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جتاب، مکمل کتاب درســی زیرذره بین شما هســت که با هدف کنکور و درک مفاهیم به کمکتون 
اومده! دیگه قرار نیســت وقتت رو برای حل تعداد زیادی تســت که اغلب دور از اهداف آموزشــی 

کتاب درســی و دور از اهداف کنکور هســتن، هدر بدی؛ بلکه اگر به تمام نکات تســت های جتاب و 
مفاهیم زیرذره بین تسلط پیدا کنی، قبولی در کنکور و کسب درصد خوب اصالً سخت نیست! 

زیست شناسی حیاتی ترین درس شماست! 
مهم ترین چالشی که تمام بچه های تجربی باهاش مواجه هستن اینه که چطوری این درس رو بخونن تا بتونن 

بهترین نتیجه  رو بگیرن. 
زیست شناســی از دو بخش کلی، مفاهیم و حفظیات تشــکیل شده. کســی که به این درس عالقه مند باشه، به 

یادگیری مفاهیم و اصطالحات جدید عشق می ورزه و لذت می بره.
اما اگه هنوز نتونستی با زیست شناسی ارتباط برقرار کنی؛ یا با وجود عالقه، هنوزم موفق به کسب نمرات و 
درصدهای خوب نمیشی، پیشنهاد می کنم این روش رو امتحان کنی تا بعد از مدت کوتاهی متوجه معجزه 

یادگیری زیست شناسی بشی.
از روی کتاب زیرذره بین که مطالعه می کنی، حتماً باید یه دفتر چرک نویس کنار دســتت باشــه. چرا؟ 
چون، نوشــتن تنها راهیه که علم شــما رو مهار می کنه و باعت انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به 

حافظه بلندمدت تون میشه.
یعنی از روی کتاب رونویسی کنیم؟ نه، به هیچ وجه قرار نیست رونویسی کنی! باید مطالب رو برای 

خودت دسته بندی کنی. 
مثــالً فرض کنیم قراره مطالب گفتار 2 از فصل 1 کتاب یازدهم رو طوری یاد بگیری که نه فقط تا 

امتحانات مدرسه و کنکور، بلکه حتی تا وقتی که درگیر این علم هستی، با جزئیات به خاطر بیاری!
یه گروه بندی از همه بخش های تشــکیل دهنده دســتگاه عصبی بنویــس! اول از روی کتاب 

زیرذره بین استخراج شــون کن؛ بعد این کار رو بدون نــگاه کردن به کتاب تکرار کن. اگر 
موفق شدی همه شون رو از حفظ بنویسی، یک بار دیگه این کار رو تکرار کن.

امــا اگر به عنــوان مثال » هیپوکامپ« رو یــادت نیومد، برو به زیرذره بین نــگاه کن و اونو به 
دست نوشــه های خودت اضافه کن! بار دوم ســعی کن باز هم همه شون رو بدون نگاه کردن به 

کتاب بنویسی، اگر بازم چیزی از قلم افتاد، دوباره این کار رو تکرار کن!
این کار رو اونقدر تکرار می کنی تا حداقل دو مرتبه پشــت سر هم بتونی بدون اشتباه، دسته بندی 

مورد نظرت رو بنویسی. 
در مرحله بعدی میریم سراغ اینکه وظایف هر کدوم از بخش های مغز چیه! جلوی همون نوشته های 

قبلی خودت این موضوع رو هم اضافه کن. باز هم با تکرار، این کار رو انجام بده تا حداقل دو مرتبه 
درست بنویسی شون. 



وقتی همه مطالب مربوط به موضوع مورد نظر رو تکه تکه یاد گرفتی؛ در نهایت یک بار ســعی کن 
تمام اون ها رو با هم بنویسی. تازه اصل ماجرا اینجاست! باز هم اونقدر این کار رو تکرار می کنی تا 

بتونی تمام جزئیات رو خودت روی کاغذ پیاده کنی.
وقتی این کارها رو برای یک مبحث تموم کردی، ســواالت تســتی مربوط به همون مبحث رو پاسخ 
بده. دقت کن که االن وقت مناســبی برای پاسخ به تمام سواالت این مبحث نیست! یکی دو روز بعد، 

بهترین زمان پاسخگویی به سواالت بیشتر از مبحث مورد مطالعه تون هست.
یعنــی باید به مغز مبارک اجازه بدی این حجم اطالعات جدیــد رو بایگانی کنه، بعدش میتونی با حل 

سواالت بیشتر، ببینی درست بایگانی شدن یا نه! 
قطعاً توی این مرحله به ســواالتی بر می خوری که یا نمی تونی جواب بدی و یا اشــتباه جواب میدی! وقتی 
پاسخنامه رو چک می کنی، باید نکات مربوط به این سواالت رو در یه دفترچه نکات یادداشت کنی. دفترچه 

نکات شما، بهترین یار و یاورتون در شب امتحان و شب های نزدیک کنکور هست!

امیدوارم همه فرزندان ســرزمینم، در هر رشــته و هر جایگاهی که در آینده هســتند، خودشــون از کار 
خودشون راضی باشند و بگن من تمام تالشم رو می کنم تا جزو بهترین ها باشم. 

در پایــان از جناب آقای موســوی )مدیر محترم نشــر کاپ(، آقــای پویان عزیز )مدیــر محترم خانه 
زیست شناســی(، خانم طهرانیان )ویراستار و بازبین نهایی تست ها(، خانم زارعی )طراح و ناظر بخش 
فنی(، خانم مجاور )ویراســتار ادبی( و ســایر عزیزانی که ســهمی هر چند اندک در بهتر شــدن این 

مجموعه داشتند، صمیمانه تشکر می کنم. 

مجید علی نوری
عضو کوچک و مدیر آموزش های
 دانش آموزی خانه زیست شناسی

 @Zist_Fahmidani_ast



»جتاب«، مخفف سه کلمۀ جزوه+ تست+ کتـــاب است که یکی از جدیدترین پروژه های 
در دســت اجرای »خانه زیست شناسی« است. تغییرات بسیار ُمهمی در زمینه طراحی سؤاالت کنکور 

سراســری اتفاق افتاده است و شرایط خاص کرونایی نیز دنیای متفاوتی از تدریس، تحصیل و تألیف 
را در مقابل چشمان ما قرار داده است!

پســاکرونا، شــروع جدیدی برای فعالیت در عرصـــۀ آموزش و کتاب های کمک آموزشــی خواهد بود؛ 
دانش آموزان عصرپســاکرونا، دارای تمرکز کافی و حوصلۀ الزم نیســتند! به همین دلیل، توقع دوســتی با 

کتاب های قطور کمک آموزشی، برای این نسل، توقع زیادی است و نتیجۀ الزم را نخواهد داد.
استقبال کم نظیر از مجموعۀ کتاب های درسی زیرذره بین ما را بر آن داشت تاکتاب تست مکمل، متناسب 
با این مجموعه، تألیف و تدوین شــود. در نظرســنجی که در سال گذشــته از دبیران کشور انجام شده است، 
قریــب به اتفاق آنها موافق با کم  کردن حجم تعداد تســت ها در هر فصل بودند تــا بتوان در فرصت اندک 

کالس های مدرسه، بررسی و تحلیل کرد. 
»جتاب« مکمل زیرذره بین، ُعصاره ای ناب از حجم زیادی از تســت های مورد نیاز دانش آموزان است که 

در حجمی کمتر و پاسخ هایی منطقی تر تهیه و تألیف شده است.
در تألیف این کتاب، جناب آقای مجید علی نوری تالشــی قابل تحســین داشتند تا همۀ مطالب کتاب به 
درســتی و کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد و با طرح تست های ناب مفهومی و ترکیبی، با تأکید بر 

نکات قابل تأمل مورد نیاز کنکور، موجب غنای این اثر فاخر شده اند.
تصاویر اســتفاده شده در پاسخ های تشریحی تســت ها، دقیقاً با نگاه زیرذره بینی کار شده است و 

حاوی نکات ریز و موشــکافانۀ شکل های کتاب درســی است در مجموع می توان با اطمینان خاطر 
عنــوان کرد که این مجموعه، تکمیل کنندۀ خوبی برای کتاب درســی زیرذره بین اســت و برای 

شرکت کنندگان در آزمون های سراسری، بهترین انتخاب خواهد بود. 
در پایان الزم می دانم از مجموعۀ وزین نشــر کاپ، به ویژه از دوســت و همکار گرانقدر، 

جناب آقای ســیداحمد موســوی، که زمینۀ چاپ این اثر را فراهم نمودند کمال قدردانی و 
تشکر را داشته باشم.

مصطىفپواين

مديرخانهزيستشناىس
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کتب آموزیش پیرشو

فصل 1

 پایه یازدهم

1ـ چند مورد درباره بافت عصبي نادرست بيان شده است؟
الف( تمامي ياخته  هاي بافت عصبي تحريک  پذيرند.

ب( سلول  هايي که غالف ميلين مي  سازند، قادر به انتقال پيام عصبي نيستند.
ج( تعداد ياخته  هاي اصلي بخش خاکستري مخ بيشتر از تعداد ياخته  هاي غيراصلي است.

د( ياخته  هاي پشتيبان در تنظيم هومئوستازي سيتوپالسم نورون  ها نقش دارند.
4( چهار مورد 3( سه مورد   2( دو مورد   1( يک مورد  

2ـ درباره غالف ميلين نمي  توان گفت ....................
1( رشته  هاي دندريت و آکسون بسياري از ياخته  هاي عصبي را مي  پوشانند.
2( توسط نوع خاصي از ياخته  هاي پشتيبان بافت عصبي ساخته مي  شوند.

3( از پيچش هر ياختۀ پشتيبان ميلين  ساز، فقط يک غالف ميلين ايجاد مي  شود.
4( ممکن نيست در انواع ياخته  هاي عصبي حسي، رابط و حرکتي مشاهد شود.

3ـ کدام گزينه جملۀ روبه  رو را درست تکميل مي  کند؟ در هر سلول اصلي بافت عصبي ....................
2( که دندريت ميلين   دارد، قطعاً آکسون نيز ميلين دارد. 1( قطعاً آکسون بلندتر از دندريت  هاست.    

4( قطعاً يک آکسون و چند پايانه آکسون وجود دارد. 3( که آکسون فاقد ميلين باشد، قطعاً دندريت  ها نيز فاقد ميلين  اند.  
4ـ در غشاي ياخته  هاي عصبي انسان به طور معمول ....................

1( تعداد کانال  هاي نشتي سديمي برابر با تعداد کانال  هاي نشتي پتاسيمي است.
2( دريچه کانال   دريچه  دار پتاسيمي به سمت فضاي بين  ياخته  اي باز مي  شود.

3( هم در پتانسيل آرامش و هم در پتانسيل عمل به طور دائم ورود و خروج پتاسيم ديده مي  شود.
4( جايگاه اتصال سديم در پمپ سديم ـ پتاسيم بزرگ تر از جايگاه اتصال پتاسيم است.

5 ـ در شروع پتانسيل عمل يک نورون، ....................
1( کانال  هاي دريچه    دار مربوط به يوني که براي باز شدن منفذ روزنۀ هوايي برگ شبدر بايد وارد ياخته  هاي نگهبان روزنه شود، باز نمي  شوند.

2( برخالف پتانسيل آرامش، سديم وارد نورون نمي  شود.
3( پمپ سديم ـ پتاسيم فعاليت بيشتري نسبت به پتانسيل آرامش خواهد داشت.

4( همانند پتانسيل آرامش، کانال  هاي دريچه  دار مربوط به يوني که هميشه بيرون از نورون، غلظت بيشتري دارد، بسته   مي  شوند.
6ـ  شکل مقابل عملکرد يکي از پروتئين  هاي غشاي نورون را نشان مي  دهد. باالي شکل، سمت .................... 

و پايين شکل سمت .................... غشاي نورون است. اين پروتئين در .................... نقش دارد.
1( درون ـ بيرون ـ ايجاد پتانسيل آرامش

2( بيرون ـ درون ـ ايجاد حالت آرامش يون  ها در دو سوي غشا
3( درون ـ بيرون ـ ايجاد حالت آرامش يون  ها در دو سوي غشا

4( بيرون ـ درون ـ ايجاد پتانسيل آرامش
7ـ چند مورد از گزاره  هاي زير در مورد شکل مقابل نادرست بيان شده است؟

الف( بخش 5، هستۀ   ياختۀ عصبي را نشان مي  دهد.
ب( بخش 2، همانند بخش 4، داراي خاصيت نفوذپذيري انتخابي است.

ج( در بخش 1، برخالف بخش 2، اندامک ميتوکندري و ريبوزوم يافت مي  شود.
د( ماهيت مواد تشکيل دهندة بخش 1، دقيقًا شبيه غشاي پايه در بافت پوششي پيراشامه )پريکارد( است.

4 )4   3 )3   2 )2   1 )14
3

2

5
1
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خانهزیستشنایس

8 ـ کدام گزينه در مورد سرنوشت ناقلين عصبي که به فضاي سيناپسي آزاد مي  شوند، غلط است؟
1( توسط آنزيم  هاي اگزوسيتوز شده از ياختۀ پيش  سيناپسي تجزيه مي  شوند.

2( توسط نورون پيش  سيناپسي دوباره جذب مي  شوند.
3( اگر از نوع تحريک کننده باشند، با باز کردن کانال  هاي دريچه  دار سديمي، وارد ياختۀ پس  سيناپسي مي  شوند.

4( مي  توانند کانال  هاي دريچه  دار غشاي ياختۀ پس  سيناپسي را باز کنند، اما باعث ايجاد پتانسيل عمل نشوند.
9ـ کدام يک از گزينه  هاي زير مي  تواند موجب کاهش اختالف پتانسيل آرامش در غشاي نورون رابط شود؟

1( افزايش تعداد کانال  هاي نشتي پتاسيم در غشاي نورون   
2( افزايش تعداد کانال  هاي بدون دريچۀ سديم در غشاي نورون

3( مصرف بيشتر سوخت رايج سلولي در واحد زمان، توسط پمپ سديم ـ پتاسيم 
4( بازشدن کانال هاي دريچه دار سديمي

10ـ کدام گزينه در مورد گره  هاي رانويه در ياخته  هاي عصبي درست است؟ 
1( مي  توانند باعث انتقال جهشي پيام عصبي در طول آکسون هر سه نوع نورون  ها شوند.

2( در محل پايانۀ آکسون باعث انتقال شيميايي پيام مي  شوند.
3( هم در طول دندريت و هم در طول آکسون نورون حسي، همۀ انواع ياخته  هاي پشتيبان در تشکيل آنها نقش دارند.
4( در گره  هاي رانويه تعداد زيادي کانال  هاي دريچه  دار وجود دارد، ولي در فاصلۀ بين گره  ها اين کانال  ها وجود ندارند.

11ـ در مورد غشاي نورون نمي توان گفت ....................
1( فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم سبب تجمع بيشتر يون سديم در خارج از ياخته مي  شود.

2( کانال  هاي دريچه  دار بدون مصرف انرژي زيستي و پمپ سديم ـ پتاسيم با مصرف انرژي زيستي کار مي  کنند.
3( نفوذپذيري آن نسبت به يون سديم بيشتر از يون پتاسيم است.

4( هنگام پتانسيل آرامش، مقدار يون سديم در سطح خارجي غشا بيشتر از مقدار يون سديم در داخل غشا است.
12ـ چند مورد عبارت زير را به درستي تکميل مي  کند؟

هر عاملي که بتواند ....................، موجب تغيير پتانسيل غشا در گيرنده  هاي حسي مي  شود.
الف( نفوذپذيري غشاي گيرنده   نسبت به يون  ها را تغيير دهد

ب( سبب توليد ناقل عصبي در جسم ياخته  اي شود
ج( سبب ترشح ناقل عصبي از پايانۀ آکسون شود

4( صفر مورد 3( سه مورد   2( دو مورد   1( يک مورد  
13ـ کدام گزينه در مورد حرکت يون  ها در ياخته  هاي عصبي در حالت آرامش نادرست بيان شده است؟

1( در حالت آرامش يون  هاي سديم وارد ياختۀ عصبي مي  شوند.
2( نفوذپذيري غشاي ياخته نسبت به يون  هاي پتاسيم بيشتر از يون  هاي سديم است.

3( در حالت آرامش، غلظت يون پتاسيم در داخل و غلظت يون سديم در بيرون ياخته، بيشتر است.
4( در حالت آرامش، ورود و خروج يون  ها از ياختۀ عصبي تنها از طريق کانال  هاي نشتي صورت مي  گيرد.

14ـ در ارتباط با نمودار مقابل مي توان گفت ....................
1( در لحظۀ 1، برخالف لحظۀ 5، کانال هاي دريچه دار سديمي بازند.  

2( در لحظۀ 3، تمام کانال هاي دريچه دار پتاسيمي باز مي شوند.
3( در بازه زماني 2 تا 3، کانال هاي دريچه دار سديمي در حال باز شدن هستند. 

4( در بازه زماني 3 تا 4، پمپ سديم ـ پتاسيم حداکثر فعاليت خود را دارد.

15ـ با توجه به نمودار، کدام گزينه، عبارت مقابل را به درستي تکميل مي کند؟ 
» لحظۀ 2، ....................«

1( شروع پتانسيل آرامش را نشان مي دهد.    
2( شروع باز شدن کانال هاي دريچه دار پتاسيمي را نشان مي دهد.

3( شروع بسته شدن کانال هاي نشتي سديمي را نشان مي دهد.  
4( شروع تحريک غشاي نورون را نشان مي دهد.
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16ـ اگر عاملي مانع فعاليت تمام پمپ هاي ســديم ـ پتاســيم در غشــاي يک نورون حسي شــود، .................... موجب مي شود که غشاي نورون 
نفوذپذيري اش را از دست بدهد.

2( تجمع بيش از حد يون هاي سديم در مايع ميان بافتي  1( تجمع بيش از حد يون هاي پتاسيم در مايع ميان بافتي   
4( تجمع بيش از حد يون هاي سديم و پتاسيم در سيتوپالسم    3( تجمع بيش از حد يون هاي پتاسيم در سيتوپالسم    

17ـ در بيماري مالتيپل اسکلروزيس، ....................
1( سلول هاي پشتيبان سازندة ميلين در سيستم عصبي محيطي مورد حملۀ  دستگاه ايمني قرار مي گيرد.

2( هدايت پيام عصبي در مغز و نخاع با اختالل مواجه شده و به درستي انجام نمي شود. 
3( عملکرد تمام نورون هاي رابط در دستگاه عصبي مرکزي دچار اختالل مي شود.
4( عملکرد نورون هاي حسي که با گيرنده  ها در ارتباط  اند، دچار اختالل مي شود.

18ـ کدام گزاره  ها عبارت زير را به درستي تکميل مي  کنند؟
»مي  توان گفت وقتي که نمودار پتانسيل عمل در يک نورون حرکتي مربوط به دستگاه عصبي خودمختار، به صفر نزديک مي  شود، ....................«

الف( کانال  هاي دريچه  دار سديمي در حال باز شدن  اند. 
ب( کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي در حال باز شدن  اند.

ج( فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم کاهش مي  يابد.  
د( به طور قطع از ميزان اختالف پتانسيل دو سوي غشاي نورون کاسته مي  شود.

4( الف و ج 3( الف و ب و د   2( ب و د   1( الف و د  
19ـ کدام گزينه درست بيان شده است؟

1( هدايت پيام از يک ياخته به ياخته ديگر، يکي از ويژگي هاي ياخته هاي عصبي است.
2( غالف ميلين رشته هاي آکسون و دندريت بعضي ياخته هاي عصبي را عايق  بندي مي کند.

3( ياخته هاي عصبي پشتيبان در حفظ هومئوستازي مايع بين  ياخته اي بافت عصبي نقش دارند.
4( در هر عصب، ياخته  هايي حضور دارند که با پيچيدن به دور رشته عصبي، غالفي محافظت کننده را مي سازند.

20ـ چند مورد از گزاره  هاي زير به درستي بيان شده است؟
الف( تغيير در ميزان ناقلين عصبي تحريک کننده از داليل بيماري مالتيپل اسکلروزيس است.

ب( تصويربرداري از محل سيناپس توسط ميکروسکوپ الکتروني امکان  پذير است.
ج( هدايت جهشي در يک نورون، هميشه از هدايت نقطه به نقطه در نورون  هاي بدون ميلين سريع  تر است.

د( در پتانســيل آرامش، تفاوت در غلظت بيروني و دروني يون  هاي دو ســوي غشــاي نورون  ها ناشي از فعاليت پمپ سديمـ  پتاسيم و کانال هاي نشتي سديمي و 
پتاسيمي است.

4( صفر مورد 2( دو مورد       3( سه مورد   1( يک مورد  
21ـ چند مورد در رابطه با هيدر نادرست بيان شده است؟

الف( بدن هيدر فاقد ياخته  هاي ماهيچه  اي است.
ب( هيدر جزو مرجانيان است و همانند پالناريا کيسۀ گوارشي منشعب دارد.

ج( ساده  ترين ساختار عصبي جانوران در هيدر مشاهده مي  شود که فاقد اجتماع جسم ياخته  اي است.
د( تحريک هر نقطه از بدن هيدر توسط شبکه   نوروني به تمام بخش  هاي بدنش منتشر مي  شود.

2( دو مورد       3( سه مورد               4( چهار مورد 1( يک مورد  
22ـ کدام گزينه، بخش  هايي را بيان کرده است که هنگام تشريح مغز گوسفند، همگي در سطح شکمي ديده مي  شوند؟

2( مخچه ـ پل مغزي ـ کياسماي بينايي 1( لوب  هاي بويايي ـ کرمينه ـ نخاع    
4( نخاع ـ شيار بين دو نيمکرة مخ ـ لوب  هاي بويايي 3( پل مغزي ـ مغز مياني ـ شيار بين دو نيمکرة مخ   

23ـ خانمي مسن با ديدن يک حشره در اتاق خوابش شروع به فرياد کشيدن و فرار مي کند. در آن لحظه ....................
1( بخشي از اعصاب محيطي خانم براي به آرامش بازگرداندن ايشان شروع به فعاليت کرده و ضربان و فشار خون وي کاهش مي يابد.

2( بدن وي براي ايجاد حالت آماده باش با کمک اعصاب سمپاتيک ضربان قلب را باال برده و در جهت افزايش خون رساني به ماهيچه ها، خون رساني به اندام هايي 
مثل مغز کاهش مي يابد.

3( دستگاه عصبي خودمختار وي با افزايش ضربان قلب و کاهش خون رساني به اندام هاي غيرضروري، بدن را به حالت آماده باش در مي آورد.
4( طناب عصبي پشتي حشره دستور فرار را از گره هاي به هم جوش خورده مغز جانور به پاهايش منتقل مي کند.
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24ـ در انســان اختاللي به نام مياســتني  گراويس وجود دارد که مثالي از بيماري هايي است که به واسطه تغيير در تعداد گيرنده هاي روي سلول هاي 
عضالني به  وجود مي آيد. افراد مبتال به مياســتني  گراويس دچار قدرت انقباض کاهش يافته و ضعف عضالني هســتند و حّساســيت بيشتري به 
خســتگي عضالني دارند. اين عالئم در شرايط خودايمني به  وجود مي آيد. در شــرايط اين بيماري، پادتن هاي سيستم ايمني بدن باعث تخريب 

گيرنده هايي در محل اتصال عصب به عضله شده که به نوعي ناقل عصبي به نام استيل کولين متصل مي شوند.  
با توجه به توضيحات باال کدام گزينه درست است؟
الف( استيل کولين يک ناقل عصبي بازدارنده است.

ب( دارو هايي که فعاليت آنزيم هاي تجزيه کننده استيل کولين را مهار مي کنند، مي توانند در درمان مياستني  گراويس استفاده شوند.
ج( دارو هاي تقويت کننده دستگاه ايمني در درمان اين بيماري استفاده مي شوند.

د( دارو هاي تحريک کننده فرايند اگزوسيتوز در ياخته پيش سيناپسي، مي توانند عالئم اين بيماري را کاهش دهند.
1( ب و د                         2( الف، ج و د                         3( ب، ج و د                         4( الف و ب

25ـ کدام يک از ويژگي  هاي زير در مورد مخ انسان نادرست بيان شده است؟ 
1( بخش حسي قشر مخ پيام  هاي اندام  هاي حسي را دريافت مي  کند.

2( بخش حرکتي قشر مخ پيام  هاي مربوطه را به ماهيچه  ها و غده  ها مي  فرستد.
3( قشر مخ، جايگاه پردازش نهايي اطالعات ورودي به مغز است.

4( قشر مخ، ضخامتي در حدود چند سانتي  متر دارد.
26ـ مصرف مواد مخدر با اثر روي .................... سبب ايجاد احساس لذت و سرخوشي مي  شود و با اثر بر .................... توانايي قضاوت، تصميم  گيري و 

خودکنترلي فرد را کاهش مي  دهند.
1( غده به اندازه نخود ـ محل پردازش اوليه بيشتر اطالعات حسي   

2( محل تقويت بيشتر اطالعات حسي ـ بخشي که تاالموس و هيپوتاالموس را به قشر مخ متصل مي  کند. 
3( مرکز ترس و خشم ـ بخشي که بيشتر حجم مغز را تشکيل مي  دهد.

