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1- در دستگاه عصبي دو پديده ي «هدايت» و «انتقال» براي جريان عصبي تعريف شده است. هر يك از دو تعريف زير مربوط به كدام يك از آن ها است؟

 ...............................  حركت جريان عصبي از يك نقطه ي دستگاه به نقطه ي ديگر: 

 ...........................  جابه جايي جريان عصبي از يك واحد عصبي به يك واحد ديگر:  

2- .............................. نماينده ي تأثير محرك بر دستگاه عصبي است.

 ايجاد جريان عصبي  هدايت و انتقال جريان عصبي   درك اثر محرك در اعصاب مركزي
3- كليه ي فعاليت هاي عصبي جانوران معموالً در جهت يكي از موارد زير ((1) و (2)) و در برخي موارد، در هر دو جهت انجام مي شود؛ در نمودار زير، 

يك نمونه مطرح  شده. هر يك از جاهاي خالي مربوط به كدام يك از انواع اين فعاليت هاي عصبي است؟

 تنظيم فعاليت هاي دروني

 تنظيم موقعيت جانور نسبت به محيط خارجي

4- قسمت هاي مشخص شده در نورون زير را نام گذاري كنيد.

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

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

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

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

غلطه درسته  5- درستي يا نادرستي موارد زير را تعيين كنيد. 

 جريان عصبي از دندريت ها وارد نورون شده و از آكسون ها خارج مي شود.  

 نورون ها چند هسته در جسم سلولي خود دارند.  

 در يك نورون، جهت پيام عصبي همواره به سمت جسم سلولي است.   
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 آكسون (Axon) به معناي درخت مانند و دندريت (Dendrite) به معناي محور مي باشد.  

 قسمتي از نورون كه بين غالف هاي ميلين قرار دارد، گره ي رانويه ناميده مي شود.  

 پيام عصبي از پايانه ي آكسون يك نورون، فقط مي تواند به سلولي از جنس نورون منتقل شود.  

 هدايت جريان عصبي در طول يك سلول عصبي، همان پديده ي «انتقال» جريان عصبي است.  
6- در مورد نورون هاي ميلين دار به موارد زير پاسخ دهيد.

 ...............................................................................................  جنس غالف ميلين: 
 ....................................................................................  سلول هاي سازنده ي ميلين: 

 غالف ميلين در كجا يافت نمي شود؟
 آكسون   جسم سلولي   دندريت 

 دو اثر مهم غالف ميلين:
........................................   ........................................   

7- در جدول زير مشخص كنيد هر عبارت مربوط به كدام نوع نورون است؛ فاقد ميلين يا ميلين دار؟ (نورون ها هم قطر فرض شده اند.)

ميلين دارفاقد ميلين

سرعت هدايت پيام عصبي در آن بيشتر است.

غشاي آن سطح تماس بيشتري با مايع اطراف دارد.

در ساختار خود گره   رانويه دارد.

هدايت پيام عصبي در طول رشته به  طور پيوسته انجام نمي شود بلكه بين گره ها جهش صورت مي گيرد.

در بين نورون هايي كه مربوط به حركات سريع بدن هستند، ديده نمي شوند.

8- نورون ها از نظر عملي كه انجام مي دهند (عملكرد) بر .............................. نوع .............................. مي باشند.

دو ـ ميلين دار و فاقد ميلين   دو ـ ميلين دار و فاقد ميلين   سه ـ حسي، حركتي و رابط

9- هر يك از نورون هاي زير از نظر عملكردي چه نوعي از نورون به حساب مي آيند؟ دندريت و آكسون هر يك را مشخص كنيد.

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

10- جدول زير را براي انواع نورون هاي حسي، حركتي و رابط پر كنيد.

عملكردداراي ميلين يا فاقد آنمقايسه ي طول دندريت و آكسوننوع نورون

فاقد ميلين
انتقال پيام از اندام هاي حسي به مراكز عصبي

دندريت < آكسون
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11- شكل رو به رو، كدام نورون مي تواند باشد؟ (حسي، حركتي يا رابط)

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

12- جهت هدايت پيام عصبي .............................. .

 در نورون حركتي از آكسون به سمت جسم سلولي است.  همواره از جسم سلولي به سمت آكسون است.

 تنها در نورون حسي از دندريت به سمت جسم سلولي و آكسون است.

13- كدام تصوير اختالف پتانسيل نورون در حالت آرامش را به درستي نشان مي دهد؟

   

يون هاي  غلظت  و  خارج  در   .............................. يون هاي  غلظت  است.   .............................. داخل  به  نسبت  غشا  خارج  آرامش،  حالت  در   -14

.............................. در داخل بيشتر است.

 منفي ـ سديم ـ پتاسيم   مثبت ـ سديم ـ پتاسيم
 منفي ـ پتاسيم ـ سديم   مثبت ـ پتاسيم ـ سديم

15- تعريف «پتانسيل آرامش» كدام است؟

 اختالف غلظت يون هاي سديم و پتاسيم در دو سوي غشا، زماني كه در نورون پيام عصبي ايجاد نشده است.
 اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو سوي غشا، زماني كه نورون در حال فعاليت عصبي نيست.

16- در حالت پتانسيل آرامش، يون هاي .............................. تمايل به خروج از سلول و يون هاي .............................. تمايل به ورود به سلول عصبي دارند.

