
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

ممکن نیست در جانداری که ............1

دارای همولنف و حفرۀ عمومی (سلوم) است، سامانۀ دفعی از نوع نفریدی پیشرفته دیده شود. (1

عملکرد سامانۀ دفعی به وجود شبکۀ مویرگی وابسته است، طناب عصبی شکمی و شش وجود داشته باشد. (2

یون های مثبت و منفی از محیط داخلی به صورت فعال خارج شده و به فضای درون لولۀ گوارش می رسد، غدد بزاقی دیده (3

شود.

بیشترین تعداد قلب خود را در فاصلۀ میان حلق و محل ذخیرۀ موقت غذا جای داده است، یاخته های شعله ای در دفع آب (4

نقش ایفا کنند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در شروع پتانسیل عمل در یک تار عصبی، ..................... .2

کانال های دریچه دار پتاسیم، بسته می ماند. (2 پتانسیل بیرون غشاء مثبت تر می شود. (1

فعالّيت پمپ سديم - پتاسيم، شدیدتر می شود. (4 کانال های دریچه دار سدیم، بسته است. (3

از کشور 1384 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ناقل عصبی در ............ آزاد شده و روی ........... تأثیر می گذارد.3

فضای سیناپسی ـ سلول پس سیناپسی (2 سلول پیش سیناپسی ـ فضای سیناپسی (1

سلول پس سیناپسی ـ سلول پیش سیناپسی (4 سلول پیش سیناپسی ـ سلول پس سیناپسی (3

تالیفی پوریا ملکی

در هنگام کم آبی، برای تنظیم آب بدن ............4

افزایش غلظت مواد حل شده در خوناب با اثر بر کلیه باعث ترشح نوعی آنزیم می شود. (1

کاهش حجم و فشار خون با اثر بر مرکز تشنگی باعث تولید هورمون ضد ادراری می گردد. (2

رنین با اثر بر غدۀ فوق کلیه باعث ترشح هورمونی که در بازجذب سدیم نقش دارد، می گردد. (3

تحریک گیرنده هایی در بخشی باالی ساقۀ مغز باعث افزایش فشار اسمزی ادرار می شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۱یازدهم

آقای کنکور
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باتوجه به شکل زیر، دربارۀ پمپ سدیم- پتاسیم چندمورد به نادرستی بیان شده است؟5

الف) اتصال یون های سدیم پس از هیدرولیز  اتفاق می افتد.

ب) ابتدا یون های سدیم به درون مایع میان یاخته انتقال یافته و سپس

یون های پتاسیم جابه جا می شوند.

ج) با جداشدن گروه فسفات تغ�ر شکل فضایی باعث جابه جایی یون های

سدیم در عرض غشاء می شود.

د) در حالت متصل به فسفات یون های بیشتری توسط پمپ جابه جا می شود.

ATP

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

 کدام گزینه دربارۀ همۀ عوامل محافظت کننده از مغز  یک دختر سالم و بالغ 20 ساله قطعًا درست است؟ (با تغ�ر)6

1) از بافتی بسیار سخت تشکیل شده اند که از مغز در برابر ضربه محافظت می کند. 

2) در مادۀ زمینه ای خود دارای رشته های نازک و ضخیم پروتئینی است. 

3) قابلیت تولید انواع مختلفی از کاتالیزورهای زیستی در یاخته های درون خود را دارند. 

4) توانایی پر کردن شیارهای بزرگ موجود در مخ را دارند. 

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در میان موارد مطرح شده، کدام مورد درست است؟7

افزایش فعالیت بخش قشری غده فوق  کلیه سبب کاهش احتمال وقوع خیز می شود. (1

در فرد مبتال به ماالریا، فعالیت یاخته های خونی دارای میان یاخته (سیتوپالسم) با دانه های تیره افزایش می یابد. (2

Y در مردان، همه یاخته های حاصل از تقسیم یاخته های میلوئیدی، بالفاصله پس از سیتوکینز دارای کروموزوم جنسی (3

می باشند.

افزایش فعالیت اعصاب هم حس (سمپاتیک) سبب کاهش تعداد امواج P ثبت شده در نمودار الکتروقلب نگاره (4

(الکتروکاردیوگرام) می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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کدام گزینه جمله  زیر را به درستی تکمیل می کند؟8

"جانداری که ...........، همانند ..........."

تعداد زیادی مثانه برای دفع مواد زائد دارد - انسان، در سامانه دفعی خود دارای بخش قیف مانندی است اما به درون آن (1

تراوش رخ نمی دهد.

سازوکار تهویه ای فشار مثبت دارد - هر جانور دارای غدد راست روده ای با توانایی دفع نمک غلیظ، جنس اسکلت بدنش از دو (2

نوع بافت پیوندی مختلف است.

روی پاهای جلویی خود دارای ساختاری برای شنیدن است - جانور دارای طناب عصبی پشتی، مواد دفعی نیتروژن دار را (3

همراه با مواد گوارش نیافته از طریق لوله گوارش دفع می کند.

با کمک کریچه های (واکوئل های) انقباضی مواد زائدش را دفع می کند - میگو، برای ایجاد هم ایستایی (هومئوستازی)، (4

وضعیت مایع بین یاخته ای خود را در محدوده ی ثابتی نگه می دارد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

دربارۀ دستگاه عصبی جانداری که سامانۀ دفعی به صورت لولۀ مالپیگی داشته و گیاهخوار است، می توان گفت ............9

هر گرۀ عصبی در طناب عصبی آن، ممکن است از بند های مجاور هم پیام دریافت کند. (1

فعالیت هر جفت از پاها توسط یک گرۀ عصبی جدای از سایرین کنترل می شود. (2

مغز از چند گرۀ عصبی به هم جوش خورده تشکیل شده که به طناب های عصبی متصل است. (3

بلندترین رشته های عصبی درون پاها، مربوط به پاهای جلویی و کوتاه ترین آن مربوط به پاهای عقبی است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟10

"در هر جاندار پریاخته  ای، به  منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ............"

الف) اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.

ب) نفوذپذیری غشاء یاختۀ پس  سیناپسی تغ�ر نماید.

ج) مولکول  های شیمیایی به گیرنده  های اختصاصی خود متصل گردند.

د) محتویات ریزکیسه (وزیکول)  های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد ویژگی مشترک ناقل های عصبی را به درستی بیان می کنند؟11

با کمک یک پروتئین سراسری از غشاء یاختۀ پس سیناپسی عبور می کنند. (1

بالفاصله پس از اتصال به گیرندۀ خود، باعث انجام نوعی انتقال فعال در یاختۀ پس سیناپسی می شود. (2

قادر به اتصال به مولکولی متشکل از آمینواسیدها است که دو شکل سه بعدی متفاوت دارد. (3

باعث تغ�ر پتانسیل یاختۀ پس سیناپسی به اندازۀ ۱۰۰ میلی ولت می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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به طور معمول چند مورد در ارتباط با یک یاختۀ عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟12

الف) ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطۀ مجاورش وابسته است.

ب) سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطۀ متوالی یک رشتۀ عصبی (با قطر یکنواخت)، مقدار ثابتی است.

ج) در زمانی که اختالف  پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود می  رسد، فقط یک نوع یون از غشا می  گذرد.

د) با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه  دار یونی، مقدار اختالف   پتانسیل دو سوی غشا بدون تغ�ر خواهد ماند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام عبارت در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟13

دارای شبکۀ مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی است. (1

یکی از اجزای سامانۀ کناره ای (لیمبیک) محسوب می شود. (2

در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد. (3

حاوی برجستگی های چهارگانۀ مغزی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟14

"در انسان، انجام ............ عضالت بدن، متأثر از بخش ............ دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد

فاقد نقش است."

الف) همۀ حرکات ارادی - پیکری

ب) همۀ حرکات غیرارادی - خودمختار

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی - خودمختار

د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی - پیکری

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که منشأ اعصابی است که پیام  هایی سریع و غیرارادی را به دست  ها ارسال می  کند،15

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

مدت  زمان دم را تنظیم می  نماید. (1

در باالی مرکز تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب قرار دارد. (2

در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشار خون و ضربان قلب قرار دارد. (3

فعالیت ماهیچه  ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می  نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟16

الف) در انسان کل حجم مغز را مخ تشکیل می دهد.

ب) مادۀ خاکستری از رشته های عصبی میلین دار تشکیل شده است.

ج) میکروب ها از مایع مغزی نخاعی نمی توانند عبور کنند.

د) مغز میانی در باالترین سطح ساقۀ مغز قرار دارد.

4 (2 2 (1

صفر (4 3 (3

تالیفی پوریا ملکی

کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟17

الف) مونومرهای گیرندۀ ناقل عصبی، یکسان با مونومرهای گلوتن است.

ب) پس از انتقال پیام، شاهد نوعی آندوسیتوز به سلول پس سیناپسی هستیم.

ج) پس از انتقال پیام، جهت نابودی ناقل عصبی اضافی در سلول پس سیناپسی آب تولید می شود.

د) ناقل عصبی جهت انقباض ماهیچۀ بازو آزاد می شود، درنتیجه سلول پس سیناپسی تحریک می شود.

الف، ج (2 ب، ج (1

ج، د (4 ب، د (3

تالیفی پوریا ملکی

هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ............ (با تغ�ر)18

پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجستۀ طناب عصبی انجام می دهند. (1

دارای گردش خون مضاعف است. (2

فاقد دفاع غیر اختصاصی برخالف دفاع اختصاصی است. (3

به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

مطالعه بر روی موش ها نشان داد که ............19

جهش در ژن  مادر، باعث می شود بررسی موش های تازه متولد شده توسط مادر صورت نگیرد. (1

به طور حتم رفتار مراقبتی هر دو والد از بچه موش ها به فعالیت ژن  مربوط می شود. (2

انتقال اطالعات از راه حواس به مغز موش ارتباطی به بیان شدن ژن  ندارد. (3

ژن  در همه یاخته های مغز موش موجب فعال شدن آنزیم ها و ژن های دیگر می شود. (4

B

B

B

B

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد از جمالت زیر دربارۀ پا�ن ترین بخش مغز درست است؟20

الف) زیر پل مغزی قرار دارد.

ب) همانند مخچه در حرکت نقش دارد.

ج) دم و بازدم شش ها را تحت نظر دارد.

د) برخالف هیپوتاالموس در ضربان قلب نقش دارد.

هـ) مانند مرکز کنترل دمای بدن در فشارخون نقش دارد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی پوریا ملکی

در هر نیمکرۀ مخ انسان، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب، با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟21

3و3 (2 3و2 (1

2و2 (4 2و3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

کدام عبارت دربارۀ بخشی از ساقۀ مغز آدمی که بر فعالیت های شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارد درست است؟22

نسبت به بخشی از مغز که با ترشح هورمون، احتماًال در ایجاد ریتم های شبانه روزی شرکت دارد به جسم پینه ای نزدیک تر (1

است.

