 (4

 
192. چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟

 
الف) هدایت پیام عصبی در هر رشتۀ عصبی میلین دار از رشته هاي بدون میلین سریع تر است.

ب) پیام عصبی درون رشتۀ عصبی از یک گرة رانویه به گرة دیگر به سرعت منتقل می شود.

 
ج) نورون هاي حرکتی ماهیچه هاي اسکلتی برخالف نورون هاي حسی، میلین دارند.

د) هر یاختۀ عصبی با یاخته هاي ماهیچه اي سیناپس داده و موجب انقباض آن ها می شود.
4) صفر3) 2) 1) 

193. با قطع شدن ارتباط مغز و نخاع در پایین ترین قسمت مغز، چند مورد رخ می دهد؟ (با تغییر)
الف) ارسال پیام هاي حسی از اندام هاي بدن به مغز، مختل می شود. 

 
ب) انعکاس عقب کشیدن دست متوقف می شود. 

 
ج) ارسال پیام هاي حرکتی از مغز به اندام ها مختل می شود. 

 
د) برخی از پاسخ غیر ارادي ماهیچه ها به محرك هاي محیطی متوقف می شود. 

 (1 (2 (3 (4
194. در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاختۀ عصبی که با ماهیچۀ  .................. سر بازو ارتباط

 
مستقیم دارد،  .................. 

1) دو – با هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه می شود.
2) سه – پیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته اي به پایانه اي آسه هدایت می کند.

3) سه – ریزکیسه هاي مهاري مترشحه از نورون رابط را در مادة خاکستري نخاع دریافت می کند.
4) دو – در پی افزایش سطح غشاي پایانۀ آسه موجب تغییر نفوذپذیري غشاي یاختۀ ماهیچه اي نسبت به یون ها می شود.
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195. کدام عبارت دربارة مواد اعتیادآور و اثرات آن بر فرد نادرست است؟
1) مصرف کوکائین موجب افزایش مصرف گلوکز در مغز فرد معتاد می شود.

2) تغییرات مغزي ناشی از استفادة مکرر از این مواد ممکن است قابل برگشت باشد.
3) بیش ترین تأثیر را بر بخشی می گذارند که در احساسی مانند لذت، نقش ایفا می کند.

4) می توانند با گذر از سد خونی – مغزي بر بخشی از قشر مخ تأثیر گذارند و توانایی خودکنترلی فرد را کاهش دهند.
196. کدام عبارت درست بیان شده است؟

1)  عصب، مغز و نخاع را به بخش هاي دیگر بدن مانند اندام هاي حسی و ماهیچه ها مرتبط می کند.
2) تمام فعالیت هاي غیر ارادي ماهیچه ها تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی قرار دارد.

3) بخش خودمختار در صورت نیاز فعال شده و کار ماهیچه هاي صاف ماهیچۀ قلب و غدد را تنظیم می کند.
4) بخش هم حس دستگاه خودمختار با افزایش تعداد ضربان قلب، موجب افزایش برون ده قلبی نیز می شود.

 
197. در محل همه ي سیناپس ها، .................. 

1) ناقل هاي عصبی، سبب باز شدن کانال هاي یونی می شوند.
2) تغییر پتانسیل الکتریکی، سبب فعال شدن سلول پس سیناپسی می شود.

3) پیام یک نورون پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی هدایت می شود.
4) ناقل هاي عصبی، به گیرنده هاي خود در غشاي نورون پس سیناپسی متصل می شوند.

198. در فضاي سیناپسی ..................(با تغییر)
1) ریز کیسه حاوي ناقل عصبی یافت می شود.

2) غشاي سلول پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی متصل می شود.
3) هدایت پیام از سلول پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی انجام می گیرد.

4) ماده ي شیمیایی که فعالیت سلول پس سیناپسی را تغییر می دهد می تواند توسط سلول پیش سیناپسی ساخته نشده باشد.
199. کدام عبارت صحیح است؟(با تغییر)

 
1) هر نورون حسی پیام عصبی را ابتدا به نخاع سپس به مغز منتقل می کند.

2) هر ناقل عصبی پس از ورود به نورون پس سیناپسی سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن سلول می شود.
3) ماده اي که پس از طی فضاي سیناپسی سبب باز شدن کانال هاي یونی شود، از طریق اگزوسیتوز از نورون پس سیناپسی ترشح شده

است.
4) در زمانی که بین دو سوي غشاي یک نورون اختالف پتانسیل   میلی ولت وجود دارد، ورود سدیم به نورون مشاهده می شود.

200. کدام گزینه جمله ي مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «هر .................. نمی تواند .................. »(با تغییر)
1) رشته عصبی – پیام هاي حسی را به نخاع ببرد.

2) عصب نخاعی – هدایت کننده هر دو نوع پیام عصبی حسی و حرکتی باشد.
3) رشته عصبی – متشکل از آکسون و دندریت بلند باشد.

4) عصب نخاعی – در ریشه پشتی خود هر نوع پیام حسی را منتقل کند.
201. ارسال پیام به سلول هاي مخطط ماهیچه ي دو سر بازو برعهده دستگاه عصبی .................. و صدور دستور برعهده ..................

است.
2) خودمختار - مغز و نخاع1) خودمختار - فقط مغز

4) محیطی - مغز و نخاع3) محیطی - فقط مغز

 
202. کدام عبارت جمله ي مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در جانوري با .................. »

1) ساده ترین دستگاه عصبی، سلول هاي خونی نمی توانند در ایمنی اختصاصی دخالت داشته باشند.
2) دستگاه عصبی محیطی و مرکزي، هر حرکت سریع و غیر ارادي نوعی انعکاس نخاعی است.

3) طناب عصبی شکمی برخالف جانوري با طناب عصبی پشتی، شبکه مویرگی نمی تواند کامل باشد.
4) بدنی دراز و پهن، بعضی از رشته هاي دستگاه عصبی محیطی سبب ارتباط بخش هایی از دستگاه عصبی مرکزي می شوند.
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203. در ..................
1) پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت خود را آغاز می کند.

2) زمانی که کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته است، نورون در حالت پتانسیل آرامش است.
3) زمانی که غشاء نسبت به پتاسیم نفوذپذیرتر است، کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته است.

4) پایان پتانسیل عمل، غلظت سدیم آب میان بافتی همانند غلظت پتاسیم سیتوپالسم شروع به افزایش می نماید.
204. در مغز انسان سالم، محلی که .................. ،  .................. قرار دارد.

1) اعمال تنفس را تنظیم می کند، باالتر از محل داراي کرمینه 
2) اطالعات حس تقویت می شود – پایین تر از اپی فیز

3) تنظیم اصلی دماي بدن را بر عهده دارد – پایین تر از بطن چهارم
4) درخت زندگی در آن قرار دارد – پایین تر از برجستگی هاي چهارگانه

205. در انسان، تاالموس، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر)
1) برخالف ـ جزئی از ساقهي مغز است.

2) همانند ـ باالتر از مغز میانی قرار دارند.
3) برخالف ـ با سامانه ي لیمبیک در ارتباط است.

4) همانند ـ همهي اطالعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقویت میکند.
206. بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند، ..................  بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می

 
کند ، .................. 

1) برخالف - داراي انشعابات فراوان میباشد.
2) مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است.

3) مانند - واجد شبکهي آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.
4) برخالف - میتواند از طریق غشاي خود به ریزکیسه هاي سیناپسی بپیوندد.

207. بعد از پایان پتانسیل عمل، .................. می تواند در برقراري پتانسیل آرامش اولیه بین دو سوي غشاي نورون اختالل ایجاد کند. 
2) باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی1) بسته ماندن کانال هاي دریچه دار سدیمی

4) خروج یون هاي سدیم از داخل سلول با صرف انرژي3) ورود یون هاي پتاسیم به داخل سلول با صرف انرژي
208. نورون هایی که در انعکاس عقب کشیدن دست دخالت دارند ..................

1) همگی توسط سلول هاي غیرعصبی عایق بندي شده اند.
2) طی فرایند انعکاس از انتهاي همگی پیک شیمیایی به آب میان بافتی وارد می شود.

3) طی فرایند انعکاس، پتانسیل الکتریکی همه ي آن ها دچار تغییر می شود.
4) همه ي آکسون ها در ماده ي سفید نخاع دیده می شود.

209. همهي رشته هاي عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، میتوانند .................. (باتغییر) 
1) حالت آرامش را در بدن برقرار نمایند.

2) تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشاي خود را تغییر دهند.
3) توسط نوعی سلولهاي غیرعصبی، عایقبندي شوند.

4) پیامهاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند.
210. کدام عبارت درست است؟

، سلول هاي عصبی محیطی مورد حمله قرار می گیرند. 1) در بیماري 
2) بسیاري از عوامل بیماري زا در گرماي حاصل از تب از بین می روند.

3) پادتن ها در سرم می توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند.
4) در بروز آلرژي، یاخته هاي خودي به عنوان غیر خودي شناسایی و به آن حمله می شود.
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211. چند مورد جمله ي مقابل را به  درستی کامل می نماید؟ «جانوران داراي انعکاس نخاعی .................. » 

 
الف) کنترل تمام انعکاس ها توسط نخاع صورت می گیرد.

ب) همگی لنفوسیت هاي نابالغ، در مغز استخوان تولید و بالغ می شود. 
ج) همگی از رشد و نمو زیگوت ایجاد شده اند.

4) 3) 2) 1) صفر
212. در ارتباط با فعالیت یک نورون براي ایجاد پیام عصبی، به دنبال افزایش ..................  ، می توان نتیجه گرفت .................. 

 
1) خروج یون هاي سدیم از نورون – نورون در حالت پتانسیل استراحت قرار خواهد گرفت.

2) تراکم یون هاي سدیم درون نورون – ورود ناگهانی پتاسیم به مایع میان بافتی اتفاق می افتد.
3)  تراکم یون هاي پتاسیم مایع میان بافتی – کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز می شوند.

4) خروج یون هاي پتاسیم از نورون – کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شوند.

 
213. چند مورد صحیح است؟

 
الف- ممکن نیست رشته هاي دستگاه عصبی خودمختار در ریشه پشتی عصب نخاعی باشند. 

 
ب- ممکن نیست تاررشته هاي بخش حرکتی پیکري دستگاه عصبی محیطی در ریشه ي پشتی عصب نخاعی باشند. 

ج- هر رشته  بخش حرکتی پیکري دستگاه عصبی محیطی از طریق ریشه ي شکمی نخاع به اندام هدف خود می رسد. 

 
د- هر رشته  دستگاه عصبی خودمختار از طریق ریشه ي شکمی نخاغ به اندام هدف خود می رسد.

4) هیچکدام3) 2) 1) 
214. شکل مقابل پتانسیل عمل را در یک رشته عصبی نشان می دهد، در صورتی که این رشته .................. (با تغییر)

1) آکسون باشد، جسم سلولی نورون سمت    قرار دارد.
2) آکسون باشد، هدایت پیام به سمت  ادامه می یابد.

3) دندریت باشد، هدایت پیام به سمت  می رود.
4) دندریت باشد، جسم سلولی نورون سمت  قرار دارد.

215. یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژي حاصل از  صرف کدام مورد نمی شود؟  (با تغییر)
2) اتصال ناقل عصبی به گیرنده ي ویژه اش1) ساخت مولکول هاي ناقل عصبی

4) آزادسازي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی3) برقراري پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
216. چند مورد جمله ي مقابل را به درستی تکمیل می نماید؟ «همه ي انعکاس هاي نخاعی .................. » 

الف) با همکاري سلول هاي پشتیبان بافت عصبی صورت می گیرد. 

 
ب) توسط دستگاه عصبی خودمختار انجام می گیرد.

 
ج) با همکاري اگزوسیتوز و پیک هاي شیمیایی انجام می گیرد. 

2) فقط الف و ج1) فقط الف و ب
 
4) الف، ب، ج3) فقط ب و ج   

217. در یک فرد بالغ بروز اختالل در .................. نمی تواند در اثر صدمه به .................. باشد. 
1) تعداد تنفس – 

2) انعکاس عقب کشیدن دست – 
3) تنظیم دماي بدن – 

4) انتقال اطالعات حسی به قشر مخ – 

218. طی پتانسیل ..................
1) آرامش، پتاسیم فقط به طور غیرفعال از غشاي نورون عبور می کند.

2) عمل، غلظت سدیم خارج نورون، همواره از داخل نورون بیش تر است.
3) آرامش، یونی با بار مثبت فقط از نورون خارج می شود.

4) عمل، نفوذپذیري غشا همواره نسبت به سدیم بیش تر از پتاسیم است.
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219. کدام، عبارت را به درستی کامل می کند؟

«هنگامی که در نورون پتانسیل عمل روي می دهد، .................. مصرف  از .................. به .................. مشاهده می شود.»
1) انتقال سدیم، بدون – سیتوپالسم – میع میان بافتی

2) انتقال پتاسیم، با – سیتوپالسم – مایع میان بافتی
3) انتقال سدیم، با – مایع میان بافتی – سیتوپالسم

4) رها شدن ناقل عصبی، با – ریز کیسه سیتوپالسمی – فضاي سیناپسی

 
220. کدام عبارت، درست است؟

1) نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا انتهاي کمر امتداد دارد.
2) همه ي رشته هاي عصبی، توسط الیه اي از پروتئین و فسفولیپید عایق بندي می شوند.

3) هم زمان با  شدن اختالف پتانسیل دو سوي غشا، کانال هاي سدیمی باز هستند.
4) در انتهاي پتانسیل عمل، مقدار سدیم داخل نورون، بیش تر از پتانسیل آرامش است.

 
221. چند مورد صحیح است؟ «هر رشته ..................  »(با تغییر)

الف - دستگاه عصبی پیکري، در ساختار عصب هاي است که فقط دستورات دستگاه عصبی مرکزي را به اندام ها می برند.

 
ب - دستگاه عصبی پیکري سبب ارسال پیام به ماهیچه هاي اسکلتی می شود.

 
ج - دستگاه عصبی خودمختار سبب ارسال پیام به ماهیچه هاي صاف می شود.

د - بخش حسی دستگاه عصبی محیطی، مربوط به عصب هاي است که فقط پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزي می آورند.
 (1 (2 (3 (4

222. بخشی از مغز که ..................
1) با نخاع مستقیمًا در تماس است، می تواند میزان تحریک گره ي پیشاهنگ را تنظیم نماید.

2) اطالعات حسی را تقویت می کند، به وسیله ي سامانۀ لیمبیک به هیپوتاالموس متصل می شود.
3) مهم ترین مرکز هماهنگی حرکات بدن است، در پشت بطن چهارم مغزي و جلوي غده ي اپی فیز قرار دارد.

4) در پستانداران رشد بیشتري دارد، بیشتر اطالعات حسی را در الیه ي قطور و چین خورده ي خود پردازش می کند.
223. چند جمله از جمالت زیر در مورد زمان پتانسیل عمل در یک نورون رابط درست است؟

 
الف) کانال هاي دریچه دار یون سدیم و پتاسیم هرگز با هم باز نمی باشند. 

 
ب) ورود یون هاي سدیم در جهت شیب غلظت یونی از خارج به داخل صورت می گیرد. 

 
ج) ورود یون هاي پتاسیم برخالف شیب غلظت از خارج به داخل صورت می گیرد. 

د) زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا از صفر به  نزدیک می شود، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند. 
 (1 (2 (3 (4

 
224. کدام یک از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟

1) در هنگامی که اختالف پتانسیل سلول عصبی  می باشد، هر دو کانال دریچه دار بسته می باشند.
2) همواره میزان غلظت یون سدیم در خارج یک سلول، بیشتر از غلظت همان یون در داخل سلول است.

3) در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه ي آکسون، به طور حتم پتانسیل الکتریکی سلول پس  سیناپسی تغییر می کند.
4) یون سدیم فقط در حالت پتانسیل عمل به درون سلول وارد می شود.

225. در انسان سالم، بعضی از نورون هاي دستگاه عصبی خودمختار .................. (با تغییر)
1) داراي توانایی افزایش شدید برون ده قلبی اند.

2) فاقد توانایی هدایت پیام هاي عصبی از اندام هاي حسی به سوي مغزاند.
3) می توانند با تحریک عضله ي اصلی دخیل در تنفس آرام و طبیعی، بر تنفس تأثیر بگذارند.

4) می توانند پمپ سدیم - پتاسیم را همواره در غشاي خود فعال نگه دارند.
226. کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ « .................. همانند .................. در .................. دخالت دارد.»

 
2) ساقه ي مغز - هیپوتاالموس - تنظیم فعالیت هاي بدن1) مخ - سامانۀ لیمبیک - دریافت اطالعات حسی

4) مخ - مخچه - عملکرد هوشمندانه3) مخ - سامانۀ لیمبیک - یادگیري
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227. کدام نادرست است؟ (با تغییر)
اگر بھ سامانھ لیمبیک انسان آسیب جدی وارد شود، در این صورت ..................

2) واکنش فرد نسبت به بوها تغییر خواهد کرد.1) بعضی از رفتارهاي احساسی فرد عوض میگردد.
4) همهي انعکاسهاي بدن دستخوش تغییر میشود.3) فرد از نظر یادگیري مطالب جدید ناتوان میگردد.

228. کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون حسی، صحیح است؟(با تغییر)
1) در ابتداي پتانسیل عمل، کانالهاي دریچهدار پتاسیمی باز میشوند.

2) بعد از پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت.
3) با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به  کانالهاي دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند.

4) در پی بسته شدن کانالهاي دریچهدار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به خارج منفی میشود.
229. همهي نوروگلیاها، .................. هستند.

2) سلولهاي غیرعصبی هستهدار1) انتقال دهندهي پیام عصبی
4) سلولهاي مؤثر در تغذیهي نورونها3) عایق کنندهي دندریتها و آکسونها

 
230. چند جمله از جمالت زیر در مورد انسان درست است؟

الف) پیام حرکتی عصبی که توسط ریشه شکمی  عصب نخاعی به ماهیچه دو سر بازو منتقل می شود، سبب تحریک این ماهیچه می شود.

 
ب) گیرنده هاي حسی پیام عصبی را تقویت و به دستگاه عصبی مرکزي منتقل می کنند.

ج) در پشت ساقه ي مغز اندامی وجود دارد که توانایی هماهنگی فعالیت ماهیچه ها یا تغییر حرکات بدن را دارد.

 
د) بعضی هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی شوند.

 (1 (2 (3 (4
231. زمانی که ناقل عصبی به گیرنده ي اختصاصی خود در مغز انسان متصل شد، .................. نورون پس سیناپسی ادامه می یابد. (با

 
تغییر)

 
1) ورود ناگهانی یون هاي پتاسیم به درون     

 
2) توقف فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در

4) خروج ناگهانی یون هاي سدیم از درون3) تولید  در میتوکندري
232. نورون هاي رابط در بخش خاکستري نخاع که در فرآیند انعکاس عقب کشیدن دست چپ آدمی شرکت دارند  ..................

1) بخشی از عصب نخاعی را تشکیل می دهند.
2) با آکسون هاي نورون هاي حرکتی تماس مستقیم دارند.

3) توسط غشاي سلولی سلول هاي پشتیبان عایق شده اند.
4) اگرچه حاوي ژن هاي میلین ساز هستند، اما میلین تولید نمی کنند.

233. در یک فرد سالم، اختالل فعالیت .................. بر فرآیند .................. بی تأثیر است.
2) بصل النخاع - ضربان قلب1) لیمبیک - یادگیري

4) پاراتیروئید - تولید  در سلول ها3) هیپوتاالموس - بازجذب سدیم از نفرون ها
234. در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی به گیرنده ي اختصاصی خود در مغز انسان، .................. نورون پس سیناسی ادامه می یابد.(با

 
تغییر)

2) ورود ناگهانی یون هاي سدیم به1) اطالعات از روي ژن ها خوانده می شوند.
4) ورود بسیاري از مواد موجود در خون به3) فرایند بی هوازي در تولید 

235. کدام پدیده با مصرف  همراه است؟ (با تغییر)
2) جذب ویتامین  توسط سلول هاي روده1) تراوش اوره به نفرون

4) اگزوسیتوز ناقل عصبی به فضاي سیناپسی3) ورود  به درون سیتوپالسم نورون
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236. با توجه به شکل مقابل نام کدام قسمت به اشتباه نوشته شده است؟
1) غده ي پینه آل

2) پل مغزي
3) بطن چهارم

4) مغز میانی

 
237. چند مورد جملهي  زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر)

«در وضعیتی از مغز گوسفند که لبهاي بویایی رو به باال میباشند، .................. دیده میشوند.»

 
الف) اجسام مخطط درون نیمکرههاي مخ             ب) مغز میانی در باالي پل مغزي

ج) برجستگیهاي چهارگانه، درون بطنهاي  و     د) بطنهاي  و  پایینتر از درخت زندگی
 (1 (2 (3 (4

238. همه رشته هاي عصبی که به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی تعلق دارند، می توانند   .................. (با تغییر) 
1) به کمک پمپ سدیم - پتاسیم غشاي خود، از پتانسیل  به  میلی ولت برسد.

