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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

هر پمپ سدیم - پتاسیم نورون ............1

ترابری یون ها را بدون مصرف انرژی و در جهت شیب غلظت انجام می دهد. (1

در تماس با بخشی است که توسط شبکۀ آندوپالسمی صاف تولید می شود. (2

به دنبال مصرف  انرژی الزم جهت عبور مواد را به دست می آورد. (3

در ساختار خود دارای سه جایگاه بزرگ برای یون سدیم و دو جایگاه کوچک تر برای یون پتاسیم است. (4

H+

از نمای کنار در مغز گوسفند، کدام یک جلوتر از بقیه قرار دارد؟2

اپی فیز (2 بطن سوم (1

هیپوتاالموس (4 برجستگی های چهارگانه (3

پل مغزی در ........... و در ............ قرار دارد.3

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

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

چند مورد، دربارۀ یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست فرد در برخورد با جسم داغ، درست است؟4

- هر یاختۀ عصبی که پیام گیرندۀ درد را منتقل می کند، به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.

- بعضی از یاخته های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند، با یاخته های چندهسته ای، ارتباط ویژه ای برقرار می کنند.

- هر یاختۀ عصبی که با عضلۀ ناحیۀ بازو همایه (سیناپس) برقرار می کند، تغ�ری در پتانسیل الکتریکی آن رخ داده است.

- بعضی از یاخته های عصبی که جسم یاخته ای آن ها در مادۀ خاکستری قرار دارد، با یاخته های عصبی حسی همایه (سیناپس)

برقرار می کنند.

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

مجموعه راشا کنکورزیست 502

فصل 1 تنظیم عصبی
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟5

"شکل زیر، منحنی پتانسیل عمل یک یاختۀ عصبی رابط را نشان می دهد. زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا ............

می شود، بر خالف نقطۀ ............، قطعًا ............ "

به  نزدیک - "۱" - نفوذپذیری غشا نسبت به سدیم بیشتر از پتاسیم است. (1

از صفر دور - "۲" - دریچۀ کانال های پتاسیمی به سمت درون یاخته قرار دارد. (2

از  دور - "۲" - شیب غلظت یون  سدیم با حالت آرامش متفاوت می باشد. (3

به  نزدیک - "۱" - بیشتر یون های مثبت بیرون یاخته، یون پتاسیم هستند. (4

+۳۰

−۷۰

−۷۰

۳۰+۷۰−هنگامی که اختالف پتانسیل یک یاختۀ رابط از  تا  میلی ولت تغ�ر پیدا می کند، ............6

خروج یون پتاسیم از داخل یاخته همانند ورود یون سدیم به داخل آن، دور از انتظار است. (1

افزایش نفوذپذیری کانال های دریچه دار به پتاسیم، منجر به افزایش خروج آن از یاخته می شود. (2

فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم، منجر به بازگشت شیب غلظت یون ها به حالت آرامش می شود. (3

پیوندهای پرانرژی در رایج ترین شکل مورد استفاده انرژی یاخته ها توسط نوعی پمپ، شکسته می شود. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می  کند؟7

"به طورمعمول لوبی از مخ انسان که در پردازش اطالعات ............ نقش دارد با بخش مؤثر در ............ مرز مشترک ............"

بینایی - شنوایی و حرکت - ندارد. (1

بویایی - ترشح بزاق و اشک - دارد. (2

بویایی - هماهنگ  کنندۀ فعالیت حرکات بدن - ندارد. (3

بینایی - تنظیم وضعیت و تعادل بدن - دارد. (4

با فرض اينكه در انسان، تراكم يون پتاسيم داخل نورون شديدًا كاهش يافته و سديم درون سلول انباشته گردد، ............. در8

برقراري پتانسيل آرامش اثر سوء دارد.

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

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

کدام گزینه عبارت زیر را  به درستی تکمیل می کند؟9

"در رابطه با پتانسیل عمل در نوعی یاخته عصبی، هرگاه که شاهد ............ اختالف پتانسیل دو سوی غشا باشیم، به طور حتم

می توان گفت ............."