آخرین بخشی است که در فرد معتاد به کوکائین، پس از ترک اعتیاد نسبت به جذب گلوکز بهبودی نشان می دهد. (2

مویرگ هایی دارد که به کمک برخی از یاخته های پشتیبان مواد غذایی را به یاخته هایی با توان ایجاد پیام عصبی می رساند. (3

پیام هایی را از نوعی ماهیچه در نایژه و نایژک دریافت می کند که درنهایت باعث توقف انقباض دیافراگم می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟23

در فعالیت شنوایی و بینایی و حرکت نقش اساسی دارد. (1

یکی از اجزای اسبک مغز (هیپوکامپ) محسوب می شود. (2

در مجاورت محل تقویت اطالعات حسی قرار دارد. (3

مرکز انعکاس های عطسه و سرفه است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در مغز گوسفند، کدام یک جلوتر از بقیه قرار دارد؟24

اپی فیز (2 بطن سوم (1

هیپوتاالموس (4 برجستگی های چهارگانه (3

تالیفی منصور کهندل

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجادشده در غشای یک یاخته عصبی (نورون) حرکتی درست است؟25

با باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی، اختالف پتانسیل ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (1

در اختالف پتانسیل 11- میلی ولت بین دوسوی غشا، به طورقطع فعالیت کانال های نشتی ادامه خواهد یافت. (2

در مراحل پایانی آن، فعالیت پروتئین  غشایی که  را باهم به بیرون یاخته هدایت می کند، افزایش می یابد. (3

در حداقل میزان اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا، ورود یون سدیم برخالف خروج آن از سلول، ادامه خواهد یافت. (4

۳Na+

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

عبارت موجود در كدام گزینۀ به نادرستی بیان شده است ؟26

لنفوسیت های خارج شده از طحال، از راه خون موجود در بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین به قلب می رسند. (1

در فردی كه تارهای ماهیچه های با میوگلوبین كم در حال افزایش میتوكندری هستند، مایع ورودی به مویرگ های لنفی (2

افزایش یافته است.

مراكز هماهنگی اعصاب خودمختار برای تنظیم تعداد ضربان قلب و تنفس، در بخش هایی از ساقه مغز قرار گرفته اند. (3

اثر كربن دی اكسید بر آئورت و رگ های اكلیلی با اثر آن بر بنداره های مویرگی كه در ابتدای برخی مویرگ ها قرار دارد، شبیه (4

است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هنگام فعالیت یک نورون، هم زمان با باز شدن دریچه های پتاسیمی، ..........27

مقدار پتاسیم درون سلول کمتر از بیرون آن است. (1

پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون سلول مثبت تر می شود. (2

مقدار سدیم درون سلول بیش تر از زمان آرامش است. (3

غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت عادی برمی گردد. (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393

برای بروز همۀ انعکاس های بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثری دارد؟28

یاخته های نوروگلیا (2 یادگیری و تجربه (1

مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن (4 دستگاه عصبی خودمختار (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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در ارتباط با یاخته های یوکاریوتی زنده، چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟29

"در یاخته ای، نوعی روش که برای ............ استفاده می شود ............ روشی که برای ............ به کار گرفته می شود ............"

الف) تشکیل کریچۀ غذایی در پارامسی - همانند - ورود پیرووات به میتوکندری - می تواند در خالف جهت شیب غلظت به

جابجایی مواد بپردازد

ب) ورود  به فضای بین دو غشاء میتوکندری - برخالف - ورود  به فضای تیالکوئیدی - برخالف جهت شیب غلظت انجام

می شود.

ج) جذب گروهی از ویتامین های محلول در آب - همانند - جذب آب- حرکت مواد در جهت شیب غلظت مشاهده  می شود.

د) ورود کیسه های کوچک حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی - برخالف - جذب عامل داخلی معده - به افزایش سطح غشاء

یاخته منجر می شود.

H+H+

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی موسی بیات

با فرض اينكه در انسان، تراكم يون پتاسيم داخل نورون شديدًا كاهش يافته و سديم درون سلول انباشته گردد، ............. در30

برقراري پتانسيل آرامش اثر سوء دارد.

بسته شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمی (2 فعاليت پمپ سديم - پتاسيم (1

فعالّيت پروتئين هيدروليز كنندۀ ATP در غشاء (4 بسته شدن كانال هاي دريچه دار سديمی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

در انسان، برای انجام هر نوع فعالّیت انعکاسی،...............31

یاخته های نوروگلیا نقش مؤثری دارند. (1

وجود تجربه و یادگیری ضروری است. (2

تنها دستگاه عصبی خودمختار درگیر است. (3

مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن فرمان می دهد. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چندمورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟32

"حین پتانسیل آرامش یاختۀ عصبی، در نوعی جابه جایی یون ها بدون مصرف انرژی یاخته، ..........."

الف) فقط پتاسیم از مایع میان یاختۀ عصبی خارج می شود.

ب) قطعًا اختالف مقدار یون های دو طرف غشاء یاخته کم می شود.

ج) فقط پروتئینی درگیر است که با اتصال به نوعی گروه باردار فعالیت می کند.

د) قطعًا کانالی درگیر است که دریچه آن همواره باز است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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پل مغزی در ........... و در ............ قرار دارد.33

باالی نخاع ـ پا�ن بصل النخاع (2 پا�ن تاالموس ـ باالی مخچه (1

پا�ن مغز میانی ـ باالی بصل النخاع (4 پا�ن هیپوتاالموس ـ باالی مغز میانی (3

تالیفی پوریا ملکی

ق دارند، می توانند ............... (با تغ�ر)34 همۀ رشته های عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعّل

حالت آرامش را در بدن برقرار نمایند. (1

تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغ�ر دهند. (2

در صورت لزوم میلین می سازند. (3

پیام اندام ها را از طریق تارهای حسی به بخش مرکزی دستگاه عصبی ارسال نمایند. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ژن سازندۀ پرو تئین ................، توسط نورون های انسان بیا ن نمی  شود.35

غالف میلین (2 آنزیم های تنفس یاخته ای (1

گیرندۀ انتقال دهندۀ عصبی (4 کانال دریچه دار سدیمی (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟36

الف) غالف میلین همۀ یاخته های عصبی را می پوشاند.

ب) تعداد یاخته های پشتیبان چندبرابر یاخته های عصبی است.

ج) آکسون پیام عصبی را به سمت پایانۀ خود انتقال می دهد.

د) غالف میلین در دندریت های نورون حرکتی، بیشتر از تعدادشان در آکسون است.

3 (2 2 (1

4 (4 1 (3

تالیفی پوریا ملکی

هر جانوری که ساده ترین ............ را دارد، فاقد ............ است. (با تغ�ر)37

آبشش  - هومئوستازی (1

ساختار عصبی - همولنف (2

ساختار تنفسی در بین مهره داران - ایمنی غیراختصاصی (3

گردش خون بسته - گوارش برون یاخته ای (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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چندمورد عبارت درستی در ارتباط با انسان سالم بیان می کند؟38

الف) مننژ همانند سد خونی مغزی در خارج از جمجمه دیده می شود.

ب) در شیار بین دو نیمکرۀ مخ سه الیۀ داخلی، میانی و خارجی مننژ وجود دارد.

ج) تاالموس همانند هیپوتاالموس و برخالف مخچه با پردۀ مننژ در تماس نیست.

د) سد خونی مغزی همانند پردۀ خارجی مننژ از بافت پوششی تشکیل شده است.

ه) داخلی ترین پردۀ مننژ به بخش خاکستری مخ و بخش سفید نخاع چسبیده است.

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی مسعود حدادی

در یک سلول عصبی، در حال استراحت، .....................39

پمپ سدیم - پتاسیم فعال نیست. (2 سدیم به درون وارد نمی شود. (1

کانال های دریچه دار پتاسیم، باز است. (4 کانال های دریچه دار سدیم، بسته است. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

در بخشی از دندریت یک یاختۀ عصبی رابط، در هنگام برقراری پتانسیل ............40

آرامش، انتقال فعال یون های پتاسیم توسط پروتئین انجام می شود که حین جابه جایی پتاسیم فسفات متصل هستند. (1

عمل تحریکی، به ازای هر بازه با ۱۰۰ میلی ولت تغ�ر در پتانسیل غشاء نوعی کانال دریچه دار اختصاصی باز است. (2

آرامش، خروج یون های سدیم از درون یاخته فقط از طریق پمپ سدیم پتاسیم در گرۀ رانویه اتفاق می افتد. (3

عمل تحریکی، هر جابه جایی یون های پتاسیم به دنبال خروج سه یون سدیم اتفاق می افتد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

دربارۀ گیرنده های حسی در جانوران مختلف، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟41

پیام عصبی شنوایی در جیرجیرک به دنبال تحریک مکانیکی گیرنده به گره های شکمی در سراسر بدن ارسال می شود. (1

گیرنده های موجود در پاهای مگس دارای پروتئین هایی در غشا است که جایگاه اتصالی برای مولکول های شیمیایی دارد. (2

گیرنده های نوری موجود در چشم در نوعی زنبور می تواند نوری با طول موج کمتر از ۴۰۰ نانومتر را جذب کند. (3

یاخته های گیرنده ای موجود در کانال های جانبی اسبک ماهی به دنبال تحریک منجر به تغ�ر نفوذپذیری در چند رشتۀ عصبی (4

می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در بافت عصبی انسان، هر یاخته ای قطعًا ..........."42

الف) دارای آنزیم های فعال الزم برای همانندسازی ماده وراثتی در میان یاخته خود می باشد.

ب) قادر به تبدیل یک مولکول اکسیژن به دو مولکول آب در فضای درونی راکیزه می باشد.

ج) قادر است به سه روش مختلف،  تولید کند.

د) می تواند با استفاده از پروتئین های خاصی کروماتین خود را فشرده کرده و کروموزوم پدید آورد.

ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ............ الیه از لولۀ گوارش بعد از دهان از سمت داخل، قطعًا یاخته هایی ............43

سومین - در تشکیل مادۀ زمینه ای یک بافت پیوندی سست نقش دارند. (1

اولین - در بافتی بدون فضای بین یاخته ای یافت می شوند. (2

دومین - یاخته هایی با هستۀ جانبی دیده می شوند. (3

چهارمین - تمامی اجزای غشاء پایه را با کمک آنزیمی غیرپروتئینی سنتز می کنند. (4

تالیفی موسی بیات

در فرآیند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، کدام ویژگی در مورد هر نورون رابط موجود در بخش خاکستری44

نخاع، درست است؟ (با تغ�ر)

حاوی ژن های میلین ساز است. (2 در عصب نخاعی یافت می شود. (1

فقط با نورون های حرکتی در ارتباط است. (4 دارای دندریت بسیار طویل است. (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "درون کرۀ چشم انسان، هر ماهیچه ..........."45

حلقوی، قطعًا تحت تأثير اعصاب خودمختار فعالیت می کند. (1

متصل به تارهای آویزی، در تماس با بخش های غیرالیه ای شفاف کرۀ چشم قرار دارد. (2

کنترل کنندۀ قطر مردمک، از گلوکز موجود در زاللیه تغذیه می کند. (3

در تماس با زجاجیه، یاخته هایی با یک هسته و چندین میتوکندری دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟46

"در انسان، انجام ............ عضالت بدن، متأثر از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد

............ نقش است."

