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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل اول : تنظیم عصبی)

1. 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

 
2.  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.

 
3. چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟ 

 
الف) گشاد شدن مردمک چشم توسط اعصاب سمپاتیک صورت می گیرد.

 
ب) فعالیت نورون هاي حرکتی پیکري هم ارادي و هم غیرارادي است.

 
ج) برون ده قلب تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک کاهش می یابد.

 
د) مغز با نخاع رابطه ي دو طرفه دارد هم دریافت پیام از آن و هم ارسال فرمان به آن براي کنترل اعمال بدن.

هـ) ماهیچه هاي موجود در عنبیه توسط نورون هاي دستگاه عصبی خودمختار تحریک می شوند.
 (1 (2 (3 (4

4. در شکل مقابل، نقش بخشی که با عالمت سوال مشخص شده، کدام است؟
1) تنظیم انقباض میوکارد قلبی

2) تقویت و انتقال پیامهاي حسی
3) وضعیت بدن و تعادل

4) پردازش اطالعات دریافتی و حافظه
5. هیپوتاالموس همهي اعمال زیر را انجام میدهد به جز ..................

2) تنظیم دماي بدن1) مسئول احساس گرسنگی و تشنگی
4) تنظیم اعمال غدههاي ترشحکنندهي هورمونها3) مسئول احساس لذت و عصبانیت

6. سامانۀ لیمبیک همهي اعمال زیر را انجام میدهد به جز ..................
2) احساس ترس و خشم1) حافظه و یادگیري

4) تنظیم دستگاه تنفس و ضربان قلب3) یادگیري و لذت
7. کدام یک از جانوران زیر هیچ یک از اعمال بدن خود را به کمک مغز انجام نمی دهند؟

4) کرم پالناریا3) ملخ2) کرم خاکی1) هیدر
8. نسبت وزن مغز به وزن بدن در کدام یک کم تر است؟

4) شترمرغ3) الك پشت2) پالتی پوس1) وال
9. جهت هدایت پیام عصبی در بدن در یک نورون کدام است؟

2) از آکسون به دندریت1) از آکسون به جسم سلولی
4) از جسم سلولی به دندریت3) از دندریت به جسم سلولی

) همراه است؟ 10. در هنگام جابه جایی یونهاي سدیم و پتاسیم، کدام یک با مصرف انرژي زیستی(
2) خروج یونهاي پتاسیم از سلول1) خروج یونهاي سدیم و پتاسیم از سلول

4) خروج سدیم از درون سلول3) ورود سدیم به داخل سلول
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صفحه 2

11. تقسیمبندي دستگاه عصبی به مرکزي و محیطی در کدام وجود ندارد؟
4) هیدر3) ماهی2) پروانه1) پالناریا

12. فضاي سیناپسی بین پایانه ي آکسونی نورون .................. با .................. می تواند پدید آید.
4) رابط ـ نورون حسی3) حسی - غدة برون ریز2) حسی ـ میون1) حرکتی ـ میون

13. در پدیدهي انعکاس عقب کشیدن دست، چند سیناپس درون نخاع وجود دارد؟
 (1 (2 (3 (4

 
14. «سد خونی ـ مغزي» ناشی از عملکرد کدام است؟

2) بافت پوششی سنگفرشی چند الیه1) غشاي سلولهاي عصبی
4) بافت پوششی سنگفرشی یک الیه3) سلولهاي نوروگلیا

15. 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

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

17. 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.
18. 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.

19. تمام موارد زیر منحصراً درون جمجمه ي انسان پیدا می شوند، مگر ..................
4) تاالموس3) لیمبیک2) کرمینه1) ِمننژ

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

21. در انعکاس عقب کشیدن دست انسان، در سیناپس .................. ناقل عصبی مهاري روي گیرندهي غشاي سلول پس سیناپسی

 
متصل میشود.

 
1) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي دو سر بازو

 
2) نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچهي دو سر بازو

 
3) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو

 
4) نورون حسی با هر یک از نورون هاي رابط

 
22. 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 

 
23. 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
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صفحه 3

.................. ، 24. 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.

