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سؤاالت آموزشی گفتار 1

1. چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»در بافت عصبی انسان، یاخته هایی که به تعداد بیشتری وجود دارند ......... یاخته هایی که به تعداد کمتری وجود دارند .......«

الف( برخالف - قادر به هدایت پیام عصبی در طول خود هستند.
ب( همانند - دارای انواع متعدد و گوناگونی هستند.

ج( برخالف - می توانند به دور همه ی بخش های یاخته های عصبی بپیچند. 
د( همانند - اکسیژن و مواد مغذی را از محیط زندگی خود دریافت می کنند.
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2. هر زمان میزان اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاخته ی عصبی حسی 30 میلی ولت باشد، .........
1( کانال های دریچه دار سدیمی همانند کانال های دریچه دار پتاسیمی، برای لحظه ای بسته هستند.
2( یون های پتاسیم در جهت شیب غلظت و در خالف شیب غلظت، در حال جابه جا شدن هستند.

3( بالفاصله، پتانسیل درون نورون در محل پتانسیل عمل نسبت به بیرون آن شروع به کاهش یافتن می کند.
4( بیشترین میزان اختالف پتانسیل الکتریکی ممکن بین دو سوی غشای یاخته ی عصبی حسی دیده می شود.

3. در دستگاه عصبی انسان، یاخته ی عصبی ........ می تواند ......... داشته باشد.
1( رابط همانند یاخته ی عصبی حرکتی - چندین دندریت متصل به جسم یاخته ای
2( رابط برخالف یاخته ی عصبی حسی - آکسونی با انشعابات فراوان در انتهای خود

3( حرکتی همانند یاخته ی عصبی رابط - همواره رشته های میلین دار در اطراف جسم سلولی
4( حسی برخالف یاخته ی عصبی حرکتی - در انتقال پیام عصبی به یک یاخته ی غیرعصبی نقش

4. در هنگام فعالیت عصبی نورون های مغز انسان سالم، هنگامی که مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا 
افزایش می یابد ... زمانی که مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا کاهش می یابد ........... 

1( همانند - یون های سدیم و پتاسیم، فقط در جهت شیب غلظت خود جابه جا می شوند.
2( برخالف - یون های سدیم، از طریق کانال های دریچه دار، در جهت شیب غلظت از یاخته خارج می شوند.

3( همانند - یون های پتاسیم در جهت شیب غلظت خود از یاخته به مایع بین یاخته ای منتشر می شوند.
4( برخالف - خروج یون های پتاسیم از یاخته برخالف ورود آن ها به یاخته مشاهده نمی شود.

5. کدام عبارت در رابطه با غشای یک یاخته ی عصبی و فعالیت عصبی آن، به درستی بیان شده است؟
1( هنگامی که یاخته ی عصبی فعالیت عصبی ندارد، مقدار یون ها در دو سوی غشای آن یکسان است.

2( اختالف پتانسیل دو سوی غشا، حاصل مصرف انرژی زیستی توسط همه ی پروتئین های غشایی است.
3( ممکن است نفوذپذیری غشا به نوعی یون واردشده به یاخته، بیشتر از سایر یون ها باشد.

4( برای هدایت پیام عصبی، هم زمان در تمام طول آسه، تغییر نفوذپذیری رخ می دهد.

6. چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»در بخش ............ منحنی پتانسیل عمل یاخته های عصبی، یون های سدیم ............ یون های پتاسیم، می توانند از طریق 

............ جابه جا شوند.«
الف( نزولی - همانند - پمپ سدیم-پتاسیم 

ب( صعودی - برخالف - کانال های یونی بدون دریچه
ج( نزولی - همانند - فراوان ترین مولکول های غشا
د( صعودی - برخالف - کانال های یونی دریچه دار
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تحلیل سواالت: 

7. در رابطه با بخشی از یاخته ی عصبی که بیشتر اطالعات الزم برای زندگی یاخته درون اندامک)های( آن قرار دارد، 
کدام عبارت صحیح است؟

1( ممکن است در محل همایه، پیام عصبی را از پایانه ی آکسونی یاخته ی عصبی پیش سیناپسی دریافت کند.
2( بخش هدایت کننده ی پیام به آن، دارای بخش های ویژه ای جهت خروج مولکول های ناقل عصبی است.

3( هدایت پیام عصبی بالفاصله بعد از خروج از جسم یاخته ای، قطعاً به صورت جهشی ادامه می یابد.
4( بخش های خارج شده از آن، توانایی هدایت پیام به تمام بخش های یاخته ی عصبی را دارند.

8. چند مورد، جمله ی زیر را به نادرستی کامل می کند؟
»در مغز انسان سالم، همواره با رسیدن پیام عصبی به پایانه ی آکسون یک نورون، ........«

الف( همه ی کانال هایی که توانایی عبور سدیم را دارند، جهت ورود یون سدیم به داخل یاخته، باز می شوند.
ب( غالف میلین مانع عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشای پایانه ی آکسون می شود.
ج( مولکول های ناقل عصبی وارد ریزکیسه های غشایی واقع در انتهای آکسون می شوند.

د( همه ی گیرنده های سدیمی یاخته ی پس سیناپسی، موجب ورود یون های سدیم به داخل یاخته می شوند.
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9. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»هر نوع از پروتئین های غشایی در یاخته ی عصبی حرکتی که در مرحله ی ......... نمودار پتانسیل عمل، موجب ............ 

اختالف غلظت یون سدیم بین دو سوی غشا شود ..........«
1( صعودی - کاهش - فقط در مرحله ی پتانسیل عمل فعالیت دارند. 

2( صعودی - افزایش - در پایان پتانسیل عمل در بازگرداندن شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم به حالت آرامش نقش دارد.
3( نزولی - کاهش - یون ها را بدون مصرف انرژی زیستی در جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

4( نزولی - افزایش - در هر زمان یون هایی را با صرف انرژی زیستی در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

10. در هر زمانی که در یک یاختۀ حسی، ................، امکان ................ وجود ندارد.
1( نفوذپذیری غشا به پتاسیم بیش تر است - ورود سدیم به یاخته از طریق پروتئین
2( هیچ گونه فعالیت عصبی مشاهده نشود - ورود و خروج یون های سدیم و پتاسیم
3( فعالیت پمپ سدیم-پتاسیمی بیشتر می شود - مشاهدۀ فعالیت عصبی در یاخته

4( سدیم از طریق انتشار تسهیل شده وارد یاخته می شود - تغییر نفوذپذیری غشای یاخته
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11. در نوعی یاختۀ عصبی حرکتی، هنگامی که اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا ......... است، به طور حتم ...........
1( صفر میلی ولت - یون سدیم از طریق نوعی کانال فاقد دریچه از یاخته خارج می شود.

2( صفر میلی ولت - مقدار یون های سدیم در دو سوی غشا با یک دیگر برابر است.
3( بیش از صفر میلی ولت - کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز هستند.

4( کمتر از صفر میلی ولت - بیرون غشا نسبت به داخل پتانسیل مثبت تر دارد.

12. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»در نمودار اختالف پتانسیل غشای نورون، در هنگامی که ......... به طور حتم ...........«

1( ورود پتاسیم به یاخته با پمپ سدیم ـ پتاسیم بیشتر می شود - ورود سدیم به یاخته صورت می گیرد.
2( خروج سدیم از یاخته با پمپ سدیم ـ پتاسیم بیشتر می شود - ورود پتاسیم به یاخته صورت می گیرد.