الف) همۀ حرکات ارادی - فاقد           ب) همۀ حرکات غیرارادی - دارای

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی - فاقد د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی - دارای

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟47

"در هر جاندار پریاخته  ای، به  منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ............"

اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود. (1

نفوذپذیری غشاء   یاختۀ پس  سیناپسی تغ�ر نماید. (2

پیک  های کوتاه  برد از یاختۀ پیش  سیناپسی ترشح گردد. (3

مولکول  های شیمیایی به گیرنده  های اختصاصی خود متصل گردند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

باتوجه به تصویر زیر نمی توان گفت ............48

بخش "الف" همانند بخش "ب" می تواند پیک دوربرد که در استخوان گیرنده دارد تولید کند. (1

فعالیت بخش "الف" و "ب" می تواند باعث تغ�ر مقدار مواد عبوری از بخش "ج" گردد. (2

در بخش "ج" و "الف" برخالف "ب"، یاخته های تحت کنترل اعصاب خودمختار وجود دارد. (3

بخش "الف" و "ب" همانند بخش "ج" در قسمتی از خود با پردۀ پیوندی لولۀ گوارش تماس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی دربارۀ این جاندار صادق است؟49

مغز آن، از چند گرۀ مجزا تشکیل شده است. (1

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد. (2

دهانۀ قیف مژک دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. (3

تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی صورت می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در پی اتصال هر نوع انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ اختصاصی خود در مغز انسان، ............ نورون پس سیناپسی ادامه می یابد.50

ورود ناگهانی یون های سدیم به (2 فرآیند رونویسی از ژن  ها در (1

ورود بسیاری از مواد موجود در خون به (4 فرآیند بازسازی  در سیتوپالسم (3NAD+

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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بخشی از ساقۀ مغز انسان که نسبت به سایرین به بخش حاوی گیرنده  های حساس به افزایش کربن دی  اکسید نزدیک  تر است، چه51

مشخصه  ای دارد؟

می  تواند دم را خاتمه دهد و مدت  زمان دم را تنظیم نماید. (1

باعث تنظیم دمای بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می  شود. (2

در فعالیت  های شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد. (3

با دریافت پیام گیرنده  های مفاصل و عضالت اسکلتی، وضعیت بدن را تنظیم می  کند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در هر ............52

زنبورعسل، عالوه بر گیرندۀ نوری، گیرنده های پرتوهای فرابنفش نیز در ساختار چشم وجود دارد. (1

جیرجیرک، برخالف انسان گیرنده های حسی با پردۀ صماخ رابطۀ نزدیکی دارد. (2

گرۀ رانویه، هنگام هدایت پیام، پمپ سدیم پتاسیم برای مدت زمانی کوتاه به تبادل یون ها نمی پردازد. (3

فرد مبتال به پیرچشمی برخالف نزدیک بینی، تصاویر اجسام نزدیک به عدسی به خوبی روی شبکیه قرار نمی گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در هر یاخته غیرعصبی از بافت عصبی انسان، ............53

بخش هایی از کروماتین که حاوی ژن های الزم برای انجام همانندسازی هستند، فشرده می باشد. (1

ساختن  با استفاده از همۀ روش های موجود در طبیعت انجام می شوند. (2

یک مولکول اکسیژن می توان چهار الکترون و چهار پروتون دریافت کند. (3

مولکول پیروات پس از تولید درون مایع میان یاخته به درون راکیزه انتشار می یابد. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کاسیا رابطۀ همزیستی دارد، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟54 دربارۀ ویژگی جانوری که با گیاه آ

طناب عصبی در این جانور شکمی است که از چندین رشته بین گره های عصبی تشکیل شده است. (1

در هر واحد بینایی این جانور چندین یاختۀ گیرنده وجود دارد. (2

تنفس در این جانور توسط لوله های مرتبط انجام می شود که منافذی به سطح بدن دارند. (3

در این جانور قطعًا مولکول هایی وجود دارد که توانایی شناسایی آنتی ژن های مختلف را از هم دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)55

"در وضعیتی از مغز گوسفند که لب های (پیازهای) بویایی روبه  باال هستند،.............. دیده می شوند."

الف) اجسام مخطط درون بطن 3

ب) تاالموس ها در باالی رابط سه گوش

ج) برجستگی های چهارگانه، درون بطن های 1 و 2 

د) بطن های 1 و 2 پا�ن تر از درخت زندگی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ............56

نورون های حسی نخاع، دندریت و آکسون از دو نقطۀ مقابل هم خارج می شوند. (1

مواردی آکسون و دندریت یک نورون متصل به هم هستند. (2

هر نورون حسی، آکسون کوتاه تر از دندریت است. (3

هر نورون حرکتی، آکسون دارای میلین است. (4

تالیفی منصور کهندل

ساختار زیر در جانداری دیده می شود که ............57

دارای همولنف، سلوم و طناب عصبی شکمی در بدن خود است. (1

چون امکان جفت یابی مناسبی ندارد، به صورت هرمافرودیت زندگی می کند. (2

بیشتر مادۀ دفعی نیتروژن دارش که حاصل سوخت وساز اسیدهای نوکلئیک است از این راه دفع (3

می شود.

ساختار اسکلت در آن درونی یا بیرونی نبوده و بسیار شبیه به اسکلت عروس دریایی است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ارتباط با عمل پمپ سدیم - پتاسیم واقع در غشای نورون ها، کدام عبارت نادرست است؟58

ایجاد پتانسیل آرامش در سلول (1

افزایش بار مثبت در بیرون غشاء (2

انتقال یون های با بار مثبت به دو سوی غشاء (3

منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یون های با بار منفی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385
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در انسان، سالم و بالغ داخلی ترین پردۀ مننژ ................... (با تغ�ر)59

دارای مویرگ های خونی فراوان است. (1

با خارجی ترین پرده مننژ در تماس مستقیم می باشد و موادی را مبادله می کند. (2

دارای حفرات بزرگ و کوچک می باشد. (3

نمی تواند سبب ایجاد سد خونی - مغزی شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کدام عبارت دربارۀ هر ناقل عصبی تحریک کنندۀ ماهیچه های بدن انسان درست است؟60

پس  از انتقال پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد. (1

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد. (2

به جایگاه ویژۀ خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود. (3

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟61

در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند. (1

اسکلت آن، عالوه  بر کمک به حرکت، وظيفۀ حفاظتی دارد. (2

با تحریک هر گرۀ عصبی، همۀ ماهیچه های بدن فعال می شوند. (3

رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

یک سلول عصبی با سلول غیرعصبی ارتباط سیناپس دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون در این نورون، صرف کدام62

مورد نمی شود؟

اتصال انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ ویژه اش (2 سنتز مولکول های انتقال دهندۀ عصبی (1

آزادسازی انتقال دهندۀ عصبی به فضای سیناپسی (4 برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

كدام گزینۀ درست است ؟63

1) در الیۀ بیرونی پوست آدمی، به طور معمول نمی تواند یاخته های مربوط به بافت پیوندی را مشاهده كرد 

2) هر پیک دوربرد هورمونی برای ورود به خون باید از بافت پوششی سنگفرشی ساده و غشای پایۀ آن عبور كند.

3) بخشی از یاخته های عصبی كه ترشح كننده هورمون ضدادراری هستند، در جلوی چلیپای بینایی آدمی قرار گرفته است.

4) پوشش پیوندی گیرندۀ حس فشار در سطح بدن، هم با غشای نورون حسی و هم با غشای نوروگلیای اطراف آن در تماس

است. 

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در انسان، محل قرار گرفتن کدام،   نادرست بیان شده است؟64

مخچه در پشت ساقۀ مغز (2 تیموس در جلوی نای (1

شبکۀ اول مویرگی در بخش مرکزی کلیه (4 ماهیچۀ دوسر در پشت ران (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در انعکاس عقب کشیدن دست، ............65

از هر سیناپسی که نورون حرکتی در آن پیش سیناپسی است، ناقل عصبی تحریکی آزاد می شود. (1

هر یاختۀ عصبی که بخشی از آن درون عصب نخاعی قرار دارد، از یک یاختۀ عصبی دیگر پیام دریافت می کند. (2

هر نورونی که جسم یاخته ای آن در نخاع قرار دارد، توسط یاخته های پشتیبان تغذیه می شود. (3

هر آکسون کوتاه قطعًا به صورت جهشی پیام عصبی را هدایت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در انسان، رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند ............66

سبب انقباض هم زمان سلول های هر دو بطن شوند. (1

سبب انقباض همۀ تارهای میوکارد قلب شوند. (2

در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند. (3

تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغ�ر دهند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کدام مورد دربارۀ جانوران مهره  داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آن  ها، همراه باهم وارد رگی می  شود که ابتدا67

به دو شاخه تقسیم می  گردد؟

همانند پرندگان، پیچیده  ترین شکل کلیه را دارند. (1

برخالف خزندگان، ابتدایی  ترین طناب عصبی شکمی را دارند. (2

برخالف خزندگان، به کمک ساده  ترین اندام تنفسی هم به تبادالت گازی می  پردازند. (3

همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره  داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می  کنند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

به طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاختۀ عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟68

در زمانی که اختالف  پتانسیل دو سوی غشا به کمترین مقدار خود برسد، فقط یک نوع یون از غشا عبور می  کند. (1

سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطۀ متوالی یک رشتۀ عصبی (با قطر یکنواخت)، مقدار ثابتی است. (2

با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه  دار یونی، مقدار اختالف   پتانسیل دو سوی غشا بدون تغ�ر خواهد ماند. (3

ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطۀ مجاورش وابسته است. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام مورد دربارۀ همۀ بی  مهرگانی صادق است که به کمک نفریدی، عمل دفع مواد زائد را به انجام می  رسانند؟69

ساختاری جهت بستن منافذ تنفسی سطح بدن دارند. (1

با کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می  کنند. (2

همولنف در آن  ها، ازطریق رگ  ها به درون حفره  هایی پمپ می  شود. (3

مواد زائد بدن آن  ها، توسط کریچه (واکوئل)های انقباضی دفع می  شود. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

با در نظر گرفتن فرآیند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با یک جسم داغ، چند مورد، دربارۀ نورون های رابطی که فقط در70

مادۀ خاکستری نخاع یافت می شوند، درست است؟ (با تغ�ر)

الف) دارای دندریت های طویل هستند.

ب) تنها با نورون های حرکتی ارتباط دارند.

ج) توسط یاخته های پشتیبان پوشش دار می شوند.

