
سوم دبیرستان در یک نگاه
1 سخت ترین و مهم ترین منبع زیست شناسی کنکور، کتاب زیست شناسی سال سوم است.

2 مطالب این کتاب نسبت به مطالب سال دوم و پیش دانشگاهی مفهومی تر می باشد و یادگیری آن ها نیاز به دقت بیشتری دارد.

کثر مطالب این کتاب قابلیت ترکیب شدن با سایر فصول را دارند و از این نظر بسیار باارزش هستند. 3 ا

4 چهار فصل انتهایی این کتاب نسبت به سایر فصول، اهمیت بیشتری در کنکور سراسری دارند.

5 در کتاب سال سوم مطالب جانوری اهمیت کم تری دارند و در فصول جانوری، بیشتر سؤاالت مربوط به انسان می باشد.

6 بیشتر سؤاالت سال سوم از متن کتاب می باشد، ولی در بعضی فصل ها، مانند فصل های ۹ و ۱۱، شکل های کتاب  منبع سؤال می باشند.

7 کتاب سال سوم را بیشتر از سال دوم و پیش دانشگاهی مرور کنید و مطالب آن را بیشتر تجزیه و تحلیل نمایید.
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	كند؟ طور صحيحی تكميل می چند مورد عبارت زير را به 1500

  ...........»های عصبی،  در سلول«
  ی سيتوپالسمی مشاهده كرد. ن رشتهتوا های غيرعصبی، می همانند برخی سلول ـالف
 باشد. كسان میها در سلول ي  ها، توزيع اندامک های پوششی نفرون ی سلول برخالف همه ـب

  پتاسيم وجود دارد. ـای روده، درون غشا پمپ سديم  های استوانه همانند گروهی از سلول ـج
  ها ممكن است دارای نوعی پوشش باشد. ی دو سر، اطراف غشای سلول های ماهيچه برخالف اغلب سلول ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

 ؟دكن نمیطور صحيحی تكميل  چند مورد عبارت زير را به 1501

 ............»های بدون ميلين،  دار، ............ نورون های ميلين نورون«

    مربوط به حركات سريع بدن هستند. ـهمانند  ـالف
  توانند در تمام سطح خود پتانسيل عمل توليد كنند. می ـهمانند  ـب
  كنند. تر هدايت می های باريک تر از نورون ها را سريع پيام ـبرخالف  ـج
  ممكن است در بيماری مالتيپل اسكلروزيس آسيب ببينند. ـخالف بر ـ د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  های بدن نيز قابل مشاهده است؟ چند مورد از خواص زير عالوه بر دستگاه عصبی در ساير قسمت 1502

  ايجاد جريان عصبی ـ ب  پذيری از محرک خارجیتأثير ـالف
  انتقال پيام عصبی ـ د  هدايت پيام عصبی ـج
۱( ۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 برد، ............ های حس می برد، ............ نورونی كه پيام را از مغز به اندام نورونی كه پيام را از اندام حس به مغز می 1503

  باشد. ی منشعب كوتاه می ) همانند ـ دارای چندين رشته۲  باشد. های خود دارای غالف ليپيدی می ) برخالف ـ در دندريت۱
  تواند سيناپس تشكيل دهد. های غيرعصبی می ) برخالف ـ با سلول۴  دهد. د ـ بيشتر حجم جسم سلولی را هسته تشكيل می) همانن۳

 ، ............نداردی سيتوپالسمی نورون حركتی كه ميلين  ی سيتوپالسمی كه ............، برخالف رشته در نورون حسی نوعی رشته 1504

  های سيناپسی را با غشای خود ادغام كند. وزيكولتواند  ـ می باشد ی) در انتهای خود دارای انشعاب م۱
  كند. باشد ـ پيام عصبی را به جسم سلولی نورون نزديک می های فراوان می ) در انتهای خود دارای ميتوكندری۲
  شد.های پشتيبان با تواند دارای ارتباط زيستی با سلول های غيرعصبی متصل شود ـ می تواند به سلول ) می۳
  باشد. باشد ـ در غشای خود دارای پمپ سديم پتاسيم می ) در بيشتر سطح خود فاقد غالف ليپيدی می۴

 در آكسون نورون حركتی، غالف ميلين و غشای سلول، هر دو ............ 1505

  اند. ليپيدی ساخته شده های ) در بخش اعظم خود توسط مولكول۲  های سديم و پتاسيم از عرض خود تراوا هستند. ) نسبت به عبور يون۱
كنش۳ كسون قابل مشاهده می۴  شوند. عصبی توليد می  های زيستی درون سلول دهنده ) توسط وا   باشند. ) در تمام طول آ

  در دستگاه عصبی انسان، هدايت پيام عصبی ............. انتقال آن، ............. 1506
 شود. ـ در طول تنها يک نورون مشاهده می ) برخالف۲  شود. صورت شيميايی انجام می ) همانند ـ به۱

  باشد. می ATP) برخالف ـ نيازمند مصرف انرژی ۴  های غيرعصبی را نيز درگير كند. ) همانند ـ ممكن است سلول۳
  ند، ............ك كند، ............ بخشی از آن كه پيام را به جسم سلولی نزديک می بخشی از هر نورون كه پيام عصبی را از جسم سلولی دور می 1507

  92داخل   ) مانند ـ توسط غالفی از جنس ليپيد پوشانده شده است.۲  باشد. ) برخالف ـ دارای انشعابات فراوان می۱
  های سيناپسی بپيوندد. تواند از طريق غشای خود به وزيكول ) برخالف ـ می۴  باشد. ی آندوپالسمی گسترده و هسته می ) مانند ـ واجد شبكه۳

  باشد. ها می صبی بدن انسان، ............ از ويژگی مشترک تمام سلولدر بافت ع 1508
كسون۴  های سيتوپالسمی ) داشتن رشته۳  ) داشتن پمپ سديم ـ پتاسيم۲  پذيری ) تحريک۱   ) وجود دندريت و آ

 ها ساختار نورون
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 قطعاً ............ ،شود بافت عصبی محسوب می ءدر انسان هر سلولی كه جز 1509

  باشد. غالف ميلين می  كننده های آنزيم توليد ) درون هسته خود واجد ژن۲  ود در هدايت جريان عصبی نقش دارد.) به كمک زوائد سيتوپالسمی خ۱
  جهشی در طول خود هدايت كند.صورت غير تواند پيام عصبی را به ) می۴  های حسی فاقد نقش است. ) در توليد پوشش ميلين در اطراف نورون۳