3( حداقل اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا مشاهده می شود - پمپ سدیم ـ پتاسیم به حداکثر فعالیت خود می رسد.
4( ورود پتاسیم به درون یاخته صورت می گیرد - ورود سدیم به یاخته به کمک کانال های نشتی صورت می گیرد.

13. کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟
»یاخته هایی که در بیماری خودایمنی اِم اِس مورد حملۀ یاخته ی دستگاه ایمنی انسان قرار می گیرند ......«

1( در انجام اعمال انعکاسی در دستگاه عصبی انسان، نقش دارند.
2( می توانند در ساختار رابط های سفیدرنگ ارتباط دهندۀ بین دو نیمکرۀ مخ یافت شوند.
3( جزء یاخته های بافت عصبی هستند که نسبت به یون های مختلف نفوذناپذیر هستند.

4( به کمک اندامک ها درون خود می توانند فسفولیپیدهای الزم برای ساخت غالف میلین را تولید کنند.

14. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
»در غشای نورون، دریچه ی گروهی از کانال های دریچه دار در سمت .......... غشای یاخته قرار دارد. به طور حتم، هرگاه 

این کانال ها ........... باشند ...........«
1( خارجی - باز - بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته ی عصبی متفاوت است.

2( داخلی - باز - اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاخته به صفر نزدیک می شود.
3( داخلی - بسته - یون های پتاسیم برخالف شیب غلظت خود، از یاخته خارج می شوند.

4( خارجی - بسته - یون های سدیم از طریق انتشار تسهیل شده به درون یاخته وارد می شوند.

15. کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در یک نورون، به دنبال ........... می توان گفت ...........«
1( بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی - میزان مصرف مولکول ATP افزایش پیدا می کند.

2( فعالیت بیشتر پمپ های سدیم - پتاسیم - غلظت یون پتاسیم درون یاخته بیشتر از بیرون یاخته می باشد.
3( باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی - یون های سدیم همانند یون های پتاسیم، به یاخته وارد و از آن خارج می شوند.

4( عدم فعالیت لحظه ای پمپ سدیم - پتاسیم بعد از پتانسیل عمل - مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حالت آرامش تغییر 
می کند. 

16. در یک نقطه ی خاص از غشای یک نورون، در پی بخشی از مراحل فعالیت این یاخته که ........... مشاهده می شود، 
فعالیت .......... منجر به ........... خواهدشد.

1( بیشترین میزان مصرف ATP توسط پمپ سدیم - پتاسیم - پمپ سدیم - پتاسیم - ایجاد اختالف پتانسیل آرامش
2( بیشترین تعداد یون های بار مثبت در سیتوپالسم - گروهی از کانال های یونی - کاهش اختالف پتانسیل دو سوی غشا

3( بیشترین غلظت یون های پتاسیم در مایع اطراف یاخته ی عصبی - کانال های نشتی - ورود یون های پتاسیم به سیتوپالسم
4( کمترین مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشا - بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم - کاهش غلظت یون های سدیم در یاخته

سؤاالت آزمونی گفتار 1
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17. در صورت نقص در تولید مولکول های پرانرژی ATP در سلول عصبی حرکتی، کدام مورد قطعًا رخ می دهد؟
1( عدم خروج یون های پتاسیم از سلول عصبی

2( خروج بیش از حد ناقل های عصبی از سلول پیش سیناپسی
3( اختالل در جابه جایی هر نوع یون از طریق غشا

4( تغییر میزان اختالف پتانسیل استراحت دو سوی غشای نورون

18. چند مورد در ارتباط با یاخته های عصبی که بین نورون های حسی و حرکتی در مغز و نخاع ارتباط برقرار می کنند، 
صحیح است؟

الف( همواره توسط گروهی از یاخته های نوروگلیا در مغز و نخاع پشتیبانی می شوند.
ب( همانند یاخته های پوششی، توانایی حفظ هم ایستایی محیط اطراف خود را دارند.
ج( مولکول های دنا در این یاخته ها کار یکسانی با یاخته های سازنده ی میلین دارند.

د( فعالیت این یاخته های عصبی تحت تأثیر هورمون های تیروئیدی قرار دارد.
4 )4  1 )3  3 )2  2 )1

19. چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟
»هر یاخته ی بافت عصبی که در مراکز نظارت بر فعالیت های بدن وجود دارد،.......«

الف( دارای یک آکسون خارجی از جسم یاخته ای است. 
ب( در پی اتصال به ناقل های عصبی تحریکی، پیام عصبی تولید می کند.

ج( در ساختار غشای یاخته ای خود پروتئین های انتقال دهندۀ یون ها را دارد.
د( در ساختار خود، دارای بخش های با توانایی هدایت پیام عصبی می باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

20. چند مورد، درباره ی هر ناقل عصبی خارج شده از نورون های حرکتی به درستی بیان شده است؟
الف( پس از انتقال پیام، جذب یاخته ی پیش سیناپسی می گردد.

ب( به جایگاه ویژه ی خود بر سطح نورون پس سیناپسی متصل می شود.
ج( با مصرف انرژی زیستی از بخش های مختلف آکسون آزاد می شود.

د( از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، منجر به سرازیرشدن سدیم به درون یاخته می شود.
4( سه مورد 3( دو مورد  2( یک مورد  1( صفر مورد 

تحلیل سواالت: 
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21. در دستگاه عصبی مرکزی یک انسان بالغ، ................ می تواند توسط ................ بخش مغز صورت گیرد.
1( پردازش و تقویت اغلب اطالعات حسی - پایین ترین  

2( دریافت هم زمان اطالعات از همه ی بدن و پردازش آن - بزرگ ترین
3( ارسال پیام جهت آغاز بسیاری از انعکاس های بدن - جلویی ترین 

4( هماهنگی فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن - عقبی ترین

22. در انعکاس عقب کشیدن دست به هنگام برخورد با جسم داغ، هر نورونی که دارای ......... باشد، به طور قطع .........
1( همایه )سیناپس( با دو نورون دیگر - هدایت پیام را به صورت جهشی به سمت جسم یاخته ای انجام می دهد.

2( جسم یاخته ای درون ماده ی خاکستری نخاع - دارای ارتباط زیستی با یاخته های نوروگلیا است.
3( ارتباط با ماهیچه ی اسکلتی - هنگام بیماری مالتیپل اسکلروزیس دچار اختالل در عملکرد می شود.

4( گره های رانویه در بخش دورکننده ی پیام از جسم یاختۀ خود - به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارد.

23. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»بخشی از مغز انسان که ......... است، معادل بخشی از مغز گوسفند می باشد که در طی بررسی بخش های ..............«

1( محل گرد هم آمدن اغلب اطالعات حسی بدن - درونی، در جلوی بطن سوم مغز دیده می شود.
2( در وسط نیمکره های مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل - خارجی، از سطح پشتی قابل مشاهده است.

3( دارای برجستگی های چهارگانه - خارجی، از سطحی قابل مشاهده است که کیاسمای بینایی دیده می شود. 
4( شامل رشته های عصبی مؤثر در اتصال دو نیمکره مخ به هم - درونی، هرکدام بدون ایجاد برش های طولی قابل مشاهده هستند.

24. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
»به طور معمول، ......... دارای یک طناب عصبی ......... است که .........«

1( پالناریا - در پیکر خود - به همراه دو گره عصبی موجود در سر، دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهند.
2( سفره ماهی - پشتی - درون سوراخ مهره های استخوانی قرار گرفته و از آن محافظت می شود.