17- در حالت استراحت چون نفوذپذيري غشا به يون هاي (سديم/ پتاسيم) بيشتر است، به دليل (خارج شدن/ داخل شدن) بيشتر و راحت تِر اين 

يون ها؛ داخل سلول در مقايسه با خارج سلول (منفي  تر/ مثبت تر) مي شود. 

18- كدام عبارت در مورد پمپ سديم ـ پتاسيم نادرست است؟

(ATP) مصرف مي كند.  سديم را به داخل و پتاسيم را به خارج سلول منتقل مي كند.  از جنس پروتئين است و انرژي

 باعث حفظ اختالف غلظت سديم و پتاسيم در دو سوي غشا مي شود.  در صورت فقدان آن، پتانسيل آرامش بر هم مي خورد.

19- به نظر شما پمپ سديم ـ پتاسيم چگونه باعث حفظ پتانسيل آرامش در نورون مي شود؟

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

20- با توجه به مفهوم اختالف پتانسيل، در مورد غشاهاي فرضي زير براي هر كدام تعيين كنيد اختالف پتانسيل داخل نسبت به خارج منفي، صفر 

يا مثبت است؟ (اعداد، برايند بار الكتريكي در هر طرف از غشا مي باشند.)

 خارج داخل 

− +5 5+ +5 5+ −5 5

 خارج داخل خارج داخل

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

5 5− +5 5− +5 5+ +5 5+ +5 5+ −5 5+ −
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 در اين غشاي فرضي چه طور؟
 

+ +12 7

 خارج داخل
  

..............................   
 خارج داخل 21- در غشاي فرضي روبه رو، اختالف پتانسيل داخل نسبت به خارج چگونه است؟1

Na K

K Na

Cl

+ +

+ +

−

150 160

20 20

200

 منفي   مثبت    

22- نوروني در حال استراحت است. با استفاده از كلمات و اعداد زير، جدول را در مورد اين نورون پر كنيد.

، باز، بسته،  پمپ سديم ـ پتاسيم، كانال دريچه دار سديمي  −65 ، +65

اختالف پتانسيل2
داخل غشا نسبت به خارج

اختالف پتانسيل
خارج غشا نسبت به داخل

مهم ترين پروتئين
حفظ كننده ي اختالف پتانسيل

وضعيت كانال هاي
دريچه دار سديمي و پتاسيمي

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

23- كدام تصوير پتانسيل عمل نورون را به درستي نشان مي دهد؟

       
24- در چرخه ي فعاليت يك سلول عصبي، موارد مشخص شده را تعيين كنيد.

  منفي  مثبت

سديمي  پتاسيمي  

+40   +65   

  سديم  پتاسيم

  سديم  پتاسيم

  سديمي  پتاسيمي

−40   −65   حدود

  جابه جا كردن سديم و پتاسيم

 منفي كردن اختالف پتانسيل 

1- حواستون باشه، در يك سلول واقعي، خيلي يون و مولكول ديگه هستند كه در تعيين پتانسيل غشا نقش دارند. اين تمرين فقط براي اينه كه يك ديد كلي از ماجرا داشته باشيد.
2-  واحد اختالف پتانسيل دو سوي غشا ميلي ولت است كه چون كتاب درسي آن را نياورده ما هم بهش گير نمي دهيم!

12 7+ +12 7+ +

+ +Na K+ +Na K
+ +K Na+ +K Na

150 160Na K150 160Na KNa K+ +Na K150 160Na K+ +Na K

20 20K Na20 20K NaK Na+ +K Na20 20K Na+ +K Na

- در چرخه ي فعاليت يك سلول عصبي، موارد مشخص شده را تعيين كنيد.

www.3gaam.com



26

25- عبارات زير مراحل بعد از تحريك شدن نورون را نشان مي دهند. منتها يك آدمي كه اكثر مواقع در سالمت كامل عقلي است! آن ها را درهم و 

برهم كرده است! لطفًا آن ها را طبق توالي اتفاق ها در پتانسيل عمل، مرتب كنيد.

 ...............   خروج يون پتاسيم از سلول

 ...............   ورود يون سديم به سلول

 ...............   باز شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمي

 ...............   تشديد فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم

 ...............   باز شدن كانال هاي دريچه دار سديمي

 ...............   مثبت شدن داخل سلول نسبت به خارج

 ...............   منفي شدن داخل سلول نسبت به خارج

26- دو نورون داريم، يكي در آرامش و ديگري در انتهاي پتانسيل عمل (قبل از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم)؛ موارد مقايسه شده را بنويسيد.

نورون در انتهاي پتانسيل عملنورون در حال استراحت

اختالف پتانسيل داخل
............................................................ نسبت به خارج غشا (به عدد)

بيشترين يون 
( K+/ Na+ ............................................................مثبت داخل سلول (

بيشترين يون 
( K+ / Na+ مثبت خارج سلول (

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

27- سه پروتئين اصلي به نام هاي پمپ سديم ـ پتاسيم، كانال دريچه دار سديمي و كانال دريچه دار پتاسيمي در پتانسيل عمل فعال اند. به ترتيب 

تقدم زماني فعاليت، اين پروتئين ها را مرتب كنيد.

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

28- پتانسيل عمل:

 در تمام طول رشته ي عصبي به طور هم زمان رخ مي دهد و سلول به طور هم زمان هم به پتانسيل آرامش برمي گردد.

 به طور نقطه به نقطه در طول رشته ي عصبي رخ مي دهد و تا انتهاي سلول عصبي پيش مي رود.