  ........توان گفت كه در يک نوروِن ... می 1510
  ی نورون رابط است. تر از هسته تر و تيره ) حركتی، هسته بزرگ۲  باشد. ی رانويه می ) حسی، غشای جسم سلولی قسمتی از گره۱
  كند. ) حسی، هر بخش فاقد غالف ميلين، پيام عصبی را از گيرنده دريافت می۴  باشد. های انتهايی بيشتر از نورون حركتی می ) رابط، انشعابات بخش۳

  كند؟ طور صحيحی تكميل می چند مورد عبارت زير را به 1511
  »های ........... مشاهده كرد. نورون توان نمی،  در دستگاه عصبی انسان«

  ی خاكستری نخاع دار در ماده ميلين ـب  رابِط واجد غالف ميلين در اطراف آكسون خود ـالف
  ها  های مكمل پادتن ژن تیدار دارای آن ميلين ـد  دار سيناپسی با دندريت ميلين پيش ـج
  عصبی ی سيناپس با سلول غير دهنده تشكيل ـ  ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  چند مورد عبارت زير را به 1512

  »... است.ی پيام به جسم سلولی ........ كننده ی پيام از جسم سلولی، ........... و بخش نزديک كننده در نوروِن ...........، بخش دور«
  بلند ـی رانويه  دارای گره ـحسی  ـب فاقد ميلين ـبلند  ـحركتی  ـالف
  دارای انشعابات بسيار زياد ـدار  بلند و ميلين ـرابط  ـد  كوتاه ـدار  ميلين ـحركتی  ـج
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  وان گفت كه ............ت باشد. در ارتباط با اين شكل می شكل مقابل مربوط به دستگاه عصبی يک جانور می 1513

  بندی مركزی و محيطی وجود ندارد. شود كه در دستگاه عصبی آن تقسيم ) فقط در جانوری يافت می۱
  های عصبی و هدايت آن را دارند. های متعلق به اين شكل توانايی توليد پيام ) تمام انواع سلول۲
  برابر ساخته شده است. ی تقريباً  های بافت عصبی با اندازه ) از تعداد زيادی سلول۳
  طور عمده در مغز قابل مشاهده است. ) در بدن انسان به۴

 های خود ............ رو، در تمامی قسمت هشده در شكل روب سلول نشان داده 1514

  كند. توليد می ATPهای فراوان  ) با كمک ميتوكندری۲  كند. ذخيره می DNA) اطالعات ژنتيكی را در مولكول ۱
  های مثبت دارد. جهت تبادل يون ،های بدون دريچه ) كانال۴  كند. آرامش غشا را با كمک پمپ سديم ـ پتاسيم ايجاد می) پتانسيل ۳

 باشد؟ صحيح می ،رو هچند مورد در ارتباط با شكل روب 1515

كثر، مركز كنترل ۴ـالف   باشد. های سلول می فعاليت ا
  د.كن های عصبی را از نورون خارج می پيام ۲، برخالف ۷ ـب
  های موردنياز سلول را در اختيار دارد. ، تمامی اندامک۱ ـج
  كند. های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدايت می ، پيام۵ ـد
  جا كند. ههای مثبت و منفی را بين درون و بيرون نورون جاب تواند يون می ۳، برخالف بخش ۶ ـ  ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 ؟است نادرست ،كدام گزينه 1516

  ............»رو،  ههر دو سلول نشان داده شده در شكل روب«
  ی خود را در خارج از دستگاه عصبی مركزی دارند. ترين رشته ای از بلند ) بخش عمده۱
كستری نخاع ديده می ) در انعكاس زردپی زير زانو درون ماده۲   شوند. ی خا
  باشند. توانند دارای ارتباط مستقيم با نوعی سلول غيرعصبی ) می۳
  های حسی نزديک كنند. های عصبی را به اندام توانند پيام ) می۴

  های بويايی، ............ های حركتی الزم مربوط به پيام طور معمول، در درک، پردازش و صدور فرمان به 1517
  توانند در بروز رفتار خاصی از جاندار نقش داشته باشند. شده از مغز میهای حركتی صادر ) فرمان۱
  هايی بويايی در انتقال اطالعات نقش داشته باشد. ) مركزی در نخاع وجود ندارد كه بتواند از طريق راه۲
  فرستد. شده را به بخش جلويی مغز می های عصبی تقويت های عصبی، پيام ) مركز اصلی تقويت و انتقال پيام۳
  كند. ردازش پيام و ايجاد جريان عصبی میی بويايی، پس از اثر محرک، اقدام به پ ی حس در حفره ) سلول گيرنده۴
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اين نورون  .باشد تر از كل ضخامت قابل مشاهده می كم  ی سيتوپالسمی يک نورون، ضخامت رشته در مقطع عرضی نوعی رشته 1518
 ............ تواند نمی

كسون طويل۲  ) در خارج از دستگاه عصبی مركزی فعاليت كند.۱   ها باشد. تر از دندريت ) دارای آ
  های منشعب داشته باشد. های سيتوپالسمی خود بخش ) در تمامی رشته۴  های عصبی ارتباط برقرار كند. ) بين انواع سلول۳

های عصبِی دستگاه عصبی مركزی، اختاللی در  ی گروهی از سلول كننده های پشتيبان احاطه كشنده به سلول Tبا اتصال سلول  1519
 ؟باشد نمیآيد. كدام عبارت در ارتباط با اين اختالل صحيح  می وجود های عصبی به پردازش گروهی از پيام

  است.  های خونی به بافت مغزی تسهيل شده های مغزی، وارد شدن گروهی از سلول ) با افزايش نفوذپذيری مويرگ۱
كسونی نسبت به حد طبيعی كاهش پيدا كرده ا كولين در طول رشته های حاوی استيل ) سرعت انتقال وزيكول۲   ست.ی آ
  های پشتيبان را بيگانه تلقی كرده است. كشنده سلول Tهای  های پروكاريوتی به بدن، سلول ) پس از ورود بعضی از سلول۳
  ديده نقش داشته باشد. های آسيب تواند در جبران فعاليت سلول های پشتيبان می ) تحت شرايطی، افزايش فعاليت سلول۴

 در يک نورون ............ 1520

  گيرد. فاصل دو غالف ميلين قرار می سلولی در حد ) حسی، جسم۱
كسون توسط ميلين عايق می۲   گردد. ) حركتی، هر انشعاب ايجادشده در انتهای آ
كسون منشعب و فاقد ميلين در اطراف جسم سلولی يافت می۳   شود. ) رابط، چندين آ
  باشد. یصورت جهشی م مانند به های درخت ) حركتی، هدايت جريان عصبی در طول رشته۴

  
   ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  را به زيرچند مورد عبارت  1521