افزایش - نفوذپذیری یاخته نسبت به یون سدیم بیشتر است. (1

کاهش - دریچه نوعی کانال پروتئینی به سمت درون باز می شود. (2

افزایش - غلظت یون های سدیم و پتاسیم به ترتیب در درون و خارج بیشتر است. (3

کاهش - نوعی پروتئین دارای جایگاه فعال بر تبادل یون ها  بین محیط درون و برون یاخته مؤثر است. (4
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چند مورد عبارت زیر را  به درستی تکمیل نمی کند؟10

"در طی فعالیت نورون هرگاه ............ باشد، طورحتم ............"

الف) پتانسیل خارج یاخته منفی تر از داخل آن - کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.

ب) نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم- دریچه همه کانال های دریچه دار بسته  است.

ج) غلظت یون های مثبت درون یاخته بیشتر از بیرون آن - دریچه کانال های دریچه دار سدیمی باز است.

د) غلظت پتاسیم بیرون یاخته بیشتر از درون آن - تولید ADP توسط پروتئین های ناقل غشا افزایش می یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در شروع پتانسیل عمل در یک تار عصبی، ..................... .11

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

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

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟12

"ترشحات بزرگ ترین غدۀ بزاقی انسان، ............"

توسط باالترین بخش ساقۀ مغز تنظیم می شود. (1

همواره تحت تأثیر یک محرک طبیعی تحریک می شود. (2

ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می شود. (3

توسط مجرایی در نزدیکی دندان های فک باال خارج می شود. (4

به طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاختۀ عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟13

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

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

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

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

در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که منشأ اعصابی است که پیام هایی سریع و غیرارادی را به دست ها ارسال می کند،14

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

مدت زمان دم را تنظیم می نماید. (1

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

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

فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می نماید. (4
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چند مورد از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟15

"در مورد کانال های موجود در غشاء نورون های رابط نمی توان گفت ............"

الف) کانال های نشتی برخالف پمپ سدیم - پتاسیم، تنها در حین پتانسیل آرامش نورون فعالیت می کنند.

ب) هر کانالی که در غشاء نورون بارهای مثبت را از خود عبور می دهد، حتمًا بدون مصرف انرژی زیستی فعالیت خود را انجام

می دهد.

پ) امکان ندارد کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در طول یک نورون به صورت هم زمان باز باشند.

ت) کانال های همیشه باز فقط هنگام عبور یون  تغ�ر شکل می دهند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

درصورتی که مغز گوسفند را در تشتک طوری قرار دهیم که سطح پشتی آن به سمت باال باشد، کدام عبارت، دربارۀ تاالموس ها16

نادرست است؟(با تغ�ر)

توسط رابطی به یکدیگر متصل شده اند. (2 در زیر رابط سه گوش قرار دارند. (1

در باالی مرکز تنظیم دمای بدن واقع شده اند. (4 در سطح پشتی بطن سوم قرار دارند. (3

در صورت آسیب به بخش مشخص شده در شکل زیر، اختالل در چند مورد زیر، قابل انتظار است؟17

الف) اختالل در فعالیت ماهیچه های بین دنده ای داخلی و دیافراگم

ب) اختالل در خروج مواد با فشار زیاد از راه دهان همراه با ذرات خارجی

ج) اختالل در فعالیت بخشی از دومین خط دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری زا

د) اختالل در فعالیت اندام لوبیایی شکل بدن با توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی درون ریز

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام دو مورد در حدفاصل شروع تا پایان ثبت موج QRS در منحنی نوار قلب محتمل است؟18

الف) شنیدن نوعی صدای طبیعی در پی بسته شدن گروهی از دریچه های قلبی

ب) استراحت ماهیچه های غیرمخطط در ساختار دریچه های دهلیزی بطنی قلب

ج) توقف انتقال فعال یون های سدیم به خارج یاخته در یاخته های ماهیچه ای بطنی

د) تأخیر در انتقال پیام به دیوارۀ میانی دو بطن توسط گرۀ کوچک تر در دهلیز راست

ج - د (2 الف - ب (1

الف - د (4 ب - ج (3
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در بخشی از دندریت یک یاختۀ عصبی رابط، در هنگام برقراری پتانسیل ............19

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

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

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

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

در انعکاس عقب کشیدن دست، ............20

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

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

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

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

در رابطه با اختالالت لولۀ گوارش انسان کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟21

"امکان ندارد اختالل در ............ ناشی از ............ باشد."

