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  هاي بافت عصبي ياخته

ميلين توسط نوعي ياخته غير عصبي بافـت عصـبي كـه نوروگليـا     
وجود ميلـين سـرعت   . شود نام دارد، توليد مي) ي پشتيبان ياخته(

ين از جنس غشا است و غالف ميل. دهد هدايت پيام را افزايش مي
. دهـد  بافتي را كـاهش مـي   سطح تماس غشاي نورون با آب ميان

دار شدن آكسـون نـورون،    در ميلين. غالف ميلين، پيوسته نيست
  )1شكل (. ي پشتيبان دخالت دارند چندين ياخته

  هاي عصبي انواع ياخته
  . وجود دارد )نورون( نوع ياخته عصبي 3در دستگاه عصبي انسان 

هاي حسي به دسـتگاه   پيام را از گيرنده: عصبي حسي ي اختهي )1
و ) آسـه ( آكسـون توانـد   اين ياخته مـي . آورد عصبي مركزي مي

هـاي   همچنـين رشـته  . دار داشـته باشـد   ميلين) دارينه(دندريت 
  .اي خارج شده است عصبي آن از يك بخش جسم ياخته

د رون دستگاه عصبي مركـزي وجـو  در د: عصبي رابط ي ياخته )2
هاي  اين ياخته ارتباط بين ياخته .تواند فاقد ميلين باشد دارد و مي

  .كند عصبي حسي و حركتي را برقرار مي
بـه   مركـزي  پيام را از دسـتگاه عصـبي  : ياخته عصبي حركتي )3

اين  آكسون. كند نند ماهيچه يا غده ارسال ميكننده ما اندام عمل
  )2شكل ( .تواند داراي ميلين باشد ياخته مي

هـاي عصـبي را احاطـه     هاي عصبي بسياري از ياختـه  يلين رشتهم
  . كند مي

  شود؟ پيام عصبي چگونه ايجاد مي
ت نيسـ  عصـبي  كه در حال فعاليت نورون زمانيدر طرفين غشاي 
  . ولت وجود دارد ميلي -70در حدود  ياختالف پتانسيل

  : علت اين اختالف پتانسيل
  به خارج  غلظت زياد پتاسيم داخل نورون نسبت )1
  غلظت زياد سديم خارج نورون نسبت به داخل  )2
  نسبت به سديمغشا نورون به پتاسيم  بيشترنفوذپذيري  )3
  پتاسيم  –سديم  عملكرد پمپ )4

تـوان بـه    غشاي نورون به پتاسـيم را مـي   بيشترنفوذپذيري علت 
پتاسيم نسبت به سديم  )هميشه باز( نشتي هاي بودن كانال بيشتر

شده وارد  در حالت آرامش سديم با انتشار تسهيل. رفتدر نظر گ
پتاسـيم از   –شود و با انتقال فعال توسط پمـپ سـديم    نورون مي

  )3شكل ( .گردد نورون خارج مي
  
 

 هاي عصبي سازماندهي ياخته  –2شكل 

 ايجاد ميلين–1شكل 

 پتانسيل آرامش – 3شكل 
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  پتانسيل عمل  
  . پذير پتانسيل غشا است سريع و برگشت ،تغيير ناگهاني

 هـاي  باعـث بـاز شـدن كانـال     ي عصـبي  ياختهابتدا تحريك  )1
بـافتي   سـديم از آب ميـان   هاي يونشود و  مي يدار سديم يچهدر

  . شود وارد نورون مي
ي باز شـده  بيشترهاي  اگر تحريك به اندازه كافي باشد كانال )2

  . رسد ولت مي ميلي +30و پتانسيل غشا به حدود 
بسـته و   يدار سـديم  هـاي دريچـه   كانال پس از زمان كوتاهي )3

پتاسـيم خـارج   يون د و نشو باز مي يمدار پتاسي هاي دريچه كانال
  )4شكل ( .شود تا پتانسيل غشا مجدداً به حالت آرامش برسد مي

ها با حالت آرامش فـرق   يون در پايان پتانسيل عمل شيب غلظت
پتاسيم در پايان پتانسيل عمل باعـث   –فعاليت پمپ سديم  .دارد

  .شود ها به حالت اوليه مي غلظت يون اختالف بازگشت
ي عصبي و  اي از ياخته عصبي به ايجاد پتانسيل عمل در نقطه پيام

  .شود ي عصبي گفته مي سير نقطه به نقطه آن تا انتهاي رشته
 هاي رانويه چه نقشي دارند؟ گره

 ي عصــبي ياختـه طــور طبيعـي در يـك    بـه  عصـبي  هـدايت پيـام  
اي و از آن به سمت  طرفه و از دندريت به سمت جسم ياخته يك

  . است آكسونپايانه 
در هـدايت پيـام   . تواند پيوسته يا جهشـي باشـد   مي ،هدايت پيام

عصـبي    هاي عصبي فاقد ميلين، نقطه به نقطه در طول رشته ياخته
  )الف -5شكل (. ي برسدآكسونشود تا به پايانه  ايجاد مي

طور جهشي از يـك   به ،دار هاي عصبي ميلين در ياختههدايت پيام 
و با سرعت بيشتر  هي بعدي جهش نمود گره رانويه به گره رانويه

را طـي   ي عصـبي  ياختـه طـول يـك    ،و تعداد پتانسيل عمل كمتر
  )ب -5شكل (. كند مي

ــاري  ــل( MSدر بيم ــكلروزيس مالتيپ ــاري   )اس ــوعي بيم ــه ن ك
ي ميلـين   هاي پشتيبان سـازنده  خودايمني است، با تخريب ياخته

هـاي   پيامدر دستگاه عصبي مركزي توسط دستگاه ايمني، ارسال 
  . شود عصبي به درستي انجام نمي

  .كنند هاي عصبي پيام عصبي را منتقل مي ياخته
هـاي   ريزكيسـه ي، آكسـون پس از رسيدن پتانسيل عمل به پايانه 

نـه  ( ناقـل راني شده و  ي دچار برونآكسونسيناپسي درون پايانه 
گردد و به گيرنده خـود در   وارد فضاي سيناپسي مي) ها ريزكيسه

رسـد كـه بـا بـاز كـردن كانـال        ي مـي سسيناپ ياخته پسغشاي 
 )6شـكل  ( در تصـوير . دهـد  را تغيير مي غشادار، پتانسيل  دريچه
گردد  اي تجزيه مي توسط آنزيم ويژه) نوعي ناقل عصبي( دوپامين

  . سيناپسي جلوگيري گردد پس ياختهتا از تحريك دائم 

 انواع هدايت پيام– 5شكل 

 انتقال پيام–6شكل 

 عمل پتانسيل – 4شكل 
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    عصبي هاي انواع ياخته   
 )كتاب درسي 2 ي صفحه  1شكل  متن و مرتبط با(  .شود اخته متعلق به بافت عصبي ديده ميي.... ...... در شكل مقابل - 1

      .يك نوع و يك عدد )1
    .دونوع و دو عدد )2
       .دو نوع و هفت عدد )3
  .دو نوع و هشت عدد )4
  
  
  
  

   )يكتاب درس 2ي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........هر ياخته بافت عصبي انسان همواره  - 2

     .داراي ميلين است )1
    .كند هاي سيتوپالسمي خود، پيام عصبي را هدايت مي توسط رشته )2
     .هاي عصبي رابط فاقد نقش است در توليد غالف ميلين حول ياخته )3
  .داراي غشايي است كه در تماس مستقيم با آب ميان بافتي است )4

 )89 –سراسري (  )كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .هستند .......... )هاي پشتيبان ياخته(ي نوروگلياها  همه - 3

  دار هاي غير عصبي هسته ياخته )2     ي پيام عصبي انتقال دهنده )1
  ها ي نورون مؤثر در تغذيه هاي ياخته )4  ها آكسونها و  ي دندريت عايق كننده )3

 )كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .است .......... به .......... جهت هدايت پيام عصبي در يك نورون از - 4

  دندريت -  اي ياختهجسم  )4   اي ياختهجسم  –دندريت  )3  دندريت - آكسون )2   اي ياختهجسم  – آكسون )1
برد  به ماهيچه ميياخته عصبي كه پيام را از دستگاه عصبي مركزي .......... برد  مي يياخته عصبي كه پيام را از گيرنده حسي به دستگاه عصبي مركز - 5

   )كتاب درسي 3ي  صفحه 3مرتبط با متن درس و شكل (  ..........

    .، داشته باشددار ميلين آكسونتواند  مي –همانند  )2   .است دار ميلين ،اي ياختهداراي جسم  –همانند  )1
  .منقطع استداراي ميلين  –برخالف  )4   .است اي ياختهن دندريت متصل به جسم داراي چندي –برخالف  )3

   )كتاب درسي 2ي  صفحه 1و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........ميلين  - 6

    .ياخته عصبي حركتي است آكسونحول  نواختييكپوشش ،  )2  .و دندريت است آكسوناحاطه كننده  ،ي نوروناغش )1
  .شود و دندريت ياخته عصبي ايجاد مي اي ياخته، جسم آكسونحول ،  )4  .تواند توسط چندين ياخته پشتيبان توليد شده باشد يك نورون مي )3

    )كتاب درسي 3ي  صفحه 3مرتبط با متن درس و شكل (  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 7
  .                     دندار باش د ميليننتوان و دندريت يك نورون مي آكسون - الف
  .داشته باشد آكسون فاقد ميلينتواند  نورون رابط مي - ب
  .هاي عصبي رابط فقط در مغز قرار دارند انسان ياخته در - ج
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

   )كتاب درسي – 2ي  صفحه 1و شكل  مرتبط با متن درس(    ..........موجود در دستگاه عصبي  ..........هر ياخته  - 8

     .است خود داراي هسته و اندامك اي ياختهدر جسم  –بي صع )1
    ..خود دارد آكسونپيام را در طول توانايي انتقال  –عصبي  )2
     .هاي عصبي تأثيرگذار است در سرعت هدايت پيام –غير عصبي  )3
 .هاي عصبي و حفظ هم ايستايي مايع اطراف آن نقش دارد در دفاع از ياخته –غير عصبي  )4
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1
 )رسيكتاب د 2ي  صفحه 1مرتبط با متن درس و شكل (  است؟ نادرستدر مورد شكل مقابل كدام گزينه  - 9

