
به نام خدا

فصل اول  – یازدهمزیست شناسی هاي:  پرسش
محل مهر دبیرستان

مدت امتحان:  ساعت شروع: 

.................................نام ونام خانوادگی دبیر:  ........................................دبیرستان :  

بارم      علوم تجربی رشتة تحصیلی :                    ............:  كالس                          یازدهم  پایه :ردیف

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون ذكر دلیل مشخص كنید. 1

 هاي پتاسیم بیرون یاخته از درون آن بیشتر است. در حالت آرامش یاخته عصبی، مقدار یون -الف

 هاي نشتی غشاي نورون عبور كنند. كانال توانند به روش انتقال فعال از ها می یون -ب

هاي عصبی از دالیل بیماري و اختالل در كار دستگاه عصبی است. تغییر در میزان طبیعی ناقل -ج

 هاي پشتیبان است.  هاي عصبی در بافت عصبی چند برابر یاخته تعداد یاخته -د

 تحت تاثیر قرار می دهد.مصرف كمترین مقدرا الکل، بدن را  -ه

 شود.  فعالیت بخش پاراسمپاتیک باعث برقراري حالت آرامش در بدن می -و

 داران طناب عصبی شکمی است.  در مهره -ط

 دهد. در انسان بیشتر حجم مغز را مخ تشکیل می -ع

2

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید. 2

شود. روتئینی به نام .......... متصل میسیناپس)همایه(، به پ ناقل عصبی پس از رسیدن به غشاي یاخته پس -الف

 ................. و ............... دارد. شاملدستگاه عصبی مركزي  -ب

كنند. هاي سفید رنگ به نام رابط ............... و ................ دو نیمکره مخ  را به هم متصل می رابط -ج

 ................ كشیده شده است. ها از ............ تا نخاع درون ستون مهره -د

75/1

گزینه درست را انتخاب كنید. ریدر جمالت ز 3

 كُندتر ( است. –هاي بدون میلین هم قطر ) سریع تر  دار از رشته هاي عصبی میلین هدایت پیام عصبی در رشته -الف

اپی فیز( قرار دارد. – هاي چهارگانه برجستگیبطن دوم( و در لبة پایین این بطن ) –ها )بطن سوم  درعقب تاالموس -ب

75/0

25/1دیكن دایدارد. آنها را پ یارتباط منطق "ب" ستوناز موارد  یکیبا  "الف" از موارد ستونهریک  4

در مورد ام اس )مالتیپل اسکلروزیس( پاسخ دهید. 5

علت بیماري چیست؟ -الف

 چه عالئمی دارد؟ -ب

2

1 چهار مورد نام ببرید. ؟عبورکنند "سد خونی_نخاعی"و "_مغزیسد خونی" وانند ازت ها می كدام مولکول 6

 قرار دارد؟ مركز تنظیم هریک از موارد زیر در كدام بخش از دستگاه عصبی ما  7

تعادل  -تنفس                 د -تقویت اطالعات حسی             ج -دماي بدن             ب -الف   

1

"ب"ستون "الف"ستون 

هاي مننژ پرده-الف هاي عصبی وجود دارد ارتباط ویژه كه بین یاخته -1

هاي پشتیبان یاخته -بدر تشکیل حافظه و یادگیري نقش دارد -2

انعکاس -ج كنند هایی از نوع بافت پیوندي كه از مغز و نخاع حفاظت می پرده -3

پاراسمپاتیک -د ت.ها در پاسخ به محرک اس پاسخ سریع و غیرارادي ماهیچه -4

هیپوكامپ  -هكاهش فشار خون -5

سیناپس )همایه( -ط
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هاي زیر پاسخ كوتاه بدهید. شبه پرس 8

 ترین ساختار عصبی چه نام دارد؟ ساده -الف

مركز تنظیم انعکاس عقب كشیدن دست كدام بخش از دستگاه عصبی است؟ -ب

 ریشه پشتی عصب نخاعی چه نقشی دارد؟  -پ

 كند؟ كدام ناقل عصبی در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می -ت

1

نید.اصطالحات زیر را تعریف ك 9

پیام عصبی –انعکاس  ج  –اعتیاد  ب  -الف  

5/2

2هاي عصبی از بیرون آنها كمتر است؟ چرا در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته 10

25/2هاي عصبی را از نظر عملکرد نام ببرید و نقش هریک را بنویسید. انواع یاخته 11

1بخش مركزي و محیطی دستگاه عصبی را در پالناریا مشخص را نام ببرید. 12

1375/0

75/0پیامدهاي مصرف بلند مدت الکل را بنویسید. 14

را  3و  2،  1هاي  در شکل زیر شماره

نام گذاري كنید
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پاسخنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نادرست   -د   درست    -نادرست    ج -نادرست   ب -الف (1

 درست   -نادرست    ع -درست       ط -درست        و -ه      

 گوش  سه -اي پینه -نخاع    ج –مغز  -گیرنده    ب  -الف (2

 دومین مهره كمر –بصل النخاع  -د       

 اپی فیز –بطن سوم   -تر      ب سریع -الف (3

 د -5ج     -4الف    -3ه     -2ط     -1 (4

هاي پشتتیبانی كته در سیستتم عصتبی مركتزي       یاخته -( الف5

هتاي عصتبی بته     رونتد و ارستال پیتام    سازند از بین می میلین می

ینایی و حركت مختل و فترد دچتار   ب -شود. ب درستی انجام نمی

 شود. حسی و لرزش می بی

 اكسیژن، گلوكز، آمینواسید و برخی داروها (6

 مخچه -بصل النخاع  د -تاالموس  ج -هیپوتاالموس ب -الف (7

را بته نختاع    یاطالعات حس -نخاع پ -ب یشبکه عصب -( الف8

 نیدوپام -كند ت یوارد م

رفتتار استت    کیت انجام  ایماده،  کیبه مصرف  یوابستگ -( الف9

 یفترد بته وجتود مت     يبترا  یو روان یكه ترک آن مشکالت جسم

 آورد.

هاست  در پاسخ به محرک ها چهیماه يرارادیو غ عیپاسخ سر -ب 

 يعمل به صتورت نقطته بته نقطته تتا انتهتا       لیحركت پتانس -ج

یعصب ةرشت

هتاي از طریق كانتال  یخروج میپتاس يها ونیتعداد  -1( 10

 در هر بار -2 است؛ يورود میسد يها ونیاز  شتریب نشتی

 یعصتب  ةاختیاز  میسد ونی، سه پتاسیم–سدیم مپپ تیفعال

 شوند یوارد آن م میپتاس ونیخارج و دو 

بختش  يهتا را بته ستو    امیپ یحس یعصب يها اختهی -1 (11

 .آورند یم (مغز و نخاع) یدستگاه عصب يمركز

يمركتز  ها را از بختش  امیپ یحركت یعصب يها اختهی -2     

.برند یم (ها چهیمانند ماه)اندام ها  يبه سو یدستگاه عصب

يهتا  اختته ی نیارتباط الزم بت  رابط یعصب يها اختهی -3    

 می كنند..را فراهم  یعصب

 -متصل به مغز  یدو طناب عصب -مغز  بخش مركزي:  (12

كه دو  طناب عصتبی را بته هتم وصتل متی كنتد        ییها رشته

 كنند. یم جادیرا ا يساختار نردبان مانند

  صبیهاي ع طنابمتصل به  یجانب يها رشته بخش محیطی:

نخاع -3كرمینه    -2لوب هاي )پیاز( بویایی  -1(  13

و انواع سرطان یقلب ةسکت ،يمشکالت كبد -14
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