29- پيام عصبي:

 ماهيتي الكتريكي دارد و ناشي از حركت پتانسيل عمل )ايجاد تغيير در اختالف پتانسيل دو سمت غشا( در طول رشته ي عصبي است.
 ماهيتي شيميايي دارد و ناشي از اختالف نوع يون ها در دو سمت غشا است.

30- كدام تصوير، مراحل پتانسيل عمل در سلول عصبي (هدايت پيام عصبي) را به درستي نمايش مي دهد؟

   

وضعيت  شده،  خواسته  مراحل  از  يك  هر  در  كنيد  مشخص  روبه رو،  عمل  پتانسيل  نمودار  طبق   -31

دريچه هاي سديمي و پتاسيمي چگونه (باز يا بسته) است؟ 

پتاسيمي: ............... سديمي: ...............  
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پتاسيمي: ............... سديمي: ...............  

پتاسيمي: ............... سديمي: ...............  

32- سيناپس به محل ارتباط يك نورون .............................. گفته مي شود. 
   فقط با يك نورون ديگر   با هر سلول ديگري

33- كدام گزينه اجزاي يك سيناپس بين دو نورون را به درستي بيان مي كند؟
 پايانه ي آكسون نورون پيش سيناپسي ـ فضاي سيناپسي ـ دندريت نورون پس سيناپسي
 پايانه ي آكسون نورون پس  سيناپسي ـ فضاي سيناپسي ـ دندريت نورون پيش  سيناپسي

34- موارد مورد نظر در شكل روبه رو را نام گذاري كنيد.

   نورون پيش سيناپسي    نورون پس سيناپسي 

سيناپس   سيناپس   فضاي  سيناپسي 
 

 آكسون نورون پيش سيناپسي   دندريت نورون پس سيناپسي 
35- در ارتباط با تصوير روبه رو، به پرسش ها پاسخ دهيد.

A چيست؟  محتواي وزيكول هاي
 ........................................

B كدام يك نمي تواند باشد؟

دندريت   دندريت   آكسون
 جهت پتانسيل عمل چگونه است؟

D   C  
E چه مولكولي است؟

........................................
36- ترتيب اتفاقات را در هدايت و انتقال پيام عصبي بين دو نورون، مرتب كنيد.

 ...............   آغاز پتانسيل عمل در نورون پس سيناپسي
 ...............   هدايت پيام عصبي در آكسون نورون پيش سيناپسي

 ...............   نشستن انتقال دهنده هاي عصبي بر روي گيرنده در نورون پس سيناپسي
 ...............   آميخته شدن وزيكول هاي محتوي انتقال دهنده ها با غشاي سلول
 ...............   رسيدن پتانسيل عمل به پايانه ي آكسون نورون پيش سيناپسي

 ...............   آزاد شدن انتقال  دهنده هاي عصبي در فضاي سيناپسي
 ...............   هدايت پيام عصبي در طول دندريت نورون پس سيناپسي

37- پيام عصبي در نورون .............................. از ماهيت الكتريكي به شيميايي و در نورون .............................. از ماهيت شيميايي به الكتريكي 
تبديل مي شود.

پس سيناپسي ـ پيش سيناپسي   پس سيناپسي ـ پيش سيناپسي   پيش سيناپسي ـ پس سيناپسي
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38- اصلي ترين ناقل عصبي در سيناپس بين نورون ها و سلول هاي ماهيچه اي انسان چيست؟

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

5 ماده ي اعتيادآور را نام ببريد. -39

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

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

40- (اغلب/ همه) مواد اعتيادآور موجب وابستگي جسمي و (همه/ بيشتر) آن ها موجب وابستگي رواني مصرف كننده مي شوند.

41- اعتياد پاسخي (فيزيولوژيك/ غيرفيزيولوژيك) در اثر مصرف مكرر مواد اعتيادآور است كه عملكرد طبيعي (نورون ها/ سيناپس ها/ نورون ها و 

سيناپس ها) را در دستگاه عصبي تغيير مي دهد.

42- نمودار زير، چرخه ي اعتياد را نشان مي دهد. هر يك از عبارات زير در كدام نقطه چين جاي مي گيرند؟

 وابستگي به مواد  عادت كردن به مواد  تغيير عملكرد نورون ها

طب�ع� عمچلكرد
هنولايرونها

�عت�ادآولاير مو�د مصرف �فز��ش
بدن خو�سته� تأم�ن بر��

حفظ بر�� مو�د مصرف
هنولايرونها طب�ع� عمچلكرد

مو�د حضولاير دلاير تنها هنولايرونها
د�لايرهند.�عت�ادآولاير طب�ع� عمچلكرد

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

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

مخدلاير مو�د مصرف

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

43- نيكوتين ماده اي اعتيادآور در سيگار است كه در (ريشه/ برگ) گياه توتون و تنباكو يافت مي شود و سريعًا وارد جريان خون مي شود و حدود 

60 ميلي گرم) آن براي انسان مرگ آور است. نيكوتين به علت شباهت (ساختاري/ خواص مولكولي) با استيل كولين به (استيل كولين/  ميلي گرم/ 20 )

استيل كولين) حالت  (نيكوتين/  از مدتي، در صورت حذف  فرد سيگاري پس  در  در سلول هاي عصبي متصل مي شود.  استيل كولين)  گيرنده هاي 

طبيعي بدن مختل مي شود. در اين حالت تنها راه برقراري و حفظ حالت طبيعي بدن، كشيدن سيگار است.