     .كند دور مي اي ياختهپيام را از جسم  1خالف بخش بر 3بخش  )1
    .شود ديده مي 2در شكل تنها يك هسته آن هم در بخش  )2
     .شود ميانجام هدايت پيام  3همانند بخش  1در بخش  )3
  .گيرد انجام مي 5 ياختهبه  4انتقال پيام در انتهاي بخش  )4
  
  
  
  

 
  
  

   )كتاب درسي 2ي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه  - 10

     .دهد ميلين تماس غشاي ياخته عصبي با آب ميان بافتي را كاهش مي )1
    .و دندريت يك ياخته عصبي ايجاد شود آكسونتواند حول  مي ميلين )2
     .شود ميلين از پيچيدن غشاي يك ياخته بافت عصبي حول ياخته ديگر بافت عصبي ايجاد مي )3
   .پشتيبان است ياختهالف ميلين حاوي غشا، سيتوپالسم و هسته غ )4

  )كتاب درسي 3ي  صفحه 3مرتبط با متن درس و شكل (  صحيح است؟زير چند مورد  - 11
  .بلندتر از رشته نزديك كننده پيام به آن است ،اي ياختهبخش دور كننده پيام از جسم  ،ياخته عصبي حركتي در) الف
  .باشدتر از رشته نزديك كننده پيام به آن  كوتاه تواند مي ،اي ياختهدور كننده پيام از جسم  بخش ،در ياخته عصبي حسي) ب
   .ر از رشته نزديك كننده پيام به آن استتبلند ،اي ياختهبخش دور كننده پيام از جسم  ،در ياخته عصبي رابط) ج

  3 )4   2 )3  1 )2   صفر )1
   بي به درستي بيان شده است؟ي ساختار و كار دستگاه عص كدام مورد درباره -12

 )با تغيير 95آبان  21 - آزمون كانون(  )كتاب درسي 3و2هاي  صفحه 3و شكل  مرتبط با متن درس(  
     .دار است عصبي حركتي، همواره هر دو نوع رشته عصبي ميلين ياختهدر  )1
    .دار است قطعاً ميلينعصبي رابط، رشته عصبي  ياختهدر  )2
     .شود آكسوني  اي اطراف رشته تواند سبب توليد غالف ميلين چند اليه تيبان، نميپش ياختهفعاليت  )3
  .تواند سبب افزايش تماس غشاي نورون با مايع ميان بافتي شود هاي پشتيبان، مي ياختهاز بين رفتن  )4

      شود؟ پيام عصبي چگونه منتقل مي  
 )كتاب درسي 3ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... ،ح است؟ هر ياخته عصبي زندهيكدام گزينه صح - 13

  .در حالت آرامش فاقد فعاليت عصبي است) الف
  .پتاسيم است –در حالت آرامش فاقد عملكرد پمپ سديم ) ب
   .الكتريكي است لدر طرفين غشاي خود داراي اختالف پتانسي) ج

  فقط ج )4   ب و ج )3  الف و ج )2   الف و ب )1
 )85 -سراسري )  (كتاب درسي 4ي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستها، كدام عبارت  پتاسيم واقع در غشاي نورون –ديم در ارتباط با عمل پمپ س - 14

  افزايش بار مثبت در بيرون غشا )2     ايجاد پتانسيل آرامش در ياخته )1
  هاي با بار منفي ورود يون تر كردن درون ياخته، به علت منفي )4  هاي با بار مثبت به دو سوي غشا انتقال يون )3
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 )كتاب درسي 4ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... غشاي نورون ATPي  است؟ با فعاليت پروتئين هيدروليز كننده نادرستكدام  - 15

     .يابد تراكم يون سديم در سيتوپالسم نورون افزايش مي )1
    .دهد نمي در اختالف پتانسيل غشاي نورون تغييرات شديد و ناگهاني روي )2
     .يابد درون نورون افزايش مي (ADP)فسفات  ميزان آدنوزين دي )3
  .شود ها در نورون، دو يون پتاسيم وارد و سه يون سديم خارج مي جايي يون در هر بار جابه )4

   )كتاب درسي 4ي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........پتاسيم  - توسط يك پمپ سديم  ATPمولكول  10با مصرف  - 16

     .شود يون با بار مثبت از ياخته عصبي خارج مي 50 )1
    .هاي وارد شده به آن است برابر يون 5/1هاي خارج شده از ياخته عصبي  تعداد يون )2
     .هاي خارج شده و وارد شده به ياخته عصبي بار متفاوتي دارند يون )3
  .شود ياخته افزوده ميهاي مصرف شده به طور خالص به بارهاي مثبت داخل ATPبه تعداد  )4

   )كتاب درسي 4ي  صفحه 6مرتبط با متن درس و شكل (  قابل انجام است؟ نداردچند مورد از موارد زير در يك ياخته عصبي در زماني كه فعاليت عصبي  - 17

   خروج پتاسيم از نورون *                    ورود پتاسيم به نورون *               خروج سديم از نورون *                        ديم به نورونسورود  *

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4  
 )كتاب درسي 5و  4هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  نمايد؟ ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله - 18

  ..........افت عصبي در حالت آرامش ب در
  .كند دو نوع يون با بار مثبت از غشا عبور مي) الف
  .از سديم است تر بيشغشا نسبت پتاسيم پذيري  نفوذ) ب
  .كند به همراه پتاسيم آب نيز عبور مياز كانال پتاسيم، ) ج
   .پتاسيم نيز در منفي بودن داخل نسبت به خارج نقش دارد –عملكرد پمپ سديم ) د

1( 2   2( 3  3( 4   4( 1  
 )94آذر  20 - آزمون كانون(  )رسيكتاب د 4ي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........در حالت استراحت نورون،   - 19

     .است ياختهاز غلظت آن در درون  تر كم ياختهغلظت سديم بيرون  )1
    .وارد شوند ياختههاي پتاسيم تمايل دارند از طريق انتشار به  يون )2
     .تر كنند را منفي ياختههاي سديم تمايل دارند درون  كانال )3
  .است تر بيشم نسبت به سديم بسيار هاي پتاسي پذيري غشاء به يون نفوذ )4

   .دهد اي كه با عالمت سوال مشخص شده كدام اتفاق رخ مي ، در پي مرحلهزيردر منحني  - 20

  )با تغيير 82  -سراسري)  (كتاب درسي 5ي  صفحه 7مرتبط با متن درس و شكل (   هاي پتاسيم خروج ناگهاني يون )1
    هاي سديم يون ورود ناگهاني )2
    پتاسيم بعد از پتانسيل عمل –اد پمپ سديم فعاليت زي )3
  به حالت اوليه ياختهها در دو سوي غشاي  برگشت غلظت يون )4
  
  
  
  

     .ولت است ميلي 20اختالف پتانسيل طرفين غشا  ،زمان ..........در   ،اي از ياخته عصبي حركتي در طي يك پتانسيل عمل در نقطه - 21

 )تاب درسيك 5ي  صفحه 7مرتبط با متن درس و شكل (  

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4  



  كانون فرهنگي آموزش                                                                                                      تنظيم عصبي
 

   15 

?

1

2

3

5

4

3

   )كتاب درسي 5ي  صفحه 7مرتبط با شكل (    .......... زماني كه ،در طول زمان پتانسيل عمل ياخته عصبي حسي - 22

     .دار سديم، بسته است شود، كانال دريچه به صفر نزديك مي - 20اختالف پتانسيل غشا از  )1
    .ناپذير است ، غشا نسبت به سديم نفوذشود ميبه صفر نزديك + 30اختالف پتانسيل غشا از  )2
     .شود، قطعاً ميزان سديم درون نورون در حال كاهش است اختالف پتانسيل غشا به صفر نزديك مي )3
  .شده است تر بيشپذيري غشا نسبت به سديم  گيرد نفوذ فاصله مي - 70اختالف پتانسيل غشا از  )4

 )كتاب درسي 5ي  مرتبط با متن درس صفحه(  نمايد؟ مي ي زير را به درستي كامل چند مورد جمله - 23

  ..........ياخته عصبي حركتي،  آكسوناي از  در طي ايجاد پتانسيل عمل در نقطه
  .مانند قبل ادامه خواهد داشتپتاسيم ه –فعاليت پمپ سديم ) الف
  .شود بر خالف قبل انجام مي ياختهورود يون سديم به ) ب
   .نند قبل ادامه خواهد داشتماخروج فعال پتاسيم ه) ج

1( 0   2( 1  3( 2   4( 3 

 )94آبان  8- آزمون كانون(  ) كتاب درسي 5و4هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........در طي پتانسيل  - 24

     .كند آرامش، پتاسيم فقط به طور غير فعال از غشاي نورون عبور مي )1
  .شود آرامش، يوني با بار مثبت فقط از نورون خارج مي )2
  . از پتاسيم است تر بيشعمل، نفوذپذيري غشا همواره نسبت به سديم  )3
  .است تر بيشعمل، غلظت سديم خارج نورون، همواره از داخل نورون  )4

   )كتاب درسي 5و  4هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........زماني كه اختالف پتانسيل طرفين غشاي ياخته عصبي  - 25

  .هاي عصبي در حال انجام است ي پتاسيم به ياخته هنولت است، ورود فعاال ميلي+ 30 )1
  .دار سديم و پتاسيم باز هستند ولت است، هر دو كانال دريچه ميلي+ 30 )2
  . از زمان آرامش است تر كمولت است، سديم نورون  ميلي+ 30 )3
  .تپذير اس ولت است، غشاي نورون فقط نسبت به يك يون نفوذ ميلي -30 )4

   .......... ،زماني كه در يك نورون طبيعي اختالف پتانسيل طرفين غشا صفر است - 26

 )95آبان  21 - آزمون كانون(  ) كتاب درسي 5و  4هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  

  . دار سديم باز و سديم در حال ورود به نورون است هاي دريچه قطعاً كانال )1
  .ار پتاسيم باز و پتاسيم در حال ورود به نورون استد هاي دريچه فطعاً كانال )2
  . گردد پتاسيم پتانسيل غشا به حالت آرامش باز مي –با افزايش فعاليت پمپ سديم  )3
  .تري دارد سديم خارج نورون از سديم داخل نورون غلظت بيش )4

   )كتاب درسي 5 و 4 يها صفحه 7مرتبط با شكل (  .......... ،با توجه به نمودار پتانسيل عمل مقابل - 27

