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دبیردرسزمان

مبحث

زیست شناسی

گزینه 2 1

پمپ سدیم - پتاسیم که در خالف شیب غلظت و با مصرف انرژی عمل می کند در ضخامت غشا و در مجاورت الیه های

فسفولیپیدی آن قرار دارد. شبکۀ آندوپالسمی صاف وظیفۀ ساخت فسفولیپیدها را بر عهده دارد.

گزینه 4 2

به شکل زیر توجه کنید:

هیپوتاالموس در زیر تاالموس و جلوتر از موارد گفته شده در سایر گزینه ها قرار دارد.

برجستگی های چهارگانه در عقب اپی فیز قرار دارند.

گزینه 4 3

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

مجموعه راشا کنکورزیست 502

فصل 1 تنظیم عصبی
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گزینه 3 4

موارد دوم، سوم و چهارم درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

ابتدا به تصویر زیر دقت کنید:

مورد اول - نادرست - یاختۀ عصبی که پیام گیرنده حس درد را منتقل می کند و باعث این انعکاس می شود متعلق به بخش حسی

است نه حرکتی.

مورد دوم - درست - نورون های حرکتی با ماهیچه های دو سر و سه سر بازو که ماهیچه های اسکلتی و دارای تارهای چند هسته

می باشند، سیناپس (همایه) برقرار می کنند.

مورد سوم - درست - نورون حرکتی ماهیچه جلوی بازو(دو سر)، دچار پتانسیل عمل و نورون حرکتی ماهیچه پشت بازو (سه سر)

دچار پتانسل مهاری شده است.

مورد چهارم - درست - به جز نورون حسی، سایر یاخته های عصبی مرتبط با این انعکاس، جسم سلولیشان در مادۀ خاکستری نخاع

است (یاخته های رابط و حرکتی) و یاخته های رابط، با نورون حسی سیناپس برقرار کرده اند.
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گزینه 1 5

نقطۀ "۱"، نشان دهندۀ پتانسیل آرامش قبل از پتانسیل عمل است و نقطۀ "۲"، پتانسیل آرامش بالفاصله بعد از پایان پتانسیل عمل

را نشان می دهد. تفاوت این دو نقطه در این است که در نقطۀ "۲"، شیب غلظت یون ها با حالت آرامش اولیه (نقطۀ "۱") متفاوت

است.

بررسی همۀ گزینه ها:

۱- در بخش صعودی منحنی پتانسیل عمل، اختالف پتانسیل دو سوی غشا به 

 میلی ولت نزدیک می شود. در این زمان، به دلیل باز بودن کانال های

دریچه دار سدیمی، نفوذپذیری غشا نسبت به یون سدیم، بیشتر از نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم می شود و به همین دلیل،

پتانسیل غشا مثبت تر می شود. در حالت آرامش نیز نفوذپذیری غشا نسبت به یون پتاسیم، بیشتر از نفوذپذیری نسبت به سدیم

است.

نکته: در بخش صعودی منحنی پتانسیل عمل، نفوذپذیری غشا نسبت به سدیم، بیشتر از نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم

می شود. بعد از بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، مجددًا نفوذپذیری پتاسیم بیشتر می شود.

۲- در دو زمان اختالف پتانسیل غشا از صفر دور می شود:  از صفر تا  میلی ولت و ۲- از صفر تا  میلی ولت. در بخش

صعودی منحنی پتانسیل عمل، کانال دریچه دار پتاسیمی بسته است و دریچۀ آن به سمت داخل یاخته قرار ندارد، اما در بخش

نزولی پتانسیل عمل، کانال دریچه دار پتاسیمی باز است و دریچۀ آن به سمت داخل یاخته قرار گرفته است.

۳- در بخش صعودی منحنی پتانسیل عمل، اختالف پتانسیل غشا از  دور می شود. در این زمان، کانال های دریچه دار سدیمی

باز هستند و درنتیجه، شیب غلظت یون سدیم تغ�ر می کند. همان طور که گفتیم، در نقطۀ "۲" نیز شیب غلظت یون ها با حالت

آرامش تفاوت دارد.

۴- در بخش نزولی منحنی پتانسیل عمل، اختالف پتانسیل دو سوی غشا به  میلی ولت نزدیک می شود. دقت داشته باشید که

همواره، غلظت یون سدیم در بیرون یاخته بیشتر است و غلظت یون پتاسیم، در درون یاخته. همچنین، در بیرون یاخته، بیشتر

یون های مثبت سدیم هستند که این موضوع، در شکل کتاب درسی نیز مشخص است.

نکته: همواره، غلظت یون سدیم در بیرون یاخته بیشتر است و غلظت یون پتاسیم، در درون یاخته.

نکته: در بیرون یاختۀ عصبی، غلظت یون سدیم بیشتر از یون پتاسیم است. درون یاختۀ عصبی، غلظت یون پتاسیم بیشتر از سدیم

است.

وقایع مهم در پتانسیل عمل

تغ�ر ناگهانی اختالف پتانسیل دو سوی

غشا

باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی در

پی تحریک بخشی از غشای یاختۀ عصبی

مثبت تر شدن درون یاختۀ عصبی

حداکثر تجمع بارهای مثبت درون

یاختۀ عصبی
همۀ کانال های دریچه دار بسته هستند.

بازگشت پتانسیل غشا به حالت آرامش

خروج یون های پتاسیم از یاختۀ عصبی

توسط کانال های دریچه دار پتاسیمی منجر

به  منفی تر شدن پتانسیل درون یاخته

می شود.