44- كشيدن سيگار با ابتال به سرطان هاي .............................. و .............................. ارتباط مستقيم دارد و نيز امكان ابتال به سرطان هاي .............................. 

و .............................. را افزايش مي دهد.

45- سه اثر دود سيگار بر دستگاه تنفسي را بنويسيد.

  ........................................   ........................................   ........................................ 
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 طناب  عصبي در پالناريا شامل دسته هايي از آكسون ها و دندريت هاست.  

 مغز پالناريا از جسم سلولي، آكسون ها و دندريت ها تشكيل شده است.  

 اعصاب كوچكي كه از مغز پالناريا منشأ مي گيرند، اعصاب محيطي جانور را مي سازند.  

 دستگاه عصبي حشرات شامل يك مغز، دو طناب عصبي و يك گره ي  عصبي در هر قطعه از بدن است.  

 زنبور دستگاه عصبي محيطي ندارد.  

 بدن حشرات قطعه  قطعه است و فعاليت هاي عضالت هر قطعه را گره ي عصبي آن قطعه كنترل مي كند.  
130- بگوييد هر يك از عبارات زير به كدام يك از اين جانوران مربوط مي شود؟

نوعي حشره  پالناريا از كرم هاي پهن    

- بگوييد هر يك از عبارات زير به كدام يك از اين جانوران مربوط مي شود؟

هيدر از كيسه تنان 

..............................................   تعداد طناب عصبي بيشتري دارد: ......................................................   ساده ترين دستگاه عصبي را دارد: 
...................................................   داراي گره هاي عصبي متعددي در طناب عصبي است: ........................   دستگاه عصبي محيطي ندارد: 
 سلول هاي عصبي اش تمايزي از يكديگر ندارند: ...........................   مغز ندارد!: ........................................................................................ 

 پيچيده ترين دستگاه عصبي را دارد: ........................................... 

131- مغز مهره داران در دوران جنيني شامل سه بخش است. آن ها را نام ببريد.
........................................  ........................................  ........................................ 

132- با استفاده از كلمات زير جاهاي خالي را پر كنيد. (برخي كلمات ممكن است بيش از يك بار به كارتان بيايند، بعضي هم اصالً نيايند!)
 انسان  پستانداران  وال  تفكر
 صداها  پرندگان  ساير پريمات ها  بوها

 در بين مهره داران اندازه ي نسبي مغز .............................. و .............................. )نسبت به وزن بدن( بيش از سايرين است.
 پس از انسان چين خوردگي قشر مخ )نسبت به اندازه ي بدن( در .............................. و .............................. بيشتر از ساير مهره داران است.

 بيشتر قشر مخ در وال ها احتماالً به پردازش اطالعات در مورد .............................. اختصاص يافته است.
133- پريمات ها نام ديگرشان .............................. بوده و شامل .............................. ، .............................. و .............................. مي باشند.

134- كدام يك دليل اصلي قابليت بيشتر انسان در انجام فعاليت هايي چون حل مسئله و تفكر نسبت به ساير مهره داران مي باشد؟
 رشد بيشتر نيم كره هاي مخ انسان نسبت به ساير مهره داران

 چين خوردگي بيشتر قشر مخ انسان )نسبت به اندازه ي بدن( در مقايسه با ساير مهره داران

 اندازه ي بزرگ تر مغز انسان )نسبت به وزن بدن( در بين مهره داران

 135- دستگاه عصبي نسبت به محرك هاي .............................. تأثيرپذير است.

3( خارجي و داخلي 2( داخلي  1( خارجي 

136- چرا هدايت پيام عصبي در نورون هاي ميلين دار سريع تر از نورون هاي هم قطر فاقد ميلين است؟

1( به خاطر كوتاه تر شدن مسير هدايت پيام به دليل وجود غالف هاي ميلين 

2( به خاطر افزايش سرعت پتانسيل عمل در اين نورون ها

3( به دليل عايق بندي مناسب نورون
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137- به نظر شما كدام يك از چرخه هاي عصبي زير به وجود نورون هاي واجد ميلين نياز بيشتري دارد؟

2( افزايش ترشح شيره ي معده 1( رفلكس زير زانو 

138- قسمت نشان داده شده در شكل رو به رو از كتاب درسي، كدام است؟

1( هسته ي سلول پشتيبان

2( گره ي رانويه

3( قسمتي از غشا نورون

139- تعيين كنيد هر يك از فعاليت ها يا عبارات زير به كدام نورون مربوط مي شود؟ حسي، حركتي يا رابط؟

 ارتباط بين شاخ پشتي و شكمي نخاع: .......................................   شنيدن: ........................................................................................... 

 ........................................................................ ......................................................................................   گشاد شدن مردمك:   ديدن: 

 افزايش ترشح شيره ي معده: ......................................................   بلند شدن پا در رفلكس زردپي زير زانو: ............................................ 

( )< = > 140- سرعت هدايت پيام عصبي را در بين موارد زير با فرض يكسان بودن قطر نورون ها، مقايسه كنيد.

آكسون نورون رابط ـ دندريت نورون حسي ـ آكسون نورون حركتي

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

141- نوع قطبيت را در نورون هاي زير مشخص كنيد. (چندقطبي، دوقطبي يا تك قطبي)

   

«ج» «ب»  «الف»   

142- در پتانسيل آرامش، شيب غلظت به ترتيب براي پتاسيم و سديم چگونه است؟

2( به سمت داخل سلول ـ به سمت خارج سلول 1( به سمت خارج سلول ـ به سمت داخل سلول 

143- كدام پروتئين بر خالف شيب غلظت، يون ها را منتقل مي كند؟

3( كانال دريچه دار پتاسيمي 2( پمپ سديم ـ پتاسيم  1( كانال  دريچه دار سديمي 

144- پمپ سديم ـ پتاسيم هم در پتانسيل آرامش فعال است و هم بعد از پتانسيل عمل.