  .پذير است غشاي نورون نسبت به پتاسيم نفوذ 2برخالف مرحله  4در مرحله  )1
  .است تر بيشترين مقدار سديم درون نورون است كه از بيرون نورون نيز  بيش 3در مرحله  )2
  . پذيرتر از پتاسيم است غشا نسبت به سديم نفوذ 2در مرحله  )3
  .پتاسيم فعال است –پمپ سديم  1حله برخالف مر 5در مرحله  )4

 )كتاب درسي 5ي  مرتبط با متن درس صفحه(  در نمودار پتانسيل عمل در غشاي نورون در زمان مشخص شده كدام گزينه درست است؟ - 28

  . توسط پمپ در حال انجام است ADPمصرف  )1
  .دهند دار، تغيير شكل مي دو نوع كانال دريچه )2
  . تري نسبت به آب ميان بافتي دارند غلظت بيش ختهياهاي مثبت درون  يون )3
  .شود متوقف مي ياختههاي سديم و پتاسيم به  ورود و خروج يون )4
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   ..........، بافتي منفي شد نسبت به مايع ميان ياختهدر پتانسيل عمل، بعد از اين كه پتانسيل الكتريكي درون  - 29

  )كتاب درسي 5ي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  . پتانسيل آرامش ايجاد شود دار سديمي بايد باز شوند تا هاي دريچه كانال )1
  .دار پتاسيمي بايد بسته شوند تا پتانسيل آرامش ايجاد شود هاي دريچه كانال )2
  . دار سديمي بايد بسته شوند تا پتانسيل عمل ادامه يابد هاي دريچه كانال )3
  .از شوند تا پتانسيل عمل ادامه يابددار پتاسيمي بايد ب هاي دريچه كانال )4

 يك نورون حسي، صحيح است؟ يكدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشا - 30

  )94آبان  8 -آزمون كانون )  (كتاب درسي 5ي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  . شوند دار پتاسيمي باز مي هاي دريچه در ابتداي پتانسيل عمل، كانال )1
  .شديداً كاهش خواهد يافت ياختهاز پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل بعد  )2
     .شوند دار پتاسيمي بسته مي  هاي دريچه كانال+ 30نزديك شدن پتانسيل عمل از صفر به  با )3
  .نسبت به خارج منفي خواهد شد ياختهدار سديمي، پتانسيل درون  هاي دريچه در پي بسته شدن كانال )4

   باشد؟ ارت در مورد پتانسيل الكتريكي غشاي نورون حركتي ماهيچه سه سربازو، صحيح ميكدام عب - 31
 )94آبان  22 - آزمون كانون(  )كتاب درسي 5 و 4 يها صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  

  . شود خارج نمي ياختهمي از يدر هنگام مثبت شدن پتانسيل غشاي نورون، هيچ پتاس )1
  .شود پتاسيمي آغاز مي هاي نشتي كانالهاي پتاسيم از  دار سديمي، خروجي يون يچهدرل با بسته شدن كانا )2
  . پتانسيل آن نقش دارد تنظيم ين درسه نوع پروتئ )3
  .باشد از دندريت مي تر كم آكسوندايت پيام عصبي در هسرعت  )4

   .......... زماني كه ،ي دو سر بازو ماهيچه به در مسير حركت پيام عصبي از نخاع - 32

 )با تغيير 95مرداد  15 – آزمون كانون(  )كتاب درسي – 5 و  4 يها صفحه –7و شكل  مرتبط با متن درس(  
  . شود كنند، يون سديم به صورت فعال از نورون خارج نمي پتانسيل غشاي نورون به سمت صفر ميل مي )1
  .دار خارج شوند هاي دريچه توانند از طريق كانال ز نميها هرگ سيميابد، پتا وي غشاي نورون كاهش مياختالف پتانسيل دو س )2
  . گيرد يابد، تغييري در ميزان سديم خروجي صورت نمي تراكم يون پتاسيم درون نورون بيش از پيش افزايش مي )3
  .دار ممكن است باز باشند هاي دريچه باشد، بعضي از كانال پتانسيل درون نورون نسبت به بيرون منفي مي )4

 )95مرداد  15 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 5و  4هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........پتانسيل آرامش  ..........انسيل عمل در پت - 33

  . است تر بيش ،از درون نورون اي ياخته هاي سديم درون مايع بين غلظت يون –همانند  )1
    .يابد افزايش نمي ،پذيري غشا نسبت به پتاسيم ميزان نفوذ –برخالف  )2
     .دولت برس ميلي+ 20و سوي نورون به در شرايط طبيعي ممكن است اختالف پتانسيل د –همانند  )3
  . پتاسيم فعاليت دارد –پمپ سديم  –برخالف  )4

   ..........در   ،با توجه به شكل مقابل، در مورد ثبت تغييرات پتانسيل غشاي نورون حس لمس - 34
 )95مرداد  15 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 5ي  صفحه 7شكل  مرتبط با متن درس و(  

  . پتاسيم فعاليتي ندارد –، پمپ سديم Dي  بر خالف نقطه Bي  نقطه )1
  .باشند هاي رانويه مي تنها مربوط به تغييرات پتانسيل غشا در گره Cو  Aهاي  بخش )2
  . گيرد ي، ورود يون سديم به درون نورون حسي انجام نمBي  در نقطه )3
  .است تر بيشي شروع پتانسيل عمل  در مايع اطراف دندريت از نقطه تجمع يون پتاسيم Dي  در نقطه )4

 )با تغيير 95مرداد  29 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 6و  5ي ها صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........در فعاليت هر دندريت دستگاه عصبي خود مختار   - 35

  . شود خارج نمي ياختهفر، پتاسيم از ص به - 70ا رسيدن پتانسيل غشا از زمان ب هم )1
  .شود مشاهده مي ياخته، ورود سديم در جهت شيب غلظت به داخل + 30پس از رسيدن پتانسيل غشا به  )2
  . شود پتانسيل عمل ايجاد شده در يك نقطه به صورت جهشي هدايت مي )3
  .دار پتاسيمي بالفاصله باز خواهند شد هاي دريچه ، كانال+ 30با شروع كاهش پتانسيل غشا از  )4

   )كتاب درسي 5 و 4 يها صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........حالت پتانسيل عمل  ..........در حالت استراحت نورون،  - 36

    .پتاسيم فعال نيست –پمپ سديم  –مانند ه )2   .شود سديم به درون وارد نمي –برخالف  )1
  .از درون است تر بيش ياختهتراكم سديم بيرون  –همانند  )4   .شوند خارج مي ياختهتري از  پتاسيم بيش –خالف بر )3
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 )96فروردين  18 – آزمون كانون()  مرتبط با متن درس 6 و 5 يها صفحه 7و شكل  كتاب درسي(  ..........در محل گره رانويه،  - 37

  . دهد سيم به سيتوسل رخ ميدر هنگام پتانسيل آرامش، ورود و خروج پتا )1
    .دهد ج پتاسيم بر خالف ورود پتاسيم به سيتوسل رخ ميدر هنگام پتانسيل آرامش، خرو )2
     .دهد در هنگام پتانسيل عمل، خروج فعال پتاسيم از سيتوسل رخ مي )3
  .دهد در هنگام پتانسيل عمل، ورود فعال سديم به سيتوسل رخ مي )4

   ..........اند، قطعاً  دار سديمي و پتاسيمي در بخشي از نورون بسته ههاي دريچ زماني كه كانال - 38

  )95آبان  21 –آزمون كانون )  (كتاب درسي 6و  5هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  . در حال انجام است ياختهخروج پتاسيم از  )1
    .پتاسيم در آن بخش به حداكثر خود رسيده است –فعاليت پمپ سديم  )2
     .داريم ياختهرا در آن بخش از  ياختهحداكثر ميزان غلظت يون سديم در  )3
  .اين بخش نورون بين دو غالف ميلين واقع است )4

در برقراري پتانسيل آرامش اثر  ..........  انباشته گردد، ياختهبا فرض اين كه در انسان، تراكم يون پتاسيم داخل نورون شديداً كاهش يافته و سديم درون  - 39
 )87 –سراسري (  )كتاب درسي 5ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .سوء دارد

    دار پتاسيمي هاي دريچه باز شدن كانال )2     پتاسيم –فعاليت پمپ سديم  )1
  در غشا ATPي  ن هيدروليزكنندهئيفعاليت پروت )4   دار سديمي هاي دريچه ه شدن كانالبست )3

 )95آذر  19 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 5و  4هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... نيست ممكن ..........در پتانسيل  - 40

  . باشد تر بيش ياختهاز بيرون  ياختهغلظت يون سديم درون  –آرامش  )1
  .در يك نورون مشاهده شود هاي پتاسيم به طور هم زمان ورود و خروج يون –آرامش  )2
  . باشند ستهبپتاسيمي هر دو هم زمان دار سديمي و   هاي دريچه كانال –عمل  )3
  .دنولت باز باش ميلي - 20دار پتاسيمي در اختالف پتانسيل  كانال دريچه –عمل  )4

   )كتاب درسي 5ي  صفحه 7مرتبط با شكل (  .......... فقط ياخته عصبي در زمان مشخص شده آكسوناي از غشاي  در منحني پتانسيل عمل در نقطه - 41

  . شود مشاهده مي اختهيها به  ورود يون )1
  .شود ها مشاهده مي ها به وسيله كانال انتقال يون )2
  . شود هاي مثبت مشاهده مي جايي يون جابه )3
  .كند را زياد مي ياختهپتاسيم بار مثبت خارج  –پمپ سديم  )4

 است؟ نادرستنورون حسي  آكسوني پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاي  كدام گزينه درباره - 42

 )94آبان  22 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 5ي  صفحه 7و شكل  با متن درسمرتبط (  

  . دار پتاسيمي بسته نخواهند شد هاي دريچه به صفر، كانال+ 30با رسيدن آن از  )1
    .شود مي ياختهبا شروع آن مقادير زياد سديم به طور ناگهاني وارد  )2
     .شود هاي سديم و پتاسيم به حالت اوليه مي رقراري تعادل غلظت يونپتاسيم سبب ب –در انتهاي آن، فعاليت پمپ سديم  )3
  .شود مشاهده نمي ياختهورود سديم به  -20به + 20زمان با رسيدن آن از  هم )4

 )95آبان  7 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 5و  4هاي  صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  .......... ،پتانسيل آرامش ..........تمام مدت زمان پتانسيل عمل در  - 43