 
25.  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.
26.  بخش حرکتی پیکري انسان در انقباض تارهاي ماهیچه اي .................. دخالت دارد.(با تغییر)

2) ج1) الف
3) ب

 
4) الف و ج

27. در مورد انسان، کدام عبارت درست است؟(با تغییر)
1) دياکسیدکربن نمی تواند از سد خونی - مغزي عبور کند. 

2) فرمان کلیهي اعمال انعکاسی، از نخاع صادر می شود.
3) دستگاه عصبی محیطی شامل  جفت عصب است.

4) مایع مغزي- نخاعی بین پرده هاي مننژ قرار دارد.

 
28. هنگامی که از سمت چپ به نیمکره ي راست مغز نگاه میکنیم، نمیتوان گفت  .................. 

1) بین پل مغزي و مخچه، بطن چهارم دیده میشود.
2) برجستگیهاي چهارگانه بین غدهي اپی فیز و مخچه قرار میگیرد.

3) اپیفیز در موقعیت پشتی تاالموس قرار میگیرد.
4) فضاي بین برجستگیهاي چهارگانه و مغز میانی، بطن سوم است.

29. کدام یک جمله ي مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟  " با رسیدن پتانسیل عمل به پایانهي آکسون  .................. "
1) محصول تنفس یاخته اي در سلول کم می شود.

2) غشاي ریزکیسه با سلول پیش سیناپسی ادغام می شود.
3) کانالهاي یونی در سلول پیش سیناپسی باز نمیشوند.

4) ناقلهاي عصبی به درون مایع بین بافتی آزاد میشوند.

 
30. 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
31. در انسان هر گونه .................. تحت تأثیر .................. صورت می گیرد.

 
1) انقباض غیر ارادي در ماهیچه اسکلتی - دستگاه عصبی خود مختار

 
2) ترشح غدد بدن - دستگاه عصبی پیکري و خود مختار

 
3) انقباض غیرارادي در ماهیچه صاف - دستگاه عصبی خود مختار

 
4) انقباض ارادي ماهیچه دو سر بازو - دستگاه عصبی پیکري
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صفحه 4

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

1) جسم یاخته اي
 
2) پایانه ي آکسون

 
3) آکسون نورون حسی

 
4) گره ي رانویه

 
33. 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.

 
34. 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.

35. 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.

36. 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.

 
37. 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

 
3) ج و د

 
4) فقط ج

38. دستگاه عصبی هیدر .................. دستگاه عصبی حشرات داراي .................. .
1) همانند – نورون هایی است که در آن ها می تواند پیام عصبی به وجود بیاید.

2) بر خالف – ساختار نردبانی شکل است که رشته هاي کوچک تري بخش محیطی آن را می سازد.
3) بر خالف – نورون هایی است که می توانند انقباض یاخته هاي ماهیچه اي را تنظیم کنند.

4) همانند – داراي چند گره در مغز است که جزء بخش مرکزي دستگاه عصبی محسوب می شوند.

 
39. در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو غشا صفر باشد، .................. 
1) به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دارسدیمی باز هستند.

 
2)  به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

3) می تواند غشا به یون سدیم نفوذپذیرتر از یون پتاسیم باشد.
4) پمپ سدیم و پتاسیم بیشترین فعالیت خود را دارد.
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صفحه 5

40. در انتهاي پتانسیل عمل در مقایسه با پتانسیل آرامش یون هاي سدیم در  .................. سلول زیاد هستند ضمن این که یون هاي

 
پتاسیم باید .................. تا غلظت یون ها به حالت اولیه برگردد.

 
2) خارج- وارد سلول شوند.1) داخل - از سلول خارج شوند.

 
4) خارج- از سلول خارج شوند.3) داخل - وارد سلول شوند.

41. موارد زیر هم در بخش  هم در بخش  پتانسیل عمل دیده می شود به جز: 

 
1) در هر دو نفوذ پذیري غشا نسبت به یون پتاسیم بیشتر است.
2) در هر دو از کانال هاي نشتی جابجایی یون صورت می گیرد.

3) در هر دو اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا ابتدا کم و سپس زیاد می شود.
4) در هر دو هم ورود یون هاي سدیم به داخل سلول را داریم و هم خروج یون هاي پتاسیم به خارج سلول.

 
42. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد فعالیت پمپ سدیم / پتاسیم بر دیگر مراحل تقدم دارد؟

 
1) باز بودن سطح رو به خارج پمپ، و رها شدن یون هاي سدیم به محیط خارج از یاخته.