 در حالت آرامش:

2( مانع از ورود يون هاي سديم مي شود. 1( به حفظ غلظت داخل سلولي پتاسيم كمك مي كند. 

 بعد از پتانسيل عمل:

1( با جابه جا كردن يون هاي سديم و پتاسيم سلول را براي پتانسيل عمل بعدي آماده مي كند.

2( باعث منفي  شدن اختالف پتانسيل داخل سلول نسبت به خارج مي شود.

145- با توجه به نمودار پتانسيل عمل رو به رو، اختالف پتانسيل بين دو سوي غشا، در كدام نقطه بيشتر است؟ 

B   A  

146- اگر بعد از پايان پتانسيل عمل، پمپ سديم ـ پتاسيم فعاليت نكند، ..............................

1( با توجه به منفي بودن اختالف پتانسيل داخل به خارج مشكلي براي پتانسيل عمل بعدي وجود ندارد.

2( در ايجاد پتانسيل عمل در اين سلول عصبي اختالل رخ مي دهد.
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147- با توجه به قسمت هاي مشخص شده در نمودار پتانسيل عمل مقابل، بنويسيد هر كدام از جمله هاي زير مربوط به  كدام قسمت است؟

1( كانال هاي دريچه دار پتاسيمي در اين مرحله باز هستند: ......................................

2( تشديد فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم: ......................................

3( كانال هاي دريچه دار سديمي در اين نقطه بسته مي شوند: ......................................

4( تركيب يوني دو طرف غشا مانند حالت آرامش است: ......................................

5( خروج يون هاي پتاسيم از سلول: ......................................

6( اختالف پتانسيل داخل نسبت به خارج در مثبت ترين حالت قرار دارد: ......................................

7( يون هاي سديم در حال ورود به سلول هستند: ......................................

148- در كدام مرحله، اختالف پتانسيل داخل غشا نسبت به خارج، دقيقًا با اختالف پتانسيل زمان آرامش يكسان است؟

2( باز شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمي 1( بسته شدن كانال هاي دريچه دار سديمي 

4( بعد از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم پس از پايان پتانسيل عمل 3( بسته شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمي 

149- اختالف پتانسيل داخل غشا نسبت به خارج، در كدام منفي تر است؟

2( نورون در قله ي پتانسيل عمل 1( نورون در پتانسيل آرامش  

4( نورون بعد از پايان پتانسيل عمل و بعد از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم 3( نورون بعد از پايان پتانسيل عمل و قبل از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم 

150-كدام فرايند در انتقال پيام عصبي در سيناپس رخ مي دهد؟

2( اگزوسيتوز 1( اندوسيتوز  

151- عامل اصلي تخليه ي وزيكول هاي ناقل هاي عصبي در فضاي سيناپسي، چه ماهيتي دارد؟

2( شيميايي 1( الكتريكي  

152- پروتئين هاي گيرنده ي ناقل هاي عصبي توسط كدام ريبوزوم ها ساخته مي شوند؟

2( روي شبكه ي آندوپالسمي خشن 1( آزاد در سيتوسل  

ATP مصرف نمي كند؟ 153- كدام عمل،

2( ورود سديم به سلول در پتانسيل عمل 1( آزاد شدن ناقل عصبي در فضاي سيناپسي 

3( خروج سديم از سلول در انتهاي پتانسيل عمل

154- در جدول زير، هر عبارت مربوط به كدام ماده است؟

نيكوتيناستيل كولين

باعث تغيير عملكرد سلول هاي عصبي مي شود.

در بدن ساخته نمي شود.

براي رسيدن به مغز از سد خوني ـ مغزي مي گذرد.

155- مواردي را كه ماده ي ژنتيك اصلي آن ها داخل نخاع قرار دارد، با «» مشخص كنيد.

 نورون رابط  نورون ريشه ي پشتي  نورون ريشه ي شكمي
156- كدام عضله توسط اعصاب پيكري عصب دهي نمي شود؟

4( توأم 3( ذوزنقه اي  2( حلقوي معدي  1( چهارسر ران 

157- در انعكاس زردپي زير زانو،  درك ضربه به زير زانو در .............................. و ارسال پيام انقباض از .............................. صورت مي گيرد.

3( نخاع ـ نخاع 2( نخاع ـ مغز  1( مغز ـ نخاع 
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158- شما در حال فرار از چنگال يك پلنگ در صحراي آفريقا مي باشيد! اگر در حال فرار كردن هستيد! لطفًا مشخص كنيد هر يك از موارد زير در 

اين حالت چه تغييري مي كنند؟

 قطر مردمك: .........................   حجم خون در ماهيچه ها: .........................

 وضعيت اسفنكتر غيرارادي مثانه: .........................    فعاليت سيستم گوارش اعم از ترشحات و حركت عضالت آن: ............. 

 ترشح بزاق: .........................   تعداد ضربان قلب: .........................

 قدرت ضربان قلب: .........................   ميزان قند خون: .........................

 حجم خون در اندام هاي داخلي مثل كبد و كليه: .........................   سطح انسولين خون: .........................