3( مگس - پشتی - در هر بند از بدن خود، دارای یک گره عصبی در ساختار آن می باشد.
4( مورچه - شکمی - یاخته های آن در تنظیم فعالیت ماهیچه های بدن نقش دارند.

25. در صورت تزریق داروی مهارکننده ی اعصاب پادهم حس )پاراسمپاتیک( در بدن انسان سالم، در فرد مورد نظر 
به طور معمول ............ و .......... روی می دهد.

1( افزایش مصرف ATP در یاخته های ماهیچه ای دیافراگم - تنگی مردمک
2( گشاد شدن مردمک - کم شدن فاصله ی دو موج P متوالی در نوار قلب

3( افزایش حرکات کرمی معده - کاهش ترشحات یاخته های کبد
4( افزایش برون ده قلب - افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده

26. با توجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»بخش ......... در مغز انسان سالم، معادل بخش یا بخش هایی در مغز ......... است که .........«

B )1 - ماهی - توسط خون روشن انشعاباتی از سرخرگ پشتی بدن ماهی تغذیه می شود.
A )2 - گوسفند - در جلوی بطن سوم، توسط یک رابط به هم متصل هستند.

D )3 - ماهی - در جلوی مخچه قرار دارد و با لوب های بینایی مرز مشترک دارد.
C )4 - گوسفند  - بالفاصله در بخش عقبی برجستگی های چهارگانه ساقه ی مغز است. 

سؤاالت آموزشی گفتار 2
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27. بخشی از دستگاه عصبی مرکزی در تبدیل حافظه ی کوتاه مدت به بلندمدت نقش دارد. کدام گزینه درباره ی این 
بخش صحیح می باشد؟

1( در تماس مستقیم با محل اتمام آکسون های گیرنده های سقف حفره ی بینی قرار دارد.
2( در به یادآوردن خاطرات مربوط به حافظه ی کوتاه مدت و بلندمدت نیز نقش اصلی را دارد.

3( بخشی از سامانه ای است که با محل پردازش نهایی اطالعات حسی بدن ارتباط دارد.
4( در صورت آسیب آن، فرد نمی تواند اطالعات جدید را حتی برای لحظاتی بسیار کوتاه به خاطر بسپارد.

28. کدام عبارت، درباره ی هر یاخته ی عصبی که ناقل های عصبی خود را در ماده ی خاکستری نخاع می سازد، درست 
است؟

1( ارتباط الزم بین یاخته های عصبی حسی و حرکتی را فراهم می کند.
2( دارای گیرنده ی ناقل عصبی در محل انجام سوخت وساز خود می باشد.

3( در بخش هایی از آکسون خود فاقد کانال های دریچه دار پتاسیمی می باشد.
4( پیام های عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها می برد.

29. در بخش ریشه ی ............... مربوط به اعصاب نخاعی، ممکن است ...............
1( شکمی - مولکول های ناقل عصبی، مانع تولید پیام عصبی در دندریت شوند.

2( پشتی - یاخته ی غیرعصبی و هر یک از بخش های یاخته ی عصبی دیده شوند.
3( شکمی - اجسام یاخته ای چندین نورون حرکتی در بخشی تجمع یابند.

4( پشتی - رشته های عصبی هدایت کننده ی پیام عصبی به غدد مشاهده شوند.

30. کدام عبارت در مورد بخش های پیشین مغز یک انسان بالغ، درست بیان شده است؟
1( در فرد مصرف کننده ی کوکائین، آسیب کمتری پیدا می کند.

2( سد خونی - مغزی مانع از ورود هر میکروبی به این بخش می شود.
3( ضخامت بخش خاکستری در تمام سطح خارجی آن یکسان است.

4( توسط مایع مغزی - نخاعی اطراف آن حفاظت می شود.

تحلیل سواالت: 
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31. چند مورد فقط در رابطه با گروهی از انعکاس ها در انسان صحیح است؟
الف( به کمک همایه های درون نخاع، کنترل می شوند. 

ب( ممکن است توسط رشته های عصبی دستگاه عصبی خودمختار کنترل شوند.
ج( به واسطه ی ناقل های عصبی ذخیره شده در ریزکیسه ها انجام می شوند.

د( بدون ایجاد پیام عصبی در یاخته های عصبی حسی آغاز می شوند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

32. کدام عبارت، دربارۀ هر قسمتی از دستگاه عصبی محیطی که به صورت غیرارادی کنترل می شود، درست است؟
1( فعالیت ماهیچه های صاف، ماهیچه های قلبی و غده ها را به صورت ناآگاهانه تنظیم می کند و همیشه فعال است.

2( در اضطراب با افزایش فشارخون و ضربان قلب جریان خون را به سمت ماهیچه های اسکلتی و قلبی هدایت می کند.
3( هر عصب موجود در این قسمت، مجموعه ای از رشته های عصبی است که درون بافت پیوندی متراکم قرار گرفته است.

4( عصب های این قسمت از ریشۀ شکمی نخاع خارج شده و سبب تنظیم عملکرد ماهیچه ها به شکل ارادی و غیرارادی می شوند.

33. در هر نیمکره ی مخ انسان، لوب ............. و با ............. لوب دیگر مرز مشترک دارد.
1( پس سری، در پردازش اطالعات بینایی نقش دارد - سه

2( گیجگاهی، در ارتباط با شیار بین دو نیمکره نمی باشد - دو
3( پیشانی، بزرگ ترین لوب مخ می باشد - دو

4( آهیانه، کوچک ترین لوب مخ می باشد - سه

34. با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»بخش شماره ی ............، معادل بخشی از مغز انسان است که قطعًا ............... دارد.«

1( 5 - باالی قسمتی قرار دارد که همانند بخش شماره ی 4، توانایی تولید پیک شیمیایی
2( 3 - برخالف بخش شماره ی 2، در اتمام انقباض ماهیچه های مؤثر در عمل دم نقش
3( 1 - شامل رشته های میلین داری است که به مقدار زیاد در بخش داخلی نخاع وجود

4( 2 - در تنظیم زنش های قلب، تنظیم دمای بدن و فشارخون نقش

35. در تشریح مغز گوسفند، پس از ایجاد برشی طولی در رابط سه گوش، ساختارهایی بالفاصله در زیر آن مشاهده 
می شود. کدام گزینه در رابطه با این ساختارها درست است؟

1( برجستگی هایی متعلق به بخشی از ساقه ی مغز هستند که در فعالیت هایی مثل شنوایی و بینایی نقش دارند.
2( در ساختار خود دارای شبکه های مویرگی هستند که مایع مغزی - نخاعی را ترشح می کنند.

3( دو عدد هستند که با رابطی به هم متصل اند و محل پردازش اولیه ی اغلب اطالعات حسی هستند.
4( مانند رابط سه گوش، سفیدرنگ بوده و ارتباط میان دو نیم کره ی مخ را برقرار می کنند.

36. در مورد بخش های اصلی مغز انسان، کدام گزینه می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟
»بخشی که در ............ بخش ............ قرار دارد، می تواند در ............. نقش داشته باشد،«

1( باالی - تنظیم کننده ی تنفس و ترشح بزاق - جمع آوری و پردازش اغلب پیام های حسی ورودی به مغز
2( جلوی - هماهنگ کننده ی حرکات بدن - تنظیم میزان فعالیت یاخته های میوکارد برخالف تنظیم فشار خون

3( عقب - دخیل در تنظیم ترشح اشک - هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها به کمک مغز و نخاع
4( پایین - تقویت کننده ی اطالعات حسی - کنترل میزان نیاز بدن برای آب ورودی به بدن

سؤاالت آزمونی گفتار 2
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37. کدام گزینه در رابطه با عوامل محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزی انسان سالم بالغ نادرست است؟
1( فقط بخشی از ستون مهره ها در حفاظت از طناب عصبی پشتی انسان نقش مستقیم دارند.