د) در جابه جایی یون ها در دو سوی غشای بعضی نورون ها نقش دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در ارتباط با دو جانور موش و زرافه، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟71

انرژی موردنیاز در هر دو جانور به شیوه مشابهی از غذای خورده شده تأمین می شود. (1

اندام جلوئی حرکتی در هر دو جانور کار متفاوتی انجام می دهند ولی طرح ساختاری یکسان دارند. (2

بخش جلوئی طناب عصبی در هر دو جانور برآمده است و مغز را تشکیل می دهد. (3

انرژی مواد غذایی در یاخته های بافت عصبی هرکدام از آن ها با فرآیندهای متفاوتی آزاد می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

تارهای بلند عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، می توانند ..............(با تغ�ر)72

به واسطه پمپ سدیم- پتاسیم غشاء خود، به پتانسیل آرامش دست می یابند. (1

اطالعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند. (2

پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند. (3

به واسطۀ فعالّیت نوعی سلول های عصبی عایق بندی شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟73

انتقال ویژگی های ارثی در جاندارانی که ............، هیچ گاه بدون ............ ممکن نیست.

الف) سطوح تنفسی ویژه دارند - تشکیل آرایش چهارتایه ها

ب) مواد مغذی را به طور مستقیم از محیط، با انتشار ساده دریافت می کنند - تشکیل کامه

ج) بخش جلوئی طناب عصبی آن ها به صورت برجسته درآمده - تقسیم تخمک لقاح نیافته

2 مورد (2 1 مورد (1

صفر مورد (4 3 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی که جنین در بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای، با مادر ارتباط خونی دارد صادق است؟ (با تغ�ر)74

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود. (1

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. (2

شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آن ها قرار دارد. (3

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت فقط دربارۀ بعضی از بی  مهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟75

به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می  نمایند. (1

به  منظور تنظیم فشار اسمزی بدن خود، از کریچه  های انقباضی استفاده می  کنند. (2

ساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لوله  های منشعب و مرتبط تنفسی دارند. (3

یاخته  های حفرۀ گوارشی آن  ها، ذره  های مواد غذایی را ازطریق فاگوسیتوز دریافت می  کنند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

زمانی که اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشای نورون صفر باشد، می توان گفت به طورقطع ............76

کانال های دریچه دار سدیمی باز هستند و سدیم در حال وارد شدن به درون یاخته است. (1

کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند و پتاسیم در حال خارج شدن از نورون است. (2

مقدار یون های سدیم، یا پتاسیم و یا هر دو در دو سوی غشا نسبت به حالت آرامش تفاوت دارد. (3

هیچ کدام از کانال ها دریچه دار نیستند و در عوض پمپ سدیم پتاسیم فعالیت زیادی دارد. (4

تالیفی مسعود حدادی

اعصاب خودمختار ............ اعصاب پیکری فعالیت ماهیچه های ............ و ............ را بر عهده دارد.77

برخالف ـ ارادی ـ غیرارادی (2 همانند ـ ارادی ـ غده ها (1

همانند ـ غیرارادی ـ غده ها (4 برخالف ـ غیرارادی ـ غده ها (3

تالیفی پوریا ملکی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

جانداری که بیشترین تعداد قلب خود را در فاصلۀ میان حلق و چینه دان دارد، کرم خاکی است (5 جفت قلب کمکی) ولی کرم

خاکی فاقد یاخت شعله ای است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تمام نرم تنان متانفریدی (نوع پیشرفتۀ نفریدی) دارند ولی اکثرشان فاقد گردش خون بسته، دارای همولنف هستند.

گزینۀ 2: در تمام مهره داران، برخی نرم تنان و کرم های حلقوی (کرم خاکی) عملکرد سیستم دفعی به وجود شبکۀ مویرگی وابسته

است. در نرم تنان، مانند اکثر بی مهرگان، طناب عصبی شکمی دیده می شود و در نرم تنان خشکی مانند حلزون و لیسه، به جای

آبشش، شش وجود دارد.

گزینۀ 3: در حشرات (از راه لوله های مالپیگی) و در ماهی های غضروفی (مانند سفره ماهی و کوسه ماهی) غدد نمکی باعث ورود

یون ها به لولۀ گوارش می شوند. در ملخ غدد بزاقی وجود دارد که مجرای آن به دهان باز می شود و در سطح زیر چینه دان،

پیش معده و کیسه های معده قرار گرفته است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 2

در شروع پتانسیل عمل کانال های دریچه دار سدیمی، باز و سدیم وارد سلول می  شود. در این هنگام کانال های دریچه دار پتاسیمی

همچنان بسته می باشند، که در اثر این عمل پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن مثبت تر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پتانسیل درون سلول نسبت به خارج آن مثبت تر می شود.

گزینۀ 3: در مرحلۀ   ادامۀ پتانسیل عمل کانال های دریچه دار سدیمی  بسته می شود.

گزینۀ 4: در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بیشتر می شود.

از کشور 1384 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 3

طبق گفتۀ کتاب ناقل عصبی از سلول پیش سیناپسی به داخل فضای سیناپسی آزاد شده و روی سلول پس سیناپسی اثر می کند.

تالیفی پوریا ملکی

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۱یازدهم

آقای کنکور

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 4

هنگام کم آبی دو سازوکار مختلف زیر را که در بدن روی می دهد باید بدانیم:

الف) کاهش آب = افزایش فشار اسمزی خوناب = تحریک گیرنده های اسمزی در زیرنهنج = تحریک مرکز تشنگی + ترشح هورمون

ضد ادراری از هیپوفیز پسین = افزایش بازجذب آب= افزایش فشار اسمزی ادرار

ب) کاهش حجم و فشار خون = اثر بر کلیه = ترشح آنزیم رنین = اثر بر پروتئین های خوناب = تولید یک مادۀ ویژه = اثر بر قشر

غدۀ فوق کلیه = ترشح آلدوسترون = اثر بر لوله های گردیزه در کلیه = افزایش بازجذب سدیم = افزایش بازجذب آب = غلیظ

شدن ادرار و افزایش فشار اسمزی آن

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 5

موارد الف، ب و ج نادرست هستند.

بررسی موارد:

، به جایگاه اختصاصی خود در سطح پمپ متصل می شوند. الف) نادرست. یون های سدیم پیش از اتصال 

ب) نادرست. با استفاده از پمپ سدیم- پتاسیم، یون های سدیم از مایع میان یاخته خارج و به درون مایع بین یاخته ای وارد

می شوند.

ج) نادرست. با اتصال فسفات به پمپ سدیم- پتاسیم، یون های سدیم و با جداشدن فسفات، یون های پتاسیم در عرض غشاء

جابه جا می شوند.

د) درست. ۳ یون سدیم در حین اتصال به فسفات از عرض غشاء عبور می کنند. درحالی که در حالت بدون فسفات دو یون پتاسیم

جابجا می شوند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 6

 عوامل محافظت کننده از مغز شامل: 

1) استخوان های جمجمه

2) پرده های مننژ

3) مایع مغزی- نخاعی

4) سد خونی- مغزی

5) یاخته های پشتیبان 

 که در همۀ آن ها یاخته وجود دارند و در این یاخته ها انواعی از کاتالیزورهای زیستی (آنزیم ها) تولید می شود. 

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 7

یاخته های بنیادی میلوئیدی پس از تقسیم و تمایز به گویچه های قرمز (که در ابتدا دارای هسته و اندامک می باشند)،

مگاکاریوسیت ها، نوتروفیل ها، بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و مونوسیت ها تبدیل می شوند. هسته این یاخته ها در مردان دارای 22

جفت کرموزوم غیر جنسی و یک جفت کرموزوم جنسی X و Y می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نادرست. افزایش فعالیت بخش قشری فوق کلیه باعث افزایش ترشح هورمون های کورتیزول و آلدوسترون می شود. کورتیزول با

تخریب پروتئین های خوناب سبب کاهش فشار اسمزی خوناب شده و همچنین آلدسترون با افزایش سدیم بدن سبب افزایش

احتمال خیز یا ادم می شود.

2) نادرست. عامل بیماری ماالریا انگلی تک سلولی می باشد؛ درنتیجه تعداد ائوزینوفیل های خون در افراد مبتال به ماالریا افزایش

می یابد. ائوزینوفیل ها دارای هسته ای دوقسمتی دمبلی شکل با میان یاخته دارای دانه های روشن درشت می باشند.

4) نادرست. افزایش فعالیت سمپاتیک سبب افزایش فشارخون، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 8

در بسیاری از کرم  های حلقوی سامانه های دفعی بنام متانفریدی وجود دارد که در ابتدای هرکدام قیف مژک داری دیده می شود،

دهانه این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد پس به درون آن تراوش رخ نمی دهد. سامانه دفعی در انسان کلیه است

که هم دارای لگنچه است که ساختاری قیف مانند دارد و هم ابتدای لوله ادراری (کپسول بومن) قیف مانند است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در قورباغه که از پمپ فشار مثبت برای تهویه استفاده می کند، اسکلت درونی استخوانی است و غضروف نیز دارد، ولی در

کوسه ماهی و سفره ماهی (دارای غدد راست روده ای برای دفع نمک) اسکلت فقط غضروفی است.

3) جیرجیرک نوعی حشره است که روی پاهای جلویی اش ساختاری جهت شنیدن دارد و سامانه دفعی آن نیز لوله های مالپیگی

می باشد، که از طریق این لوله ها مواد زائد، آب و یون ها به روده تخلیه می شود. آب و یون ها در راست روده دوباره جذب شده و

مواد زائد نیتروژن دار به همراه سایر مواد گوارش نیافته از مسیر لوله گوارش و مخرج دفع می گردند. ولی در جانوران دارای طناب

پشتی (همه مهره داران) کلیه اندام دفعی محسوب می شود.

4) پارامسی جانداری تک سلولی است پس مایع بین یاخته ای ندارد، برخالف میگو که جانور (پرسلولی می باشد) و دارای مایع

بین یاخته ای است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 1 9

به تصویر زیر دقت کنید و به یاد داشته باشید اینکه هر گره ماهیچه های مربوط به همان بند را کنترل می کند مربوط به بخش

حرکتی است ولی نکتۀ این سؤال مربوط به بخش حسی است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 10

فقط مورد (ج) درست است.

دقت کنید که صورت سؤال به (هر جاندار پریاخته) اشاره کرده است که شامل تمام گیاهان، تمام جانوران، اکثر قارچ  ها و برخی

آغازیان می  شود، ولی در موارد (الف) و (ب) و (د) به یاختۀ عصبی و سیناپس اشاره کرده که فقط مربوط به "اکثر" جانوران است؛

پس این گزینه ها حذف می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 11

همۀ ناقل های عصبی قابلیت اتصال به گیرنده های خود در یاختۀ پس سیناپسی را دارند.

ناقل های عصبی به یاخته های پس سیناپسی وارد نمی شوند (رد گزینۀ 1). ناقل های عصبی کانال های دریچه دار را باز می کنند (رد

گزینۀ 2). ناقل های عصبی مهاری، پتانسیل غشاء یاختۀ عصبی را به اندازۀ ۱۰۰ میلی ولت تغ�ر نمی دهند (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 12

فقط مورد (ب) درست است.

بررسی هریک از موارد:

الف) نادرست - هنگام شروع تحریک و ایجاد اولیۀ پتانسیل عمل، این مورد صادق نیست.