159- كدام يك در انجام رفتارهاي پيچيده  توان كم تري دارد؟

4( كروكوديل 3( لمور  2( مرغابي  1( وال 

160- رشد نيم كره هاي مخ در كدام، نسبت به سايرين كم تر است؟

4( قورباغه 3( ميمون  2( كبوتر  1( سگ 

161- با توجه به تصوير روبه رو كه رشته ي عصبي را در حال هدايت پيام عصبي نشان مي دهد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

A كدام نادرست است؟  در مورد

1( اختالف پتانسيل داخل نسبت به خارج منفي است. 

2( پتانسيل عمل هنوز به اين قسمت نرسيده است.

3( اين قسمت پتانسيل عمل را منتقل كرده و به پتانسيل آرامش برگشته است.

B كدام نادرست است؟  در مورد

2( اختالف پتانسيل داخل نسبت به خارج مثبت است. 1( در پتانسيل عمل به سر مي برد. 

4( غلظت پتاسيم در خارج بيشتر است. 3( غلظت سديم در داخل بيشتر است. 

(C) كدام نادرست است؟  در مورد

1( در پتانسيل آرامش به سر مي برد.  

2( پمپ سديم ـ پتاسيم براي حفظ اختالف پتانسيل در حال فعاليت است.

3( كانال هاي دريچه دار سديمي بسته هستند.

4( كانال هاي دريچه دار پتاسيمي باز هستند.

C از نورون باال يك نمودار پتانسيل عمل فرض كنيم، محل هاي مشخص شده در هر يك از نمودارهاي  B و ، A  اگر براي هر كدام از نقاط

زير، بر كدام نقطه منطبق است؟

 )3   )2   )1

162- نيكوتين جذب شده بر اثر كشيدن سيگار، اثرات استيل كولين بر سيستم اعصاب را .............................. مي كند و ميزان گيرنده هاي اشغال  شده 

توسط استيل كولين را .............................. .

4( مهار ـ مي كاهد 3( تشديد ـ مي كاهد  2( مهار ـ مي افزايد  1( تشديد ـ مي افزايد 

163- يك عصب نخاعي شامل (دندريت / آكسون) نورون هاي حسي و (دندريت / آكسون) نورون هاي حركتي است.
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135- گزينه ي »3«

136- گزينه ي »1«

137- گزينه ي »1«

138- گزينه ي »1«

139- به ترتيب: رابط، حسي، حسي، حركتي )خودمختار(، حركتي )خودمختار(، حركتي )پيكري(

140- اين جوري مي شه: 

آكسون نورون رابط< دندريت نورون حسي= آكسون نورون حركتي   

141- اين تو كتابتون نبود اما ُخب زياد نياز به سواد زيست شناسي نداره. اگر زوايد سلولي از يك نقطه از جسم سلولي بيرون بيايند )شكل ب( مي شود 

تك قطبي. اگر از يك طرف دندريت و از طرف مقابل آكسون بيرون بيايد )شكل ج( مي شود دوقطبي و اگر از همه جاي جسم سلولي دندريت و از 

يك جا آكسون بيرون بزند )شكل الف(، مي شود چندقطبي.

142- گزينه ي »1«

143- گزينه ي »2«

144- در حالت آرامش: گزينه ي اول 

بعد از پايان پتانسيل عمل: گزينه ي اول 

ضمناً پمپ در حالت آرامش مانع ورود سديم نمي شود بلكه سديم وارد شده را خارج مي كند.

A اختالف پتانسيل بيشتر است. منفي يعني داخل  ، 40 است. پس در B ، 65 و در A A بيشتر است. نگاه به منفي و مثبت نكنيد. در 145- در

نسبت به خارج منفي است. اين عالمت ها ربطي به ميزان اختالف پتانسيل ندارد، فقط جهت آن را تعيين مي كند. در اين سؤال قدر مطلق مهم بود.

65− مي باشد، اما سديم ها داخل و پتاسيم ها  146- گزينه ي »2« درست است كه اختالف پتانسيل در اين حالت هم مثل حالت آرامش حدود

+ است، اختالف پتانسيل مثل حالتي است كه سديم ها خارج و پتاسيم ها داخل اند )حالت آرامش(. اول بايد به وسيله ي  خارج اند و چون بار هر دوشان

پمپ جايشان عوض شود تا دوباره سلول بتواند براي پتانسيل عملي ديگر آماده شود. اين جورياس خالصه!

(A) شروع پتانسيل عمل است، پس دريچه هاي سديمي باز و سديم در حال ورود خواهد بود )شماره ي 7(.  147- بنده طبق حروف پيش مي روم.

(C) مربوط به باز شدن دريچه هاي پتاسيمي و خروج پتاسيم  (B) اوج پتانسيل عمل است و ديگر سديم وارد نمي شود )شماره ي 3 و 6(. مرحله

(E) هم  (D) پمپ فعاليتش تشديد مي شود تا جاي سديم و پتاسيم را كاًل عوض كند )شماره ي 2(. مرحله است. )شماره ي 1 و 5(. در مرحله ي

در ادامه ي كار پمپ است كه با خروج سديم و ورود پتاسيم توسط پمپ، سلول دوباره به همان تركيب يوني زمان آرامش مي رسد )شماره ي 4(.