 
2) باز بودن رو به داخل پمپ، و اتصال یون هاي سدیم به جایگاه مخصوص در پمپ.

 
3) باز بودن سطح داخلی پمپ و جدا شدن مولکول  از پمپ سدیم / پتاسیم.

 
4) باز بودن سطح خارجی پمپ و اتصال یون هاي پتاسیم به جایگاه مخصوص در پمپ

43. مغز میانی در باالي  .................. قرار دارد و یاخته هاي آن در  .................. نقش دارند.

 
1) نهنج - حرکت

 
2) اسبک - شنوایی

 
3) زیرنهنج - گرسنگی

 
4) پل مغزي - بینایی

 
44. 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.

3) گیرندة مکانیکی دارد، داراي خط جانبی است.
 
4) طناب عصبی پشتی دارد، داراي اسکلت درونی است.

 
45. 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.

 
46. چند مورد از موارد زیر دربارة هر پاسخ سریع و غیرارادي ماهیچه ها به محرك ها، صحیح می باشد؟ 

 
 هر یاختۀ شرکت کننده توانایی جابه جایی یون ها در دوسوي غشاي خود را دارد. 

 
  براي انجام صحیح آن ها به فعالیت گروهی از یاخته هاي پشتیبان نیاز است. 

 
  به کمک بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی انجام می شود. 

  در پی تحریک نوعی یاخته عصبی حسی رخ می دهند.
 (1 (2 (3 (4

 
47. در اعتیاد به الکل ممکن نیست، ..................  

 
1) مشکالت کبدي و قلبی و انواعی از سرطان ها به وجود بیاید. 

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

 
3) زمان فعالیت دستگاه عصبی و واکنش به محرك ها تغییر کند. 

 
4) با هر بار مصرف موجب افزایش هوشیاري و فعالیت هاي بدن شود. 

48.  .................. ، بدین ترتیب انتقال پیام عصبی از یک نورون به یاخته پس سیناپسی رخ می دهد.

 
1) به دنبال ادغام وزیکول ها با غشاي یاخته اي، پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی می رسد.

2) هم زمان با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، ناقل هاي عصبی از طریق کانال هاي یونی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند.
3) هم زمان با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، وزیکول هاي حاوي ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی وارد می شوند.

4) به دنبال آزاد شدن ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی، گیرنده هاي سطح یاخته پس سیناپسی تغییر شکل فضایی می دهند.
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هیپوفیزغدهزیرمغزي

مغز میانی

درخت زندگی

صفحه 6

49. کدام یک از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟
1) هنگام هدایت پیام عصبی در طول یک دندریت، کانال هاي دریچه دار با فاصلۀ زمانی باز می شوند.

2) همواره میزان غلظت یون سدیم در خارج یک سلول، بیشتر از غلظت همان یون در داخل سلول است.
3) در پی اتصال ناقل هاي عصبی به گیرنده، به طور حتم پتانسیل الکتریکی سلول پس  سیناپسی تغییر می کند.

4) در حالتی که پمپ سدیم پتاسیم در حال فعالیت است، قطعًا شیب غلظت یون ها ثابت باقی می ماند.
50. با توجه به شکل مقابل نام کدام قسمت به اشتباه نوشته شده است؟

 
1) زیر مغزي(هیپوفیز)

 
2) درخت زندگی

3) بصل النخاع

 
4) مغز میانی
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل اول : تنظیم عصبی)

هر مادهاي که بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، نتایجی شبیه به عملکرد اعصاب پاراسمپاتیک دارد. فعالیت 1.گزینه 4
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 

مواد درون ریزکیسه هاي سیناپسی ناقل هاي عصبی هستند که به درون فضاي سیناپسی آزاد می شوند. اما محرك ترشح 2.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.
فقط مورد ج غلط است. اعصاب سمپاتیک سبب افزایش برون ده قلب می شود، بقیه ي موارد درست اند. 3.گزینه 3

شکل، مخچه را نشان می دهد که در تصحیح و تغییر حرکت بدن و برقراري تعادل دخالت دارد. 4.گزینه 3
احساس لذت و عصبانیت از وظایف سامانۀ لیمبیک است. 5.گزینه 3