  .شود ميياخته سديم وارد  –همانند  )2  . پتاسيم، فعال است –پمپ سديم  –برخالف  )1
 .شود خارج مي ياختهپتاسيم از  –برخالف  )4  . اند دار پتاسيمي بسته كانال هاي دريچه –همانند  )3

 ، صحيح است؟كدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاي يك نورون حسي -44

  )92 –سراسري )  (كتاب درسي 5و  4هاي  صفحه 7مرتبط با متن درس و شكل (  . شوند دار پتاسيمي باز مي هاي دريچه در ابتداي پتانسيل عمل، كانال )1
  .شديداً كاهش خواهد يافت ياختهبعد از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل  )2
  . شوند دار پتاسيمي بسته مي هاي دريچه كانال+ 30فر به با نزديك شدن پتانسيل عمل از ص )3
  .شود نسبت به خارج منفي مي ياختهدار سديمي، پتانسيل درون  هاي دريچه بسته شدن كانال پيدر  )4
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      هاي رانويه چه نقشي دارند؟ گره  
 )95آبان  7 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 6و  3ي ها صفحه 9كل مرتبط با متن درس و ش(  ..........هاي حسي، حركتي و رابط  رونوي انواع ن در همه - 45

  . با مايع اطراف در تماس است آكسونغشاي پايانه  )1
  .دهد هاي بدون ميلين انتقال مي تر از رشته ي داراي ميلين پيام عصبي را بسيار سريع هر رشته )2
     .ميلين احاطه كرده است يها را غشا ي نورونا ياختهجسم  )3
  .شوند ي خارج ميا ياختهي جسم  و دندريت از يك نقطه آكسون )4

 )85 –سراسري (  )كتاب درسي 6 و 2 يها مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستدر ارتباط با غالف ميلين، كدام عبارت  - 46

    . گيرد و دندريت قرار مي آكسونبر سطح خارجي  )1
    .شود ته ميهاي غير عصبي ويژه ساخ ياختهتوسط يك دسته از  )2
  . شود ي عصبي مي باعث افزايش سرعت سير پيام عصبي در طول رشته )3
  .شود ياخته عصبي با آب ميان بافتي ميسبب افزايش تماس غشاي  )4

 )85 - سراسري خارج از كشور (  )كتاب درسي 6 و 2 يها صفحه 9مرتبط با متن درس و شكل (  ؟نيستكدام عبارت درباره ميلين صحيح  - 47

    .پالسمايي است ياز جنس غشا )2 .شود تسريع در انتقال پيام عصبي مي موجب )1
     .شود هاي نوروگليا توليد مي ياختهتوسط  )4  .ي آن، داراي قدرت تقسيم ميتوز هستند هاي سازنده ياخته )3

   )رسيكتاب د 7و  6 ،5، 3 يها صفحه 4و فعاليت  9 و 3هاي  شكل ،مرتبط با متن درس(  گزينه درست است؟ كدام - 48

     .ميلين تنها عامل مؤثر در سرعت هدايت پيام عصبي است )1
    .وجود دارد دار دريچههاي  كانال ،دار در هر قسمت غشاي ياخته عصبي ميلين )2
     .محل دريافت پيام است ،اي همانند دندريت جسم ياختهدار  هاي عصبي ميلين در ياخته )3
  .يابد تا به انتهاي رشته عصبي برسد شود، نقطه به نقطه انتقال مي عصبي ايجاد ميوقتي پتانسيل عمل در يك نقطه از ياخته  )4

 كنند هاي عصبي، پيام عصبي را منتقل مي ياخته.  
 )95آبان  21 –آزمون كانون )  (كتاب درسي 7و  4هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  كند؟ ي زير را صحيح تكميل مي كدام گزينه، جمله - 49

   ».شود ديده مي .......... از غشاي پالسمايي به  ATPمصرف  ..........ر پتانسيل آرامش قرار دارد، زماني كه نورون د«

  فضاي سيناپسي –ي عصبي، با  آزاد سازي انتقال دهنده )2   مايع ميان بافتي –انتقال سديم، بدون  )1
  مايع ميان بافتي –با انتقال سديم به كمك كانال و  )4   سيتوپالسم نورون –انتقال پتاسيم، با  )3

   )كتاب درسي 7ي  صفحه 4فعاليت  8 و 7 ،6هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... ،در انسان ماهيت هدايت پيام عصبي - 50

    .مانند انتقال پيام، شيميايي استه )2   .مانند انتقال پيام، الكتريكي استه )1
  .تقال پيام، شيميايي استبرخالف ان )4   .برخالف انتقال پيام، الكتريكي است )3

   ر درستي از اين رشته عصبي باشد؟يتواند تفس دهد، كدام عبارت مي ي پيام عصبي را در طول يك رشته عصبي نشان مي شكل زير سير نقطه به نقطه - 51

   )كتاب درسي 6ي  صفحه 8متن درس و شكل  مرتبط با(                              .دهد رخ مي» ب«سمت  فرض شود، انتقال پيام در آكسون ،تاراگر اين  )1
    .واقع است» ب«نورون در سمت  اي ياختهفرض شود، جسم  آكسون ،اگر اين تار )2
     .است»  الف«تواند دندريت باشد و هدايت پيام به سمت  اين تار مي )3
  .واقع است» الف«نورون در سمت  اي ياختهتواند دندريت باشد و جسم  اين تار مي )4

   )كتاب درسي 7ي  صفحه 10مرتبط با متن درس و شكل (  ..........اي  محل سيناپس ياخته عصبي حركتي با ياخته ماهيچهدر  - 52

     .شوند هاي حاوي ناقل عصبي وارد فضاي سيناپسي مي چه كيسه )1
    .شوند آزاد مي ،ناقل عصبي با مصرف انرژي و به صورت انتقال فعال )2
     .چه حاوي ناقل عصبي است براي كيسه اي يرندهاي داراي گ ياخته ماهيچه )3
  .كند اي پتانسيل غشاي آن تغيير مي هصال ناقل عصبي به ياخته ماهيچات يدر پ )4
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 )94آبان  8 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 8و  7 ،5 هاي صفحه 7و شكل  مرتبط با متن درس(  صحيح است؟ ديگر يكها با  كدام گزينه در مورد ارتباط نورون - 53

  .شوند وارد فضاي سيناپسي مي آكسوني  ها از پايانه سيناپسي، وزيكول از نورون پيش) لفا
  .باشد مي+ 30به  - 70غشا از  پتانسيل در غشاي نورون پس سيناپسي همواره تغيير) ب
  .شوند سيناپسي مي هاي عصبي سبب تغيير پتانسيل الكتريكي نورون پس دهنده انتقال) ج
   .سيناپس پيدا كند ،نورون بعدي اي ياختها جسم يتواند با دندريت  مي آكسوني  پايانه) د

  ب و د )4  الف و ج )3  ج و د )2  الف و ب )1
 كند؟  ل مييمي زير را به درستي تك عبارت جملهدر ارتباط با سيناپس در سيستم عصبي انسان، كدام  - 54

 )95مرداد  15 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 8و  7 ،3 هاي صفحه 3و شكل  مرتبط با متن درس(  »..........ممكن نيست « 

     .يني به درون مجرا را داشته باشداي پروتئ ي اگزوسيتوز مادهسيناپسي تواناي پس ياخته )1
    .پس سيناپسي، فعاليت آن مهار شود ياختهبا تغيير پتانسيل غشاي  )2
     .وسيتوز شوندي يك نورون رابط به فضاي سيناپسي اگزآكسوني  هاي پايانه وزيكول )3
  .عصبي كه حاوي هسته است ايجاد شود ياختهو بخشي از  آكسونيك سيناپس بين پايانه  )4

   ..........كند  نزديك مي اي ياختهبخشي از آن كه پيام را به جسم  ..........كند،  دور مي اي ياختهبخشي از هر نورون كه پيام عصبي را از جسم  - 55

   )92 –سراسري (  )كتاب درسي 8ي  صفحه مرتبط با متن درس(    .باشد ن ميافراوداراي انشعابات  –خالف بر )1
    .توسط غالفي از جنس ليپيد پوشانده شده است –مانند  )2
     .باشد واجد شبكه آندوپالسمي گسترده و هسته مي –مانند  )3
  .تواند از طريق غشاي خود به وزيكول هاي سيناپسي بپيوندد مي –برخالف  )4

    )كتاب درسي 8و  7هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .سيناپس برقرار كند ، ..........با  تواند نمي ،..........نورون  آكسونه پايان - 56
  غير عصبي ياخته –حركتي  )4  نورون حركتي –رابط  )3  نورون رابط –حسي  )2  .عصبيغير ياخته –حسي  )1

 )كتاب درسي 8 و 7 يها مرتبط با متن درس صفحه(  ؟نمايد ل مييمي تكچند مورد جمله زير را به درست - 57

  »..........ناقل عصبي « 
  .برسد آكسونرا طي نمايد تا به پايانه  آكسونتواند طول  مي) الف
  .دار ياخته عصبي ساخته شود تواند در بخش هسته مي) ب
  .شود سيناپسي به گيرنده خود در سطح غشا متصل مي در ياخته پس) ج
   .شود دار وابسته به ولتاژ باعث باز شدن آن مي نال دريچهبا اتصال به كا) د

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4  
 )كتاب درسي 8و  7هاي  مرتبط با متن درس صفحه(    .نمايد كامل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به طور  - 58

   »..........ناقل عصبي « 

    .سيناپسي را مهار و يا تحريك نمايد تواند ياخته پس مي )2   .وارد شود سيناپسي خارج و يا به آن تواند از پايانه ياخته پيش مي )1
  .تواند به كمك پمپ وارد فضاي سيناپسي شود مي )4   .يه شودزتواند توسط آنزيمي در فضاي سيناپسي تج مي )3

   .دهد رخ مي يسيناپس پس ياختهبدين ترتيب انتقال پيام عصبي از يك نورون به  ،.......... -59
 )95آبان  21 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 8 و 7 يها صفحه ط با متن درسمرتب(  

     .رسد ي ميآكسوني  پتانسيل عمل به پايانه ،ها با غشاي پالسمايي دنبال ادغام وزيكول به )1
    .شوند سي آزاد ميهاي عصبي از طريق كانال هاي يوني به فضاي سيناپ ي، ناقلآكسوني  زمان با رسيدن پتانسيل عمل به پايانه هم )2
     .شوند ي عصبي به فضاي سيناپسي آزاد مي ي، وزيكول هاي حاوي انتقال دهندهآكسوني  زمان با رسيدن پتانسيل عمل به پايانه هم )3
  .دهند سيناپسي تغيير شكل فضايي مي پس ياختههاي سطح  هاي عصبي به فضاي سيناپسي، گيرنده به دنبال آزاد شدن انتقال دهنده )4