148- گزينه ي »4« به نمودار پتانسيل عمل دقت كنيد. در انتهاي پتانسيل عمل )بسته شدن كانال هاي پتاسيمي(، اختالف پتانسيل داخل و خارج 

 −65 65− است، يعني كمي منفي تر از حالت آرامش. فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم اين اختالف را به نقطه آرامش يعني حدود كمي منفي تر از

مي رساند. حاال چرا؟ چون3تا سديم خارج مي كند در عوض 2تا پتاسيم وارد مي كند. اگه تونستين بگين اين چه ربطي داشت؟!! اگر جواب داديد يه 

شام مهمون من!
149- گزينه ي »3« منفي ترين حالت پس از پايان پتانسيل عمل و قبل از شروع فعاليت پمپ است. فعاليت پمپ اختالف پتانسيل را كمي مثبت 

65− مي رساند. كرده و به

150- گزينه ي »2«

151- گزينه ي »1«

152- گزينه ي »2«

153- گزينه ي »2«
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154- در همه ي موارد: نيكوتين

155- هم نورون رابط و هم نورون حركتي، جسم سلولي هر دوي آن ها داخل نخاع است. فقط نورون حسي است كه جسم سلولي اش در ريشه ي 

پشتي قرار دارد. گفتيم ماده ي ژنتيك اصلي، چون ميتوكندري ها هم ماده ي ژنتيك سلول محسوب مي شوند و خارج از هسته ي سلول قرار دارند.

156- گزينه ي »2«

157- گزينه ي »1« درك كردن هميشه كار مخه!

158- قطر مردمك زياد مي شود چون شما بايد در اين حالت بهتر ببينيد. حجم خون در ماهيچه ها، تعداد و قدرت ضربان قلب هم زياد مي شوند. قند 

خون هم باال مي رود و انسولين كه كاهنده ي قند است، كاهش مي يابد چون به قند نياز داريد. اسفنكتر مثانه هم منقبضه و بزاق و گوارش و حجم 

خون در كليه و كبد و ...  هم تعطيل. چون االن وقته فراره، وقت اين كارا نيست كه! اين همون تعادليه كه سمپاتيك و پاراسمپاتيك در مواقع لزوم 

ايجاد مي كنند.

159- گزينه ي »4«

160- گزينه ي »4«

(C) گزينه ي )4( جواب هاي صحيح هستند.  (B) گزينه ي )4( )چون هنوز پتاسيم خارج نشده( و در مورد (A) گزينه ي )2(، در مورد 161- در مورد

(C) است. (B) و گزينه ي )3( مربوط به نقطه ي ، گزينه ي )2( مربوط به نقطه ي (A) در نمودارها گزينه ي )1(  مربوط به نقطه ي

162- گزينه ي »3«

163- در شكل صفحه ي 42 كتاب درسي، عصب نخاعي را مي بينيد. در ريشه پشتي، قبل از جسم سلولي )يعني در عصب نخاعي(، دندريت وجود 

دارد. در ريشه ي شكمي كه از نخاع خارج شده، آكسون نورون حركتي وجود دارد كه به عصب نخاعي مي رود. پس يك عصب نخاعي شامل دندريت 

نورون هاي حسي و آكسون نورون هاي حركتي است.
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1- درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را مشخص كنيد. 
از نورون هاي ريشه ي شكمي نخاع، كه باعث تحريك ماهيچه جلوي ران مي شود، يك نورون پس سيناپسي محسوب  الف( يكي 

مي شود. (شهريور 90)
ب( نورون رابط نخاعي، كه نورون حركتي ماهيچه عقب ران را از فعاليت باز مي دارد، نقش نورون پيش سيناپسي را ايفا مي كند. (خرداد 89)

2- جاهاي خالي را با عبارات صحيح پر كنيد.
الف( محلي را كه در آن يك نورون با سلول ديگر ارتباط برقرار مي كند، .............................. مي نامند. (شهريور 91)

ب( در هنگام پتانسيل عمل، ابتدا كانال هاي دريچه دار .............................. باز مي شوند. (دي 89)
ج( هدايت پيام عصبي در رشته هاي هم قطر داراي ..............................، سريع تر است. (شهريور 89)

د( دستگاه عصبي پيكري، شامل نورون هاي .............................. محيطي مي باشد. (خرداد 89)
3- در مورد دستگاه عصبي به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (شهريور 91)

الف( بعد از پتانسيل عمل، چگونه غلظت يون ها در دو سمت سلول عصبي به حالت اوليه برمي گردد؟
ب( چه بخشي از دستگاه عصبي، در تقويت اطالعات حسي نقش دارد؟

ج( مركز انعكاس زردپي زير زانو، چه قسمتي از دستگاه عصبي مركزي است؟
د( به هنگام شركت در مسابقه ي ورزشي، كدام بخش از دستگاه عصبي خودمختار، بدن را به حالت آماده باش نگه مي دارد؟

ه ( به جز پستانداران، اندازه ي نسبي مغز كدام گروه از مهره داران بيشتر از سايرين است؟
و( دستگاه عصبي هيدر فاقد كدام بخش است؟ (دي 90)

4- كدام نواحي هم در سطح پشتي و هم در سطح شكمي مغز گوسفند مشاهده مي شوند؟ (شهريور 91)
4- بصل النخاع 3- پل مغزي   2- مخچه  1- كياسماي بينايي 

5- با توجه به نمودار پتانسيل عمل روبه رو، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (خرداد 91)
الف( در كدام شماره ي مشخص شده در نمودار، فعاليت پروتئين غشايي مصرف كننده ي ATP بيشتر مي شود؟  