  »باشد. هر نورون، .............، فاقِد ............. می«
    غالف ميلين ـدر دو انتهای خود  ـب  فعاليت ـدر حالت استراحت  ـالف
 ATPی انرژی كننده فعاليت پمپ مصرف ـل پتانسيل عمل در طو ـد  های غشادار اندامک ـهای خود  در رشته ـج

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  كند؟ تكميل می نادرستیطور  چند مورد عبارت زير را به 1522

 ............» توان انتظار داشت كه ای مانع از ............ شود، می های كليه، ماده كه پس از تحريک شديد گروهی از نورون در صورتی«

  كليه زياد شود. فعاليت بخش قشری فوق ـدار پتاسيمی  های دريچه غيرفعال شدن كانال ـالف
  ها زياد شود. ی رگ شده به ديوارهنيروی وارد ـدار سديمی  های دريچه غيرفعال شدن كانال ـب
  ل بومن كاهش يابد.شده به درون كپسو حجم مواد تراوش ـدار سديمی  های دريچه غيرفعال شدن كانال ـج
  شود.برابر درون سلول  باغلظت پتاسيم خارجی سلولی  ـدر غشای سلول ATPی  كننده فعاليت آنزيم مصرف ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
شود، برخالف  نزديک میكه اختالف پتانسيل غشاء از ........... به صفر  ی جلوی ران، زمانی در طول فعاليت عصبی نورون حسی ماهيچه 1523

 حالت برعكس آن، ...........

  ـ فعاليت پمپ سديم پتاسيم در غشاء مهار شده است. - ۶۵) ۲  باشد. های مثبت در بيرون سلول بيشتر می + ـ مقدار يون۲۰) ۱
  شود. م در عرض غشاء ديده میهای سدي ی يون شده ـ انتشار تسهيل - ۳۰) ۴  كند. + ـ نفوذپذيری غشا نسبت به پتاسيم افزايش پيدا می۴۰) ۳

 ی آكسون يک نورون حركتی، ............ همانند قبل ادامه خواهد داشت. پايانهبه پس از رسيدن پتانسيل عمل  1524

كسون سمت پايانه های دارای ناقل عصبی به ) حركت وزيكول۲  سيناپسی ی خود در سلول پس های عصبی به گيرنده دهنده ) اتصال انتقال۱   ی آ
كسون ها با غشای پالسمايی پايانه غام شدن وزيكول) اد۳   سيناپسی ) تغيير در فعاليت الكتريكی نورون پس۴  ی آ

  در يک سلول عصبی، پتانسيل عمل ............. 1525
  شود كه پس از اثر يک محرک خارجی، پتانسيل الكتريكی غشا تغيير پيدا كند. ) همواره زمانی ايجاد می۱
  ای از جنس غشا توسط نوروگلياها در اطراف غشای نورون ايجاد شود. شود كه اليه ) تنها زمانی ايجاد می۲
  آيد. وجود می های پروتئينی اختصاصی عرض غشا وارد سلول شود، به كه يون سديم از طريق كانال ) قطعاً زمانی۳
گهانی پتانسيل غشا توسط يک محرک خارجی، نفوذپذيری به يون ) زمانی۴   شود. شود، قطعاً ايجاد می ياد میها ز كه با تغيير نا

ها (پتانسيل آرامش و پتانسيل عمل) فعاليت نورون
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  هر جريان عصبی كه در نوروِن ............. قطعاً ............. 1526
  تواند هدايت شود. های رانويه موجود در دو نوع رشته می شود ـ از گره ) حسی، پس از تحريک سلول گيرنده ايجاد می۱
  باشند. اند كه دارای انشعابات زياد می هايی ايجاد شده باشد ـ در رشته های عصبی می دهنده ) حسی، محل ساخت انتقال۲
كسون می ی تحريكی از پايانه سيناپسی باشد ـ باعث آزادسازی ماده اِی پس ای ماهيچه ) حركتی، قابل انتقال به سلول رشته۳   شود. های آ
  كند. سيناپسی آن را فعال می ل به سلول پسرسد ـ با انتقا ی سلول می ی انتهای منشعب بلندترين رشته های برجسته ) رابط، به بخش۴

  سيناپسی ............ های درون نخاع، قطعاً در سلول پس در انعكاس زردپی زير زانو، در سيناپس 1527
 شود. ولت می + ميلی۶۵تر از  ) پتانسيل بيرون سلول بيشتر يا كم۱

گهانی يوندار سديمی، ورو های دريچه كانال ) با باز شدن۲   شود. م به درون سلول مشاهده میهای سدي د نا
  ) با افزايش فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم، پتانسيل غشای سلول بالفاصله به حالت آرامش باز خواهد گشت.۳
  گردد. شود و سپس به حالت اوليه بر می ) در مدت كوتاهی، غلظت پتاسيم خارج از سلول بيشتر از درون می۴

  باشد، قطعاً ............ های فعاِل ............ در حاِل ............ می كه تعداد كانال جلوی ران، زمانیی  در پتانسيل عمل نورون حسی ماهيچه 1528
 شود. ) سديمی ـ افزايش ـ اختالف پتانسيل دو سوی غشای سلول بيشتر می۱

  شود. در غشا ديده می ATPی  كننده ) سديمی ـ كاهش ـ بالفاصله افزايش فعاليت پروتئين مصرف۲
  باشد. ولت، منفی می ميلی ۶۵تر از  ) پتاسيمی ـ كاهش ـ پتانسيل درون غشا نسبت به بيرون آن كم۳
  شود. های مثبت، باعث برقراری حالت آرامش می ) پتاسيمی ـ افزايش ـ افزايش تبادل غيرفعال گروهی از يون۴

 در يک سلول عصبی، هر زمان كه ........... 1529

  شود. ، پتاسيم از سلول خارج نمیشود ) يون سديم وارد سلول می۱
  های سديمی بسته هستند. باشد، كانال دار پتاسيمی باز می های دريچه ) كانال۲
  دار پتاسيمی باز هستند. های دريچه ) اختالف پتانسيلی بين دو سوی غشا وجود ندارد، كانال۳
  باشند. دار مؤثر در پتانسيل غشا بسته می های دريچه ) بيشترين فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم وجود دارد، تمام كانال۴

 باشد، قطعاً ..............  كه اختالف پتانسيل دو سوی غشای يک نورون .............. می زمانی 1530

  شود. ـ بيشترين فعاليت در پمپ سديم پتاسيم مشاهده می -۶۵) ۱
  اشند.ب دار مؤثر در پتانسيل عمل غيرفعال می های دريچه + ـ تمامی كانال۴۰) ۲
  كنند. جا می هعرض غشا جابدر ها را  دار يون های دريچه + ـ فقط يک نوع از كانال۲۰) ۳
  باشد.  + ـ مقدار يون سديم درون سلول بيشتر از يون سديم خارج از سلول می۳۰) ۴