4( مرکز تنظيم دماي بدن ـ يکي از بخش  هاي اصلي مغز که پشت ساقه مغز قرار دارد.
27ـ در مورد مويرگ  هاي مغز نمي توان گفت ....................

1( ياخته  هاي بافت پوششي به هم چسبيده   دارد.
2( سد خوني ـ مغزي را ايجاد مي  کنند.

3( مولکول  هايي مثل اکسيژن، گلوکز و برخي داروها از ديواره  آن ها عبور مي  کنند.
4( باکتري  ها هيچ گاه نمي  توانند از بافت پوششي آن ها عبور کنند.

28ـ با توجه به شکل مقابل، گزينه  نادرست را مشخص کنيد.
1( مرکز شنوايي در بخش شماره 6 است.

2( مرکز بينايي در بخش شماره 2 قرار دارد.
3( بخش 5 در تحريک ترشح آميالز نقش دارد.

4( بخش 4 در تنظيم تنفس، فشار خون و ترشح اشک و بزاق نقش دارد.
29ـ چند مورد جمله مقابل را به درستي کامل مي  کند؟ »پرده  هاي مننژ ....................«

ب( اليه ضخيمي دارند که نسبت به ساير اليه  ها به استخوان نزديک  تر است. الف( همگي از بافت پيوندي ساخته شده  اند.    
د( هم از مغز و هم از نخاع انسان محافظت مي  کنند. ج( از نظر ضخامت و موقعيت قرارگيري با يکديگر متفاوت اند.  

1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( چهار مورد
30ـ مرکز تقويت پيام  هاي حسي .................... غده  اي که نقش مهمي در تنظيم ترشح ساير غده  ها بر عهده دارد، ............... 

2( نسبت به ـ به رابط پينه  اي نزديک  تر است. 1( همانند ـ در تنظيم خواب و دماي بدن نقش دارد.   
4( برخالف ـ در هدايت پيام عصبي نقش دارد.  3( نسبت به ـ اندازه کوچک تري دارد.    

31ـ در يک انسان سالم و بالغ، ريشه پشتي نخاع .......... ريشه شکمي آن ....................
1( همانند ـ داراي آکسون و دندريت است.

2( برخالف ـ داراي هسته سلولي است.
3( همانند ـ داراي رشته عصبي ميلين  دار است.

4( برخالف ـ فاقد جسم ياخته  اي است.
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32ـ چند مورد از گزاره هاي زير درست بيان شده است؟
الف( تغييرات ناشي از مصرف مکّرر مواد اعتيادآور هميشه دائمي است.

ب( تنها ناقل عصبي که بر اثر مصرف مواد اعتيادآور در ليمبيک و ساير بخش هاي مغز آزاد مي شود، دوپامين است.
ج( نخستين تصميم براي مصرف مواد اعتيادآور در همه اختياري است.

د( اعتياد نوعي بيماري برگشت ناپذير است.
1( 1                         2( صفر                         3( 2                         4( 3

33ـ در ارتباط با انعکاس عقب کشيدن دست از جسم داغ نمي توان گفت ....................
1( شش مجموعه سيناپس وجود دارد.

2( هر کدام از نورون هايي که در آن نقش دارند، در دو مجموعه سيناپس شرکت مي کنند.
3( چهار مجموعه سيناپس در بخش خاکستري نخاع وجود دارد.

4( جسم ياخته  اي تمام نورون هاي ميلين داري که در آن نقش دارند، در بخش خاکستري نخاع قرار گرفته است.
34ـ نمي  توان گفت در يک انسان سالم، دستگاه عصبي شامل عصب  ها ....................

1( بخشي از دستگاه عصبي مرکزي است که مغز و نخاع را به بخش  هاي ديگر مرتبط مي  کند.
2( اندام  هاي حسي و ماهيچه  ها را به مغز و نخاع مرتبط مي  کند.

3( شامل دو بخش حسي و حرکتي است که بخش حرکتي آن شامل دو بخش ديگر مي  باشد.
4( شامل 86 عصب مغزي و نخاعي است که تعداد اعصاب نخاعي آن بيشتر است.

35ـ چند مورد عبارت زير را به درستي تکميل مي  کند؟
»فعاليت بخش پاراسمپاتيک در انسان سالم ....................«
الف( برون  ده قلب را برخالف فشار خون کاهش مي  دهد.

ب( باعث برقراري حالت آرامش در تمام اندام  هاي بدن مي  شود.
ج( تعداد تنفس را برخالف تعداد ضربان قلب افزايش مي  دهد.

د( برخالف بخش سمپاتيک، فعاليت  هاي حياتي بدن را تنظيم مي  کند.
1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( صفر مورد

36ـ در انعکاس عقب کشيدن دست پس از برخورد با جسم داغ ..................
1( در بخش خاکستري نخاع، سه سري سيناپس تحريکي و يک سيناپس مهاري يافت مي  شود.

2( سيناپس نورون حرکتي با ماهيچۀ سه  سر بازو از نوع مهاري است.
3( دندريت اولين نوروني که تحريک مي  شود، فاقد ميلين است.

4( پنج نورون از بخش خودمختار و پيکري نقش دارند.
37ـ در رابطه با دستگاه عصبي پالناريا مي  توان گفت ....................

1( ساختاري نردبان مانند دارد که هم ستون  ها و پله  هاي نردبان جزو بخش مرکزي دستگاه عصبي آن هستند.
2( برخالف هيدر، داراي جسم ياخته  اي است.

3( يک مغز دارد که از دو گره به هم جوش  خورده تشکيل شده است.
4( از دو بخش مرکزي و محيطي تشکيل شده است و بخش مرکزي آن فقط شامل دو گره عصبي و دو طناب عصبي است.

38ـ مي  توان گفت هر جانور داراي ....................، فاقد .................... است.
1( غدد راست  روده  اي ـ طناب عصبي شکمي

2( يک طناب عصبي گره  دار در بخش شکمي ـ تنفس نايديسي 
3( دو طناب عصبي در بخش مرکزي ـ حفرة گوارشي 

4( ساده  ترين ساختار عصبي ـ بخش مرکزي و محيطي و فاقد ياخته  هاي ماهيچه  اي
39ـ کدام گزينه عبارت مقابل را درست تکميل مي  کند؟ "در يک انسان سالم .................... برخالف ...................."

1( تاالموس  ها ـ مرکز تشنگي، در انتقال پيام عصبي نقش دارد.
2( ماهيچه  هاي داراي صفحات بينابيني ـ ماهيچه  هاي با سلول  هاي دوکي  شکل توسط اعصاب غيرارادي کنترل مي  شوند.

3( آزاد شدن اکسي  توسين در هيپوفيز پسين ـ خروج دوپامين از پايانۀ آکسوني نورون، بدون صرف ATP رخ مي  دهد.
4( پيام  هاي شنوايي و بينايي ـ پيام  هاي چشايي و بويايي، عالوه بر قشر مخ، به ساقۀ مغز نيز مي  رسند.
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40ـ چند مورد در ارتباط با يک انسان سالم به درستي بيان شده است؟
الف( هر رشتۀ عصبي مجموعه  اي از زائده    هاي چند ياختۀ عصبي است.

ب( هر عصب فقط شامل چند رشتۀ بلند دندريت و آکسون است که با بافتي پيوندي احاطه شده  اند.
ج( در طول هر نورون حسي، کانال  هاي دريچه  دار و پمپ  هاي سديم ـ پتاسيم فقط در محل گره  هاي رانويه حضور دارند.

د( باز شدن کانال  هاي دريچه  دار غشاي نورون، ممکن است در پتانسيل آرامش رخ دهد.
1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( صفر مورد

41ـ کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي در ايجاد .................... نقش ندارند و .................... کانال  هاي نشتي سديمي، به صورت .................... عمل مي  کنند.
2( پتانسيل عمل ـ همانند ـ يک  طرفه  1( پتانسيل آرامش ـ همانند ـ دوطرفه   
4( پتانسيل عمل ـ برخالف ـ دوطرفه 3( پتانسيل آرامش ـ برخالف ـ يک  طرفه   

42ـ نمي توان گفت در اين شکل مقابل ....................
1( هشت سلول ديده مي شود.

2( يک نورون حرکتي مشاهده مي شود. 
3( تعداد گره هاي رانويه يکي کمتر از تعداد سلول ها است.

4( فقط يک نوع نوروگليا مشاهده مي شود.

43ـ در رابطه با شکل روبه  رو کدام گزينه نادرست بيان شده است؟
1( شماره هاي 1 و 2 قادر به دريافت پيام عصبي هستند.

2( شمارة 7 پايانۀ  آکسون را نشان مي دهد که مي  تواند با يک سلول ماهيچه  اي سيناپس تشکيل دهد.
3( شمارة 3 قادر به تحريک و دريافت پيام عصبي است و هميشه هدايت پيام عصبي در آن يک  طرفه مي  باشد.

4( شمارة 5، گره رانويه را نشان مي دهد که تعداد زيادي پمپ سديم ـ پتاسيم در آن وجود دارد.

44ـ در بافت عصبي انسان، ....................
1( تعداد سلول هاي اصلي بيشتر از تعداد ساير سلول  هاست.

2( تنوع سلول  هاي اصلي بيشتر از ساير سلول  هاست.
3( همانند شبکۀ عصبي هيدر، جسم سلولي مشاهده مي  شود.

4( برخالف بافت ماهيچه  اي، توليد ATP در سطح پيش  ماده مشاهده نمي  شود.
45ـ کدام گزاره ها درست بيان شده  اند؟

الف( نورون حسي ممکن است خودش به عنوان گيرنده عمل کند.
ب( جهت هدايت پيام عصبي در دندريت و آکسون هر نورون، خالف جهت همديگر است.

ج( نورون حسي برخالف نورون رابط و حرکتي، فقط يک دندريت با نوک منشعب دارد.
د( جسم سلولي نورون حسي بزرگ تر از جسم سلولي نورون هاي رابط است.

1( الف و ب                         2( الف و ب و ج                          3( ب و ج و د                         4( ب و ج
46ـ  کدام يک از گزاره هاي زير درست بيان نشده است؟

الف( در سيناپس هميشه ناقل عصبي آزاد مي شود.
ب( ناقل عصبي که در سيناپس آزاد مي شود، ممکن است از نوع تحريک کننده يا مهارکننده باشد.

ج( تمام سلول  هاي بافت عصبي مي  توانند سيناپس تشکيل دهند.
د( پايانه  هاي هر آکسون، فقط مي تواند با يک سلول سيناپس داشته باشد.

1( الف و ج و د                         2( الف و ب و د                         3( ب و ج                         4( الف و د
47ـ تمام پيک  هاي شيميايي که از پايانه آکسون اگزوسيتوز مي شوند، ....................

2( وارد خون مي شوند. 1( در جسم سلولي ساخته شده اند.     
4( نوعي پيک کوتاه برد هستند. 3( قطعاً موجب ايجاد تغيير در پتانسيل غشاي سلول پس سيناپسي مي شوند.  
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48ـ کدام گزينه عبارت زير را نادرست تکميل مي کند؟
پس از انتقال پيام عصبي در محل سيناپس، ....................

1( ناقلين عصبي دوباره به سلول پيش سيناپسي جذب مي شوند.
2( آنزيم هايي ناقلين عصبي را تجزيه مي کنند.

3( ناقلين عصبي بايد از فضاي سيناپسي تخليه شوند تا از انتقال بيش از حد پيام جلوگيري شود.
4( ريزکيسه هايي حاوي آنزيم هاي تجزيه  کنندة ناقلين عصبي از سلول پيش  سيناپسي خارج مي شوند تا ناقلين عصبي موجود در سيناپس را تجزيه کنند.

49ـ در محل سيناپس، ....................
2( سلول پس سيناپسي هميشه يک نورون است. 1( سلول پيش سيناپسي هميشه يک نورون است.  

4( گاهي غشاي سلول پيش سيناپسي متصل به غشاي سلول پس سيناپسي است. 3( آزاد شدن ناقلين عصبي هميشه با مصرف آب همراه است. 
.................... ،MS 50ـ کدام گزاره ها عبارت مقابل را نادرست تکميل مي کند؟  )در( فرد مبتال به

الف( دچار بي حسي و لرزش مي شود.

ب(  دچار اختالل در بينايي مي شود.
ج( دچار اختالل در حرکت مي شود.

د( آنتي ژن هاي روي غشاي نورون هاي حسي و حرکتي موجود در دستگاه عصبي مرکزي، توسط دستگاه ايمني به عنوان عامل بيگانه شناسايي مي شوند. 
1( 1                         2( 2                         3( 3                         4( صفر

51ـ کدام گزينه در رابطه با محل مشخص شده در نمودار پتانسيل عمل به درستي بيان شده است؟
1( ميزان اختالف پتانسيل غشاي دو سوي نورون در حال افزايش است.

2( ميزان يون  هاي سديم درون نورون بيشتر از بيرون نورون است.
3( ميزان پتاسيم درون نورون نسبت به ابتداي بخش صعودي نمودار بسيار بيشتر شده است.

4( سديم  ها فقط در حال ورود به نورون هستند.
52ـ در رابطه با نمودار پتانسيل عمل گزينۀ صحيح را مشخص کنيد.

1( زماني که کانال  هاي دريچه  دار سديمي باز هستند، همواره اختالف پتانسيل غشاي نورون در حال افزايش است.
2( زماني که کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي باز هستند، خروج سديم و ورود پتاسيم مشاهده نمي  شود.
3( پس از بسته شدن کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي، فعاليت پمپ  هاي سديم ـ پتاسيم آغاز مي  شود.

4( زماني که نمودار پتانسيل عمل به صفر نزديک مي  شود، نمي  توان گفت قطعاً کانال  هاي دريچه  دار سديمي بازند.
53ـ با توجه به شکل روبه  رو مي  توان گفت ....................

1( شمارة 2 همانند شمارة 7 با مايع مغزي ـ نخاعي پر شده است.
2( شمارة 5 همانند شمارة 6 مرکز هماهنگي اعصاب پيکري سمپاتيک و پاراسمپاتيک است.

3( شمارة 3 هورموني ترشح مي کند که در شب به حداکثر و در نزديکي ظهر به حداقل مي  رسد.
4( شمارة 2 شامل شبکۀ مويرگ هايي پيوسته اي است که مايعي ترشح مي  کنند که سد خوني ـ مغزي 

را مي  سازد.

54ـ کدام گزينه در رابطه با شکل زير به درستي بيان شده است؟
1( شماره  هاي 7 و 8 و 9 يکي از بخش  هاي اصلي مغز را نشان مي  دهند.

2( شمارة 10 همانند شمارة 11 هم از گوش  ها پيام حرکتي دريافت مي  کند.
3( شمارة 3 هورمون  هاي آزاد کننده، مهارکننده، اکسي  توسين و ضدادراري را مي  سازد.

4( شمارة 2 برخالف شمارة 4، يک ساختار غده  اي را نشان مي  دهد.

55ـ در رابطه با تصوير زير نمي  توان گفت ....................
1( برش عرضي، طناب عصبي مهره  داران را نشان مي  دهد.

2( بخش بااليي شکل، سطح شکمي و بخش پايين شکل، سطح پشتي را نشان مي  دهد.
3( شمارة 2 برخالف شمارة 1 فاقد بخشي از نورون  هاست که DNAهاي خطي در آن قرار دارد.

4( شمارة 2 برخالف شمارة 1 فاقد ياخته  هاي نوروگليا است.

زمان

غشا
ل 

نسی
پتا
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56ـ گزينه درست را مشخص نماييد.
1( برجستگي  هاي چهارگانه، بخشي از پل مغزي هستند.

2( بخش پيکري دستگاه عصبي محيطي، فقط سبب تنظيم عملکرد ارادي ماهيچه  هاي اسکلتي مي  شود.
3( افرادي که هيپوکامپ آنها دچار آسيب شده باشد، در به ياد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسيب، مشکل چنداني ندارند.

4( مصرف کوکائين موجب افزايش ميزان تنفس سلولي در مغز مي  شود.
57ـ در مورد شکل زير نمي  توان گفت ....................

1( بخش شمارة 1 همانند بخش شمارة 2 داراي بخشي از نورون  هاست که شامل هسته مي  باشد.
2( بخش شمارة 1 همانند بخش شمارة 3 جزو دستگاه عصبي مرکزي جانور است.

3( شمارة 2 معادل بخشي از دستگاه عصبي انسان است که مرکز انعکاس کشيدن دست از جسم داغ مي  باشد.
4( هر يک از قسمت  هاي مشخص شده با شمارة 3، فعاليت ماهيچه  هاي همان بند از بدن جانور را تنظيم مي  کند.

58ـ در مورد نمودار پتانسيل عمل در يک نورون رابط که در انعکاس کشيدن دست از جسم داغ نقش دارد، مي  توان گفت ..............
1( بعد از پتانسيل عمل، فقط ورود سديم و خروج پتاسيم مشاهده مي  شود.

2( هنگامي که اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي اين نورون کاهش مي  يابد، حداقل يکي از دو نوع کانال دريچه  دار آن باز هستند.
3( هنگامي که اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي اين نورون کاهش مي  يابد، قطعاً پتانسيل درون نورون در نقطه مورد نظر، نسبت به بيرون منفي بوده است.

4( هنگامي که اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي اين نورون افزايش مي  يابد، قطعاً غلظت يون سديم بيرون نورون بيشتر از درون آن است.
59ـ چند مورد از گزاره  هاي زير نادرست بيان شده است؟

الف( رشتۀ عصبي مي  تواند در ريشۀ عصبي حضور داشته باشد.
ب( فراوان  ترين ياخته  هاي بافت عصبي برخالف اصلي  ترين ياخته  هاي اين بافت نمي  توانند در سيناپس شرکت کنند.

ج( هر عصب، يک اندام عصبي است.
د( هر طناب عصبي قطعاً جزو دستگاه عصبي مرکزي جانوران محسوب مي  شود و در تمام مهره  داران به صورت طناب پشتي مشاهده مي  شود.

1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( چهار مورد
60ـ کدام گزينه در رابطه با شکل زير به درستي بيان شده است؟

1( در اين شکل مي  توان ناقلين عصبي موجود در يک سيناپس را مشاهده کرد.
2( در اين شکل فقط يک سيناپس مي  بينيم که بين پايانه  هاي آکسون يک نورون حرکتي پيکري با ياختۀ ماهيچۀ 

دوسر بازو است.
3( اين شــکل وجود چندين ســيناپس بين پايانه  هاي آکســوني نورون  هاي مختلف با جســم ســلولي يک نورون 

پس  سيناپسي را نشان مي  دهد.
4( اين تصوير با ميکروسکوپ نوري تهيه شده و تصوير چند سيناپس بين دو نورون را نشان مي  دهد.

61ـ با فرض اينکه ماده  اي بتواند فعاليت اعصاب سمپاتيک را متوقف کند، سبب افزايش .................... و کاهش .................... 
2( انقباض عضالت اسکلتي ـ حجم تنفسي 1( ترشح بي  کربنات پانکراس ـ ترشح گاسترين  

4( ترشح امالح صفراوي به روده ـ دفعات انقباض قلب  3( حرکات تنفسي ـ فشار خون گلومرولي   
62ـ چگونگي آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت،  همانند .................... است.   

2( ترشح پتاسيم به لولۀ پيچ  خوردة دور 1( تراوش اوريک اسيد به کپسول بومن   
4( خروج دوپامين از نورون پيش  سيناپسي 3( خروج پتاسيم از نورون در هنگام پتانسيل عمل  

63ـ چند مورد مي  تواند جملۀ زير را تکميل به درستی نمايد؟  
»در دستگاه عصبي انسان، .................... مي  باشد.«

الف( تار عصبي، مجموعه  اي از زائده  هاي چند ياختۀ عصبي 
ب( عصب، زائدة بلند يک ياختۀ عصبي

ج( رابطۀ پينه  اي،  دسته  اي از تارهاي عصبي بين دو نيمکرة مخچه
د( نخاع، رابط بين دستگاه عصبي مرکزي و نيمکره  هاي مخ

ه ـ(  ميلين، مانعي در مقابل تغيير پتانسيل غشاي ياختۀ عصبي
1( يک مورد                         2( دومورد                         3( سه مورد                         4( چهار مورد
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هدایت� درنتیجه� و� سدیمی� دریچه�دار�
پیام�عصبی،�جلوگیری�کنند.�این�مواد،�

بی�حس�کننده�های�موضعی�نام�دارند.

یاخته�ها�ی�عصبی،�پیام�عصبی��را�منتقل�می�کنند

دانستید�پیام�عصبی�در�طول�آسه�هدایت�می�شود�تا�به�پایانۀ�آن�برسد.�همان�طور�که�در�شکل�10 
می�بینید،�یاخته�های�عصبی�به�یکدیگر�نچسبیده�اند؛�پس�چگونه�پیام�عصبی�از�یک�یاختۀ�عصبی�به�

یاختۀ دیگر�منتقل�می�شود؟
یاخته�های�عصبی�با�یکدیگر�ارتباط�ویژه�ای�به�نام�همایه�)سیناپس(�برقرار�می�کنند.�بین�این�
یاخته�ها�در�محل�همایه،�فضایی�به�نام�فضای�همایه�ای�وجود�دارد.�برای�انتقال�پیام�از�یاختۀ�عصبی�
ناقل�عصبی�در�فضای�همایه�آزاد� انتقال�دهنده�یا�یاختۀ�عصبی�پیش�همایه�ای،�ماده�ای�به�نام�
می�شود.�این�ماده�بر�یاختۀ�دریافت�کننده،�یعنی�یاختۀ�پس�همایه�ای�اثر�می�کند.�ناقل��عصبی�در�
یاخته�های�عصبی�ساخته�و�درون��ریز�کیسه�ها�ذخیره�می�شود.�این�کیسه�ها�در�طول�آسه�هدایت�
می�شوند�تا�به�پایانۀ�آن�برسند.�وقتی�پیام�عصبی�به�پایانۀ�آسه�می�رسد،�این�کیسه�ها�با�برون�رانی،�ناقل�
را�در�فضای�همایه�آزاد�می�کنند�)شکل�10(.�یاخته�های�عصبی��با��یاخته�های�ماهیچه�ای�نیز�همایه�

دارند�و�با�ارسال�پیام�موجب�انقباض�آنها�می�شوند.

�الف�(�تصویر�همایه�با� شکل��10ـ�
میکروسکوپ�الکترونی

ب�(�آزاد�شدن�ناقل�عصبی��و�اثر�آن�
بر�یاختۀ�پس�همایه�ای

الف( ب(�������

پتانسیل�عمل

پایانۀ�آسه
ریز�کیسه�ها�دارای�ناقل�

عصبی

فضای�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پیش�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

جسم�یاختۀ�پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

گیرنده

واژه�شناسی
همایه�)�synapse/�سیناپس(�هر�دو�
کلمه�به�معنای�به�هم�پیوستن�و�به�هم�
متصل�شدن�هستند.�همایه�از�فعل�به�
هم�آمدن�و�در�معنای�به�هم�پیوستن�

ساخته�شده�است.
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64ـ بخشي از هر نورون که پيام عصبي را از جسم ياخته  اي دور مي  کند، .................... بخشي از آن که پيام را به جسم ياخته  اي نزديک مي  کند، ....................
2( همانند ـ توسط غالفي از جنس ليپيد پوشانده شده است. 1( برخالف ـ داراي انشعابات مي  باشد.    

4( برخالف ـ مي  تواند ازطريق غشاي خود به کيسه  چه  هاي غشايي بپيوندد. 3( همانند ـ واجد شبکۀ آندوپالسمي گسترده و هسته مي  باشد.  
65ـ کدام عبارت درمورد پتانسيل عمل ايجادشده در غشاي يک نورون حسي،  صحيح است؟

1( در ابتداي پتانسيل عمل، کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي باز مي  شوند.
2( بعد از پايان پتانسيل عمل،  تراکم پتاسيم داخل ياخته شديداً کاهش خواهد يافت.

3( با نزديک شدن پتانسيل عمل از صفر به 30+ کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي بسته مي  شوند.
4( در پي بسته شدن کانال  هاي دريچه  دار سديمي،  پتانسيل درون ياخته نسبت به خارج منفي مي  شود.

66ـ برخي از رشته هاي عصبي که به دستگاه عصبي پيکري تعلق دارند،  مي  توانند ....................
2( اطالعات اندام  هاي حسي را به دستگاه عصبي مرکزي منتقل نمايند. 1( به کمک پمپ سديم ـ پتاسيم غشاي خود،  به پتانسيل آرامش دست يابند. 

4( واسطۀ فعاليت نوعي ياخته  هاي عصبي عايق  بندي شوند. 3( پيام  هاي عصبي را از جسم ياخته  اي تا انتهاي خود هدايت کنند.  
67ـ چند مورد جملۀ زير را به طور درستي تکميل مي  کند؟ 

»هنگام تشريح مغز گوسفند، درحالتي که لوب  هاي بويايي به سمت باال قرار دارند، .................... مي  باشد.«
ب( اپي  فيز در پايين اجسام مخطط الف( درخت زندگي درباالي بطن 1 و2   

ج( کياسماي بينايي در باالي مغز مياني ج( بطن 4 درون نيمکره  هاي مخ   
1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( چهار مورد

68ـ با درنظر گرفتن فرايند انعکاس عقب بردن دســت در برخورد با جسم داغ، چند مورد دربارة نورون  هاي رابطي که در مادة خاکستري نخاع يافت 
مي  شوند  درست است؟

ب( تنها با نورون  هاي حرکتي ارتباط دارند. الف( داراي دندريت  هاي طويل مي  باشند.   
د( در جابه  جايي يون  ها در دو سوي غشاي بعضي نورون  ها نقش دارند. ج( توسط ياخته  هاي پشتيبان پوشش دار مي  شوند.  