 )كتاب درسي 8ي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستدام گزينه ك - 60

     .شود باعث هدايت بيش از حد پيام مي طور مستقيم به باقي ماندن ناقل عصبي در فضاي سيناپسي )1
    .هاي عصبي باقي مانده از فضاي سيناپس تخليه شوند هاي جديد در سيناپس بايد ناقل براي انتقال پيام )2
     .گردد سيناپسي جذب مي يا توسط ياخته پيش ،خليه ناقل عصبي از فضاي سيناپسي يا تجزيه شدهبراي ت )3
  .شود كار دستگاه عصبي مي در تغيير در ميزان طبيعي ناقل هاي عصبي منجر به بيماري و اختالل )4
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  ساختار دستگاه عصبي
  دستگاه عصبي مركزي

هـاي   دستگاه پيام در اين .داران شامل مغز و نخاع است در مهره
ورت لـزوم منجـر بـه    صـ شـود و در   حسي وارد شده بررسي مـي 

  )7شكل ( .گردد صدور پاسخ حركتي مي
ي  كـه مـاده  انـد   ي سـفيد و خاكسـتري   خاع داراي مـاده مغز و ن

 هـاي  هاي عصـبي و رشـته   ياخته اي شامل جسم ياختهخاكستري 
 هـاي  ي سـفيد از تجمـع رشـته    بدون ميلين اسـت و مـاده   عصبي

اين بخش دچـار   MSدار ايجاد شده كه در بيماري  ميلين صبيع
  .شود آسيب مي

  

  حفاظت از مغز و نخاع
  : شود از مغز و نخاع انسان توسط اجزاء زير محافظت مي

  ها  هاي جمجمه و ستون مهره استخوان )1
است  از جنس بافت پيوندي مننژ كه داراي سه پردههاي  پرده )2
بـراي   پر كـرده كـه   نخاعي –مايع مغزي  ها را فضاي بين پردهو 

  . گيري وجود دارد ضربه
ها  مغزي كه مانع ورود بسياري از مواد و ميكروب –سد خوني  )3

  . شود مي به مغز
داران از جنس استخوان است امـا در   جمجمه در بسياري از مهره

. اسـت مـاهي از جـنس غضـروف     بعضي از ماهيان ماننـد كوسـه  
ژ در مخ با ماده خاكسـتري و در نخـاع بـا    ي منن ترين اليه داخلي

  )8شكل (. ماده سفيد در تماس است
  

  غزم
در انسان مغز از سه بخش اصلي مخ، مخچه و ساقه مغز تشـكيل  

  . شده است
ي بيشتر حجم مغـز كـه از طريـق     دهنده هاي مخ، تشكيل كره نيم

اي و  رنـگ نظيـر رابـط پينـه     هاي سـفيد  هاي عصبي در رابط رشته
  .اند با هم در اتصال ،گوش سه

  . سامانه ليمبيك نيز از ساختارهاي ديگر مغز است
طور مثـال   به. هاي حسي، حركتي و ارتباطي است مخ داراي بخش

  . دنرس سري مخ مي هاي بينايي چشم به لوب پس پيام
ترين لوب مخ است و با دو لوب گيجگـاهي و   لوب پيشاني بزرگ

و گيجگاهي هركدام با سه  لوب آهيانه. آهيانه مرز مشترك دارد
  )9شكل (. لوب ديگر مرز مشترك دارند

تـرين   ترين قسمت پل مغزي اسـت، امـا پـايين    بزرگ ،در ساقه مغز
در بين اين دو بخـش  . النخاع در ارتباط با نخاع است بخش آن بصل

هاي چهارگانـه خـود در    پل مغزي قرار دارد كه از طريق برجستگي
مخچـه در پشـت   . و حركت نقـش دارد  هاي شنوايي، بينايي فعاليت

هاي  دستگاه عصبي مركزي از گيرنده عالوه برو  دارد ساقه مغز قرار
مخچه مركز تنظيم وضـعيت بـدن و    .كند دريافت مي نيز حسي پيام

  .كره مخچه است تعادل است و كرمينه رابط بين دو نيم

 دستگاه عصبي مركزي و محيطي– 7شكل 

 مننژ – 8شكل 

 مخ – 9شكل 
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  مغزساختارهاي ديگر 
فيــز  ي اپــي غــدهد ريــز ماننــ هــاي درون درون مغــز انســان غــده

  )10شكل (. دنوجود دار) نهنجزير(و هيپوتاالموس  )رومغزي(
  .هاي حسي است م محل پردازش اوليه و تقويت اغلب پيا: نهنج

اي بدن، تعداد ضربان در اعمال متعددي مانند تنظيم دم: زيرنهنج
  .نقش دارد و خواب گرسنگي ،تشنگي قلب،

اتصــال تــاالموس و در : )اي ي كنــاره ســامانه(دســتگاه ليمبيــك 
همچنين در احساساتي مانند . هيپوتاالموس به قشر مخ نقش دارد

  .ترس، لذت و همانند مخ در حافظه داراي نقش است
يادگيري نقش  حافظه و همانند مخ در: )اسبك مغزي(هيپوكامپ 

  .ي ليمبيك است دارد و يكي از اجزاي سامانه
  

   است مصرف يك ماده يا انجام يك رفتار وابستگي هميشگي به: اعتياد             
  .آورد وجود مي كه ترك آن مشكالت جسمي و رواني براي فرد به            

  منجر به ترشح   بيشتر اثر بر ليمبيك                  
  دوپامين احساس لذت                               
  كاهش خودكنترلي  مخاثر بر                  
  گيري و تصميم                                          

  در لوله گوارش به سرعت جذب جذب سريع                                       
  و اثر بر مغز                                       

  قلبي ش فعاليت بدني و كاهش هوشياريكاه                         
  در درازمدت منجر به مشكالت كبدي،              

  و سرطان قلبيسكته                                     
  هاي مخ  هاي بويايي، نيمكره لوب: از نماي پشتي                         

  .مخچه و نخاع قابل مشاهده استو                       
  هاي مخ  ، نيمكرههاي بويايي لوب: از نماي شكمي                      

  .اند كياسماي بينايي قابل مشاهدهساقه مغز و و مخچه،                         
  اي رابط پينه                                           
  رابط سه گوش              

  2و1هاي  بطن يها ابطر در دو طرف     نيبخش درو                     
  تاالموس در زير رابط سه گوش                                          
  بطن سوم ها عقب تاالموس                                          

                                          لبه پايين آن اپي فيز  
   نخاع 

ي  النخاع تا دومين مهـره  ها قرار دارد و از بصل درون ستون مهره
  .كمر كشيده شده است

نخاع در مركز خود ماده خاكستري و در كنار داراي ماده سـفيد  
هر عصب . جفت عصب خارج شده است 31از طرفين آن  .است
ي يك ريشه پشتي براي ورود پيام حسي از گيرنده حسـي و  نخاع

كننده  ي شكمي براي خروج پيام حركتي به اندام عمل يك ريشه
هـاي   آكسـون عصب نخاعي عالوه بر غالف پيونـدي داراي  . دارد

تواند دستور حركتي  نخاع خود مي. هاي بلند است بلند و دندريت
مغـز   پـردازش  بـراي هاي حسي را  يا پيام) انعكاس(صادر نمايد 

  )12شكل (. نمايدارسال 

 مغز انسان و ساختارهاي آن – 10شكل 

اعتياد

  شريح مغزت
 گوسفند

 اعتياد به الكل

  مواد اعتيادآور و مغز
 )11شكل (

 نخاع و عصب نخاعي– 12شكل 

ي اعتيادآور بر فعاليت  اثر يك ماده – 11شكل 
 مغز با بررسي مصرف گلوكز
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دستگاهعصب�دستگاهعصب�
مر�زيمح�ط�

پ�امحس�

پ�امحر�ت�

بخش
حس�

بخش

پ�'ري خودمختالاير

حر�ت�
مغزهنخاع

پالايراسمچپات�8سمچپات�8

  دستگاه عصبي محيطي
اي  دســتگاه عصــبي محيطــي و مركــزي داراي ارتبــاط دو طرفــه

جفت عصـب نخـاعي و    31دستگاه عصبي محيطي شامل . هستند
جفت عصب مغزي است كه بـه دو بخـش حسـي و حركتـي      12

  . شود تقسيم مي
ت و بخش حركتي هاي حسي در ارتباط اس بخش حسي با گيرنده

را  هـا  بخش حركتي كه پيام. مرتبط است كننده هاي عمل با اندام
دسـتگاه عصـبي پيكـري     ،كنـد  هاي اسكلتي ارسال مي به ماهيچه

را بـه   هـا  بوده و معموالً ارادي است و بخـش حركتـي كـه پيـام    
كند، خودمختـار اسـت و از    غدد ارسال ميماهيچه صاف، قلبي و 

ي حالت آرامش در  كه برقرار كننده) حس هم(اعصاب سمپاتيك 
كـه در زمـان   ) حـس  پـادهم (بدن است و اعصاب پاراسـمپاتيك  

  )13شكل ( .ل شده استهيجان فعال است، تشكي
  

  دستگاه عصبي جانوران
مهرگان مانند پالناريـا،   داران و گروهي از بي دستگاه عصبي مهره

حشرات و كرم خاكي داراي دو بخش مركزي و محيطي است اما 
  . شود در هيدر سازماندهي مركزي و محيطي ديده نمي

    يك طناب عصبي پشتيو مغز : انسان              
  دار يك طناب عصبي شكمي گره ومغز : دستگاه عصبي     حشرات

  مغز و دو طناب عصبي: مركزي            پالناريا   
هـا   اند كه مجموع آن به دستگاه عصبي مركزي، اعصاب متصل

  )14شكل ( .عصبي محيطي را ايجاد نموده است هدستگا
بيشـتر   آشناييهايي كه با عالمت ستاره مشخص شده، جهت  شكل *

مطالبي از كتاب درسي كه فاقد شـكل اسـت،    دانش آموزان در مورد
  .ارائه شده است

  

    دستگاه عصبي مركزي  
 )كتاب درسي 9ي  صفحه 12و شكل مرتبط با متن درس (  نمايد؟ چند مورد جمله زير را به درستي كامل مي - 61