2) اطالعات اندامهاي حسی را به دستگاه عصبی مرکزي منتقل نمایند.
3) پیامهاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند.
4) به واسطهي فعالیت نوعی سلولهاي عصبی عایقبندي شوند.

239. در فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، کدام ویژگی در مورد هر نورون رابط موجود در بخش خاکستري نخاع، درست است؟(با

 
تغییر)

2) حاوي ژن هاي میلین ساز می باشد.1) در عصب نخاعی یافت می شود.
4) فقط با نورون هاي حرکتی در ارتباط است.3) داراي دندریت بسیار طویل است.

240. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ در شکل روبرو، بخش شماره .................. ، معادل بخشی از مغز انسان
است که ..................  (با تغییر) 

- در هماهنگی و یا انجام همه ي انعکاس هاي بدن نقش مؤثري دارد.  (1
- در تقویت و پردازش اغلب اطالعات حسی نقش مهمی دارد.  (2
- فعالیت هاي مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظیم می کند.  (3

 
- پیام هاي مربوط به گیرنده هاي بویایی و بینایی، ابتدا به آن وارد می شود.  (4

241. با فرض اینکه مادهاي بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، سبب افزایش .................. و کاهش .................. میشود.
2) انقباض عضالت اسکلتی- حجم تنفسی1) ترشح بیکربنات پانکراس- ترشح گاسترین

4) ترشح امالح صفراوي به روده- دفعات انقباض میوکارد3) حرکات تنفسی- فشار خون گلومرولی
242. در زمان پتانسیل آرامش .................. پتانسیل عمل یک نورون، ..................

1) مانند - سدیم در جهت شیب غلظت وارد سلول می شود.
2) برخالف - پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت دارد.

3) مانند - پتاسیم در جهت شیب غلظت وارد سلول می شود.
4) برخالف - سدیم از طریق پروتئین هاي کانالی نمی تواند وارد سلول شود.
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243. باتوجه به نمودار ولتاژ- زمان مقابل، چند مورد زیر درست است؟ ( در نقطه ي .................. ) 
است.  ، مقدار سدیم سلول و پتاسیم مایع میان بافتی بیش تر از نقطه ي  الف- 

، پتانسیل سلول می تواند نسبت به مایع میان بافتی مثبت تر باشد.  ب- 
، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی برخالف سدیمی بسته هستند.  ج- 

 
، سدیم با سرعت زیاد از سلول خارج می شود.  د- 

، سدیم و پتاسیم هر دو می توانند وارد سلول شوند. ه- 
 (1 (2
 (3 (4

244. با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، چند مورد، درباره ي نورون هاي رابطی که فقط در ماده ي خاکستري نخاع

 
یافت می شوند، درست است؟ (با تغییر)

 
الف) داراي دندریت هاي طویل می باشند. 

 
ب) تنها با نورون هاي حرکتی ارتباط دارند. 

 
ج) توسط سلول هاي پشتیبان پوشش دار می شوند. 

 
د) در جابه جایی یون ها در دو سوي غشاي بعضی نورون ها نقش دارند. 

 (1 (2 (3 (4
245. چند مورد میتواند جملهي زیر را به درستی تکمیل نماید؟

 
در دستگاه عصبی انسان، .................. میباشد.

الف) تار عصبی، مجموعهاي از زائدههاي چند سلول عصبی

 
ب) عصب، زائدهي بلند یک سلول عصبی

ج) جسم پینهاي، دستهاي از تارهاي عصبی بین دو نیم کرهي مخچه

 
د) نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزي و نیم کرههاي مخ

هـ) میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاي سلولی عصبی
 (1 (2 (3 (4

246. با توجه به شکل مقابل، پیام عصبی به طور معمول از مسیر شماره ي  .................. وارد نخاع می شود و از مسیر شماره ي 
.................. از نخاع خارج می شود. 

-  (1
-  (2
-  (3
-  (4

247. چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ «هر یاخته ي بافت عصبی .................. »

 
الف) توانایی تولید جریان الکتریکی را دارد.

 
ب) توانایی تحریک یاخته هاي ماهیچه ي اسکلتی را دارد.

ج) پیام عصبی را از جسم یاخته اي با آکسون هدایت می کند.
 (1 (2 (3 (4
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میلین توسط سلول هاي نوروگلیا یا پشتیبان ساخته می شود. 1.گزینه 3
درون بافت عصبی به جز نورون ها، نوعی دیگر سلول غیرعصبی به نام سلول هاي پشتیبان (نوروگلیا) وجود دارد. بعضی از 2.گزینه 3

این سلول ها در تغذیه ي نورون ها نقش دارند، برخی دیگر از سلول هاي عصبی محافظت کرده و بعضی دیگر در پیرامون آکسون ها و
دندریت ها می پیچند و آن ها را عایق می کنند. میلین را سلول هاي پشتیبان که آکسون و دندریت ها را احاطه کرده اند، تولید می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): غالف میلین آکسون و دندریت بسیاري از نورون ها را می پوشاند. گزینه ي (

): غالف میلین توسط سلول هاي پشتیبانی که اطراف آکسون و دندریت را احاطه کرده اند، تولید شده و آکسون و دندریت را گزینه ي (

 
می پوشاند

 
 و به نورون انتقال نمی یابد.

): غالف میلین در اطراف جسم سلولی دیده نمی شود. گزینه ي (
هنگام پتانسیل عمل با ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون مثبت تر و با 3.گزینه 3

 
خروج پتاسیم، درون نورون نسبت به بیرون آن منفی تر می شود.

در انتهاي پتانسیل عمل در بخش پایین رو منحنی پتانسیل عمل با خروج یون هاي پتاسیم از داخل نورون، پتاسیل درون 4.گزینه 1
سلول نسبت به بیرون منفی می شود. همین طور در پایان پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم یون هاي سدیم از سلول

 
خارج شده و یون هاي پتاسیم به داخل سلول افزوده می شوند.

در پتانسیل آرامش پتاسیم از سلول خارج و سدیم وارد می شود که سلول براي حفظ پتانسیل آرامش، سدیم هاي وارد 5.گزینه 3
شده را به کمک پمپ سدیم - پتاسیم و با صرف انرژي از سلول خارج و پتاسیم را وارد می کند. در پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار،

) یون ها را جابه جا می کنند.  بدون صرف انرژي (
در هنگام پتانسیل آرامش، بیرون غشاي نورون نسبت به درون آن، مثبت تر است چون پمپ سدیم - پتاسیم در حال 6.گزینه 4

فعالیت می باشد ولی در این حالت کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته هستند. هر چند که نفوذپذیري نورون نسبت به
سدیم، کمتر است ولی به هر حال کمی سدیم از طریق کانال هاي نشتی وارد نورون می شود.

در حالت آرامش، پمپهاي سدیم- پتاسیم فعالاند. این پمپها با صرف انرژي، پتاسیم را از بیرون در خالف جهت شیب 7.گزینه 2
غلظت وارد سلول میکنند.

بررسی سایر گزینه ها:
: سلول هاي عصبی به پتاسیم و سدیم تا حدي نفوذ پذیر هستند و سدیم را (هرچند کم) ولی از طریق کانال هاي همیشه باز گزینه ي 

به درون سلول عبور می دهند.
: پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است، در پتانسیل آرامش فعالیت آن زیاد و در پتانسیل عمل فعالیت آن کم است. گزینه ي 

: در حالت آرامش یا استراحت هیچ یک از کانال هاي دریچه دار باز نیستند و هر دو بسته می باشند. گزینه ي 
با توجه به شکل مشخص است که پیام از سمت (الف) به سمت (ب) در جریان است، زیرا در ناحیهي (ب) به دلیل ورود 8.گزینه 1
یونهاي سدیم پتانسیل درون غشا نسبت به بیرون آن مثبتتر است و در سمت (الف) به دلیل خروج یونهاي پتاسیم پتانسیل درون

غشاء نسبت به خارج مجدداً منفی تر شده است، پس در این شرایط انتقال پیام از این نورون به نورون دیگر در سمت (ب) رخ میدهد.

 
بررسی سایر گزینهها:

): با فرض آکسون بودن رشتۀ، چون پیام از جسم سلولی به سمت پایانهي آکسون حرکت میکند، جسم سلولی باید در گزینهي (

 
سمت (الف) واقع شده باشد.

): در صورت دندریت بودن رشتۀ مربوطه، چون پیام از دندریت (الف) به سمت (ب) میباشد، جسم سلولی باید در ) و ( گزینه هاي (
سمت (ب) واقع شده باشد.

پمپ سدیم - پتاسیم، با مصرف انرژي زیستی، با وارد کردن یون هاي پتاسیم  به داخل سلول، یون هاي سدیم را از سلول 9.گزینه 2
خارج می نماید.

)، چنین پروتئین هایی ) و ( ) کانال است که تنها یک ماده ي خاص را از خود عبور می دهد و در مورد گزینه هاي ( منظور از گزینه ي (
وجود ندارند.
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قبل از باز شدن دریچه هاي پتاسیمی، دریچه هاي سدیمی باز شده اند و مقدار زیادي سدیم وارد سلول شده است.  10.گزینه 3
هنگام باز شدن دریچه هاي پتاسیمی، پتاسیم در جهت شیب غلظت از سلول خارج می شود، پس پتاسیم درون سلول در این زمان بیشتر

) و با ورود ) همزمان با خروج پتاسیم، پتانسیل درون سلول به سمت منفی میل می کند (رد گزینه ي  از بیرون است (رد گزینه ي 
سدیم و خروج پتاسیم از سلول، غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي سلول از حالت عادي یا آرامش خارج می شود (رد

.( گزینه ي 
در زمان پتانسیل آرامش به دلیل این که پتاسیم از طریق کانال هاي نشتی و انتشار تسهیل شده از سلول خارج می شود و 11.گزینه 2

چون پتاسیمی با پمپ سدیم - پتاسیم به سلول وارد نمی شود، غلظت پتاسیم در دو سوي غشا برابر خواهد شد.
بررسی سایر گزینه ها:

: چون غلظت سدیم در خارج از سلول نسبت به داخل آن بیشتر است، با غیر فعال شدن پمپ سدیم - پتاسیم، گزینه هاي  و 
سدیم نمی تواند از سلول خارج شود و غلظت آن در داخل سلول از خارج کمتر خواهد شد.

: پتاسیم تنها به واسطه پمپ سدیم - پتاسیم وارد سلول می شود. در صورتی که این پمپ غیر فعال شود، دلیلی براي ورود گزینه ي 
پتاسیم بیشتر به داخل سلول وجود ندارد.

در یک سلول عصبی چه در حال آرامش و چه در حال پتانسیل عمل، ورود سدیم به داخل سلول (با انتشار تسهیل شده به 12.گزینه 1
ترتیب از طریق کانال هاي همیشه باز و دریچه دار) و خروج پتاسیم از سلول (با انتشار تسهیل شده به ترتیب از طریق کانال هاي همیشه
باز و دریچه دار) انجام میشود. از طرفی پمپ سدیم - پتاسیم در هر حالتی فعال است و سدیم را برخالف شیب غلظت از سلول خارج و

پتاسیم را نیز در جهت خالف شیب غلظت به سلول وارد میکند.
همه ي موارد درست می باشند. 13.گزینه 4

 
بررسی موارد:

الف) درست - کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم هرگز با هم باز نمی شوند ولی ممکن است با هم بسته باشند. 
ب) درست - چون غلظت سدیم همواره در خارج از سلول نسبت به داخل آن بیشتر است، (چه در حالت آرامش و چه در حالت پتانسیل

عمل) سدیم در جهت شیب غلظت می تواند وارد سلول شود. 
ج) درست - پتاسیم در جهت شیب غلظت از درون سلول به بیرون سلول از طریق کانال ها می رود و چون پمپ سدیم - پتاسیم همواره

فعال است، سدیم را برخالف شیب غلظت به بیرون از سلول هدایت و پتاسیم را بر خالف شیب غلظت به درون سلول هدایت می کند. 
د) درست - کانال هاي دریچه دار سدیمی از نقطه ي صفر تا  باز هستند و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی نیز از نقطه ي  تا 

میلی ولت باز می باشند.
منظور از پمپ مصرف کننده  پمپ سدیم - پتاسیم می باشد که سبب افزایش سدیم مایع میان بافتی (کاهش 14.گزینه 4

سدیم سیتوپالسم سلول) و افزایش پتاسیم سیتوپالسمی سلول (کاهش پتاسیم مایع میان بافتی) میشود. درحالی که کانال دریچهدار
سدیمی سبب افزایش سدیم سیتوپالسم سلول (کاهش سدیم مایع میان بافتی) می شود. کانال دریچهدار پتاسیمی نیز سبب افزایش

پتاسیم مایع میان بافتی (کاهش پتاسیم سیتوپالسم سلول) میگردد. پس عمل پمپ سدیم - پتاسیم برعکس کانال دریچه دار پتاسیمی و

 
برعکس کانال دریچه دار سدیمی می باشد.

کانالهاي دریچهدار پتاسیمی در مرحلهي ادامهي پتانسیل عمل (یا بخش پایین رو پتانسیل عمل)  نقش دارند، نه در 15.گزینه 4
ایجاد پتانسیل آرامش، در واقع نفوذ پذیري بیشتر نورون نسبت به پتاسیم به کانال هاي همیشه باز (نشتی) نورون ارتباط دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در پتانسیل آرامش ورود پتاسیم به داخل نورون با پمپ سدیم - پتاسیم و با صرف انرژي است ولی خروج آن از طریق گزینه ي 

 
کانال هاي نشتی و انتشار تسهیل شده است.

: در حین پتانسیل آرامش، یون سدیم با استفاده از کانال هاي نشتی وارد سلول شده و از طریق پمپ سدیم - پتاسیم از گزینه ي 

 
سلول خارج می شود.

: اختالف پتانسیل داخل سلول نورون نسبت به بیرون آن  میلی ولت است. اگر بیرون به داخل نورون را در نظر گزینه ي 
بگیریم این عدد  میلی ولت خواهد بود.

 
نزدیک شدن اختالف پتانسیل نورون حسی به صفر در دو مرحله دیده می شود: 16.گزینه 2

) بخش باالرو پتانسیل عمل و ورود یون هاي سدیم به درون سلول، که باعث می شود اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از 

 
میلی ولت ابتدا به صفر و در نهایت به  میلی ولت می رسد.

) در بخش پایین رو پتانسیل عمل نیز با خروج یون هاي پتاسیم از سلول، اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از  میلی ولت ابتدا
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به صفر و سپس به حدود  میلی ولت می رسد. این در حالی است که در هر دو مرحله پمپ سدیم - پتاسیم با فعالیت کم، کار می 
کند.
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): فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم موجب می شود شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاء دوباره به حالت گزینۀ (

 
آرامش بازگردد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

) یعنی مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل صحیح است در مرحله ي باالرو پتانسیل عمل این گزینه صحیح ): براي مرحله ي ( گزینه ي (

 
نیست.

) یعنی مرحله ي باالرو پتانسیل عمل صحیح می باشند و براي مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل ): براي مرحله ي ( ) و ( گزینه هاي (
صحیح نیست.

در محل گره هاي رانویه، پروتئین و فسفولیپید وجود دارد که مربوط به غشاي سلول خود نورون است. 17.گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها: 

: در محل گره هاي رانویه غشاء سلول نورون وجود دارد که از پروتئین و فسفولیپید ساخته شده است. گزینه ي 
: اگر در نورون حسی پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت نداشته باشد، این سلول پتانسیل آرامش را تجربه نخواهد کرد. گزینه ي 

: براي ایجاد پتانسیل آرامش یون هاي سدیم و پتاسیم در دو طرف غشاء سلول (در محل گره ي رانویه) غلظت برابري گزینه ي 
ندارند.

) که توسط برخی سلولهاي پشتیبان ساخته می عایق میلین از جنس غشاء (فسفولیپید و پروتئین) است (رد گزینه ي  18.گزینه 2
) تا سرعت هدایت پیامهاي عصبی را ) و آکسونها و دندریتها را به طور منقطع عایقبندي میکند (رد گزینه ي  شود (رد گزینه ي 

در آنها افزایش دهد. دقت کنید که میلین در نقاطی به نام «گرههاي رانویه» وجود ندارد.
ناقلین عصبی نسبت به هورمونها، سریعتر عمل میکنند و پس از آزاد شدن در فضاي سیناپسی، به گیرندهي سلول 19.گزینه 3

 
پس سیناپسی (مثل سلول عصبی، ماهیچهاي و غدهاي) متصل میشوند.

). ماده ي آزاد شده گاهی (نه همیشه!)  در محل سیناپس، پیام نورون حسی به نورون رابط منتقل می شود (رد گزینه ي  20.گزینه 4
). مولکول هاي ناقل عصبی وارد سلول پس سیناپسی نمی شوند، بلکه در فضاي از انتهاي آکسون سبب انتقال پیام می شود (رد گزینه ي 

) ناقلین عصبی با اتصال به گیرنده هاي مربوطه در سلول هاي پس سیناپسی باعث تغییر پتانسیل سیناپسی تجزیه می شوند (رد گزینه ي 

 
 .( الکتریکی این سلول ها می شود (تایید گزینه ي 

در محل سیناپس، وزیکول هاي حاوي ناقل عصبی به سلول پیش سیناپسی متصل شده و محتویات خود را با اگزوسیتوز به 21.گزینه 4
فضاي سیناپسی آزاد می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
): وزیکول در سیناپس آزاد نمی شوند، بلکه محتویات خود را از طریق اگزوسیتوز به فضاي سیناسپس ترشح میکند. گزینه ي (

): ناقلین عصبی، وارد سلول هاي پس سیناپس نمی شوند. گزینه ي  (
): مواد داخل وزیکول ها با اگزوسیتوز از سلول پیش سیناپسی آزاد می شوند نه با انتشار تسهیل شده! گزینه ي (

نورون هاي حسی معموًال دندریت (ورودي به جسم سلولی) بلند و آکسون (خروجی از جسم سلولی) کوتاه دارند و پایانه  22.گزینه 4
ي آکسونی آن ها به نورون هاي مراکز عصبی ارتباط دارد تا پیام ها را بیاورد، ولی با سلول هاي غیرعصبی سیناپسی ندارد.

23.گزینه 1

 
جسم سلولی دارای هسته و فاقد میلین است و دندر�ت پیام را به جسم سلولی

، �ا�انهی آکسون نورون پیش سینا�سی نزد�ک میکند. با توجه به شکل 

میتوان با دندر�ت �ا جسم سلولی و �ا حتی با ابتدای آکسون نورون �س سینا�سی،

سینا�س برقرار کند. وز�کول های سینا�سی به غشای جسم سلولی و دندر�ت

سلول ها متصل نمی شوند و فقط در �ا�انه آکسونی ناقل های عصبی را آزاد می 

کنند.

انتقال دهنده هاي عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی، سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شوند. این تغییر 24.گزینه 3
ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2

12

341

(2)

(3)

(4)

3
41

1
2

3
4

1
3
2

مقابل

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



35/82

: همیشه پیام عصبی که به پایانه آکسونی نورون پیش سیناپسی می رسد و به نورون پس سیناپسی انتقال نمی یابد. گزینه هاي  و 
در این حالت محتویات وزیکول سیناپسی به فضاي بین سیناپسی آزاد می شود نه وزیکول سیناپسی!

: اگر ناقل عصبی مهار کننده باشد منجر به باز شدن کانال هاي سدیمی در نورون پس سیناپسی نمی شود. از طرفی ممکن گزینه ي 
است سلول پس سیناپسی اصًال نورون نباشد.
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انتقال ناقل هاي عصبی به روش برون رانی به فضاي سیناپسی می باشد. 25.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پس از رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسون، محتویات وزیکولها وارد فضاي سیناپسی میشود نه خود وزیکولها. گزینه ي (
): همچنان که گفته شد وزیکولها وارد فضاي سیناپسی نمیشوند که بخواهند فضاي سیناپسی را طی کنند. گزینه ي (

 
): اثر الکل بر ناقل هاي عصبی، هم تحریک کنندگی است هم باز دارندگی. گزینه ي (

باتوجه به شکل کتاب درسی، پیام عصبی از پایانه یک آکسون می تواند عالوه بر دندریت نورون پس سیناپسی با جسم 26.گزینه 3
سلولی و حتی ابتداي آکسون آن نیز سیناپس تشکیل دهد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): ناقلین عصبی پس از وارد شدن به فضاي سیناپسی، غشاي نورون پس سیناپسی را تحریک می کنند ولی وارد آن نمی شوند. گزینه ي (

 
): غلظت  بیرون سلول همواره از غلظت آن در درون سلول بیشتر است. گزینه ي (

): عملکرد پمپ سدیم - پتاسیم پس از پایان پتانسیل عمل افزایش می یابد، پس همواره فعالیت ثابتی ندارد. گزینه ي (
رشتۀ عصبی به آکسونها یا دندریتهاي بلند گفته میشود. موارد الف، ب و ج صحیح است. 27.گزینه 3

 
بررسی موارد:

 
الف) درست - اگر رشتۀ عصبی دندریت بلند باشد پیام میتواند از دندریت به جسم سلولی در یک نورون هدایت شود.