1( يک مورد                         2( دو مورد                         3( سه مورد                         4( چهار مورد
69ـ کدام گزينه، عبارت زير را به  طور مناسب کامل مي  کند؟ 

»در شکل روبه  رو،  بخش شمارة ....................، معادل بخشي از مغز انسان است که ....................«
1( 3 ـ در تصحيح و يا انجام همۀ حرکات بدن نقش مؤثري دارد.

2( 2 ـ در تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي نقش مهمي دارد.
3( 4 ـ فعاليت  هاي مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظيم مي  کند.

4( 1ـ پيام  هاي مربوط به گيرنده  هاي بويايي و بينايي، ابتدا به آن وارد مي  شود.
70ـ کدام عبارت، دربارة دستگاه عصبي انسان درست است؟ 

1( در يک عصب نخاعي،  پيام هر رشتۀ عصبي به  طور مستقل به ياختۀ دريافت  کنندة بعدي منتقل مي  شود.
2( انواع پيام  هاي توليدشده در هر اندام حسي، ابتدا به قشر خاکستري مخ وارد مي  شود.

3( ياخته  هاي موجود در پوشش خارجي هر عصب،  بسيار به يکديگر نزديک مي  باشند.
4( رشتۀ بلند هر نورون،  پيام عصبي را از جسم ياخته  اي تا انتهاي خود هدايت مي  کند.

71ـ هر يک از مراکز مغزي در انسان، چه مشخصه  اي دارد؟ 
2( فقط انتقال  دهنده  هاي عصبي توليد مي  کند. 1( در باالي ساقۀ مغز قرار گرفته است.    

4( به پردازش اطالعات حسي مربوط به همۀ نقاط بدن مي  پردازد. 3( از ياخته  هاي عصبي و غيرعصبي تشکيل شده است.   

72ـ در هر نيمکرة مخ انسان،  بزرگ  ترين لوب و لوب پردازش  کنندة اطالعات شنوايي به ترتيب با چند لوب ديگر ، مرز مشترك دارند؟ 
4( 3 و 3 3( 3 و 2    2( 2 و 3    1( 2 و 2  

73ـ کدام عبارت، در مورد بخشي از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد،  درست است؟                                       )سراسري ـ 1398(
2( يکي از اجزاي سامانۀ کناره  اي )ليمبيک( محسوب مي  شود. 1( داراي شبکۀ مويرگي ترشح  کنندة مايع مغزي ـ نخاعي است  

4( حاوي برجستگي  هاي چهارگانۀ مغزي است. 3( در مجاورت مرکز انعکاس  هاي عطسه و سرفه قرار دارد.  
74ـ براي تعيين سرعت و ترکيب شيرة پروردة گياه مي  توان از نوعي جاندار استفاده کرد، کدام ويژگي،  دربارة اين جاندار صادق است؟     )سراسري ـ 1398(

2( همولنف آن ازطريق منافذ دريچه  دار به قلب باز مي  گردد. 1( مغز آن، از چند گره مجزا تشکيل شده است.   
4( تنفس آن ازطريق برجستگي  هاي کوچک و پراکندة پوستي صورت مي  گيرد. 3( دهانۀ قيف م ژک  دار سامانۀ دفعي آن،  مستقيماً با مايعات بدن ارتباط دارد. 
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75ـ چند مورد عبارت زير را به  طور مناسب کامل مي  کند؟                                                                                                                   )سراسري ـ 1398(
»در انسان،  انجام .................... عضالت بدن،  متأثر از بخش .................... دستگاه عصبي محيطي است و اين بخش در تنظيم ترشح غدد فاقد نقش است.«

ب( همۀ حرکات غيرارادي ـ خودمختار الف( همۀ حرکات ارادي ـ پيکري   
د( فقط بعضي از حرکات غيرارادي ـ پيکري ج( فقط بعضي از حرکات ارادي ـ خودمختار  
1( 1 مورد                            2( 2 مورد                            3( 3 مورد                            4( 4 مورد

76ـ کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبي تحريک  کنندة ماهيچه  هاي بدن انسان درست است؟       )سراسري ـ 1398(
2( در پايانۀ اکسون ياختۀ پيش  سيناپسي توليد مي  گردد. 1( پس از انتقاِل پيام،  توسط آنزيم  هايي تجزيه مي  گردد.  

4( ازطريق تأثير بر نوعي پروتئين کانالي، باعث باز شدن آن مي  گردد. 3( به جايگاه ويژة خود در درون ياختۀ پس  سيناپسي متصل مي  شود. 
77ـ کدام عبارت، در مورد بخشي از مغز انسان،  که گرسنگي و خواب را تنظيم مي  کند ، صحيح است؟                  )خارج از كشور ـ 1398(

2( يکي از اجزاي اسبک مغز )هيپوکامپ( محسوب مي  شود. 1( در فعاليت شنوايي و بينايي و حرکات نقش اساسي دارد.  
4( مرکز انعکاس  هاي عطسه و سرفه است. 3( در مجاورت محل تقويت اطالعات حسي قرار دارد.   

78ـ چند مورد، براي تکميل عبارت زير مناسب است؟            )سراسريـ  1399(
»در هر جاندار پرياخته  اي،  به منظور بروز پاسخ به هر محرک شيميايي داخلي يا خارجي الزم است تا .................... «

الف( اثر محرک به پيام عصبي تبديل شود. 
ب( نفوذپذيري غشاي ياختۀ پس  سيناپسي تغيير نمايد.

ج( مولکول  هاي شيميايي به گيرنده  هاي اختصاصي خود متصل گردند.
د( محتويات ريزکسيه )وزيکول  (هاي ترشحي در فضاي سيناپسي تخليه شوند.

4 )4                            3 )3                            2 )2                            1 )1
79ـ به  طور معمول چند مورد،  در ارتباط با يک ياختۀ عصبي فاقد ميلين انسان صحيح است؟                                                              )سراسري ـ 1399(

الف( ايجاد پتانسيل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبي به توليد پتانسيل عمر در نقطۀ مجاورش وابسته است.
ب( سرعت هدايت پيام عصبي در بين هر دو نقطۀ متوالي يک رشتۀ عصبي )با قطر يکنواخت(،  مقدار ثابتي است.

ج( در زماني که اختالف پتانسيل دو سوي غشا به بيشتري به حد خود مي  رسد،  فقط يک نوع يون از غشا مي  گذرد.
د( با بسته شدن هر دو نوع کانال دريچه  دار يوني،  مقدار اختالف پتانسيل دو سوي غشا بدون تغيير خواهد ماند.

4 )4                            3 )3                            2 )2                            1 )1
80ـ در انسان،  بخشي از دستگاه عصبي مرکزي که منشأ اعصابي است که پيام  هاي سريع و غيرارادي را به دست  ها ارسال مي  کند، ................. )سراسريـ  1399(

1( مدت زمان دم را تنظيم مي  نمايد.
2( در باالي مرکز تنظيم دماي بدن و گرسنگي و خواب قرار دارد.

3( در نزديکي بخش مربوط به تنظيم فشار خون و ضربان قلب قرار دارد.
4( فعاليت ماهيچه  ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ مي  نمايد. 

81ـ کدام گزينه،  براي تکميل عبارت زير نامناسب است؟            )سراسري ـ 1400(
»در دستگاه عصبي مرکزي گوسفند،  يکي از بخش هايي که مجاور ساقۀ مغز است و با ترشح پيک دوربُرد، فعاليت هاي بدن را تنظيم مي کند، در .................... قرار دارد.«

2( بين دو نيمکرة راست و چپ مخ 1( مجاورت بطن سوم مغزي    
4( فضاي محتوي شبکه هاي مويرگي و اجسام مخطط 3( مجاورت دو برجستگي بزرگ تر مغز مياني  

82ـ مطابق با مطلب کتاب درسی، نوعی جانور بی مهره با بروز رفتاری خاص، به جای انتقال ژن خود به نسل آينده، به موفقيت توليد مثلی خويشاوندان خود 
کمک می کند. کدام ويژگی دربارة اين جانور، صادق است؟                   )سراسريـ  1401(

1( دو رشتۀ تشکيل دهندة طناب عصبی آن در نقاطی به هم اتصال دارند.
2( سامانۀ دفعی آن، از طريق منفذی مستقيماً به محيط بيرون باز و دفع از طريق آن انجام می شود.

3( به واسطۀ مايعی که در هر انشعاب ساختار تنفسی آن موجود است، تبادالت گازی ممکن می گردد.
4( گرة عصبی هر بند آن، دارای اعصابی است که به طرف اندام های حرکتی و اندام های داخلی ادامه می يابد.

83ـ کدام عبارت درخصوص ياخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشيدِن دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است؟                    )سراسريـ  1401(
1( بعضی از ياخته های عصبی که جسم ياخته  ای آنها در مادة خاکستری قرار دارد، با ياخته های عصبی حسی، همايه )سيناپس( برقرار می کنند.

2( بعضی از ياخته های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند، با ياخته های استوانه اِی چند هسته ای، ارتباط ويژه ای برقرار می کنند.
3( هر ياختۀ عصبی که با عضلۀ ناحيۀ بازو همايه )سيناپس( برقرار می کند، تغييری در پتانسيل الکتريکی آن رخ داده است. 

4( هر ياختۀ عصبی که پيام گيرندة درد را منتقل می کند، به بخش حرکتِی دستگاه عصبی محيطی اختصاص دارد.
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فصل 1

 پایه یازدهم
اپسخانمهاپسخانمه

 .1
فقط گزارة ب درست بيان شده است.

الف( نادرست؛ فقط نورون  ها تحريک  پذيرند و نوروگلياها قابليت تحريک  پذيري ندارند.
ب( درست؛ ياخته  هاي پشتيبان )نوروگليا( ميلين  ساز نمي  توانند سيناپس تشکيل 
دهند و طبيعتاً در آزادسازي و يا اثرپذيري از ناقلين عصبي نقش ندارند.  دقت 
کنيد که هدايت پيام عصبي در طول غشاي نورون و انتقال پيام عصبي توسط 

ناقلين عصبي در محل سيناپس رخ مي  دهد.
ج( نادرست؛ در تمام بافت  هاي عصبي تعداد ياخته  هاي پشتيبان بيشتر از تعداد 

نورون  ها )ياخته  هاي اصلي( مي  باشد.
د( نادرست؛ ياخته  هاي پشتيبان داربســت  هايي را براي استقرار نورون  ها ايجاد 
مي  کنند؛ غالف ميلين مي  ســازند؛ همچنين در دفــاع از ياخته  هاي عصبي 
و حفظ هومئوســتازي مايع اطراف نورون  ها نقش دارند؛ نه هومئوســتازي 

سيتوپالسم نورون ها!

 .2
طبق تعريف کتاب درســي و براساس شــکل کتاب مي  توان گفت از پيچش هر 
ياخته پشــتيبان ميلين  ساز، فقط يک غالف ميلين ايجاد مي  شود. دقت کنيد که 

تمام ياخته  هاي پشتيبان قادر به ساخت غالف ميلين نيستند.
تذکرمهم:تذکرمهم: هر سه نوع نورون حسي، رابط و حرکتي مي  توانند ميلين  دار يا بدون 
ميلين باشند.در جدول زير مقايسه  کلي از اين سه نوع نورون را مشاهده مي کنيد:

 .3
1( نادرست؛ در نورون  هاي حسي، دندريت بلندتر از آکسون است و در نورون  هاي 

رابط و حرکتي، آکسون بلندتر از دندريت  هاست.
2( نادرست؛ هر سه نوع نورون حســي، رابط و حرکتي مي  توانند در دندريت و 

آکسون خود ميلين  دار يا بدون ميلين باشند.

وظیفه:
نورون حركتينورون رابطنورون حسي

هدايت پیام از گیرنده هاي حسي به مغز 
و نخاع

ايجاد ارتباط بین نورون هاي حسي 
و حركتي

هدايت پیام از مغز و نخاع به 
سوي اندام ها )مثل ماهیچه(

همۀ جاي بدندر مادۀ خاكستري مغز و نخاعهمۀ جاي بدنمحل قرار گیري:

كوتاهكوتاهبلندطول دندريت:

بلندكوتاهكوتاهطول آكسون:

چند عدد با سر منشعبچند عدد با سر منشعبيک عدد با سر منشعبتعداد دندريت:

يک عدد با پايانۀ منشعبيک عدد با پايانۀ منشعبيک عدد با پايانۀ منشعبتعداد آكسون:

معموالً نداردمعموالً نداردمعموالً داردغالف میلین و گره رانويه در دندريت:

معموالً داردمعموالً نداردمعموالً داردغالف میلین و گره رانويه در آكسون:

آكسون و دندريت از يک نقطهتعداد انشعاب از جسم سلولي:
خارج مي شوند. )تک قطبي(

آكسون و دندريت ها هر كدام از نقاطي 
جداگانه خارج مي شوند. 

)دو قطبي(

آكسون و دندريت ها هر كدام از نقاطي 
جداگانه خارج مي شوند. 

)دو قطبي(

معموالً هم در دندريت و هم در آكسون هدايت جهشي پیام عصبي:
معموالً فقط در آكسون دارد.معموالً ندارددارد.
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3( نادرست؛ هر ســه نوع نورون حسي، رابط و حرکتي مي  توانند در دندريت و 
آکسون خود ميلين  دار يا بدون ميلين باشند.

4( درست؛ در هر سه نوع نورون حسي، رابط و حرکتي، يک آکسون وجود دارد 
که در انتهاي آن، چند پايانۀ آکسون مشاهده مي  شود.

 .4
1( نادرست؛ در هنــگام پتانســيل آرامش نفوذپذيري غشــاي نورون نسبت به 
پتاسيم بيشــتر از سديم اســت؛ پس مي  توان گفت تعداد کانال  هاي نشتي 

پتاسيمي بيشتر از تعداد کانال  هاي نشتي سديمي است.
2( نادرست؛ بر اساس شکل 7 فصل 1 زيست يازدهم، دقت کنيد که دريچۀ کانال  هاي 
دريچه  دار پتاسيمي به سمت داخل سلول )رو به سيتوپالسم( و دريچه کانال  هاي 

دريچه  دار سديمي به سمت بيرون )رو به فضاي بين  ياخته  اي( باز مي  شود.
3( درست؛ کانال هاي نشتي و پمپ سديم ـ پتاسيم به طور دائم هم در پتانسيل 
عمل و هم در پتانســيل آرامش در حال فعاليت هستند؛ پس مي توان گفت 
هم در پتانســيل آرامش و هم در حين پتانســيل عمل، هم ســديم و هم 

پتاسيم، هم به بيرون و هم به درون نورون جابه جا مي شوند.
ورود دائمي سديم به نورون: توسط کانال  هاي نشتي سديمي )انتشار تسهيل شده 

بدون مصرف انرژي(
ورود دائمي پتاســيم به نورون: توسط عملکرد پمپ سديمـ  پتاسيم )انتقال فعال 

)ATP با مصرف
خروج دائمي ســديم از نورون: توسط عملکرد پمپ سديم ـ پتاسيم )انتقال فعال 

)ATP با مصرف
خروج دائمي پتاســيم از نورون: توســط کانال  هاي نشــتي پتاســيمي )انتشار 

تسهيل شده بدون مصرف انرژي(
4( نادرست؛ دقت کنيد که يون پتاسيم درشت  تر از يون سديم است و بديهي است 

که جايگاه اتصال پتاسيم بزرگتر از جايگاه اتصال سديم است.

 .5
1( درســت؛ يوني که براي باز شــدن منفذ روزنۀ هوايي برگ شــبدر بايد وارد 
ياخته  هاي نگهبان روزنۀ هوايي شود، پتاسيم و کلر است. پس منظور گزينۀ1، 
يون پتاســيم مي  باشد. دقت کنيد که کانال  هاي دريچه دار پتاسيمي در ميانه   

پتانسيل عمل باز مي  شوند، نه در ابتداي پتانسيل عمل!
2( نادرست؛ به واسطۀ وجود کانال  هاي نشتي سديمي و با توجه به بيشتر بودن 
دائمي غلظت يون سديم در بيرون از نورون، هميشه يون  هاي سديم با انتشار 

تسهيل شده وارد نورون مي  شوند.
3( نادرســت؛ دقت کنيد که فعاليت بيشتر پمپ سديمـ  پتاسيم، پس از پايان 
پتانســيل عمل و به منظور برقراري تعادل يوني بين دو سوي غشاي نورون 

رخ مي  دهد.
4( نادرست؛ منظــور از يوني که هميشه بيرون از نورون، غلظت بيشتري نسبت 
به درون نورون دارد، يون ســديم است. در شروع پتانسيل عمل، کانال  هاي 

دريچه  دار سديمي باز مي  شوند.

 .6
اين شکل پمپ سديم ـ پتاسيم را نشان مي دهد. در هر بار فعاليت اين پمپ، سه 

يون سديم از سلول خارج و دو يون پتاسيم به سلول وارد مي شوند.
هنگامي که دهانه  پمپ سديمـ  پتاسيم به سمت داخل باز است )شکل 1(، دو يون 
پتاسيم از آن جدا شده و سه يون سديم و يک مولکول ATP به آن متصل مي شوند.

هنگامي که دهانۀ  پمپ سديمـ  پتاسيم به سمت خارج باز است )شکل 2(، سه يون 
سديم از آن جدا شده، دو يون پتاسيم به آن متصل شده و يک گروه فسفات )P( در 
سطح رو به سيتوپالسِم آن متصل اند. دقت کنيد که ADP به پمپ نچسبيده است!

دقت کنيد که اتصال ATP و P فقط در ســطح داخلي اين پمپ، يعني در سمت 
سيتوپالسم نورون انجام مي شود.

 .7
هر چهار گزاره نادرست است.

ابتدا به بخش هاي شماره گذاري  شده در جدول زير دقت کنيد:

غالف میلین1 ـ
سیتوپالسم دروِن آكسون2 ـ
خارجي ترين اليه از غشاي ياختۀ  پشتیبان3 ـ
غشاي نورون در محل آكسون4 ـ
هستۀ ياختۀ  پشتیبان5 ـ

الف( نادرســت؛ بخش 5، هستۀ  ياختۀ پشتيبان ميلين  ســاز را نشان مي دهد. 
هستۀ  نورون در جسم ياخته اي آن است.

ب( نادرست؛ سيتوپالسم نمي تواند نفوذپذيري انتخابي داشته باشد.
ج( نادرست؛ در بخش 2، ميتوکندري و ريبوزوم وجود دارد؛ ولي در بخش 1 که 
اليه هاي بســيار نازک از سلول پشتيبان )يعني همان غالف ميلين( را نشان 

مي دهد، هيچ اندامک سلولي يافت نمي شود.
د( نادرســت؛ غشــاي پايه فقط از جنس پروتئين و گليکوپروتئين است؛ ولي 
غالف ميلين از جنس غشــاي ياختۀ  پشتيبان است و بخش زيادي از آن را 
فســفوليپيد تشکيل داده است. البته پروتئين و گليکوپروتئين نيز در غشاي 
ياخته  اي يافت مي شــود. در ضمن بافت پوششــي در پيراشامۀ قلب از نوع 
سنگفرشي ساده است ولي در هر صورت، غشاي پايه فقط از جنس پروتئين 

و گليکوپروتئين است.

 . 8
1( درست؛ پــس از آزاد شدن ناقلين عصبي، بايد از فضاي سيناپسي جمع  آوري 
  شوند. اين کار يا با جذب آن  ها به نورون پيش  سيناپسي و يا با تجزيه توسط 
آنزيم  هايي که توســط ياخته  هاي پيش  سيناپســي و پس  سيناپســي ترشح 

مي  شوند، رخ مي  دهد.
2( درست؛ پــس از آزاد شدن ناقلين عصبي، بايد از فضاي سيناپسي جمع  آوري 
  شوند. اين کار يا با جذب آن  ها به نورون پيش  سيناپسي و يا با تجزيه توسط 
آنزيم  هايي که توســط ياخته  هاي پيش  سيناپســي و پس  سيناپســي ترشح 

مي  شوند، رخ مي  دهد.
3( نادرست؛ دقــت کنيد که ناقل عصبي نمي تواند از درون کانال هاي پروتئيني 
عبور کند و به هيچ عنوان ناقل عصبي به ياختۀ پس سيناپسي وارد نمي شود.

4( درســت؛ ناقلين عصبي که به فضاي سيناپســي آزاد شــده اند، وارد سلول 
پس سيناپســي نمي شــوند؛ بلکه به گيرنده هاي پروتئيني موجود در سطح 
خارجي غشــاي ســلول پس سيناپســي متصل مي شــوند. اين گيرنده هاي 
پروتئيني، کانالي هســتند که با اتصال به ناقل عصبي، باز مي شــوند )يعني 

دريچه  دار هستند( و يون خاصي را از خود عبور مي دهند.
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با باز شدن کانال هاي پروتئيني در غشاي سلول پس سيناپسي، پتانسيل الکتريکي در 
غشاي اين سلول تغيير مي کند؛ ولي لزوماً موجب شروع پتانسيل عمل نخواهد شد.

 .9
دقــت کنيد که در صورت ســوال در رابطه با کاهش اختالف پتانســيل آرامش 
يک نورون صحبت شــده، نه در مورد پتانسيل عمل! و منظور از کاهش اختالف 
پتانســيل آرامش، اين اســت که مثاًل وقتي در حالت عادي پتانسيل آرامش، بار 
الکتريکــي داخل نورون، 70 ميلي  ولت کمتر از خارج نورون اســت؛ اين اختالف 

پتانسيل کاهش پيدا کند و مثاًل به عدد 60 نزديک شود.
1( نادرست؛ با افزايش مقدار خروج پتاســيم بــر اثر زياد شدن تعداد کانال  هاي 
نشتي پتاســيم، يعني با افزايش خروج بار مثبت از سلول، پتانسيل آرامش 

منفي تر مي شود؛ يعني افزايش اختالف پتانسيل دو سوي غشا رخ مي  دهد.
2( درست؛ بــا افزايش مقدار ورود سديم، يعني با افزايش ميزان بار مثبت درون 

سلول، پتانسيل آرامش مثبت تر مي شود.
3( نادرست؛ مي  دانيــد که اين پمپ در هر بار فعاليت خود، سه يون سديم را از 
سلول خارج و دو يون پتاســيم را به سلول وارد مي کند. پس مي  توان گفت 
در بازه زماني پتانسيل آرامش، پمپ سديم ـ پتاسيم به طور برايند، با خارج 

کردن يک بار مثبت، پتانسيل درون سلول را منفي تر مي کند.
4( نادرســت؛ باز شــدن کانال هاي دريچه  دار سديمي، پتانســيل عمل را آغاز 

مي کند و تغييري پايدار در پتانسيل آرامش سلول ايجاد نمي کند.

 .10
1( نادرست؛ هر ســه نوع نورون حســي، رابط و حرکتــي مي  توانند ميلين  دار 
باشــند؛ ولي دقت کنيد کــه پيام عصبي در طول غشــاي نورون، هدايت 

مي  شود، نه انتقال!
2( نادرســت؛ انتقال پيام عصبي در محل سيناپس از نوع شيميايي است؛ ولي 

دقت کنيد که گره  هاي رانويه هيچ نقشي در انتقال پيام ندارند.
3( نادرست؛ فقط نوع خاصي از ياخته  هاي پشتيبان )نوروگليا( به نام ياخته  هاي 

پشتيبان ميلين  ساز مي  توانند غالف ميلين و گره رانويه بسازند.
4( درســت؛ پژوهشــگران بر اين باورند که در گره  هاي رانويــه تعداد زيادي 
کانال  هاي دريچه  دار وجود دارد، ولي در فاصلۀ بين گره  ها اين کانال  ها وجود 

ندارند. )زيست يازدهم، فصل 1، صفحه 7، فعاليت 4(

 .11
1( درست؛ پمپ سديم ـ پتاسيم در هر بار فعاليت خود، خالف جهت شيب غلظت 
يون  ها، سه يون سديم را از سلول خارج و دو يون پتاسيم را به سلول وارد مي  کند.

2( درست؛ هــم کانال  هاي غشايي بدون دريچه و هم کانال  هاي دريچه  دار بدون 
صرف انرژي زيستي موجب انتشار تسهيل شده مي  شوند.

3( نادرست؛ نفوذپذيري غشاي نورون نسبت به يون پتاسيم بيشتر از يون سديم 
است. چون تعداد کانال  هاي نشتي پتاسيمي بيشتر از تعداد کانال  هاي نشتي 

سديمي است.
4( درست؛ به شکل زير که وضعيت پتانسيل آرامش را نشان مي  دهد، دقت کنيد.

خارج یاخته

کانال دریچه دار سدیمیکانال دریچه دار پتاسیمی

داخل یاخته

غشای 
یاخته

)Na+(

)k+(

 نکته:نکته: هميشه )هم در پتانسيل آرامش و هم درپتانسيل عمل(، غلظت يون سديم 
بيرون نورون بيشتر از درون و غلظت يون پتاسيم درون نورون بيشتر از بيرون است.