        »..........در انسان، دستگاه عصبي «
  .مركزي از دو بخش ماده سفيد و ماده خاكستري تشكيل شده است) الف
  .كند هاي عمل كننده ارسال مي هاي حركتي را به اندام محيطي پيام) ب
  .ها امتداد دارد است كه تا انتهاي ستون مهره مركزي شامل نخاع) ج
   ».نمايد به دستگاه عصبي مركزي ارسال مي را هاي حسي دريافتي از محيط و درون بدن محيطي پيام) د

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4  
 )كتاب درسي 10و  9هاي  صفحه 13مرتبط با متن درس و شكل (  نمايد؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به طور  - 62

     ».......... ،ندر محافظت از دستگاه عصبي مركزي انسا« 

     .مانند اليه خارجي از جنس بافت پيوندي است، نقش دارد ي مياني مننژ كه هم اليه )1
    .قرار دارد، نقش دارد ي مننژ ترين اليه خارجينخاعي كه بين استخوان جمجمه و  –مايع مغزي  )2
     .گيرد ي مياني مننژ انجام مي گيري توسط مايعي در طرفين اليه ضربه )3
  .مغز و نخاع، بافت استخواني نيز نقش محافظتي دارد ي مننژ ترين اليه خارجي بيرون ازدر  )4

 دستگاه عصبي محيطي  –13شكل 

 جانوران دردستگاه عصبي – 14شكل  *
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 )94آذر  6 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 10و  9هاي  صفحه 13مرتبط با متن درس و شكل (  ..........مغزي  - سد خوني  - 63

     .كند ي ميها به مغز جلوگير نوعي بافت پيوندي است كه معموالً از ورود ميكروب )1
    .دهد ي عبور نمي هاي مغزي نقش داشته باشد، اجازه ياختهاي كه در متابوليسم  به هر ماده )2
     .نكندها به مغز جلوگيري  از ورود بعضي مواد مضر و ميكروبممكن است  )3
  .كند حاوي مايعي است كه از برخورد مغز به استخوان در حين حركت جلوگيري مي )4

 .باشد مي .......... ،بخشي از مننژ كه به قشر مخ انسان چسبيده است به طور معمول، -64

     )94 –سراسري خارج از كشور )  (كتاب درسي 10و  9هاي  صفحه 13و شكل  مرتبط با متن درس(  مغزي فاقد نقش –در ايجاد سد خوني  )1
  ، در تماس مستقيمي مننژ ترين اليه خارجيبا  )2
    ت پوششي يك اليهي نوعي باف يرندهدر برگ )3
  نخاعي - ادير فراواني مايع مغزي در ساختار خود، داراي مق )4

   مغزي كرده است؟  - هاي مغزي نقشي ندارند، كدام را تبديل به سد خوني  ياختهدر متابوليسم  نداشتن منفذ براي عبور موادي كه - 65

 )86 –كشور  سراسري خارج از(  )كتاب درسي 10و  9 ،2 هاي صفحه –مرتبط با متن درس(  

  ادهبافت سنگفرشي س )4  بافت سنگفرشي مركب )3  ها غشاي نورون )2  هاي نوروگليا ياخته )1
 )كتاب درسي 10و  9هاي  صفحه 13و شكل  مرتبط با متن درس(  ..........  ي آن، ترين اليه داخلي .......... ي مننژ ترين اليه درانسان، خارجي - 66

     .باشد داراي حفره مي –برخالف  )1
    .مغزي نقش دارد –در ايجاد سد خوني  –برخالف  )2
     .از نوعي بافت پوششي ساخته شده است –مانند ه )3
  .نخاعي دارد –در ساختار خود مقادير فراواني مايع مغزي  –همانند  )4

   )كتاب درسي 16و  15، 3هاي  صفحه 20و  3 هاي مرتبط با متن درس و شكل(    ..........در مقايسه ياخته عصبي حسي پوست دست با ياخته عصبي حركتي،  - 67

     .دندريت ياخته عصبي حسي كامالً خارج از دستگاه عصبي مركزي است )1
    .آكسون ياخته عصبي حركتي كامالً خارج از دستگاه عصبي مركزي است )2
     .اي ياخته عصبي رابط سيناپس دارند هر دو با جسم ياخته )3
  .ده خاكستري دستگاه عصبي مركزي قرار دارداي هر دو درون ما جسم ياخته )4

 مغز  
 )كتاب درسي 10ي  صفحه 14مرتبط با متن درس و شكل (  نمايد؟ ي زير را به دستي كامل مي چند مورد جمله - 68

  ».......... ترين بخش مغز انسان بزرگ«
  .اند اي و رابط سه گوش به هم متصل هينپ رابطكه توسط  داراي دو نيمكره است) الف
  .كند زمان از همه بدن اطالعات را دريافت مي كره است كه به طور همداراي دو نيم) ب
  .ارتباطي است هاي حسي، حركتي و داراي بخش) ج
   .اند داراي دو نيمكره است كه از لحاظ عملكرد كامالً قرينه) د

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4  
 )كتاب درسي 10و  9ي ها صفحه 12و شكل  مرتبط با متن درس(  نمايد؟ كامل مي نادرستي جمله زير را به طور  ،كدام گزينه - 69

   ».............، هاي مخ رهكنيم«

     .اند داري به هم متصل هاي عصبي ميلين توسط رشته )1
    .در قسمت قشري جايگاه پردازش نهايي اطالعات ورودي به مغز است )2
     .هايي از نيمكره راست است شكارهاي اختصاصي نيز دارند و توانايي در رياضيات مربوط به بخ )3
  .هاي عصبي بدون ميلين است و رشته اي ياختهدر بخش خارجي تجمع جسم  )4
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   )كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........  تفكر و عملكرد هوشمندانه - 70

     .كره چپ مخ است هايي از نيم همواره نتيجه فعاليت بخش )1
    .ز مخ با شيارهاي متعدد و سطح وسيع استهمواره نتيجه فعاليت بخشي ا )2
     .مغز است ي مننژ ترين اليه خارجيهمواره نتيجه فعاليت بخش مجاور  )3
  .النخاع امتداد دارد همواره نتيجه بخشي از مغز است كه از مغز مياني تا بصل )4

 )كتاب درسي 10ي  مرتبط با متن درس صفحه(    كدام موارد صحيح است؟ - 71

  .شود حسي قشر مخ ارسال مي  هايي به بخش چشم پياماز شبكيه ) الف
  .شود هايي به ماهيچه چهار سر ران ارسال مي از قشر مخ پيام) ب
   .شود ها ارسال مي هايي به غده از بخش حركتي قشر مخ پيام) ج

  الف، ب، ج )4   ب، ج )3  الف، ج )2  الف ، ب )1
  به ترتيب، با چند لوب ديگر مرز مشترك دارند؟  ي مخ انسان، لوب آهيانه و لوب گيجگاهي در هر نيمكره - 72

    )96 - سراسري )  (كتاب درسي 10ي  صفحه 15 شكلمرتبط با (  
  2و  2 )4  3و  2 )3  3و  3 )2  2و  3 )1

 )كتاب درسي 11و  10هاي  صفحه 16و شكل  مرتبط با متن درس(    ساقه مغز كدام موارد صحيح است؟ مورددر  - 73

  .ي متعدد استهاي خاكستر داراي بخش) الف
  .برجستگي است 4بخشي از آن داراي ) ب
  .در بخش مياني خود داراي مغز مياني است) ج
   .در حركت سر و چشم به سمت منبع صدا دخالت دارد) د

  ج، د )4  ب، ج، د )3  الف، ب، د )2  الف، ب )1
   )كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستدر كدام گزينه مركز عمل بيان شده  - 74

    پل مغزي: اشكتنظيم ترشح  )2     پل مغزي: مركز انعكاس بلع )1
  النخاع بصل: انعكاس عطسه و سرفه مركز )4  النخاع بصل: يم ضربان و فشار خونتنظ )3

 )83 –سراسري (  )كتاب درسي 11ي  صفحه 16مرتبط با متن درس و شكل (  در شكل مقابل، نقش بخشي كه با عالمت سؤال مشخص شده، كدام است؟ - 75

     تنظيم انقباض ميوكارد قلبي )1
    هاي حسي تقويت و انتقال پيام )2
     ت بدنوضعيتصحيح و تغيير  )3
  پردازش اطالعات دريافتي و حافظه )4
  
 ساختارهاي ديگر مغز  

   )كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... محل پردازش اوليه و تقويت اطالعات حسي - 76

     .كند تمام اطالعات حسي بدن را دريافت نموده و سپس به مخ ارسال مي )1
  .سامانه ليمبيك با قشر مخ ارتباط دارد توسطبه همراه هيپوتاالموس  )2
     .در پايين مركز تنظيم ضربان قلب، تشنگي و گرسنگي قرار دارد )3
  .هاي بدن نيز است اندام هاي حركتي و ارسالي به هاي حسي مركز تقويت پيام عالوه بر پيام )4

   )كتاب درسي 11ي  صفحه 16و شكل  مرتبط با متن درس(  .......... هيپوكامپ هب با آسيب - 77

     .شود يل نمحافظه كوتاه مدت دچار اختال )1
    .شود ابي نمييهاي بلند مدت دچار باز حافظه )2
     .ماند هاي جديد حداكثر براي چند ساعت در ذهن باقي مي نام )3
  .شود هاي كوتاه مدت به بلند مدت حتي با تكرار زياد دچار اختالل مي ديل حافظهتب )4
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   )كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن درس صفحه( .......... هر بخشي از مغز كه در تنظيم فشار خون نقش دارد قطعاً - 78

    .بخشي از سامانه ليمبيك است )2     .بخشي از ساقه مغز است )1
  .در تنظيم ضربان قلب نيز دخالت دارد )4  .خالت داردتنظيم تنفس نيز ددر  )3

 )با تغيير 95آذر  5 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 11 و 5 يها مرتبط با متن درس صفحه(  .......... هر بخش از مغز كه در يادگيري دخالت دارد، قطعاً - 79

    .پتانسيل غشا است هايي با توانايي تغيير ياختهداراي  )2     .ي مغز قرار دارد در پشت ساقه )1
    .هاي خود چندين رابط دارد كره دو نيم در بين )4  .ها مؤثر است در تنظيم ترشح بسياري از هورمون )3

 )كتاب درسي 11ي  صفحه 16مرتبط با متن و شكل (  ؟است نادرستبا توجه به شكل مقابل چند گزينه در مورد عالمت سؤال  - 80