2( در داخلی ترین پرده ی مننژ، مویرگ های خونی پیوسته با یاخته های به هم چسبیده مشاهده می شوند.
3( گروهی از عوامل حفاظت کننده از مغز و نخاع، دارای رشته های پروتئینی نازک و ضخیم در ساختار خود هستند.

4( داخلی ترین پرده ی مننژ فقط در تماس با دستگاه عصبی مرکزی است که فقط شامل جسم یاخته ای نورون ها است.

38. کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می   کند؟
»در ارتباط با بروز اعتیاد به ................ در یک فرد، می توان گفت ................«

1( الکل - مصرف به مقدار اندک بدن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
2( کوکائین - آسیب ایجاد شده در لوب های پیشانی بعد از ترک کمترین میزان بهبود را خواهند داشت.

3( الکل - با مصرف آن فعالیت ناقل های عصبی بازدارنده تغییری نمی کند.
4( کوکائین - در پی قطع مصرف، آسیب های ایجاد شده کاماًل بهبود می یابند.

39. با توجه به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، کدام گزینه پاسخ عبارات زیر را به درستی 
بیان کرده است؟

الف( چند همایه )سیناپس( مهاری در مسیر این انعکاس دیده می شود؟
ب( در چند یاخته ی عصبی نفوذپذیری غشا به یون ها تغییر کرده است؟

ج( چند یاخته ی عصبی در ماده ی خاکستری نخاع یافت می شوند؟
د( در چند همایه ناقل عصبی تحریکی آزاد می شود؟

1-5-2-3 )4   1-5-5-4 )3   2-5-2-3 )2   2-4-5-4 )1

40. در ارتباط با دستگاه عصبی ........... می توان بیان داشت که ...............
1( گوسفند - اپی فیز در سطح عقبی برجستگی های چهارگانه قرار گرفته است.

2( هیدر - در ساختار مغز آن امکان مشاهده ی تعدادی جسم یاخته ای وجود دارد.
3( ماهی - نیم کره )های( مخ دارای اندازه ی کوچک تری از لوب )های( بینایی هستند.

4( ملخ - فعالیت ماهیچه های بدن جانور را گره های طناب عصبی پشتی تنظیم می کنند.

تحلیل سواالت: 
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1. گزینه ی »2« در بافت عصبی یاخته های پشتیبان )نوروگلیا( به تعداد بیشتر و یاخته های عصبی )نورون( به تعداد کمتر وجود 
دارند. موارد »الف« و »ج« عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی	موارد:	
الف یاخته های پشتیبان )نوروگلیا( قادر به هدایت پیام عصبی در طول خود نیستند.  

ب یاخته های پشتیبان )نوروگلیا( دارای انواع متعدد و گوناگون هستند. یاخته های عصبی نیز دارای انواع متعدد و گوناگونی هستند 
که شامل یاخته های عصبی حسی، رابط و حرکتی اند.

ج گروهی از یاخته های پشتیبان قادرند به دور برخی از رشته های عصبی بپیچند. )مثاًل نمی توانند دور جسم یاخته ای بپیچند.(
د یاخته های بافت عصبی، اکسیژن و مواد مغذی را از محیط زندگی خود )مایع بین یاخته ای( می گیرند.

2. گزینه ی »2« با توجه به منحنی پتانسیل عمل، میزان اختالف پتانسیل در سه نقطه از نمودار به 30 میلی ولت می رسد )یکی 
در مرحله ی باالرو، یکی در مرحله ی پایین رو و دیگری در قلۀ منحنی(. در هر سه نقطه کانال های نشتی و پمپ سدیم - پتاسیم در 

حال فعالیت هستند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 تنها در قلۀ نمودار هر دو کانال دریچه دار سدیم و پتاسیمی برای لحظه ای بسته هستند.
3 پس از قلۀ نمودار، اختالف پتانسیل داخل نسبت به خارج شروع به کم شدن می کند.

4 بیشترین میزان اختالف پتانسیل ممکن بین دو سوی غشای نورون، در پتانسیل آرامش )70 میلی ولت( دیده می شود.

3. گزینه ی »1« در یاختۀ عصبی رابط و یاختۀ عصبی حرکتی چندین دندریت به جسم یاخته ای متصل اند.
بررسی	سایر	گزینه ها:

2 هم در نورون حسی و هم در نورون رابط، آکسون در انتهای خود انشعاباتی دارد.
3 هر سه نوع یاخته ی عصبی می توانند میلین دار یا بدون میلین باشند؛ منتهی در هیچ یاخته ی عصبی ای میلین دور جسم سلولی 

را نپوشانده است.
4 یاخته ی عصبی حرکتی می تواند پیام عصبی را به یاخته ی غیرعصبی منتقل کند.

4. گزینه ی »3« در مرحله باالروی نمودار پتانسیل عمل یاخته های عصبی همانند مرحله پائین رو، یون های پتاسیم به علت وجود 
کانال های نشتی در جهت شیب غلظت از یاخته ی عصبی خارج می شوند.

بررسی	سایر	گزینه ها:
1 علت نادرستی این گزینه وجود کلمه »فقط« می باشد؛ زیرا یون های سدیم و پتاسیم به وسیله ی پمپ سدیم - پتاسیم برخالف 

شیب غلظت جابه جا می شوند.
2 یون های سدیم از طریق کانال های دریچه دار سدیمی، به درون یاخته وارد می شوند.

4 دقت کنید در تمام بخش های فعالیت یک یاخته ی عصبی، یون های پتاسیم هم به درون یاخته وارد می شوند )از طریق پمپ 
سدیم - پتاسیم( و هم از یاخته خارج می شوند )از طریق کانال های نشتی(.

5. گزینه ی »3« یون های سدیم توسط کانال های نشتی و دریچه دار و یون های پتاسیم نیز توسط پمپ سدیم-پتاسیم وارد یاخته 
می شوند. نفوذپذیری غشای نورون نسبت به یون پتاسیم بیشتر از یون سدیم است.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 وقتی یاخته ی عصبی فعالیت عصبی ندارد )حالت آرامش(، در دو سوی غشای آن اختالف پتانسیلی در حدود 70-  میلی ولت 

برقرار است که به دلیل عدم برابری مقدار یون ها در دو سوی غشا است.

پاسخنامه فصل اول
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2 اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون، به دلیل فعالیت کانال های نشتی و دریچه دار و پمپ سدیم - پتاسیم است. در بین این 
سه نوع پروتئین، فقط پروتئین پمپ سدیم - پتاسیم، انرژی زیستی مصرف می کند.

4 دقت کنید در طی هدایت پیام عصبی، پیام به صورت نقطه به نقطه )نه هم زمان در همه ی بخش های آسه( در طول رشته ی عصبی 
پیش می رود تا به انتهای رشته برسد.

6. گزینه ی »2« بررسی	موارد:
الف پمپ سدیم - پتاسیم همواره در طی فعالیت یک نورون فعال می باشد؛ در نتیجه همواره یون های سدیم و پتاسیم را در خالف 

شیب غلظت آن ها جابه جا می کند. )درست(
ب در طی فعالیت یک یاخته ی عصبی، کانال های نشتی همواره فعال هستند و یون ها را در جهت شیب غلظتشان جابه جا می کنند. 