ن تحريک شد. برای بررسی فعاليت الكتريكی يک سلول عصبی، دو الكترود در دو سوی غشای نورون قرار داده و سپس نورو 1531
 نما اختالف پتانسيِل .............. را .............. ثبت كرده باشد، قطعاً .............. كه نوسان زمانی

  دار پتاسيمی آغاز شده است. های دريچه ) صفر ـ فقط يک بار ـ فعاليت كانال۱
  يم نقش داشتند.دار پتاسيمی در خروج غيرفعال پتاس های دريچه ـ فقط دو بار ـ كانال ۴۰) ۲
 ـ سه بار ـ فقط در دو زمان هيچ اختالف پتانسيلی بين دو سوی غشا ثبت نشده است. ۶۵) ۳

  دار سديمی ابتدا افزايش و سپس كاهش پيدا كرده است. های دريچه ـ دو بار ـ فعاليت كانال ۳۰) ۴
  كند؟ طور صحيحی تكميل می عبارت زير را به ،چند مورد 1532

  »توان گفت ............ باشد، می رو كه مربوط به پتانسيل عمل يک نورون رابط می هوببا توجه به منحنی ر«
  باشد. خواِه پمپ موجود در غشای سلول می ، فعاليِت انرژی۵عامل اصلی ايجاد حالت  ـالف
  شود. ، خروج پتاسيم از درون سلول عصبی مشاهده می۲ی  برخالف نقطه ۴ی  در نقطه ـب
  وجود دارد. ۳ی  های مثبت و منفی بين دو سمت غشا در نقطه غلظت يونبيشترين اختالف  ـج
  ، غلظت سديم در بيرون سلول و پتاسيم در درون سلول بيشتر است.۱ی  در نقطه ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 باشد، ........... ی پتانسيل عمل ايجادشده در يک نورون حسی می دهنده با توجه به شكل مقابل كه نشان 1533

  باشد. تر می های مثبت درون كم شده، غلظت يون ، در بخش مشخص۱در حالت ) ۱
  شود. ) پيام عصبی در طول نورون از سمت چپ به راست هدايت می۲
  ها برابر است. پتاسيم، در تمامی قسمت ـ ، ميزان فعاليت پمپ سديم۲) در حالت ۳
  تر است. ت به درون كم، غلظت سديم خارج نسب۲های مثبت درون غشا در حالت  ) در قسمت۴
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  دهد، ............ رو كه پتانسيل عمل نورون حركتی را نشان می هبا توجه به نمودار روب 1534
  باشند. های پروتئينی بسته می ، تمام كانال۳ی  ) در نقطه۱
  تواند از سلول خارج شود. ، پتاسيم فقط می۴ی  ) در نقطه۲
  باشد. + می۶۵، پتانسيل بيرون سلول ۱ی  ) در نقطه۳
  باشند. دار سديمی بسته می های دريچه ، كانال۲ی  ) در نقطه۴

 توان گفت كه مولكوِل ............. دهد، می رو كه بخشی از غشای يک نورون را نشان می هبا توجه به شكل روب 1535

  وجود آمده است. ، پس از تشكيل پيوندهای پپتيدی به۲برخالف  ۱) ۱
  شود. ر اختالف پتانسيل غشا فعال می، فقط پس از تغيي۳همانند  ۲) ۲
كم پتاسيم در خارج از سلول را افزايش می۱برخالف  ۲) ۳   دهد. ، ترا
  كند. را مصرف می ATP، برای انجام فعاليت خود ۱همانند  ۳) ۴

 شود، بالفاصله ............. شده ثبت می ی مشخص كه نقطه در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، زمانی 1536

    كنند. شدن میبه باز دار سديمی شروع های دريچه انال) ك۱
  شود. توسط پمپ سديم ـ پتاسيم متوقف می ATP) مصرف ۲
  كند. سديم افزايش پيدا می  ) نفوذپذيری غشای سلول به يون۳
  باشد. ) خروج غيرفعال يون پتاسيم از سلول غيرممكن می۴

 كند؟ طور صحيحی تكميل می چند مورد عبارت زير را به 1537

 »باشد. شده در سلول ............. می در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، عامل ايجاد پتانسيل مشخص«

  خواه نوعی پروتئين سراسری غشای سلول فعاليت انرژی ـالف
  دار در غشای سلول عصبی باز شدن نوعی كانال دريچه ـب
  ها تفاوت در ميزان نفوذپذيری غشای سلول به يون ـج
  های منفی در سمت داخل غشای سلول مع يونتج ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 ای كه با عالمت سؤال مشخص شده است، ............. در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، در نقطه 1538

  غلظتی بيشتر از بيرون سلول دارند. ،درون سلول های مثبت ) تمام يون۱
  يت عصبی سلول سپری شده است.) زمانی معادل با نيمی از كل زمان فعال۲
  ) بيشترين ميزان اختالف پتانسيل بين دو سوی غشای سلول وجود دارد.۳
  باشد. های غشايی در حال تغيير می بعدی گروهی از پروتئين ) شكل سه۴

 ای كه با عالمت سؤال مشخص شده است، فقط ............. در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، در نقطه 1539

  ) قادر به عبور از عرض غشا هستند.Kو Naهای مثبت ( بعضی از يون )۱
  كند. جا می هها را در عرض غشا جاب شده يون ) انتشار تسهيل۲
  كنند. دار غشا فعاليت می های دريچه ) گروهی از كانال۳
  شود. هده میسمت داخل سلول مشا ها به ) ورود يون۴

 .............ی  ، همهای كه با عالمت سؤال مشخص شده است در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، در نقطه 1540

  باشند. دار سلول در حال فعاليت می های دريچه ) كانال۱
  باشند. شدن می دار در حال بسته های دريچه ) كانال۲
  .شود ها كم می ی يون ) نفوذپذيری غشا به همه۳
  جا شوند. هتوانند در عرض غشا جاب می) Kو Na(های مثبت  ) يون۴

 شود. شده در شكل، مستقل از ............. انجام می برگشت پتانسيل سلول به حالت مشخص 1541

  های مثبت در عرض غشای پالسمايی جايی يون ه) جاب۱
  های غشايی ی بعضی از پروتئينزآATP) فعاليت ۲
  های پروتئينی غشا  ) تغيير شكل بعضی از كانال۳
  بافتی ) تغيير مقدار پتاسيم مايع ميان۴
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 ای كه با عالمت سؤال مشخص شده است، ............. همانند قبل ادامه خواهد داشت. در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، در نقطه 1542