+۳۰

−۱+۳۰−۷۰

−۷۰

−۷۰

+۳۰ ⇐ −۷۰

+۳۰

−۷۰ ⇐ +۳۰



4/20لرنیتو 1401

حداقل (اختالف پتانسیل - اختالفصفر

مقدار بارهای الکتریکی)

مجموع بارهای الکتریکی در دو سوی

غشای یاخته برابر است.

حداکثر (اختالف پتانسیل - اختالف

مقدار بارهای الکتریکی)

بیشترین اختالف بین بارهای الکتریکی دو

سوی غشا وجود دارد.
−۷۰

گزینه 4 6

رایج ترین شکل مورد استفادۀ انرژی یاخته ها، ATP است. پمپ سدیم - پتاسیم با صرف ATP فعالیت می کند و در تمام طول

پتانسیل عمل فعال است و پیوندهای پرانرژی ATP را می شکند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ورود یون سدیم به یاخته همانند خروج یون پتاسیم از یاخته، همواره به واسطۀ کانال های نشتی سدیمی و کانال های نشتی

پتاسیمی صورت می گیرد.

2) بخشی که در صورت سوال پرسش شده است، قسمت صعودی منحنی پتانسیل عمل را نشان می دهد؛ در این قسمت،

نفوذپذیری به یون سدیم بیشتر از یون پتاسیم است.

3) فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم در انتهای پتانسیل عمل بیشتر می شود و باعث برگشت شیب غلظت یون ها به حالت آرامش

می شود.

جمع بندی:

1) در همۀ لحظات پتانسیل عمل، یون پتاسیم به وسیلۀ کانال های نشتی پتاسیمی از یاخته خارج می شوند؛ اما دقت کنید هنگامی که

(قسمت نزولی) تغ�ر می کند، نفوذپذیری به یون پتاسیم بیشتر از یون سدیم می شود. منحنی پتانسیل از  به 

2) رایج ترین شکل مورد استفادۀ انرژی یاخته ها،  است.

3) در بخش صعودی پتانسیل عمل، نفوذپذیری به یون سدیم بیشتر از یون پتاسیم است.

+۳۰−۷۰
ATP

گزینه 2 7

گزینه  های 1 و 4: لوب پس  سری در پردازش اطالعات بینایی مؤثر است. این لوب با مخچه مرز مشترک دارد اما با ساقۀ مغز مرز

مشترکی ندارد. توجه کنید که مخچه در تنظیم وضعیت بدن و تعادل نقش دارد و همچنین ساقۀ مغز دارای مغزمیانی است که در

اعمالی چون شنوایی، حرکت و بینایی نقش دارد.

گزینه  های 2 و 3: لوب پیشانی در پردازش اطالعات بویایی مؤثر است و با مخچه و ساقۀ مغز مرز مشترک ندارد. توجه کنید که

مخچه در هماهنگ کردن فعالیت  های ماهیچه  ها و حرکات بدن نقش دارد و همچنین پل مغزی بخشی از ساقۀ مغز است که در

ترشح بزاق و اشک مؤثر است.

گزینه 2 8

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

آن در بازگشت به پتانسل آرامش اثر سوء دارد.

در مورد سایر گزینه ها می توان گفت:

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

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

و خارج کردن سه یون به خارج از سلول اثر مثبتی بر تعادل غلظت سدیم ـ پتاسیم می گذارد.
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گزینه 4 9

پمپ سدیم- پتاسیم همیشه فعال است و در بخش درونی خود جایگاه فعال برای اّتصال به ATP دارد و در تبادل یون های سدیم و

پتاسیم بین دو سوی غشا مؤثر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1- در تمام موارد نفوذپذیری غشا به پتاسیم بیشتر است.

2- منظور صورت سوال، پتانسیل منفی 70 تا صفر و 30 تا صفر است. دریچۀ کانال دریچه دار پتاسیمی است که به سمت درون باز

می شود و می دانیم این اتفاق در پتانسیل مثبت 30 رخ می دهد.

3. توجه کنید که همواره غلظت یون های سدیم در بیرون و پتاسیم در خارج سلول بیشتر است.

جمع بندی:

1) همواره غلظت یون های سدیم در بیرون و پتاسیم در خارج سلول بیشتر است.

2) پمپ سدیم پتاسیم دارای جایگاه فعال است و دارای خاصیت آنزیمی می باشد.

3) جایگاه فعال پمپ سدیم پتاسیم برای مولکول ATP می باشد.

گزینه 4 10

همۀ موارد عبارت موردنظر را  به درستی تکمیل نمی کنند.

بررسی همۀ موارد:

الف) در هنگامی که پتانسیل خارج یاخته منفی تر از داخل باشد، یعنی پتانسیل عمل در حال انجام است. در حین پتانسیل عمل

کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

ب) به جز بخش صعودی پتانسیل عمل، در سایر بخش ها نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است. در بخش نزولی

پتانسیل عمل، کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.

ج) در نوک قلۀ نمودار اختالف پتانسیل، غلظت یون های مثبت درون یاخته بیشتر از بیرون آن می شود در این حالت کانال های

دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند.

د) همواره غلظت سدیم خارج یاخته بیشتر و پتاسیم داخل یاخته زیاد است.

جمع بندی:

1) در قلۀ نمودار پتانسیل عمل، کانال  دریچه دار سدیمی و پتاسیم هر دو در یک لحظۀ کوتاه بسته هستند.

2) همواره غلظت سدیم خارج یاخته بیشتر و پتاسیم داخل یاخته زیاد است.

3) در قلۀ نمودار پتانسیل عمل، نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است.