)نادرست(
ج انتشار یون های سدیم یا پتاسیم از نوع انتشار تسهیل شده است و از طریق پروتئین های غشایی صورت می گیرد. فراوان ترین 

مولکول های غشا فسفولیپیدها هستند. )نادرست(
د در بخش صعودی منحنی پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار سدیمی فعال هستند. )درست(

7. گزینه ی »1« جسم یاخته ای بخشی از یاخته ی عصبی است که به دلیل داشتن هسته بیشترین اطالعات زندگی یاخته )دنا( را 
در خود ذخیره کرده است.

مطابق شکل 10 فصل یک کتاب درسی ممکن است یک یاخته ی عصبی پیش همایه ای، پیام خود را به جسم یاخته ای یاخته ی 
عصبی دیگر منتقل کند.
بررسی	سایر	گزینه ها:

2 دارینه بخشی از یاخته ی عصبی است که هدایت کننده ی پیام عصبی به جسم یاخته ای است. خروج مولکول های ناقل عصبی از 
پایانه ی آسه اتفاق می افتد. 

3 دقت کنید بالفاصله بعد از جسم یاخته ای، در محل اتصال آسه به جسم یاخته ای ممکن نیست غالف میلین مشاهده شود و 
هدایت جهشی نیست. همچنین لزومی ندارد خود آسه در تمام یاخته های عصبی غالف میلین داشته باشد؛ بنابراین هدایت در طول 

آسه لزوماً همه جا جهشی نیست.
4 دارینه و آسه بخش هایی هستند که از جسم یاخته ای خارج شده اند. دارینه فقط توانایی هدایت پیام به جسم یاخته ای را دارد.

8. گزینه ی »4« همه ی موارد نادرست است.
بررسی	موارد:

الف کانال های سدیمی در غشای نورون دو نوع هستند: کانال های نشتی که همیشه بازند و کانال های دریچه دار که در زمان پتانسیل 
عمل باز می شوند.

ب پایانه ی آکسونی غالف میلین ندارد و ضمناً نورون رابط فاقد میلین است.
ج ناقل عصبی در جسم یاخته های عصبی تولید و درون ریزکیسه ها ذخیره می شود؛ سپس در طول آکسون هدایت شده تا به پایانه ی 

آکسونی برسد.
د دقت کنید که ناقل عصبی ممکن است یاخته ی پسسیناپسی را تحریک یا مهار کند. ورود یون های سدیم به داخل یاخته، باعث 

تحریک یاخته می شود.

9. گزینۀ »1«   انتقال فعال موجب افزایش اختالف غلظت یون ها بین دو سوی غشا می شود و انتشار تسهیل شده موجب کاهش 
اختالف غلظت یون ها بین دو سوی غشاء می شود. کانال های دریچه دار سدیمی و کانال های نشتی در غشای یاخته موجب کاهش 
پتانسیل عمل موجب  اختالف غلظت یون سدیم می شوند. کانال های دریچه دار سدیمی و کانال های نشتی در مرحله ی صعودی 
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بررسی	سایر	گزینه ها:	
4 تنها پمپ سدیم - پتاسیم می تواند موجب افزایش اختالف غلظت یون سدیم در دو سوی غشای یاخته شود. پمپ سدیم  2 و 
- پتاسیم در مرحله ی پس از پتانسیل عمل در بازگرداندن شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم به حالت آرامش نقش دارد. پمپ 

سدیم - پتاسیم همواره فعالیت دارد و دو نوع یون سدیم و پتاسیم را در خالف جهت شیب غلظت با صرف انرژی جابه جا می کند.
3 در مرحله ی نزولی پتانسیل عمل تنها کانال های نشتی موجب کاهش اختالف غلظت یون سدیم بین دو سوی غشا می شوند. 

کانال های نشتی همواره در حال فعالیت اند و بدون مصرف انرژی ATP یون ها را در جهت شیب غلظت جابه جا می کنند.

10. گزینه ی »3« در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم بیشتر می شود. در این هنگام، یاخته دارای فعالیت عصبی 
نمی باشد.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
پتاسیم بیش تر است. در هر دو حالت  به  نفوذپذیری غشا  یاخته،  پتانسیل  نمودار  نزولی  آرامش و در هنگام بخش  1 در هنگام 

کانال های نشتی در غشا سبب ورود سدیم به درون یاخته می شوند.
2 در هنگام آرامش ورود و خروج یون های سدیم و پتاسیم به کمک کانال های نشتی و همچنین پمپ سدیم - پتاسیم صورت می گیرد.

4 سدیم چه در حالت آرامش و چه پتانسیل عمل به کمک کانال های نشتی از طریق تسهیل شده وارد یاخته می شود. در هنگام 
پتانسیل عمل امکان مشاهدۀ تغییر نفوذپذیری غشای یاخته وجود دارد.

11. گزینه ی »4« در هنگامی که اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا کمتر از صفر است بدین معنا می باشد که اختالف پتانسیل 
میان درون و بیرون یاخته منفی می باشد؛ حال اگر این را برعکس نگاه کنیم، پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون مثبت می شود؛ 

یعنی مثبت تر و بیش تر است.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 در هنگامی که اختالف پتانسیل میان دو سوی غشا، صفر میلی ولت است یاخته در حال پتانسیل عمل است. در این حالت در نمودار 
پتانسیل، در حالت صعودی یون سدیم از طریق کانال دریچه دار به یاخته وارد و از طریق کانال نشتی وارد می شود. 

مقدار  برابر صفر می شود و نه صرفاً  2 در پتانسیل صفر اختالف پتانسیل میان مجموع یون های سدیم و پتاسیم دو سوی غشا 
یون های سدیم در دو سوی غشا. اتفاقاً وقتی در هر نقطه ای )حتی قله ی پتانسیل عمل( کانال نشتی سدیمی سدیم را به داخل یاخته 

منتشر می کند، به این معنی است که در تمام نقاط غلظت سدیم در خارج از داخل بیشتر است. 
3 تنها در بخش صعودی نمودار، کانال های دریچه دار سدیمی و در بخش نزولی، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

12. گزینه ی »3« در پایان پتانسیل عمل، زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به حداکثر خود می رسد، فعالیت بیشتر پمپ 
سدیم  - پتاسیم صورت می گیرد.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
4 کانال های نشتی همواره فعال هستند. از طریق این کانال ها، یون های پتاسیم، خارج و یون های سدیم به درون یاخته ی  1 و 

عصبی وارد می شوند.
2 در هر بار فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم، سه یون سدیم از یاخته ی عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می شوند. 