 .12
فقط گزارة الف درست بيان شده است.

الف( درســت؛ عوامل گوناگوني مانند تغيير شکل در اثر فشار، مواد شيميايي و 
تغيير دما، نفوذپذيري غشــاي گيرنده به يون  ها و در نتيجه پتانسيل غشاي 

آن را تغيير مي  دهند.
ب و ج( نادرست؛ ناقــل عصبي توسط جسم ياخته  اي ساخته شده و در انتهاي 
آکسون ذخيره مي  شود و وقتي پيام حسي به انتهاي آکسون مي  رسد، سبب 
آزادسازي ناقلين عصبي مي  شود. پس توليد ناقل عصبي ربطي به توليد پيام 

در گيرندة حسي ندارد. 

 .13
1( درست؛ به واســطۀ  وجود کانال هاي نشــتي )بدون دريچــه(، غشا نسبت به 
يون  هاي ســديم و پتاسيم به طور دائم نفوذپذير است. سديم در جهت شيب 
غلظت خودش وارد نورون و پتاســيم نيز در جهت شــيب غلظت خودش از 

ياخته خارج مي  شود.
2( درست؛ چــون تعداد کانال  هاي نشتي پتاســيمي بيشتر از کانال  هاي نشتي 
سديمي است، نفوذپذيري غشاي ياخته نسبت به يون  هاي پتاسيم بيشتر از 
يون  هاي سديم اســت. اين عامل يکي از داليل حفظ اختالف پتانسيل 70ـ 

ميلي  ولت درون نسبت به بيرون نورون است.
3( درست؛ هميشه، چه در پتانســيل آرامــش و چه در پتانسيل عمل، غلظت 

يون پتاســيم در داخل و غلظت يون سديم در بيرون نورون بيشتر است.
پتانســيل  اختــالف  4( نادرســت؛ عامــل ديگــري کــه موجــب حفــظ 
 70ـ در حالــت آرامــش مي  شــود، پمــپ ســديمـ  پتاســيم اســت کــه 
به  صورت فعال )با مصرف ATP(، سه يون سديم را خارج و دو يون پتاسيم را وارد 

ياخته مي  کند. کلمۀ »تنها« اين گزاره رو خراب کرده!

 .14
1( نادرست؛ لحظات 1 و 5، پتانســيل آرامــش را نشان مي دهند و در پتانسيل 

آرامش تمام کانال هاي دريچه دار سديمي و پتاسيمي بسته اند.
2( نادرســت؛ در لحظۀ 3، کانال هاي دريچه دار پتاسيمي شــروع به باز شدن 

مي کنند، ولي همه شان در يک لحظه باز نمي شوند.
3( درســت؛ در شروع پتانســيل عمل )نقطۀ 2(، کانال هاي دريچه دار سديمي 

شروع به باز شدن مي کنند.
4( نادرست؛ بعد از اتمام پتانسيل عمل، يعني در لحظۀ 4 به بعد )بازه 4 تا 5(، 

پمپ سديم ـ پتاسيم حداکثر فعاليت را خواهد داشت.

 .15
لحظۀ 2، شــروع پتانسيل عمل )تحريک غشاي نورون( را نشان مي دهد که با باز 

شدن کانال هاي دريچه دار سديمي همراه است.

 .16
اگر پمپ هاي سديم ـ پتاسيم فعاليت نکنند، به واسطۀ  عملکرد کانال هاي نشتي 
سديم، مقدار زيادي سديم به سيتوپالسم وارد شده و به واسطۀ عملکرد کانال هاي 
نشــتي پتاسيمي نيز مقدار زيادي پتاســيم از سيتوپالسم نورون خارج مي شوند. 
چون نفوذپذيري غشــاي نورون نسبت به يون هاي پتاسيم بيشتر از سديم است؛ 
در نتيجه مي توان گفت تجمع بيش از حد يون هاي پتاســيم در مايع ميان بافتي 

موجب مي شود که غشاي نورون، نفوذپذيري اش را از دست بدهد.
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 .17
1( نادرســت؛ در MS، اختاللي در ميلين هاي نورون هاي ميلين دار در دستگاه 

عصبي محيطي به وجود نمي آيد.
2( درســت؛ مالتيپل اســکلروزيس نوعي بيماري خود ايمني است که در آن 
سلول هاي پشتيباِن سازندة ميلين )نه نورون ها!( در سيستم عصبي مرکزي 
مورد حملۀ دســتگاه ايمني قــرار مي گيرند و در بخش هايي به طور کامل از 
بيــن مي روند. در نتيجه هدايت پيام عصبي در مغز و نخاع با اختالل مواجه 

شده و به درستي انجام نمي شود.
3( نادرســت؛ در MS، اختاللي در عملکرد نورون هاي بدون ميلين )از جمله 

بيشتر نورون هاي رابط( در دستگاه عصبي مرکزي به وجود نمي آيد.
4( نادرست؛ درسته کــه بيشتر نورون  هاي حســي ميلين  دار هستند ولي دقت 

کنيد که در بخش محيطي دستگاه عصبي قرار دارند.

 نکته:نکته: درســته که در MS، هدايت پيام عصبــي در نورون هاي ميلين دار 
دستگاه عصبي مرکزي دچار اختالل مي شود،  دقت کنيد که نمي توان گفت اين 

بيماري روي انتقال پيام اثري ندارد.

 .18
الف( درســت؛ هنگامي که نمودار از 70ـ  به صفر نزديک مي  شــود، کانال  هاي 

دريچه  دار سديمي در حال باز شدن  اند.
ب( درســت؛ هنگامي که نمودار از 30+ به صفر نزديک مي  شــود، کانال  هاي 

دريچه  دار پتاسيمي در حال باز شدن  اند.
ج( نادرست؛ فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم در طول پتانسيل عمل هيچ تغييري 
نمي  کند، بلکه پس از پايان پتانسيل عمل و رسيدن دوباره اختالف پتانسيل 
دو ســوي غشــاي نورون به 70ـ ، فعاليت اين پمپ بيشتر مي  شود تا تعادل 

يوني حالت آرامش در دو سوي غشا دوباره برقرار شود.
د( درست؛ دقــت کنيد که نمودار اختالف پتانسيل هم در بخش باالرو و هم در 
بخش پايين  رو به صفر نزديک مي  شــود و در هر دو حالت از ميزان اختالف 

پتانسيل دو سوي غشاي نورون کاسته مي  شود.

 .19
1( نادرست؛ انتقــال پيام از يک ياخته به ياختۀ ديگر، يکي از ويژگي ياخته هاي 

عصبي است.
2( نادرست؛ غــالف ميلين رشته هاي آکســون و دندريت بسياري از ياخته هاي 
عصبي را عايق بندي مي کند. دقت کنيد که هر ســه نوع نورون حسي، رابط 

و حرکتي مي  توانند ميلين  دار يا بدون ميلين باشند.
3( نادرست؛ حواســتو جمع کن! ياخته هاي پشــتيبان، ياخته هاي غيرعصبي 

هستند که در بافت عصبي حضور دارند.
4( درست؛ عصب مجموعه  اي از رشته  هاي عصبي )دندريت  ها و آکسون  ها( است. 
در هر عصب رشته  هاي عصبي ميلين  دار وجود دارند که توسط نوع خاصي از 

ياخته  هاي پشتيبان ساخته مي  شوند.

 .20
فقط گزارة ب درست است.

الف( نادرســت؛ بيماري MS ناشــي از تخريب نوروگلياها اســت نه ميزان 
ناقل هاي عصبي.

ب( درست؛ فصل يک زيست يازدهم، شکل10ـ الف، تصويري از محل سيناپس 
است که توسط ميکروسکوپ الکتروني تهيه شده است.

ج( نادرست؛ هدايت جهشي در نورون  هاي ميلين  دار از نورون  هاي هم  قطر بدون 
ميلين سريع  تر اســت. افزايش قطر رشــتۀ عصبي مي  تواند موجب افزايش 

سرعت هدايت پيام عصبي شود.
د( نادرست؛ دقت کنيد که اختالف غلظت يون  هاي سديم و پتاسيم در دو سوي 
غشاي نورون در پتانسيل آرامش و حفظ پتانسيل 70- درون ناشي از فعاليت 
پمپ ســديم ـ پتاسيم و کانال  هاي نشتي سديمي و پتاسيمي است. ولي اين 

گزاره به تفاوت غلظت تمام يون  ها اشاره دارد، نه فقط سديم و پتاسيم!

 .21
فقط گزارة الف نادرست است.

الف( نادرســت؛ در بدن هيدر، ياخته هاي ماهيچه اي همانند نورون ها به صورت 
پراکنده وجود دارند.

ب( درست؛ هيــدر همانند مرجان و شقايق جزو کيسه  تنان يا مرجانيان است و 
داراي يک کيسۀ گوارشي منشعب به درون بازوهايش مي  باشد. پالناريا جزو 

کرم  هاي پهن آزادزي است و کيسۀ گوارشي منشعب دارد.
ج( درست؛ ساده  ترين ساختار عصبــي جانوران در هيدر مشاهده مي  شود. دقت 
کنيد که در شــبکۀ عصبي هيدر، جســم ياخته  اي وجود دارد؛ ولي اجتماع 

جسم ياخته  اي به شکل گره ديده نمي  شود.
د( درست؛ بدن هيدر از دو اليه سلول ساخته شده است. شبکۀ  عصبي به صورت 
مجموعــه اي از نورون هــاي پراکنده در هر دو اليۀ بــدن هيدر آرايش دارد. 
تحريک هر نقطه از بدن هيدر، موجب انتشــار تحريک به سراســر بدن آن 
مي شود. بديهي است که حرکات بازوها و حرکات محدود بدن هيدر وابسته 
به ســلول هاي ماهيچه اي است. اين سلول هاي ماهيچه اي به صورت پراکنده 
در دو اليه بدن هيدر آرايش دارند و شــبکۀ عصبي، اين سلول ها را تحريک 
مي کند. بدن هيدر فاقد گره عصبي و فاقد مغز و نخاع اســت. شبکۀ  عصبي 

هيدر فاقد بخش مرکزي و محيطي است.

 .22
تمام بخش  هايي که در سطح شکمي تشريح مغز گوسفند ديده مي  شوند، عبارتند 
از: لوب  هاي بويايي ـ قشر گيجگاهي مخ ـ مخچه ـ کياسماي بينايي ـ هيپوفيز ـ 

مغز مياني ـ پل مغزي ـ بصل  النخاع ـ نخاع
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کتب آموزیش پیرشو

 نکته:نکته: در سطح پشتي و شکمي مغز، چه بخش هاي ديده مي شوند؟

سطح شکميسطح پشتي

 ✓ ✓لوب هاي بويايي

 ✓ ✓نیمکرۀ راست مخ

 ✓✓نیمکرۀ چپ مخ

 ✓شیار بین دو نیمکرۀ مخ

 ✓ ✓نیمکره هاي مخچه

 ✓كرمینه

 ✓كیاسماي بینايي

 ✓مغز میاني

 ✓پل مغزي

 ✓بصل النخاع

 ✓ ✓نخاع

 .23
1( نادرســت؛ بــدن در هنگام اســترس، تحــت کنترل اعصاب ســمپاتيک و 
هورمون  هاي اپي  نفرين و نوراپي  نفرين با افزايش فشار خون و ضربان قلب، در 

حالت آماده باش قرار مي گيرد.
2( نادرست؛ درست است که خون رســاني بــه ماهيچه ها زياد مي شود اما نه به 
قيمت کم خوني اعضاي حياتي. مغز از جمله اعضايي است که در هر شرايط 

براي انجام عکس العمل مناسب نياز به خون کافي دارد. 
3( درست؛ براي تأمين خون اضافي ماهيچه ها، خون رساني به اعضاي غيرضروري 

در آن هنگام مثل دستگاه گوارش کاهش مي يابد.
4( نادرست؛ حشرات طناب عصبي شکمي دارند.

 .24
گزاره هاي ب و د صحيح هستند.

الف( نادرست؛ استيل کولين يک ناقل عصبي تحريک  کننده است که در نتيجۀ 
کاهش تعداد گيرنده هاي آن در مياســتني گراويس، شــدت پيام در ياخته 
پس سيناپســي کاهش و منجر به کاهش قــدرت انقباض عضله و در نهايت 

ضعف عضالني مي شود.
ب( درست؛ با کند شدن ســرعت حذف استيل کولين از روي گيرنده هاي خود 
و افزايش غلظت اســتيل کولين در فضاي ســيناپس، اثرات اســتيل کولين 

طوالني تر شده و تا حدودي کاهش تعداد گيرنده ها جبران مي شود.
ج( نادرست؛ دارو هاي تضعيف کنندة دستگاه ايمني با کاهش مقدار پادتن توليد شده 

عليه گيرنده هاي استيل کولين مي توانند در معالجۀ اين بيماري کمک کنند.
د( درست؛ با افزايش اگزوسيتوز استيل کولين و افزايش غلظت اين ناقل عصبي 
در فضاي سيناپس، مي توان تا حدودي کاهش تعداد گيرنده ها را جبران کرد.

 .25
بخش خاکســتري مخ به صــورت اليۀ نازکي با ضخامت چند ميلي متر سرتاســر 
بخش قشري مخ را در بر گرفته است. دقت کنيد که دو نيمکرة  مخ شبيه دو جسم 

بيضوي هســتند که از يک قسمت )در بخش سفيد، از طريق رابط پينه اي و رابط 
سه گوش( به همديگر متصل اند؛ به همين خاطر است که در قسمت مياني شکل، 

مادة خاکستري )شبيه x( مشاهده مي شود.

ماده سفیدماده خاکستری

مغز

قشــر مخ، جايگاه پردازش نهايــي اطالعات ورودي به مغز اســت که نتيجۀ آن 
يادگيري، تفکر و عملکرد هوشــمندانه اســت. قشــر مخ ضخامتــي حدود چند 

ميلي  متر دارد.

 .26
هيپوفيز: غده به اندازه نخود

تاالموس: محل پردازش اوليه و تقويت بيشتر اطالعات حسي
ســامانۀ ليمبيک: بخشــي که تاالموس و هيپوتاالموس را به قشر مخ متصل 

مي  کند و مرکز احساسات ترس، خشم و لذت است.

مخ: بخشي که بيشتر حجم مغز را تشکيل مي  دهد.
هيپوتاالموس: مرکز تنظيم دماي بدن

مخچه: يکي از بخش  هاي اصلي مغز که پشت ساقۀ مغز قرار دارد.
مواد اعتياد  آور بيشــتر بر بخشي از ســامانۀ ليمبيک اثر مي  گذارند و موجب آزاد 
شــدن ناقل  هاي عصبي از جمله دوپامين مي  شــوند که در فرد احســاس لذت و 
سرخوشــي ايجاد مي  کنند. مــواد مخدر با اثر بر بخش  هايي از قشــر مخ توانايي 

قضاوت، تصميم  گيري و خودکنترلي فرد را کاهش مي  دهند.

 .27
عوامل محافظت کنندة  مغز عبارتند از: 1ـ استخوان )پهِن( جمجمه؛ 2ـ سه پردة 

مننژ؛ 3ـ مايع مغزي ـ نخاعي؛ 4ـ سّد خوني ـ مغزي
مويرگ هــاي خوني که در مغز و نخــاع وجود دارند از نــوع مويرگ هاي خوني 
پيوســته اند، فاقد منفذ بوده و در شــرايط طبيعي مانع عبور بســياري از مواد و 

ميکروب ها مي شوند. به اين عامل حفاظتي، سّد خوني ـ مغزي گفته مي شود.

بیشتربدانید:بیشتربدانید: مويرگ هاي پيوســته عالوه بر سيســتم عصبي مرکزي، در 

ماهيچه ها، شش ها و بافت چربي نيز وجود دارند.

چه موادي مي توانند از سد خوني ـ مغزي عبور کنند؟ اکسيژن، کربن دي اکسيد، 
گلوکز، آمينواســيدها، برخي داروها، اوره، آمونيــاک، آب، هورمون ها، نيکوتين، 

مورفين، کوکائين، الکل
در شرايط طبيعي بسياري از باکتري توانايي عبور از مويرگ  هاي پيوستۀ مغز را ندارند. 

در نتيجه نمي  توان گفت باکتري  ها هيچ گاه از سد خونيـ  مغزي عبور نمي  کنند.
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 .28
بخش  هاي شماره  گذاري شده در شکل عبارتند از:

1 ـ لوب آهيانۀ مخ؛ 2 ـ لوب پس  سري مخ؛ 3 ـ مخچه؛ 4 ـ بصل  النخاع؛ 5 ـ پل 
مغزي؛ 6 ـ لوب گيجگاهي مخ؛ 7 ـ لوب پيشاني مخ

بخش 4 )بصل النخاع( و بخش 5 )پل مغزي(، قســمتي از ســاقۀ مغز را نشــان 
مي دهند. 

بصل النخاع، تنفس، فشار خون و زنش قلب را تنظيم مي کند و مرکز انعکاس هايي 
مانند عطسه، بلع و سرفه است.

پل مغزي در تنظيم تنفس و ترشــح بزاق و اشک نقش دارد. دقت کنيد که يکي 
از ترکيبات بزاق، آنزيم آميالز است.

 .29
همۀ گزاره ها درست بيان شده اند.

پرده های مننژ

استخوان جمجمه

الف( درســت؛ عالوه بر استخوان  هاي جمجمه و ســتون مهره، سه پرده از نوع 
بافت پيوندي به نام پرده  هاي مننژ از مغز و نخاع محافظت مي  کنند.

ب( درست؛ با توجه به شــکل مي  بينيد کــه اليۀ بيروني مننژ، ضخيم  ترين اليه 
است که زير استخوان قرار گرفته و اليه درون مننژ، نازک  ترين اليه است که 

روي بخش قشري مخ قرار دارد.
ج( درست؛ پرده  هاي مننژ از نظر ضخامت و موقعيت قرارگيري با هم متفاوت اند.

د( درست؛ پرده  هاي مننژ هم به دور مغز و هم به دور نخاع قرار دارند.

 .30
منظــور از مرکز تقويت پيام  هاي حســي، تاالموس  ها و منظور از غده  اي که نقش 

مهمي در تنظيم ترشح ساير غده  ها بر عهده دارد، غدة هيپوتاالموس است.
1( نادرست؛ غدة هيپوتاالموس است که در تنظيم خواب و دماي بدن نقش دارد.

2( درســت؛ تاالموس باالتر از هيپوتاالموس است؛ پس مي  توان گفت تاالموس 
نسبت به هيپوتاالموس، به رابط پينه  اي نزديک  تر است.

3( نادرســت؛ تاالموس بزرگ تر از هيپوتاالموس اســت. دقت کنيد که در مغز 
پستانداران، دو تاالموس توسط رابطي به يکديگر اتصال دارند.

4( نادرســت؛ تاالموس هماننــد هيپوتاالموس از جنس بافت عصبي اســت و 
نورون  هاي آن در هدايت پيام عصبي نقش دارند.

 .31
1( نادرست؛ هر عصب نخاعي، يک ريشۀ  پشتي و يک ريشۀ شکمي دارد. در ريشۀ 
پشتي، نورون هاي حسي، پيام عصبي حسي را به سمت نخاع مي برند و در ريشۀ 

شکمي، نورون هاي حرکتي، پيام عصبي حرکتي را از نخاع خارج مي کنند.
2( نادرست؛ در هر دو ريشۀ پشتي و شکمي نخاعي، ياخته  هاي پشتيبان وجود 

دارند که داراي هسته مي  باشند.
3( درست؛ نورون  هاي حسي و حرکتي مي  توانند ميلين  دار يا بدون ميلين   باشند. 
به طور معمول آکســون نورون  هاي حرکتي و دندريت و آکسون نورون  هاي 

حسي، ميلين  دار هستند.
4( نادرست؛ در ريشۀ پشتي عصــب نخاعي، برجستگي وجود دارد که محل تجمع 
اجسام ياخته    اي نورون هاي حسي است. در ريشۀ شکمي، برجستگي وجود ندارد 

و اجسام ياخته  اي نورون هاي حرکتي در بخش خاکستري نخاع قرار دارند. 

 .32
تمام گزاره ها نادرست بيان شده  اند.

الف( نادرست؛ تغييرات ناشي از مصرف مکّرر مواد اعتيادآور ممکن است دائمي باشند.
ب( نادرســت؛ مواد اعتيادآور، بيشتر )نه فقط!( بر بخشــي از سامانۀ  ليمبيک 
اثر مي گذارند و موجب آزاد شــدن ناقلين عصبي از جمله دوپامين )نه فقط 

دوپامين!( شده و در فرد احساس لذت و سرخوشي ايجاد مي کنند.
ج( نادرست؛ نخســتين تصميم براي مصرف مــواد اعتيادآور در بيشتر افراد )نه 

همه!( اختياري است.
د( نادرست؛ به علت تغييراتي که در مغز ايجاد مي شود، اعتياد را بيماري برگشت پذير 
مي دانيم. حتي اگر پس از سال ها ترک مادة مخّدر، فرد از نظر جسمي کاماًل پاک 

باشد، وابستگي رواني ميل شديدي به مصرف دوباره در فرد ايجاد مي کند.

 .33
1( درست؛ در اين انعکاس، ِشش مجموعه سيناپس وجود دارد: 1 و 2ـ  سيناپس هاي 
پايانۀ  نورون حســي با دندريِت نورون هاي رابط؛ 3 و 4 ـ ســيناپس هاي پايانۀ  
آکســون نورون هاي رابط با دندريِت نورون هاي حرکتي؛ 5 و 6 ـ سيناپس هاي 
پايانۀ آکسون نورون هاي حرکتي با ماهيچه هاي اسکلتي سه سر بازو و دوسر بازو

2( درست؛ بــا توجه به الگوي زير مي  بينيد که هر کدام از اين پنج نورون در دو 
مجموعه سيناپس شرکت دارند.

3( درســت؛ ســيناپس  هاي پايانۀ  نورون حســي با دندريِت نورون هاي رابط و 

سيناپس  هاي پايانۀ آکســون نورون هاي رابط با دندريِت نورون هاي حرکتي 
در مادة خاکستري نخاع قرار دارند.

4( نادرست؛ دقــت کنيد که انواع نورون  هاي حســي، رابط و حرکتي مي  توانند 
ميلين  دار يا بدون   ميلين باشــند. نورون حســي، ميلين دار اســت و جسم 

نورون حسی
سیناپس فعال

ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس غیرفعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی مهار کننده

سیناپس فعال
فاقد ناقل عصبی

ماهیچۀ دو سر بازونورون حركتی 1نورون رابط 1

ماهیچۀ سه سر بازونورون حركتی 2نورون رابط 2
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ياخته  اي آن در گره  ريشــۀ  پشــتي نخــاع قرار دارد؛ ولي جســم ياخته  اي 
نورون  هاي رابط و حرکتي در مادة خاکستري نخاع قرار دارد.

 .34
عصب، يک اندام اســت که شــامل چند رشــتۀ عصبي )دندريت  ها و آکسون  ها(، 
ياخته  هاي پشــتيبان )نوروگليا( مي  باشــد که همگي با يک بافت پيوندي احاطه 
شــده  اند. هر عصب ممکن است از دو بخش حســي و حرکتي تشکيل شده باشد 
)عصب مختلط(؛ يا فقط شامل رشته  هاي نورون  هاي حسي )عصب حسي( و يا فقط 

شامل رشته  هاي نورون  هاي حرکتي باشد )عصب حرکتي(.
منظور از دستگاه عصبي که شامل عصب    هاست، دستگاه عصبي محيطي مي  باشد.

1( نادرست؛ عصب  ها جزو دستگاه عصبي محيطي  اند، نه مرکزي!
2( درست؛ دستگاه عصبي محيطي، اندام  هاي حسي، ماهيچه  ها و غدد را به مغز 

و نخاع مرتبط مي  کند.
3( درست؛ دســتگاه عصبي محيطي شامل دو بخش حسي و حرکتي است که 

بخش حرکتي آن شامل دو بخش پيکري و خودمختار مي  باشد.
4( درست؛ در بدن هر انسان سالم، 12 جفت )24 عدد( عصب مغزي و 31 جفت 
)62 عدد( عصب نخاعي وجود دارد. پس مي  توان گفت در بدن هر انسان سالم، 
در مجموع 43 جفت )86 عدد( عصب به دستگاه عصبي مرکزي متصل است. 

که طبيعتاً تعداد اعصاب نخاعي بيشتر از تعداد اعصاب مغزي است.

 .35
هر چهار گزاره نادرست تکميل مي  کنند.

بخــش خودمختــار، کار ماهيچه هاي صــاف، ماهيچۀ  قلبي و غــدد را به صورت 
ناآگاهانه )غيرارادي( تنظيم مي کند.

بخش خودمختار برخالف بخش پيکري، هميشه فعال است.
الف( نادرست؛ بخــش پاراسمپاتيک موجب کاهش فشار خون و کاهش ضربان 
قلب مي شود. هنگام هيجان، بخش سمپاتيک بر پاراسمپاتيک غلبه مي کند 
و بــدن را در حالت آماده باش نگــه مي دارد )افزايش ضربان قلب و فشــار 
خون و افزايش تعداد تنفس(. در اين هنگام، جريان خون زيادي به ســمت 

ماهيچه هاي اسکلتي و قلب هدايت مي شود.