شکسته شدن پپتیدهای کوچک مواد غذایی - اختالل در ترشحات یاخته های سطحی پوششی غدۀ معده (1

پرز و ریزپرزهای رودۀ باریک - واکنش بدن با پروتئین های ذخیره شده در کریچۀ بذر گندم و جو (2

حرکات کرمی لولۀ گوارش - عدم ارسال پیام عصبی از دارینه به سمت جسم یاخته ای (3

ورود مواد غذایی از دهان به معده - آسیب به مرکز انعکاس های عطسه و سرفه (4

هنگامی که خون وارد شده به سرخرگ ششی قصد برگشتن به بطن را دارد، ..........22

صدای گنگ قلب شنیده شده و یاخته های پوششی موجود در دهلیز چپ، پس از مدتی در تماس با خون تیره قرار (1

می گیرند.

یاخته های موجود در دریچۀ دهلیزی بطنی منقبض شده و خون روشن در بطن چپ تجمع می یابد. (2

صدای کوتاه تر قلب شنیده می شود اما تبادل گازهای تنفسی بین حجم جاری و خون درون مویرگ های اطراف حبابک رخ (3

نمی دهد.

بدون دخالت مستقیم مراکز مغزی موثر در انعکاس استفراغ، خون تیره می تواند به محض باز شدن دریچۀ دهلیزی بطنی به (4

بطن راست منتقل شود.

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با تشریح مغز گوسفند به نادرستی بیان شده است؟23

در سطح شکمی مغز گوسفند، کیاسمای بینایی همانند لوب های بویایی قابل مشاهده می باشند. (1

مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن، در سطح شکمی همانند سطح پشتی مغز قابل مشاهده می باشد. (2

به دنبال ایجاد برشی عمیق در قسمت جلویی رابطۀ پینه ای، رابطه سه گوش در زیر آن مشاهده می گردد. (3

در پی ایجاد برش، دو برجستگی فوقانی برجستگی های چهارگانه بزرگ تر از دو برجستگی تحتانی آن می باشند. (4
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چند مورد از موارد زیر  به درستی بیان شده اند؟24

الف ) پمپ سدیم  -  پتاسیم می تواند یونی با شعاع کمتر را به بخشی از محیط داخلی بدن انتقال دهد.

ب ) به دلیل عدم وجود غشا در زیر غالف میلین، در فاصلۀ بین گره ها، کانال های دریچه دار وجود ندارند.

ج) در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، ارسال پیام های عصبی متوقف و بینایی و حرکت فرد دچار اختالل می شود.

د ) آزاد شدن ناقل عصبی بازدارنده به فضای سیناپسی بین نورون و یاختۀ ماهیچه ای، باعث توقف انقباض می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اعصاب خودمختار ............ اعصاب پیکری فعالیت ماهیچه های ............ و ............ را بر عهده دارد.25

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

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

کدام گزینه در رابطه با نخاع به نادرستی بیان شده است؟26

جسم یاختۀ نورون حسی در خارج از نخاع قرار دارد. (1

ضخامت مادۀ خاکستری نخاع در سطح شکمی بیشتر از سطح پشتی است. (2

نورون  های حرکتی ریشه  های شکمی اعصاب نخاعی را تشکیل می  دهد. (3

تعداد شیارهای عمیق در سطح شکمی نخاع بیشتر از تعداد این شیارها در سطح پشتی است. (4

کدام عبارت دربارۀ هر ماده اعتیادآور درست است که فعالیت مغز را کند می کند و زمان واکنش فرد به محرک محیطی را افزایش27