  دار سديمی ی دريچهها ) بسته شدن كانال۱
  شده ) شروع خروج پتاسيم با انتشار تسهيل۲
  سمت خارج سلول ) خروج سديم از درون سلول به۳
  تر شدن پتانسيل سطح خارجی غشای پالسمايی ) منفی۴

 ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  چند مورد عبارت زير را به 1543

 »شود، بالفاصله ............. المت سؤال ثبت میشده با ع ی مشخص كه در منحنی تغيير پتانسيل غشا نقطه زمانی«

  اند. رو شده هدار سلول با كاهش فعاليت روب های دريچه تمامی انواع كانال ـالف
  كند. پتاسيم افزايش پيدا می ـفعاليت پمپ سديم  ـب
  گردد. پتانسيل غشا به حالت آرامش خود بازمی ـج
  شود. خروج سديم از سلول آغاز می ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 باشد. طور عمده ناشی از ............. می شده با عالمت سؤال در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، ............. به ی مشخص در نقطه 1544

  تر شدن پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون ـ فعاليت پمپ سديم پتاسيم ) منفی۱
  دار پتاسيمی های دريچه سلول ـ فعاليت كانال) كاهش توازن بارهای الكتريكی بيرون و درون ۲
  ) بيشتر شدن غلظت پتاسيم خارج سلول نسبت به درون سلول ـ خروج يون پتاسيم از سلول۳
گهانی يون۴   های سديم به سلول ) مثبت بودن اختالف پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون سلول ـ ورود نا

 باشد. عالمت سؤال مشخص شده است، ............. در حال افزايش میدر بخشی از منحنی تغيير پتانسيل غشا كه با  1545

  دار پتاسيمی های دريچه ) فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم برخالف فعاليت كانال۱
  های مثبت درون سلول ناسيم درون سلول همانند مقدار يو) غلظت يون پت۲
  ) خروج فعال يون سديم برخالف غلظت يون پتاسيم خارج از سلول۳
  درون سلول ATP) اختالف پتانسيل دو سوی غشا همانند مصرف ۴

  شده با عالمت سؤال، ............. قبل از آن، ............. ی مشخص در منحنی تغيير پتانسيل الكتريكی غشا، بالفاصله بعد از نقطه 1546
  ای در سمت خارج غشا دارند. های فعال غشا، دريچه ) همانند ـ تنها كانال۱
  كنند. دار سديمی شروع به بازشدن می های دريچه ف ـ كانال) برخال۲
  ) برخالف ـ نفوذپذيری غشای سلول به پتاسيم بيشتر از سديم است.۳
  باشد. ی بارهای الكتريكی برقرار نمی ) همانند ـ در دو سوی غشا، موازنه۴

 .، ............B............. بخش  Aدر منحنی تغيير پتانسيل غشا، در بخش  1547

  شود. های غشا ديده می بعدی بعضی از پروتئين ) همانند ـ تغييری در ساختار سه۱
  شود. توسط پمپ سديم پتاسيم متوقف می ADP) برخالف ـ توليد ۲
  شود. های غشايی وارد سلول می ) برخالف ـ سديم از طريق كانال۳
  ) همانند ـ نفوذپذيری غشا به يون پتاسيم در حال كاهش است.۴

 شده در منحنی تغيير پتانسيل غشا، ............. دو بخش مشخص در هر 1548

  باشد. ) عامل ايجاد پتانسيل آرامش، فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم می۱
  شود. پذير می ها توسط پمپ غشايی امكان ) برقراری تعادل بين يون۲
  ترين ميزان اختالف پتانسيل بين دو سوی غشا وجود دارد. ) كم۳
  های مثبت متوقف شده است. ی يون شده يل) انتشار تسه۴

 ، .............Bبرخالف بخش  Aدر منحنی تغيير پتانسيل غشا، در بخش  1549

  شود. ها انجام می ) ورود سديم به درون سلول توسط كانال۱
  آيد. وجود نمی ) تغييری در مقدار پتاسيم درون سلول به۲
  اشد.ب ) اختالف پتانسيل دو سوی غشا در حال كاهش می۳
  دار، توازن بار الكتريكی را از بين برده است. های دريچه ) فعاليت كانال۴
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  ، .............Bاز منحنی برخالف بخش  Aدر هنگام ثبت فعاليت عصبی يک نورون، در بخش  1550

  شود. ) ورود يون سديم به درون سلول متوقف می۱
  اند. دار سلول غيرفعال شده های دريچه ) گروهی از كانال۲
  كند. ) نفوذپذيری غشا به يون پتاسيم شروع به افزايش می۳
  كند. ) پمپ سديم ـ پتاسيم مقدار بار مثبت خارج سلول را زياد می۴

 باشد؟ شده در منحنی تغيير پتانسيل غشا صحيح می های مشخص های زير در ارتباط با توجه به بخش چند مورد از عبارت 1551

  شود. الف پتانسيل بيشتری بين دو سوی غشا ديده می، اختAنسبت به بخش  Bدر بخش  ـالف
  شود. ديده می Bترين ميزان پتانسيل بيرون سلول در قسمت  كم ـب
  شود. دار زياد می های دريچه در هر دو بخش، فعاليت گروهی از كانال ـج
  باشند. دار مؤثر در پتانسيل غشا، بسته می های دريچه ، تمام كانالBدر بخش  ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 باشد. ، ............. میB............. بخش  Aدر هنگام ثبت تغييرات پتانسيل غشا، در بخش  1552

  ) همانند ـ اختالف پتانسيل دو سوی غشا در حال كاهش۱
  ها قابل مشاهده  ) برخالف ـ ورود سديم از طريق كانال۲
  هش) برخالف ـ تجمع بارهای مثبت در سمت خارج سلول در حال كا۳
  دار سلول در حال افزايش های دريچه ) همانند ـ فعاليت بعضی از كانال۴

  رود كه ............. كه ............. انتظار می در پتانسيل عمل ايجادشده در غشای يک نورون رابط، زمانی 1553
  تر شود. باشد ـ پتانسيل بيرون غشا، مثبت ) پتانسيل عمل در حال شروع شدن می۱
  دار سديمی بسته باشند. های دريچه شود ـ كانال + به صفر نزديک می۴۰انسيل از پتاختالف ) ۲
  كند ـ بار مثبت در بيرون غشا افزايش پيدا كند. ) فعاليت پمپ سديم پتاسيم افزايش پيدا می۳
  دار پتاسيمی باز شوند. ريچههای د ) در پايان پتانسيل عمل، سديم درون سلول انباشته شده است ـ جهت رسيدن به پتانسيل آرامش، كانال۴