ب( نادرســت؛ بخش پاراســمپاتيک به طور کل باعث برقراري حالت آرامش 
در بدن مي  شــود؛ ولي در مورد بعضي اندام  هــا اتفاقاً موجب افزايش فعاليت 
مي  شود. مثاًل پاراســمپاتيک موجب افزايش فعاليت دستگاه گوارش هنگام 

استراحت بدن و تحريک انقباض ماهيچۀ مثانه براي تخليه ادرار مي  شود.
 نکته:نکته: دو بخش ســمپاتيک و پاراســمپاتيک معموالً )نه هميشه!( برخالف 

يکديگر عمل مي کنند.

ج( نادرســت؛ پاراســمپاتيک موجب کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش تعداد 
تنفس در دقيقه مي  شود.

د( نادرســت؛ بخش خودمختار )يعني هم ســمپاتيک و هم پاراســمپاتيک( 
فعاليت هاي حياتي بدن را در شرايط مختلف تنظيم مي کند.

نکتهجمعبندی:نکتهجمعبندی: عملکردهاي بخش خودمختار که بايد بلد باشيد   
به شرح زير است:

 .36
1( درست؛ مي  توان گفت ســيناپس  هايي کــه در بخش خاکستري نخاع حضور 
دارند، عبارتند از: دو ســري سيناپس نورون حسي با نورون  هاي رابط که هر 
دو فعال  اند و ناقل تحريک  کننده دارند؛ و دو سري سيناپس نورون  هاي رابط 
با نورون  هاي حرکتي که هر دو فعال  اند؛ ولي يکي شان ناقل تحريک کننده و 

ديگري ناقل مهار کننده دارد.
2( نادرست؛ سيناپس هاي نــورون حرکتي اول با ماهيچه دو سر بازو )جلو بازو( 
از نوع فعال و با ناقل عصبي تحريک کننده اســت؛ ولي سيناپس هاي نورون 
حرکتي دوم با ماهيچۀ سه  ســر بازو )پشت بازو( از نوع غيرفعال و فاقد ناقل 

عصبي است.
3( نادرســت؛ اولين نوروني که تحريک مي  شود، نورون حسي است و دندريت 
بيشــتر نورون  هاي حسي ميلين  دار اســت. پس نمي  توان گفت به طور قطع 

دندريت نورون حسي فاقد ميلين است.
4( نادرست؛ دقت کنيد که بخش خودمختار هيچ نقشي در اين انعکاس ندارد.

 .37
1( درست؛ دستگاه عصبي پالناريا شامل دو بخش مرکزي و محيطي است: 

بخش پاراسمپاتیکبخش سمپاتیک
كاهش ضربان قلبافزايش ضربان قلب
كاهش فشار خونافزايش فشار خون

كاهش تعداد تنفس در دقیقهافزايش تعداد تنفس در دقیقه
تحريک ماهیچه هاي صاف حلقوي عنبیه )تنگ كننده ( در نور زيادتحريک ماهیچه هاي صاف شعاعي عنبیه )گشادكننده ( در نور كم

افزايش فعالیت دستگاه گوارش هنگام استراحت بدنكاهش فعالیت دستگاه گوارش هنگام فعالیت بدني
تحريک انقباض مثانه براي تخلیۀ  ادراركاهش فعالیت ماهیچۀ مثانه

تنگ كردن نايژك هاگشاد كردن نايژك ها

بخش محیطي دستگاه عصبي پالناريابخش مركزي دستگاه عصبي پالناريا
1 ـ رشته هاي عصبي كوچک تر متصل به طناب ها1 ـ دو گره عصبي )مغز(

2 ـ رشته هاي عصبي كوچک تر متصل به گره هاي عصبي2 ـ دو طناب عصبي )ستون  هاي نردبان(
3 ـ رشته هاي بین طناب هاي عصبي )پله هاي نردبان(
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2( نادرست؛ در هر نوع شبکۀ عصبي )مثل هيدر( يا دستگاه عصبي )مثل پالناريا 
و حشرات(، قطعاً نورون  هايي با جسم ياخته  اي وجود دارند. البته دقت کنيد 

که تجمع جسم  ياخته  اي  ها به فرم گره در هيدر ديده نمي  شود.
3( نادرســت؛ مغز پالناريا از دو گره تشــکيل شــده؛ ولي به هم جوش  خورده 
نيستند! دقت کنيد که مغز حشرات است که از چند گره به هم جوش  خورده 

تشکيل شده است.
4( نادرست؛ بخــش مرکزي دستگاه عصبي پالناريا عالوه بر دو گره عصبي و دو 

طناب عصبي، پله  هاي نردباني بين دو طناب را نيز شامل مي  شود.

 نکته:نکته: دقت کنيد که طناب عصبي در پالناريا، شکمي يا پشتي نيست! 
در واقع در قسمت مياني بدنشان واقع شده است.

 .38
1( درست؛ ماهيــان غضروفي مثل کوسه و سفره  ماهي داراي غدد راست  روده  اي 
هســتند که محلول نمکي غليظ سديم  کلريد را به راست  روده دفع مي  کنند. 

تمام مهره  داران طناب عصبي پشتي دارند.
2( نادرست؛ حشرات از جمله ملخ داراي طناب عصبي شکمي و تنفس نايديسي 
هســتند. دقت کنيد که طناب عصبي حشــرات برخالف طناب  هاي عصبي 

پالناريا، داراي گره  هايي است که در هر بند از بدنش قرار دارند.
3( نادرســت؛ پالناريا داراي دو طناب عصبي در بخش مرکزي دستگاه عصبي 

خود و داراي يک حفرة گوارشي منشعب به درون بدنش است.
4( نادرســت؛ بدن هيدر از دو اليه ســلول ساخته شده اســت. شبکۀ عصبي 
آن، ساده  ترين ساختار عصبي اســت که به صورت مجموعه اي از نورون هاي 
پراکنده در هر دو اليۀ بدن هيدر آرايش دارد. تحريک هر نقطه از بدن هيدر، 
موجب انتشــار تحريک به سراسر بدن آن مي شود. بديهي است که حرکات 
بازوها و حرکات محدود بدن هيدر وابسته به سلول هاي ماهيچه اي است. اين 
سلول هاي ماهيچه اي به صورت پراکنده در دو اليۀ بدن هيدر آرايش دارند و 

شبکۀ عصبي، اين سلول ها را تحريک مي کند. 
شبکۀ عصبي هيدر فاقد بخش مرکزي و محيطي است.

پيکر هيدر فاقد گره عصبي و فاقد مغز و نخاع است.

 .39
1( نادرســت؛ هم تاالموس  ها و هم هيپوتاالموس )مرکز تشنگي( از مراکز مهم 

مغزي بوده و در هدايت و انتقال پيام  هاي عصبي نقش دارند.
2( نادرست؛ هم ماهيچه  هاي قلبي )داراي صفحات بينابيني( و هم ماهيچه  هاي 
صاف )داراي سلول  هاي دوکي  شــکل( توسط اعصاب خودمختار )با عملکرد 

ناآگاهانه يا غيرارادي( کنترل مي  شوند.
3( نادرست؛ هــم آزاد شدن )ترشح( اکسي  توسين در هيپوفيز پسين و هم ترشح 
ناقل عصبي دوپامين از پايانۀ آکســوني نورون، به روش اگزوسيتوز و با صرف 

ATP رخ مي  دهد.

4( درست؛ پيام  هاي بينايي به قشر لوب  هاي پس  سري مخ، مغز مياني و مخچه مي  رسند؛ 
پيام  هاي شنوايي به قشر لوب  هاي گيجگاهي مخ و مغز مياني مي  رسند؛ ولي پيام  هاي 

بويايي و چشايي در نهايت فقط به قشر مخ مي  رسند و پردازش مي  شوند.
تذکر:تذکر: ساقۀ مغز از سه بخش بصل  النخاع، پل مغزي و مغز مياني تشکيل 

شده است. دقت کنيد که مغز مياني )شامل برجستگي  هاي چهارگانه( در 
شنوايي، بينايي و حرکت نقش دارد.

 .40
فقط گزارة د درست است.

الف( نادرست؛ هر رشتۀ عصبي يک دندريت يا آکسون از يک ياختۀ عصبي است.
ب( نادرست؛ هر عصب عالوه بر رشــته  ها يا تارهــاي عصبي، شامل ياخته  هاي 

پشتيبان نيز مي  باشد که همگي با بافتي پيوندي احاطه شده  اند.
ج( نادرست؛ دقت کنيد که در محل جسم سلولي، نوک دندريت   و در انشعابات 
انتهاي آکســون  ، غالف ميلين و گره رانويه نداريم؛ ولي اين بخش از غشاي 
نورون نيز قادر به هدايت پيام عصبي است يعني داراي کانال  هاي دريچه  دار 

و پمپ  هاي سديم ـ پتاسيم  اند.
د( درســت؛ ناقلين عصبي که به فضاي سيناپســي آزاد شــده اند، وارد سلول 
پس سيناپســي نمي شــوند؛ بلکه به گيرنده هاي پروتئيني موجود در سطح 
خارجي غشــاي ســلول پس سيناپســي متصل مي شــوند. اين گيرنده هاي 
پروتئيني، کانالي هســتند که با اتصال به ناقل عصبي، باز مي شــوند و يون 
خاصي را از خود عبور مي دهند. با باز شــدن کانال هاي پروتئيني در غشاي 
سلول پس سيناپسي، پتانسيل الکتريکي در غشاي اين سلول تغيير مي کند. 

دقت کنيد که لزوماً پتانسيل عمل رخ نمي  دهد.

 .41
تمام کانال هاي نشــتي و دريچه دار، به صورت يک طرفه عمل مي کنند. دقت کنيد که 
فقط باز شدن کانال هاي دريچه دار سديمي موجب ايجاد پتانسيل عمل مي شود. باز شدن 
کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي موجب پايان پتانسيل عمل مي  شود؛ يعني مي  توان گفت 

باز شدن کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي در ايجاد پتانسيل آرامش نقش دارد.

 .42
1( درســت؛ دقت کنيد که در اين شکل دقيقاً هشت سلول )يک نورون و هفت 

نوروگلياي ميلين ساز( مشاهده مي شود.
2( درست؛ وجود چند دندريت و يک آکسون بلند ميلين  دار از ويژگي  هاي بيشتر 

نورون  هاي حرکتي است.
3( نادرست؛ در هــر رشتۀ عصبي ميلين دار، تعداد گره هاي رانويه، يکي کمتر از 
تعداد ســلول هاي سازنده  غالف ميلين اســت؛ نه يکي کمتر از کل سلول  ها! 

حواست باشه که نورون هم يک سلوله که در اين شکل ديده مي  شود.
4( درست؛ در شکل ارائه شده فقط نوروگلياهاي ميلين  ساز مشاهده ميشه. ساير 
انواع نوروگلياها نيز در بافت عصبي وجود دارند که در شکل مورد نظر نشان 

داده نشده  اند.

 .43
1( نادرست؛ شمارة 2، هســته را نشــان مي دهد. از کي تا حــاال هسته قادر به 

دريافت پيام عصبي شده است؟!!
 2( درســت؛ در انتهاي هر آکســون تعدادي پايانه  هاي آکسون وجود دارند که 
مي  توانند با سلول بعدي که ممکن است نورون، ماهيچه و يا غده باشد، سيناپس 

تشکيل دهد.
3( درست؛ شــمارة 3، دندريت را نشــان مي  دهد که هم قــادر به دريافت پيام 
عصبي از نورون پيش  سيناپسي است و قابليت تحريک دارد. در دندريت  ها هميشه 

پيام عصبي از نوک دندريت به سمت جسم سلولي هدايت مي  شود.
4( درست؛ در محل گره  هاي رانويه تعداد زيادي کانال  هاي دريچه  دار و نشتي و 

پمپ سديم ـ پتاسيم وجود دارند.

جسم یاخته ای
دارینه

غالف میلین

گره رانویه

یک پایانه آسه

آسه



25

 /
یب 

ص
 ع

یم
نظ

ت

کتب آموزیش پیرشو

 .40
فقط گزارة د درست است.

الف( نادرست؛ هر رشتۀ عصبي يک دندريت يا آکسون از يک ياختۀ عصبي است.
ب( نادرست؛ هر عصب عالوه بر رشــته  ها يا تارهــاي عصبي، شامل ياخته  هاي 

پشتيبان نيز مي  باشد که همگي با بافتي پيوندي احاطه شده  اند.
ج( نادرست؛ دقت کنيد که در محل جسم سلولي، نوک دندريت   و در انشعابات 
انتهاي آکســون  ، غالف ميلين و گره رانويه نداريم؛ ولي اين بخش از غشاي 
نورون نيز قادر به هدايت پيام عصبي است يعني داراي کانال  هاي دريچه  دار 

و پمپ  هاي سديم ـ پتاسيم  اند.
د( درســت؛ ناقلين عصبي که به فضاي سيناپســي آزاد شــده اند، وارد سلول 
پس سيناپســي نمي شــوند؛ بلکه به گيرنده هاي پروتئيني موجود در سطح 
خارجي غشــاي ســلول پس سيناپســي متصل مي شــوند. اين گيرنده هاي 
پروتئيني، کانالي هســتند که با اتصال به ناقل عصبي، باز مي شــوند و يون 
خاصي را از خود عبور مي دهند. با باز شــدن کانال هاي پروتئيني در غشاي 
سلول پس سيناپسي، پتانسيل الکتريکي در غشاي اين سلول تغيير مي کند. 

دقت کنيد که لزوماً پتانسيل عمل رخ نمي  دهد.

 .41
تمام کانال هاي نشــتي و دريچه دار، به صورت يک طرفه عمل مي کنند. دقت کنيد که 
فقط باز شدن کانال هاي دريچه دار سديمي موجب ايجاد پتانسيل عمل مي شود. باز شدن 
کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي موجب پايان پتانسيل عمل مي  شود؛ يعني مي  توان گفت 

باز شدن کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي در ايجاد پتانسيل آرامش نقش دارد.

 .42
1( درســت؛ دقت کنيد که در اين شکل دقيقاً هشت سلول )يک نورون و هفت 

نوروگلياي ميلين ساز( مشاهده مي شود.
2( درست؛ وجود چند دندريت و يک آکسون بلند ميلين  دار از ويژگي  هاي بيشتر 

نورون  هاي حرکتي است.
3( نادرست؛ در هــر رشتۀ عصبي ميلين دار، تعداد گره هاي رانويه، يکي کمتر از 
تعداد ســلول هاي سازنده  غالف ميلين اســت؛ نه يکي کمتر از کل سلول  ها! 

حواست باشه که نورون هم يک سلوله که در اين شکل ديده مي  شود.
4( درست؛ در شکل ارائه شده فقط نوروگلياهاي ميلين  ساز مشاهده ميشه. ساير 
انواع نوروگلياها نيز در بافت عصبي وجود دارند که در شکل مورد نظر نشان 

داده نشده  اند.

 .43
1( نادرست؛ شمارة 2، هســته را نشــان مي دهد. از کي تا حــاال هسته قادر به 

دريافت پيام عصبي شده است؟!!
 2( درســت؛ در انتهاي هر آکســون تعدادي پايانه  هاي آکسون وجود دارند که 
مي  توانند با سلول بعدي که ممکن است نورون، ماهيچه و يا غده باشد، سيناپس 

تشکيل دهد.
3( درست؛ شــمارة 3، دندريت را نشــان مي  دهد که هم قــادر به دريافت پيام 
عصبي از نورون پيش  سيناپسي است و قابليت تحريک دارد. در دندريت  ها هميشه 

پيام عصبي از نوک دندريت به سمت جسم سلولي هدايت مي  شود.
4( درست؛ در محل گره  هاي رانويه تعداد زيادي کانال  هاي دريچه  دار و نشتي و 

پمپ سديم ـ پتاسيم وجود دارند.

جسم یاخته ای
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1( نادرست؛ نورون ها به عنوان ســلول هاي اصلــي بافت عصبي معرفي شده اند و 

مي  توان گفت تعداد نورون  ها کمتر از تعداد نوروگلياهاست.
2( نادرست؛ در بافت عصبي، تنوع سلول هاي پشتيبان چند برابر تنوع نورون ها 
اســت؛ چون نورون  ها فقط در سه شکل حسي، حرکتي و رابط وجود دارند؛ 

ولي سلول  هاي پشتيبان بر اساس وظايف  شان متنوع  ترند.
3( درست؛ دقت کنيد که در شبکه عصبي هيدر، جسم سلولي وجود دارد؛ ولي 

تجمع جسم سلولي به صورت گره عصبي وجود ندارد.
4( نادرست؛ در فصل 5 زيســت دوازدهم يــاد مي  گيريد که در تمام سلول  هاي 
يوکاريوت و پروکاريوت زنده، گليکوليز انجام مي  شــود و هميشه در مرحلۀ 

آخر گليکوليز، توليد ATP در سطح پيش  ماده رخ مي  دهد. 
دقت کنيد که توليد ATP در سطح پيش  ماده به کمک کرآتين فسفاف مخصوص 
سلول  هاي ماهيچۀ اسکلتي است.)ترکيبی با يازدهم، فصل 3 و دوازدهم، فصل 5(

 .45
الف( درست؛ مثالً گيرنده هاي درد، فشار و تماسي، دندريت هاي نورون حسي هستند.

ب( درست؛ در هر دندريت و آکسون هدايت پيام عصبي يک طرفه و از نوک به 
قاعده است. دقت کنيد که هدايت پيام در دندريت از نوک دندريت به سمت 
جسم سلولي و در آکسون از جسم سلولي به سمت نوک آکسون است. پس 
مي  تــوان گفت جهت هدايت پيام عصبي در دندريت و آکســون هر نورون، 

خالف جهت همديگر است.
ج( درســت؛ در نورون حســي فقط يک دندريت و يک آکسون وجود دارد. در 

نورون  هاي رابط و حرکتي چند دندريت و يک آکسون مشاهده مي  شود. 
در هر ســه نوع نورون  ها، هر آکســون داراي چند انشــعاب به صورت پايانه  هاي 

آکسوني است و هر دندريت نيز داراي چند انشعاب است.
د( نادرست؛ جسم سلولي نورون حســي کوچک تــر از جسم سلولي نورون هاي 

رابط و حرکتي است.

 .46
فقط گزارة ب درست بيان شده است.

الف( نادرست؛ گاهي ســيناپس از نوع غيرفعال است و در آن ناقل عصبي آزاد 
نمي شود. مثاًل در انعکاس عقب کشيدن دست از جسم داغ، سيناپس نورون 

حرکتي با ماهيچۀ پشت بازو از نوع غيرفعال است.
ب( درست؛ در بعضي ســيناپس  هاي فعــال، ناقل مهاري و در بعضي ديگر ناقل 

تحريکي آزاد مي  شود.
ج( نادرست؛ دقت کنيد که نوروگلياها نمي  توانند سيناپس تشکيل دهند.

د( نادرست؛ پايانه هاي هر آکســون ممکــن است با يک يا چند سلول سيناپس 
داشته باشــند. مثاًل نورون حرکتي به سمت ماهيچه  مي رود، معموالً با چند 

تار ماهيچه  اي سيناپس دارد.

 .47
از پايانه هاي آکسون بيشــتر نورون ها، ناقلين عصبي )پيک کوتاه برد( اگزوسيتوز 
مي شــوند؛ ولي در پايانه هاي آکســون برخي نورون ها مثاًل در هيپوفيز پســين، 

هورمون )پيک دوربرد( اگزوسيتوز مي شود. )ترکيبی با يازدهم، فصل4(
1( درســت؛ هم ناقلين عصبي و هم هورمون ها توســط اندامک هاي موجود در 

جسم سلولي ساخته شده اند.
2( نادرست؛ فقط هورمون  ها وارد خون مي  شوند.

3( نادرســت؛ فقــط ناقلين عصبي موجب تغيير پتانســيل غشــاي ســلول 
پس  سيناپسي مي  شوند.

4( نادرســت؛ ناقلين عصبي نوعــي پيک کوتاه  بــرد و هورمون  ها نوعي پيک 
دوربرد هستند.

 نکته:نکته: غده  هاي بدن انســان که ســاختار عصبي دارند عبارتند از: 
هيپوفيز پسين، هيپوتاالموس، اپي  فيز، بخش مرکزي غدد فوق  کليه

 .48
پس از انتقال پيام عصبي در محل ســيناپس، مولکول هــاي ناقل عصبي بايد از 
فضاي سيناپسي تخليه شــوند تا: اوالً از انتقال بيش از حد پيام جلوگيري شود؛ 
ثانيــاً امکان انتقال پيام هاي بعدي فراهم شــود. اين کار بــا جذب دوبارة ناقلين 
عصبي به سلول پيش سيناپسي انجام مي  شود؛ همچنين آنزيم  هايي، ناقلين عصبي 

را تجزيه مي  کنند.
دليل نادرستي گزينۀ 4؛ هيچ ريزکيســه اي از غشاي سلول پيش سيناپسي و 
پس  سيناپســي خارج نمي  شــود؛ بلکه محتويات خود )آنزيم  ها( را به فضاي 

سيناپسي اگزوسيتوز مي  کنند.

 .49
1( نادرست؛ ســلول پيش سيناپسي هميشه نورون نيســت! مثاًل سلول گيرندة 

کانال مرکزی نخاع
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چشايي، گيرندة شنوايي و گيرندة تعادلي نوعي سلول پوششي تمايز يافته  اند 
که پيام عصبي را به نورون حسي منتقل مي کنند. )يازدهم، فصل 2(

2( نادرست؛ سلول پس سيناپسي هميشــه نــورون نيست! مثاًل نورون حرکتي 
مي تواند با يک سلول ماهيچه اي سيناپس داشته باشد.

3( درســت؛ دقت کنيد که آزاد شــدن ناقلين عصبي به روش اگزوسيتوز و با 
مصــرف ATP همراه اســت. مي  دانيد که هيدروليــز ATP به ADP و P با 
مصرف يک مولکول آب امکان  پذير است. )دهم، فصل 2 و دوازدهم، فصل 5(

4( نادرست؛ در محل سيناپس، ســلول ها بــه يکديگر نچسبيده اند؛ بلکه فضاي 
سيناپسي بين غشاي دو سلول  پيش سيناپسي و پس سيناپسي وجود دارد.

 .50
فقط گزارة د نادرست است.

در بيماري MS )مالتيپل اســکلروزيس(، دســتگاه ايمني، آنتي ژن هاي روي غشاي 
سلول هاي پشتيباِن سازندة غالف ميلين در دستگاه عصبي مرکزي را به عنوان عامل 
بيگانه شناسايي مي کند و سلول  هاي پشتيبان ميلين  ساز در دستگاه عصبي مرکزي 
را از بين مي  برد. در نتيجه ارسال )هدايت و انتقال( پيام  هاي حسي به درستي انجام 

نمي  شود؛ بينايي و حرکت مختل و فرد دچار بي  حسي و لرزش مي  شود.

 .51
1( درســت؛ در محل مشخص شده از نمودار، پتانســيل درون نورون نسبت به 

بيرون آن حدود 20+ است و تا 30+ افزايش خواهد يافت.
2( نادرســت؛ هميشه هم در پتانســيل آرامش و هم در پتانسيل عمل، غلظت 
يون  هاي سديم بيرون نورون بيشتر از درون و غلظت يون  هاي پتاسيم درون 

نورون بيشتر از بيرون است.
3( نادرست؛ درست اســت کــه در بخش صعودي به واســطه وجود کانال  هاي 
نشــتي، پتاســيم به روش انتشار تسهيل شــده در حال خروج از نورون و به 
واســطۀ وجود پمپ سديم ـ پتاسيم، پتاسيم به روش انتقال فعال به نورون 

وارد مي  شود. ولي دقت کنيد اين جابه  جايي  ها نمي  توانند تغييرات زيادي در 
شيب غلظت پتاسيم در دو سوي غشاي نورون ايجاد کنند. درست آن است 
که بگوييم در محل مشخص شده، غلظت سديم درون نورون نسبت به ابتداي 

بخش صعودي افزايش يافته است.
4( نادرست؛ در بخش صعودي به واسطۀ وجود کانال  هاي نشتي و دريچه  دار سديمي، 
سديم به روش انتشار تسهيل شده در حال ورود به نورون و به واسطۀ وجود پمپ 

سديمـ  پتاسيم، سديم به روش انتقال فعال از نورون خارج مي  شود.
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1( نادرســت؛ در بخش صعودي نمودار پتانســيل عمــل، کانال  هاي دريچه  دار 
ســديمي بازند. در اين بخش ميزان اختالف پتانسيل درون نسبت به بيرون، 
ابتدا از 70ـ  به صفر نزديک مي  شود )يعني از ميزان اختالف پتانسيل درون 
غشــا نسبت به بيرون کاسته مي  شود( و سپس از صفر تا 30+ مي  رود )يعني 

بر ميزان اختالف پتانسيل درون نسبت به بيرون افزوده مي  شود.(
2( نادرســت؛ همواره هم در طي پتانســيل آرامش و هم در طي پتانسيل عمل 
کانال  هاي نشتي و پمپ سديمـ  پتاسيم در حال فعاليت  اند. پس مي  توان گفت 
همواره هم ورود و خروج سديم و هم ورود و خروج پتاسيم مشاهده مي  شود.