 
ب) درست - اگر رشتۀ عصبی آکسون بلند باشد، پیام عصبی را می تواند از آکسون به جسم سلولی نورون دیگر منتقل کند.

 
ج) درست - اگر رشتۀ عصبی آکسون بلند باشد پیام عصبی میتواند از جسم سلولی نورون به آکسون بلند همان نورون هدایت شود.
د) نادرست - جسم سلولی و دندریت قادر به انتقال پیام از یک نورون به نورون دیگر نیست و فقط پایانه هاي آکسونی چنین قابلیتی

 
دارند.

شبکههاي نورونی موجود در بدن انسان، همواره اطالعاتی را در رابطه با محیط بیرون و درون بدن جمعآوري میکنند و 28.گزینه 1
پس از آن که آن ها را هماهنگ و تفسیر کردند، به آنها پاسخ میدهند.

تاالموس از بخش هاي درونی مغز است. مننژ با بخش خارجی مغز و نخاع در پستانداران در تماس است. 29.گزینه 3

 
سد خونی - مغزي، بافت پوششی سنگ فرشی ساده ي جدار مویرگ هاي دستگاه عصبی مرکزي است. 30.گزینه 3

دستگاه عصبی مرکزي پستانداران از چند طریق محافظت میشود که یکی از عوامل، پرده ي مننژ سه الیهاي است که به 31.گزینه 2
جز مغز از نخاع هم حفاظت می کند.

پردهي سه الیه و پیوندي «ِمننژ» در آدمی، در اطراف مغز (درون جمجمه) و نخاع (درون ستون مهره ها) کشیده شده 32.گزینه 1
است، ولی سایرین فقط درون جمجمه قرار می گیرند.

داخلی ترین الیه مننژ داراي مویرگ هایی است که مغز را تغذیه می کند، نه مایع مغزي نخاعی. 33.گزینه 1

 
.( بافت پوششی دیواره ي مویرگ هاي مغزي، فاقد منافذ هستند (رد گزینه ي 

 .( بخش بصل النخاع از ساقه ي مغز فعالیت هاي دستگاه تنفس و ضربان قلب را تنظیم می کنند (رد گزینه ي 
.( همه ي بخش هاي حرکتی مغز و نخاع براي هماهنگی و ایجاد تعادل به مخچه پیغام ارسال می کنند (رد گزینه ي 

«رابط پینهاي» باعث اتصال دو نیمکرهي مخ به همدیگر میشود و این همان نقشی است که «کرمینه» در مخچه دارد. 34.گزینه 2
سامانه لیمبیک که مرکز احساس عصبانیت، لذت و رضایت است به لوب هاي بویایی مخ انسان هم متصل میباشد. 35.گزینه 2

ریشه هاي شکمی نخاع می تواند پاسخ حرکتی را از دستگاه مرکزي (نخاع) به ماهیچه ها و غده ها منتقل کند، در حالی که 36.گزینه 3

 
ریشه هاي پشتی در گرفتن پیام هاي حسی دخالت دارند.

)، فعالیت همه ي غده ها (نه اغلب آن ها) به نخاع از بصل النخاع تا انتهاي کمر (بین مهره ي اول و دوم کمر) امتداد دارد (رد گزینه ي 
) و مخچه پس از دریافت پیام هاي حرکتی از مغز و نخاع، پیام هایی را براي هماهنگی و صورت غیر ارادي کنترل می شود (رد گزینه ي 

.( یا تغییر حرکت بدن به مغز و نخاع می فرستد (رد گزینه ي 
ضربان قلب و تنفس توسط بصلالنخاع در ساقهي مغز تنظیم میشود. تنظیم دماي بدن و تنظیم ضربان قلب و فشار 37.گزینه 1

 
خون تشنگی، گرسنگی و خواب توسط هیپوتاالموس که در باالي ساقهي مغز قرار دارد، تنظیم میشود.

مخچه در پشت ساقه ي مغزي قرار دارد و کار آن هماهنگی فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن است. 38.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: بصل النخاع در پائین ترین بخش ساقه مغزي و در زیر مغز میانی قرار دارد که در تنظیم ضربان قلب ایفاي نقش می کند. گزینه ي 
: تاالموس در ساقه ي مغزي نیست. تاالموس باالي ساقه ي مغزي قرار دارد. گزینه ي 
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: هیپوتاالموس با اینکه در باالي ساقه ي مغزي قرار دارد ولی در یادگیري و عملکرد هوشمندانه نقشی ندارد. این کار به گزینه ي 
عهده ي قشر مخ می باشد.
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بخشی از مغز که لوب  بویاي به آن متصل است سامانه لیمبیک نام دارد، که یکی از اجزاي آن هیپوکامپ بوده و حافظه ي 39.گزینه 3

 
کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل می کنند.

)، از طرفی سامانه لیمبیک خودش به بخش هایی از قشر مخ متصل مرکز احساس گرسنگی و تشنگی هیپوتاالموس است (رد گزینه ي 
.( ) و سامانه مرکز انعکاس هاي بدن نیست (رد گزینه ي  می شود (رد گزینه ي 

«هیپوتاالموس» که در زیر تاالموس مغز قرار دارد، مرکز تنظیم بسیاري از اعمال بدن مانند دماي بدن و احساس 40.گزینه 3
گرسنگی و تشنگی و فشارخون است و تنظیم وضعیت بدن و تعادل به مخچه ارتباط دارد نه هیپوتاالموس.

سامانه لیمبیک در ارتباط با تاالموس و هیپوتاالموس و قسمت هایی از قشر مخ می باشد. سامانه لیمبیک نقش مهمی در 41.گزینه 4
حافظه، مرکز و احساسات مختلف برعهده دارد.

) از وظایف بصل النخاع است، در حالی که ،  و  ساقه ي مغز شامل مغز میانی، پل و بصل النخاع است. گزینه هاي ( 42.گزینه 2
تقویت پیام هاي حسی از وظایف تاالموس است.

لوبهاي بویایی مغز به دستگاه لیمبیک وصل میشوند که در ایجاد عصبانیت، لذت و رضایت مؤثر است. 43.گزینه 3
فقط جملهي (د) درست است.  44.گزینه 1

بررسی موارد:
الف) نادرست - آکسون یا دندریت بلند را تار عصبی گویند. 

ب) نادرست - بعضی از ناقل هاي عصبی پروتئینی نیستند، مانند دوپامین. 
ج) نادرست - تاالموس در باالي هیپوتاالموس قرار دارد نه در زیر آن.

د) درست - مهم ترین مرکز تنظیم حرکات تعادلی بدن مخچه است که در پشت ساقه ي مغز قرار دارد.
اطالعات حسی (و نه حرکتی) از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم میآیند و براي پردازش به قشر مخ فرستاده می 45.گزینه 3

 
شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

:چون سامانۀ لیمبیک ارتباط مستقیمی با لوب بویایی دارد، در صورت آسیب دیدن سامانۀ لیمبیک واکنش فرد به بوها گزینه ي 

 
تغییر خواهد کرد.

: سامانۀ لیمبیک در رفتارهاي احساسی فرد از جمله احساس رضایت، لذت و عصبانیت حائز اهمیت است و در صورت گزینه ي 

 
آسیب دیدن سامانۀ لیمبیک رفتارهاي احساسی فرد دچار تغییر می شود.

: انعکاس عقب کشیدن دست، از انعکاس هاي.... نخاعی است و مخچه در آن تأثیري ندارد. به این ترتیب در آسیب دیدن گزینه ي 
مخچه انعکاس عقب کشیدن دست دچار اختالل نخواهد شد.

موارد (ب) و (د) نادرست هستند. 46.گزینه 3
بررسی موارد:

 
الف) درست - لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک ارتباط مستقیم دارند.

ب) نادرست - سامانۀ لیمبیک، تاالموس و هیپوتاالموس (مرکز تشنگی و گرسنگی) را به قسمت هایی از قشر مخ متصل میکند، نه

 
تاالموس را به هیپوتاالمس و قشر مخ.

 
ج) درست - عالوه بر تاالموس قشر مخ براي پردازش نهایی پیام عصبی در باالي ساقه ي مغزي وجود دارد.

د) نادرست - مهمترین مرکز هماهنگی حرکات مربوط به تنظیم حالت بدن و تعادل بدن، مخچه میباشد که در مجاورت ساقه ي مغز
است نه هیپوتاالموس!

موارد (الف) و (د) صحیح اند. 47.گزینه 2

 
بررسی موارد:

 
الف) درست - قسمت پایینی مغز، ساقهي مغز است که نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن برعهده دارد.

 
ب) نادرست - بغیر از مخ و مخچه بخش هاي دیگر از مغز نیز هستند که در حرکت نقش دارند براي مثال مغز میانی.

 
ج) نادرست- هر بخشی از مغز که مسئول یادگیري است در تفکر و عملکرد هوشمندانه نقش ندارد، مثل دستگاه لیمبیک!

د) درست - هر سلول غیرعصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود، آن سلول عصبی، نورون حرکتی است چون نورونهاي
حرکتی تحریککنندهي غدهها و ماهیچهها هستند.

در پایان پتانسیل عمل، کانالهاي دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند و بعد از آن، فعالیت بیشتر پمپ سدیم- پتاسیم 48.گزینه 1
باعث خارج شدن یونهاي سدیم از سلول و در نتیجه کاهش تراکم سدیمهاي درون نورون میشود.

بررسی سایر گزینهها:
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): پایانهي آکسون نورون حرکتی، پیام عصبی را به تار ماهیچهاي و غدهها میبرد نه به جسم سلولی نورون دیگر. پایانه گزینهي (

 
آکسونی نورون حسی، پیام عصبی را می تواند به جسم سلولی نورون دیگر برساند.

) ممکن است ترشح دو پامین در حالت عادي به دلیل یک واکنش شادي بخش باشد نه صرفَا مصرف ماده ي مخدر. رد گزینه ي 

 
) الکل در چربی محلول است نه آب. رد گزینه ي 

 
هنگام تشریح مغز گوسفند، مالحظه میشود که اجسام مخطط به قشر پیشانی نزدیکتر از اپی فیز هستند. 49.گزینه 1

در مغز گوسفند، برجستگی هاي چهارگانه پایین تر از تاالموس ها قرار گرفته و به بصل النخاع نزدیک ترند. تاالموس ها 50.گزینه 4
باالتر از اپی فیز، پایک هاي مغزي باالتر از پل مغزي و اجسام مخطط باالتر از برجستگی هاي چهارگانه قرار گرفته و از بصل النخاع

 
دورترند. 

51.گزینه 4 مغز میانی باالي پل مغزي قرار دارد. مرکز تنظیم ضربان قلب (بصل النخاع) پایین تاالموس قرار دارد. اجسام مخطط در

 
مجاورت بطن  و  است.

نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میکند. 52.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( هر عصب (نه هر رشته عصبی)، مجموعهاي از رشتههاي بلند سلولهاي عصبی است (رد گزینه هاي  و 
.( رابط پینهاي، نیمکرههاي مخ را به یکدیگر متصل میکند (رد گزینه ي 

طناب عصبی انسان (نخاع) از بصلالنخاع تا کمر امتداد یافته،  جفت عصب مختلط دارد، مغز را به دستگاه عصبی 53.گزینه 2

 
محیطی مرتبط میسازد و عالوه بر انتقال پیامهاي عصبی، مرکز برخی انعکاسات بدن نیز هست.

بصلالنخاع جزئی از ساقهي مغز و در واقع پایینترین قسمت مغز است که آن را به نخاع وصل میکند. 54.گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

: از بصل النخاع عصب خارج نمی شود. گزینه ي 
: نخاع در تنظیم فعالیت قلب و تنفس فاقد نقش است. گزینه ي 

: بخش بیرونی نخاع سفید و بخش درونی آن خاکستري رنگ است. گزینه ي 
نخاع انسان از گردن تا کمر (نه پاها) امتداد مییابد و  جفت ( عدد) عصب مختلط دارد و مرکز برخی انعکاسات 55.گزینه 4

عصبی است. هر عصب دو ریشهي پشتی و شکمی دارد که مجموعًا  عدد ریشه خواهند شد.
ریشههاي پشتی در ارتباط با مسیرهاي حسی و ریشههاي شکمی در ارتباط با مسیرهاي حرکتیاند. اما باید توجه داشت 56.گزینه 1

به طور معمول نیم کرهي راست مخ اطالعات حسی سمت چپ بدن را دریافت و حرکات آن را کنترل میکند، در نتیجه قطع ریشهي
پشتی عصب نخاعی سمت چپ موجب اختالل در انتقال اطالعات حسی چپ بدن به قشر مخ میشود و قطع ریشهي شکمی عصب نخاعی

سمت راست موجب اختالل در انتقال اطالعات حرکتی نیم کره ي چپ مخ به اندام مربوطه میشود.
تنها مورد ه درست است. 57.گزینه 1

بررسی موارد:
الف) نادرست -  رشتۀ عصبی، یک آکسون یا یک دندریت بلند است.

ب) نادرست - عصب مجموعه اي از رشته هاي عصبی است که می تواند مجموعه اي از آکسون هاي بلند، مجموعه اي از دندریت هاي بلند و
یا هر دو باشد.

ج) نادرست - جسم پینه اي، دسته اي از رشته هاي عصبی بین دو نیمکره ي مخ است.
د) نادرست - نخاع رابط بین دستگاه عصبی محیطی با مغز است نه مخ!

ه) درست - در بخشی از رشته هاي عصبی که توسط میلین احاطه شده اند، تبادل یون ها بین سیتوپالسم نورون با آب میان بافتی صورت
نمی گیرد بنابراین مانعی در برابر تغییر پتانسیل غشاي سلول عصبی دیده می شود.

در ریشه ي شکمی جسم سلولی نورون هاي حرکتی در بخش خاکستري نخاع قرار دارد. لذا پیام همواره در حال دور 58.گزینه 4

 
شدن از جسم سلولی است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): مایع مغزي نخاعی در بین پرده هاي مننژ جریان دارد. گزینه ي (

 
): ودر انسان (همانند دیگر پستانداران) در اطراف دستگاه عصبی مرکزي داراي مننژ می باشد. گزینه ي (

): در ریشه ي پشتی عصب نخاعی و خارج از نخاع جسم سلولی نورون حسی قرار دارد، بنابراین پیام ابتدا به جسم سلولی گزینه ي (
نزدیک و سپس از آن دور می شود.
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مغز داراي  جفت و نخاع داراي  جفت عصب است که مجموعًا ( عدد عصب) دستگاه عصبی محیطی انسان را 59.گزینه 4
تشکیل می دهند.

دستگاه عصبی پیکري انسان، در انقباض تارهاي ماهیچه اي اسکلتی دخالت دارد. این دخالت می تواند به صورت ارادي یا 60.گزینه 2
غیر ارادي (مثل انعکاس) باشد.
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بخشی که مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند، نخاع است. در حالی که بخش هایی از مغز در تنظیم ضربان 61.گزینه 4
قلب نقش دارند (مثل بصل النخاع). بصل النخاع پایینترین بخش مغز است. نخاع رابط  جفت عصب محیطی با مغز است،  جفت

 
عصب محیطی، مستقیمًا با مغز در ارتباط هستند. مغز و نخاع توسط مننژ محافظت می شوند.

در نورونهاي رابط و دندریت نورون حرکتی و گرههاي رانویه، عایق میلین وجود ندارد. 62.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): نورونهاي رابط، میلین ندارند. گزینهي (

): محل اتصال نورون به سلول دیگر را سیناپس مینامند، که شاید نورون یا غده یا میون باشد. گزینهي (
): همه انعکاسات عصبی رفتارهایی ناآگاهانه و سریع هستند. گزینهي (

مهمترین مرکز یادگیري تنظیم حالت بدن و تعادل مخچه است، که در پشت ساقهي مغز قرار دارد. 63.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( فقط اغلب اطالعات حسی (غیر از بویایی) در تاالموس تقویت میشوند نه اطالعات حرکتی (رد گزینه ي 
.( دستگاه پیکري، یکی از بخشهاي حرکتی دستگاه عصبی محیطی است (رد گزینه ي 

.( در انسان همه ي انعکاس ها توسط نخاع و یا مغز کنترل می شود (رد گزینه ي 

 
انعکاس ها، پاسخ هاي حرکتی جانوران (از جمله پستانداران) به محرك هاي طبیعی است. که غیرارادي و سریع می باشند. 64.گزینه 2
). در بیش تر انعکاس هاي برخی فعالیت هاي دستگاه عصبی پیکري، غیرارادي هستند، مانند انعکاس عقب کشیدن دست (رد گزینه ي 

بدن، نخاع و دستگاه عصبی محیطی درگیرند، که در مورد این انعکاس ها مغز دخالتی ندارد ولی در مورد دیگر انعکاس ها مغز نقش
). در انعکاس عقب کشیدن دست، یکی از نورون هاي رابط نورون دارد مانند انعکاس هاي مربوط به چشم و گوش (رد گزینه ي 

 .( حرکتی را مربوط به ماهیچه ي سه سر را غیر فعال می کند (رد گزینه ي 
برخی از فعالیت هاي دستگاه پیکري مانند عقب کشیدن دست به طور غیرارادي انجام می گیرد.  65.گزینه 1

). نورون رابط همیشه نورون پس سیناپسی را غیرفعال نمی کند (رد ناقلین عصبی وارد سلول پس سیناپسی نمی شوند (رد گزینه ي 
 .( ). دستگاه عصبی محیطی، داراي اعصاب مغزي و نخاعی است (رد گزینه ي  گزینه ي 

در بخش خاکستري نخاع (بخش درونی)، نورون رابط، جسم سلولی و دندریت نورون هاي حرکتی قرار دارند.  66.گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

: جسم سلولی هر دو نورون حرکتی (نورون هاي حرکتی سه سر بازو و دو سر بازو) و همینطور کل نورون هاي گزینه هاي  و 
رابط در بخش خاکستري نخاع قرار دارند.

: دندریت نورون حسی عضله سه  سر بازو و همینطور جسم سلولی آن در عصب نخاعی و در شاخه ي پشتی آن قرار دارد گزینه ي 
که میلین دار بوده و سفید است و در خارج از نخاع قرار دارند.

جسم سلولی نورونهاي حسی در ریشهي پشتی نخاع قرار دارد و در بخش خاکستري نخاع دیده نمیشود. 67.گزینه 3
)، دندریت و جسم سلولی هر دو نورون حرکتی (رد گزینه  کل (دندریت، جسم سلولی و آکسون) نورون هاي رابط (رد گزینه هاي  و 

) در بخش خاکستري (داخلی) نخاع قرار دارد. ي 
در انعکاس عقب کشیدن دست انسان، در سیناپس نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو، ناقل عصبِی 68.گزینه 3

مهاري به گیرندهي غشاي سلول پس سیناپسی متصل میشود و موجب مهار نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو میشود. این نورون
تأثیري روي ماهیچه ي دو سر بازو نخواهد داشت و ماهیچه ي سه سر غیرفعال خواهد شد.

نورون حسی با هیچ یک از نورون حرکتی دو سر و سه سر سیناپسی ندارد، بلکه با نورون هاي رابط سیناپس دارد. 69.گزینه 4
موارد ج و د نادرست اند. 70.گزینه 3

بررسی موارد:
الف) درست - فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر می کند.

ب) درست - برخی از ماهیچه هاي اسکلتی (مثل دیافراگم و ماهیچه ي دو سر بازو) به طور غیر ارادي نیز تحریک می شوند.
ج) نادرست - جسم سلولی نورون حسی در گره موجود در ریشه ي پشتی اعصاب نخاعی قرار دارد.

د) نادرست - به یک آکسون و یا دندریت بلند درون یک غالف عصبی، تار گفته می شود. مجموع آکسون ها و دندریت هاي بلند درون
یک غالف عصب را به وجود می آورند.

سیناپس بین نورون رابط و نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي سه سر بازو، از نوع باز دارنده است. 71.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:
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: نورون هاي رابط درون نخاع با نورون حسی و نورون هاي حرکتی ماهیچه هاي دو سر و سه سر بازو سیناپس دارند. در گزینه ي 
ارتباط با نورون حسی به عنوان نورون پس سیناپسی است و ناقل عصبی دریافت می کند، ولی این ناقل عصبی فعال کننده ي نورون رابط

است.
: از آنجایی که نورون حرکتی مرتبط با این ماهیچه تحریک می شود. سلول ماهیچه ي دو سر بازو پیام عصبی دریافت نکرده گزینه ي 

و در این انعکاس فعال میگردد. 
: نورون حرکتی دو سر بازو با نورون رابط سیناپس دارد و ناقل عصبی آزاد شده از نورون رابط را دریافت می کند. این در گزینه ي 

حالی است که این ناقل عصبی از نوع فعال کننده می باشد.
موارد الف و ج و د درست است. 72.گزینه 1

بررسی موارد:
الف) درست - در نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو هدایت پیام انجام نمیشود. به این ترتیب چهار نورون پیام عصبی هدایت می 

 
کنند و در چهار سیناپس در بخش خاکستري نخاع، ناقل عصبی تولید می شود.