بصلالنخاع وظیفهي تنظیم دستگاه تنفس و ضربان قلب را عهدهدار است. 6.گزینه 4
کرم خاکی، پالناریا و ملخ مغز دارند اما هیدر فقط شبکه ي عصبی دارد. 7.گزینه 1

 
این نسبت در پستانداران و پرندگان بیشترین مقدار را دارد و الك پشت خزنده می باشد. 8.گزینه 3

جهت هدایت پیام عصبی، از دندریت به جسم سلولی و از جسم سلولی به آکسون است. 9.گزینه 3
حرکت در خالف شیب غلظت به انرژي نیاز دارد. شیب غلظت سدیم از خارج به داخل سلول و شیب غلظت پتاسیم از 10.گزینه 4

) احتیاج داخل به خارج سلول است. به همین دلیل خروج سدیم از درون سلول توسط پمپ سدیم - پتاسیم به انرژي زیستی (
دارد.

دستگاه عصبی هیدر شبکهي عصبی است و شامل رشتههایی است که در سرتاسر بدن جانور پخش شدهاند و فاقد تقسیم 11.گزینه 4
بندي مرکزي و محیطی است.

پایانه ي آکسون نورون حرکتی می تواند به سلول ماهیچه ارتباط یابد و سیناپس را ایجاد کند. 12.گزینه 1

 
تعداد چهار سیناپس بین نورونی، درون بخش خاکستري نخاع تشکیل میشود: 13.گزینه 2

دو سیناپس بین نورون حسی ریشه ي پشتی با دو نورون رابط، یک سیناپس بین نورون رابط با نورون حرکتی فعال کننده ي عضلهي دو 

 
سر بازو و سیناپس دیگر بین نورون رابط با نورون حرکتی مهار کنندهي عضلهي سه سر بازو.

بافت پوششی «سنگفرشی ساده» جدار مویرگهاي مغزي فاقد منافذي است که در مویرگ هاي بافت هاي دیگر دیده می  14.گزینه 4

 
شود و جلوي ورود بسیاري از مواد به مغز را میگیرد که به این عامل حفاظت کننده سد خونی - مغزي می گویند.

میلین توسط سلول هاي نوروگلیا یا پشتیبان ساخته می شود. 15.گزینه 3
تاالموس از بخش هاي درونی مغز است. مننژ با بخش خارجی مغز و نخاع در پستانداران در تماس است. 16.گزینه 3

 
سد خونی - مغزي، بافت پوششی سنگ فرشی ساده ي جدار مویرگ هاي دستگاه عصبی مرکزي است. 17.گزینه 3

بصلالنخاع جزئی از ساقهي مغز و در واقع پایینترین قسمت مغز است که آن را به نخاع وصل میکند. 18.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 
پردهي سه الیه و پیوندي «ِمننژ» در آدمی، در اطراف مغز (درون جمجمه) و نخاع (درون ستون مهره ها) کشیده شده 19.گزینه 1

است، ولی سایرین فقط درون جمجمه قرار می گیرند.
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صفحه 7

«پالناریا» نوعی کرم پهن آبزي است که دو طناب عصبی موازي در طرفین بدنش دارد (شامل آکسونها و دندریتها) 20.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 (
در انعکاس عقب کشیدن دست انسان، در سیناپس نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو، ناقل عصبِی 21.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.

موارد ج و د نادرست اند. 22.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.
همه ي موارد جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند. 23.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.
، سلول هاي سازنده ي غالف میلین اطراف نورونها (یاخته هاي غیر عصبی) مورد حملهي دستگاه ایمنی در بیماري  24.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 (
25.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.

دستگاه عصبی پیکري انسان، در انقباض تارهاي ماهیچه اي اسکلتی دخالت دارد. این دخالت می تواند به صورت ارادي یا 26.گزینه 2

 
غیر ارادي (مثل انعکاس) باشد.