گزینه 2 11

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

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

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

گزینۀ 4: در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بیشتر می شود.
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گزینه 4 12

به تصویر زیر دقت کنید:

بزرگ ترین، باالترین و عقبی ترین غدۀ بزاقی در انسان، غدۀ بناگوشی است که جلوی سوراخ گوش قرار دارد و مجرای آن در مجاورت

دندان های آسیای کوچک آروارۀ باالیی ترشحات بزاق را به دهان می ریزد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست- باالترین بخش ساقه مغز، همان مغز میانی است که در حرکت، بینایی و شنوایی نقش دارد اما در ترشح بزاق، پل

مغزی که زیر مغز میانی است دخالت دارد.

گزینۀ 2: نادرست - ترشح بزاق یک پاسخ انعکاسی است که می تواند تحت تاثیر محرک طبیعی باشد اما به خاطر داشته باشیم که

در فرایند شرطی شدن کالسیک، ممکن است محرک غیرطبیعی (محرک شرطی مانند صدای زنگ) نیز ممکن است در شرایطی

بتواند باعث ترشح بزاق شود.

گزینۀ 3: نادرست - مجرای غده بناگوشی بر خالف غدۀ زیر زبانی و زیر فکی، هیچ ارتباطی به زیر زبان ندارد.

گزینه 2 13

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

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

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

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

نقطۀ مجاورش.

Na+K+

گزینه 3 14

در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد دست به جسم داغ، پاسخ سریع و غیرارادی عقب کشیدن دست مشاهده می شود

که پیام  مربوط به آن، توسط اعصاب نخاعی ارسال می شوند. نخاع، در مجاورت بصل النخاع (مرکز تنظیم فشار خون و ضربان قلب)

قرار دارد (درستی گزینۀ ۳). مدت زمان دم را پل مغزی تنظیم می کند (نادرستی گزینۀ ۱). تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب

مربوط به هیپوتاالموس است و نخاع پا�ن تر از هیپوتاالموس قرار دارد (نادرستی گزینۀ ۲). مخچه می تواند فعالیت ماهیچه ها و

حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ کند (نادرستی گزینۀ ۴).
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گزینه 3 15

الف) کانال های نشتی همانند پمپ سدیم - پتاسیم هم در پتانسیل عمل و هم در پتانسیل آرامش فعال هستند.

ب)درست.

پ) همان طور که در تصویر کتاب درسی مشخص است، این امکان وجود دارد که این کانال ها در نقاط مختلف یک نورون، هم زمان

باز باشند. البته دقت کنید که مربوط به دو پتانسیل عمل جدا از هم هستند.

 ت) کانال های همیشه باز بدون نیاز به تغ�ر شکل تغ�ر شکل عبور مواد را تسهیل می کنند. 

گزینه 3 16

در صورتی که سطح پشتی مغز گوسفند به سمت باال باشد، در عقب تاالموس ها، بطن سوم دیده می شود.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: تاالموس ها در زیر رابط سه گوش قرار می گیرند.

گزینۀ 2: در زیر مثلث مغزی، تاالموس ها توسط رابطی به یکدیگر متصل شده اند.

گزینۀ 4: تاالموس باالی مرکز تنظیم دمای بدن (هیپوتاالموس) واقع شده است.
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گزینه 2 17

موارد (ج) و (د) درست هستند. بخش مشخص شده در صورت سوال، هیپوتاالموس است.

بررسی همۀ موارد:

الف) ماهیچه های بین دنده ای و دیافراگم در فرآیند تنفس دخیل هستند؛ هیپوتاالموس در تنظیم تنفس نقش ندارد.

ب) سرفه، خروج مواد با فشار زیاد از راه دهان است که نوعی انعکاس دفاعی به شمار می رود. تنظیم انعکاس های سرفه، عطسه و

بلع بر عهدۀ بصل النخاع است نه هیپوتاالموس.

ج) تب یکی از عوامل دفاعی در دومین خط دفاع غیراختصاصی است. مرکز تنظیم دمای بدن، هیپوتاالموس است و با آسیب به

هیپوتاالموس، مکانسیم ایجاد تب مختل می شود.

د) اندام لوبیایی  شکل بدن، کلیه ها هستند که اریتروپویتین نیز ترشح می کنند. هیپوتاالموس، گرسنگی، تشنگی و خواب را تنظیم

می کند؛ در صورت آسیب به هیپوتاالموس، تنظیم دفع و جذب آب به هم می ریزد و کار کلیه ها دچار مشکل می شود.

جمع بندی:

1) قسمت هایی از مغز که در تنظیم تنفس دخیل هستند، شامل پل مغزی و بصل النخاع می باشند که بصل النخاع، مرکز اصلی تنظیم

آن است.

2) با ورود میکروب به بدن، بعضی از ترشحات آن ها از طریق خون به بخشی از هیپوتاالموس می رسد و دمای بدن را باال می برد.

گزینه 4 18

موارد "الف" و "د" درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در نقطۀ S یا کمی پس از آن صدایی قوی و گنگ شنیده می شود که نتیجۀ بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی است؛

بنابراین این مورد درست است.

ب) در ساختار دریچه های قلبی ماهیچه به کار نرفته است. این مورد نادرست است!

ج) پمپ سدیم پتاسیم همواره در این یاخته ها فعال است و یون های سدیم را با انتقال فعال به خارج از یاخته ارسال می کند؛ پس

این مورد نادرست است.

د) پیام در فاصلۀ P تا Q در نمودار الکتروقلب  نگاره از گرۀ سینوسی دهلیزی به دهلیزی بطنی می رسد؛ سپس در نقطۀ Q پیام کمی

در گرۀ دهلیزی بطنی مانده و با تأخیر به دیوارۀ میانی دو بطن فرستاده می شود. این مورد هم درست است.