ب( در بخش 2 نمودار، پتانسيل بيرون سلول عصبي نسبت به درون، چگونه است؟

6- هر يك از اعمال زير، توسط كدام بخش عصبي كنترل مي شود؟ (خرداد 91)
ب( احساس تشنگي الف( پردازش اطالعات حركتي 

7- با توجه به روند تكاملي سيستم عصبي در جانوران مختلف، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (خرداد 91)
الف( در كدام دسته از جانوران، گره ي عصبي وجود ندارد؟

ب( در طناب عصبي كدام گروه از جانوران، گره ي عصبي وجود دارد؟
8- در هنگام تشريح مغز، با برش كم عمق طولي در جسم پينه اي، ابتدا كدام نواحي زير مشاهده مي شود؟ (خرداد 91)

4- بطن 1 و 2  3- تاالموس  2- اجسام مخطط  1- اپي فيز 
9- هنگام پتانسيل آرامش، در صورت ادامه ي روند خروج پتاسيم از سلول، سرانجام تراكم پتاسيم داخل به شدت كاهش مي يابد. سلول چگونه بر 

اين مشكل چيره مي شود؟ (دي 90)
10- كدام ويژگي مويرگ هاي مغزي، سبب مي شود فقط گلوكز و اكسيژن بتوانند وارد سلول هاي مغزي شوند؟ (دي 90)

11- به طور كلي، فعاليت هاي عصبي جانوران، در چه جهاتي انجام مي شود؟ (شهريور 90)
12- به طور معمول، به چه علت در هنگام پتانسيل استراحت، داخل سلول در مقايسه با خارج سلول منفي تر است؟ (شهريور 90)

13- هر يك از اعمال زير، در كدام بخش دستگاه عصبي تنظيم مي شوند؟ (شهريور 90)
ج( جلوگيري از ورود ميكروب ها به مغز ب( احساس رضايت  الف( برقراري حالت آرامش 

14- نمودارهاي روبه رو مربوط به عملكرد نورون مي باشند. (خرداد 90) 
الف( منحني )1( كدام حالت نورون را نشان مي دهد؟

ب( قسمت شماره ي )3( منحني، با باز شدن كدام كانال غشايي ثبت مي شود؟
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15- شكل روبه رو، سطح پشتي مغز گوسفند را نشان مي دهد. (خرداد 90) 

الف( كدام بخش در هماهنگي و يادگيري حركات بدن، توأماً نقش دارد؟ )ذكر شماره الزامي است.(

ب( شماره ي 1 كدام بخش مغز را نشان مي دهد؟

16- به موارد زير پاسخ دهيد. (خرداد 90) 

الف( در انعكاس زردپي زير زانو، نورون حسي چه ماهيچه اي تحريك مي شود و مركز اين انعكاس در كجا قرار دارد؟

ب( كدام نورون هاي حركتي دستگاه عصبي پيكري، تحت كنترل آگاهانه ي ما قرار دارد؟

ج( در دستگاه عصبي مركزي كدام جانور، دو طناب عصبي موازي وجود دارد؟

3- پالناريا 2- هيدر  1- زنبور 

17- پس از رسيدن پتانسيل عمل به پايانه ي آكسون نورون پيش سيناپسي، چه اعمالي صورت مي گيرد تا در نورون پس سيناپسي، تغيير پتانسيل 

الكتريكي صورت گيرد؟ (دي 89)

18- شكل روبه رو، نيمه ي راست مغز را نشان مي دهد. (دي 89)   

الف( كدام شماره ها، در فرايند يادگيري نقش اصلي را دارند؟

ب( نام شماره ي 8 را بنويسيد.

19- در مورد دستگاه عصبي در انسان، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (دي 89)

الف( ماده اي كه نقش ضربه گير را در مغز دارد، چه ناميده مي شود؟

ب( در هنگام هيجان هاي رواني كدام بخش از اعصاب خودمختار تحريك مي شود؟

20- در مورد دستگاه عصبي، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (شهريور 89)

الف( انتقال دهنده ي اصلي، در ماهيچه هاي آدمي چه ماده اي است؟

ب( مغز انسان عالوه بر مخ و مخچه، از چه بخش  اصلي ديگري تشكيل 

شده است؟

ج( شكل روبه رو، برش عرضي نخاع را نشان مي دهد. كدام شماره، نورون 

حركتي مي باشد؟

د( كدام فعاليت هاي دستگاه عصبي پيكري به صورت غيرارادي است؟

21- هنگام پتانسيل عمل، ابتدا كدام كانال دريچه دار غشايي باز شده و در اين حالت، پتانسيل داخل سلول نسبت به خارج چه تغييري مي كند؟ (شهريور 89)

22- به چه علت در حالت استراحت نورون، داخل سلول در مقايسه با خارج آن منفي تر است؟ (خرداد 89)

23- در مورد سيستم عصبي به سؤاالت زير پاسخ دهيد. (خرداد 89)

الف( در چه مناطقي از يك نورون ميلين دار، غشا با مايع اطراف آن در تماس است؟

ب( آسيب به چه قسمتي از شكل روبه رو، منجر به عدم توانايي در عملكرد هوشمندانه مي شود؟ )با ذكر شماره(

ج( در كدام يك از جانوران زير، تقسيم بندي مركزي و محيطي در دستگاه عصبي وجود ندارد؟

2- ملخ 1- پالناريا 

4- ماهي 3- هيدر 
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