 است؟ نادرست ،كدام گزينه 1554

  .............»در هنگام فعاليت عصبی بعضی از تارهای عصبی دستگاه عصبی خودمختار، «
  شود. هايی از غشا ديده می های مثبت فقط در قسمت ی يون شده ) انتشار تسهيل۱
  ها نقش دارند. ی در تبادل يونای با فعاليت كامالً اختصاص های پروتئينی ويژه ) كانال۲
گهانی يون۳   ها عامل اصلی تغيير شديد پتانسيل سلول نسبت به حالت آرامش است. ) ورود نا
  تواند پتانسيل را به حالت آرامش برگرداند. در غشا، نمی ATPی  كننده ) فعاليت بيشتر پروتئين تجزيه۴

  در آكسون يک عصب مغزی، ............. 1555
  باشد. م ـ پتاسيم در پايان پتانسيل عمل، رساندن پتانسيل سلول عصبی به حالت استراحت می) نقش پمپ سدي۱
  شود. ) هنگام پتانسيل عمل، تغيير عالمت پتانسيل الكتريكی بيرون سلول نسبت به درون آن تنها يک بار مشاهده می۲
  به سديم كم و نسبت به پتاسيم زياد شده است. ) در آغاز منفی شدن پتانسيل بيرون غشا در پتانسيل عمل، نفوذپذيری نسبت۳
  دار سديمی باز نباشند. های دريچه شود اما ممكن است كانال شود، سديم وارد سلول می كه پتانسيل غشا به صفر نزديک می ) زمانی۴

  ی عقب ران، ............ در پتانسيل عمل نورون حركتی ماهيچه 1556
  شوند. دار سديمی باز می های دريچه انال) پس از تجمع شديد سديم درون سلول، ك۱
كم پتاسيم در۲   يابد. ن سلول، فعاليت پمپ غشايی افزايش میو) پس از كاهش شديد ترا
  شود. شود كه پتاسيم از سلول خارج نمی ) ورود سديم به درون سلول، فقط زمانی مشاهده می۳
  دار پتاسيمی و سديمی باز هستند. چههای دري رسد، كانال می -۴۰كه پتانسيل غشا از صفر به  ) زمانی۴

  .دهد نمیگاه ............. رخ  در قسمِت ............. نمودار پتانسيل عمل يک نورون حسی، هيچ 1557
 ) نزولی ـ افزايش سديم درون سيتوپالسم نورون۲  ) صعودی ـ خروج پتاسيم از درون نورون۱

  ATPنزولی ـ خروج سديم با مصرف انرژی  )۴  دار پتاسيمی های دريچه شدن كانال ) صعودی ـ بسته۳



 186     شناسي سال سوم زيست |

 گاه .............. باشد، آن كه پتانسيل الكتريكی بيرون غشا منفی می در پتانسيل عمل هنگامی 1558

  های پتاسيمی لزوماً بازند. كانال ی ) دريچه۲  اند. های سديمی بسته كانال ی ) حتماً دريچه۱
  باشد. های سديمی و پتاسيمی باز می كانال ی ) حداقل يكی از دريچه۴  بسته باشد. یسيمهر دو كانال سديمی و پتا ی دريچه ممكن نيست) ۳

  شود، .............. كه بيرون غشا يک نورون از حالت منفی به مثبت تبديل می زمانی 1559
  باشند. می پتاسيمی در حال فعاليت دار دريچه های ) كانال۲  كنند. سديمی شروع به باز شدن می دار دريچه های ) كانال۱
  دهد. ) ورود عمده پتاسيم به درون سلول رخ می۴  كنند. سديمی شروع به بسته شدن می دار دريچه های ) كانال۳

  در حين پتانسيل عمل، .............. 1560
  ) ممكن است نفودپذيری غشا به سديم بيش از پتاسيم باشد.۲  گردد. میاوليه بر) غلظت سديم در دو طرف به حالت ۱
  ) پتانسيل نهايی آن بيشتر از پتانسيل حالت آرامش خواهد بود.۴  شود. سپس منفی می ،غشا ابتدا مثبت ) بيرون۳

  .............. ،است 20كه پتانسيل درون غشا در زمانی 1561
  ست.اپتاسيمی باز  دار سديمی يا ) فقط يک نوع كانال دريچه۲  تر از حالت آرامش است. پتاسيم فعالـ ) پمپ سديم ۱
  توانند بسته باشند. دار سديمی يا پتاسيمی می ) هر دو كانال دريچه۴  توانند باز باشند. دار سديمی يا پتاسيمی می ) هر دو كانال دريچه۳

  ؟باشد نمیها صحيح  كدام عبارت در ارتباط با فعاليت نورون 1562
  شود. سيل عمل آغاز میهای سديم، پتان ) با افزايش نفوذپذيری غشای نورون به يون۱
  باشند. دار سديمی باز می های دريچه باشد، قطعاً كانال + می۲۰ كه پتانسيل غشا ) زمانی۲
  هد داشت.اچنان ادامه خو ) پس از پايان پتانسيل عمل، خروج يون پتاسيم از نورون هم۳
  شد. می -۶۵از  تر مثبتعددی  پتاسيم در غشای نورون، پتانسيل آرامش درون نورونـ  ) در صورت نبود پمپ سديم۴

  است؟ نادرستدر مورد پتانسيل عمل كدام گزينه  1563
  باشد. های عصبی دستگاه عصبی قابل مشاهده می ) فقط در سلول۱
  ) در پايان آن برای مدتی اختالف پتانسيل غشا بيشتر از حالت آرامش است.۲
  شود. ی سلول مشاهده میهای غشاي ) پس از پايان آن بيشترين ميزان مصرف انرژی در پمپ۳
  دار پتاسيم است. ) بيشترين غلظت يون سديم و پتاسيم در سلول هنگام باز شدن كانال دريچه۴

 كند؟ ی حسی پوست را بهتر بيان می ترين گيرنده های سطحی پس از برخورد جسمی داغ به انگشتان دست، كدام عبارت وضعيت سلول 1564

  گيرد. هزارم ثانيه صورت می ۱ولت در مدت زمان  ميلی ۱۰۵ی  سلول به اندازه) در هر شرايطی، تغيير پتانسيل غشای ۱
  شود. تر شدن پتانسيل درون غشا نسبت به بيرون، پتانسيل درون سلول بيشتر از بيرون سلول می واحد مثبت ۴۰) پس از ۲
  شوند. مؤثر در ايجاد پتانسيل سلول بسته می های دار، برای مدتی كوتاه تمام كانال های دريچه ) پس از فعال شدن يک نوع از كانال۳
  های پتاسيمی بسته باشد. ی كانال واحد اختالف پتانسيل و نزديک شدن پتانسيل غشا به صفر، ممكن است دريچه ۴۰زمان با وجود  ) هم۴