ب) نادرست - جلوگیري از برخورد مغز با جمجمه کار مایع مغزي - نخاعی است نه سد خونی - مغزي!

 
ج) درست - درونی ترین الیه ي مننژ، بخش خاکستري مخ را تغذیه می کند.

د) درست - الیه هاي پرده ي مننژ به جز مخ، اطراف نخاع هم وجود دارند.
لوب بویایی به صورت مستقیم با سامانه لیمبیک در ارتباط است و با تاالموس ارتباطی ندارد. 73.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( دستگاه عصبی پیکري هم ارادي و هم غیر ارادي است، ولی دستگاه عصبی خود مختار صرفًا غیر ارادي است. (رد گزینه هاي  و 
.( بعضی از فعالیت هاي دستگاه عصبی پیکري، غیرارادي هستند مثل انعکاس عقب کشیدن دست (رد گزینه ي 

با توقف فعالیت اعصاب سمپاتیک (و فعال شدن پاراسمپاتیک)، فعالیتهاي مختلف بدن کاهش مییابند به جز دستگاه 74.گزینه 2
گوارش که فعالتر میگردد! گزینه هاي  و  افزایش مییابند ولی تعداد تنفس و ضربان قلب کاهش مییابند. به این ترتیب قلب ُکند

تر میزند و فاصلهي بین امواج  و  زیادتر میشود.
اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب سمپاتیک، دو بخش دستگاه عصبی خودمختار هستند که حالت پایدار بدن را حفظ می 75.گزینه 2

کنند. عمل این دو بخش به طور معمول برخالف یکدیگر است. عمل پاراسمپاتیک باعث برقراري حالت آرامش در بدن میشود. در این

 
حالت فشار خون کاهش مییابد و ضربان قلب کم میشود. پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش باعث آغاز فعالیتهاي گوارشی میشود.
بنابراین در انسان با توقف فعالیت نورونهاي سمپاتیک، حجم تنفسی کاهش و با شروع فعالیت نورونهاي پاراسمپاتیک، ترشح بزاق

 
افزایش مییابد.

طناب عصبی انسان نخاع نام دارد. هیدر شبکه ي عصبی دارد و فاقد طناب عصبی است. 76.گزینه 3
«پالناریا» نوعی کرم پهن آبزي است که دو طناب عصبی موازي در طرفین بدنش دارد (شامل آکسونها و دندریتها) 77.گزینه 2

 
ولی جسم سلولی آنها فقط در مغز جانور قرار دارد. سایر موارد نادرست هستند.

): در حشرات یک طناب عصبی شکمی با گرههاي متعدد و مستقل وجود دارد. ) و ( گزینههاي (
): هیدر اصًال سر، مغز و طناب عصبی ندارد. گزینهي (

پالناریا دو طناب عصبی موازي دارد که صرفًا دسته هایی از آکسون ها و دندریت ها را شامل می شود و فاقد جسم سلولی 78.گزینه 4

 
نورون ها است. 

جسم سلولی در طناب عصبی ملخ، دستگاه عصبی محیطی انسان و شبکه ي عصبی هیدر وجود دارد.
در بین مهره داران، اندازه ي نسبی مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقیه بیشتر است. 79.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینهها: 

): دستگاه عصبی محیطی  جفت عصب نخاعی و  جفت عصب مغزي دارد. گزینه ي (

 
): رشته اي مربوط به نورون است نه عصب. گزینه ي (

): میکروب ها معموال نمی توانند وارد مغز شوند. (نه هیچ میکروبی) گزینۀ (

 
مخچه، مهم ترین مرکز تنظیم وضعیت بدن است.  80.گزینه 1

)، تاالموس در تقویت اطالعات حسی بدن (به جز بویایی) ساقه ي مغز نقش عمده اي در تنظیم فعالیت هاي بدن دارد (رد گزینه ي 
.( ) و ریشه ي شکمی نخاع داراي بخش حرکتی عصب مختلط نخاعی است (رد گزینه ي  دخیل است (رد گزینه ي 
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انعکاس ها پاسخ هاي سریع، ناگهانی و غیر ارادي بدن در پاسخ به محرك ها هستند. این پاسخ می تواند توسط عضالت 81.گزینه 4
صاف (عضالت لوله گوارش) یا عضالت مخطط (عضله چهار سر ران) انجام گیرد.

). تاالموس در باالي هیپوتاالموس قرار دارد (رد هر عصب مجموعهاي از آکسونها و یا دندریتها و یا هر دو است (رد گزینه ي 
 .( ). هر عصب نخاعی (نه جفت عصب)، داراي یک رشتهي پشتی و یک رشتهي شکمی است (رد گزینه ي  گزینه ي 

سامانه لیمبیک شبکه اي از نورون هاست که در حافظه و یادگیري نقش دارد. 82.گزینه 3
). ریشه هاي پشتی نخاع محتوي نورون هاي حسی ترشح دوپامین در انسان، احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند (رد گزینه ي 
). ناقلین عصبی سبب تغییر پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی می شوند. این تغییر ممکن است در جهت هستند (رد گزینه ي 

.( فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد (رد گزینه ي 
در بروز انعکاس عقب کشیدن دست، نخاع و دستگاه عصبی محیطی فعالیت دارند و مخ هیچ نقشی ندارد. 83.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): بصل النخاع تنفس را تنظیم می کنند. بنابراین صدمه به بصل النخاع در تنفس اختالل ایجاد نمی کند. گزینه ي (

): لوب هاي بویایی در ارتباط با سامانۀ لیمبیک هستند. بنابراین صدمه به سامانۀ لیمبیک می تواند باعث بروز اختالل در بویایی گزینه ي (

 
شود.

): اطالعات حسی از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم می آیند،  تقویت می شوند و توسط دستگاه لیمبیک به بخش هاي گزینه ي (
مربوطه در قشر مخ فرستاده می شوند.

پرده ي مننژ از نوعی بافت پیوندي محکم است و سخت شامه نام دارد. غالف اطراف دستۀ تار هاي ماهیچه اي از جنس 84.گزینه 2

 
بافت پیوندي است.

مواد درون ریزکیسه هاي سیناپسی ناقل هاي عصبی هستند که به درون فضاي سیناپسی آزاد می شوند. اما محرك ترشح 85.گزینه 4
کورتیزول هورمونی (بنام هورمون محرك غده فوق کلیه) است که توسط خون از هیپوفیز پیشین به بخش قشري غده ي فوق کلیه

می رسد. 
- دو پامین ناقل عصبی است که از بخشی از سامانه ي لیمبیک ترشح می شود ولی وارد سلول پس سیناپسی نمی شود. رد گزینه ي  و 

رد گزینه ي  ریزکیسه محتوي اپی نفرین، با غشاي نورون پیش سیناپسی آمیخته می شود.
در تمامی مهره داران (ماهی، دوزیست، خزنده، پرنده، پستاندار) دستگاه عصبی مرکزي (مغز و نخاع) و دستگاه 86.گزینه 2

عصبی محیطی وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): کوسه ماهی ها غدد راست روده اي دارند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند. (کتاب دهم)  رد گزینه ي (
): لوب بویایی ماهی ها بزرگ تر از لوب بویایی انسان است. ( صفحه ي  یازدهم)  رد گزینه ي (

): کوسه ماهی پستاندار نیست. بلکه در گروه ماهی ها قرار دارد. رد گزینه ي (
سلول هاي بافت پیوندي کالژن ترشح می کنند. این سلول هاي جانوري مانند سایر سلول هاي جانوري دیواره ي سلولی 87.گزینه 3

ندارند.
 بررسی سایر گزینه ها:

): نورون ها از طریق کانال هاي دریچه دار می توانند سدیم را وارد سلول کنند. سدیم طبق پدیده ي انتشار تسهیل شده از گزینه ي (

 
بیرون سلول که غلظت بیشتري دارد وارد سلول میشود.

): هیستامین توسط بازوفیل ها و ماستوسیت ها ترشح می شود. اگرچه ماستوسیت ها درون خون نیستند، اما بازوفیل ها در خون گزینه ي (

 
شناورند.

): برخی نورون ها می توانند هورمون ترشح کنند، مانند  یا اکسی توسین یا هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده. گزینه ي (
با ورود سدیم به درون نورون ها اختالف پتانسیل دو سوي غشا از  میلیولت به صفر و از صفر به  میلیولت 88.گزینه 1

نزدیک می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): با ورود گلوکز به درون نفرون ها مایع داخل نفرون غلیظ می شود و پتانسیل آب درون آن کاهش و فشار اسمزي آن گزینه ي (

 
افزایش می یابد. 

 
): انسولین نفوذپذیري سلول ها را به قند باال می برد و با این کار قند خون را کاهش می دهد.  گزینه ي (

): ناقل عصبی به گیرنده هاي خود در سطح سلول پس سینایسی متصل می شود و این سلول را تحریک می کند. گزینه ي (
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بخش مشخص شده هیپوتاالموس است. هیپوتاالموس در جذب ویتامین ها نقشی ندارد. 89.گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:
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) است و نیز بسیاري از اعمال ) و تنظیم دماي بدن (رد گزینه ي  هیپوتاالموس مرکز احساس گرسنگی و تشنگی (رد گزینه ي 
غده هاي ترشح کننده ي هورمون ها را تنظیم می کند. هیپوتاالموس با ساخت هورمون ضدادراري در تنظیم آب پالسما نقش دارد (رد

.( گزینه ي 
آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت ها طی آلرژي و همینطور خروج ناقل هاي عصبی از سلول پیش سیناپسی هر دو به 90.گزینه 2

روش برون رانی و با مصرف انرژي صورت میگیرند.
مننژ در انسان از سه پرده تشکیل شده است. 91.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( در مهره داران اغلب رفتارهاي بدن نیاز به هماهنگی بیشتر توسط مغز دارند و برخی از آنها با انعکاس کنترل می شود (رد گزینه ي 
) از طرفی کل مهره دارانی همین طور در مهره داران سیستم دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی هماهنگ با هم کار می کنند (رد گزینه ي 

.( که جفت تشکیل می دهند از پستانداران هستند که در همه ي آن ها دیافراگم کامل دیده می شود (رد گزینه ي 
انقباض ماهیچههاي مخطط به واسطهي انتقالدهندهي عصبی تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکري صورت میگیرد. 92.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

در انقباض ماهیچههاي رحم (که از نوع صاف است)، هورمون اکسی توسین و در انقباض ماهیچههاي دیوارهي رگها غلظت  و ...

 
.( نقش دارند (رد گزینهي 

.( ترشح برخی غدد مثل پانکراس، تیروئید و پاراتیروئید می تواند با غلظت قند و کلسیم کنترل شود (رد گزینه ي 
.( از طرفی در هماهنگی بین اعمال و رفتار هورمون ها نیز نقش دارند (رد گزینه ي 

در همه ي موارد بافت پیوندي شرکت دارد. 93.گزینه 4

 
بررسی موارد: 

الف) درست - در بند ناف رگ هاي خونی وجود دارند که هم خون به عنوان بافت پیوندي است و هم پوشش بیرونی سرخرگ ها و

 
سیاهرگ بند ناف از جنس بافت پیوندي می باشد. 

 
ب) درست - هر سه پرده ي مننژ از نوع بافت پیوندي می باشند.

 
ج) درست - صلبیه الیه اي محکم و سفید رنگ از بافت پیوندي است که کره ي چشم را می پوشاند. 

 
د) درست - پریکارد، الیه ي خارجی قلب از جنس بافت پیوندي می باشد و آبشامه ي قلب را می سازد.

مغز، مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن است و از مخ، مخچه، ساقه ي مغز و دیگر مراکز مغزي تشکیل شده است. بصل 94.گزینه 1
النخاع در تنظیم بسیاري از فعالیتهاي حیاتی نظیر تنفس دخالت دارد. در فرآیند تنفس، تغییرات فشار مایع جنب در نتیجهي حرکات

قفسهي سینه و تبعیت ششها از این حرکات، باعث دم و بازدم میشود.

 
بررسی سایر گزینهها:

): عملکرد هوشمندانه در ارتباط با مخ میباشد. دستگاه لیمبیک عمدتًا در درك احساسات از جمله لذت، عصبانیت نقش گزینهي (

 
دارد.

 
): مخچه در انعکاسهاي نخاعی که می توانند حرکت ماهیچه هاي اسکلتی را کنترل کنند نقشی ندارد. گزینهي (

): تنظیم ترشح اریتروپویتین به واسطهي میزان اکسیژن رسانی به بافتها رخ میدهد نه عملکرد تاالموس. گزینهي (
ترشحات پانکراس، توسط اعصاب خودمختار (اعصاب پاراسمپاتیک) و مولکولهاي شیمیایی (سکرتین) کنترل می شود. 95.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

حالت و تعادل بدن عالوه بر مخچه در اندامهاي دیگر مثل عضالت مخطط نیز تنظیم میشود. مخچه مهمترین مرکز هماهنگی حفظ

 
.( حالت بدن و تعادل است (رد گزینه ي 

.( تنظیم کلسیم خون مستقیمًا توسط هورمونهاي پاراتیروئیدي و کلسی تونین تنظیم میشود (رد گزینه ي 
.( بیشتر اعمال حیاتی بدن توسط هیپوتاالموس و بصلالنخاع تنظیم میشوند (رد گزینه ي 

موارد ب و ج جمله ي فوق را به درستی تکمیل می کنند. 96.گزینه 2

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - جسم سلولی نورون حسی در بخش خاکستري نخاع دیده نمی شود و در ریشه ي پشتی عصب نخاعی قرار دارد.
ب) درست - جسم سلولی نورون حرکتی ماهیچه ي دو سر بازو در بخش خاکستري نخاع قرار دارد که محل ساخت ناقل عصبی است.
ج) درست - در بخش خاکستري نخاع جسم سلولی نورون حرکتی ماهیچه ي سه سر بازو نیز قرار دارد درون ریبوزوم ها براي ساخت

پروتئین ها دیده می شود.
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د) نادرست - غالف میلین توسط سلول هاي غیر عصبی نوروگلیا ساخته می شود. از طرفی در بخش خاکستري نخاع غالف میلین دیده
نمی شود.
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همه ي موارد جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند. 97.گزینه 4

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - هیپوتاالموس با ترشح هورمون هاي آزادکننده و مهارکننده بر هیپوفیز پیشین اثر دارد و هورمون محرك بخش قشري
فوق کلیوي هیپوفیز بر بازجذب سدیم از نفرونها مؤثر است. پس در صورت اختالل در هیپوتاالموس باز جذب سدیم تحت تأثیر قرار

 
می گیرد.

ب) نادرست - بصلالنخاع به همراه هیپوتاالموس، بسیاري از اعمال حیاتی نظیر ضربان قلب را تنظیم میکند. 

 
ج) نادرست - دستگاه لیمبیک در حافظه و یادگیري نقش دارد. 

د) نادرست - هورمونهاي غدهي تیروئید در تنظیم سوخت و ساز بدن و در تولید  درون سلول ها نقش مهمی ایفا می کنند.
هیدر همانند عروس درایی کیسه گوارشی دارد. 98.گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها:
: در هیدر، طناب عصبی دیده نمی شود ولی ملخ داراي طناب عصبی شکمی است. گزینه ي 

: هیدر کیسه تن است و کیسه ي گوارشی دارد، درحالی که در کرم خاکی لوله ي گوارشی دیده می شود. گزینه ي 
: در هیدر یکی از ساده ترین دستگاه هاي عصبی به شکل شبکه ي عصبی دیده می شود و مغز وجود ندارد، اما زنبور همانند گزینه ي 

دیگر حشرات مغز و طناب عصبی شکمی دارد.
دستگاه عصبی محیطی شامل اعصاب حسی و حرکتی است که بخش حرکتی آن شامل اعصاب پیکري و خود مختار 99.گزینه 3

(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) است. ترشح بزاق و ترشحات لولهي گوارش، تحت تاثیر عصب پاراسمپاتیک است. (اپینفرین) نیز تحت 
تأثیر عصب سمپاتیک است. هورمون ضدادراري و اکسی توسین در نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شوند و به اعصاب محیطی ارتباط

ندارند. ترشح کلسی تونین و انسولین تحت تأثیر اعصاب محیطی قرار ندارد و تنها با میزان کلسیم و قند خون کنترل می شوند، اما
پپسینوژن چون از ترشحات معده و لوله ي گوارش است تحت تأثیر اعصاب محیطی قرار دارد.

در صورت مهار اعصاب پاراسمپاتیک در یک فرد، افزایش حجم تنفسی، افزایش ضربان قلب (افزایش برون ده قلب، 100.گزینه 3
کم شدن فاصلهي دو موج QRS و ... ) و گشاد شدن مردمک و کاهش فعالیتهاي گوارشی قابل انتظار است.

گاو از نشخوارکنندگان است و باکتري هاي تجزیه کننده ي سلولز در سیرابی و نگاري آن زندگی می کنند. این باکتري  101.گزینه 3
ها وارد شیردان می شوند ولی تحت تأثیر آنزیم هاي گوارشی جانور، گوارش می یابند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): مغز مهره داران توانایی هماهنگ کردن اطالعات حسی و پاسخ هاي حرکتی مناسب را دارند. گزینه ي (

 
): گاو یک محل ذخیره ي موقت غذا دارد به نام معده. معده ي نشخوارکنندگان چهار قسمتی است. گزینه ي (

): گاو نشخوار کننده است که پس از عبور غذا از مري (یکبار)، هنگام نشخوار نیز (دو بار)، غذا از مري رفت و برگشت گزینه ي (
دارد.

در گرماي شدید، گیرندههاي گرما و درد تحریک میشوند. موارد الف و ب صحیح هستند. 102.گزینه 2

 
بررسی موارد:

الف) درست - براي تحریک گیرندهي درد و ایجاد پتانسیل عمل، یون سدیم از مایع بین سلولی بافت پیوندي (سلول هاي کالژن و

 
کشسان) پوست وارد دندریت این گیرنده میشود.

ب) درست - براي تحریک گیرندهي سرما و ایجاد پتانسیل عمل، یون پتاسیم از دندریت این گیرنده (به پوششی از بافت پیوندي که

 
گیرنده در آن قرار گرفته است) خارج میشود. (در نیمۀ دوم پتانیل عمل)

ج) نادرست - گیرندههاي مکانیکی پوست، گیرندههاي لمس و فشار هستند. این گیرندهها میتوانند در حالت استراحت یا عمل باشند

 
که در هر دو حالت فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم مشاهده میشود. (این پمپ همیشه فعال است)

د) نادرست - گیرندههاي درد در هر دو حالت فعالاند، بنابراین ابتدا کانالهاي دریچهدار سدیمی و سپس پتاسیمی در آنها باز می
شوند.
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، سلول هاي سازنده ي غالف میلین اطراف نورونها (یاخته هاي غیر عصبی) مورد حملهي دستگاه ایمنی در بیماري  103.گزینه 4
قرار میگیرد، در آلرژي نیز پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژنها رخ میدهد. در حقیقت در عملکرد برخی گلبول

هاي سفید در دستگاه ایمنی اختالل ایجاد میشود که همگی آنها متعلق به بافت پیوندي خون هستند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): غالف میلین در اطراف رشتههاي آکسون و دندریت ایجاد میشود، حال آنکه الیهي خارجی مخ از مادهي خاکستري گزینهي (

 
تشکیل شده است که بیشتر محتوي جسم سلولی نورونها است. در  ماده ي سپید درگیر می شود.

): با تخریب غالف میلین، هدایت جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود، نه انتقال جهشی آنها. گزینهي (
): سلولهاي نوروگلیا سلولهاي غیرعصبی هستند که در بافت عصبی وجود دارند. گزینهي (

همه ي مهره داران طناب عصبی پشتی دارند و در همه ي آن ها گردش خون از نوع مضاعف است. 104.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها :

 
): در جانورانی که گردش خون باز دارند. همچنین در حرات که تنفس نایی دارد چنین نیست. گزینه ي (

 
): حشرات طناب عصبی شکمی دارند ولی چون گردش خون بسته ندارند، فاقد مویرگ می باشند. گزینه ي (

): در کرم خاکی خون رگ پشتی براي ورود به رگ شکمی عالوه بر قلب هاي لوله اي از شبکه ي مویرگی نیز استفاده می کند. گزینه ي (
105.گزینه 2

موارد ب، ج و ه درست هستند.

بطن سوم

بطن
جانبی

فیزاپی
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بطن چهارم

ايرابط پینه

گانههاي چهاربرجستگی

نیفراپی
گوشرابط سه

اجسام مخطط

تاالموس

مربوط به گزینه  ج

استخوان
چکش

سندانی
رکابی

مجاري نیم دایره
)بخش دهلیزي (

عصب شنوایی

عصب شنوایی
شیپور استاش

دریچه بیضی
مجراي شنواییپردة صماخ

گوش

 مربوط به گزینه الف و ب

((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید
تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

هیپوتاالموس

 مربوط به گزینه هـ

ه مخنیمکر

مغزساقه
میانیمغز

پل مغزي
نخاعبصل النخاع

مخچه

:

تاالموس
هیپوتاالموس

 مربوط به گزینه د

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.
ب) درست - مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پرده ي صماخ قرار دارد.