13. گزینه ی »3« یاخته های پشتیبان میلین ساز در دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( در بیماری اِم اِس مورد حملۀ دستگاه 
ایمنی قرار می گیرند. این یاخته ها مثل هر یاختۀ زنده ی دیگری کانال های پروتئینی دارند و نسبت به یون ها نفوذپذیر هستند.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 انعکاس های بدن انسان پاسخ های سریع و غیرارادی هستند. سلول های پشتیبان میلین ساز در افزایش سرعت هدایت پیام عصبی 

نقش دارند؛ در نتیجه می توانند در انجام انعکاس های بدن انسان نیز نقش داشته باشند.
2 غالف میلین در مادۀ سفید دیده می شود. رابط های پینه ای و سه گوش جزئی از مادۀ سفید هستند.
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14. گزینه ی »4« در غشای یاخته های عصبی پروتئین هایی کانالی به نام کانال های نشتی سدیمی و کانال های نشتی پتاسیمی 
وجود دارد که همواره )چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش( یون های سدیم و پتاسیم را در جهت شیب غلظت خود و به 

روش انتشار تسهیل شده به ترتیب به درون یاخته و خارج یاخته منتقل می کنند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 دریچه ی کانال های دریچه دار سدیمی در سمت خارجی غشای یاخته قرار دارد. هنگام بازبودن کانال های دریچه دار سدیمی، 
زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به صفر می رسد، بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته با هم یکسان بوده و تفاوتی ندارد. 

2 دریچه ی کانال های دریچه دار پتاسیمی در سمت داخلی غشای یاخته قرار دارد. هنگامی که دریچه ی این کانال ها باز می باشد، 
ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشا به صفر نزدیک شده و سپس از آن فاصله گرفته تا به پتانسیل آرامش )70- میلی ولت( برسد.

3 یون های پتاسیم از طریق پمپ سدیم-پتاسیم و با استفاده از انرژی مولکول های ATP در خالف جهت شیب غلظت خود به درون 
یاخته وارد می شوند. 

15. گزینه ی »4« در یک نورون، با بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون، حدود 
70- میلی ولت می باشد؛ اما میزا ن غلظت یون های سدیم و پتاسیم و شیب غلظت آن ها با حالت طبیعی متفاوت است. پس در صورت 
توقف فعالیت لحظه ای پمپ سدیم - پتاسیم، میزان اختالف پتانسیل حالت آرامش همان 70- میلی ولت است و تغییر نمی کند؛ بلکه 
شیب غلظت یون ها متفاوت است. توجه داشته باشید که در یاخته های عصبی همواره غلظت یون پتاسیم درون یاخته بیشتر از غلظت 
یون پتاسیم در خارج یاخته می باشد. از طرفی دقت کنید در یک نورون همواره )چه در زمان آرامش و چه در زمان پتانسیل عمل( 
یون های سدیم و پتاسیم هم به یاخته وارد می شوند و هم از یاخته خارج می شوند. این موضوع به علت وجود کانال های نشتی و پمپ 

سدیم - پتاسیم در غشای نورون می باشد. 

16. گزینه ی »2« پس از ورود ناگهانی یون های سدیم به درون نورون و بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، بیشترین مقدار 
یون های بار مثبت در یاخته مشاهده می شود که بالفاصله پس از آن کانال های یونی دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و با خروج 

یون های پتاسیم از نورون، اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون مجدداً کاهش می یابد.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 ایجاد اختالف پتانسیل آرامش در سلول عصبی مربوط به کانال های دریچه دار پتاسیمی است.
3 در پایان پتانسیل عمل، حداکثر غلظت یون های پتاسیم در مایع اطراف یاخته ی عصبی مشاهده می شود. کانال های نشتی همواره 

در خروج پتاسیم از یاخته ی عصبی نقش دارند.
4 کمترین اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا مربوط به زمانی است که اختالف پتانسیل برابر صفر می باشد. در این زمان 

فعالیت بیش تر پمپ سدیم - پتاسیم مشاهده نمی شود.

17. گزینه ی »4« در صورت نقص در تولید ATP در نورون، به دلیل این که پمپ سدیم - پتاسیم در ایجاد اختالف پتانسیل آرامش 
نقش دارد و انرژی نیز مصرف می کند، با اختالل در فرایند این پمپ اختالف پتانسیل استراحت نیز تغییر خواهدکرد.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 یون پتاسیم می تواند از طریق کانال نشتی بدون صرف انرژی از یاخته خارج شود و این عمل نیازی به مصرف ATP ندارد.

2 خروج ناقل عصبی از یاخته احتیاج به مصرف ATP دارد و اتفاقاً با اختالل در تولید ATP، خروج ناقل عصبی کم تر خواهدشد.
 ATP 3 کانال های نشتی می توانند براساس شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم را از طریق غشا جابه جا کنند و این جابجایی به

نیازی ندارد.

18. گزینه ی »2« منظور صورت سؤال، یاخته های عصبی رابط می باشد.
بررسی	موارد:

)مانند  پشتیبان  یاخته های  از  دیگری  انواع  توسط  میلین(  بدون  و چه  میلین دار  )چه  یاخته های عصبی  همه ی  کنید  دقت  الف 
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ب دقت کنید این یاخته ها، توانایی حفظ هم ایستایی محیط درون خود را دارند؛ نه محیط اطراف! حفظ هم ایستایی محیط اطراف، 
وظیفه ی نوعی یاخته ی پشتیبان است. )نادرست(

ج طبق توضیحات کتاب زیست شناسی 1، یاخته های زنده ی هسته دار همگی دارای دنا هستند و دنا در این یاخته ها، کار یکسانی 
انجام می دهد. )درست(

د یاخته های عصبی رابط، سلول های زنده هستند و تحت تأثیر هورمون های تیروئیدی قرار دارند. )درست(

19. گزینه ی »1« فقط مورد »ج« عبارت را به درستی کامل می کند. مراکز نظارت بر فعالیت های بدن، مغز و نخاع هستند. در بافت 
عصبی، یاخته های عصبی )نورون( و غیرعصبی )پشتیبان( وجود دارد.

به جز مورد »ج« سایر موارد برای یاخته های پشتیبان صادق نیست. دقت کنید در ساختار غشای یاخته ای سلول های بدن، پروتئین های 
دارای منفذ برای جابه جایی یون ها مشاهده می شوند. 

20. گزینه ی »1« تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.
بررسی	همه ی	گزینه ها:

الف پس از انتقال پیام، مولکول های ناقل باقی مانده، باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و 
امکان انتقال پیام های جدید فراهم شود. این کار با جذب دوباره ی ناقل به یاختۀ  پیش سیناپسی انجام می شود؛ یا این که آنزیم هایی 

ناقل عصبی را تجزیه می کنند. )رد مورد(
ب ممکن است یاخته ی پس سیناپسی، یاخته ای غیرعصبی باشد. )رد مورد(

ج ناقل عصبی فقط از پایانه های آکسونی خارج می شود؛ نه بخش های مختلف آکسون. )رد مورد(
د فقط در صورتی که ناقل عصبی از نوع تحریکی باشد، با بازشدن کانال های دریچه دار سدیمی، یون های سدیم به درون یاخته 

سرازیر شده و پتانسیل عمل به راه می افتد. )رد مورد(

21. گزینۀ »2«  نیمکره های مخ دریافت هم زمان اطالعات از همه ی بدن و پردازش آن را برعهده دارند، فکر کنم دیگه همه بدونیم 
که بزرگ ترین بخش مغز، مخ هستش!

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 خیلی تابلوئه که پردازش و تقویت اغلب اطالعات حسی، توسط تاالموس صورت می گیرد و پایین ترین بخش مغز بصل النخاع است.

3 بصل النخاع ارسال پیام جهت آغاز بسیاری از انعکاس های بدن را انجام می دهد؛ جلویی ترین بخش مغز لوب پیشانی است. 
4 هماهنگی فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن توسط مخچه صورت می گیرد؛ درحالی که عقبی ترین بخش مغز، لوب پس سری است.