 +، ..............۴۰تا  - ۶۵ی اختالف پتانسيل  ی عقب ران، در فاصله هنگام ثبت اختالف پتانسيل دو سوی غشای نورون حركتی ماهيچه 1565

  دار پتاسيمی در خروج پتاسيم نقش داشته باشند. های دريچه ) ممكن است كانال۱
  رود. ) عدم توازن بين بارهای الكتريكی در دو سوی غشا برای مدتی از بين می۲
  باشد. دار در جهت كاهش ورود سديم به سلول می های دريچه ) تغيير فعاليت كانال۳
  شود. های دو سوی غشا می پمپ سديم ـ پتاسيم باعث حفظ تعادل اوليه بين يون) فعاليت ۴

 شود، بالفاصله .............. + ثبت می۴۰كه اختالف پتانسيل  های هيپوتاالموس، زمانی هنگام ثبت اختالف پتانسيل دو سوی غشای نورون 1566

  شود. بيشترين ميزان مثبت شدن پتانسيل درون سلول مشاهده می )۲  باشند. دار سلول برای مدتی بسته می های دريچه ) تمامی كانال۱
  شود. ) بيشترين ميزان فعاليت در پمپ سديم ـ پتاسيم مشاهده می۴  كند. سمت داخل غشا حركت می ها به ی بعضی از كانال ) دريچه۳

دار پتاسيمی شود، ..............  های دريچه ای مانع از فعاليت كانال كه ماده هنگام ثبت اختالف پتانسيل دو سوی غشای نورون، زمانی 1567
 شود. غيرممكن می

گهانی پتانسيل غشا ) در سلولی كه در حالت آرامش می۱   باشد، تغيير نا
  دار سديمی، فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم های دريچه ) پس از فعاليت كانال۲
  ) پس از افزايش شديد پتانسيل درون سلول، بازگشت سلول به حالت آرامش۳
  تر شدن پتانسيل درون سلول ی خود، منفی دهنده عصبی به گيرنده ) پس از اتصال انتقال۴
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كثر فعاليت پمپ سديم  در غشای آكسون يک عصب مغزی، زمانی 1568  پتاسيم وجود دارد، ............ ـكه حدا

  شود. دار سديمی سبب خروج سديم از نورون می های دريچه ) باز شدن كانال۱
  شود. يم درون سلول سبب رسيدن نورون به پتانسيل آرامش می) افزايش پتاس۲
  باشد. ) درون سيتوپالسم سلول غلظت سديم برخالف پتاسيم در حال كاهش می۳
  شود. سمت غشا می ها در دو دار سديمی مانع از تغيير در غلظت يون های دريچه ) بسته شدن كانال۴

 در غشا يک نورون حسی ............ 1569

  اند. های مربوط به عبور يون سديم بسته ی پتانسيل عمل همه كانال) در ابتدا۱
  شوند. دار پتاسيمی بسته می های دريچه كانال -۶۵) با نزديک شدن پتانسيل عمل از صفر به ۲
  شود. های سديمی، پتانسيل بيرون سلول نسبت به درون آن منفی می ) در پی بسته شدن كانال۳
  های غشايی خروج پتاسيم از سلول غيرممكن است. ئينتوسط پروت ATP) در حين مصرف ۴

كم يون پتاسيم داخل نورون، شديداً كاهش يافته و يون سديم، درون سلول انباشته گردد، ............ در  با فرض اين 1570 كه در انسان، ترا
  87داخل   برقراری پتانسيل آرامش، اثر سوء دارد.

  دار پتاسيمی های دريچه كانال ) باز شدن۲    پتاسيم ـ  ) فعاليت پمپ سديم۱
  در غشا ATPی ) فعاليت پروتئين هيدروليزكننده۴  دار سديمی های دريچه ) بسته شدن كانال۳

  87خارج   شوند. به صفر، ............ می 40برای رسيدن پتانسيل غشای نورون حسی از 1571
  دار سديمی، باز های دريچه ) فقط كانال۲  دار پتاسيمی، باز چههای دري ) فقط كانال۱
  دار سديمی و پتاسيمی، هر دو باز های دريچه ) كانال۴    تر پتاسيم، فعالـ  های سديم ) پمپ۳

  92داخل   يک نورون حسی، صحيح است؟ یكدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجادشده در غشا 1572
  شوند. دار پتاسيمی باز می های دريچه ) در ابتدای پتانسيل عمل، كانال۱
كم پتاسيم داخل سلول شديداً كاهش خواهد يافت.۲   ) بعد از پايان پتانسيل عمل، ترا
  شوند. دار پتاسيمی بسته می های دريچه كانال 40) با نزديک شدن پتانسيل عمل از صفر به۳
  شود. ديمی، پتانسيل درون سلول نسبت به خارج منفی میدار س های دريچه ) در پی بسته شدن كانال۴

  
  ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  چند مورد عبارت زير را به 1573

  ............»،  ی عقب ران در انعكاس زردپی زير زانو ی عقب ران و ماهيچه در محل سيناپس نورون حركتی ماهيچه«
  كنند. سيناپسی حركت می سمت سلول پس ی، پس از آزاد شدن بههای سيناپس وزيكول ـالف
  های عصبی دارند. دهنده هايی برای انتقال ای گيرنده ای ماهيچه های رشته سلول ـب
  شود. سيناپسی آزاد می كولين از سلول پيش ی عصبی استيل دهنده انتقال ـج
  كند. ای تغيير می های ماهيچه اختالف پتانسيل غشای سلول ـد
  آيد. ی عقب ران به حالت منقبض درمی ماهيچه ـ  ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  91داخل   ............»های عصبی  دهنده طور معمول، انتقال به«ی مقابل را تكميل نمايد؟  تواند جمله می زيرچند مورد از موارد  1574

  شوند. های متفاوتی ساخته و آزاد می در پاسخ به محرک ـ ب  كنند. تری را در خون طی می ها، مسافت كوتاه در مقايسه با هورمون ـ الف
  های بدن نقش دارند. باشند و در هماهنگ كردن فعاليت متنوع می ـ د  شوند. مدتی را سبب می های سريع و كوتاه پاسخ ـ ج
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  در محل هر سيناپس دستگاه عصبی بدن انسان، ............ 1575