ج) درست - برجستگی چهارگانه باالتر از پل مغزي است.
د) نادرست - تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.

هـ) درست - غده ي فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.
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درخت زندگی بخش سفید مخچه است.  106.گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها: (بر اساس شکل روبه رو-

 
تشریح مغز)

: بطن چهارم فضاي خالی است که بین گزینه ي 

 
مخچه و پل مغزي قرار دارد.

: در زیر غده ي اپی فیز برجستگی هاي گزینه ي 

 
چهار گانه قرار دارد و زیر آن مخچه واقع شده است.
: ساقه ي مغز از باال به پایین عبارتند از گزینه ي 

مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع.

بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه هاي صاف، ماهیچۀ قلب، و غده ها را به صورت نا آگاهانه تنظیم 107.گزینه 2
می کند. ماهیچه هاي صاف ساختار سارکومري ندارند. و ماهیچه هاي قلب خطوط تیره و روشن دارند.(سارکومر دارند.)

 
بررسی سایر گزینه ها:

): انعکاس عقب کشیدن دست، حرکت غیر ارادي دستگاه عصبی پیکري است. گزینه ي (

 
): در رشته  هاي عصبی مغزي نیز میلین (عایق لیپیدي) وجود دارد. گزینه ي (

 
): در بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، پیام از جسم سلولی دور شده و به پایانه ي آکسونی می رسد. گزینه ي (

هر ماده اي که در متابولیسم سلول هاي مغزي به عنوان سوخت اصلی نقش دارد (گلوکز است) ، می تواند از سد خونی 108.گزینه 3
- مغزي عبور کند ولی بسیاري از موادي که در متابولیسم سلول هاي مغزي نقش ندارند نمی توانند از سد خونی - مغزي عبور کنند. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): ترشح دوپامین در فرد عادي هم، در لحظات شادي از مغز ترشح می شود. گزینه ي (

): براي اکسی توسین و هورمون ضد ادراري و هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده صادق نیست. گزینه ي (
): ویتامین  در روده ي بزرگ به روش درون بري جذب خون می شود. گزینه ي (

باتوجه به شکل  در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه  درخت زندگی در باال و پشت بصل النخاع قرار دارد.  109.گزینه 4
سایر گزینه ها باتوجه به شکل صحیح اند.

، سبب عقب ماندگی ذهنی و جسمی در دوران جنینی و کودکی می شود نه بزرگسالی. کمبود هورمون  110.گزینه 1

 
 بررسی سایر گزینه ها : 

 
): تارهاي عصبی که در هدایت سریع پیام دخالت دارند، داراي میلین می باشند.  گزینه ي (

): کار غده ها آگاهانه نیست و تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند. اگر غده ي چربی، چربی آزاد کند، اندازه ي گزینه ي (
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سلول هاي آن کوچک می شود.            . 

): در اثر فعالیت بیش از حد بخش قشري فوق کلیه، کورتیزول ایمنی بدن را ضعیف می کند. 4گزینه ي (
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با مهار اعصاب سمپاتیک، فعالیت پاراسمپاتیک غلبه میی یابد. در نتیجه ضربان قلب کاهش می یابد. به این معنی که 111.گزینه 1
مدت زمان هر دورة قلبی افزایش می یابد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): کاهش فعالیت اعصاب سمپاتیک بر انقباض عضالت اسکلتی تأثیر ندارد، ولی حجم تنفسی کاهش می یابد. گزینه ي (

 
): حرکات تنفسی کاهش می یابد ولی به فشار اسمزي خون بی تأثیر است. گزینه ي (

): ترشح امالح صفراوي به روده افزایش می یابد، ولی انقباض میوکارد کاهش می یابد. گزینه ي (
همه ي موارد درست می باشند. 112.گزینه 4

 
بررسی موارد:

 
الف) درست - گیرنده هاي مژه دار بویایی اطالعات خود را مستقیمًا از طریق لوب بویایی به دستگاه لیمبیک می رسانند.

 
ب) درست - گیرنده هاي مژه دار مجاري نیم دایره اي گوش اطالعات خود را براي حفظ تعادل به مخچه ارسال می کنند.

ج) درست - گیرنده هاي مژه دار حلزون گوش پیغام هاي شنوایی را در نهایت پس از تقویت در تاالموس توسط دستگاه لیمبیک به لوب

 
گیجگاهی قشر مخ می رسانند.

د) درست - تاالموس اغلب حس بدن مثل شنوایی را دریافت می کند که از سلول هاي مژه دار می باشند.
فقط موارد ب، ج و د صحیح اند.  113.گزینه 3

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - دندریت  نورون هاي حرکتی کوتاه بوده و در بخش خاکستري نخاع قرار دارد، در حالی که آکسون حرکتی بلند دارد.
ب) درست - نورون هاي حرکتی ماهیچه ي جلوي بازو و پشت بازو، با واسطه ي نورون رابط با نورون حسی سیناپس دارد.

 
ج) درست - دندریت و جسم سلولی نورون  حرکتی در بخش خاکستري نخاع قرار دارد.

 
د) درست - در انعکاس عقب کشیدن دست که یک انعکاس نخاعی است و عصب نخاعی شرکت دارد.

براي مثال در عقب کشیدن دست، ماهیچه هاي اسکلتی فعالیت غیر ارادي انجام می دهند. 114.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): غده هاي برون ریز به صورت غیر ارادي تنظیم می شوند. گزینه ي (

 
): آغاز فعالیت هاي گوارشی بر عهده ي اعصاب پاراسمپاتیک است. گزینه ي (

 
): ماهیچه ي چهار سر ران، ماهیچه اي مخطط است و توسط اعصاب پیکري تحریک و منقبض می شود. گزینه ي (

به طور کلی تراکم سدیم بیرون نورون بیش تر از سدیم درون نورون است. حتی وقتی در طی پتانسیل عمل مقدار 115.گزینه 2
زیادي سدیم وارد سلول می  شود نیز میزان سدیم خارج سلول از داخل سلول بیشتر است. بعد از پتانسیل عمل با فعالیت پمپ سدیم -

پتاسیم، سدیم ها به بیرون فرستاده می شود. پمپ ها برخالف شیب تراکم، مواد را انتقال می دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

2
3
4

2
3
ری4

طاھ
دق 
صا

س 
ھند
م



52/82

: پتانسیل عمل سلول وقتی وسط پتانسیل سلول به  می رسد نیز، هر دو کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته گزینه ي 
هستند.
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: در بخش پائین رو پتانسیل عمل نیز کانال دریچه دار سدیمی بسته است، ولی پتاسیم در حال خارج شدن از نورون می  گزینه ي 
باشند و در بیرون از نورون انباشته نشده اند.

: در پتانسیل آرامش نیز کانال دریچه دار پتاسیمی بسته است، ولی در این زمان نفوذ پذیري غشاء به یون پتاسیم بیشتر از گزینه ي 
نفوذ پذیري غشاء به یون سدیم است.

در یاخته ي عصبی محل سوخت وساز جسم یاخته اي و بخشی که پیام را از جسم یاخته اي تا انتهاي خود هدایت می کند 116.گزینه 2
آکسون می باشد. در هر نوع یاختۀ عصبی (حسی - حرکتی و رابط) فقط یک آکسون وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): جسم سلولی فاقد گرة رانویه است. رد گزینه ي (

 
): فقط آکسون پیام را به یاختۀ دیگر منتقل می کند. رد گزینه ي (

): در جسم یاخته اي و آکسون و دندریت سیتوپالسم وجود دارد. رد گزینه ي (
117.گزینه 2

اين سوال از روی شکل شمارۀ  فصل يک طرح شده است اما نمی توان از روی

 
يک شکل يک نتيجه گيری کلی برای همۀ نورون های حسی و حرکتی کرد.

): �اخته های عصبی حسی معموالً دندر�ت بلند و آکسون کوتاه  گز�نه ی (

دارد ولی نورون های حرکتی و رابط دندر�ت کوتاه و آکسون بلند دارند، در

 
نورون های حسی هم دندر�ت و هم آکسون میلین دارند.

): همه ی نورون ها فقط �ک آکسون دارند و در نورون رابط و رد گز�نه ی (

حرکتی دندر�ت فاقد غالف میلین است.

): نورون حسی آکسون میلین دار دارد ولی دندر�ت آن بلند رد گز�نه ی (

 
است.

): نورون رابط و حرکتی هر دو دندر�ت کو تاه و منشعب دارند رد گز�نه ی (

ولی رابط دارای آکسون بدون میلین است.

ايجسم یاخته

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ايجسم یاخته

ايجسم یاخته

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

): جهت هدایت پیام عصبی از  به  یعنی از چپ به راست می باشد. اگر این رشته عصبی آکسون باشد گزینه ي ( 118.گزینه 2
در پایانه با یاخته ي بعدي در سمت  سیناپس برقرار می کند.

 
): جسم یاخته اي در سمت  است. رد گزینه ي (

 
): پیام عصبی به سمت  هدایت می شود. رد گزینه ي (

 
): جسم یاخته اي در سمت  قرار دارد. رد گزینه ي (

): اندامی که محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی است تاالموس است و در زیر آن هیپوتاالموس گزینه ( 119.گزینه 3
قرار داردکه تنظیم دماي بدن - تعداد ضربان قلب  - فشار خون - تشنگی و گرسنگی و خواب را به عهده دارد.

 
): مربوط به سیستم لیمبیک است. رد گز ینه ي (

): مربوط به هیپوکامپ ( اسبک مغزي ) می باشد. رد گزینه ي (
): مربوط به تاالموس است. رد گزینه ي (

120.گزینه 3
 در نقطه ی  کانال در�چه دار سد�می بسته و کانال در�چه دار �تاسیمی باز می باشد.

با�د توجه داشت کانال های نشتی سد�م و �تاسیم همیشه بازند.

هر �ک از  گز�نه ی د�گر صحیح نمی باشد.
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): پس از انتقال پیام عصبی، مولکول هاي ناقل عصبی باقی مانده یا تجزیه می شوند و یا توسط سلول پیش گزینه ي ( 121.گزینه 4

 
سیناپسی جذب می شوند، اگر این عمل صورت نگیرد انتقال بیش از حد پیام امکان انتقال پیام هاي جدید عصبی را غیرممکن می سازد.
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): براي عمل برون رانی ناقل هاي عصبی نیاز به  می باشد. رد گزینه ي (
): ناقل هاي عصبی در جسم سلولی ساخته می شوند نه دندریت. رد گزینه ي (
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): ناقل هاي عصبی یا تحریک کننده هستند یا باز دارنده. رد گزینه ي (

 
): درنخاع برعکس مغز بخش سفید در خارج و بخش خاکستري در داخل می باشد.  گزینه ي ( 122.گزینه 2

در نخاع بر روي بخش سفید پرده ي مننژ وجود دارد و در مغز بر روي بخش خاکستري پردة مننژ وجود دارد.
با توجه به توضیح باال سه گزینۀ دیگر صحیح نمی باشند.

): بخش مشخص شده پل مغزي می باشد که در تنظیم فعالیت هاي مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و گزینه ي ( 123.گزینه 3

 
اشک نقش دارد.

 
): مربوط به مغز میانی می باشد. رد گزینه ي (

 
): مربوط به مخچه می باشد. رد گزینه ي (

): مربوط به بصل النخاع می باشد. رد گزینه ي (
124.گزینه 4

کلمه ي نمی توان گفت در مورد همه ي جمالت درست می باشد.
الف) نوار مغزي جریان الکتریکی ثبت شده ي یاخته هاي عصبی مغز است نه نوروگلیا که این سلول نیز به بافت عصبی تعلق دارد.

ب) در نخاع هم مشابه مغز ( دستگاه عصبی مرکزي ) سلول هاي نوروگلیا وجود دارد که جریان الکتریکی از آن ثبت نمی شود.
ج) در بافت عصبی  نوع سلول نورون و نوروگلیا موجود می باشد.

د) تحریک پذیري و تولید پیام عصبی خاص نورون می باشد نه نوروگلیا
125.گزینه 2

 مرکز تنظیم فشار خون با توجه به شکل مقابل، �ایین تر از مرکز ترشح بزاق

پل مغزيمی باشد.

بصل النخاع

تنفس،اشک،مرکز ترشح بزاق

..........،زنش قلب،فشار خون،تنفس

): مرکز انعکاس عطسه (بصل النخاع) پایین تر از مرکز تنظیم تنفس در پل مغز و همچنین در بصل النخاع نیز می باشد. رد گزینه ي (

 
): مرکز تنظیم ضربان قلب و بلع هر دو در بصل النخاع می باشد. رد گزینه ي (

 
): مرکز تنظیم ترشح اشک پل مغزي است که در باالي مرکز انعکاس سرفه یعنی بصل النخاع است. رد گزینه ي (

): براي مشاهده ي رابط پینه اي نیاز به برش با تیغ جراحی نیست و با انگشتان در بین دو نیمکره فاصله گزینه ي ( 126.گزینه 1
ایجاد می کنیم و رابط پینه اي را می بینیم.

بقیه ي موارد صحیح می باشند.

 
فقط مورد «ج» جمله را به درستی تکمیل می کند، در ریشه ي شکمی و عصب نخاعی جسم یاخته اي نورون نداریم. 127.گزینه 1

رد گزینه هاي دیگر: آکسون نورون حرکتی در ریشه ي شکمی و دندریت و آکسون نورون هاي حسی میلین دار می باشند و داراي سلول

 
نوروگلیا، پس سلول هاي نوروگلیا هسته ي یاخته اي دارند.

): مقطع عرضی نخاع در شکل سؤال برعکس مقطع عرضی در کتاب نشان داده شده  است پس: گزینه ي ( 128.گزینه 1

 
 بخش پشتی،  بخش شکمی،  ریشه ي شکمی و  ریشه ي پشتی دارد.

):  جفت یا  عدد ریشه ي شکمی پیام عصبی را از نخاع خارج می کنند نه وارد. رد گزینه ي (

 
):  بخش شکمی است. رد گزینه ي (

):  به جناغ نزدیک تر است زیرا  بخش شکمی است. رد گزینه ي (
129.گزینه 3

همانطور که در شکل می بینید خارجی ترین پرده ی مننژ و پرده ی میانی درون همه ی شیارهای

مغزی فرو نرفته اند و فقط پرده ی داخلی درون همه ی شیارهای مغزی فرو می رود.

مغز حفره

استخوان جمجمه

هاي مننژپرده
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): فضاي بین پرده ها داراي مایع مغزي - نخاعی اند که ضربه گیر بوده و دستگاه عصبی مرکزي را حفاظت می کنند. رد گزینه ي (

): در شیار بین دو نیمکره ي مخ هر  پرده ي مننژ دیده می شوند ولی در شیارهاي کوچک فقط پرده ي داخلی وجود رد گزینه ي (

 
دارد.

): اگر چه رگ هاي خونی کوچک در پرده ي داخلی وجود دارد ولی پرده ي میانی هم در تماس با رگ هاي خونی پرده ي رد گزینه ي (

 
میانی می باشد.

، روز پس از آخرین مصرف، گلوکز در نواحی پشتی و طرفی ): با توجه به شکل  زیست شناسی  گزینه ي ( 130.گزینه 1

 
مغز نسبت به جلویی بیشتر مصرف شده است.

): الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل هاي عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد. رد گزینه ي (

 
): کاهش هوشیاري یکی از اثرات کوتاه مدت مصرف الکل می باشد. رد گزینه ي (

): مواد اعتیادآور اغلب تغییراتی موقت در مغز ایجاد می کنند که فرد دیگر نمی تواند با میل شدید براي مصرف مقابله رد گزینه ي (
کند، این تغییرات ممکن است دائمی باشد.

131.گزینه 1

+
+

+
-
1 2

-

گیرنده حسی
پوست

پشتیریشۀ

شکمیریشۀ
سراستراحت ماهیچۀ سه

سرانقباض ماهیچۀ دو

عقب کشیدن دست

 
با توجه به شکل مقابل در بخش خاکستري نخاع، سه سیناپس تحریکی و یک سیناپس مهاري یافت می شود.

): سیناپس غیر فعال می باشد نه مهاري. سیناپس غیرفعال به این معنی است که ناقل عصبی آزاد نشود. اما سیناپس رد گزینه ي (
مهاري به این معنا است که ناقل عصبی از نوع مهاري آزاد شود.

 
): داراي غالف میلین است. رد گزینه ي (

): دو نورون حرکتی نقش دارند که پیکري اند. رد گزینه ي (
مهره داران طناب عصبی پشتی دارند. در مهره داران دستگاه عصبی محیطی و مرکزي وجود دارد. 132.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در هر قطعه از بدن حشرات که طناب عصبی شکمی دارند یک گره نه چند گرة عصبی موجود است. رد گزینه ي (

 
): هیدر ساده ترین ساختار عصبی را دارد که فاقد مغز است. رد گزینه ي (

): ساختار عصبی نردبان مانند درپالناریا وجود دارد که مغز این جانور دو گرة عصبی دارد. رد گزینه ي (
133.گزینه 2

منظور از صورت سؤال نقطه ی  در منحنی �تانسیل عمل است. در این نقطه کانال های در�چه دار

�تاسیمی با�د بسته شوند تا �تانسیل آرامش ا�جا شود.

 
بررسی سایر گز�نه ها:

): کانال های در�چه دار سد�می بسته هستند و بسته می مانند. ) و ( رد گز�نه ی (

): کانال در�چه دار �تاسیمی با�د بسته شوند. رد گز�نه ی (
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در بیماري مالتیپل اسکلروزیس یا  سلول هاي پشتیبان سیستم عصبی که میلین ساز هستند از بین می روند و 134.گزینه 1
تارهاي عصبی میلین دار در ماده ي سفید مغز و نخاع می باشند.
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رد سایر گزینه ها: بخش هاي خاکستري فاقد میلین و سلول هاي نوروگلیا میلین سازند.

با غیرفعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در هنگام هیجان  یعنی راه اندازي اعصاب سمپاتیک، این اعصاب در صورت 135.گزینه 1
فعالیت سبب افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب و افزایش تعداد  تنفس و به دنبال آن افزایش حجم تنفس می شود، همچنین

جریان خون را به سوي قلب و ماهیچه هاي اسکلتی هدایت می کند.
ساقه ي مغز از مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع تشکیل شده است که مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد. 136.گزینه 3

 
) درست هستند. ) و ( ) ،( سه گزینه ي (

در پالناریا مغز و دو طناب متصل به آن بخش مرکزي دستگاه عصبی و رشته هاي کوچک تر متصل به طناب ها، بخش 137.گزینه 2
محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
: هیدر مغز ندارد و فقط شبکۀ عصبی دارد. گزینۀ 

: مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. گزینۀ 

 
: جمجه در مهره داران غضروفی یا استخوانی است. گزینۀ 

پالناریا دو طناب عصبی موازي به شکل نردبان دارد. هیدر فاقد طناب عصبی است و حشرات مانند ملخ و مهره داران 138.گزینه 3
مانند گنجشک داراي یک طناب عصبی هستند.

) جسم یاخته اي، پایانه ي آکسون و گره ي رانویه در همه ي انواع نورون ها، فاقد غالف میلین ) و ( ) ،( گزینه هاي ( 139.گزینه 3
می باشند؛ ولی دندریت و آکسون نورون حسی داراي غالف میلین می باشد.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 140.گزینه 4

 
: مخچه در پشت  پل مغزي قرار دارد و با لوب آهیانه در تماس نیست. گزینۀ 

 
: در مخچه مادة خاکستري در بیرون و مادة سفید در داخل قرار دارد. گزینۀ 

 
: هر لوب پیشانی با  لوب مخ در تماس است. لوب پیشانی، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی گزینۀ 

مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد و یاخته هاي آن در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش 141.گزینه 4

 
دارند.

): تاالموس درتماس با پردة مننژ نیست، زیرا در درون مغز جاي دارد. گزینه ي ( 142.گزینه 4
): درست، داخلی ترین پردة مننژ با سطح خارجی نخاع و مخچه در تماس است. ) و ( گزینه ي (

 
): درست، بیرونی ترین پردة مننژ با قسمت داخلی جمجمه تماس دارد. گزینه ي (

وظایف بصل النخاع: تنفس، فشار خون و زنش قلب را تنظیم می کند و مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، بلع و سرفه 143.گزینه 1

 
است.

وظایف هیپوتاالموس: دماي بدن، تعداد ضربان قلب، و فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند.

 
حشرات یک طناب عصبی شکمی دارند.  144.گزینه 2

: پالناریا داراي دو طناب عصبی است. در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز تشکیل داده اند. مغز گزینۀ  145.گزینه 3
حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است. در

 
مهره دران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.

: در مهره دران، دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است. در مهره دران، مغز درون جمجمه اي غضروفی، یا گزینۀ 

 
استخوانی جاي گرفته است.