3( نادرســت؛ دقت کنيد که پمپ  هاي سديم ـ  پتاسيم همواره فعال  اند و پس 
از بســته شدن کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي، فعاليت آنها بيشتر مي  شود تا 

تعادل يوني دو سوي غشاي نورون را برقرار کنند.
4( درست؛ در دو نقطه از نمودار پتانسيل عمل، ميزان اختالف پتانسيل دو سوي غشاي 
نورون به صفر نزديک مي  شــود. يکي در بخش صعودي، از 70ـ  به سمت صفر و 
ديگــري در بخش نزولي نمودار از 30+ به ســمت صفر. در حالت اول، کانال  هاي 
دريچه  دار ســديمي باز و کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي بسته  اند و در حالت دوم، 

کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي باز و کانال  هاي دريچه  دار سديمي بسته  اند.

 .53
1( درست؛ تمام بطن  هاي مغز با مايع مغزي ـ  نخاعي که از مويرگ  هاي موجود 

در بطن 1 و 2 ترشح مي  شوند، پر شده است.
2( نادرست؛ بصل  النخاع )شــمارة 6( و پل مغزي )شمارة 5( مرکزي هماهنگي 

اعصاب خودمختارند، نه اعصاب پيکري!
3( نادرســت؛ هورمون مالتونين از غدة اپي  فيز )شمارة 4( ترشح مي  شود. دقت 

کنيد که شمارة 3، تاالموس را نشان مي دهد.
4( نادرست؛ دقت کنيد که خود مويرگ  هاي پيوسته در مغز، سد خونيـ   مغزي 

را مي  سازند؛ ولي مايعي که ترشح مي  کنند، مايع مغزي ـ  نخاعي است.

 .54
1( نادرست؛ مغز از ســه بخش اصلي تشکيل شده اســت کــه عبارتند از مخ، 

مخچه و ساقۀ مغز
دقت کنيد که ســاقۀ مغز شامل بصل  النخاع، پل مغزي و مغز مياني است که 

به ترتيب با شماره  هاي 8 و 7 و 6 نشان داده شده  اند.
شمارة 9 نخاع را نشان مي  دهد.

2( نادرست؛ شمارة 10 مخچه اســت و از گوش  هــا پيام حسي تعادلي دريافت 

اجسام مخطط

اپی فیز

برجستگی های چهارگانه

رابط پینه ای

بطن چهارم
درخت زندگی

بصل النخاع
پل مغزی

تاالموساپی فیز

بطن جانبی 1 و 2

بطن سوم

رابط سه گوش
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مي  کند. شــمارة 11 برجستگي  هاي چهارگانه )بخشي از مغز مياني( را نشان 
مي  دهد که از گوش  ها پيام حسي شنوايي دريافت مي  کند. دقت کنيد که در 

گزينۀ 2 گفته شده پيام حرکتي دريافت مي  کنند که نادرست است.
3( درســت؛ هورمون  هاي آزادکننده و مهارکننده در هيپوتاالموس )شمارة 3( 
ســاخته و از همان  جا به خون ترشح مي  شوند؛ هورمون  هاي اکسي  توسين و 
ضدادراري نيز در هيپوتاالموس ساخته و از هيپوفيز پسين ترشح مي  شوند.

4( نادرست؛ تاالمــوس )شمارة 2( غده نيست! شــماره 4 رابط پينه  اي را نشان 
مي  دهد که آن هم غده نيست.

 .55
1( درست؛ تصوير ارائه شده نشــان دهندة برش عرضي نخاع مهره  داران يا همان 

طناب عصبي پشتي است.
2( درست؛ در ســطح شــکمي نخاع )بخش بااليي شــکل(، مــادة خاکستري، 
حجيم  تر اســت، چون محل تجمع جسم  ســلولي نورون  هاي رابط و حرکتي 
است؛ ولي در سطح پشتي نخاع )بخش پايين شکل(، مادة خاکستري حجم 
کمتري دارد چون فقط جســم ســلولي نورون  هاي رابط را شامل مي  شود و 

جسم سلولي نورون  هاي حسي بيرون از نخاع در ريشۀ پشتي قرار دارند.
3( درست؛ شمارة 1 )مادة سفيد( شامل رشته  هاي عصبي ميلين  دار و شمارة 2 
)مادة خاکستري( شامل جسم سلولي نورون  هاي حرکتي و رابط و رشته  هاي 

عصبي بدون ميلين است.
4( نادرست؛ در هر دو بخش مادة سفيد و ماده خاکستري، نوروگلياهاي متنوع 
به همــراه نورون  ها وجود دارنــد؛ ولي دقت کنيد که بيشــتر نوروگلياهاي 

ميلين  ساز در ماده سفيد )شمارة 1( قرار دارند.

 .56
1( نادرست؛ برجستگي  هاي چهارگانه، بخشــي از مغــز مياني  اند که در شنوايي 
و بينايي نقــش دارند. دقت کنيد که کل مغز مياني در شــنوايي، بينايي و 

حرکت نقش دارد.
2( نادرســت؛ بخش پيکري هم موجــب تنظيم ارادي و هــم موجب تنظيم 

غيرارادي ماهيچه  هاي اسکلتي مي  شود.
3( درست؛ يکي از بخش هاي سامانۀ ليمبيک، هيپوکامپ )اسبِک مغز( نام دارد 

که در تشکيل حافظه و يادگيري نقش دارد.
اگر هيپوکامپ شــخصي آســيب ببيند و يا با عمل جراحي برداشــته شود، 
حافظۀ  )کوتاه مدت( او دچار اختالل مي شــود و نمي تواند نام افراد جديدي 
را که حتي هر روز مي بيند، به خاطر بسپارد. ولي اين افراد در به ياد آوردن 
خاطرات قبل از آســيب و نام افرادي که قبل از آسيب ديدگي مي شناختند، 

مشکل چنداني ندارند.
4( نادرســت؛ مصرف کوکائين موجب کاهش ميزان مصــرف گلوکز در مغز فرد 
مصرف کننده مي  شود؛ در نتيجه مي  توان گفت تنفس سلولي را کاهش مي  دهد.

 .57
شمارة 1: مغز 

شمارة 2: طناب عصبي
شمارة 3: گره  هاي عصبي

1( نادرست؛ مغــز حشرات شامل چند گره به هم جوش خورده است و در هر گره 
چند جسم سلولي وجود دارد؛ ولي در طناب عصبي، رشته  هاي عصبي وجود 

دارند و فاقد جسم سلولي است.
2( درست؛ به جدول زير دقت کنيد.

3( درســت؛ طناب عصبي حشــرات را مي  توان معادل طناب عصبي پشتي در 
مهره  داران در نظر گرفت. نخاع انســان مرکز پاسخ انعکاسي و سريع کشيدن 

دست از جسم داغ است.
4( درست؛ در بدن حشرات، هر گرة فعاليت ماهيچه  هاي آن بند را تنظيم مي  کند.

 .58
1( نادرست؛ بارها تاکيد کردم که هميشه، هم هنگام پتانسيل عمل و هم هنگام 
پتانســيل آرامش، هم کانال  هاي نشــتي و هم پمپ سديم  ـ  پتاسيم موجب 
جابه  جايي يون  هاي سديم و پتاسيم مي  شوند. يعني هميشه هم ورود سديم 

داريم و هم خروج سديم! هم ورود پتاسيم داريم و هم خروج پتاسيم.
2( نادرست؛ دقــت کنيد گفته حداقل! يعني حداکثر آن هم ممکن است که هر 
دو نوع کانال دريچه  دار سديمي و کانال دريچه  دار پتاسيمي با هم باز باشند. 

در حالي که چنين چيزي امکان  پذير نيست.
3( نادرســت؛ در دو مرحله از نمودار پتانســيل عمل مي  تــوان گفت اختالف 
پتانســيل بين دو سوي غشــاي نورون در حال کاهش است: 1ـ زماني که 
کانال  هاي دريچه  دار ســديمي باز مي  شــوند و پتانسيل درون نورون از 70ـ  
به صفر نزديک مي  شــود؛ 2ـ زماني که کانال  هاي دريچه  هاي پتاســيمي باز 

مي  شوند و پتانسيل درون نورون از 30+ به صفر نزديک مي  شود.
پس نمي  توان گفت قطعاً پتانسيل درون نسبت به بيرون منفي بوده است.

4( درست؛ در دو مرحله از نمودار پتانسيل عمل مي  توان گفت اختالف پتانسيل 
بين دو سوي غشــاي نورون در حال افزايش است: 1ـ  زماني که کانال  هاي 
دريچه  دار ســديمي بازند و پتانســيل درون نورون از صفــر به 30+ نزديک 
مي  شود؛ 2ـ  زماني که کانال  هاي دريچه  هاي پتاسيمي بازند و پتانسيل درون 

نورون از صفر به 70ـ  نزديک مي  شود.

دقتکنيدکههميشه!دقتکنيدکههميشه!  تاکيد مي  کنم هميشه، غلظت یون سدیم بيرون 

نورون بيشتر از درون و غلظت یون پتاسيم درون نورون بيشتر از بيرون آن است.

 .59
هر چهار گزاره درست بيان شده  اند.

الف( درســت؛ منظور از رشتۀ عصبي يا تار عصبي، دندريت و آکسون است. هر 
کدام از ريشــه  هاي عصبي پشتي و شکمي که به نخاع متصل  اند شامل چند 
رشتۀ عصبي  اند. ريشۀ پشتي شــامل دندريت  ها و اجسام سلولي نورون  هاي 

حسي است. ريشۀ شکمي شامل آکسون  هاي نورون  هاي حرکتي است.

بخش محیطي دستگاه عصبي حشراتبخش مركزي دستگاه عصبي حشرات
1ـ رشته هاي عصبي متصل به مغز كه به درون شاخک ها كشیده شده اند.1ـ چند گره  عصبي به هم جوش خورده )مغز(

2ـ رشته هاي عصبي متصل به گره  عصبي سر 2ـ يک طناب عصبي شکمي
3ـ رشته هاي عصبي متصل به گره هاي عصبي سینه كه به درون پا ها و بال ها )در صورت وجود( كشیده شده اند.3ـ يک گره عصبي در هر بند از بدن

4ـ رشته هاي عصبي متصل به گره هاي عصبي سینه و شکم كه در عرض هر بند از بدن كشیده شده اند.



ن
بی
ره
رذ
زی
ل
کم
م

ن
بی
ره
رذ
زی
ل
کم
م

28

خانهزیستشنایس

ب( درست؛ منظور از فراوان  ترين ياخته  هاي بافت عصبي، نوروگلياها )ياخته  هاي 
پشتيبان( هستند که برخالف نورون  ها )اصلي  ترين ياخته  هاي بافت عصبي( 

در سيناپس شرکت نمي  کنند.
ج( درست؛ به مجموع چند رشتۀ عصبي )دندريت  ها و آکسون  ها( که توسط يک 
بافت پيوندي احاطه شــده  اند، عصــب مي  گوييم. در نتيجه عصب، يک اندام 

عصبي محسوب مي  شود که از بيش از يک نوع بافت تشکيل شده است.
د( درست؛ تمــام مهره  داران، طناب عصبي پشتي دارند. برخي جانوران بي  مهره 
نيــز طناب عصبي دارند که مثاًل در حشــرات به صــورت يک طناب عصبي 
شکمي مشاهده مي  شود و در پالناريا دو طناب عصبي در بخش مرکزي بدن 

جانور وجود دارد.

دقتکنيدکه!دقتکنيدکه!  در تمــام جانورانــي که طناب عصبي دارند، بدون شــک 

طناب یا طناب  هاي عصبي  شان جزو دستگاه عصبي مرکزي  شان هستند.

 .60
1( نادرســت؛ ناقلين عصبي، مولکول  هاي کوچکي هســتند که در اين ابعاد که 
پايانه  هاي آکســوني و جسم ســلولي را مي  بينيم، قابل مشاهده نيستند. در 
واقع نياز به بزرگنمايي بســيار بيشــتر از محل يک سيناپس هست تا بتوان 

ناقلين عصبي را مشاهده کرد.
2( نادرست؛ شــکل مد نظر، وجود چندين ســيناپس بين پايانه  هاي آکسوني 

چندين نورون با سطح جسم ياخته  اي يک نورون را نشان مي  دهد.
3( درســت؛ هر کدام از برآمدگي  هاي بيضي  شــکل، يک پايانۀ آکسوني  اند که 
در نزديکي ســطح غشاي جســم ياخته  اي يک نورون قرار گرفته  اند و با آن 
سيناپس دارند. هر يک از اين پايانه  ها مي  توانند به نورون  هاي پيش  سيناپسي 

مختلفي تعلق داشته باشند.
4( نادرســت؛ در کتاب درسي هم دقيقاً ذکر شــده اين تصوير با ميکروسکوپ 

الکتروني تهيه شده است.

 .61
با توقف اعصاب ســمپاتيک،  شرايطي پيش مي  آيد که فقط اعصاب پاراسمپاتيک 

مي  توانند عمل کنند.
1( نادرست؛ ترشح بي  کربنــات از پانکراس تحت کنترل هورمون سکرتين است. 
ترشــح هورمون گاســترين از برخي غدد معده تحت کنترل پاراسمپاتيک 

افزايش مي  يابد.
2( نادرســت؛ هم عملکرد ارادي و هم عملکرد غيرارادي عضالت اسکلتي فقط 

تحت کنترل اعصاب پيکري است.
3( نادرست؛ حــرکات تنفسي تحت کنترل ماهيچه  هاي اسکلتي است که تحت 

کنترل اعصاب پيکري  اند.
4( درست؛ فعال بودن پاراسمپاتيک موجب افزايش عملکرد فعاليت  هاي گوارشي 

و کاهش انقباضات ماهيچۀ قلب مي  شود.

 .62
1( نادرست؛ تراوش به کپسول بومن،  به کمک فشار تراوشی رخ می دهد. )دهم، فصل 4 و 5(

2( نادرست؛ ترشح پتاســيم به نفرون، بــه روش انتقال فعال است. مي  دانيد که 
بيشتر ترشح  ها به روش انتقال فعال انجام مي  شوند.

3( نادرســت؛ خروج پتاســيم از نورون در هنگام پتاســيم عمل هم توسط 
کانال  هاي نشتي و هم توسط کانال  هاي دريچه  دار رخ مي  دهد که هر دو به 

روش انتشار تسهيل  شده هستند.
4( درســت؛ خروج دوپامين همانند آزاد شدن هيســتامين از ماستوسيت با 

فرايند اگزوسيتوز رخ مي  دهد. )ترکيبی با يازدهم، فصل 5(

  .63
فقط هزارة » ه  « درست است.

الف( نادرست؛ به هر دندريت يا آکسون،  يک تار عصبي مي  گوييم.
ب( نادرست؛ بــه هر دندريت يا آکسون،  رشــته يا تار عصبي گفته مي  شود؛ و 
به مجموعه رشــته  هاي عصبي که با پوششي از جنس بافت پيوندي احاطه 
شــده  اند،  عصب مي  گوييم. هر عصب ممکن اســت از دو بخش حســي و 

حرکتي تشکيل شده باشد.
ج( نادرست؛ رابط پينه  اي بين دو نيمکرة مخ وکرمينه بين دونيمکرة مخچه است.

د( نادرست؛ دقت کنيد که نخاع رابط  با اعصاب محيطي است.
ه ـ( درســت؛ در محل غالف ميلين،  کانال  ها و پمپ  هــا وجود ندارند و در اين 

ناحيه از رشته  هاي عصبي،  تغيير پتانسيل الکتريکي رخ   نمي  دهد.

 .64
اکســون، پيام عصبي را از جسم ياخته  اي دور و دندريت،  پيام عصبي را به جسم 

ياخته اي نزديک مي  کند.
1( نادرست؛ دندريت برخالف اکسون داراي انشعابات فراوان است.

2( نادرست؛ هم   آکسون و هم دندريت ممکن است در هر سه نوع نورون حسي، 
 رابط و حرکتي توسط ميلين احاطه شده باشند.

3( نادرست؛ هسته و شبکۀ آندوپالسمي گسترده در جسم سلولي وجود دارند.
4( درست؛ اگزوسيتوز شدن ناقلين عصبي موجود در ريزکيسه  هاي غشايي فقط 

توسط پايانه  هاي آکسوني رخ مي  دهد.

 .65
1( نادرســت؛ دقت کنيد که در ابتداي پتانســيل عمــل، کانال  هاي دريچه  دار 

سديمي باز مي  شوند؛ نه کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي!
2( نادرست؛ اوالً هميشه يعني هم در پتانسيل آرامش و هم در پتانسيل عمل،  غلظت 
پتاسيم درون نورون بيشتر از بيرون نورون است. درثاني در بخش پايين  رو نمودار 
پتاسيم عمل است که تراکم پتاسيم داخل نورون کاهش مي  يابد و بعد از پتانسيل 

عمل،  پمپ سديمـ  پتاسيم،  تعادل يوني را دوباره برقرار مي  کند.
3( نادرست؛ بــا نزديک شــدن اختالف پتانسيل دو ســوي غشاي نورون از 
صفر به 30+، کانال  هاي دريچه  دار پتاســيمي بســته هستند و سديمي  ها 

در حال باز شدن  اند.
4( درست؛ در نقطۀ اوج نمودار پتانسيل عمل، کانال  هاي دريچه  دار سديمي بسته 
مي  شــوند وکانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي شروع به باز شدن مي  کنند. يعني 
در بخش پايين  رو نمودار،  پتانسيل درون نورون نسبت به بيرون، ابتدا از 30+ 

به صفر نزديک شده و سپس منفي مي  شوند.

 .66
1( نادرست؛ پمپ سديم ـ پتاســيم،  بعد از رسيدن به پتانسيل آرامش،  موجب 

برقراري تعادل يوني در دو سوي غشاي نورون مي  شود.
2( نادرســت؛ تارهــاي مربوط به بخش محيطي دســتگاه عصبــي )پيکري و 
خودمختار(، پيام  هاي عصبي را از مغز و نخاع به سمت ساير اندام  ها مي  برند.

3( درست؛ نورون  هاي حرکتي داراي دندريت  هاي کوتاه و آکسون  هاي بلند هستند. 
دقت کنيد که در صورت سؤال گفته برخي تارها! که مي  توان گفت آکسون  ها 
پيام  هاي عصبي را از جسم ياخته  اي به سمت پايانه  هاي خود هدايت مي  کنند.

دستگاه عصبی محیطی
بخش حسی

بخش پیکری
بخش سمپاتیک بخش حركتی

بخش خودمختار
بخش پاراسمپاتیک
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4( نادرست؛ نوروگلياهاي ميلين  ساز نوعي ياختۀ موجود در بافت عصبي هستند، 
 نه نوعي ياختۀ عصبي!

 .67
موارد ب و د صحيح  اند.

منظور صورت سؤال از اينکه 
ســمت  به  بويايي  لوب  هاي 
باال قرار دارند، اين است که 
سطح شــکمي مغز گوسفند 

را بررسي مي  کنيم.

الف( نادرست؛ درخت زندگي )بخش سفيد رنگ مخچه(،  عقب  تر از بطن 1 و2، 
 يعني در پشت بطن چهارم قرار دارد.

ب( درست؛ غدة اپي  فيز دقيقاً زير برجســتگي  هاي چهارگانه )جزو مغز مياني( 
قرار دارد؛ و در کل مي  توان گفت اپي  فيز پايين  تر از اجســام مخطط اســت. 

همچنين مي دانيم که اجسام مخطط درون بطن 1 و2 ديده مي  شوند.
ج( نادرست؛ بطن چهارم جلوي مخچه و پشت بصل  النخاع و پل مغزي قرار دارد.

د( درست؛ کياسماي بينايي باالتر )گلوتر( از مغز مياني قرار دارد.

 .68
فقط گزارة د صحيح است.

الف( نادرست؛ نورون رابط داراي دندريت  هاي کوتاه و منشعب است.
ب( نادرست؛ نورون رابط با نورون حسي و نورون حرکتي سيناپس دارد.

ج( نادرست؛ همۀ انواع نورون هاي حسي،  حرکتي و رابط مي  توانند بدون ميلين 
و يــا ميلين  دار باشــند. ولي دقت کنيد که فقط بعضــي از نورون  هاي رابط 
ميلين  دار مي  باشند. يعني نمي  توان   گفت تمام نورون  هاي رابطي که در مادة 

خاکستري نخاع يافت مي  شوند، ميلين  دار هستند.
د( درســت؛ نورون  هاي رابطي که در انعکاس عقب کشيدن دست از جسم داغ 
نقش دارند،  از ســمت پايانه  هاي آکســوني خود بــا نورون  هاي حرکتي در 

ارتباط  اند و از اين طريق،  يا نورون حرکتي را تحريک و يا مهار مي  کنند.

 نکته:نکته: الگوي زير،  فعال يا غيرفعال بودن سيناپس  هاي انعکاس عقب 
کشيدن دست از جسم داغ را نشــان مي  دهد. در سيناپس فعال،  ناقل 
عصبي آزاد مي  شــود که ممکن است از نوع تحريک  کننده يا مهارکننده 

باشند. در سيناپس غيرفعال،  هيچ ناقل عصبي آزاد نمي  شود.

69.  )تركیبي با فصل 2 زيست يازدهم(
1ـ مخ؛ 2ـ لوب بينايي؛ 3ـ مخچه؛ 4 ـ بصل  النخاع

1( نادرست؛ مخچه در تصحيح و يا انجام بيشتر حرکات بدن که با ماهيچه  هاي 
اسکلتي انجام مي  شوند؛ نقش مؤثري دارد.

2( نادرســت؛ تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي توســط تاالموس انجام 
مي  شود؛ نه لوب بينايي!

3( درست؛ بصل  النخــاع در تنظيم بسياري از اعمال حياتي از جمله ضربان قلب 
و تنفس نقش دارد.

4( نادرست؛ پيام  هاي بينايي و بويايي انسان ابتدا به تاالموس وارد شده و سپس 
وارد مخ مي  شوند. مي  دونم تو بيشتر کتاب  هاي کمک آموزشي مي  خونيد که 
پيام  هاي بويايي انسان از تاالموس عبور نمي  کنند. متأسفانه اين موضوع يک 
اشتباه رايج درکتب کمک آموزشي است. نه تنها در کتاب درسي به همچين 
موضوعي اشاره نشده؛ بلکه در منابع علمي هم مشخصاً مطرح شده که برخي 

پيام  هاي بويايي وارد تاالموس مي  شوند.

 .70
1( درســت؛ اعصاب نخاعي شــامل دندريت  هــاي بلند نورون  هاي حســي و 
آکســون  هاي بلند نورون  هاي حرکتي  اند. پيام هرکدام از اين رشته  ها به  طور 

مستقل و ازطريق سيناپس به سلول بعدي منتقل مي  شود.
2( نادرســت؛ اغلب پيام  هاي حســي ابتدا در تاالموس تقويت شده و سپس به 

قشر مخ مي  روند.
3( نادرست؛ به دور هر عصب )نه رشته عصبي!(،  بافت پيوندي وجود دارد. مي  دانيم 

که فضاي بين ياخته  اي بافت پيوندي برخالف بافت پوششي،  زياد است.
4( نادرست؛ دقت کنيد که گفته هر نورون! و مي  دانيم که نورون حسي،  دندريت 

بلند دارد و اتفاقاً پيام عصبي را به جسم ياخته  اي وارد مي  کند.

 .71
1( نادرست؛ برخي مراکز مغزي در خود ساقۀ مغز هستند؛ مثاًل مرکز تنظيم ضربان 

قلب و تنظيم تنفس که در بصل  النخاع است،  عماًل پايين ساقۀ مغز مي  باشد.
2( نادرســت؛ ســه ويژگي مهم ياخته  هاي عصبي رو يادتونه؟ تحريک  پذيرند؛ 
پيــام عصبي توليد مي  کنند و اين پيام را هدايــت و به ياختۀ بعدي منتقل 
مي  کنند. در نتيجه نمي توان گفت کــه ياخته  هاي عصبي فقط ناقل عصبي 

)انتقال دهندة عصبي( توليد مي  کنند.
3( درست؛ تمام مراکز عصبي از انواع نورون  ها و نوروگلياها تشکيل شده  اند.
4( نادرست؛ از همۀ نقاط بدن،  اطالعات حسي به مراکز عصبي نمي  رسد .

 .72
بزرگ ترين لوب،  لوب پيشــاني اســت که به لوب  هاي آهيانه و گيجگاهي متصل 
اســت و لوب پردازش  کننده اطالعات شــنوايي،  لوب گيجگاهي است که با لوب 

پس  سري،  آهيانه و پيشاني در تماس است.

نورون حسی
سیناپس فعال

ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی تحریک کننده

سیناپس فعال
ناقل عصبی مهار کننده

سیناپس غیرفعال
فاقد ناقل عصبی

ماهیچه دو سر بازونورون حركتی 1نورون رابط 1

ماهیچه سه سر بازونورون حركتی 2نورون رابط 2
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 .73
پل مغزي در ترشح بزاق و اشک نقش دارد.

1( نادرست؛ شبکه  هاي مويرگي که مايع مغزي ـ نخاعي را ترشح مي  کنند درون   
بطن  هاي 1 و2 قرار دارند.