ب) درست - دو عامل مهم تع�ن  کنندۀ سرعت هدایت پیام عصبی عبارت اند از قطر تار و وجود یا عدم میلین. چون رشتۀ موردنظر

میلین ندارد و قطر آن ثابت است، پس سرعت هدایت در آن تقریبًا ثابت است.

ج) نادرست - در تمام لحظات و همۀ بخش ها (چه پتانسیل آرامش، چه پتانسیل عمل و چه پتانسیل مهاری) هر دو یون سدیم و

پتاسیم از غشاء یاخته عبور می کنند.

د) نادرست - در دو زمان، هر دو نوع کانال دریچه  دار سدیمی و پتاسیمی بسته  اند: یک هنگام پتانسیل آرامش و دیگری در نوک قلۀ

پتانسیل عمل. در هر دو مورد می  توان دربارۀ آن لحظه صحبت کرد، ولی نمی  توان گفت در لحظات بعد لزومًا پتانسیل غشا ثابت

می  ماند. مثًال: پس از نوک قلۀ پتانسیل عمل، اختالف  پتانسیل غشا کاهش خواهد یافت.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 13

پل مغزی در ترشح بزاق و اشک نقش دارد. پل مغزی در مجاورت بصل النخاع قرار دارد که مرکز کنترل عطسه و سرفه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ترشح مایع مغزی نخاعی توسط شبکه های مویرگی درون بطن های ۱ و ۲ مغزی انجام می شود. این مایع در اطراف مغز قرار

دارد که پرده های مننژ در آنجا قرار دارند.

گزینۀ ۲: پل مغزی جزئی از سیستم لیمبیک نیست!

گزینۀ ۴: برجستگی های چهارگانه بخشی از مغز میانی اند، نه پل مغزی!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 14

بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی در تنظیم کار غدد نقشی ندارند و موارد الف و د عبارت فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ انجام همۀ حرکات ارادی بدن متأثر از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی است.

ب و ج) نادرست؛ اعصاب خودمختار در تنظیم کار غدد نقش دارند.

د) درست؛ انعکاس ها حرکات غیرارادی عضالت اسکلتی هستند که توسط اعصاب پیکری انجام می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 15

پیام های حرکتی برای دست ها از نخاع ناحیۀ گردنی ارسال می شود که درست زیر بصل النخاع قرار دارد. بصل النخاع در کنترل فشار

خون و ضربان قلب نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - مدت زمان دم را، مرکزی در پل مغزی که باالتر از بصل النخاع است کنترل می کند.

گزینۀ 2: نادرست - مرکز تنظیم دمای بدن، گرسنگی و خواب، هیپوتاالموس  است که در باالی آن تاالموس ها قرار دارند.

گزینۀ 4: نادرست - هماهنگی فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن به کمک مغز توسط مخچه صورت می  گیرد که پشت ساقۀ مغز قرار

دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 16

موارد الف، ب، ج غلط است.

بررسی موارد:

الف: در انسان بیشتر حجم مغز را مخ تشکیل می دهد.

ب: مادۀ خاکستری از رشته های عصبی بدون میلین تشکیل شده است.

ج: میکروب ها از سد خونی ـ مغزی (نه مایع مغزی نخاعی) نمی توانند عبور کنند.

د: طبق شکل صفحۀ 11 مغز میانی در باالترین سطح ساقۀ مغز قرار دارد.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 1 17

بررسی موارد:

الف: گیرنده های ناقل عصبی نوعی پروتئین هستند و گلوتن پروتئین موجود در گندم یا جو است که مونومر هر دو آمینواسید و

یکسان است. (صحیح)

ب: پس از انتقال پیام سلول پیش سیناپسی (نه پس سیناپسی) ناقل عصبی اضافی را آندوسیتوز می کند. (غلط)

ج: پس از انتقال پیام دو راه برای از بین بردن ناقل عصبی اضافی موجود است (آنزیم، آندوسیتوز به سلول پیش سیناپسی). در عمل

آنزیم نوعی واکنش هیدرولیز اتفاق می افتد که آب مصرف می شود (نه تولید). (غلط)

د: سلول پس سیناپسی همان سلول ماهیچه ای است که هدف اش انقباض است. در انقباض هم سلول پس سیناپسی (ماهیچه)

تحریک می شود. (صحیح)

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 1

گام اول

گام دوم

18

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

مهره دارانی که سلول جنسی خود را به داخل آب رها می کند شامل ماهی ها و دوزیستان می شوند.

تمامی مهره داران دارای طناب عصبی پشتی بوده و پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجسته طناب عصبی یعنی مغز

انجام می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ماهی گردش خون ساده دارد.

گزینۀ3: همگی دارای دفاع غیر اختصاصی هستند.

گزینۀ4: دوزیستان بالغ شش دارند و از اکسیژن هوا استفاده می کنند.
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گزینه 3 19

در این مطالعات نشان داده شده موش های دارای ژن جهش یافته  موش های تازه متولد شده را بررسی کرده و از راه حواس،

اطالعاتی به مغز آن ها ارسال می شود، ولی این موش ها رفتار مراقبتی از نوزادها نشان نمی دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بررسی موش های تازه متولد شده به ژن  ارتباطی ندارد.

گزینۀ 2: والد ماده مورد بررسی قرار گرفت.

گزینۀ 4: در همه یاخته های مغز!؟

B

B

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 20

موارد الف، ج، هـ صحیح هستند. پا�ن ترین بخش مغز بصل النخاع است.

بررسی موارد:

الف: بصل النخاع زیر پل مغزی قرار دارد. (صحیح)

ب: بصل النخاع وظیفه ای در حرکت ندارد. (غلط)

ج: یکی از وظایف بصل النخاع کنترل تنفس است. (صحیح)

د: بصل النخاع همانند (نه برخالف) هیپوتاالموس در ضربان قلب نقش دارد. (غلط)

هـ: بصل النخاع مانند هیپوتاالموس که مرکز کنترل دمای بدن است، در فشارخون نقش دارد. (صحیح)

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 2 21

طبق شکل زیر در هر نیمکرۀ مخ انسان، لوب آهیانه با لوب های پیشانی، پس سری و گیجگاهی؛ و لوب گیجگاهی با لوب های

آهیانه، پیشانی و پس سری دارای مرز مشترک است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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گزینه 3 22

در دستگاه عصبی مرکزی، برخی یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) نقش تغذیۀ نورون را دارند (مواد غذایی را از مویرگ بدون منفذ

می گیرند تا به نورون برسانند).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ غدۀ رومغزی نسبت به مغز میانی، به جسم پینه ایی نزدیک تر است.

گزینۀ 2: نادرست؛ این گزینه در مورد لوب پیشانی درست است نه مغز میانی.

گزینۀ 4: نادرست؛ این گزینه در مورد بصل النخاع درست است نه مغز میانی.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 23

زیرنهنج (هیپوتاالموس) در تنظیم گرسنگی و خواب نقش دارد که پا�ن تر و جلوتر از تاالموس ها (مرکز تقویت اکثر اطالعات حسی)

قرار دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. بخشی از مغز که در فرآیند حرکت، شنوایی و بینایی نقش دارد، مغز میانی است (باالترین بخش ساقۀ مغز) نه

هیپوتاالموس.

گزینۀ 2: نادرست. هیپوتاالموس از اجزای هیپوکامپ (اسبک مغز) محسوب نمی شود. خود هیپوکامپ از اجزای سامانۀ کناری

(لیمبیک) است. در سطح کتاب درسی هیپوتاالموس عضو لیمبیک نیست.

گزینۀ 4: نادرست. مرکز انعکاس های تنفسی مانند دم، عطسه و سرفه، در بصل النخاع (پا�ن ترین بخش ساقۀ مغز و پا�ن ترین

مرکز عصبی داخل جمجمه) قرار گرفته است نه در هیپوتاالموس.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 24

به شکل زیر توجه کنید

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 25

کانال های نشتی (بدون دریچه) سدیمی و پتاسیمی همواره در طول پتانسیل عمل و حالت آرامش در حال فعالیت و جابه جایی

یون های اختصاصی خود می باشند؛ پس عملکرد آن ها وابسته به ولتاژ نیست بلکه به عواملی مانند شیب غلظت یون ها بستگی

دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) با باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی، اختالف پتانسیل ابتدا از 70- به صفر (کاهش) و سپس از صفر به 30+ (افزایش)

می رسد.

3) فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم پس از پایان پتانسیل عمل (نه در مراحل پایانی آن) افزایش می یابد.

4) حداقل میزان اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشاء نورون زمانی اتفاق می افتد که این اختالف پتانسیل به صفر برسد. در

طول پتانسیل عمل، دو بار اختالف پتانسیل به صفر می رسد اما در همه حاالت چه حالت آرامش و چه پتانسیل عمل، ورود سدیم

حداقل از طریق کانال های نشتی و خروج آن هم از طریق پمپ سدیم پتاسیم همواره در حال رخ دادن است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 26

كربن دی اكسید، از جمله مواد گشادكنندۀ رگی است كه با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارۀ رگ ها، سرخرگ های كوچک را گشاد و

َبنداره های مویرگی را باز می كند تا میزان جریان خون در آن ها افزایش یابد. آئورت بزرگترین سرخرگ بدن است!

بررسی سایر گزینۀ ها :

گزینۀ 1: لنفوسیت های خارج شده از راه رگ خونی طحال، از راه بزرگ سیاهرگ زیرین و لنفوسیت های خارج شده از راه رگ لنفی

طحال از راه بزرگ سیاهرگ زبرین به قلب می رسند.

گزینۀ 2: چنین تار ماهیچه ای در حال تبدیل شده از نوع تند به كند است كه با ورزش صورت می گیرد. در ورزش، میزان مایع

خروجی از مویرگ خونی و میزان مایع وردی به مویرگ لنفی

افزایش چشمگیر می یابد.

گزینۀ 3: مراكز عصبی كنترل تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب نزدیک به هم و در بصل النخاع (پا�ن ترین بخش ساقه مغز) و پل

مغزی (بخش وسط ساقه مغز) قرار گرفته اند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 27

قبل از باز شدن دریچه  های پتاسیمی، دریچه های سدیمی باز شده اند و مقدار زیادی سدیم وارد سلول شده است. هنگام باز شدن

دریچه های پتاسیمی، پتاسیم در جهت شیب غلظت از سلول خارج می شود، پس پتاسیم درون سلول در این زمان بیشتر از بیرون

است. هم زمان با خروج پتاسیم، پتانسیل درون سلول به سمت منفی میل می کنند. با ورود سدیم و خروج پتاسیم از سلول غلظت

یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا از حالت عادی یا آرامش خارج می شود.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1393
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گزینه 2 28

چون انعکاس ها پاسخ های حرکتی سریع هستند پس باید نورون های این دستگاه میلین دار باشند تا در کمترین زمان بیشترین

فعالیت انجام شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: انعکاس ها آموخته نمی شوند.

گزینۀ3: در انعکاس ها هم دستگاه عصبی پیکری و هم دستگاه عصبی خودمختار می توانند دخالت داشته باشند.