  .اردپردازش اطالعات حسي را به عهده د) الف
  .شود كه در تنظيم دماي بدن نقش دارد متصل مي يها به بخش اي از نورون ي گسترده توسط شبكه) ب
  .آيد ي نقاط بدن در آن گرد هم مي اطالعات حسي از همه) ج
 .دهد شود كه اطالعات را درون دستگاه عصبي انتقال مي ي مغز محسوب مي بخشي از ساقه) د

1( 4    2( 2    
3( 1    4( 3  

     ».......... كه شود ميكنترل  يبدن توسط بخشدمايي ايستايي  هم« است؟   نادرستعبارت، كدام  - 81

     )كتاب درسي 12و  11هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .كند بسياري از اعمال حياتي بدن را تنظيم مي )1
    .استخواب مركز گرسنگي و تشنگي و همچنين  )2
     .حسي و حركتي بدن قرار داردهاي  ترين مركز تقويت پيام زير مهم )3
  .شود توسط سامانه ليمبيك به قشر مخ مرتبط مي )4

 )92 –سراسري خارج از كشور (  )كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........هيپوتاالموس  .......... در انسان تاالموس، - 82

     .باشد ي مغز مي جزيي از ساقه –برخالف  )1
    .هاي عصبي نقش دارد ل پيامدر انتقا –مانند ه )2
     .ها در ارتباط است اي از نورون ي گسترده با شبكه –برخالف  )3
  .كند مربوط به نقاط مختلف بدن را تقويت مي يي اطالعات حس همه –مانند ه )4

   ».......... سان آسيب جدي وارد شود، در اين صورتناگر به دستگاه ليمبيك ا« است؟ نادرستكدام  - 83

 )91  –سراسري خارج از كشور (  )كتاب درسي 11ي  صفحه 17با متن درس و شكل مرتبط (  

    .واكنش فرد نسبت به بوها تغيير خواهد كرد )2  .گردد فرد عوض مي يبخشي از رفتارهاي احساس )1
  .شود ميهاي بدن دستخوش تغيير  ي انعكاس همه )4  .فرد از نظر يادگيري مطالب جديد ناتوان مي گردد )3

 )با تغيير 95آذر  19 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... صبي در مغز عهاي  و انتقال پيام تمهم تقوي مركز - 84

    .توانند در پردازش اطالعات حسي نقش مهمي ايفا كنند مي )2     .در زير مغز مياني قرار دارند )1
  .در پايين مركز تنظيم دماي بدن قرار دارد )4  .ندارند ترين بخش مغز ارتباطي با بزرگ )3

 )با تغيير 88 –سراسري (  )كتاب درسي 11ي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستكدام عبارت،  - 85

     .، مخچه استتنظيم وضعيت بدن و تعادلترين مركز  مهم )1
    .شود النخاع تنظيم مي بسياري از اعمال حياتي توسط بصل )2
     .ي مغز، تاالموس است ههاي حسي و حركتي در ساق ويت پيامترين مركز تق مهم )3
 .شود ترين پردازش اطالعات حسي و حركتي در قشر خاكستري مخ انجام مي بيش )4

 )با تغيير 95آبان  21 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........قطعاً  .......... هر قسمتي از مغز انسان كه - 86

     .هاي متصل به قشر مخ است اي از نورون ي گسترده شبكه –در حافظه نقش دارد  )1
    .باشد ترين مركز يادگيري اعمال موثر در حفظ تعادل در بدن مي مهم –از دو نيم كره تشكيل شده است  )2
     .شود سوب ميي مغز مح جزيي از ساقه –نقش مهمي در شروع پردازش اطالعات حسي دارد  )3
  .باشد بويايي مي هاي لوبمتصل به  –و در حس لذت نيز نقش دارد  در ارتباط استقشر مخ  وتاالموس و هيپوتاالموس با  )4
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    )96 –سراسري )  (كتاب درسي 11و  10 ،2 يها مرتبط با متن درس صفحه(  اي دارد؟  هر يك از مراكز مغزي در انسان، چه مشخصه - 87
  . كند هاي عصبي توليد مي دهنده فقط انتقال )2  . مغز قرار گرفته است ي در باالي ساقه )1
  . پردازد ي نقاط بدن مي به پردازش اطالعات حسي مربوط به همه )4  . هاي عصبي و غيرعصبي تشكيل شده است ياختهاز  )3
 عتيادا  

   )كتاب درسي 13و  10 ،9هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  ..........مغزي  - در انسان از سدخوني - 88

    .اكسيد توانايي عبور دارد اكسيژن برخالف كربن دي )2  .گلوكز بر خالف آمينواسيد توانايي عبور دارد )1
  .آور مانند الكل توانايي عبور دارند مواد اعتياد )4     .ها توانايي عبور ندارند ميكروب )3

   )رسيكتاب د 13و  12هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... اعتياد  - 89

     .همواره وابستگي به يك ماده مخدر است )1
    .همواره با اثر بر بخشي از سامانه ليمبيك همراه است )2
     .ي به مصرف يك ماده يا انجام يك رفتار استوابستگي هميشگ )3
  .حاصل از آزاد شدن ناقل عصبي دوپامين همراه است يخوشتنها با سر )4

 )كتاب درسي 13و  12هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  ».......... اعتياد« كدام گزينه صحيح است؟  - 90

  .دانند پذير مي به مواد اعتياد آور را بيماري برگشت) الف
  .كند هايي است كه در فرد احساس لذت و سرخوشي ايجاد مي با آزاد شدن هورمون) ب
  .دهد كاهش ميو خودكنترلي را  هايي از قشر مخ تأثير گذاشته به مواد اعتيادآور بر بخش) ج
   .شود گي و افسردگي مي حوصله با افزايش توليد دوپامين در سامانه ليمبيك منجر به كسالت، بي) د

  ب، د )4  ج، د )3  الف ، ج )2  الف، ب )1
 )كتاب درسي 13و  12هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  ».......... مصرف الكل« نمايد؟  درستي كامل مي چند مورد جمله زير را به - 91

 هاي عصبي بازدارنده برخالف تحريكي اثر دارد بر فعاليت ناقل.  
 شود كبدي مي شديد مدت منجر به مشكالت در كوتاه.  
 دهد هاي محيطي را كاهش مي زمان واكنش به محرك.   

  3 )4   2 )3  1 )2   صفر )1
  تشريح مغز  

 )كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7و فعاليت  مرتبط با متن درس(  ».......... گوسفندمغز  2و  1هاي  بطن«نمايد؟  درستي كامل مي چند مورد جمله زير را به - 92

  دنو رابطه سه گوش قرار دار اي پينهبين جسم.  
 اند در داخل خود اجسام مخطط را جاي داده.  
  نخاعي را دارند –در داخل خود شبكه مويرگي ترشح كننده مايع مغزي.   

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1
   )كتاب درسي 15و  14هاي  صفحه 7مرتبط با فعاليت (  .......... ريح مغز گوسفنددر تش - 93

     .قرار دارد اي پينهاي، رابط سه گوش در زير جسم  هيندر عقب جسم پ )1
    .اي در زير آن يك تاالموس قابل مشاهده است هينپ رابطبا برش  )2
     .ها قرار دارد بطن سوم در عقب تاالموس )3
  .قرار داد فيز اپيااليي بطن سوم، غده در لبه ب )4

   )كتاب درسي 15و  14 ،10 هاي صفحه 7مرتبط با فعاليت (  .......... فيز ساختاري وجود دارد كه هاي دروني مغز گوسفند در عقب اپي در تشريح بخش - 94

       .ارندهاي شنوايي و بينايي نقش د هاي آن در فعاليت ي مغز است كه ياخته متعلق به بخشي از ساقه )1
    .در تنظيم ترشح بزاق و اشك نقش دارد )2
     .كند فشار خون و زنش قلب را تنظيم مي )3
  .مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل است )4
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   )كتاب درسي 15و  14 ،11 هاي صفحه 7فعاليت  و 16شكل  مرتبط با(  .......... كرمينه - 95

  .كره مخ قرار دارد ساختاري است كه بين دو نيم )1
    .ربوط به بخشي از مغز است كه حاوي درخت زندگي استم )2
     .در مغز گوسفند در سطح پشتي خود در مجاورت بطن چهارم مغز است )3
  .رابط بين مخچه با مخ در مغز گوسفند است )4

 )95آذر  5 – آزمون كانون(  )ب درسيكتا 14و  12تا  10هاي  صفحه 7و فعاليت  17، شكل مرتبط با متن درس(  .......... ،ي مغز انسان در باالي ساقه - 96

     .ساختاري داراي درخت زندگي وجود دارد كه مركز اصلي تعادل در بدن است )1
    .تاالموس در پردازش اطالعات حركتي نقش مهمي دارد )2
     .هايي به قشر مخ مرتبط است مركز احساس گرسنگي و تشنگي توسط نورون )3
  .ي مخ دخالت دارد رهك كرمينه در ارتباط بين دو نيم )4

  )با تغيير 96 –سراسري )  (كتاب درسي 15و  14 يها صفحه 7فعاليت  مرتبط با (  هاي مغز گوسفند صحيح است؟  كدام عبارت، در مورد تاالموس - 97
  . توسط رابطي به يكديگر اتصال دارند )2  . آيند جزئي از مغز مياني به حساب مي )1
  .اند ها واقع شده هاي چهارگانه در جلوي آن برجستگي )4  .اند هي بطن چهارم مستقر شد در ديواره )3
  نخاع، دستگاه عصبي محيطي  

   )كتاب درسي 15ي  مرتبط با متن درس صفحه(  است؟ نادرستكدام، در مورد نخاع  - 98

     .هاي بدن است مركز برخي از انعكاس )1
    .هاي عصبي از مغز به اعضاي بدن را بر عهده دارد انتقال پيام )2
     .كند هاي حسي به مغز منتقل مي اطالعات را از گيرنده )3
  .هاي حسي تشكيل شده است هاي نورون آن تماماً از دندريت پشتيي  ريشه )4

   )كتاب درسي 16و  15ي ها صفحه 20و  19 هاي مرتبط با متن درس و شكل(  :به جزشوند  موارد زير مشاهده مي ي ي خاكستري نخاع همه در ماده - 99

    نورون حسي در انعكاس عقب كشيدن دست آكسوني  پايانه )2  ي پوست دستنورون حس اي ياخته جسم )1
  ي دو سر بازو نورون حركتي عضله اي ياختهجسم  )4     دندريت نورون رابط )3

 )95آبان  21 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 15ي  صفحه 19مرتبط با متن درس و شكل (  .......... ي  از ريشه - 100

     .شود سمت راست نخاع، پيام حسي از سمت راست بدن وارد نخاع مي پشتي )1
    .شود پشتي سمت راست نخاع، پيام حسي از سمت چپ بدن وارد نخاع مي )2
     .شود پشتي سمت راست نخاع، پيام حركتي از سمت راست بدن از نخاع خارج مي )3
  .شود خارج ميپشتي سمت راست نخاع، پيام حركتي از سمت چپ بدن از نخاع  )4

 )كتاب درسي 16ي  صفحه 20مرتبط با متن درس و شكل (  نمايد؟ چند مورد جمله زير را به درستي كامل مي - 101

    ».......... در مسير انعكاس عقب كشيدن دست«
  نورون حسي در ريشه پشتي عصب نخاعي قرار دارد اي ياختهجسم.  
 شود مركز انعكاس نخاعي است و پيامي به مغز ارسال نمي.  
 يك جفت عصب نخاعي شركت دارد.  
 كند ريشه شكمي پيام حركتي را از نخاع خارج مي.   