2( نادرست؛ پل مغزي يکي از بخش  هاي ساقۀ مغز است؛ نه سامانۀ ليمبيک!
3( درســت؛ بصل  النخاع مرکز انعکاس  هاي عطسه و ســرفه است. ساقۀ مغز به 

ترتيب از پايين به باال شامل بصل  النخاع،  پل مغزي و مغز مياني است.
4( نادرست؛ دقت کنيد که برجستگي  هاي چهارگانه جزوي از مغز مياني  اند.

 .74
براي تعيين ســرعت و ترکيب شــيرة پرورده از شته اســتفاده مي  شود که جزو 

حشرات است.
1( نادرست؛ مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکيل شده است.

2( درست؛ قلب حشرات داراي منافذ دريچه  دار است که هنگام استراحت قلب، 
 اين دريچه  ها بازند و همولنف به قلب باز مي  گردد و هنگام انقباض قلب،  اين 
منافذ بســته  اند و همولنف فقط از طريق رگ  هايي معادل ســرخرگ،  از قلب 

خارج مي  شود. دقت کنيد که حشرات فاقد سرخرگ و سياهرگ مي باشند.
3( نادرست؛ حشــرات لوله  هاي دفعي مالپيگــي دارند. قيف مژک  دار در سامانۀ 
دفعي متانفريدي يافت مي  شود که البته از کتاب هاي شما حذف شده است.

4( نادرست؛ برجستگي  هاي پراکنده پوســتي مربوط بــه آبشش ستارة دريايي 
است. حشرات تنفس نايديسي دارند.

 .75
گزاره  هاي الف و د صحيح  اند.

الف( درست؛ تمام حرکات ارادي بدن توسط ماهيچه  هاي اسکلتي است که فقط 
تحت کنترل اعصاب پيکري  اند.

ب( نادرست؛ ماهيچه  هاي قلبي و صاف فقط حرکات غيرارادي دارند و تحت کنترل 
اعصاب خودمختار هستند؛ ولي دقت کنيد که برخي ماهيچه  هاي اسکلتي نيز 
حــرکات غيرارادي دارند وتحت کنترل اعصاب پيکري  اند. مثاًل انقباض ماهيچۀ 
اسکلتي در يک سوم ابتداي مري، عملکرد عادي ديافراگم و عملکرد ماهيچه  هاي 

اسکلتي در اعمال انعکاسي به صورت غيرارادي انجام مي  شوند.
ج( نادرســت؛ بخش خودمختار عملکرد ماهيچه  هاي صاف، قلبي و غدد را فقط 

به صورت غيرارادي کنترل مي  کند.
د( درست؛ برخي ماهيچه  هــاي اسکلتي، حرکات غيرارادي دارند وتحت کنترل 
اعصاب پيکري  اند. مثاًل انقباض ماهيچۀ اســکلتي در يک سوم ابتداي مري،  
عملکرد عادي ديافراگم و عملکرد ماهيچه  هاي اســکلتي در اعمال انعکاسي 

به صورت غيرارادي انجام مي  شوند. 

 .76
1( نادرست؛ پس از انتقال پيام،  ناقلين عصبي يا دوباره به سلول پيش  سيناپسي 
جذب مي  شــوند و يا آنزيم  هايي که در غشاي سلول  ها )هم سلول  هاي پيش 
و پس  سيناپســي و هم سلول  هاي پشــتيبان( وجود دارند، ناقلين عصبي را 
تجزيه مي  کنند. پس نمي  توان گفت هر ناقل عصبي آزادشــده، قطعاً توسط 

آنزيم  ها تجزيه مي  شوند.
2( نادرست؛ ناقليــن عصبي در بخش جسم ياخته  اي نورون توليد شده و توسط 

ريزکيسه  ها )وزيکول  ها( به سمت پايانۀ آکسون مي  روند.

3( نادرست؛ ناقلين عصبي در سطح خارجي غشاي ياختۀ پس  سيناپسي گيرنده 
دارند؛ نه درون ياخته!

4( درســت؛ ناقلين عصبي تحريکي، پس از برخورد به گيرندة خود درســطح 
غشــاي ياختۀ پس  سيناپسي موجب باز شــدن کانال  هاي پروتئيني و تغيير 

نفوذپذيري غشاي ياخته نسبت به يون  ها مي  شوند.

 .77
هيپوتاالموس است که در تنظيم گرسنگي و خواب نقش دارد.

1( نادرست؛ مغز مياني است که در شنوايي،  بينايي و حرکت نقش دارد.
2( نادرســت؛ بديهي اســت هيپوتاالموس از اجزاي هيپوکامپ نيســت! بلکه 
هيپوکامپ از اجزاي ســامانۀ ليمبيک است و سامانۀ ليمبيک، تاالموس  ها و 

هيپوتاالموس را به قشر مخ مرتبط مي  کند.
3( درســت؛ هيپوتاالموس،  پايين  تر و جلوتر از تاالموس  ها )محل تقويت بيشتر 

اطالعات حسي( قرار گرفته است.
4( نادرست؛ مرکز انعکاس  هاي عطسه و سرفه، بصل  النخاع است.

 .78

دقتکنيدکه!دقتکنيدکه!  در صورت سؤال گفته در جانداران، نه در جانوران! در نتيجه 

فقط گزارة ج درست است.
الف و ب و د( فقط در مورد جانوران صادق  اند و در مورد ساير جانداران پرياخته ای 
يعني گياهان، برخی قارچ  ها، برخی آغازيان صادق نيستند. مثاًل در گياهان نورون 

و سيناپس نداريم که!
ج( درست؛ براي ايجاد پاسخ توسط محرک  هاي داخلي و خارجي در هر جانداري 

بايد مولکول  هاي شيميايي به گيرندة اختصاصي خود متصل شوند.

 .79
فقط مورد ب درست است.  

الف( نادرست؛ ايجاد پتانسيل عمل بر اثر نخستين تحريک توسط ناقل عصبي و 
يا عامل محرک، به توليد پتانسيل عمل در نقطۀ مجاورش ندارد.

ب( درست؛ چون تأکيد کرده که دو نقطۀ متوالي در طول رشتۀ عصبي که قطر 
يکساني دارد، مي  توان گفت اين گزاره صحيح است.

ج( نادرست؛ هميشه، هم در پتانسيل عمــل و هم درپتانسيل آرامش، هم ورود و 
خروج سديم داريم و هم ورود و خروج پتاسيم.

د( نادرست؛ کانال  هــاي دريچه  دار سديمي و دريچه  دار پتاسيمي همزمان با هم 
بســته نمي  شوند. بلکه طي پتانسيل عمل ابتدا کانال  هاي دريچه  دار سديمي 
باز و بسته شده و سپس کانال  هاي دريچه  دار پتاسيمي باز و بسته مي  شوند.

 .80
منظور صورت سؤال، نخاع است.

1( نادرست؛ تنظيم مدت زمان دم بر عهدة پل مغزي است.
2( نادرســت؛ نخاع پايين  تر از هيپوتاالموس )مرکز تنظيم دما و گرســنگي و 

خواب( قرار دارد.
3( نادرســت؛ نخاع دقيقاً در مجاورت بصل  النخاع )مرکز تنظيم فشــار خون و 

ضربان قلب( قرار دارد.
4( نادرست؛ ارتباط نخاع با نخاع بي  معني است!
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اجسام مخطط

اپی فیز

برجستگی های چهارگانه

رابط پینه ای

بطن چهارم
درخت زندگی

بصل النخاع
پل مغزی

تاالموساپی فیز

بطن جانبی 1 و 2

بطن سوم

رابط سه گوش

 .81
ســاقۀ مغز شــامل بصل النخاع، پل مغزي و مغز مياني )شــامل برجستگي هاي 
چهارگانه( مي باشــد. با توجه به شــکل زير مشاهده مي کنيد که اپي فيز در عقب 
برجســتگي هاي چهارگانه قرار دارد و هيپوتاالموس نيز به نوعي مجاور ساقۀ مغز 
مي باشــد. هم اپي فيز و هم هيپوتاالموس، غدة درون ريز هســتند و پيک دوربرد 
)هورمون( ترشح مي کنند. ولي وقتي انتهاي جمله، صورت سوال ميگه: فعاليت هاي 
بدن را تنظيم مي کند، ميشــه با قطعيت گفت که در مورد هيپوتاالموس صحبت 
مي کنه. از طرف ديگه ميريــم گزينه ها رو مي خونيم و در نهايت نتيجه مي گيريم 

که اتفاقاً بيشتر منظورش به اپي فيز هست! 
1( درست؛ اپي فيز دقيقاً در مجاورت بطن سوم مغزي قرار گرفته است.

2( درست؛ هم اپي فيز و هم هيپوتاالموس بين دو نيمکرة مخ قرار دارند.
3( درســت؛ اپي فيز دقيقاً در مجاورت دو برجستگي بزرگ تر )برجستگي هايي 

بااليي مغز مياني( قرار دارد.
4( نادرست؛ منظور از فضاي محتوي شبکه هاي مويرگي و اجسام مخطط، بطن 
1 و 2 است. دقت کنيد که هيچ يک از دو غدة اپي فيز و هيپوتاالموس درون 

بطن 1 و 2 قرار ندارند.

 .82
ــار  ــی رفت ــه نوع ــر اســت ک ــادة کارگ ــور عســل م منظــور صــورت ســوال، زنب
دگرخواهــی دارد. )يازدهــم، فصــل 7 و دوازدهــم، فصــل 8( در گزينه هــا بايــد 
دنبــال مــوردی باشــيد کــه در مــورد حشــرات بــه درســتی بيــان شــده اســت.

1( درســت؛ دقــت کنيــد کــه نگفتــه دو طنــاب عصبــی؛ بلکــه گفتــه دو  رشــتۀ 
ــگاه  ــت ن ــا دق ــر ب ــکل زي ــه ش ــر ب ــی! اگ ــاب عصب ــک طن ــدة  ي ــکيل دهن تش
کنيــد، متوجــه خواهيــد شــد کــه بخش هايــی از طنــاب عصبــی حشــرات، دو 

رشــته ای اســت. )يازدهــم، فصــل 1(

ک هابخش محیطی
چند گره به هم جوش خوردهشاخ

شکمی
)1 عدد(

گ ترند.
ی بزر

ی عقب
پاها

2( نادرســت؛ حشــرات ســامانۀ دفعــی مالپيگــی دارنــد کــه بــه ابتــدای رودة 
آنهــا ختــم می شــود؛ نــه اينکــه مســتقيماً بــه بيــرون راه داشــته باشــد. يادتــون 
باشــه اونــی کــه مســتقيماً بــه بيــرون راه دارد، نفريــدی اســت. )دهــم، فصــل 5(

ــه کلمــۀ »هــر« توجــه داشــته باشــيد!  ــت؛ بارهــا تاکيــد کــردم ب 3( نادرس
متــن کتــاب درســی ميگــه، مايعــی در انشــعابات پايانــی نايديس هــای 
حشــرات وجــود دارد کــه بــه تبــادل گازهــا کمــک می کنــد. )دهــم، فصــل 3(

4( نادرســت؛ و بــاز هــم کلمــۀ »هــر« خودنمايــی می کنــد! بــازم بــه شــکل 
ــی  ــد! از گره هــای عصبــی عقب ــگاه کني ــت ن ــا دق دســتگاه عصبــی حشــرات ب
ــا، رشــته های  ــدن آن ه ــی ب ــای داخل ــه ســمت اندام ه ــدن حشــرات، فقــط ب ب
ــاخک ها  ــا و ش ــف، پاه ــن تعري ــاس اي ــر اس ــت. ب ــه اس ــداد يافت ــی امت عصب
اندام هــای خارجــی محســوب می شــوند کــه از گره هــای بخــش ســر و ســينۀ 

حشــرات عصب دهــی می شــوند.

 .83
کشــيدن دســت بعــد از برخــورد بــا يــک جســم داغ، يــک عملکــرد غيــرارادِی 
ــس از  ــکاس، پ ــن انع ــوع اي ــرای وق ــت. ب ــاع اس ــت نخ ــا مرکزي ــی ب انعکاس

ــط  ــی، راب ــای حس ــرد نورون ه ــر عملک ــر اث ــم داغ، ب ــا جس ــت ب ــورد دس برخ
ــل  ــه داخ ــج ب ــده و آرن ــض ش ــازو منقب ــو( ب ــر )جل ــۀ دوس ــی، ماهيچ و حرکت
ــتراحت در  ــه اس ــازو ب ــت( ب ــر )پش ــۀ سه س ــن ماهيچ ــود. همچني ــم می ش خ
ــی،  ــورون حس ــک ن ــد: ي ــش دارن ــورون نق ــج ن ــکاس، پن ــن انع ــد. در اي می آي
ــا از شــش ســری سيناپســی  ــار ت ــی. چه ــورون حرکت ــط و دو ن ــورون راب دو ن
کــه در ايــن انعــکاس نقــش دارنــد، در بخــش خاکســتری نخــاع هســتند؛ و دو 
ــازو می باشــند. دقــت کنيــد کــه  ــا ماهيچه هــای ب مجموعــه ســيناپس ديگــر ب
هــر کــدام از پنــج نورونــی کــه در ايــن انعــکاس نقــش دارنــد، دارای دو ســری 
ســيناپس می باشــند. در ايــن انعــکاس، پنــج مجموعــه ســيناپس فعــال و يــک 
مجموعــه ســيناپس غيرفعــال وجــود دارد. )در حــد کنکــور مجبوريــم در نظــر 

ــود.( ــی آزاد نمی ش ــل عصب ــال، ناق ــيناپس غيرفع ــه در س ــم ک بگيري
1( درســت؛ جســم ياختــه ای هــر دو نــورون رابــط و هــر دو نــورون حرکتــی 
در مــادة خاکســترِی نخــاع قــرار دارنــد؛ ولــی جســم ياختــه ای نــورون حســی 
ــط  ــای راب ــه نورون ه ــد ک ــت کني ــرار دارد. دق ــرة ريشــۀ پشــتی نخــاع ق در گ

ــد. ــورون حســی ســيناپس دارن ــا ن برخــالف نورون هــای حرکتــی، ب
ــی  ــب نخاع ــزو عص ــی ج ــای حرکت ــی و نورون ه ــورون حس ــت؛ ن 2( درس
ــا  ــود ب ــونی خ ــای آکس ــی در پايانه ه ــای حرکت ــوند. نورون ه ــوب می ش محس
ماهيچــه اســکلتی ســيناپس دارنــد. در فصــل اول زيســت دهــم و همچنيــن در 
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فصــل ســوم زيســت يازدهــم، يــاد گرفتيــد کــه ياخته هــای ماهيچــۀ اســکلتی، 
ــند. ــته ای می باش ــتوانه ای و چندهس اس

3( درســت؛ بــه بيــان ايــن گزينــه خيلــی توجــه داشــته باشــيد! نگفتــه هــر 
ياختــۀ ماهيچــه ای! بلکــه گفتــه هــر ياختــۀ عصبــی کــه بــا ماهيچــۀ جلوبــازو 
ــر  ــی را در نظ ــای حرکت ــد نورون ه ــی باي ــيناپس دارد؛ يعن ــت بازو س ــا پش و ي
ــازو،  ــه جلوب ــوط ب ــورون حرکتــی مرب ــا ن ــط ب ــم. يکــی از نورون هــای راب بگيري
ســيناپس تحريکــی دارد و نــورون رابــط ديگــر بــا نــورون حرکتــی مربــوط بــه 

ــاری دارد. ــيناپس مه ــت بازو، س پش

4( نادرســت؛ راســتش ايــن گزينــه خيلــی ربطــی بــه صــورت ســوال نــداره! 
ولــی در هــر صــورت غلطــه! چــون گفتــه نــورون حســی، جــزو بخــش حرکتيه!!!

سیناپس فعال

سیناپس فعال

)+( سیناپس فعالنورون رابط 1 نورون حركتی 1 ماهیچۀ جلو بازو)+( سیناپس فعال
با ناقلین تحريکی

با ناقلین تحريکی

ناقلین تحريکیبا ناقلین تحريکی
نورون حسی
)+(

ماهیچۀ پشت بازوسیناپس غیرفعالنورون حركتی 2)-( سیناپس فعالنورون رابط 2)+( بدون ناقل عصبیبا ناقلین مهاری

حد كنکور!
در 
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کتب آموزیش پیرشو

فصل 2

 پایه یازدهم

حواس

1ـ کدام گزينه در مورد انسان درست بيان شده است؟
1( همۀ  پيام هاي بينايي ابتدا از هيپوتاالموس عبور مي کنند.

2( محرک مزة اومامي، پروتئين گلوتامات است.
3( حس بويايي بر درک درست حس چشايي تأثير دارد.

4( گيرنده هاي بويايي، سلول هاي عصبي تمايزيافته اي هستند که آکسون هاي مژک دار دارند.
2ـ در کدام گزينه، گيرنده هاي بيان شدة انسان، هم از نوع ويژه و هم از نوع شيميايي هستند؟

2( گيرندة اکسيژن ـ گيرندة چشايي ـ گيرندة فشار خون 1( گيرندة بينايي ـ گيرندة شنوايي ـ گيرندة بويايي   
4( گيرندة کربن دي اکسيد ـ گيرندة تعادلي 3( گيرندة بويايي ـ گيرندة چشايي    

3ـ چند مورد از عبارت هاي زير در مورد انسان به درستي بيان شده  است؟
الف( گيرندة حسي، ياخته يا بخشي از آن است.

ب( گيرنده هاي حسي پيام محرک را تفسير مي کنند.
ج( گيرنده هاي درد، نوعي گيرندة مکانيکي اند.

د( گيرنده هاي حسي انسان براساس نوع ساختار، به پنج نوع تقسيم مي شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

4ـ چند مورد، عبارت زير را نادرست تکميل مي کند؟
در مورد بدن انسان مي توان گفت گيرنده هاي .................... برخالف گيرنده هاي .................... ، ....................

الف( نوري ـ دمايي ـ در بخش هاي گوناگون بدن پراکنده اند.
ب( حواس پيکري ـ حواس ويژه ـ اطالعات حسي را به دستگاه عصبي مرکزي ارسال مي کنند.

ج( حس وضعيت ـ  حس تعادل ـ در اندام هاي حسي سر انسان قرار ندارند.
د( تماس ـ درد ـ جزو گيرنده هاي حواس پيکري اند.

4( دو مورد 3( چهار مورد  2( سه مورد  1( يک مورد 
5ـ  چند تا از گيرنده هاي زير، هم مکانيکي و هم پيکري اند؟

الف( گيرنده هاي دمايي                  ب( گيرنده هاي حس وضعيت                  ج( گيرنده هاي درد
د( گيرنده هاي حس شنوايي      هـ ( گيرنده هاي حس بويايي                   و( گيرنده هاي حس چشايي

4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1
6ـ در مورد گيرنده هاي حس وضعيت در بدن انسان کدام عبارت درست بيان شده است؟

1( اين گيرنده ها چگونگي قرارگيري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم را درک مي کنند.
2( هم هنگام سکون و هم هنگام حرکت پيام هاي عصبي را به سمت مراکز عصبي هدايت مي کنند.

3( گيرنده هاي حس وضعيت موجود در زردپي ها به تغيير طول ماهيچه حساس اند.
4( گيرنده هاي حس وضعيت ماهيچه برخالف گيرنده هاي حس وضعيت زردپي ها، درون ياخته ها قرار گرفته اند.

7ـ در چند مورد از بخش هاي زير گيرنده هاي حسي پيکري وجود دارند؟
الف( پوست صورت                       ب( ديوارة برخي سياهرگ هاي بزرگ          ج( کپسول مفصلي 

د( ديوارة سرخرگ ها                     ه ( شبکيۀ چشم              و( حلزون گوش دروني
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1



ن
بی
ره
رذ
زی
ل
کم
م

34

خانهزیستشنایسخانهزیستشنایس

34

ن
بی
ره
رذ
زی
ل
کم
م

ن
بی
ره
رذ
زی
ل
کم
م

8ـ کدام يک از گزينه هاي زير در رابطه با اليۀ مياني چشم انسان درست است؟
1( مشيميه بخش رنگين چشم در پشت قرنيه است.

2( ماهيچه هاي مژگاني مردمک را در نور زياد، تنگ و در نور کم، گشاد مي کنند.
3( در نور زياد اثر سمپاتيک بر اثر پاراسمپاتيک بر روي قطر مردمک غالب است.

4( عدسي چشم به صورت غيرمستقيم به جسم مژگاني متصل است.
9ـ در رابطه با شبکيه و گيرنده هاي نوري چشم انسان کدام گزينه درست است؟

1( آکسون هاي گيرنده هاي نوري، عصب بينايي را تشکيل مي دهند.
2( هر دو نوع گيرنده هاي نوري داراي مادة حساس به نور، هسته و ژن آنزيم تجزيه کنندة مادة حساس به نور هستند.

3( گيرنده هاي استوانه اي تشخيص جزئيات اجسام را امکان پذير مي کنند.
4( محل خروج عصب بينايي که در دقت و تيز بيني اهميت دارد، داراي گيرنده هاي مخروطي فراوان است.

10ـ کدام گزينه در رابطه با تشريح چشم گاو درست بيان شده است؟
1( سطحي که در آن فاصلۀ عصب بينايي تا قرنيه بيشتر است، باالي چشم و سطح ديگر، پايين آن است.

2( بخش پهن تر قرنيه به سمت گوش و بخش باريک تر آن به سمت بيني است.
3( در حالت طبيعي در چشم گاو، زالليه شفاف نيست.

4( عنبيه شامل ماهيچه هاي صاف شعاعي تنگ کننده و حلقوي گشاد کنندة مردمک است.
11ـ کدام گزينه در مورد ساختار گوش انسان نادرست است؟

1( استخوان گيجگاهي از تمامي بخش هاي گوش بيروني محافظت نمي کند.
2( موهاي کرک مانند مجراي گوش نقشي همانند نقش مواد ترشح شده از غده هاي درون اين مجرا دارند.

3( استخوان  رکابي موجود در گوش مياني به دو استخوان مفصل شده  است.
4( شيپوراستاش به بخشي از گوش که داراي استخوان  چکشي است راه دارد.

12ـ ترتيب اتفاقات زير در تبديل صدا به پيام عصبي در گوش انسان، در کدام گزينه به درستي بيان شده است؟
د( لرزش مايع درون حلزون گوش الف( ارتعاش استخوان چکشي              ب( ارتعاش استخوان رکابي              ج( ارتعاش پردة صماخ  

هـ( باز شدن کانال هاي يوني ياخته هاي مژک دار            و( ارتعاش دريچۀ بيضي               ز( ارتعاش استخوان سنداني
4( ج، الف، ز، ب، د، و، هـ 3( الف، ب، ز، ج، د، و، هـ  2( ج، الف، ز، ب، و، د، هـ  1( ج، الف، ب، ز، و، د، هـ 

13ـ در رابطه با حس بويايي و چشايي انسان کدام گزينه درست است؟
1( گيرنده هاي شيميايي بويايي در سقف حفرة بيني، البه الي ياخته هاي پوششي استوانه اي بدون مژک قرار دارند.

2( گيرنده هاي بويايي با ياخته هاي عصبي مژک دار سيناپس مي دهند.
3( درون هر گيرندة چشايي چند جوانۀ چشايي وجود دارد.

4( انسان مزه هاي اصلي شيريني، شوري، ترشي و تلخي و يک مزه فرعي به نام اومامي را احساس مي کند.
14ـ کدام يک از گزينه هاي زير ازنظر درستي با بقيۀ گزينه ها متفاوت است؟

1( در صورت قطع عصب بينايي چشم چپ، هيچ گونه پيام عصبي بينايي به نيم کرة راست مغز نمي رسد.
2( با وارد شدن آسيب به کياسماي بينايي، فرد کاماًل کور خواهد شد.

3( در کياسماي بينايي، برخالف تاالموس سيناپس وجود ندارد.
4( پردازش اوليۀ پيام هاي بينايي در کياسماي بينايي و سپس در تاالموس و پردازش نهايي آنها در بخش خاکستري لوب هاي پس سري مخ انجام مي شود.

15ـ کدام گزينه در رابطه با ساختار خط جانبي ماهي نادرست بيان شده است؟
1( هر پوشش ژالتيني درون کانال، چندين ياختۀ مژک دار را مي پوشاند.

2( هر ياختۀ مژک دار با دو رشتۀ عصبي در ارتباط است.
3( به جز يکي از مژک ها که با اختالف از بقيه بلندتر است، ساير مژک هاي ياخته هاي مژک دار هم اندازه اند.

4( در هر پوشش ژالتيني، تعداد ياخته هاي پشتيبان بيشتر از تعداد ياخته هاي مژک دار است.
16ـ گيرنده هاي ....................  برخالف گيرنده هاي .................... 

1( شيميايي مگس ـ شنوايي جيرجيرک، در ساختار پا وجود دارند.
2( فروسرخ مار زنگي ـ درون واحد بينايي حشرات، نوعي گيرندة دمايي هستند.

3( خط جانبي ماهي ـ شيميايي مگس، فاقد مژک اند.
4(  شيميايي مگس ـ شنوايي جيرجيرک، فقط روي يک جفت پاي کوچک تر آنها ديده مي شوند.
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17ـ کدام گزينه به درستي بيان نشده است؟
1( تغيير پتانسيل غشاي سلول هاي عصبي توسط محرک هاي گوناگوني مي تواند انجام شود.