 
مایع مغزي نخاعی در بین پرده هاي مننژ از مغز و نخاع حفاظت می کند. 27.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
.( موادي مثل  و گلوکز و نیز  (دي اکسیدکربن) از سد خونی - مغزي عبور می کنند (رد گزینه ي 

.( مرکز بعضی انعکاس ها مثل بلع و تنفس در بصلالنخاع است (رد گزینه ي 
.( دستگاه عصبی محیطی شامل  جفت عصب ( جفت عصب نخاعی و  جفت عصب مغزي) است (رد گزینه ي 

بطن سوم، باالتر از اپیفیز (پینه آل) میباشد (نه بین مغز میانی و برجستگیهاي چهارگانه). از طرفی غدهي اپی فیز همان 28.گزینه 4
پینه آل است که در موقعیت پشتی تاالموس قرار میگیرد.

با رسیدن پتانسیل عمل به پایانه ي آکسونی و قبل از آزاد شدن ناقل عصبی (در هدایت پیام) کانال هاي یونی در سلول 29.گزینه 3
پیش سیناپسی باز می شود و پس از آزاد شدن ناقل، کانال هاي یونی در سلول پس سیناپسی باز می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:
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صفحه 8

) حاصل از تنفس یاخته  ): با رسیدن پتانسیل عمل به پایانههاي آکسون اگزوسیتوز (برون رانی) رخ میدهد و انرژي ( گزینه ي (

 
اي در میتوکندري مصرف میشود. به این ترتیب می توان گفت میزان  کمتر می شود.

 
): در پدیده ي برون رانی، غشاي ریزکیسه با غشاي سلول پیش سیناپسی جوش می خورد. گزینه ي (

): ناقلهاي عصبی با رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسونی با عمل برون رانی به درون فضاي بین سلولی (سیناپس) آزاد می  گزینه ي (
شوند.

هر چهار مورد درست می باشند.  30.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.

 
ماهیچه دو سر بازو اسکلتی بوده و تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکري می باشد. 31.گزینه 4

 
): انقباض غیر ارادي ماهیچه هاي اسکلتی که انعکاس محسوب می شوند تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکري می باشند. رد گزینه ي (

 
): بعضی ترشحات غدد درون ریز (هورمون) تحت تأثیر سیستم عصبی نمی باشند. رد گزینه ي (

 
): انقباض در بعضی ماهیچه هاي صاف مثل ماهیچه رحم تحت تأثیر هورمون اکسی توسین است نه سیستم عصبی. رد گزینه ي (

) جسم یاخته اي، پایانه ي آکسون و گره ي رانویه در همه ي انواع نورون ها، فاقد غالف میلین ) و ( ) ،( گزینه هاي ( 32.گزینه 3
می باشند؛ ولی دندریت و آکسون نورون حسی داراي غالف میلین می باشد.

): یک سیناپس بین پایانه ي آکسون نورون حسی با نورون رابط و یک سیناپسی بین نورون رابط و دندریت گزینه ي ( 33.گزینه 3

 
نورون حرکتی وجود دارد.

 
): 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 (

 
): نادرست، یاخته هاي پشتیبان با ایجاد غالف میلین در هدایت جریان عصبی نقش دارند. گزینه ي (

): بخش قشري مخ خاکستري و بخش مرکزي آن سفید می باشد. البته در بخش مرکزي، بخش هاي گزینه ي ( 34.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 (
35.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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): بخش مشخص شده پل مغزي می باشد که در تنظیم فعالیت هاي مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و گزینه ي ( 36.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 (
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در بیماري مالتیپل اسکلروزیس یا  سلول هاي پشتیبان سیستم عصبی که میلین ساز هستند از بین می روند و تارهاي 37.گزینه 1

 
عصبی میلین دار در ماده ي سفید مغز و نخاع می باشند.
MS
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صفحه 9

 
رد سایر گزینه ها: بخش هاي خاکستري فاقد میلین و سلول هاي نوروگلیا میلین سازند.

 
بررسی گزینه ها: 38.گزینه 1

 
): دستگاه عصبی هیدر و حشرات هردو از نورون تشکیل شده است و همۀ نورون ها توانایی ایجاد پیام عصبی را دارند. گزینۀ (

): ساختار نردبانی شکل مربوط به دستگاه عصبی پالناریا است. هیدر و حشره هیچکدام دستگاه عصبی با ساختار نردبانی گزینۀ (

 
ندارند.

): در دستگاه عصبی هیدر و حشرات هر دو نورون هایی وجود دارند که با تنظیم انقباض ماهیچه ها حرکات موجود را بر عهده گزینۀ (

 
دارند.