گزینۀ4: مرکز برخی از انعکاس های بدن نخاع است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 4 29

الف) ورود پیرووات به میتوکندری همواره برخالف جهت شیب غلظت است؛ بنابراین کلمۀ "می تواند" برای آن غلط است. البته

درون بری می تواند در جهت یا خالف جهت شیب غلظت انجام شود. (نادرست)

ب) ورود یون هیدروژن به فضای بین دو غشا همانند ورود یون هیدروژن به تیالکوئید با صرف انرژی الکترون ها انجام می شود.

(نادرست)

ج) گروهی از ویتامین های محلول در آب با انتشار جذب می شوند. از طرفی در اسمز آب در هر دو جهت حرکت می کند. (درست)

د) کیسه های کوچک حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی وارد نمی شوند بلکه محتویات خود را به فضای سیناپسی وارد می کنند.

(نادرست)

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 30

آنچه طی پتانسیل عمل بازگشت به پتانسیل آرامش می شود بازشدن کانال های دریچۀ پتاسیمی است. پس بسته شدن یا بسته بودن

آن در بازگشت به پتانسل آرامش اثر سوء دارد.

در مورد سایر گزینه ها می توان گفت:

در زمانی که غلظت یون سدیم در سلول زیاد است، بسته ماندن کانال سدیمی، موجب عدم ورود بیشتر سدیم به داخل سلول شده

و درنتیجه اثر مثبتی برای رسیدن به پتانسیل آرامش دارد. ضمنًا فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم با وارد کردن دو یون پتاسیم به داخل

و خارج کردن سه یون به خارج از سلول اثر مثبتی بر تعادل غلظت سدیم ـ پتاسیم می گذارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

گزینه 1 31

انعکاس چون فرآیندی است که به سرعت باید انجام شود لذا یاخته های نوروگلیا با تولید میلین در این فرآیند نقش مهمی  دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: انعکاس ها آموخته نمی شوند و به تجربه و یادگیری احتیاجی ندارند.

گزینۀ 3: در طی فرآایند انعکاس دستگاه عصبی پیکری نیز نقش دارد.

گزینۀ 4: این گزینه برای فرایند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ صادق نیست!

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 32

منظور سؤال از جابه جایی بدون صرف انرژی یاخته حین پتانسیل آرامش، جابه جایی با کانال نشتی است. فقط مورد "ب" جملۀ

فوق را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. ازطریق کانال نشتی سدیم نیز می تواند به درون یاخته وارد شود. ازطرفی در حین جابه جایی یون پتاسیم نیز

می تواند به درون یاخته وارد شود.

ب) درست. با ورود یون های سدیم و خروج یون های پتاسیم، غلظت این یون ها در دو طرف غشاء به هم نزدیک می شود.

ج) نادرست. منظور از پروتئین متصل شونده به گروه باردار پمپ سدیم- پتاسیم است که برای تغ�ر شکل فضایی و جابه جایی

یون ها به گروه فسفات مولکول  متصل می شود. جابه جایی با پمپ سدیم- پتاسیم با صرف انرژی یاخته انجام می شود.

د) نادرست. کانالی نشتی همواره باز است و دریچه ای ندارد.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 33

طبق شکل صفحۀ 11، پل مغزی در پا�ن مغز میانی و باالی بصل النخاع قرار دارد.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 2 34

همۀ نورون ها در صورت تحریک شدن دچار پتانسیل عمل شده و پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغ�ر دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: کاِر دو بخش دستگاه عصبی خودمختار (اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک) به طورمعمول عکس یکدیگر است. کار دستگاه

عصبی پاراسمپاتیک برقراری حالت آرامش در بدن است.

گزینۀ 3: نورون ها نمی توانند میلین بسازند بلکه نوروگلیاها این کار را انجام می دهند.

گزینۀ 4: دستگاه عصبی خودمختار بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی است پس می تواند پیام را خارج کند. نه وارد !.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

35

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

پروتئین های ویژۀ غالف میلین توسط برخی سلول های پشتیبان دستگاه عصبی یعنی برخی نوروگلیاها تولید می شود نه توسط

نورونها

بررسی سایر گزینه ها:

1- تمام یاخته های زنده دارای تنفس یاخته ای هستند.

3- تمام نورون ها عالوه بر پمپ سدیم-پتاسیم و کانال های نشتی، دارای کانال دریچه دار سدیمی و کانال دریچه دار پتاسیمی هم

هستند.

4- نورون های پس سیناپسی در غشای خود دارای گیرنده پروتئینی ناقل عصبی هستند که در واقع کانال یونی هم هست.

یادآوری: تمام پروتئین ها بر روی ماده وراثتی دارای ژن هستند و هنگامی تولید می شوند که مراحل بیان ژن صورت گیرد.

گزینه 2 36

دارای 3 مورد اشتباه (الف، ج، د)

بررسی موارد:

الف: غالف میلین بسیاری از یاخته های عصبی را می پوشاند (نه همه).

ج: آکسون پیام عصبی را به سمت پایانۀ خود هدایت می کند (نه انتقال).

د: دندریت های نورون حرکتی فاقد میلین هستند.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 2 37

جانوری که ساده ترین ساختار عصبی را دارد هیدر می باشد. هیدر از کیسه  تنان است و در بدن خود فاقد دستگاه گردش خون و

فاقد همولنف می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: ساده ترین آبشش ها برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی هستند. تمام جانداران  ازجمله ستارۀ دریایی توانایی

هومئوستازی را دارند.

گزینۀ3: پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران است، همان طور که می دانید همه جانوران دارای

ایمنی غیراختصاصی هستند.

گزینۀ4: ساده ترین گردش خون بسته مربوط به کرم خاکی است که لولۀ گوارشی دارد و درون آن گوارش برون یاخته ای انجام

می دهد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 3 38

فقط مورد "د" عبارت نادرستی را بیان می کند.

سد خونی مغزی از بافت پوششی سنگ فرشی یک الیه و پردۀ خارجی مننژ از بافت پیوندی تشکیل شده است.

بررسی سایر موارد:

الف) مننژ در اطراف نخاع نیز وجود دارد.

ب) به شکل 13 صفحۀ 9 توجه کنید.

ج) بخش های درونی مغز با پردۀ مننژ در تماس نیستند؛ مانند تاالموس، هیپوتاالموس، اپی فیز.

هـ) به شکل 13 و 12 صفحۀ 9 توجه کنید.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 39

در پتانسیل آرامش یا حالت استراحت نورون، کانال های دریچه دار سدیم ـ پتاسیم بسته می باشند ولی پمپ سدیم ـ پتاسیم فّعال

است  و با صرف انرژی سه یون سدیم (3 بار مثبت) را به خارج و دو یون پتاسیم (2 بار مثبت) را به داخل منتقل می کند. این کار

سبب ایجاد اختالف بار الکتریکی در دو سر غشاء می شود.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: سدیم از طریق کانال های همیشه باز (نشتی)، وارد سلول می شود.

گزینۀ 2: پمپ سدیم ـ پتاسیم فعال است.

گزینۀ 4: کانال های دریچه دار پتاسیمی  بسته هستند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

گزینه 2 40

در حین پتانسیل عمل در بخشی از یک یاختۀ عصبی زمانی که پتانسیل عرض غشا از 70- به 30+ (با ۱۰۰ میلی ولت تغ�ر) می رسد،

کانال دریچه دار سدیمی باز است و حین تغ�ر پتانسیل از 30+ به 70- کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": پمپ سدیم - پتاسیم در حین جابه جایی یون های سدیم به فسفات متصل است ولی در حین جابه جایی پتاسیم ها

فسفات ندارد.

گزينۀ "3": دندریت یک یاختۀ عصبی رابط می تواند دارا یا فاقد میلین و گرۀ رانویه باشد.

گزينۀ "4": فقط در پمپ سدیم - پتاسیم چنین است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 41

در حشرات هر گره فعالیت های مربوط به یک بند را کنترل می کند. پیام عصبی ایجادشده در پای جلویی جیرجیرک به همۀ

گره های سراسر بدن جیرجیرک نمی رسد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 42

دقت کنید که در بافت عصبی انسان، دو نوع یاخته عصبی و یاخته غیرعصبی دیده می شود. موارد "ج" و "د" به طور نادرستی

جمله فوق را تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. میتوکندری ها، مستقل از دنای هسته همانندسازی می کنند و تقسیم می شوند.

ب) درست. چون یاخته های بافت عصبی در حالت هوازی تنفس می کنند پس قادر هستند در انتهای زنجیرۀ الکترونی، به اکسیژن

الکترون داده و با تبدیل دو اتم اکسیژن به اکسید، دو مولکول آب ایجاد کنند.

ج) نادرست. به دو روش! در یاخته های انسان (به طور کلی جانوران) ساخت نوری  انجام نمی شود.

د) نادرست. تولید کروموزوم در یاخته های آماده برای تقسیم اتفاق می افتد، در صورتی که یاخته های عصبی تقسیم نمی شوند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 43

الیه های لولۀ گوارش به ترتیب از سمت داخل: ۱. مخاط ۲. زیر مخاط 3. الیۀ ماهیچه ای ۴. الیۀ بیرونی

۱) در الیۀ ماهیچه ای معده دو بافت پیوندی بین ۳ ماهیچه قرار می گیرد.

۲) هیچ بافتی بدون فضای بین یاخته ای نیست و این فضا تنها می تواند اندک باشد.

۳) در الیۀ زیرمخاط شبکه یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان قرار دارد. یاخته های پشتیبان دارای هستۀ حاشیه ای هستند.

۴) پروتئین ها با آنزیم rRNA که نوعی آنزیم غیرپروتئینی است سنتز می شوند، اما سنتز قند (در گلیکوپروتئین) با rRNA ممکن

نیست.

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 44

نورون های رابط در فرآیند انعکاس عقب کشیدن دست حاوی ژن های میلین ساز هستند اما این ژن ها در سلول های پشتیبان بیان

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نورون های رابط در عصب نخاعی یافت نمی شوند.

گزینۀ 3: نورون های رابط دندریت های کوتاه و منشعب دارند.

گزینۀ 4: نورون  رابط با نورون حسی و حرکتی در ارتباط هست.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 45

درون کرۀ چشم، ماهیچه های عنبیه (کنترل کنندۀ قطر مردمک)، ماهیچه جسم مژگانی (کنترل کنندۀ قطر عدسی) و ماهیچه های

اطراف سیاهرگ ها و سرخرگ های درون کرۀ چشم است. همۀ این ماهیچه ها از نوع صاف هستند. دقت کنید که ماهیچه های

عنبیه از زاللیه تغذیه نمی کنند، بلکه رگ خونی مجزایی برای تغذیه و اکسیژن رسانی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: همۀ ماهیچه های صاف تحت کنترل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار دارند. دقت کنید که ماهیچه های حلقوی کرۀ

چشم، شامل ماهیچۀ تنگ کنندۀ مردمک و ماهیچۀ جسم مژگانی است.