2( گيرندة فشار خون در پوست، انتهاي دندريت يک نورون حسي است که درون پوششي چنداليه و انعطاف پذير قرار دارد.
3( گيرنده هاي حّس وضعيت در همۀ ماهيچه هاي اسکلتي، زردپي ها وکپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند.

4( سازش گيرنده هاي عصبي سبب مي شود اطالعات مهم تري به مغز ارسال شود.
18ـ  هريک از گيرنده هاي مکانيکي زير به ترتيب از راست به چپ در کجاي بدن انسان يافت مي شوند؟ 

»گيرندة حس وضعيت ـ گيرندة تعادلي ـ گيرندة فشار خون ـ گيرندة فشار«
1( ماهيچه هاي اسکلتي ـ گوش دروني ـ ديوارة سرخرگ ها ـ  پوست و ديوارة برخي سياهرگ هاي بزرگ

2( ماهيچه هاي اسکلتي و صاف ـ گوش مياني ـ ديوارة سرخرگ ها ـ پوست و ديوارة برخي سياهرگ هاي بزرگ
3( کپسول مفصل ـ گوش دروني ـ ديوارة رگ ها ـ  پوست

4( زردپي و رباط ـ گوش مياني ـ ديوارة سرخرگ هاي گردش خون عمومي ـ پوست
19ـ گيرنده هاي نام برده شده در کدام گزينه، همگي در رگ هاي بدن انسان يافت مي شوند؟ 

1( گيرندة يون هيدروژن ـ گيرندة دمايي ـ گيرندة اکسيژن ـ گيرندة درد
2( گيرندة دمايي ـ گيرندة اکسيژن ـ گيرندة فشار خون ـ گيرندة کربن دي اکسيد

3( گيرندة يون هيدروژن ـ گيرندة دمايي ـ گيرندة فشار ـ گيرندة درد
4( گيرندة اکسيژن ـ گيرندة دمايي ـ گيرندة يون هيدروژن ـ گيرندة اسمزي

20ـ کدام گزينه در رابطه با گيرنده هاي درد بدن انسان نادرست بيان شده است؟ )خيلی ترکيبی!(
1( درد به همراه گرما، تورم و قرمزي از نشانه هاي پاسخ التهابي بدن نسبت به عوامل بيگانه است. 

2( تجمع نوعي مادة نيتروژن دار در مفاصل موجب تحريک گيرنده هاي درد مي شود.
3( شروع انقباض ماهيچه هاي رحم با دردهاي زايمان همراه است.

4( انباشته شدن اوريک اسيد پس از تمرينات ورزشي طوالني، باعث گرفتگي و درد ماهيچه  اي مي  شود.
21ـ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان نشده اند؟

الف( تمام ساختار گوش توسط جعبه اي استخواني حفاظت مي شود.
ب( گيرنده هاي مکانيکي گوش مياني، در شنيدن و حفظ تعادل بدن نقش دارند.

ج( درون مجاري نيم دايره از مايعي پرشده است و تاژک هاي سلول هاي گيرنده نيز در پوششي ژالتيني قرار دارند و با مايع در تماس نيستند.
د( دريچۀ بيضي حد فاصل کف استخوان سنداني و حلزون است.

2 )4  4 )3  1 )2   3 )1
22ـ در رابطه با انسان، گزينۀ مناسب را مشخص کنيد.

الف( بيشتر اطالعات محيط پيرامون را از راه ديدن دريافت مي کند.
ب( در نماي روبه روي عدسي چشم، تارهاي آويزي نسبت به عدسي در حاشيه قرار گرفته اند.

ج( محل خروج عصب بينايي نقطۀ کور نام دارد که در موقعيت پايين تري نسبت به لکۀ زرد واقع شده است.
د( تارهاي آويزي متصل به عدسي در جلوي عنبيه قرار دارند.

1( الف برخالف ب درست است.        
2( ج همانند الف نادرست است.

3( ب برخالف د نادرست نيست.        
4( د برخالف ج نادرست است.

23ـ کدام گزينه در رابطه با شکل زير نادرست است؟
1( مولکو ل هاي غذايي به شکل محلول در بزاق از بخش 2 وارد مي شوند.

2( اين شکل ساختار يک پرز چشايي را نشان مي دهد.
3( ياخته هاي پشتيبان )شمارة 1( در مجاورت ياخته هاي گيرندة )شمارة 3( قرار دارند.

4( شمارة 4 يک رشته عصبي را نشان مي دهد که پيام هاي چشايي را به سمت مغز مي برد.

4 23
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24ـ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده اند؟
الف( کياسما محلي است که آکسون هاي عصب بينايي به طرف مقابل در قشر مخ مي روند.

ب( ماهيت متفاوت اطالعات حسي، زمينه ساز توانايي مغز در پردازش حس هاي مختلف است.
ج( در دهان و برجستگي هاي زبان، جوانه هاي چشايي و درون اين جوانه ها گيرنده هاي چشايي قرارگرفته اند.

د( حّس بويايي در درک درست مزة غذا تأثير دارد.
3 )4  1 )3  4 )2  2 )1

25ـ در ارتباط با تشريح چشم گاو، چند مورد عبارت زير را به درستي تکميل مي کند؟
» .................... نسبت به .................... در موقعيت ....................  قرار دارد.«

الف( بخش رنگين چشم، بخش شفاف اليۀ بيروني، عقب تري 
ب( تارهاي آويزي، ماهيچه هاي مژگاني، جلويي تري

ج( مردمک، تارهاي آويزي، مياني تر 
د( مادة ژله اي، عصب بينايي، عقب تري

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
26ـ چه تعداد از گزاره هاي زير در مورد بدن انسان به درستي بيان نشده اند؟

الف( دو شاخۀ عصب گوش از بخش دهليزي و بخش حلزوني گوش مياني منشأ مي گيرند.
ب( در نماي روبه روي چشم، از حاشيه به سمت مرکز، به ترتيب اجسام مژگاني، تارهاي  آويزي و عدسي قرار گرفته اند.

ج( گيرنده هاي شنوايي برخالف گيرنده هاي بينايي، براساس نوع گيرنده، نوعي گيرندة مکانيکي به شمار مي آيند.
د( آکسون گيرنده هاي بويايي پس از عبور از تاالموس به لوب هاي بويايي در مغز مي رود.

3 )4  1 )3  4 )2  2 )1
27ـ کدام يک از موارد زير در رابطه با بدن انسان به درستي بيان شده اند؟

الف( حرکت سر مستقيماً سبب حرکت مادة ژالتيني درون بخش دهليزي گوش دروني مي شود.
ب( عصب گوش، اطالعات خود را به مخ و مخچه مخابره مي کند.

ج( گيرنده هاي مجاري نيم دايره در تماس با مايعي قرار دارند که با حرکت سر به حرکت درمي آيد.
د( گيرنده هاي بويايي در سقف حفرة بيني و البه الي ياخته هاي استوانه اي بدون مژک واقع شده اند.

4( ب و ج 3( الف و د  2( الف و ج  1( ب و د 
28ـ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده اند؟

الف( گيرنده هاي شيميايي درون موهاي حسي روي تمام پاهاي مگس قرار دارند.
ب( گيرنده هاي خط جانبي ماهي همانند گيرنده هاي چشايي انسان در مجاورت سلول هاي پشتيبان قرار دارند.

ج( گيرنده هاي نوري بسياري از حشرات قادر به دريافت پرتو فرابنفش هستند.
د( جسم سلولي گيرنده هاي شيميايي در پاي مگس باالي موهاي حسي و رشته هاي عصبي واقع شده است.

1 )4  4 )3  3 )2   2 )1
29ـ کدام گزينه در رابطه با حشرات نادرست بيان شده است؟

1( ترتيب قرارگيري اجزاي هر واحد بينايي در مونارک از عقب به جلو عبارت است از رشته هاي عصبي، گيرنده هاي نوري، عدسي، قرنيه
2( جيرجيرک ها فقط روي يک جفت پاي کوچک تر خود داراي نوعي گيرندة مکانيکي هستند که به دريافت ارتعاشات امواج صوتي مي پردازد.

3( حشره اي که مي تواند انواع مولکول ها را توسط موهاي روي پاهايش تشخيص دهد، قطعاً گردش مواد باز و تنفس نايديسي دارد.
4( گيرنده هاي شنوايي جيرجيرک برخالف انسان، درست به پشت پردة صماخ متصل اند.

30ـ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده است؟
الف( همۀ مارهاي زنگي قادر به تشخيص امواج فروسرخ نمي باشند.

ب( لوب بويايي در هر ماهي بالغ آب شور، بزرگ تر از لوب بويايي هر انسان بالغ است.
ج( حرکت آب، مستقيماً سبب حرکت مژک هاي گيرنده هاي موجود در کانال جانبي ماهيان داراي کليۀ مشابه با دوزيستان مي شود.

د( عصب موجود در کانال خط جانبي ماهياني که در آبشش خود با انتقال فعال، يون دفع مي کنند، پيام هاي همۀ گيرنده هاي مژک دار خط جانبي را به مغز 
ماهي هدايت مي کند.

2( صفر مورد  1( يک مورد  
4( دو مورد 3( سه مورد  
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31ـ کدام گزينه عبارت زير را به درستي تکميل مي کند؟
»در مغز جانوري مهره دار که هم در دوران نوزادي و هم در دوران بلوغ، گردش مواد بسته و ساده دارد، مخچه ....................  لوب بينايي  ....................  واقع شده است.«

2( برخالف، جلوتر از بصل النخاع 1( همانند، عقب تر از بصل النخاع    
4( برخالف، جلوتر از لوب بويايي 3( همانند، عقب تر از لوب بويايي    

32ـ در کانال جانبي ماهي ....................  جوانۀ چشايي انسان ....................  
1( همانند ـ سلول هاي گيرنده در مجاورت سلول هاي پشتيبان قرار ندارند.

2( برخالف ـ سلول هاي گيرنده در تماس با پوشش ژالتيني قرار ندارند.
3( همانند ـ سلول هاي نگهبان )پشتيبان( با رشته هاي عصبي ارتباط سيناپسي ندارند.

4( برخالف ـ يکي از تاژک هاي هر گيرنده با اختالف بلندتر از ساير تاژک هاي همان ياخته است.
33ـ چه تعداد از گزاره هاي زير در مورد ساختار چشم انسان به درستي بيان شده اند؟

الف( محل خروج عصب بينايي از شبکيۀ چشم چپ، لکه زرد نام دارد.
ب( در چشم راست، عنبيه نسبت به جسم مژگاني در موقعيت عقبي تري قرار دارد.

ج( پيام هاي بينايي به لوب پس سري مخ و به قسمت مياني ساقۀ مغز ارسال مي شوند.
د( گيرنده هاي نوري شبکيه فقط شامل سلول هاي مخروطي و سلول هاي استوانه اي مي باشد.

2 )4  1 )3  4 )2  3 )1
34ـ چه تعداد از گزاره هاي زير در رابطه با تشريح چشم گاو به درستي بيان شده اند؟

الف( مشاهدة بهتر ماهيچه هاي کرة چشم با جدا کردن بافت چربي ميسر مي شود.
ب( تشخيص باال و پايين کرة چشم راست، با در نظرگيري فاصلۀ عصب بينايي تا قرنيه انجام مي شود.

ج( در طي تشريح چشم، امکان مشاهدة زالليه به حالت طبيعي خود وجود ندارد.
د( در تشريح چشم گاو، قرنيه به شکل کروي ديده مي شود و بخش پهن تر آن به سمت بيني قرار دارد.

1 )4  2 )3  3 )2   4 )1
35ـ چه تعداد از موارد زير در رابطه با بدن انسان به درستي بيان نشده اند؟

الف( بخش دهليزي گوش دروني که در يک انسان ايستاده باالتر از بخش حلزوني است، در تعادل بدن نقش دارد.
ب( جلوي پردة صماخ، مجراي گوش مياني و در پشت آن، دستۀ استخوان چکشي قرار دارد.

ج( پس از ارتعاش پردة صماخ، ابتدا دستۀ استخوان چکشي و بالفاصله کوچک ترين استخوان بدن به ارتعاش درمي آيد.
د( لرزش دريچۀ بيضي سبب ارتعاش مايع درون بخش دهليزي مي شود.

2 )4  4 )3  1 )2   3 )1
36ـ چه تعداد از گزاره  هاي زير در مورد چشم انسان به درستي بيان شده اند؟

الف( اليۀ مشيميه داخلي ترين بخش عصب بينايي را تشکيل مي  دهد.
ب( محل خروج عصب بينايي چشم راست، نقطۀ کور نام دارد که در سمت چپ لکۀ زرد همان چشم واقع شده است.

ج( لکۀ زرد قسمتي  از اليۀ رنگدانه دار چشم به شمار مي آيد.
د( برخورد نور به شبکيه با تجزيۀ مادة حساس به نور در نورون هاي نازک ترين اليۀ چشم و تشکيل پيام عصبي بينايي همراه است.

1 )4  2 )3  3 )2   4 )1
37ـ افزايش سن، فاکتور اصلي براي ابتال به کدام يک از موارد زير است؟

1( اختالل بينايي که با عدسي همگرا اصالح مي شود.
2( اختالل بينايي که در نتيجۀ کوچک تر بودن کرة چشم از اندازة طبيعي ايجاد شده است.

3( اختالل بينايي که به سبب رسيدن نامنظم پرتوهاي نوري به شبکيه رخ مي دهد.
4( اختالل بينايي که به سبب عدم توانايي تطابق رخ مي دهد.

38ـ در رابطه با شکل زير کدام گزينه به درستي بيان شده است؟
1( شمارة 3 نورون هاي شنوايي موجود در حلزون را نشان مي دهد.

2( بخشي از اطالعات شمارة 1 به ساقۀ مغز ارسال مي شوند.
3( حرکت شمارة 2 با حرکت سر، محرک اصلي شمارة 3 مي باشد.

با  که  هستند  يوني  کانال هاي  داراي   ،3 شمارة  برخالف   4 شمارة  بخش   )4
4تحريک باز مي شوند.

2

3

1
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39ـ کدام مورد، دربارة سرخرگي که از محل عصب بينايي وارد کرة چشم انسان مي شود، صحيح است؟                                        )سراسري ـ 1398(
2( در مجاورت داخلي ترين اليۀ کرة چشم منشعب مي شود. 1( ناحيۀ وسط بخش رنگين چشم را تغذيه مي کند.   
4( انشعابات انتهايي آن به پردة شفاف چشم وارد مي شود. 3( انشعاب آن در مجاورت مايعي غيرشفاف و ژله اي قرار دارد.  

40ـ به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دريچۀ بيضي، ابتدا کدام اتفاق رخ مي دهد؟                                                                      )سراسري ـ 1398(
1( استخوان چکشي شروع به لرزش مي کند.                                            2( مايع درون بخش حلزوني به لرزش درمي آيد.

3( کانال هاي يوني غشاي ياخته هاي عصبي باز مي شوند.                              4( مژک هاي ياخته هاي درون بخش  دهليزي خم مي شوند.
41ـ کدام گزينه، در ارتباط با گيرنده هاي تعادلي گوش انسان صحيح است؟                                                                                    )خارج از كشور ـ 1399(

2( کانال هاي يوني غشاي آنها، پس از حرکت پوشش ژالتيني باز مي شود. 1( پيام هاي عصبي را پس از دريافت،  به بخشي در پشت ساقۀ مغز ارسال مي نمايند. 
4( جزو گيرنده هاي حواس پيکري محسوب مي شوند. 3( ازطريق مژک هاي خود با مايع محيط اطراف خود تماس دارند.  

42ـ چند مورد، براي تکميل عبارت زير مناسب است؟                                                                                                                )خارج از كشور ـ 1399(
»عدسي چشم انسان به وسيلۀ رشته هايي به بخشی متصل است که ....................  دارد.«

ب( به ساختار رنگين چشم اتصال الف( با داخلي ترين اليۀ چشم تماس    
د( ياخته هايي غيرمنشعب و تک هسته اي ج( با مايع مترشحه از مويرگ ها تماس    

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
43ـ چند مورد در ارتباط با گيرنده هاي موجود در بخش دهليزي گوش انسان صحيح است؟                                                                  )سراسري ـ 1399(

االف( ازطريق مژک هاي خود با مايع پيراموني تماس دارند.
ب( در صدور بخشي از پيام هاي مربوط به وضعيت بدن دخالت مي نمايند.

ج( پس از حرکت مايع پيراموني، ابتدا کانال هاي يوني غشاي آنها باز مي شود.
د( پيام هاي خود را به بخشي در پشت ساقۀ مغز که با نوعي بافت پيوندي پوشيده شده، ارسال مي کنند.

4 )4   )3  2 )2  1 )1
44ـ کدام گزينه براي تکميل عبارت زير، نامناسب است؟                                                                                                                 )سراسري ـ 1399(

»عدسي چشم انسان به وسيلۀ رشته هايي به بخشي متصل شده است که ....................  دارد.«
2( با جزيي از دستگاه عصبي محيطي ارتباط  1( به ساختار رنگين چشم اتصال  
4( در مجاورت مايع مترشحه از مويرگ ها قرار 3( با داخلي ترين اليۀ چشم تماس 

45ـ کدام عبارت نادرست است؟                                                                                                                                                  )سراسري ـ 1400(
1( در مگس، جسم ياخته اي هر گيرندة شيميايي،  در بيرون موي حسي قرار دارد.

2( در جيرجيرک، گيرنده هاي مکانيکي درمحل اتصال پاهاي جلويي به سينه قرار دارد.
3( در ماهي،  لوب بينايي از مخچه و مخ بزرگ تر است و عصب بينايي از زير به آن وارد مي شود.

4( در ماهي، بعضي از ياخته هايي که با پوشش ژالتينِي کانال خط جانبي در تماس اند،  مژک دارند.
46ـ با توجه به شبکيۀ چشم يک فرد سالم، کدام گزينه، براي تکميل عبارت زير مناسب است؟                                                                )سراسري ـ 1400(

»در گيرندة مخروطي ....................  گيرندة استوانه اي، مادة حساس به نور .................... « 
2( همانند ـ در مجاورت هسته قرار دارد. 1( نسبت به ـ کمتري يافت مي شود.    

4( برعکس ـ در نور زياد و به کمک ويتامين A ساخته مي شود. 3( برخالف ـ دريک انتهاي ياخته وجود دارد.   
47- کدام مورد، برای تکميل عبارت زير مناسب است؟                                                                                                          )سراسري ـ 1401(

»در انسان سالم، ................. حسِی موجود در گوش درونی، .................. « 
1( هرگيرندة – می  تواند در پی لرزش دريچۀ بيضی تحريک شود.

2( هر گيرندة – در ارسال پيام عصبی به سمت بخش اصلی مغز دخالت دارد.
3( فقط بعضی از گيرنده های – نوعی گيرندة حِس وضعيت محسوب می شوند.

4( فقط بعضی از گيرنده های – به دنبال حرکِت مايع درون مجرای شنوايی تحريک می شوند.
48- کدام عبارت، درخصوص گيرنده های حواس صادق است؟                                                                                                  )سراسري ـ 1401(

1( در زنبور عسل، رأس عدسی مخروطی شکل هر واحد بينايی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن ياخته های گيرندة نور قرار دارند.
2( در جيرجيرک، هر ياخته يا بخشی از آن که تحت تأثير امواج صوتی قرار می گيرد، نوعی گيرندة مکانيکی صدا محسوب می شود.

3( در انسان، تغيير مسير بخشی از آسه)آکسون ( های عصب بينايی به سمت نيمکره مخ مقابل، در تاالموس رخ می دهد.
4( در انسان، هر رشتۀ عصبی فقط با يک گيرندة چشايی زبان ارتباط ويژه برقرار می کند.
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فصل 2

 پایه یازدهم

کتبآموزیشپیرشو

اپسخانمهاپسخانمه

 .1
نه  از تاالموس رد مي شوند،  بينايي  1( نادرست؛ مي توان گفت همه پيام هاي 

از هيپوتاالموس!
2( نادرست؛ اومامي، مزة غالب غذاهايي است که آمينواسيد گلوتامات دارند، 

نه پروتئين گلوتامات!
3( درست؛ حس بويايي بر درک درست مزة غذاها تأثير دارد. مثاًل وقتي سرما خورده 

و يا دچار گرفتگي بيني شده ايم، مزة غذاها را به درستي تشخيص نمي دهيم.
4( نادرست؛ گيرنده هاي بويايي انسان، دندريت هاي مژک دار )زائده دار( دارند؛ 

نه آکسون مژک دار!

 .2
فقط گزينۀ 3 مي تواند درست باشد.

بويايي و چشايي و گيرنده هاي  از ميان موارد ذکرشده در گزينه ها، گيرنده هاي 
اکسيژن و کربن دي اکسيد، براساس نوع محرک جزو گيرنده هاي شيميايي هستند.
گيرنده هاي بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و تعادلي جزو گيرنده هاي ويژه هستند.

 نکتهجمعبندی:نکتهجمعبندی: در مورد انسان، حواس را به دو گروه تقسيم مي کنند:
1- حــواس پيکري: اين حــواس داراي گيرنده هايي اند که در بخش هاي مختلف 

بدن پراکنده اند. 
2- حواس ويژه: گيرنده هاي اين حواس در اندام هاي  خاصي از بدن ما قرار دارند. 

حواس ويژه در انسانحواس پیکري در انسان
گیرنده هاي نوري در چشمگیرنده هاي دمايي

گیرنده هاي شنوايي در بخش حلزوني گوش درونيگیرنده هاي تماسي و فشار
گیرنده هاي تعادلي در بخش دهلیزي گوش درونيگیرنده هاي حس وضعیت

گیرنده هاي چشايي در زبان و دهانگیرنده هاي درد
گیرنده هاي بويايي در سقف حفرۀ بیني

نکته:نکته: گيرنده هاي ويژه در انســان، براساس نوع محرك بر سه نوع اند:   
1 ـ نوري )گيرنده هاي مخروطي و استوانه اي(؛ 2ـ  مکانيکي )گيرنده هاي شنوايي 

و تعادلي( و 3 ـ شيميايي )گيرنده هاي چشايي و بويايي(

 نکته:نکته:  گيرنده هايي مثل گيرندة فشار خون، گيرندة کربن دي اکسيد و گيرندة 
اکسيژن نيز در بدن ما وجود دارند که براساس نوع محرك به ترتيب جزو گيرنده های 

مکانيکی، شيميايی طبقه بندی می شوند؛ ولی جزو حواس پيکری و يا ويژه نيستند.

 .3
فقط عبارت الف درست است.

الف( درست؛ گيرندة حسي، ياخته يا بخشي از آن است که اثر محرک را دريافت 
مي کند و اثر محرک در آن به پيام عصبي تبديل مي شود.

ب( نادرست؛ گيرنده هــاي حسي، يا به طور مســتقيم و يا به کمک نورو ن هاي 
حسي که با آنها در ارتباط هستند، پيام عصبي را به دستگاه عصبي مرکزي 

رسانده تا در آن جا تفسير شوند.
ج( نادرست؛ گيرنده هاي درد و گيرنده هاي مکانيکي دو نوع متفاوت از پنج نوع 

گيرندة انسان براساس نوع محرک  هستند.

تذکر:تذکر:  گيرنده ها براساس نوع محرك، پنج نوع اند: 1ـ  مکانيکي، 2ـ  شيميايي، 

3 ـ درد، 4 ـ دمايي و 5 ـ نوري
د( نادرســت؛ گيرنده هاي حسي انسان براســاس نوع محرک )نه براساس نوع 

ساختار(؛ به پنج نوع تقسيم مي شوند.

 .4
هر چهار گزاره نادرست هستند.

الف( نادرســت؛ گيرنده هاي دمايي در بخش هاي گوناگــون بدن پراکنده اند و 
گيرنده هاي نوري فقط در چشم ها قرار دارند.

ب( نادرست؛ پيام هاي عصبي حاصل از فعاليت هر دو نوع حواس ويژه و پيکري، 
براي پردازش به دستگاه عصبي مرکزي ارسال مي شوند.

ج( نادرســت؛ دقت کنيد کــه حس وضعيت يکي از حواس پيکري اســت که 
گيرنده هاي مکانيکي آن روي زردپي، کپســول مفصلي و ماهيچۀ اســکلتي 
وجــود دارد؛ ولي حس تعادل يکي از حواس ويژه اســت کــه گيرنده هاي 
مکانيکــي آن فقط در بخش دهليــزي گوش دروني قــرار گرفته اند. توجه 
داشــته باشــيد که مي توان گفت گيرنده هاي حس وضعيت در ماهيچه ها و 

زردپي هاي سر نيز يافت مي شوند.
د( نادرست؛ حس تماس و حس درد، هر دو از حواس پيکري اند.

 .5
فقط مورد ب درست است.

گيرنده هــاي دمايي )الــف( و گيرنده هاي درد )ج( گيرنده هــاي پيکري اند؛ ولي 
مکانيکي نيستند.

گيرنده هاي حس شنوايي )د( نوعي گيرندة مکانيکي و ويژه است.
گيرنده هــاي حس بويايي )هـ( و چشــايي )و( نه مکانيکي اند و نه پيکري! بلکه هر 
دوي آنها نوعي گيرندة ويژه اند که براساس نوع محرک، شيميايي محسوب مي شوند.

 .6
1( نادرست؛ توجه داشته باش که وظيفۀ درک پيام هاي عصبي با دستگاه عصبي 

مرکزي است؛ نه خود گيرنده ها !