 
): هیدر در دستگاه عصبی خود، مغز، گره و بخش محیطی و مرکزي ندارد. گزینۀ (

: در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا صفر می شود، یکی در شاخه باالرونده منحنی پتانسیل عمل گزینۀ  و  39.گزینه 3
است که در این حالت کانال دریچه دار سدیمی باز و کانال دریچه دار پتاسیمی بسته است. و در شاخه پایین رو منحنی عمل نیز در نقطه 

اي اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا صفر می شود که در این حالت کانال دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی بسته است. در نتیجه
هیچگاه در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا صفر است نمی توان گفت که کانال دریچه دار سدیمی باز است یا کانال دریچه دار

 
پتاسیمی.

: زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا صفر باشد، می تواند در شاخۀ صعودي پتانسیل عمل باشد که در این حالت به دلیل باز گزینۀ 
بودن کانال هاي دریچه دار سدیمی، نفوذپذیري غشا نسبت به یون سدیم بیشتر است یا می تواند در شاخۀ نزولی منحنی پتانسیل عمل

 
باشد که در این حالت به دلیل باز بودن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی غشا نسبت به پتاسیم نفوذ پذیر تر است.

: در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم بیشتر می شود. گزینۀ 
به دلیل این که در شاخه باال رو پتانسیل عمل کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شوند، مقداري یون سدیم عالوه بر 40.گزینه 3

ورود سدیم از طریق کانال هاي نشتی به داخل سلول می آید. به دلیل باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در شاخه پایین رو پتانسیل
عمل، مقداري یون پتاسیم  عالوه بر خروج پتاسیم از طریق کانال هاي نشتی، به بیرون از سلول می رود. درنتیجه در پایان پتانسیل عمل،

با افزایش فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم موجب می شود که شیب غلظت یون سدیم و پتاسیم به حالت آرامش باز گرداند. با فعالیت پمپ،
سدیم به بیرون از سلول و پتاسیم به درون سلول برگردانده می شود. اما هیچ گاه میزان سدیم بیرون سلول کمتر از داخل سلول نمی 

 
شود و هیچ گاه میزان پتاسیم داخل سلول کمتر از بیرون سلول نمی شود.  

- در شاخۀ باال رو منحنی پتاسیل عمل، به دلیل باز بودن کانال هاي دریچه دار سدیمی و بسته بودن کانال هاي گزینۀ  41.گزینه 1
دریچه دار پتاسیمی، نفوذ پذیري غشا به یون سدیم بیش تر از یون پتاسیم است، و در شاخۀ پایین رو منحنی پتانسیل عمل، کانال هاي

 
دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته اند و در نتیجه نفوذپذیري غشا به پتاسیم بیشتر از سدیم است.

 
- کانال هاي نشتی همیشه باز است، یون ها می توانند از آن ها منتشر شوند. گزینۀ 

- در شاخۀ باال رو منحنی پتانسیل عمل، اختالف پتانسیل دو سوي غشا، از منفی هفتاد به صفر می رسد (اختالف پتانسیل کم می گزینۀ 
شود). و سپس اختالف پتانسیل غشا از صفر به  میلی ولت می رسد (اختالف پتانسیل زیاد می شود). در شاخۀ پایین رو ابتدا از

اختالف پتانسیل سی به اختالف پتانسیل صفر می رسد ( اختالف پتانسیل کم می شود) و سپس از صفر به منفی هفتاد می رسد (اختالف

 
پتانسیل زیاد می شود)

 
- درمنحنی پتانسیل عمل به دلیل باز بودن کانال هاي نشتی، همیشه خروج پتاسیم و ورود سدیم به سلول وجود دارد. گزینۀ 

 
مطابق شکل روبرو: 42.گزینه 2

مرحلۀ اول: باز شدن پمپ سدیم - پتاسیم به سمت درون یاخته (سطح داخل) و رها شدن یون هاي پتاسیم به درون یاخته و اتصال یون 

 
هاي سدیم به جایگاه مخصوص در پمپ سدیم- پتاسیم.