گزینۀ ۲: ماهیچۀ مژگانی هم با زاللیه و هم با زجاجیه تماس دارد.

گزینۀ ۴: در همۀ ماهیچه های صاف، یاخته ها تک هسته ای هستند و چون فعالیت انقباضی انجام می دهند، پس چندین

میتوکندری دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 46

فقط مورد "الف" عبارت را به درستی کامل می کند.

بررسی موارد:

الف) همۀ حرکات ارادی عضالت بدن، به کمک دستگاه عصبی پیکری صورت می گیرد که در تنظیم کردن ترشح غدد نقشی ندارد.

ب) توجه داشته باشید که دستگاه عصبی خودمختار نیز در حرکات غیر ارادی عضالت صاف و قلبی نقش ایفا می کند.

ج) همۀ حرکات ارادی تحت تأثیر بخش پیکری هستند.

د) اعصاب پیکری در فعالیت غده ها فاقد نقش است.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 47

همۀ جانداران پریاخته  ای (گیاهان، جانوران و...) می  توانند به محرک  های شیمیایی داخلی و خارجی پاسخ دهند. برای بروز پاسخ به

محرک  های شیمیایی الزم است تا مولکول  های شیمیایی به گیرنده  های اختصاصی متصل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1و 2 و 3: دستگاه عصبی فقط در جانوران مشاهده می  شود و گیاهان فاقد آن هستند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 48

هر سه بخش دارای رگ و درنتیجه یاخته های ماهیچۀ صاف هستند که تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. از بخش "الف" ( غدۀ فوق کلیه) هورمون تستوسترون و از بخش "ب" هورمون اریتروپویتین ترشح می شود که به

ترتیب روی یاخته های استخوانی اثر رشدی و روی مغز قرمز استخوان اثر خونسازی دارد.

گزینۀ 2: درست. بخش "الف" می تواند تحت شرایطی میزان ترشح آلدوسترون را افزایش دهد که با اثر بر بخش "ب" و با بازجذب

سدیم و درنتیجه بازجذب آب مقدار ادرار موجود در بخش "ج" کاهش یابد.

گزینۀ 4: درست. هر سه بخش در دو طرف ستون مهره ها، زیر دیافراگم و عقب حفرۀ شکمی قرار دارند و می دانیم که حفرۀ شکمی

توسط پردۀ صفاق پوشیده شده است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 49

از شته ها می توان برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده استفاده کرد. شته نوعی حشره است و در حشرات همولنف از طریق

منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: مغز حشرات از چند گرۀ به هم جوش خورده تشکیل شده است، نه گره های مجزا!

گزینۀ ۳: قیف مژک دار مربوط به سامانۀ دفعی متانفریدی است ولی سامانۀ دفعی حشرات لوله های مالپیگی است.

گزینۀ ۴: برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی معادل دیگری برای آبشش است. حشرات سامانۀ تبادلی نایدیسی دارند، نه

آبششی!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 50

فرآیند رونویسی از ژن ها از کارهای همیشگی سلول ها است. بنابراین در اتصال هرگونه انتقال دهندۀ عصبی (مهارکننده یا

تحریک کننده) رونویسی از ژن ها ادامه می یابد و مختل نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: اگر انتقال دهندۀ عصبی از نوع مهارکننده باشد، ورود ناگهانی سدیم به نورون پس سیناپس اتفاق نخواهد افتاد.

گزینۀ3: فرآیند بازسازی  در میتوکندری انجام می شود.

گزینۀ4: در مغز انسان سد خونی- مغزی وجود دارد که از ورود بسیاری از مواد موجود در خون به سلول ها (ازجمله نورون

پس سیناپسی) جلوگیری می کند.

NAD+

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 51

بخش حاوی گیرنده  های حساس به افزایش کربن دی  اکسید در ساقۀ مغز بصل  النخاع است و نزدیک  ترین بخش ساقۀ مغز به

بصل  النخاع پل مغزی است. همان  طور که می  دانید پل مغزی می  تواند مدت زمان دم را تنظیم کند و دم را خاتمه دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هیپوتاالموس این وظایف را بر عهده دارد که در ساقۀ مغز وجود ندارد.

گزینۀ 3: مغز میانی در فرآیندهای شنوایی و بینایی و حرکت دخالت دارد و این کارها مربوط به پل مغزی نیست.

گزینۀ 4: منظور این گزینه مخچه است. توجه داشته باشید که مخچه در پشت ساقۀ مغز قرار دارد و جزء ساقۀ مغز نیست.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 52

پیرچشمی درواقع نوعی دوربینی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ گیرندۀ نوری زنبورعسل توان تشخیص پرتوهای فرابنفش را هم دارد.

گزینۀ 2: نادرست؛ پردۀ صماخ انسان با گیرندۀ صوتی تماس ندارد ولی قطعًا گیرندۀ حس درد را دارد!

گزینۀ 3: نادرست؛ پمپ سدیم پتاسیم چه قبل و چه هنگام و چه پس از پتانسیل عمل از کار نمی افتد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 53

در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری در یاخته های نوروگلیا، اکسیژن به عنوان پذیرندۀ نهایی الکترون عمل می کنند

و مولکول اکسیژن شکسته شده و دواتم اکسیژن پدید می آید. هر اتم اکسیژن دو الکترون و دو پروتون دریافت می کند و آب تولید

می نماید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فشرده بودن کروماتین می تواند به معنی عدم بیان ژن ها باشد. به این ترتیب در این گزینه عنوان شده است که ژن های

هلیکاز و دنابسپاراز در یاخته های غیرعصبی بافت عصبی بیان نمی شوند. دقت کنید که یاخته های نوروگلیا همانندسازی کرده و

تقسیم می شوند.

گزینۀ 2: ساخت  با سه روش در سطح پیش ماده، به صورت اکسایشی و به صورت نوری اتفاق می افتد. در یاخته های

جانوران  به صورت نوری تولید نمی شود.

گزینۀ 4: مولکول پیروات با انتقال فعال به درون راکیزه وارد می شود، نه با انتشار.

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 54

این جانور حشره است. در همۀ حشرات الزامًا مولکولی با قابلیت و شناسایی آنتی ژن های مختلف وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 55

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

در این وضعیت:

الف) اجسام مخطط درون بطن 1 و 2 هستند.

ب) تاالموس ها پا�ن تر از رابط سه گوش هستند.

ج) برجستگی های چهارگانه پا�ن تر از بطن 1 و 2 است.

د) بطن های 1 و 2 باالتر از درخت زندگی (مخچه) هستند.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 56

گزینۀ 1: نادرست. نورون های حسی نخاع از نوع یک قطبی هستند و دندریت و آکسون از یک نقطه از جسم سلولی خارج

می شوند. در این نورون ها، آکسون و دندریت به هم پیوسته اند.

گزینۀ 3: نادرست. در برخی نورون های حسی، آکسون درازتر از دندریت است.

گزینۀ 4: نادرست. در برخی نورون های حرکتی، میلین وجود ندارد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 57

تصویر مربوط به پروتونفریدی در کرم پهن آبزی به نام پالناریا است.

هرمافرودیت (نرماده) در جانورانی مانند کرم های پهن (پالناریا / کرم کدو / کرم کبد) و کرم های حلقوی (مانند کرم خاکی) که

حرکت کند دارند و امکان جفت یابی مناسبی ندارند دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پالناریا مانند سایر کرم های پهن، فاقد گردش خونی همولنف، سلوم و طناب عصبی شکمی است. طناب عصبی پالناریا

به صورت نردبانی شکل است نه شکمی.

گزینۀ 3: بیشتر مادۀ دفعی پالناریا از راه سطح بدن صورت می گیرد و کار پروتونفریدی در آن بیشتر دفع آب است تا دفع مواد زائد

نیتروژن دار.

گزینۀ 4: کرم ها به طورکلی فاقد اسکلت هستند.

یادآوری: اسکلت عروس دریایی بیرونی یا درونی نیست و از انواع آب ایستایی است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 58

یادآوری 1: همیشه و در هر حالتی مقدار سدیم بیرون سلول و مقدار پتاسیم درون سلول زیاد است و این ویژگی را پمپ سدیم ـ

پتاسیم ایجاد می کند.

یون های سدیم و پتاسیمی که در دو طرف غشاء نورون ها وجود دارند دارای بار مثبت هستند. این اختالف توازن بارهای الکتریکی

به عّلت اختالف در تراکم یون های پتاسیم نسبت به سدیم در خارج از سلول است.

پمپ سدیم ـ پتاسیم با صرف انرژی سه یون سدیم (سه بار مثبت) را به خارج و دو یون پتاسیم (دو بار مثبت) را به داخل منتقل

می کند. این کار موجب اختالف بار الکتریکی در دو سوی غشاء می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

گزینه 1 59

داخلی ترین پردۀ مننژ با قشر مخ ارتباط مستقیم دارد و دارای مویرگ های خونی فراوانی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه2: دارای تماس مستقیم نیست!

گزینه3: پردۀ خارجی مننژ دارای حفرۀ خونی است.

گزینه4: رگ های خونی سد خونی - مغزی را ایجاد می کنند که در پردۀ داخلی مننژ به مقدار فراوانی وجود دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 60

همۀ ناقلین عصبی روی گیرندۀ خود که نوعی پروتئین کانالی است اثر کرده و باعث باز شدن این کانال می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ناقل عصبی پس از اعمال اثر روی یاختۀ پس سیناپسی ممکن است با آندوسیتوز به درون یاختۀ پیش سیناپسی جذب شود.

گزینۀ ۲: ناقل عصبی در جسم یاخته ای تولید می شود.

گزینۀ ۳: گیرندۀ ناقل عصبی در غشاء یاخته تار ماهیچه ای قرار دارد نه درون یاخته!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 2 61

منظور سؤال، شته (نوعی حشره) است که می دانیم اسکلت خارجی آن عالوه بر کمک به حرکت (اتصال به ماهیچه ها) نقش

حفاظتی نیز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. قلب حشرات دارای تعدادی منفذ دریچه دار برای ورود خون (همولنف) است که هنگام انبساط قلب باز و هنگام

انقباض قلب بسته اند.

گزینۀ 3: نادرست. با تحریک هر گرۀ عصبی در حشرات، ماهیچه های مربوط به همان بند تحریک می شوند.

گزینۀ 4: نادرست. حشرات یک طناب عصبی دارند و توصیف دو طناب عصبی موازی مربوط به کرم پهن پالناریا است نه حشرات.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 62

منظور از انرژی حاصل از زنجیرۀ انتقال الکترون، ATP است، که صرف اتصال انتقال دهندۀ عصبی به گیرنده اش در سلول

پس سیناپسی نمی شود زیرا انتقال دهندۀ عصبی و گیرنده اش ازنظر ساختاری مکمل هم هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ1: سنتز انتقال دهنده های عصبی مانند سنتز مولکول های دیگر نیاز به مصرف ATP دارد. 

گزینۀ3: پمپ سدیم - پتاسیم که در برقراری پتانسیل آرامش غشا سلول نقش دارد برای فعالیت خود، نیاز به مصرف ATP دارد.  