گزینه 2 19

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

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

فسفات ندارد.

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

گزينۀ "4": فقط در پمپ سدیم - پتاسیم چنین است.
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گزینه 3 20

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

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

می شوند.

گزینه 1 21

 یاخته های کناری با تولید HCl و اثر بر پپسینوژن، یاخته های اصلی غدۀ معده با ترشح آنزیم پپسینوژن در شکسته شدن پپتیدهای

کوچک مواد غذایی نقش     دارند، اما یاخته های پوششی سطحی در این فرآیند نقشی ایفا نمی کنند.   

بررسی سایر گزینه  ها:

2) پروتئین گلوتن یکی از پروتئین های ذخیره شده در کریچۀ بذر گندم و جو است که هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به

مصرف می رسد. گلوتن ارزش غذایی     دارد؛ اما بعضی افراد با خوردن فرآورده های گلوتن دار، دچار اختالالت رشدی و مشکالت جدی

در سالمت می شوند. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن یاخته های رودۀ باریک تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از

بین می روند.

3) در حرکات کرمی، ورود غذا لولۀ گوارش را گشاد و یاخته های عصبی دیوارۀ لولۀ گوارش را تحریک می کند. یاخته های عصبی،

ماهیچۀ دیوارۀ لولۀ گوارش را به انقباض وادار می کنند. به طورمعمول پیام عصبی از دارینه به سمت جسم یاخته ای ارسال     می شود.     

درواقع دارینه رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم یاخته ای عصبی وارد می کند. آسه رشته ای است که پیام عصبی را از

جسم یاخته ای تا انتهای خود که پایانۀ آکسون نام     دارد، هدایت می کند.

4) ورود مواد غذایی از دهان به معده بلع نام     دارد.      تنظیم بلع در انسان به وسیلۀ بصل النخاع انجام     می شود.      بصل النخاع مرکز

انعکاس های عطسه و سرفه است؛ پس آسیب به بصل النخاع می  تواند موجب اختالل در بلع شود.

گزینه 4 22

در انتهای انقباض بطن ها دریچه های سینی بسته خواهند شد و دریچه های دهلیزی بطنی باز می شوند و به دنبال این اتفاق خون

تیره و روشن می توانند در بطن ها تجمع یابند.
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گزینه 3 23

به دنبال ایجاد برشی کم عمق در قسمت جلویی رابطۀ پینه ای، رابط سه گوش در زیر آن مشاهده می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

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

2) مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن مخچه می باشد که در سطح شکمی همانند سطح پشتی مغز قابل مشاهده می باشد.

4) طبق شکل زیر (مربوط به اپی فیز) این مورد قابل مشاهده است که دو برجستگی فوقانی برجستگی های چهارگانه بزرگ تر از دو

برجستگی تحتانی آن می باشند.

جمع بندی:

1) رابط سه گوش در بخش جلویی رابط پینه ای قرار گرفته است.

2) دو برجستگی فوقانی برجستگی های چهارگانه بزرگ تر از دو برجستگی تحتانی آن می باشند.

گزینه 2 24

موارد "الف" و "د" صحیح هستند.

بررسی همۀ موارد:

الف) پمپ سدیم  -  پتاسیم می تواند یون سدیم (دارای شعاع کوچک تر نسبت به یون پتاسیم) را به مایع بین یاخته ای (بخشی از

محیط داخلی بدن) منتقل کند.

ب) دقت کنید که سراسر طول یک تار عصبی دارای غشای یاخته ای است، چه قسمتی که زیر غالف میلین قرار گرفته و چه قسمتی

که در تماس با غالف میلین نیست.

ج) دقت کنید که در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، ارسال پیام های عصبی  به درستی انجام نمی شود، نه اینکه اصال انجام نشود، یعنی

انجام می شود، اما نه به طور صحیح.

د) ناقل عصبی بازدارنده با تاثیر بر یاختۀ پس سیناپسی، باعث مهار عملکرد آن (در اینجا، انقباض) می شود.

جمع بندی:

1) در بیماری MS صرفًا هدایت پیام  عصبی (نه انتقال) با اختالل مواجه می شود.

2) در زیر غالف میلین نیز غشای یاختۀ عصبی وجود دارد.

3) مایع بین یاخته ای بخشی از محیط داخلی بدن محسوب می شود.

گزینه 3 25

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

اعصاب پیکری بر ماهیچه های ارادی و غیرارادی است ولی اعصاب پیکری مسئول تنظیمات غده ها نیست.
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گزینه 4 26

بر اساس شکل کتاب درسی در سطح شکمی نخاع یک شیار نسبتًا عمیق و در سطح پشتی چندین شیار دیده می  شود. پس تعداد

شیارهای عمیق در سطح شکمی نخاع کمتر از تعداد این شیارها در سطح پشتی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: بر اساس کتاب درسی جسم یاختۀ نورون حسی در خارج از نخاع قرار دارد.

گزینۀ 2: بر اساس شکل کتاب درسی ضخامت مادۀ خاکستری نخاع در سطح شکمی بیشتر از سطح پشتی است.

گزینۀ 3: همان  طور که می  دانید نورون  های حرکتی ریشه  های شکمی اعصاب نخاعی را تشکیل می  دهد.

گزینه 1 27

الکل فعالیت مغز را کند می کند و در نتیجه زمان واکنش فرد به محرک های محیطی افزایش پیدا می کند. مشکالت کبدی، سکتۀ

قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است. الکل موجب خواب آلودگی می شود؛ بنابراین بر هیپوتاالموس که که

در زیر تاالموس قرار دارد و دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند اثرگذار است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد.

3) مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.

4) الکل کاهش دهندۀ فعالیت های بدنی است. موجب آرام سازی ماهیچه ها و ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن می شود. مخچه

به طور پیوسته از بخش های دیگر مغز، نخاع و اندام های حسی، مانند گوش ها پیام دریافت و بررسی می کند تا فعالیت ماهیچه ها

و حرکات بدن را در حالت های گوناگون هماهنگ کند؛ بنابراین الکل بر مخچه نیز اثرگذار است.

جمع بندی:

1) الکل کاهش دهندۀ فعالیت های بدنی است. موجب آرام سازی ماهیچه ها و ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن می شود.

2) مصرف تنباکو با سرطان دهان و حنجره و هچنین شش دارای ارتباط است.

3) الکل با اثر روی مخچه در هماهنگی ماهیچه ها و حرکات بدن اختالل ایجاد می کند.

گزینه 4 28

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

می کند.

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

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

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

می کند. این کار موجب اختالف بار الکتریکی در دو سوی غشاء می شود.
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گزینه 4 29

کانال دریچه دار پتاسیمی، دریچه ای دارد که در سمت سیتوپالسمی یا سمت میان یاخته قرار گرفته است. در یاخته های عصبی،

غلظت پتاسیم درون یاخته زیاد بود و در پی باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی، پتاسیم از این یاخته ها خارج شده و از غلظت

آن کاسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یون ها می توانند به روش انتشار تسهیل شده از کانال های نشتی عبور کنند. از راه این کانال ها، یون های پتاسیم، خارج و یون های

سدیم به درون یاختۀ عصبی وارد می شوند. تعداد یون های پتاسیم خروجی بیشتر از یون های سدیم ورودی است؛ زیرا غشا به این

یون، نفوذپذیری بیشتری دارد. عبور یون ها از کانال های نشتی وابسته به مادۀ دیگری نیست.

2) در پی فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم یون سدیم طی انتقال فعال 3 یون سدیم از یاخته خارج می شود.

3) در پی فعالیت کانال های نشتی و کانال دریچه دار که مطابق انتشار تسهیل شده کار می کنند، هیچ گونه مولکول زیستی یافت

نمی شود.

جمع بندی:

1) دریچۀ کانال های سدیمی، به سمت بیرون و دریچۀ کانال های پتاسیمی به سمت درون یاخته قرار گرفته است.

2) روند فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم بر خالف شیب غلظت است.

3) در یاخته های عصبی، غلظت پتاسیم درون یاخته و غلظت یون سدیم در خارج از یاخته زیاد است.

4) در فرآیند پتانسیل عمل نورون ها تنها پروتئینی که مصرف ATP را دارد، پمپ سدیم - پتاسیم است.

گزینه 3 30

به دنبال کاهش ترشح سکرتین از یاخته  های رودۀ باریک، ترشح یون بی  کربنات از لوزالمعده به درون دوازدهه کاهش می یابد و

درنتیجه pH فضای دوازدهه اسیدی باقی خواهد ماند. به دنبال این اتفاق پروتئازهای لوزالمعده که به  صورت غیرفعال ترشح   شده

بودند و قرار بود در محیط قلیایی دوازدهه فعال شوند، به  صورت غیرفعال باقی می مانند و توان عملکردی خود را از دست می دهند

و به علت عدم فعالیت این پروتئازها، پروتئین  ها به آمینواسیدهای سازندۀ خود تجزیه می شوند و جذب آمینواسید در روده کاهش

می یابد. به دنبال کاهش جذب آمینواسید نیز، ساخت پروتئین در بدن کاهش خواهد یافت که این امر (کاهش پروتئین  های

خون) موجب افزایش احتمال خیز (ادم) می گردد.

یکی از عوامل کمک  کننده به بازگشت خون موجود در سیاهرگ  ها، ماهیچه  های اسکلتی هستند که با انقباض خود و فشاری که به

دیوارۀ سیاهرگ  ها وارد می کنند موجب حرکت خون درون این رگ  ها به سمت قلب می شوند. به دنبال کاهش فعالیت دستگاه

عصبی پیکری، تحریک و انقباض ماهیچه  های اسکلتی نیز کاهش می یابد و درنتیجه حجم (و فشار) خون موجود در سیاهرگ  ها

افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع ازجمله عوامل افزایش  دهندۀ احتمال خیز (ادم) است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مصرف کم مایعات از عوامل ایجاد خیز است و سکتۀ قلبی موجب از دست رفتن تعدادی از یاخته  های عملکردی قلب می شود.

درنتیجه شدت انقباض قلب پس از سکتۀ قلبی کاهش یافته و به دنبال آن از فشار خون (فشار تراوشی) نیز کاسته می شود.

فشارخون پا�ن ازجمله عوامل مخالفت  کننده با ایجاد خیز است. (نادرستی "1")

2) تخریب دریچه  های النه  کبوتری، مانع بازگشت خون سیاهرگی به سمت قلب شده و موجب تجمع خون در این رگ  ها و افزایش

حجم (و فشار) خون سیاهرگی می شود. این اتفاق ازجمله عوامل ایجاد خیز است، درحالی  که کاهش هورمون ضدادراری با تحریک

کلیه  ها به دفع حجم بیشتری از ادرار از تجمع بیش  ازحد مایعات و بروز خیز در بدن جلوگیری می کند. (نادرستی "2")

4) دقت داشته باشید که انیدراز کربنیک آنزیم است (نه هورمون). (نادرستی "4")
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گزینه 3 31

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

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

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

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

گزینه 1 32

از شکل زیر می توان این برداشت را کرد که در یک عصب نخاعی پیام هر رشته عصبی به طور مستقل به سلول دریافت کنندۀ بعدی

منتقل می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: اغلب اطالعات حسی در تاالموس گرد هم می آیند و پس از پردازش اولیه به قشر مخ فرستاده می شوند. 