K+
K+

P1 + ADP
K+

K+

ATP

 
 مرحلۀ دوم: شکست پیوند هاي پر انرژي مولکول  و  تغییر شکل پمپ سدیم- پتاسیم و باز شدن به سمت خارج یاخته.

مرحلۀ سوم: رها شدن یون هاي سدیم به بیرون از یاخته و اتصال یون هاي پتاسیم به جایگاه ویژه در پمپ سدیم- پتاسیم. جدا شدن

 
فسفات از پمپ، و درنتیجه تغییر شکل پمپ و باز شدن آن به سمت داخل یاخته.  

1
2

3

4
12

3

4

1

2
3

+30

4

ATP



3/2/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=1097174;details=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%… 13/15

مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد و یاخته هاي آن در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش 43.گزینه 4

 
دارند.
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صفحه 10

: پالناریا داراي دو طناب عصبی است. در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز تشکیل داده اند. مغز حشرات گزینۀ  44.گزینه 3
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 

: در زمانی که پتانسیل الکتریکی درون یاختۀ عصبی نسبت به مایع بین یاخته اي  میلی ولت باشد، در گزینۀ  45.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.

انعکاس پاسخ سریع و غیر ارادي ماهیچه ها در پاسخ به محرك هاست. در رابطه با انعکاس هاي دستگاه عصبی هر چهار 46.گزینه 4

 
مورد صحیح می باشد. 

 
بررسی گزینه ها:

مورد اول: همۀ یاخته هاي زنده در غشاي خود داراي کانال ها و پمپ هاي پروتئینی هستند و می توانند یون ها را در دو سوي غشاي خود

 
جابجا کنند. 

 
مورد دوم: انعکاس ها پاسخ هاي سریع و غیر ارادي هستند و براي پاسخ سریع، نیازمند یاخته سازنده غالف میلین هستیم. 

مورد سوم: در انعکاس ها هم دستگاه عصبی محیطی (بخش حسی و بخش حرکتی) و هم دستگاه عصبی مرکزي دخالت دارند. در

 
انعکاس ها به کمک بخش حرکتی پیکري یا خودمختار دستورات از مرکز عصبی به اندام عمل کننده ارسال می شود. 

 
مورد چهارم: همواره براي شروع انعکاس، نوعی نورون حسی پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزي منتقل می کند. 

 
»: مشکالت کبدي، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهاي مصرف بلند مدت الکل است.  گزینه « 47.گزینه 4

 
»: الکل، بر فعالیت انواعی از ناقل هاي عصبی تحریک کننده و باز دارنده تاثیر می گذاد.  گزینه «

 
»: الکل، زمان واکنش فرد به محرك هاي محیطی را افزایش می دهد.  گزینه «

 
»: الکل، میزان هوشیاري و فعالیت بدن را کاهش می دهد.  گزینه «

 
. ابتدا پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی می رسد و سپس وزیکول ها با غشاي یاخته اي ادغام می شوند. 48.گزینه 4

. با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، وزیکول هاي حاوي ناقل عصبی به سمت غشا یاخته اي حرکت می کنند و با غشا ادغام می 

 
شوند. سپس ناقل عصبی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند (برون رانی). ناقل ها از طریق کانال هاي یونی عبور نمی کنند.

 
. ناقل عصبی به تنهایی وارد فضاي سیناپسی می شود نه همراه با وزیکول.

. وقتی ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی وارد می شوند، به گیرنده هاي سطح یاخته ها متصل می شوند و در آن ها تغییر شکل فضایی
ایجاد می کنند. این تغییر شکل سبب تغییر دریچۀ این کانال ها می شود.

 
پمپ سدیم - پتاسیم همیشه در یاخته زنده در حال فعالیت است. 49.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» : کانال دریچه دار سدیمی در اثر محرك سریع تر از کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و زودتر نیز بسته شوند. گزینۀ «

 
» :   در خارج سلول همواره بیشتر از داخل سلول است. گزینۀ «

» : در پی اتصال ناقل عصبی به گیرنده، کانال باز می شود و با تغییر نفوذپذیري غشاء پس سیناپسی به یون ها، پتانسیل گزینۀ «
الکتریکی این یاخته تغییر می کند.

 
محل مشخص شده غده پینه آل (رومغزي) است نه هیپوفیز ( زیرمغزي). 50.گزینه 1
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