می دهد؟

بر روی اندامی که در تنظیم تشنگی و گرسنگی نقش دارد؛ اثر گذار است. (1

با اثر بر روی سامانۀ لیمبیک، فقط موجب آزاد شدن ناقل عصبی دوپامین می شود. (2

با افزایش مصرف احتمال ابتال به سرطان هایی همچون سرطان دهان و حنجره افزایش می یابد. (3

بر روی اندامی که به طور پیوسته از بخش های دیگر مغز و بدن پیام دریافت می کند، تأثیرگذار نیست. (4

در ارتباط با عمل پمپ سدیم - پتاسیم واقع در غشای نورون ها، کدام عبارت نادرست است؟(با تغ�ر)28

کمک به برقراری پتانسیل آرامش در سلول (1

افزایش بار مثبت در بیرون غشاء (2

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

منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یون های با بار منفی (4
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کدام گزینه در ارتباط با هر یاختۀ عصبی صحیح است؟29

عبور یون ها از کانال های نشتی همانند کانال های دریچه دار، با دخالت یک مادۀ دیگر انجام می شود. (1

اتصال هر یون فسفات به پمپ سدیم - پتاسیم، سبب می شود که دو یون سدیم از یاخته  خارج شوند. (2

در پی جابه  جایی یون ها از عرض غشا به کمک هر پروتئینی، قطعًا مولکول آدنوزین تری فسفات تجزیه می شود. (3

کانال دریچه داری که دریچۀ آن در سمت میان یاخته  قرار دارد، سبب کاهش غلظت نوعی یون از درون یاخته می شود. (4

در کدام  یک از گزینه های زیر، موارد مطرح  شده نقش مشابهی در احتمال ایجاد خیز (ادم) دارند؟30

سکتۀ قلبی - مصرف کم مایعات (1

تخریب دریچه  های النه  کبوتری - کاهش هورمون ضدادراری (2

کاهش ترشح سکرتین از یاخته  های رودۀ باریک - کاهش فعالیت دستگاه عصبی پیکری (3

افزایش ترشح هورمون انیدراز کربنیک - مصرف زیاد نمک (4

هنگام فعالیت یک نورون، هم زمان با باز شدن دریچه های پتاسیمی، ..........31

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

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

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

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

کدام عبارت، دربارۀ دستگاه عصبی انسان درست است؟(با تغ�ر)32

در یک عصب نخاعی، پیام هر رشتۀ عصبی به طور مستقل به سلول دریافت    کنندۀ بعدی منتقل می شود. (1

انواع پیام های تولیدشده در هر اندام حسی، ابتدا به قشر خاکستری مخ وارد می شود. (2

سلول های سازندۀ غالف میلین نسبت به سلول های عصبی، تعداد بسیار کمتری دارند. (3

رشتۀ بلند هر نورون، پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند. (4

 با توجه به یاخته های مختلف بافت عصبی میتوان گفت هر یاختۀ ............33

هدایت کنندۀ پیام عصبی به یاخته ای دیگر، ناقلهای عصبی را با مصرف ATP ترشح می کند. (1

عصبی فاقد غالف میلین، در مجاورت انواع یاخته های پشتیبان بافت عصبی قرار گرفته است. (2

موجود در دستگاه عصبی مرکزی، ارتباط بین نورون حسی و حرکتی را برقرار میکند. (3

دارای غالف میلین، بهطور کامل در مادۀ سفید بافت عصبی قرار گرفته است. (4
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با دستگاه عصبی جانواران به نادرستی بیان شده است؟34

طناب های عصبی کشیده شده در طول بدن حشرات، از جلو به مغز جانور متصل می شوند. (1

گره های عصبی متشکل از جسم سلول های عصبی در سر پالناریا، مغز جانور را تشکیل می دهند. (2

طویل ترین اعصاب محیطی موجود در بدن حشرات در اندام  های حرکتی عقبی جانور قرار دارند. (3

در جانور دارای ساده ترین دستگاه عصبی مرکزی، رشته های بین دو طناب عصبی دارای طول متفاوتی می باشند. (4

کدام گزینه در رابطه با نوعی پروتئین سراسری که در تمامی مراحل پتانسیل عمل فعال است و پس از پایان پتانسیل عمل میزان35

مصرف آدنوزین تری  فسفات توسط یاخته را بیشتر از حالت طبیعی می  کند، به نادرستی بیان شده است؟

فعالیت این پروتئین باعث می  شود آرایش یون  های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا به حالتی که در زمان آرامش قرار (1

داشتند، برسد.