گزینۀ 3: تعداد سلول های پشتیبان چندبرابر سلول های عصبی است. 

گزینۀ 4: رشتۀ بلند ممکن است دندریت نیز باشد که در این صورت این گزینه در مورد آن صادق نیست. 
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گزینه 2 33

اگرچه یاختههای پشتیبان میلین ساز در اطراف نورون های فاقد نورون نیستند، اما سایر انواع یاخته های پشتیبان در مجاورت این

یاختۀ عصبی قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پیام عصبی از یاختهای به یاختۀ دیگر انتقال مییابد نه هدایت.

3) در دستگاه عصبی مرکزی، یاخته های عصبی و غیر عصبی وجود دارند. این گزینه فقط در مورد یاخته های عصبی رابط درست

است.

4) فقط قسمت دارای غالق میلین در مادۀ سفید است و برای مثال جسم یاختهای یاخته می تواند در مادۀ خاکستری باشد.

جمع بندی:

1) انواع مختلفی از یاخته های پشتیبان وجود دارند که در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف آن ها نقش

دارند.

2)  به صورت کلی یاخته هایی که در دستگاه عصبی یافت می شوند می توانند عصبی و یا غیرعصبی باشند.

3) در بافت عصبی اغلب یاخته ها از نوع پشتیبان و غیرعصبی بوده و برخی از یاخته ها از نوع عصبی و نورون هستند.

گزینه 1 34

مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده

است، در هر بند از بدن، یک گره عصبی دارد. هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند حشرات دارای یک طناب

عصبی شکمی می باشند و لفظ طناب ها به نادرستی بیان شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند. هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است. دو طناب

عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شده اند، با رشته هایی به هم متصل اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد

می کنند. این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است. رشته های جانبی متصل به آن نیز، بخش محیطی دستگاه عصبی

را تشکیل می دهند. دو گره عصبی موجود در سر پالناریا مغز جانور را تشکیل می دهند. گره های عصبی مجموعه ای از جسم

سلول های عصبی می باشد.

3) طبق شکل زیر طویل ترین اعصاب در حشرات در پاهای عقبی (بزرگ تر) بدن قرار گرفته اند.

4) پالناریا دارای ساده ترین دستگاه عصبی مرکزی می باشد. در این جانور رشته های بین دو طناب عصبی دارای طول متفاوتی

می باشند.

جمع بندی:

1) پالناریا دارای ساده ترین دستگاه عصبی مرکزی می باشد درحالی که هیدر دارای ساده تر ساختار عصبی است.

2) در هیدر، دستگاه عصبی مرکزی و محیطی وجود ندارد.

3) حشرات تنها دارای یک طناب عصبی شکمی هستند.
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گزینه 2 35

پمپ سدیم - پتاسیم نوعی پروتئین سراسری است که در تمامی مراحل پتانسیل عمل فعال است و پس از پایان پتانسیل عمل به

علت فعالیت بیشتر، میزان مصرف آدنوزین   تری  فسفات توسط یاخته را بیشتر از حالت طبیعی می  کند؛ اما توجه کنید که با فعالیت

بیشتر این پمپ بعد از پتانسیل عمل اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا هیچ تغ�ری نمی  کند.

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

داشتند، برسد.

گزینۀ 3: بر اساس متن کتاب درسی همانند کانال  های نشتی امکان عبور مولکول  های آب در بین آن  ها وجود دارد.

گزینۀ 4: پمپ سدیم - پتاسیم نوعی پروتئین ناقل است که می  تواند فعالیت آنزیمی داشته باشد؛ زیرا توانایی شکستن پیوند کواالن

دارد.

گزینه 4 36

سیناپس بین نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر و نورون رابط، سیناپس فعال و تحریکی است. دو ناقل عصبی به یک پروتئین سراسری

که کانال دریچه  دار است متصل می  شوند و موجب باز شدن آن میشوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دقت کنید ریزکیسه  ها به فضای سیناپسی وارد نمی  شوند، بلکه مواد درون آن به فضای سیناپسی وارد می  شوند.

2) در سیناپس مهاری، اختالف پتانسیل غشا بیشتر می  شود. در واقع پتانسیل غشا منفیتر می  شود.

3) در این سیناپس ناقل عصبی آزادشده و ماهیچه تحریک می  شود.

جمع بندی:

1) برای بازشدن هر کانال دریچه دار در سیناپس وجود دو ناقل عصبی ضروری است.

2) در سیناپس مهاری، اختالف پتانسیل غشا بیشتر می  شود در واقع برای تحریک یاختۀ پیش سیناپسی انرژی بیشتری مورد نیاز

است.

3) سیناپس بین نورون حرکتی ماهیچۀ دوسر و ماهیچ حرکتی، از نوع تحریکی است.
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گزینه 4 37

شبکه های عصبی روده ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند؛ اما دستگاه عصبی خودمختار با آن ها ارتباط

دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. شبکه های عصبی روده ای، هم تحرک و هم ترشحات لولۀ گوارش را تنظیم می کنند.

گزینۀ 2: نادرست. مطابق شکل، دو شبکۀ عصبی روده ای وجود دارد که یکی در زیر مخاط و یکی بین دوالیۀ ماهیچه ای جدار لولۀ

گوارش قرار دارد.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های عصبی روده ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند.