1( 1   2( 2  3( 3   4( 4 
 

   )كتاب درسي 16 و 8، 5 يها صفحه 20مرتبط با متن درس و شكل (  .......... در انعكاس عقب كشيدن دست - 102

     .كند هاي عصبي تغيير مي پتانسيل تمام ياخته )1
    .كنند مهاري آزاد مي ناقل عصبياز انتهاي خود هاي عصبي رابط  اختهتمام ي )2
     .شود ماهيچه سه سر بازو برخالف ماهيچه دو سر تحريك مي )3
  .هاي عصبي رابط در ماده خاكستري نخاع قرار دارد هاي عصبي حركتي برخالف ياخته ياخته اي ياختهجسم  )4
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 )91 –سراسري )  (كتاب درسي 16و  11ي ها مرتبط با متن درس صفحه(  ».......... دن مخچه در انسان،با فرض صدمه دي« است؟  نادرست گزينه كدام - 103

     .گردد هاي حركتي در فرد غير ممكن مي تصحيح بعضي فعاليت )1
    .شود ي اعمال بدن غيرماهرانه و غيردقيق انجام مي همه )2
     .ددگر ي خود با موانع ناتوان مي بيني فاصله فرد از پيش )3
  .شود هاي ارسالي به پشت ساقه مغز ايجاد مي اختاللي در دريافت پيام )4

 )كتاب درسي 16ي  صفحه 20مرتبط با متن درس و شكل (  نمايد؟ كامل مي نادرستكدام گزينه جمله زير را به طور  - 104

   ».......... در انعكاس عقب كشيدن دست«

     .كند بط را تحريك مينورون را حداقل دوي نورون حسي، آكسونپايانه  )1
    .كنند مي هاي عصبي حركتي سيناپس ايجاد هاي عصبي رابط با ياخته ياخته )2
     .شود هاي عصبي رابط پتانسيل عمل ايجاد مي در همه ياخته )3
  .ي پشت بازو تغيير پتانسيل ندارد ياخته حركتي ماهيچه )4

 )با تغيير 91 – سراسري خارج از كشور(  )كتاب درسي 16تا  10ي ها با متن درس صفحهمرتبط (  ي زير را تكميل نمايد؟ تواند جمله چند مورد مي - 105

  »باشد مي .......... در دستگاه عصبي انسان،«
  عصبي ياختهچند  زوايداي از  رشته عصبي، مجموعه) الف
  عصبي ياختهبلند يك  زوايدعصب، ) ب
  ي مخچه اي از تارهاي عصبي بين دو نيمكره اي، دسته جسم پينه) ج
  هاي مخ كره گاه عصبي مركزي و نيمنخاع، رابط بين دست) د
   .عصبي ياختهميلين، مانعي در مقابل تغيير پتانسيل غشاء ) هـ

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
   عقب كشيدن دست ، كدام ويژگي در مورد هر نورون رابط موجود در بخش خاكستري نخاع، درست است؟ انعكاسدر  - 106

 )با تغيير – 84خارج از كشور (  )كتاب درسي 16ي  حهمرتبط با متن درس صف(  

    .باشد ساز مي هاي ميلين حاوي ژن )2    .شود در عصب نخاعي يافت مي )1
 .هاي حركتي در ارتباط است نورون فقط با )4    .داراي دندريت بسيار طويل است )3

 )85 –سراسري خارج از كشور (  )كتاب درسي 16 تا 10هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  در مورد انسان، كدام عبارت درست است؟ - 107

    .مغزي عبور كند –تواند از سد خوني  اكسيد كربن مي دي )1
    .شود فرمان كليه اعمال انعكاسي، از نخاع صادر مي )2
     .جفت عصب است 41دستگاه عصبي محيطي شامل  )3
  .قرار دارد ي مننژ ترين اليه استخوان جمجمه و خارجينخاعي بين  –مايع مغزي  )4

 )93 –سراسري (  )كتاب درسي 16 و 12، 5 يها مرتبط با متن درس صفحه(  .......... توانند بعضي از تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي پيكري تعلق دارند، مي - 108

     .پتاسيم غشاي خود، به پتانسيل آرامش دست يابند –به كمك پمپ سديم  )1
    .اه عصبي مركزي منتقل نمايدهاي حسي را به دستگ اطالعات اندام )2
     .تا انتهاي خود هدايت كنند اي ياختههاي عصبي را از جسم  پيام )3
  .بندي شوند هاي عصبي عايق ياختهي فعاليت نوعي  به واسطه )4

 )94 –سراسري (  )درسيكتاب  16 و 12، 5 يها مرتبط با متن درس صفحه(  انسان، كدام مورد نقش مؤثري دارد؟ هاي بدن ي انعكاس براي بروز همه - 109

  )پشتيبان(هاي نوروگليا  ياخته )2     يادگيري و تجربه )1
 ركز اصلي پردازش اطالعات حسي بدنم )4     دستگاه عصبي خودمختار )3
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 )94آبان  22 – ن كانونآزمو(  )كتاب درسي 17و  16هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... عصبي خود مختار هاي دستگاه در انسان سالم، بعضي از نورون - 110

     .شوند ده قلبي مي باعث افزايش شديد برون )1
    ..هاي حسي به سوي مغزاند هاي عصبي از اندام فاقد توانايي هدايت پيام )2
     .ي دو سر بازو باعث انقباض آن شوند توانند با تحريك مستقيم عضله مي )3
  .ود فعال نگه دارندپتاسيم را همواره در غشاي خ –توانند پمپ سديم  مي )4

 )94آذر  20 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 17ي  مرتبط با متن درس صفحه(  عصبي محيطي كدام گزينه صحيح است؟ در ارتباط با بخش خود مختار دستگاه - 111

     .كند ها را به صورت ناآگاهانه تنظيم مي هميشه فعال است و كار ماهيچه قلب و غده )1
    .ي قلبي شود تواند باعث آغاز انقباض ماهيچه يتحريك اعصاب سمپاتيك م )2
     .كنند ي آن همواره برخالف هم عمل مي دهنده دو بخش تشكيل )3
  .هاي حسي و حركتي است اين دستگاه حاوي پيام )4

 اند؟ هايي از دستگاه عصبي كه در انعكاس كشيدن دست نقش دارند، كدام بخش - 112

 )با تغيير 94آذر  6 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 16 و 4 يها صفحه 20و شكل  مرتبط با متن درس(  

   فقط نخاع و دستگاه عصبي پيكري )1

    بي مركزي و دستگاه عصبي خودمختارفقط دستگاه عص )2
   فقط دستگاه عصبي محيطي و مركزي )3

  هاي شكمي يك عصب نخاعي و ريشه مركزي فقط دستگاه عصبي )4
 )95شهريور  26 – آزمون كانون(  ) كتاب درسي 17و  16هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  .......... ي اعصاب محيطي انسان، بخش عمدهدر  - 113

     .هاي حسي و حركتي هستند حامل پيام )1
    .منشا مغزي دارند )2
     .پردازند ها به دستگاه عصبي مركزي مي ها از اندام ي پيام فقط به انتقال يك طرفه )3
 .پردازند ها مي ها ازدستگاه عصبي مركزي به اندام امي پي فقط به انتقال يك طرفه )4

   ».شود مي. ......... سبب ..........ي  به واسطه ..........  در يك فرد سالم، اعصاب«كنند؟  تكميل مي نادرستكدام موارد عبارت مقابل را  - 114

 )95آذر  5 – آزمون كانون(  )كتاب درسي 17و  16هاي  مرتبط با متن درس صفحه(  

  .حفظ حالت پايدار بدن –عملكرد يكسان اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك  –خودمختار ) الف
  .هاي اسكلتي به طور ارادي تحريك ماهيچه –هاي حركتي محيطي  بخشي از نورون –پيكري ) ب
  .ي اسكلتي هدايت جريان خون به سوي ماهيچه –هاي جسمي  وقوع شرايط هيجان –سمپاتيك ) ج
     .ايجاد حالت آماده باش در بدن –هاي رواني  غلبه بر اعصاب سمپاتيك در شرايط هيجان –پاراسمپاتيك ) د

  ج و ب )4  الف و د )3  ب و د )2  ج و الف )1

 جانوران عصبي دستگاه  
   )درسي كتاب 18ي  صفحه 21مرتبط با متن درس و شكل (  .قرار دارد ..........ي عصبي در سطح  گره .......... در هر بند از بدن ملخ  - 115

  پشتي -يك جفت  )4  شكمي –يك جفت  )3  پشتي –يك  )2  شكمي –يك  )1

   )كتاب درسي 18 و 15 يها صفحه 19و شكل  مرتبط با متن درس(  هاست؟ نورون اي ياختهجسم  فاقدكدام  - 116

    ي حركتي نخاع در گوسفند ريشه )2    ي پشتي نخاع در قورباغه ريشه )1
  ليمبيك در آدميدستگاه  )4    قطعات بدن مگس سركه )3

 )86 –سراسري (  )كتاب درسي 18ي  صفحه 21و شكل  مرتبط با متن درس(  دارد؟ اي ياختهجسم  فاقدكدام، طناب عصبي  - 117
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