 
: انسان گیرندة مکانیکی دارد، ولی فاقد کانال جانبی است. گزینۀ 

 
: در مهره دران طناب عصبی پشتی است. مهره دران اسکلت درونی دارند. گزینۀ 

(الف) و (ب): درست، زیرا جنس پمپ سدیم - پتاسیم و کانال دریچه دار پروتئینی است. پس واحد سازنده ي آن ها 146.گزینه 2

 
آمنیواسید است.

 
(ج): نادرست، کانال ها براي فعالیت خود به انرژي  نیاز ندارند.

(د): نادرست، در پتانسیل آرامش، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته اند و فعالیت ندارند.
طبق تصویرمقابل  با مصرف مواد اعتیادآور، فعالیت سلول هاي مغزي کم می شود؛ بنابراین گلوکز کمتري مصرف می  147.گزینه 4

 
شود. 

گزینه هاي  و  و  درست هستند.
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زیرا همیشه و در همه حال شیب غلظت سدیم به سمت سیتوپالسم و شیب غلظت پتاسیم به سمت خارج سلول وجود 148.گزینه 3
دارد و فقط مقدار شیب تغیر می کند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
: در محل تحریک یاختۀ عصبی، اختالف پتانسیل دو سوي غشا ناگهان تغییر می کند. گزینۀ 

 
: کانال هاي دریچه دار هنگام تحریک یاخته باز شده و پس از مدت کوتاهی بسته می شوند. گزینۀ 

: در پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم - پتاسیم بیشتر فعالیت می کند. (نه اینکه فعال شود) گزینۀ 
: در پتانسیل  میلی ولت باالرو، یون سدیم با فعالیت کانال هاي نشتی به نورون وارد می شود و در  گزینه ي  149.گزینه 3

میلی ولت پایین رو یون پتاسیم با فعالیت پمپ سدیم پتاسیم، به سلول وارد می شود.

 
سایر گزینه ها:

 
) به صورت سؤال دقت نمایید نورون رابط  فاقد غالف میلین و گره را نویه می باشد.

 
)بعد از پتانسیل عمل با فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم،غلظت سدیم خارج و پتاسیم داخل افزایش می یابد.

 
) فعالیت کانال پتاسیم سبب تغییر پتانسیل الکتریکی به  میلی ولت می شود نه پمپ سدیم ـ پتاسیم.

): از مغز پرده هاي مننژ و نیز استخوان جمجمه که نوعی بافت پیوندي است، محافظت می کنند. گزینه ي ( 150.گزینه 1

 
): نادرست، سّد خونی - مغزي نقش ضربه گیر ندارد. گزینه ي (

): نادرست، در نخاع پرده ي مننژ بر روي بخش سفید که اجتماع رشته هاي میلین داراست، قرار دارد. گزینه ي (

 
): نادرست، سّد خونی - مغزي مربوط به ساختار بافت پوششی مویرگ است. گزینه ي (

: در هر نورون پس از پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون ها توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم به حالت اولیه بر گزینه ي  151.گزینه 4

 
می گردد.

 
سایر گزینه ها: 

) در بیماري  سلولهاي پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزي از بین می روند که نورون نمی باشند ولی سرعت هدایت در نورون 

 
هابدلیل کاهش مقدار میلین کاهش می یابد.

 
)عایق بندي مربوط به سلول هاي پشتیبان می باشد که یاخته ي غیر عصبی می باشند.

 
) هر یاخته عصبی در دستگاه عصبی خودمختار قطعًا حرکتی بوده و پیام حسی را منتقل نمی کند.

): بخش آسیب دیدة هیپوتاالموس است که در تنظیم فشار خون هم نقش دارد. گزینه ي ( 152.گزینه 1

 
): نادرست، هیپوتاالموس با سامانه ي کناره اي مرتبط است. گزینه ي (

): نادرست، محل پردازش اولیه ي اطالعات حسی، نهنج (تاالموس) است. گزینه ي (
): نادرست، پایین ترین بخش مغز، بصل النخاع است. گزینه ي (

): یک سیناپس بین پایانه ي آکسون نورون حسی با نورون رابط و یک سیناپسی بین نورون رابط و دندریت گزینه ي ( 153.گزینه 3
نورون حرکتی وجود دارد.
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): نادرست، در این مسیر یاخته ي عصبی رابط، هم نقش یاخته ي پیش سیناپسی و هم نقش یاخته ي پس سیناپسی را دارد. گزینه ي (
): نادرست، هنگام انتقال پیام عصبی، انتقال دهنده ي عصبی به درون یاخته ي پس سیناپسی نمی رود. گزینه ي (
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): نادرست، یاخته هاي پشتیبان با ایجاد غالف میلین در هدایت جریان عصبی نقش دارند. گزینه ي (

:  مولکول هاي ناقل عصبی همواره درجسم سلولی تولید  و در ریز کیسه ذخیره شده و در پایانه آکسون گزینه ي  154.گزینه 4
جمع می شوند و هنگامی که پیام عصبی به پایانه برسد آراد می شوند.

 
سایر گزینه ها:

) در مغز انسان نورون هاي رابط در سیناپس با نورون حرکتی، پیش سیناپسی محسوب می شوند که فاقد میلین اند.
)همواره در سیناپس پیام ها تحریکی نیست که سبب ورود  به  نورون پس سیناپسی شود.

) سد خونی ـ مغزي مانع ورود بسیاري از مواد موجود در خون به سلول هاي عصبی می شود.

 
ناقل عصبی سبب تغییر نفوذپذیري غشاي یاخته ي پس سیناپسی به یون ها و مهار یا تحریک آن ها می شود. 155.گزینه 3

ناقل عصبی در فضاي سیناپسی توسط یاخته هاي پیش سیناپسی، بازجذب می شود و یا توسط آنزیم هاي ترشح شده از یاخته ها (نه درون
یاخته ها) تجزیه می شود.

: مواد اعتیادآور بربخشی از سامانه ي لیمبیک اثر می گذارند و سبب آزاد سازي دو پامین می شوند که در فرد گزینه ي  156.گزینه 2
احساس لذت و سرخوشی ایجاد کنند، بخشی از سامانه ي لیمبیک مثل هیپوکامپ همانند بخش خاکستري مخ در حافظه و یادگیري

مطالب جدید نقش دارند.

 
سایر گزینه ها:

) مرکز تشنگی و گرسنگی در انسان هیپوتاالموس می باشد که مربوط به سامانه ي لیمبیک نیست.
)پردازش اولیه اطالعات حسی مربوط به تاالموس است نه سامانه ي لیمبیک.

 
) در انجام انعکاس هاي نخاعی بدن هیچ نقشی ندارد.

پل مغزي باالي بصل النخاع قرار دارد و بصل النخاع پایین ترین بخش مغز است. 157.گزینه 1
سایر گزینه ها درست می باشند.

: در زمانی که پتانسیل الکتریکی درون یاختۀ عصبی نسبت به مایع بین یاخته اي  میلی ولت باشد، در گزینۀ  158.گزینه 1
پتانسیل عمل، ابتدا کانال دریچه دار سدیمی باز شده و داخل یاختۀ عصبی مثبت می شود، سپس کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود تا

 
داخل یاخته منفی شود و به این ترتیب، پتانسیل عمل ادامه می یابد.

: از شروع پتانسیل عمل، تا رسیدن پتانسیل الکتریکی درون یاختۀ عصبی نسبت به مایع بین یاخته اي به  میلی ولت، کانال گزینۀ 

 
دریچه دار پتاسیمی بسته است.

 
: در پتانسیل آرامش، کانال دریچه دار سدیمی و کانال دریچه دار پتاسیمی بسته می باشند. گزینۀ 

: از شروع پتانسیل عمل، تا رسیدن پتانسیل الکتریکی درون یاختۀ عصبی نسبت به مایع بین یاخته اي به  میلی ولت، کانال گزینۀ 
دریچه دار سدیمی باز است. در قلۀ پتانسیل عمل، کانال دریجه دار سدیمی بسته می شود.

: پردازش نهایی اطالعات توسط قشرمخ صورت می گیرد پس می توان گفت نیمکره هاي مخ در این گزینه ي  159.گزینه 4
پردازش نقش دارند. 

 
سایر گزینه ها:

 
ـ الف). )مخچه با دولوب پس سري و دولوب گیجگاهی در تماس می باشد (شکل 

) رابط پینه اي و رابط سه گوش دسته هاي عصبی میلین دار هستند پس هدایت در آن ها بصورت جهشی است.
ـ ب شیار مرکزي لوب هاي پیشانی و آهیانه را از یکدیگر جدا می کند. ) با توجه به شکل 

: شروع دم از طرف مرکز تنفس در بصل النخاع صادر می شود؛ ولی مرکز تنفس در پل مغزي می تواند گزینه ي  160.گزینه 3
مدت زمان دم را تنظیم کند. ساقه ي مغز شامل مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع است.

 
گزینه ي  ( نادرست ): نهنج ( تاالموس ) در تنفس نقش ندارد.

 
گزینه ي  ( نادرست ): مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.
گزینه ي  ( نادرست ): هیپوتاالموس، تعداد ضربان قلب را تنظیم می کند.

 
فقط مورد الف و د درست است.  161.گزینه 2

مصرف الکل فعالیت مغز را کند می کند و در نتیجه زمان واکنش فرد به محرك هاي محیطی را افزایش می دهد، همچنین سبب کاهش
اضطراب، هماهنگی حرکات بدن و هوشیاري می شود. مصرف الکل سبب افزایش خواب آلودگی می شود.

با مصرف مکرر مواد اعتیادآور، از سامانۀ لیمبیک دوپامین کمتري آزاد می شود. 162.گزینه 2
علت نادرستی سایر گزینه ها:
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: اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است. یعنی فرد بارها از مواد اعتیادآور مصرف می کند و گزینۀ 
معتاد آن می شود.
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: اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است. گزینۀ 
: اعتیاد را بیماري برگشت پذیر می دانند. گزینۀ 

 
): در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، یاخته هاي پشتیبان که میلین را می سازند از بین می روند. گزینه ي ( 163.گزینه 2
): درست، با از بین رفتن غالف میلین در یاخته هاي عصبی مرکزي، سرعت هدایت پیام عصبی کاهش می یابد. گزینه ي (

): درست، در بین دو گره ي رانویه، سلول پشتیبان قرار دارد که در این بیماري می تواند از بین رود. گزینه ي (
، حرکت فرد مختل می شود. ): درست، زیرا در  گزینه ي (

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 164.گزینه 4

:برجستگی هاي چهارگانه در عقب اپی فیز قرار دارد. گزینۀ 

 
: اجسام مخطط داخل  بطن  و قرار دارند. گزینۀ 

 
: کیاسماي بینایی فقط از سطح شکمی مغز قابل مشاهده است. گزینۀ 

): ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار سدیمی « هنگام پتانسیل عمل » در جهت شیب غلظت است و گزینه ي ( 165.گزینه 3

 
نیاز به صرف انرژي  ندارد.

 
): نادرست، خروج پتاسیم از یاخته ي بدون مصرف  است. گزینه ي (

 
): نادرست، در هنگام آرامش، ورود پتاسیم به یاخته با صرف  می باشد و در آن پمپ سدیم - پتاسیم نقش دارد. گزینه ي (

به فضاي سیناپسی ): در پایانه ي آکسون ریز کیسه ها خارج نمی شوند، بلکه ناقلین آن با روش برون رانی و با صرف  گزینه ي (

 
آزاد می شوند.

فعالیت بخش پاراسمپاتیک با کاهش تعداد ضربان قلب، برون ده قلب را کاهش می دهد، در نتیجه موجب کاهش فشار 166.گزینه 1
خون می شود.

): دندریت و آکسون یاخته هاي عصبی حسی، همانند آکسون یاخته هاي عصبی حرکتی می توانند با یاخته  گزینه ي ( 167.گزینه 2

 
هاي پشتیبان عایق شوند. یعنی داراي غالف میلین شوند.

): نادرست، یاخته هاي عصبی حسی، پیام را به مغز و نخاع می برند؛ ولی یاخته هاي عصبی حرکتی، پیام را از مغز و نخاع به گزینه ي (

 
سوي اندام ها می برند.

): نادرست، پایانه ي آکسون یاخته ي عصبی رابط با یاخته ي عصبی حرکتی، همایه سیناپس دارد. گزینه ي (

 
): نادرست، همه ي انواع یاخته هاي عصبی می توانند دندریت منشعب داشته باشند. گزینه ي (

در  سیناپس انتقال دهندة عصبی ترشح می شود. دو سیناپس نورون حسی با نورون هاي رابط. سیناپس نورون هاي 168.گزینه 1
رابط با نورون هاي حرکتی و سیناپس نورون حرکتی با عضلۀ دو سر بازو.

در حالت آرامش که یاخته ي عصبی فعالیتی ندارند، وقتی اختالف پتانسیل بیرون را نسبت به درون اندازه می گیریم، به 169.گزینه 3

 
عدد حدود  میلی ولت می رسیم. درون یاخته ي عصبی در حالت آرامش نسبت به بیرون آن منفی تر است.

 
): در شیار بین دو نیمکره ي مخ پرده ي مننژ که سه الیه اي است دیده می شود. گزینه ي ( 170.گزینه 3

 
): نادرست، عالوه بر جمجمه و پرده ي مننژ، مایع مغزي - نخاعی نیز از دستگاه عصبی مرکزي محافظت می کند. گزینه ي (

): نادرست، سه پرده ي مننژ که از نوع بافت پیوندي اند در اطراف دستگاه عصبی مرکزي (مغز و نخاع) قرار دارند. گزینه ي (
): نادرست، از فاصله گرفتن دو الیه ي پرده ي خارجی مننژ، حفره در زیر جمجمه ایجاد می شود. گزینه ي (

در هیدر، مغز وجود ندارد؛ ولی داراي شبکۀ عصبی در دیوارة بدن خود است. 171.گزینه 4

 
سایر گزینه ها درست هستند.

نوشابه هاي الکلی میزان جذب کلسیم از روده را کاهش می دهند و در نتیجه براي جبران کاهش کلسیم، خون، 172.گزینه 3
تخریب استخوانی افزایش یافته در نتیجه آزاد سازي کلسیم  از استخوان نیز افزایش می یابد. اثري که کامًال با هورمون کلسی تونین 

مخالف است زیرا هورمون کلسی تونین مانع برداشت کلسیم می شود. و در نتیجه مانع از پوکی استخوان می شود.

 
. پروالکتین با تولید شیر سبب افزایش پوکی استخوان می شود. گزینۀ 

 
. هورمون پاراتیروئیدي کلسیم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می کند پس پوکی استخوان را افزایش می دهد. گزینۀ 

. هورمون کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیري می کند پس مانع پوکی استخوان می شود و بر خالف تاثیر گزینۀ 
الکل روي استخوان عمل می کند.

. یکی از اندام هاي هدف هورمون هاي تیروئیدي استخوان است. اما  این هورمون ها با مکانیسم دیگري بر استخوان موثر است. گزینۀ 
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هورمون هاي تیروئیدي با تاثیر بر صفحات رشد همراه با هورمون رشد و ایجاد تعادل بر تخریب و ساخت استخوانی، بر رشد استخوان

 
مؤثر است. حتی پرکاري تیروئیدي باعث پوکی استخوان می شود.

(الف): نادرست، پمپ سدیم - پتاسیم، سدیم را برخالف شیب غلظت از یاخته خارج می کند. 173.گزینه 2
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(ب) و (ج): درست، کانال هاي سدیمی ( دریچه دار و نشتی ) براساس شیب غلظت سدیم را به سلول وارد می کنند.
(د): نادرست، کانال هاي پتاسیمی، سدیم را از خود عبور نمی دهند.

یون هاي سدیم همواره می توانند از طریق کانال هاي نشتی وارد یاخته شوند. 174.گزینه 3

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: پمپ سدیم - پتاسیم با هر بار فعالیت خود، سه یون سدیم را به خارج و دو یون پتاسیم را به داخل منتقل می کند. گزینۀ 

 
: پمپ سدیم - پتاسیم با هر بار فعالیت خود یک مولکول  را به  و  تبدیل می کند. گزینۀ 
: هنگام پتانسیل عمل، در یک نقطه از رشتۀ عصبی، درون یاخته نسبت به بیرون آن مثبت می شود. گزینۀ 

): لوب بویایی مستقیمًا با سامانه ي کناره اي ارتباط دارد. این سامانه در حافظه و یادگیري نقش دارد. گزینه ي ( 175.گزینه 2

 
): نادرست، مرکز تنظیم تشنگی در هیپوتاالموس است. گزینه ي (

 
): نادرست، پل مغزي و بصل النخاع در تنظیم فرآیندهاي تنفسی نقش دارند. گزینه ي (

 
): نادرست، در تاالموس پردازش اولیه اغلب پیام هاي حسی انجام می شود، ولی به لوب بویایی متصل نیست. گزینه ي (

ناقل عصبی در فضاي سیناپس، باز جذب یا تجزیه می شود، با باز جذب مقداري از ناقل عصبی، این مولکول ها به یاختۀ 176.گزینه 4

 
پیش سیناپسی باز می گردند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
:غشاي نورون پیش سیناپسی به غشاي نورون پس سیناپسی متصل نشده است و در محل سیناپس، فضاي سیناپسی وجود دارد. گزینۀ 

: ناقل عصبی با روش برون رانی به فضاي سیناپسی آزاده شده و به گیرنده هاي پروتئینی غشاي نورون پس سیناپسی گزینه هاي  و 

 
متصل می شود.

رابط پینه اي، رابطی سفید رنگ و شامل رشته هاي عصبی است ( نه جسم یاخته اي ) که دو نیمکره ي مخ را به یکدیگر 177.گزینه 2

 
متصل کرده است.

): عالمت سؤال منحنی پایین رو پتانسیل عمل را نشان می دهد. در این نقطه اگرچه کانال دریچه دار سدیمی گزینه ي ( 178.گزینه 4

 
بسته است؛ ولی توسط پمپ سدیم - پتاسیم، سدیم از سلول خارج می شود.

 
): نادرست، در نقطه ي مشخص شده کانال دریچه دار سدیمی بسته است. گزینه ي (

): نادرست، به علت فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم، یون پتاسیم با مصرف انرژي به سلول وارد می شود. ) و ( گزینه ي (
): بخش قشري مخ خاکستري و بخش مرکزي آن سفید می باشد. البته در بخش مرکزي، بخش هاي گزینه ي ( 179.گزینه 3

 
خاکستري نیز دیده می شود.

 
): نادرست، لوب هاي نیمکره ي چپ مخ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط هستند. گزینه ي (

 
): نادرست، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی با تعداد بیشتري لوب در تماس هستند. گزینه ي (

): نادرست، دو نیمکره ي مخ با کمک جسم پینه اي و رابط سه گوش به یکدیگر متصل شده اند. گزینه ي (
بخش پیکري، انعکاس ها را هم شامل می شود. در انعکاس ها، پیام به ماهیچۀ اسکلتی می رود که یاخته هاي چند هسته 180.گزینه 1

اي دارند و داراي خطوط تیره و روشن و بخش خود مختار پیام را به ماهیچۀ قلبی می برد که داراي خطوط تیره و روشن است و ممکن
است داراي چندین هسته باشند و بخش خود مختار پیام را به ماهیچۀ قلبی می برد که یاخته هاي آن می توانند بیش از یک هسته داشته

 
باشند.

محل جسم سلولی نورون حسی در ریشۀ پشتی عصب نخاعی می باشد نه مادة خاکستري، سه گزینۀ دیگر صحیح می  181.گزینه 4

 
باشند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

- محل دندریت نورون حرکتی در بخش خاکستري نخاع می باشد پس در بخش سفید دیده نمی شود.  گزینۀ 

 
- نورون رابط کامًال در بخش خاکستري است، پس در بخش سفید وجود ندارد. گزینۀ 

- بخشی از آکسون نورون حرکتی در بخش خاکستري و بقیۀ آن از ریشۀ شکمی عصب نخاعی خارج می شود. گزینۀ 
بررسی گزینه ها: 182.گزینه 1
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گیرنده حسی
پوست

پشتیریشۀ

شکمیریشۀ
سراستراحت ماهیچۀ سه

سرانقباض ماهیچۀ دو

عقب کشیدن دست
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): در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در پی برخورد با  جسم داغ، دو نورون رابط وجود دارد که هر دوي آن ها توسط ناقل  گزینۀ (

 
هاي عصبی آزاد شده از نورون حسی تحریک می شوند. 

 
): در این انعکاس یک ماهیچۀ اسکلتی (ماهیچۀ دو سر بازو) منقبض می شود که نتیجۀ آن نزدیک شدن ساعد به بازو است.  گزینۀ (

): در این مسیر انعکاسی، یک نورون حرکتی مربوط به ماهیچۀ دوسر بازو و یک نورون حرکتی مربوط به ماهچۀ سه سر بازو گزینۀ (
وجود دارد. در هر دو نورون، پتانسیل الکتریکی و نفوذپذیري غشا تغییر می کند، یکی در جهت تحریک شدن و دیگري در جهت مهار

 
شدن نورون.