فعالیت بیشتر این پمپ بعد از پتانسیل عمل میزان اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا را نیز افزایش می  دهد. (2

همانند کانال  های نشتی امکان عبور مولکول  های آب در بین آن  ها وجود دارد. (3

نوعی پروتئین ناقل است که می  تواند فعالیت آنزیمی داشته باشد. (4

طی انعکاس عقب کشیدن دست در سیناپسی که بین ............ برقرار میشود ............36

نورون حسی و نورون رابط - ریزکیسههای حاوی ناقلین عصبی تحریکی به فضای سیناپسی وارد می شوند. (1

نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو و نورون رابط - اختالف پتانسیل غشای سلول بر اثر ناقل مهاری، کاهش مییابد. (2

ماهیچۀ دو سر بازو و نورون حرکتی - بهدلیل عدم آزاد شدن ناقل عصبی، پتانسیل الکتریکی غشای ماهیچه تغ�ری نمیکند. (3

نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو و نورون رابط - در مادۀ خاکستری، دو ناقل عصبی به کانال دریچه  دار غشای نورون حرکتی (4

متصل می  شود.

کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟37

فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند. (1

فقط در الیۀ زیر مخاطی روده نفوذ می نماید. (2

همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند. (3

با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد. (4

کدام عبارت، در رابطه با شکل زیر به طور نادرستی بیان شده است؟38

بخش E برخالف بخش C جزو ساختارهای روده جذب کننده آب و یون ها محسوب می شود. (1

در بخش B برخالف A ساختارهای دارای مویرگ های لنفی جاذب لیپید وجود دارد. (2

ماهیچه های بخش F برخالف بخش G توسط اعصاب پیکری پیام رسانی می شوند. (3

بخش D نشانگر آخرین قسمت روده بزرگ است که به مخرج منتهی می شود. (4
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کانالی در غشای یاختۀ  عصبی با اتصال به ناقل عصبی، نفوذپذیری یاخته را به یون ها تغ�ر می دهد. این کانال قطعًا ............39

با ریزکیسۀ غشایی دارای ناقل های عصبی ادغام می شود. (1

سبب ورود ناگهانی یون های سدیم به درون یاختۀ عصبی می شود. (2

در حضور هر نوع ناقل عصبی، پتانسیل الکتریکی نورون را افزایش می دهد. (3

میزان انرژی مصرف شده توسط پمپ های غشایی را تحت تاثیر قرار می دهد. (4

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با زمانی که اختالف پتانسیل غشاء، در قسمتی از دندریت نوعی نورون حرکتی40

۳۰mv− می باشد، همواره درست است؟

نفوذپذیری غشاء نسبت به یون پتاسیم بیشتر از سدیم می باشد. (1

دریچۀ نوعی کانال دریچه دار موجود در غشاء نورون به سمت داخل سلول باز می شود. (2

کانال های دریچه دار سدیمی همانند کانال های نشتی یون های سدیم را وارد نورون می کنند. (3

در پی تجزیۀ آدنوزین تری فسفات در سطح داخلی غشاء، تغ�ر شکل سه بعدی نوعی پروتئین مشاهده می شود. (4

چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟41

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

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

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

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

4 (2 2 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد در رابطه با تشریح مغز گوسفند به درستی انجام شده است؟42

الف) غدۀ اپی  فیز در لبۀ پا�نی بطن سوم قرار دارد.

ب) بطن سوم در قسمت عقبی تاالموس   قرار دارد.