22. گزینه ی »2« یاخته های موجود در بافت عصبی شامل یاخته های عصبی )نورون ها( و یاخته های غیرعصبی )نوروگلیا یا پشتیبان( 
پیرامون  به حفاظت آن ها کمک می کنند. بعضی دیگر در  و بعضی  نورون ها  تغذیه ی  به  نوروگلیا  یاخته های  این  از  هستند. بعضی 

آکسون ها و دندریت ها می پیچند و آن ها را عایق می کنند؛ در نتیجه تمامی نورون ها با نوروگلیاها دارای ارتباط زیستی هستند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 در این فرایند نورون های حسی و رابط هرکدام با دو نورون دیگر سیناپس تشکیل می دهند؛ رشته ای که هدایت جریان عصبی 
را به سمت جسم یاخته انجام می دهد، دندریت است که در نورون رابط فاقد میلین بوده و هدایت جهشی در آن دیده نمی شود.

3 نورون های حسی و حرکتی در ارتباط با ماهیچه های اسکلتی دوسر و سه سر هستند؛ هر دوی این نورون ها حداقل در یکی از 
رشته های خود دارای میلین هستند؛ اما توجه کنید در طی بیماری MS، میلین نورون های مغز و نخاع از بین می روند؛ این دو نورون 

حسی و حرکتی مربوط به دستگاه عصبی محیطی هستند، نه خود مغز و نخاع.
4 بخش دورکننده ی پیام از جسم یاخته آکسون است. آکسون در نورون های حسی و حرکتی دارای گره رانویه است؛ اما توجه 

داشته باشید که نورون حسی جزو دستگاه عصبی پیکری نمی باشد.
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رشته های عصبی اند. در مشاهده ی بخش های درونی مغز گوسفند، در حالی که نیمکره های مخ از هم فاصله دارند، اگر با نوک چاقوی 
جراحی، در جلوی رابط پینه ای، برش کم عمقی ایجاد کنیم و به آرامی فاصله ی نیمکره ها را بیش تر کنیم رابط سه گوش را در زیر 

رابط پینه ای مشاهده می کنیم. دو طرف این رابط ها، فضای بطن های 1 و 2 مغز و داخل آن ها، اجسام مخطط قرار دارند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 نهنج ها )تاالموس ها( محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی هستند. اغلب پیام های حسی در تاالموس ها گرد هم می آیند 
تا به بخش های مربوط در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند؛ در طی مشاهده ی بخش درونی مغز گوسفند، در عقب 

تاالموس ها، بطن سوم دیده می شود.
2 مخچه در پشت ساقه ی مغز قرار دارد و شامل دو نیم کره و بخشی به نام کرمینه در وسط آن هاست. این اندام مرکز تنظیم 
وضعیت بدن و تعادل آن است؛ طبق فعالیت تشریح مغز گوسفند، کرمینه ی مخچه در بررسی بخش های خارجی از سطح پشتی 

قابل مشاهده است.
3 مغز میانی در باالی پل مغزی قرار دارد و یاخته های عصبی آن در فعالیت های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش 
دارند. برجستگی های چهارگانه بخشی از مغز میانی اند. در بررسی بخش های خارجی مغز گوسفند، مغز میانی و کیاسمای بینایی از 

سطح شکمی قابل مشاهده هستند.

24. گزینه ی »4« مورچه نوعی حشره است. مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک طناب عصبی 
شکمی دارد که در طول بدن جانور کشیده شده است و در هر بند از بدن، یک گره عصبی دارد. هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند 

را تنظیم می کند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند. دو طناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده 
شده اند، با رشته هایی به هم متصل اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد می کنند. این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است.

2 سفره ماهی نوعی ماهی غضروفی و از مهره داران است. مهره داران دارای یک طناب عصبی پشتی هستند کـه درون سوراخ های 
مهره ها قرار گرفته است؛ اما دقت داشته باشید که جنس این مهره ها در سفره ماهی از جنس غضروف است، نه استخوان. 

3 مگس نوعی حشره است. طناب عصبی حشرات شکمی است.

25. گزینه ی »2« در صورت مهار اعصاب پادهم حس )پاراسمپاتیک( در یک فرد معموالً فعالیت های گوارشی )حرکات کرمی معده 
و روده، ترشحات کبد )صفرا( و لوزالمعده( کاهش می یابد؛ اما تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب افزایش می یابد. )افزایش برون ده قلب، 

کم شدن فاصلۀ دو موج( همچنین مردمک نیز گشاد خواهدشد. 

26. گزینه ی »3« دقت کنید مطابق شکل مغز ماهی، بصل النخاع با لوب های بینایی مرز مشترک ندارد.

27. گزینه ی »3« هیپوکامپ بخشی از سامانه ی لیمبیک است. سامانه ی لیمبیک با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد. 
)درستی گزینه ی »3«( تاالموس محل تقویت اطالعات حسی است و اغلب اطالعات حسی بدن وارد تاالموس می شوند. قشر مخ محل 

پردازش نهایی اطالعات در مغز می باشد.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 آکسون یاخته های گیرنده ی بویایی در سقف حفره ی بینی بعد از خروج از بینی و ورود به مغز، وارد لوب بویایی می شود. همان طور 
که در شکل 17 فصل 1 زیست شناسی یازدهم می بینید، هیپوکامپ تماس مستقیم با لوب های بویایی ندارد. )نادرست(

2 به یاد آوردن خاطرات ثبت شده در حافظه ی بلندمدت، وظیفۀ هیپوکامپ نیست و افرادی که دچار آسیب هیپوکامپ می شوند 
در به یاد آوردن خاطرات قبل از آسیب، مشکل چندانی ندارند. )نادرست(

4 افرادی که دچار آسیب به هیپوکامپ شده اند، اطالعات جدید را حداکثر فقط چند دقیقه می توانند در ذهن خود نگه دارند. )نادرست(
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قرار دارد و بنابراین ناقل های عصبی خود را در ماده ی خاکستری نخاع می سازد. در این یاخته های عصبی، جسم یاخته ای که محل 
انجام بخش اعظم سوخت وساز یاخته می باشد، می تواند پیام عصبی را دریافت کند و دارای گیرنده ی ناقل عصبی می باشد. 

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 نورون های حرکتی ارتباط بین یاخته های حسی و حرکتی را فراهم نمی کنند.

3 نورون های رابط که فاقد غالف میلین می باشند، در طول آکسون خود دارای کانال های دریچه دار پتاسیمی می باشند که در مسیر 
نقطه به نقطه ی پتانسیل عمل نقش دارد.

4 تنها نورون های حرکتی پیام های عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها می برند.

می شود.  مشاهده  آکسون  از  بخشی  و  یاخته ای  جسم  دندریت،  از  بخشی  نخاعی،  اعصاب  پشتی  ریشه ی  در   »2« 29. گزینه ی 
هم چنین ممکن است در اطراف این رشته های عصبی غالف میلین مشاهده شود؛ در نتیجه یاخته های غیرعصبی نیز مشاهده می شود.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 در ریشه ی شکمی فقط آسه )ها( مشاهده می شود. دندریت در ریشه ی شکمی دیده نمی شود.

3 جسم یاخته ای یاخته های عصبی حرکتی درون نخاع قرار دارند. در ریشه ی شکمی جسم یاخته ای مشاهده نمی شود. 
4 ریشه ی پشتی مربوط به بخش های یاخته ی عصبی حسی است.