 
): دو نورون رابطی که در این انعکاس دخالت دارند، در بخش خاکستري نخاع واقع شده اند و میلین ندارند. گزینۀ (
عطسه هم یک انعکاس است و در انعکاس ماهیچه هاي مخطط به طور غیر ارادي منقبض می شوند. 183.گزینه 3

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

، سه سیناپس تحریک کننده و یک سیناپس مهاري در بخش خاکستري نخاع وجود دارد. : طبق شکل  گزینۀ 

 
: دو نورون رابط، یک نورون حسی  و دو نورون حرکتی نقش دارند. گزینۀ 

 
: جسم سلولی نورون هاي رابط و حرکتی، داخل بخش خاکستري نخاع قرار دارند. گزینۀ 

 
): دندریت و جسم یاخته اي نورون حرکتی می تواند از نورون رابط، پیام دریافت کند. گزینه ي ( 184.گزینه 4

): نادرست، یاخته عصبی رابط، پیام را از یاخته ي عصبی حسی گرفته و به یاخته ي عصبی حرکتی می هد. گزینه ي (
): نادرست، اغلب آکسون یاخته هاي عصبی حسی داراي غالف میلین هستند. گزینه ي (

): نادرست، غالف میلین، بسیاري از یاخته هاي عصبی را می پوشاند. گزینه ي (
) (در بافت عصبی)  چند برابر نوورن هاست. الف) درست، تعداد یاخته هاي ( 185.گزینه 2

 
) جزء بافت عصبی اند. ب) درست، نورون و یاخته هاي پشتیبان (

 
ج) نادرست،  سلول پشتیبان است و نمی تواند پیام عصبی را منتقل کند.

 
د) نادرست، پایانه ي آکسون و انشعابات آن، فاقد غالف میلین هستند.

هیدر ساده ترین ساختار عصبی یعنی شبکۀ عصبی دارد، هیدر فاقد سر، مغز، چشم و سیستم تنفسی می باشد ولی کیسه 186.گزینه 2

 
یا حفرة گوارشی دارد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- هیدر فاقد لولۀ گوارش و چشم مرکب می باشد.  رد گزینۀ 

- هیدر فاقد سیستم گردش خون و سلول هاي شعله اي می باشد.  رد گزینۀ 

 
- هیدر فاقد سیستم تنفسی و حفرة عمومی می باشد. رد گزینۀ 

(الف) و (ب): درست، اگر عدد  میلی ولت را مربوط به قسمتی از نمودار که در حالت پایین رو است در نظر 187.گزینه 3

 
بگیریم، کانال دریچه دار سدیمی بسته و کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.

 
(ج): نادرست، غلظت سدیم، همیشه و در همه ي حالت هاي آرامش و عمل، در بیرون نورون بیشتر از درون آن است.

(د): درست، پتاسیم از طریق کانال هاي نشتی براساس غلظت از نورون خارج می شود و سدیم نیز به وسیله ي پمپ سدیم - پتاسیم
برخالف شیب غلظت خارج می شود.

، سه یون سدیم را خارج و دو یون پتاسیم را وارد ): پمپ سدیم - پتاسیم با مصرف هر مولکول  گزینه ي ( 188.گزینه 3
سلول می کند.
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): درست، در هم انتقالی گلوکز، یون سدیم مشارکت دارد. در حالت آرامش یون سدیم بیرون غشاي نورون بیشتر از درون گزینه ي (
آن است.
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): درست، به علت بیشتر بودن کانال هاي نشتی پتاسیم، مقدار یون هاي پتاسیم خارج شده از نورون، بیشتر از یون هاي سدیم گزینه ي (

 
وارد شده به آن است.

): درست، در پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي یاخته با حالت آرامش تفاوت گزینه ي (
دارد و فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم آن را به حالت آرامش باز می گرداند.

 
. "ج" محل بصل النخاع را نشان می دهد. مرکزعطسه و سرفه بصل النخاع است که سبب پاکسازي هوا می شوند.  189.گزینه 3

. "ب" پل مغزي را نشان می دهد. پل مغزي به دم خاتمه می دهد و در نتیجه سبب استراحت ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی می شود.
. "د" هیپوتاالموس است. بصل النخاع و هیپو تاالموس هردو سبب تغییر ضربان قلب و در نتیجه تغییر برون ده قلب می شوند.

. "ه" مخچه و" الف" تاالموس را نشان می دهد. هردو از چشم ها پیام دریافت می کنند. 

 
هر چهار عبارت نادرست هستند. 190.گزینه 4

 
مورد «الف» نادرست: اطراف رشته هاي عصبی، یاخته هاي پشتیبان واجدهسته قرار دارند.

مورد «ب» نادرست: در اطراف عصب بافت پیوندي قرار می گیرد و میلین اطراف رشتۀ عصبی است.

 
مورد «ج» نادرست: اعصاب خود مختار فقط رشته هاي حرکتی دارند.

 
مورد «د» نادرست: دستگاه عصبی محیطی  عصب ( جفت عصب) دارد.

الف) نادرست، ناقل هاي عصبی در انتقال پیام عصبی از یک نورون به نورون یا یاخته ي دیگر مانند یاخته ي ماهیچه اي 191.گزینه 2

 
شرکت دارد.

 
ب) نادرست، ناقل هاي عصبی با مصرف  و به روش برون رانی وارد فضاي سیناپسی می شوند.

 
ج) درست، ناقل هاي عصبی با مصرف  و تولید  به روش برون رانی وارد فضاي سیناپسی می شوند.

د) درست، خروج کیلومیکرون ها از یاخته هاي روده، همانند خروج ناقل هاي عصبی از پایانه ي آکسون به روش برون رانی است.

 
هر چهار عبارت نادرست هستند. 192.گزینه 4

 
مورد «الف» نادرست: هدایت پیام عصبی در رشته هاي میلین دار از رشته هاي بدون میلین هم قطر، سریع تر است.
مورد «ب» نادرست: پیام عصبی درون رشته هاي عصبی از یک گره به گرة رانویه دیگر هدایت می شود. (نه منتقل)

 
مورد «ج» نادرست: نورون هاي حسی نیز می توانند میلین دار باشند.

مورد «د» نادرست: یاخته هاي عصبی، عالوه بر یاخته هاي ماهیچه اي با یاخته هاي دیگر نیز می توانند سیناپس داشته باشند.

 
فقط مورد «ب» نادرست است.  193.گزینه 3

با قطع ارتباط مغز و نخاع، ارسال پیام هاي حسی از اندام هاي بدن به مغز و ارسال پیام هاي حرکتی از مغز به اندام ها می تواند دچار
اختالل شود، ولی انعکاس نخاعی برقرار می ماند. انعکاس پاسخ سریع و غیراداري ماهیچه ها در پاسخ به محرك ها است. نخاع مرکز

برخی انعکاس هاي بدن است. پس با قطع ارتباط مغز و نخاع، انعکاس هاي غیرنخاعی (مغزي) می تواند متوقف شود. 

در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست، در یاخته ي حرکتی مرتبط با ماهیچه ي دوسر با پدیده ي برون رانی یا 194.گزینه 4
اگزوستیوز ناقل عصبی به فضاي سیناپسی آزاد شده و نفوذپذیري غشاء سلول ماهیچه اي نسبت به یون ها تغییر می کند.

 
) پیام عصبی این انعکاس از نخاع صادر می شود نه مغز. رد گزینۀ 

 
) نورون حرکتی ماهیچه سه سر به دلیل رسیدن پیام مهاري از نورون رابط فاقد هدایت پیام می باشد. رد گزینۀ 

) در پدیده ي برون رانی یا اگزوستیوز ریز کیسه خارج نمی شود بلکه با غشاء نورون پیش سیناپسی ادغام می شود. رد گزینۀ 
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195.گزینه 1
 با توجه به شکل  فصل �ک کتاب درسی مصرف کوکائین، موجب کاهش مصرف گلوکز در مغز می شود.  

طبیعی

روز پس از آخرین مصرف

10روز پس از آخرین مصرف

100

) درست است ـ تغییرات مغزي ناشی از استفاده ي مکرر از این مواد ممکن است برگشت پذیر یا ممکن است دائمی باشد. رد گزینۀ 

 
) درست است ـ مواد اعتیاد آور بیشتر بر بخشی از سامانه ي لیمبیک اثر می گذارند. رد گزینۀ 

) درست است ـ مواد اعتیادآور با ورود به خون از سدخونی ـ مغزي عبور کرده و بربخش هایی از مخ که مرکز قضاوت، رد گزینۀ 

 
تصمیم گیري اثر گذاشته و خود کنترلی فرد را کاهش می دهد.

اعصاب سمپاتیک با افزایش ضربان قلب موجب افزایش برون ده قلب می شود. 196.گزینه 4

 
) دستگاه عصبی محیطی  جفت عصب مغزي نخاعی دارد. رد گزینۀ 

) فعالیت هاي غیرارادي ماهیچه هاي اسکلتی تحت تأثیر بخش پیکري می باشند مثًال در انعکاس عقب کشیدن دست، فعالیت رد گزینۀ 

 
ماهیچه ي اسکلتی تحت تأثیر بخش پیکري اعصاب محیطی می باشند.

 
) بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی همیشه فعال است. رد گزینۀ 

با اتصال ناقل هاي عصبی به گیرنده هاي خود در غشاي سلول پس سیناپسی، کانال هاي یونی باز می شوند. 197.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( تغییر پتانسیل الکتریکی، سبب فعال یا غیرفعال شدن سلول پس سیناپسی می شود (رد گزینه ي 
.( در محل سیناپس ها، پیام یک نورون پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی انتقال می یابد نه هدایت (رد گزینه ي 

.( ناقل هاي عصبی به گیرنده هاي خود در سلول ماهیچه اي، غده و یا نورون پس سیناپسی متصل می شوند (رد گزینه ي 
الکل ماده ي شیمیایی است که با اتصال به محل گیرنده ها در سلول پس سیناپسی در مغز می تواند فعالیت این سلول را  198.گزینه 4

 
ُکند بکند. 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): در فضاي سیناپسی ریز کیسه سیناپسی دیده نمی شود، بلکه ناقل هاي عصبی آزاد شده از ریزکیسه ها دیده می شود.  گزینه ي (
): در فضاي سیناپسی سلول نورون به سلول پس سیناپسی نمی چسبد.  گزینه ي (

): در سیناپس انتقال پیام عصبی رخ می دهد. (نه هدایت پیام) گزینه ي (
اختالف پتانسیل  میلی ولت در زمان پتانسیل آرامش مشاهده می شود که در این زمان سدیم از مایع بین سلولی 199.گزینه 4

وارد سلول می شود.  (از طریق کانال هاي نشتی سدیمی)

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: یک نورون حسی می تواند بدون انتقال پیام به نخاع مستقیمَا پیام را به مغز منتقل کند. مانند عصب بینایی گزینه ي «

 
»: در این گزینه یک دام آموزشی طراحی شده است. ناقل هاي عصبی اصًال به سلول وارد نمی شوند. گزینه ي «

 
»: ترشح ناقل هاي عصبی از نورون پیش سیناپسی با اگزوسیتوز صورت می گیرد. نه پس سیناپسی گزینه ي «

هر عصب نخاعی یک عصب مختلط است (هم داراي تار هاي عصبی نورون حسی و هم تار هاي عصبی مربوط به نورون 200.گزینه 2
حرکتی است.) که هدایت هر دو نوع پیام عصبی را بر عهده دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
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): عصب حسی مجموعه اي از رشته هاي حسی است که پیام هاي حسی را فقط به مغز می برد. گزینه ي (
): هر رشته عصبی از آکسون یا دندریت بلند تشکیل شده است. گزینه ي (
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): پیام هاي حسی مربوط به ناحیه سر از طریق اعصاب مغزي منتقل می شوند. گزینه ي (

ارسال پیام به ماهیچه ي دو سر بازو (از نوع ماهیچه  مخطط) برعهده ي دستگاه عصبی پیکري است که جزئی از دستگاه 201.گزینه 4
عصبی محیطی می باشد. صدور دستور به این ماهیچه برعهده ي دستگاه عصبی مرکزي (مغز و نخاع) است.

در پالناریا، رشته هاي دستگاه عصبی محیطی، دو طناب عصبی دستگاه مرکزي را به هم وصل می کند. 202.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): هیدر با داشتن ساده ترین دستگاه عصبی فاقد دستگاه گردش خون است و چون بی مهره است، دفاع اختصاصی ندارد.  گزینه ي (
): در حشرات، انعکاس وجود دارد اما چون نخاع ندارند، انعکاس نخاعی محسوب نمی شوند. همچنین در مهره داران نیز، گزینه ي (

 
همه ي انعکاس ها، بر عهده نخاع نیست.

 
): حشرات و کرم خاکی داراي طناب عصبی شکمی هستند. کرم خاکی داراي گردش خون بسته است. گزینه ي (

پس از پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم تشدید می شود و یون هاي سدیم را به خارج سلول (افزایش 203.گزینه 4
سدیم مایع میان بافتی) و پتاسیم را به داخل سلول (افزایش پتاسیم سیتوپالسم) منتقل می کند. 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): پمپ سدیم - پتاسیم همیشه (حتی در حین پتانسیل عمل) فعال است. پس از پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم - پتاسیم گزینه ي (

 
فعال تر می شود. 

): زمانی که کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم بسته هستند، ممکن است پتانسیل آرامش باشد یا در باالترین نقطه ي گزینه ي (

 
) باشد. پتانسیل عمل (پتانسیل 

): در مرحلۀ پایین رو پتانسیل عمل نیز غشاء نسبت به پتاسیم نفوذ پذیرتر است، در صورتی که کانال دریچه دار پتاسیمی باز گزینه ي (
می باشد.

مخچه محلی است که در آن درخت زندگی وجود دارد و پایین برجستگی هاي چهارگانه قرار گرفته است. 204.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): محلی که اعمال تنفسی را تنظیم می کند (بصل النخاع) پایین تر از محل داراي کرمینه (مخچه) قرار دارد. البته پل مغزي گزینه ي (

 
نیز در تنظیم تنفس نقش دارد.

 
): محلی که اطالعات حسی را تقویت می کند (تاالموس) باالتر از اپی فیز قرار دارد. گزینه ي (

 
): محلی که تنظیم اصلی دماي بدن را به عهده دارد (هیپو تاالموس)، باالتر از بطن چهارم قرار دارند. گزینه ي (

مغز میانی بخشی از ساقه مغز است.  تاالموس و هیپوتاالموس باالتر از ساقه مغز قرار گرفته اند.  205.گزینه 2
 بررسی سایر گزینه ها:

: تاالموس و هیپوتاالموس هیچ کدام از ساقه ي مغز نیستند. گزینه ي 
: هم تاالموس و هم هیپوتاالموس هر دو با لیمبیک در ارتباط هستند. گزینه ي 

: تاالموس بخش عمده اي از اطالعات حسی (نه همه ي آن ها) را از نقاط مختلف بدن دریافت کرده و آن ها را تقویت می  گزینه ي 
کند.

206.گزینه 4
 آكسون پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند ولی دندر�ت پیام را به

جسم سلولی نزد�ک میکند، آکسونها توانایی اگزوسیتوز دارند.

 
بررسی سایر گز�نه ها:

): انشعابات دندر�ت از انشعابات آکسون بیشتر است. گز�نه ی (

 
): همهی آکسونها و دندر�تها میلین ندارند. گز�نه ی (

): هسته و بیشتر اندامکهای داخل سلولی، درون جسم سلولی قرار گز�نه ی (

دارند.

 

ايجسم یاخته

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ايجسم یاخته

ايجسم یاخته

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

بعد از پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ هاي سدیم و پتاسیم افزایش یافته و سدیم اضافی را از درون سلول خارج کرده 207.گزینه 2
و پتاسیم اضافی را به سلول وارد می کنند. با باز شدن دریچه هاي پتاسیمی مقدار بیشتري پتاسیم از سلول خارج می شود که سبب منفی تر

شدن پتانسیل داخل سلول نسبت به بیرون آن می شود. به این نحو در ایجاد پتانسیل آرامش در نورون اختالل ایجاد می شود.
بررسی سایر گزینه ها:
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: بسته ماندن کانال هاي دریچه دار سدیمی یکی از راه هاي برگشت از پتانسیل عمل به پتانسیل آرامش است. (1)گزینه ي 
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: پس از پتانسیل عمل، ورود یون هاي پتاسیم به داخل سلول و خروج سدیم هاي اضافی از داخل سلول توسط پمپ گزینه هاي  و 
سدیم - پتاسیم و با صرف انرژي انجام می شود.

نورون هایی که در انعکاس زردپی زیرزانو دخالت دارند، شامل نورون حسی ماهیچه ي جلوي ران، نورون رابط، نورون 208.گزینه 3
حرکتی ماهیچه ي جلوي ران و نورون حرکتی ماهیچه ي عقب ران می باشند. طی انعکاس زردپی زیر زانو پتانسیل الکتریکی همه ي این
نورون ها تغییر می کند که در نورون حسی، نورون رابط و نورون ماهیچه ي حرکتی جلوي ران منجر به فعال شدن آن ها ولی در نورون

حرکتی ماهیچه ي عقب ران منجر به مهارشدن آن می شود.
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: نورون رابط در این انعکاس عایق بندي میلینی ندارد. گزینه ي 
: طی انعکاس، نورون حرکتی سه سر بازو مهار می شود و به دلیل مهار شدن، ناقل عصبی آزاد نمی کند. گزینه ي 

: آکسون نورون هاي رابط در ماده ي خاکستري نخاع قرار دارد نه در ماده ي سفید! گزینه ي 
ابتدا باید توجه داشته باشیم که به آکسونها یا دندریتهاي بلند، رشته  عصبی میگویند. دستگاه عصبی خودمختار از 209.گزینه 2
دو بخش اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب سمپاتیک تشکیل شده است. همهي رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار، میتوانند در
شرایطی پتانسیل عمل را تجربه کنند که در این حالت پتانسیل الکتریکی غشا (اختالف پتانسیل دو طرف غشاي آنها) تغییر میکند.

 
بررسی سایر گزینهها:

): عمل دو بخش دستگاه عصبی خودمختار (اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک) به طور معمول، برخالف یکدیگر است. عمل گزینهي (

 
پاراسمپاتیک، باعث برقراري حالت آرامش در بدن میشود.

): ابتدا باید توجه داشته باشید که دستگاه عصبی خودمختار، جزیی از بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی است و ) و ( گزینههاي (
رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار شامل آکسونهاي بلند است که باید با غالف میلین ساخته شده توسط سلولهاي غیرعصبی

عایق شده باشد؛ اما در اصل چنین نیست؛ شاید بتوان گفت همهي رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار با غالف میلین عایق نشده
اند. همچنین شاید بتوان گفت همهي رشته هاي عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، نمیتوانند پیام عصبی را از جسم

سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند؛ زیرا گاهی محل سیناپس انتقالدهندهي پیام عصبی، بعد از جسم سلولی قرار داشته و پیام عصبی بعد

 
از جسم سلولی تا انتهاي نورون هدایت میشود.

ساختارهاي فاقد جسم سلولی (نه فاقد هسته سلول) ، عبارتاند از:

 
- عصب در انسان

 
- رشته عصبی در انسان

 
- جسم پینهاي در انسان

 
- طنابهاي عصبی پالناریا

- مادهي سفید مغز و نخاع در انسان
پادتن ها در سرم با کمک به فاگوسیت ها، فاگوسیتوز را افزایش می دهند. 210.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

.( ، سلول هاي عصبی مرکزي (مغز و نخاع) آسیب می بینند (رد گزینه ي  در بیماري 
.( گرما سبب کاهش فعالیت بسیاري از عوامل بیماري زا می شود(رد گزینه ي 

.( در بروز آلرژي، پاسخ دستگاه ایمنی به ماده ي حساسیت زا است. (رد گزینه ي 
هر  مورد نادرست هستند. 211.گزینه 1

الف) انعکاسی نخاعی در نخاع کنترل می شود و انعکاس ها ي مغزي هم وجود دارد.
ب) لنفوسیت هاي  در تیموس بالغ می شوند.

ج) مار حاصل از بکرزایی انعکاس نخاعی دارد اما از رشد و نمو زیگوت ایجاد نشده است.

 
بررسی هر یک از گزینه ها: 212.گزینه 2

): خروج بیشتر یون هاي سدیم توسط پمپ سدیم پتاسیم در نورون در پایان پتانسیل عما انجام می شود. به دنبال ورود یون  گزینه ي (

 
هاي سدیم به نورون، نورورن در حالت پتانسیل عمل قرار می گیرد.

): در صورت باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی، سدیم درون نورون تجمع می  یابد که بالفاصله بعد از آن پتاسیم از کانال  گزینه ي (

 
هاي دریچه دار پتاسیمی خارج می شود.