گزینه 4 38

بخش D نشانگر راست روده است. راست روده بخشی از روده بزرگ محسوب نمی شود. روده بزرگ از 4 قسمت روده کور، کولون

باالرو، افقی و پا�ن رو تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) روده بزرگ، آب و یون های موجود در محتویات خود را جذب می کند. ابتدای روده بزرگ، روده کور نام دارد که به زائده ای به نام

آپاندیس ختم می شود. آپاندیس بخشی از روده بزرگ نیست؛ درحالی که روده کور، ابتدای روده بزرگ محسوب می شود.

2) بخش B نشانگر روده باریک و بخش A نشانگر کولون افقی روده بزرگ است. مویرگ های لنفی موجود در پرزهای روده باریک،

مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها را جذب کرده و درنهایت وارد جریان خون می کند. در ساختار روده باریک برخالف روده

بزرگ پرز وجود دارد.

3) بخش F بنداره خارجی مخرج و بخش G بنداره داخلی مخرج را نشان می دهد. بنداره خارجی مخرج دارای ماهیچه های

اسکلتی و تحت کنترل ارادی و بنداره داخلی مخرج دارای ماهیچه های صاف و غیرارادی است. ماهیچه های اسکلتی توسط اعصاب

پیکری و ماهیچه های صاف و قلبی توسط اعصاب خودمختار عصب دهی می شوند.
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گزینه 4 39

کانالی در غشای یاختۀ  عصبی با اتصال به ناقل عصبی، نفوذپذیری یاخته را به یون ها تغ�ر می دهد با ورود ناقل عصبی مهارکننده

انرژی مصرف شده توسط پمپ هایی غشایی را کاهش و با ورود ناقل عصبی تحریک کننده انرژی مصرف شده توسط پمپ های

غشایی را افزایش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ریزکیسه های غشایی هیچ گاه با کانال های غشایی ادغام نمی شوند.

2) اگر سیناپس بین یاخته ها از نوع مهاری باشد، ناقل عصبی بر روی کانال عصبی متفاوتی اثر خواهد کرد.

3) یاختۀ پس سیناپسی الزامًا نورون نیست و می تواند یاختۀ ماهیچۀ و یا یاختۀ غده ای باشد.

جمع بندی:

1) در سیناپس هیچگاه ریزکیسه ها مشاهده نمی شوند.

2) هیچ گاه ریزکیسه ها در سمت یاختۀ پس سیناپسی دریافت کنندۀ ناقل عصبی نیستند.

3) اثر ناقل های مهاری و تحریکی روی یاختۀ پس سیناپسی با یکدیگر متفاوت است.

گزینه 4 40

همواره در طول پتانسیل عمل همانند حالت آرامش فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر در قسمت صعودی نمودار پتانسیل عمل باشد، طی باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی نفوذ پذیری غشاء به یون های سدیم

بیشتر از پتاسیم می باشد.

2) دریچۀ کانال دریچه دار پتاسیمی به سمت داخل سلول باز می شود. دوباره دقت شود در قسمت صعودی نمودار این اتفاق

مشاهده نشده و قید همواره نادرست است.

3) در قسمت نزولی نمودار کانال های دریچه دار سدیمی بسته می باشند.

جمع بندی:

1) در هنگامی اختالف پتانسیل غشاء، در قسمتی از دندریت نوعی نورون حرکتی mv30- می باشد ممکن است است نمودار در

بخش صعودی و یا در بخش نزولی خود باشد.

2) در قسمت نزولی نمودار کانال های دریچه دار سدیمی بسته و در بخش صعودی کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می باشند.

گزینه 3 41

موارد الف، ب، ج غلط است.

بررسی موارد:

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

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

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

د: طبق شکل صفحۀ 11 مغز میانی در باالترین سطح ساقۀ مغز قرار دارد.
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گزینه 4 42

همۀ عبارت  ها درست هستند.

بررسی همۀ عبارت  ها:

الف) بر اساس فعالیت کتاب درسی غدۀ اپی  فیز در لبۀ پا�نی بطن سوم قرار دارد.

ب) بر اساس فعالیت کتاب درسی بطن سوم در قسمت عقبی تاالموس   قرار دارد.

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

د) باتوجه به شکل مربوط به سطح شکمی و پشتی مغز، لوب  های بویایی در هر دو سطح شکمی و پشتی مغز قابل مشاهده هستند.

گزینه 2 43

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

فوق را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

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

می تواند به درون یاخته وارد شود.

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

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

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

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

ATP

گزینه 2 44

کانال نشتی همیشه باز است اما هنگام پتانسیل عمل و در بخش پا�ن رو نمودار، باز بودن کانال دریچه دار باعث تغ�ر پتانسیل

غشا از 30+  به  ۷۰- می شود که نشان از میزان بیشتر خروج پتاسیم نسبت به کانال نشتی است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱ - نادرست - همیشه مقدار یون های پتاسیم در داخل بیشتر از خارج است.

گزینه ۳ - نادرست - همیشه یون های سدیم در حال ورود و خروج است.

گزینه ۴ - نادرست - سرعت هدایت پیام به قطر رشته عصبی هم بستگی دارد.



19/20لرنیتو 1401

گزینه 4 45

رشته های عصبی موجود رابطه های دو نیم کرۀ مخ یعنی سه گوش و پینه ای همانند درخت زندگی در مخچه دارای میلین بوده و

این اجزاء به رنگ سفید مشاهده می گردند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در ریشۀ شکمی اعصاب نخاعی آکسون نورون حرکتی مشاهده می گردد که دارای میلین می باشد و لفظ بر خالف نادرست است.