گزینۀ4: آزادسازی انتقال دهندۀ عصبی که با فرآیند اگزوسیتوز انجام می شود نیاز به مصرف ATP دارد.   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 4 63

باتوجه به تصویر زیر، پوشش چندالیه پیوندی هم با انتهای دندریت و هم با میلین (غشای نوروگلیا یا همان یاخته پشتیبان) در

تماس است.

بررسی سایر گزینۀ ها :

گزینۀ 1: نادرست، یاخته های دندریتی (كه از تغ�ر مونوسیت های خون پس از دیاپدز پدید می آیند) می توانند مطابق تصویر زیر در

البه الی بافت پوششی دیده شوند. به خاطر داریم كه خون نوعی بافت پیوندی است.

گزینۀ 2: نادرست، هورمون HCG که از كوریون جنین به خون مادر ترشح می شود، برای رسیدن به خون مادر نیازی به عبور از جدار

مویرگ ندارد زیرا كوریون مستقیما با خون مادر درتماس است! ایده را بگیر اشكالی ندارد!

گزینۀ 3: نادرست، غدۀ هیپوفیز (زیر مغزی) غدۀ هیپوفیز (زیر مغزی) درست در پشت چلیپای بینایی قرار گرفته است، نه در جلوی

آن. این مورد را در تشریح مغز گوسفند هم می توان مشاهده كرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 64

گلومرول در بخش قشری کلیه قرار دارد که در زیر میکروسکوپ دانه دار دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تیموس در پشت استخوان جناغ و در جلوی نای قرار دارد.

گزینۀ 2: مخچه در پشت ساقه مغز و از دو نیمکره که در وسط آن ها بخشی به نام کرمینه قرار دارد تشکیل شده است.

گزینۀ 3: ماهیچۀ دو سر در پشت ران انسان قرار دارد.
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گزینه 3 65

در انعکاس عقب کشیدن دست، نورون های حسی، رابط و حرکتی فعالیت دارند. از بین این نورون ها جسم یاخته ای نورون های

رابط و حرکتی در بخش خاکستری نخاع قرار دارند. این نورون ها همانند یاخته های عصبی دیگر توسط یاخته های نوروگلیا تغذیه

می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 66

شبکۀ هادی موجود در دیوارۀ بطن ها سبب انقباض میوکارد بطن ها می شوند و نمی توانند همزمان سبب انقباض کل میوکارد قلب

(دهلیزها و بطن ها) شوند. در رابطه با سایر گزینه ها می توان گفت:

گزینه1: شبکۀ هادی موجود در نوک بطن ها با انتشار پیام انقباض به بطن ها می توانند سبب انقباض همزمان یاخته های هر دو بطن

شوند.

گزینه3: با انقباض بطن ها دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها باز می شوند.

گزینه4: اعصاب سمپاتیک که بخشی از دستگاه عصبی خودمختار است می تواند سبب افزایش ضربان قلب و درنتیجه افزایش

فعالیت شبکۀ هادی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 67

باتوجه به تصویر زیر، تست به دوزیستان بالغ اشاره می کند.

در دوزیستان بالغ، هم شش و هم پوست به تبادل گازهای تنفسی می  پردازند (و البته نقش پوست بیشتر است)، اما در خزندگان

فقط شش ها مسئول تبادل گازهای تنفسی با محیط هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - خزندگان، پرندگان و پستانداران (و نه دوزیستان) دارای پیچیده ترین شکل کلیه هستند که متناسب با واپایش

تعادل اسمزی مایعات بدن آن ها است.

گزینۀ 2: نادرست - تمامی مهره  داران (شامل ماهی ها  دوزیستان  خزندگان  پرندگان  پستانداران) دارای طناب عصبی

پشتی (نخاع) هستند و طناب عصبی شکمی ندارند.

یادآوری: اکثر بی مهرگان (مانند بندپایان) دارای طناب عصبی شکمی هستند.

گزینۀ 4: نادرست - پرندگان (به دلیل پرواز) نسبت به سایر مهره داران (ازجمله دوزیستان) انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف

می کنند.

++++

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 2 68

گروهی از یاخته  های عصبی فاقد میلین هستند. باتوجه به نداشتن میلین و یکنواخت بودن قطر رشتۀ عصبی در این نورون  ها،

می  توان گفت سرعت هدایت پیام در طول رشتۀ عصبی ثابت است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در نورون  ها همواره از طریق پمپ سدیم- پتاسیم و کانال  های نشتی، یون  های  و  در حال عبور از غشاء هستند.

گزینۀ 3: بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه  دار یونی هیچ  گاه مشاهده نمی  شود؛ زیرا هیچ  گاه هر دو نوع کانال دریچه  دار یونی

هم زمان باز نیستند که بخواهند هر دو باهم بسته شوند.

گزینۀ 4: اگر فرض کنید یک نورون رابط با یک نورون حسی سیناپس تشکیل داده باشد و تحریک شود، دراین  صورت در این نورون

درست در اولین نقطه  ای که پیام را از نورون حسی دریافت کرده است ایجاد پتانسیل عمل به حضور ناقل عصبی وابسته است نه

نقطۀ مجاورش.

Na+K+

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 69

همۀ جانوران دارای دستگاه عصبی هستند و می  توانند با کمک گیرنده  هایی (یاخته یا بخشی از آن) اثر محرک را دریافت کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: داشتن ساختاری جهت بستن منافذ تنفسی سطح بدن مربوط به حشرات است. توجه داشته باشید که حشرات نفریدی

ندارند.

گزینۀ 3: کرم خاکی و پالناریا دارای نفریدی هستند، ولی کرم خاکی دارای گردش خون بسته و پالناریا دارای حفرۀ گوارشی است.

گزینۀ 4: منظور از این گزینه پارامسی است. پارامسی فاقد سامانۀ نفریدی است.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 70

فقط مورد "د" صحیح است. 

الف: نورون های رابط فاقد دندریت طویل هستند.  

ب: نورون رابط ازیک طرف با نورون حسی و ازیک طرف با نورون حرکتی سیناپس دارد. 

ج: طبق کتاب درسی هر نورون می تواند میلین داشته باشد یا نداشته باشد.

د: انتقال دهنده های عصبی که از نورون رابط آزاد می گردند سبب تغ�ر در پتانسیل نورون بعدی می شوند و از این طریق در

جابه جایی یون ها در دو سوی غشای نورون بعدی (نورون حرکتی) نقش دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 4 71

فرآیند آزاد شدن انرژی در یاخته های مختلف دو جانور مشابه است و طی تنفس یاخته ای صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: با همه ی تفاوت هایی که بین جانوران وجود دارد، انرژی موردنیاز در آن ها به شیوه مشابهی از غذای خورده شده تأمین

می شود.

گزینۀ 2: اندام جلوئی حرکتی در مهره داران ساختار همتا محسوب می شوند. این ساختارها هرچند کار متفاوتی انجام می دهند ولی

طرح ساختاری یکسان دارند.

گزینۀ 3: در مهره داران طناب عصبی پشتی در بخش جلویی برآمده است و مغز را تشکیل می دهد.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 72

منظور سوال اکسون است که پیام را از جسم یاخته ای دریافت کرده  و تا انتهای خود هدایت می کند.

به بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آنچه باعث بازگشت به پتانسیل آرامش می شود، بازشدن کانال های دریچه دار پتاسیمی است.

گزینۀ 2: تار های عصبی که به دستگاه پیکری تعلق دارند، تار های حرکتی هستند.

گزینۀ 4: تار های عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند مانند سایر نورون ها، توسط سلول های نوروگلیا که غیرعصبی

هستند عایق می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 73

زنبورعسل نر سطح تنفسی ویژه دارد، تنفس نایدیسی، ولی برای انتقال صفت با میتوز کامه تولید می کند. آرایش چهارتایه طی

میوز تشکیل می شود. (رد گزینۀ الف)

تک یاخته ها (مثل باکتری ها) و جانورانی مثل کرم پهن مواد مغذی را به طور مستقیم از محیط، با انتشار ساده دریافت می کنند.

باکتری گامت تولید نمی کند. (رد گزینۀ ب)

در مهره داران بخش جلوئی طناب عصبی آن ها به صورت برجسته درآمده. مار بکرزایی دارد و در بکرزایی تخمک لقاح نمی یابد. (رد

گزینۀ ج)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 74

منظور طراح، پستانداران جفت دار است. جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ

می دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در پستانداران، سازوکار فشار منفی (نه مثبت) باعث مکش هوا طی دم به داخل شش ها می شود.

گزینۀ 2: نادرست. طناب عصبی در تمام مهره داران (ازجمله پستانداران) پشتی است و نخاع دارد. مهره داران طناب عصبی شکمی

ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های مویرگی که مایع مغزی- نخاعی را ترشح می کنند درون بطن های 1 و 2 در نیمکره های مخ قرار دارند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 75

در سطح کتاب درسی، بی مهرگانی که نفریدی دارند عبارت اند از: پالناریا  اکثر کرم  های حلقوی (مانند کرم خاکی)  اکثر نرم  تنان

از این میان، تنها کرم پهن پالناریا دارای حفرۀ گوارشی است که یاخته های سطح درون آن ذرات غذایی را به  صورت فاگوسیتوز

دریافت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - دریافت محرک حسی توسط یاخته یا بخشی از آن (گیرندۀ حسی) مربوط به تمام جانورانی است که سیستم

عصبی دارند.

یادآوری: اسفنج  ها سامانۀ عصبی ندارند، ولی مانند تمام جانداران به محرک  ها پاسخ می  دهند.

گزینۀ 2: نادرست - استفاده از کریچه های انقباضی در سطح کتاب درسی برای پارامسی (آغازی مژک دار تک یاخته) ذکر شده است

نه پالناریا.

گزینۀ 3: نادرست - توضیحات این گزینه مربوط به سیستم نایدیس است که در حشرات و صدپایان (از بی  مهرگان خشکی) دیده

می  شود نه پالناریا که کرم پهن آبزی است. پالناریا سامانۀ تنفسی ندارد و تبادل گازهای آن به  طور مستقیم توسط یاخته ها صورت

می  گیرد.

++

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 76

در حالتی که اختالف پتانسیل الکتریکی صفر باشد، ممکن است مربوط به بخش باال روی منحنی باشد که در این حالت کانال های

دریچه دار سدیمی باز هستند و کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند. همچنین ممکن است مربوط به بخش پا�ن روی

منحنی باشد که کانال های دریچه دار سدیمی بسته اند و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند؛ ولی به طورقطع چون سدیم ها

وارد و پتاسیم ها خارج شده اند، مقدار این یون ها در درون غشا نسبت به حالت آرامش تفاوت دارد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 77

گاهانه تنظیم می کند. فعالیت طبق متن کتاب، اعصاب خودمختار کار ماهیچه های غیرارادی (صاف، قلب) و غده ها را به صورت ناآ

اعصاب پیکری بر ماهیچه های ارادی و غیرارادی است ولی اعصاب پیکری مسئول تنظیمات غده ها نیست.

تالیفی پوریا ملکی
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