): در صورت باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، پتاسیم در مایع میان بافتی تجمع می یابد که در این صورت، بالفاصله گزینه ي (
نورون وارد پتانسیل آرامش می شود. ( نه این که پس از آن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز شوند.)
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): با باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، افزایش خروج یون هاي پتاسیم از نورون رخ می دهد که به دنبال آن پتانسیل گزینه ي (

 
استراحت رخ می دهد که در این زمان کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته هستند.

تنها موارد (الف) و (ب) صحیح اند و موارد (ج و د) نادرست هستند. 213.گزینه 2

 
بررسی گزینه ها:

موارد (الف) و (ب): از آن جائی که دستگاه عصبی پیکري و خودمختار جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی هستند، ممکن نیست

 
رشته هاي این دو دستگاه عصبی در ریشه ي پشتی عصب نخاعی که نورون هاي حسی دارد وجود داشته باشند. 

موارد (ج) و (د)، تارهاي دستگاه عصبی پیکري و خودمختار تنها از نخاع به اندام هدف خود نمی رسند، بلکه در اعصاب مغزي هم این

 
رشته ها حضور دارند. 

جهت پتانسیل عمل این رشته از چپ به راست است و هدایت پیام عصبی از  به  است. 214.گزینه 2
اتصال ناقل عصبی به گیرندهي ویژهاش در سلول پسسیناپسی به واسطهي مکمل بودن ساختار ناقل با گیرنده اتفاق 215.گزینه 2

 
میافتد و نیاز به انرژي ندارد. 

ساخت مولکول ناقل عصبی در داخل سلول، برقراري پتانسیل آرامش با استفاده از پمپ سدیم-پتاسیم و آزاد سازي ناقل عصبی به
فضاي سیناپسی با اگزوسیتوز فرآیندهایی انرژيخواه می باشند و به انرژي حاصل از زنجیره ي انتقال الکترون در  نیاز دارد.

فقط موارد الف و ج درست هستند. 216.گزینه 2
بررسی موارد:

مورد الف) درست - در انعکاس هاي نخاعی، سلول هاي پشتیبان (نوروگلیا) دخالت دارند و باعث افزایش سرعت هدایت پیام می شوند.
مورد ب) نادرست - همه ي انعکاس هاي نخاعی توسط دستگاه عصبی خود مختار کنترل نمی شوند.

مورد ج) درست - در انعکاس هاي نخاعی ناقل هاي عصبی نقش دارند که این مواد با اگزوسیتوز ترشح می شوند.
انعکاس عقب کشیدن دست تحت کنترل نخاع قرار دارد و شماره  در شکل مخ را نشان می دهد. 217.گزینه 2

طی پتانسیل عمل و آرامش، همواره غلظت سدیم خارج نورون بیش تر از غلظت سدیم در داخل آن است. 218.گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

: هنگام پتانسیل آرامش عالوه بر عبور غیر فعال یون هاي پتاسیم از طریق کانال هاي همیشه باز، پمپ سدیم - پتاسیم براي گزینه ي 
منفی کردن پتانسیل داخل سلول به صورت فعال است و سه یون سدیم را از سلول خارج کرده و دو یون پتاسیم را به داخل سلول انتقال

می دهد.
: حین پتانسیل آرامش یون هایی با بار مثبت (سدیم و پتاسیم) هم وارد نورون می شوند و هم از آن خارج می گردند. گزینه ي 

: حین پتانسیل عمل، در مرحله ي باال رو نفوذ پذیري به سدیم باالتر و در مرحله ي پایین رو نفوذ پذیري به پتاسیم باالتر گزینه ي 
است.

) این انتقال از طریق پمپ سدیم – پتاسیم و با مصرف انرژي رخ می دهد. 219.گزینه 4
) این انتقال از کانال دریچه دار و بدون مصرف  رخ می دهد. و

 
) این فرآیند اگزوسیتوز است که با مصرف  همراه است.

در انتهاي پتانسیل عمل و قبل از بیشتر شدن فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، مقدار سدیم داخل نورون، بیشتر از میزان 220.گزینه 4
سدیم در هنگام پتانسیل آرامش است.

بررسی سایر گزینه ها:
: نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهره ي کمر امتداد دارد. گزینه ي 

: رشته هاي عصبی میلین دار توسط میلین که از جنس پروتئین و فسفولیپید است پوشیده شده. گزینه ي 
: هنگامی که اختالف پتانسیل به  می رسد، ابتدا کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته و سپس کانال هاي دریچه دار گزینه ي 

پتاسیمی باز می شوند.

 
(الف): نادرست - در اعصاب مختلط (مثل اعصاب نخاعی) هم وجود دارد. 221.گزینه 1

(ب): درست - ماهیچه هاي اسکلتی، دستور حرکت ارادي خود را توسط دستگاه عصبی پیکري دریافت می کنند.

 
(ج): نادرست - می تواند به ماهیچه هاي قلبی یا به غده ها هم پیام بفرستد.

 
(د): نادرست - می تواند در اعصاب مختلط (مثل اعصاب نخاعی) هم دیده شود.

بصل النخاع بخشی از مغز است که مستقیمًا با نخاع تماس دارد و بسیاري از اعمال حیاتی مربوط به فعالیت هاي بدن 222.گزینه 1
مانند تنفس و ضربان قلب را تنظیم می کند. 

بررسی سایر گزینه ها:
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): تاالموس اغلب اطالعات حسی را تقویت می کند و به وسیله ي سامانۀ لیمبیک به بخش هایی از قشر مخ متصل می شود. گزینه ي (

 
تاالموس و هیپوتاالموس مستقیمًا به هم متصل هستند.

): مهم ترین مرکز هماهنگی حرکات بدن مربوط به حفظ تعادل، مخچه است و در پشت بطن چهارم مغزي و پایین غده ي گزینه ي (

 
پینه آل (اپی فیز) قرار دارد. 

): مخ در پستانداران رشد بیش تري دارد و بیش تر پردازش اطالعات حسی و حرکتی در قشر خاکستري مخ که الیه ي نازك گزینه ي (
(چند میلی متر) و چین خورده است، انجام می شود.
هر چهار مورد درست می باشند.  223.گزینه 4

بررسی موارد:
مورد الف) درست- کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم هیچ گاه با هم باز نمی باشند. 

مورد ب) درست- ورود سدیم به داخل در جهت شیب غلظت و خروج آن در خالف شیب غلظت است. 
مورد ج) درست- ورود پتاسیم به داخل برخالف شیب غلظت و خروج پتاسیم در جهت شیب غلظت می باشد. 

مورد د) درست- زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا از صفر به  نزدیک می شود، یعنی مرحله ي باالرو پتانسیل عمل که توسط
کانال دریچه دار سدیمی ایجاد می شود.

 
):   در حالت آرامش هم به درون سلول وارد می شود. گزینه ي ( 224.گزینه 4

توجه شود که بر روي غشاي سلول ها، کانال هایی دریچه دار و بدون دریچه وجود دارد که باید بدانیم همواره   به میزان بیشتر از
ورود   به درون سلول، از سلول خارج می شود، همچنین  در خارج سلول همواره بیشتر از داخل سلول است. پس خروج  

 و ورود   فقط به پتانسیل عمل مربوط نیست و در پتانسیل آرامش از کانال هاي بدون دریچه انجام می شود.
نورون هاي دستگاه عصبی سمپاتیک (برخی از نورون هاي دستگاه عصبی خود مختار) می توانند برون ده قلبی را به 225.گزینه 1

 
شدت افزایش دهند. 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): همه ي نورون هاي دستگاه عصبی خود  مختار این گونه اند نه بعضی از آن ها. (البته در حد کتاب درسی) ) و ( گزینه هاي (
): دیافراگم عضله ي مخطط است و توسط اعصاب پیکري تحریک می شود. گزینه ي (

مخچه در عملکرد هوشمندانه دخالت ندارد. 226.گزینه 4
در انجام اغلب انعکاسها، نخاع و دستگاه عصبی محیطی و در انجام  برخی از انعکاسها مغز درگیر می باشد. به این 227.گزینه 4

 
ترتیب با آسیب دیدن یک قسمت از مغز (مانند دستگاه لیمبیک)، همهي انعکاسهاي بدن دستخوش تغییر نمیشوند.

سامانه لیمبیک، نقش مهمی در حافظه، یادگیري و احساسات مختلف از جمله احساس رضایت، عصبانیت و لذت، برعهده دارد. لوبهاي
بویایی نیز در انسان، بخشی از دستگاه لیمبیک محسوب میشوند. پس با آسیب دیدن دستگاه لیمبیک برخی رفتارهاي احساسی فرد

) و فرد از نظر یادگیري مطالب جدید ناتوان خواهد )، واکنش فرد به بوها تغییر می کند (رد گزینه ي  دچار اختالل شده (رد گزینه ي 
.( بود (رد گزینه ي 

در پی بسته شدن کانالهاي دریچهدار سدیمی، پتانسیل از  به  سپس به  میرسد. به این معنی که می  228.گزینه 4
توان گفت پتانسیل سلول رو به منفی می گذارد. 

بررسی سایر گزینه ها:
: در ابتداي پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شود (و نه پتاسیمی). گزینه ي 

: پس از پتانسیل عمل به دلیل فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم، تراکم پتاسیم داخل سلول افزایش می یابد (و نه گزینه ي 
کاهش).

: با نزدیک شدن پتانسیل سلول از صفر به  (یعنی در مرحله ي باالرو پتانسیل عمل) کانال دریچه دار سدیمی باز بوده گزینه ي 
و در  بسته می شود و پس از آن کانال دریچه دار پتاسیمی باز می گردد.

«نوروگلیا»  سلولهاي غیرعصبی و هستهدار هستند. برخی از آن ها سلول هاي عصبی را عایق می کنند و برخی دیگر در 229.گزینه 2
تغذیه ي نورون ها نقش دارند و برخی دیگر از نورون ها محافظت می کنند. هیچ یک از آن پیام عصبی منتقل نمی کنند.

موارد الف، ج و د درست هستند. 230.گزینه 3

 
بررسی موارد:

مورد الف) درست – پیام حرکتی عصبی توسط ریشه شکمی عصب نخاعی حرکت کرده و به ماهیچه ي دو سر بازو انتقال می یابند که در

 
انعکاس عقب کشیدن دست منجر به تحریک این ماهیچه می شود.

مورد ب) نادرست – گیرنده هاي عصبی پیام عصبی را ایجاد کرده و انتقال می دهند. تاالموس موجب تقویت پیام هاي حسی و انتقال آن 
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ها توسط دستگاه لیمبیک به قشر مخ می شود.

مورد ج) درست – در پشت ساقه مغزي، مخچه قرار دارد که حرکات بدن و فعالیت ماهیچه ها را تصحیح می کند یا تغییر می دهد.
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مورد د) درست – برخی از هورمون ها موجب تحریک سلول هاي عصبی می شود. مثًال هورمون استروژن و پروژسترون سبب تحریک 
نورون هاي هیپوتاالموس می شوند.

تنفس سلولی یا تولید  درون نورون ها به طور دائمی در حال انجام است. 231.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: یون هاي پتاسیم از سلول خارج می شوند از طریق کانال هاي همیشه باز پتاسیمی. گزینه ي 

 
: فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در نورون هرگز متوقف نمی شود. گزینه ي 

: یون هاي سدیم به سلول وارد می شوند از طریق کانال هاي همیشه باز سدیمی. گزینه ي 
همه ي سلول هاي هسته دار انسان حاوي تمامی ژن ها هستند ولی همه ي سلول ها همه ي ژن ها را بیان نمی کنند. 232.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

: عصب نخاعی مجموعه اي از آکسون نورون هاي حرکتی و دندریت نورون هاي حسی است. گزینه ي 
:  نورون هاي رابط با دندریت نورون هاي حرکتی سیناپس برقرار می کنند. گزینه ي 

:  نورون هاي رابط غالف میلین ندارند. گزینه ي 
اختالل در فعالیت غده ي تیروئید و ترشح هورمون هاي تیروئیدي بر فعالیت تولید  در سلول ها تأثیرگذار است. 233.گزینه 4

 
(نه پاراتیروئید)

اما اختالل در فعالیت لیمبیک بر فرآیند یادگیري و اختالل در بصل النخاع بر ضربان قلب و اختالل در هیپوتاالموس در فرآیند باز جذب

 
سدیم از نفرون ها تأثیرگذار است.

هر سلولی در حالت زنده، فعالیت هاي زیستی خود را دارد، حتی در صورتی که نورون مهار شود باز رونویسی و بیان 234.گزینه 1
ژن ادامه می یابد. چون ژن انتقالدهندهي عصبی ممکن است خاموش شود ولی ژنهاي دیگر که بیان میشوند (فقط فعالیت عصبی مهار

میشود، نه همهي فعالیتهاي سلول زنده).

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در صورتیکه نورون مهار شود، کانال دریچهدار سدیمی براي ورود ناگهانی سدیم بسته میماند ولی ورود تدریجی سدیم گزینه ي (

 
از کانالهاي همیشه باز وجود دارد.

): هر ناقل عصبی در محل سیناپس باعث تحریک و ایجاد پتانسیل عمل یاخته پس سیناپس نمی شود. گزینه ي (

 
): در مغز سد خونی - مغزي وجود دارد و بسیاري از موارد وارد نمیشوند. گزینه ي (

آندوسیتوز و اگزوسیتوز هر دو با مصرف  همراه هستند. 235.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها: 

 
): تراوش اوره  نمی خواهد.  گزینه ي (

): جذب اکثر ویتامین ها از طریق انتشار است به جز ویتامین  گزینه ي (

 
): ورود  در زمان پتانسیل عمل انتشار است. گزینه ي (

 
محل مشخص شده بصل  النخاع است نه بطن چهارم! 236.گزینه 3

موارد ج و د به درستی عبارت سؤال را تکمیل نمیکنند.  237.گزینه 2

 
بررسی موارد:

الف) درست - اجسام مخطط درون نیمکرههاي مخ گوسفند دیده میشود. 

 
ب) درست - مغز میانی در باالي پل مغزي دیده میشوند.

ج) نادرست - برجستگیهاي چهارگانه، در زیر (نه درون) بطنهاي  و  قرار دارند.
د) نادرست - بطنهاي  و  باالتر (نه پایین تر) از درخت زندگی دیده میشوند.

تارهاي عصبی که به دستگاه پیکري تعلق دارند، چون از نورون هاي حرکتی منشأ می گیرند آکسون هستند و آکسون  238.گزینه 3
ها پیام هاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پمپ سدیم - پتاسیم در پایان پتانسیل عمل بیشترین فعالیت را دارد و عامل بخش پائین رو پتانسیل عمل (عامل بازگشت گزینه ي (

 
به پتانسیل آرامش) کانال پتاسیمی باز شده است، نه پمپ سدیم- پتاسیم.

): تارهاي عصبی پیکري پیام هاي حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزي به ماهیچهها و غدد میبرد. گزینه ي (
): ساخت غالف میلین توسط سلولهاي غیر عصبی نوروگلیا صورت میگیرد. گزینه ي (
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ژنهاي موجود در سلولهاي هستهدار بدن، در همهي آنها یکسان میباشد و اختالف در بیان ژنها باعث تمایز آنها 239.گزینه 2
میگردد بنابراین ژنهاي میلینساز در سلولهاي نورگلیا میلینساز وجود دارد و بیان هم میگردد ولی در نورونها وجود داشته اما

خاموش است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): عصب نخاعی از نخاع بیرون می زنند ولی نورون رابط داخل بخش خاکستري قرار دارد. گزینه ي (

 
): نورونهاي رابط، دندریتهاي طویلی ندارند. گزینه ي (

): نورونهاي رابط، بین نورونهاي حسی و حرکتی ارتباط برقرار میکنند. پس با نورون حسی نیز در ارتباط هستند. گزینه ي (
، مربوط به بصل النخاع است که در تنظیم بسیاري از اعمال حیاتی مربوط به فعالیت هاي بدن، مثل تنفس و شماره ي  240.گزینه 3

 
ضربان قلب نقش دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): شماره ي  مربوط به مخچه است که در انعکاس هاي بدن نقش مهمی ندارد. رد گزینه ي (

): لوب بینایی است و آنچه در ادامه گزینه آمده است در مورد تاالموس می باشد.تاالموس در پردازش اطالعات حسی رد گزینه ي (

 
نقش مهمی دارد.

، نیمکره مخ است. اطالعات حسی از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم می آیند و سپس به قشر مربوط در ): شماره ي  رد گزینه ي (
مخ می روند. هم چنین اطالعات گیرنده هاي بویایی ابتدا به لوب بویایی و سپس به قشر مربوطه می روند ( از تاالموس نمی گذرند) 

هر مادهاي که بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، نتایجی شبیه به عملکرد اعصاب پاراسمپاتیک دارد. 241.گزینه 4
فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک، میتواند باعث افزایش ترشحات دستگاه گوارش (از جمله ترشح صفرا به درون رودهي باریک) و کاهش

 
تعداد ضربان قلب شود.

بررسی سایر گزینه ها:
: در حین فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک، بی کربنات پانکراس و گاسترین هر دو افزایش می یابند. گزینه ي 

: اعصاب پاراسمپاتیک بر روي عضالت اسکلتی و حجم تنفسی تأثیري ندارد. گزینه ي 
: اعصاب پاراسمپاتیک حرکات تنفسی را کاهش داده و فشار خون گلومرولی (فشار تراوشی) را کاهش می دهد. گزینه ي 

غلظت سدیم در بیرون سلول همواره بیش تر از درون سلول است و در حالت آرامش از طریق کانال هاي همیشه باز و 242.گزینه 1
به هنگام پتانسیل عمل در اثر باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی در جهت شیب غلظت وارد سلول می شود.

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

 
: پمپ سدیم - پتاسیم همواره فعال است.  گزینه ي 

: پتاسیم در خالف شیب غلظت وارد سلول می شود اما در جهت شیب غلظت از سلول خارج می شود. گزینه ي 

 
: سدیم از طریق پروتئین هاي کانالی وارد سلول می شود.  گزینه ي 

موارد (الف)، (ب) و (ه) صحیح هستند و موارد (ج و د) نادرست است. 243.گزینه 3

 
بررسی موارد:

الف) درست است. چون در پتانسیل عمل مقداري سدیم وارد سلول شده و پتاسیم از سلول خارج می شود. 

 
ب) درست است. در این نقطه پتانسیل غشا به  رسیده است. 

ج) نادرست است. در نقطه ي  کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته هستند. 

 
د) نادرست است. در این نقطه کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند و سدیم وارد سلول می شود. 

هـ) درست است. در پتانسیل آرامش سدیم از راه کانال هاي نشتی سدیمی و پتاسیم بر اثر فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم وارد سلول
می شود. 
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تنها مورد (د) درست است. 244.گزینه 1
اشاره سوال به نورون رابط نخاعی است که با آزاد کردن ناقل هاي عصبی و باز کردن کانال هاي یونی در غشاء نورون حرکتی، در تغییر

نفوذپذیري غشاء به یون ها نقش دارد.
بررسی موارد:

 
مورد الف) نادرست- نورون رابط نخاعی دندریتهاي کوتاه و منشعب و یک آکسون کوتاه دارد.

 
مورد ب) نادرست- نورونهاي رابط بین نورون حسی و نورون حرکتی ماهیچه جلو و پشت بازو ارتباط برقرار میکنند.

مورد ج) نادرست- تمام اجزاي نورون رابط نخاعی در انعکاس زردپی زیر زانو، داخل مادهي خاکستري نخاع است. بنابراین فاقد

 
پوشش میلین در اطراف خود میباشد.

مورد د) درست- نورون رابط در ارتباط با ایجاد سیناپس مهارکننده (باز دارنده) با نورون پس از خود (نورون حرکتی عقب ران)، بر
روي جابجایی یونها اثر گذاشته و نورون پس از خود را مهار میکند.

تنها مورد «هـ» کامًال صحیح است. 245.گزینه 1

 
بررسی سایر موارد:

 
مورد الف) نادرست- به آکسونها یا دندریتهاي بلند، تار عصبی گفته می شود.

 
مورد ب) نادرست- هر عصب، مجموعی از آکسونها یا دندریتها یا هر دوي آنهاست.

مورد ج) نادرست- جسم پینهاي، دستهاي از تارهاي عصبی است که دو نیم کره ي مخ را به هم متصل میکند.

 
مورد د) نادرست- نخاع، مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میکند.

مورد هـ) درست- غالف میلین به عنوان یک عایق، به عنوان مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاي سلول عصبی میلین دارد محسوب می
شود.

پیام عصبی از ریشه ي پشتی یعنی شماره ي  یا  وارد بخش خاکستري نخاع می شود و از شاخه ي حرکتی  و  از 246.گزینه 3
بخش خاکستري نخاع خارج می شوند.

در بافت عصبی، یاخته هاي اصلی (نورون ها) و یاخته هاي دیگري به نام پشتیبان وجود دارد. هرسه مورد تنها براي 247.گزینه 1
یاخته هاي اصلی بافت عصبی صادق است ولی هیچ کدام براي یاخته هاي پشتیبان صدق نمی کند. جملۀ ب فقط دربارة نورون هاي حرکتی

صادق است.
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