30. گزینه ی »4« فضای بین پرده های مننژ را مایع مغزی - نخاعی پر کرده است که مانند یک ضربه گیر دستگاه عصبی مرکزی 
را در برابر ضربه حفاظت می کند.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 بخش پیشین مغز آسیب بیشتری را پیدا می کند و پس از آخرین مصرف کم ترین بهبودی را می یابد.

2 دقت کنید سد خونی-مغزی مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به مغز می شود.
3 مطابق شکل روبرو ضخامت بخش خاکستری موجود در سطح خارجی، در تمام قسمت ها یکسان نمی باشد.

31. گزینه ی »2« موارد »الف« و »ب« صحیح اند. 
بررسی	موارد:

الف نخاع مرکز برخی از انعکاس های بدن انسان است. 
ب گروهی از انعکاس ها توسط اعصاب خودمختار کنترل می شوند. 

ج دقت کنید این مورد برای همۀ انواع انعکاس ها صحیح است نه فقط گروهی از آن ها. 
د برای آغاز هر فرایند انعکاسی ایجاد پیام عصبی در نورون حسی )تحریک( الزامی است. 

32. گزینه ی »3« بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی از دو بخش پیکری و خودمختار تشکیل شده است. هر دو قسمت دارای 
عملکرد غیرارادی هستند. هر عصب مجموعه ای از رشته های عصبی است که درون بافت پیوندی متراکم قرار گرفته است.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی فعالیت غدد بدن را تنظیم نمی کند.

2 فعالیت دستگاه عصبی پیکری برخالف قسمت خودمختار در حالت اضطراب تغییری نمی کند.
4 در قسمت های سر و گردن اعصاب محیطی از مغز جدا می شوند. اگه یادتون باشه تو دستگاه عصبی محیطی 12 جفت عصب از 

مغز و 31 جفت عصب از نخاع خارج می شود.

33. گزینه ی »3« طبق شکل کتاب درسی بزرگ ترین لوب، لوب پیشانی است و با دو لوب دیگر مرز مشترک دارد.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 لوب پس سری، در پردازش اطالعات بینایی نقش دارد و با دو لوب دیگر مرز مشترک دارد.
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4 کوچک ترین لوب مخ، لوب گیجگاهی است )نه آهیانه(.

34. گزینه ی »1« شماره ی 1: رابط پینه ای، 2: بصل النخاع، 3: پل مغزی، 4: اپی فیز، شماره ی 5: تاالموس
بررسی	گزینه ها:

1 تاالموس باالی هیپوتاالموس قرار دارد. هیپوتاالموس همانند اپی فیز توانایی ترشح هورمون را دارد. )می دانیم که اپی فیز توانایی 
ترشح هورمون مالتونین را دارد.(

2 پل مغزی با اثر بر بصل النخاع در خاتمۀ دم نقش دارد. در ضمن ماهیچه های صاف دیوارۀ نایژه و نایژک، با ارسال پیام عصبی به 
مرکز تنفس در بصل النخاع )به دنبال کشیدگی بیش از حد این ماهیچه ها( باعث توقف عمل دم می شود.

3 رابط پینه ای شامل رشته های میلین دار است. بخش داخلی نخاع خاکستری رنگ است و شامل جسم یاخته ای یاخته های عصبی 
است. رابط های پینه ای و سه گوش، رابط های سفیدرنگی هستند که دو نیمکرۀ مخ را به هم متصل می کنند.

4 بصل النخاع در تنظیم دمای بدن نقش ندارد. هیپوتاالموس مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است.

35. گزینه ی »3« در فعالیت تشریح مغز گوسفند، با ایجاد برش طولی در رابط سه گوش، در زیر آن تاالموس ها )2عدد( دیده 
می شوند که محل پردازش اولیه ی اغلب اطالعات حسی بوده و توسط رابطی به هم وصل هستند که با کمترین فشار از هم جدا می شوند.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
1 اشاره به برجستگی های چهارگانه دارد که بخشی از مغز میانی بوده و در عقب اپی فیز دیده می شوند.

2 این شبکه های مویرگی در بطن های 1 و 2 مغزی و دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش دیده می شوند.
3 منظور رابط پینه ای است. دقت کنید رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای قرار دارد؛ نه برعکس.

36. گزینه ی »3« دقت کنید در صورت سؤال به بخش های اصلی مغز اشاره کرده است. بخش های اصلی مغز شامل مخ، مخچه 
و ساقه ی مغز است. بخش اصلی مغز که در شنوایی و بینایی نقش دارد، مغز میانی است. در عقب پل مغزی )مؤثر در تنظیم ترشح 

اشک(، مخچه قرار دارد که با دریافت پیوسته ی پیام از مغز، نخاع و گوش ها، فعالیت ماهیچه های بدن را هماهنگ می کند.
بررسی	سایر	گزینه ها:	

1 پل مغزی مسئول تنظیم تنفس و ترشح بزاق می باشد که جزء ساقه ی مغز است. جمع آوری و پردازش اغلب پیام های حسی 
ورودی به مغز بر عهده ی تاالموس است. تاالموس جزء بخش های اصلی مغز نیست.

2 هماهنگ کننده ی حرکات بدن، مخچه است. جلوی مخچه، پل مغزی و بصل النخاع قرار دارد. بصل النخاع در تنظیم زنش قلب 
)فعالیت یاخته های میوکارد( و تنظیم فشارخون نقش دارد.

4  بخش تقویت کننده ی پیام های حسی، تاالموس است. هیپوتاالموس پایین تر از تاالموس قرار دارد و در تنظیم تشنگی نقش دارد 
اما جزء بخش های اصلی مغز نیست.

37. گزینه ی »4« بررسی	گزینه ها:
1 دقت کنید که نخاع فقط تا دومین مهرۀ کمری ادامه یافته است.

2 داخلی ترین پرده ی مننژ دارای مویرگ های خونی پیوسته در ساختار خود می باشد که یاخته های پوششی آن به هم چسبیده اند 
و در بین آن ها منفذی وجود ندارد.

3 در ساختار استخوان و پرده های مننژ رشته های کالژن و کشسان مشاهده می شود.
4 در نخاع داخلی ترین پرده ی مننژ در تماس با ماده ی سفید قرار دارد که محل قرارگیری رشته های میلین دار است.

38. گزینه ی »2« در اعتیاد به کوکائین اغلب قسمت های مغز آسیب می بینند؛ اما کم ترین میزان بهبود متوجه قسمت های جلویی 
مغز و در قسمت لوب های پیشانی است.

بررسی	سایر	گزینه ها:	
 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار1 حتی مصرف مقدار اندک الکل نیز بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.
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3 الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد.
4 با توجه به شکل 1۸ صفحه 13، حتی پس از گذشت 100 روز از آخرین مصرف کوکائین فعالیت مغز به حالت عادی و اولیه باز 

نمی گردد.

39. گزینه ی »3« بررسی	موارد: 
الف در این مسیر همایه ی بین یاخته ی عصبی رابط و نورون حرکتی عضله ی سه سر بازو، مهاری است.

ب در یاخته ی عصبی حسی، یاخته های عصبی رابط و یاخته های عصبی حرکتی نفوذپذیری غشا به یون ها تغییر کرده است. )ذکر 
این نکته الزم است که نفوذپذیری غشای نورون حرکتی سه سر بازو نیز تغییر کرده و نسبت به یون سدیم کم تر شده است.(

بررسی	سایر	گزینه ها:
1 اپی فیز در سطح جلویی برجستگی های چهارگانه قرار دارد.

2 هیدر مغز و سر ندارد.
4 ملخ طناب عصبی پشتی ندارد.
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