2) عصب بویایی پیام را از جسم سلولی دور و به مرکز مربوط در دستگاه عصبی مرکزی می برد ولی دقت شود در رابط های سفید

رنگ مخ هر رشته عصبی میلین دار ممکن است وجود داشته باشد از جمله دندریت نورون حسی، پس لفظ قطعا نادرست است.

3) بخش قشری مخ دارای مادۀ خاکستری و رشته های عصبی فاقد میلین می باشد، اما دقت شود در رشته های عصبی دارای

میلین هدایت جهشی مشاهده می گردد، نه انتقال جهشی. انتقال یعنی خروج ناقل های عصبی از پایانۀ آکسون و ورود آن ها به

نورون یا سلول ماهیچه ای یا غده ای بعدی که ربطی به وجود با عدم وجود میلین ندارد. هدایت با انتقال اشتباه گرفته نشود.

جمع بندی:

1) در ریشۀ پشتی اعصاب نخاعی امکان مشاهدۀ جسم یاخته ای نورون حسی وجود دارد.

2) هدایت جهشی پیام عصبی تنها در رشته های عصبی دارای میلین مشاهده می شود.

3) مرکز تنظیم تعادل و وضعیت بدن، مخچه است.

گزینه 2 46

لوب  های پیشانی، آهیانه و پس  سری در نمای باالیی از مغز قابل مشاهده هستند؛ بنابراین عبارت  های "الف" و "ج" درست هستند.

الف) بر اساس شکل کتاب درسی هر سه لوب پیشانی، آهیانه و پس  سری با ساقۀ مغز مجاورت ندارد و هر سه با شیار مرکزی در

ارتباط هستند.

ب) منظور لوب  های پیشانی و آهیانه هستند که از لوب گیجگاهی بزرگ  تر هستند اما تنها در این بین لوب گیجگاهی در مجاورت با

مخچه است.

ج) پردازش اطالعات بینایی در لوب پس  سری انجام می  شود و این لوب با لوب پیشانی مرز مشترک ندارد.

د) هر دو لوب پس  سری و پیشانی با لوب  های آهیانه و گیجگاهی مرز مشترک دارند. توجه کنید که لوب پس  سری نسبت به سایر

لوب  ها کوچک  تر و لوب پیشانی نسبت به سایر لوب  ها بزرگ  تر است.

گزینه 3 47

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

قرار دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

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

هیپوتاالموس.

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

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

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

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

گزینه 2 48

طبق گفتۀ کتاب ناقل عصبی از سلول پیش سیناپسی به داخل فضای سیناپسی آزاد شده و روی سلول پس سیناپسی اثر می کند.
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گزینه 4 49

عالوه بر استخوان های جمجمه و ستون مهره، سه پرده از نوع بافت پیوندی به نام پرده های مننژ از مغز و نخاع حفاظت می کنند.

فضای بین پرده ها را مایع مغزی - نخاعی پر کرده است که مانند یک ضربه گیر، دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ضربه حفاظت

می کند. استخوان نوعی بافت پیوندی با سلول های اصلی دارای زوائد سیتوپالسمی می باشد. جمجمه و ستون مهره ها عوامل

محافظتی دستگاه عصبی مرکزی در برابر ضربه می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دقت شود صورت سوال در ارتباط با دستگاه عصبی مرکزی مطرح شده در حالی که گزینۀ اول در مورد اعصاب موجود در دستگاه

عصبی محیطی می باشند که در پاها قرار دارند.

2) منظور اختالل در هورمون  ترشح شده از غدۀ تیروئیدی واقع در ناحیۀ گردن می باشد. دقت شود این هورمون تنها در

دوران جنینی و کودکی منجر به نمو دستگاه عصبی مرکزی می شود و قید همواره به نادرستی بیان شده است.

3) منظور از هر بخش مغز انسان حاوی اجتماعی از رشته های عصبی میلین دار، بخش های دارای مادۀ سفید (بخش مرکزی)

می باشد. ناقل های عصبی در جسم سلولی تولید می گردند و دقت شود که جسم سلولی در مادۀ خاکستری مغز مشاهده می گردد.

جمع بندی:

1) مغز انسان توسط استخوان جمجمه و سه الیه پردۀ مننژ محافظت می شود که همۀ این عوامل از جنس بافت پیوندی هستند.

2) هورمون های تیروئیدی ترشح شده غدۀ تیروئید روی همۀ یاخته های زنده بدن دارای گیرنده هستند.

T۳

گزینه 1 50

منظور از صورت اصلی سؤال همۀ الیه های قلبی به جز درون شامه است. همۀ الیه ها به جز درون شامه توسط سرخرگ کرونر تغذیه

می شوند و حداقل از دو نوع بافت متفاوت تشکیل شده اند. دقت داشته باشید در کیسه های محافظ قلب ممکن است بافت چربی

نیز مشاهده شود!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": منظور الیۀ برون  شامه و پیراشامه است. دقت کنید که ممکن است این دو الیه دارای یاخته هایی از بافت چربی با

ظاهری انگشتری  شکل باشند! در صورت سؤال از واژۀ "همواره" استفاده شده است.

گزینۀ "۳": منظور الیۀ درون شامه است؛ دقت کنید درون شامه فاقد بافت پیوندی رشته ای است و جزء موارد صورت اصلی سؤال

محسوب نمی شود.

گزینۀ "۴": منظور ماهیچۀ قلب و درون شامه است که تنها ماهیچۀ قلب را در نظر می گیریم. دستگاه عصبی پیکری ارتباطی با

ماهیچۀ قلبی ندارد.