ج) برجستگی  های چهارگانه نسبت به اپی  فیز اندازۀ بزرگ  تری دارد.

د) لوب  های بویایی در هر دو سطح شکمی و پشتی مغز قابل مشاهده هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چندمورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟43

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

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

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

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

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

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

کدام عبارت صحیح است؟44

به هنگام ثبت اختالف پتانسیل 70- میلی ولت در دو سوی غشاء یاختۀ عصبی، مقدار یون های پتاسیم در بیرون از غشا نسبت (1

به داخل بیشتر است.

به هنگام تحریک یاخته های عصبی، میزان خروج یون های پتاسیم از کانال های دریچه دار بیشتر از کانال های نشتی است. (2

به هنگام ثبت اختالف پتانسیل  در دو سوی یاختۀ عصبی یون های سدیم فقط در حال خارج شدن از سلول (3

هستند.

همواره هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین سریع تر است. (4

−۲۰mV

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟45

"رشتۀ عصبی تشکیل دهندۀ رابطه ها سه گوش و پینه ای ............"

بر خالف رشته های عصبی موجود در ریشۀ شکمی عصب نخاعی فرد، دارای غالف میلین می باشند. (1

همانند عصب بویایی قطعا پیام عصبی را از محل ساخت ناقل های عصبی در یک نورون، دور می کنند. (2

بر خالف رشته های عصبی موجود در بخش قشری مخ، توانایی انتقال پیام های عصبی به صورت جهشی را دارا می باشند. (3

همانند رشته های عصبی موجود در درخت زندگی موجود در مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن، به  رنگ سفید مشاهده (4

می گردند.

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی کامل می  کند؟46

"هر لوبی از مخ که در نمای باالیی از مغز انسان قابل مشاهده است و ............ قطعًا ............"

الف) با ساقۀ مغز مجاورت ندارد - با شیار مرکزی در ارتباط است.

ب) از لوب گیجگاهی بزرگ  تر است - در مجاورت با مخچه است.

ج) پردازش اطالعات بینایی مؤثر است - با لوب پیشانی مرز مشترک ندارد.

د) با لوب  های آهیانه و گیجگاهی مرز مشترک دارد - نسبت به سایر لوب  ها کوچک  تر است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟47

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

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

در مجاورت محل تقویت اطالعات حسی قرار دارد. (3

مرکز انعکاس های عطسه و سرفه است. (4

ناقل عصبی در ............ آزاد شده و روی ........... تأثیر می گذارد.48

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

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

کدام  گزینه در ارتباط با دستگاه عصبی مرکزی در انسان و عوامل محافظت کننده از آن، به درستی بیان شده است؟49

طویل ترین رشته های عصبی موجود در دستگاه عصبی انسان، در ناحیۀ پا قرار گرفته اند. (1

اختالل در نوعی پیک شیمیایی ترشح شده از ناحیۀ گردن، همواره بر نمو آن دارای نقش می باشد. (2

در هر بخش مغز انسان حاوی اجتماعی از رشته های عصبی میلین دار، امکان تولید ناقل های عصبی نیز وجود دارد. (3

نوعی بافت پیوندی با سلول های اصلی دارای زوائد سیتوپالسمی، عامل محافظت کنندۀ آن در برابر ضربه می باشد. (4

باتوجه به الیه هایی از ساختار بافتی قلب که دارای بافت پیوندی رشته ای هستند، کدام گزینه همواره صحیح است؟50

"هر الیه ای که ............ است."

توسط رگ های کرونری قلب تغذیه می شود، حداقل از دو نوع بافت تشکیل شده (1

واجد بافت پوششی در مجاورت مایع بین برون شامه و پیراشامه است، دارای یاخته های انگشتری  شکل (2

مستقیمًا در تماس با خون درون قلب قرار می گیرد، واجد تعدادی برجستگی در ساختار خود (3

در تشکیل دریچه های قلبی نقش دارد، دارای یاخته های تحریک  شونده توسط دستگاه عصبی پیکری (4