  رود. سيناپسی می سمت سلول پس فضای سيناپسی به) وزيكول سيناپسی در ۱
  شوند. سيناپسی می پس از آزاد شدن، وارد سلول پس  دهنده های انتقال ) مولكول۲
  ) در اطراف هر فضای سيناپسی، حداقل يک سلول عصبی قابل مشاهده است.۳
  د. شو سيناپسی تحريک می ی خود، سلول پس به گيرنده  دهنده ) پس از اتصال انتقال۴

 ها (سيناپس) ارتباط بين نورون
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 در هر سيناپس دستگاه عصبی انسان، ............ 1576

  سيناپسی تغيير نكند. ی خود، ممكن است پتانسيل الكتريكی سلول پس ی عصبی به گيرنده دهنده ) با اتصال انتقال۱
كسون سلول پيش ی عصبی از پايانه دهنده ) آزاد شدن انتقال۲   شود. سيناپسی انجام می ی آ
  ی عصبی وجود دارد. دهنده يک نوع خاص انتقال ) امكان آزاد شدن تنها۳
  باشد. های سيتوپالسمی می سيناپسی دارای رشته ) سلول پس۴

  كند، ............. در محلی كه يک نورون با سلول ديگر ارتباط برقرار می 1577
 های سيناپسی مشاهده كرد. توان در خارج از وزيكول های عصبی را می دهنده ) انتقال۱

  تواند در جهت مهار آن باشد. سيناپسی نمی انسيل الكتريكی سلول پس) تغيير پت۲
  شود. سيناپسی متصل می سيناپسی قطعاً به ابتدای سلول پس ) نورون پيش۳
  باشد. های سيتوپالسمی همواره بيشتر از يک می ) تعداد انواع رشته۴

 نورون حسی و حركتی، ............ زير زانو، پس از رسيدن پتانسيل عمل به محل سيناپس  در انعكاس زردپی 1578

  كنند. سيناپسی حركت می سمت نورون پس های سيناپسی در فضای سيناپسی به ) وزيكول۱
  دار سديم فعال شوند. های دريچه شود كه كانال های خود باعث می های عصبی به گيرنده ) اتصال ناقل۲
  شوند. سيناپسی می ناپسی به سلول پسيس يشهای عصبی باعث هدايت پيام عصبی از سلول پ دهنده ) انتقال۳
  شود. سيناپسی در جسم سلولی نورون حركتی آغاز می های عصبی محرک فعاليت سلول پس دهنده ) توليد انتقال۴

  89خارج  شوند.  های حامل پيام درد، به غشای ............ سلول ........... خود متصل می وزيكول 1579
كسون ـ پس۱ كسون ـ سازنده۳  ی ريت ـ سازنده) دند۲  سيناپسی ) آ   سيناپسی ) دندريت ـ پس۴  ی ) آ
ی انتقال الكترون در اين نورون،  يک سلول عصبی با نوعی سلول غيرعصبی ارتباط سيناپسی دارد. انرژی حاصل از عملكرد زنجيره 1580

  94داخل   ؟شود نمیصرف كدام مورد 
  اش ی ويژه ی عصبی به گيرنده دهنده ال) اتصال انتق٢  ی عصبی دهنده های انتقال مولكولسنتز  )١
 ی عصبی به فضای سيناپسی دهنده ) آزادسازی انتقال۴  آرامش در غشاء سلول عصبی ) برقراری پتانسيل٣

  يابد. سيناپسی ادامه می ی اختصاصی خود در مغز انسان، ............ نورون پس ی عصبی به گيرنده دهنده در پی اتصال هر نوع انتقال 1581
گهانی يون٢    ها در ايند رونويسی از ژنفر )١   94خارج   های سديم به ) ورود نا
  ) ورود بسياری از مواد موجود در خون به٤  در سيتوزول NAD) فرايند بازسازی٣

  
  های زير در ارتباط با اعتياد صحيح است؟ چند مورد از عبارت 1582

  شود. ی مخدر ايجاد می اره وابستگی روانی برای مصرف مادههمو ـالف
  شود. ها در دستگاه عصبی مركزی متوقف می ها يا سيناپس عملكرد نورون ـب
  های مغز را اشغال كند. ی بسياری از فعاليت كننده تواند جايگاه كنترل نيكوتين می ـج
كنشتواند باعث آ دود سيگار با تحريک مخاط مجاری تنفسی، می ـد   های انعكاسی شود. غاز وا
  يابد. ، امكان ابتال به سرطان دهان افزايش می به علت ورود نيكوتين به بدن در افراد سيگاری ـ  ه
  شود. های عصبی باعث تغييرات زيادی نمی ، اتصال آن به سلول كولين به علت شباهت ساختار نيكوتين با استيل ـو
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  زير را به چند مورد عبارت 1583

 ............»پيدا كرد كه  را ای شيميايی در سيگار و دود آن ماده توان نمی«

  ی عملكرد دستگاه عصبی بدن، تغييرات زيادی را ايجاد كند. با وجود ادامه ـالف
  ش دهد.ها افزاي با اثر بر روی زنان باردار غيرسيگاری، احتمال مردن جنين را در آن ـب
  های تنفسی را افزايش دهد. دهان ارتباط مستقيم داشته باشد و احتمال وقوع بيماری  با ايجاد سرطان ـج
  ی طبيعی بدن را منع كند. ی فعاليت دستگاه عصبی در حضور ماده پس از مدتی، با ايجاد وابستگی جسمی، امكان ادامه ـد
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

ها (اعتياد) ها و سيناپس تغيير در فعاليت نورون
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  ؟كند نمیطور صحيحی تكميل  چند مورد عبارت زير را به 1584
 ............»ای اعتيادآور است كه  نيكوتين ماده«

  مغزی بگذرد. ـ  تواند به سرعت وارد خون شود و از سد خونی می ـب  گيرد. های گياهان منشأ می از برگ ـ الف
  شود. اعث ايجاد اعتياد میی مغز ب دهنده  شباهت به يک انتقال ـد  تواند باعث مرگ انسان شود. در مقادير اندک نمی ـج
  باشد. ی پروتئينی می  های عصبی مغز دارای گيرنده بر روی سلول ـو  شود. در فرد سيگاری، نبود آن باعث اختالل در بدن می ـ  ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  های بدن، در اعتياد ............ حالت طبيعی بدن، ............ ها و نورون عملكرد سيناپس 1585

 ی عصبی اصلی ممكن است. دهند ) همانند ـ در حضور انتقال۲    ف ـ متوقف خواهد شد.) برخال۱

  كند. ی مخدر، تغيير می ) برخالف ـ پس از هر ميزان مصرف ماده۴  طور طبيعی ادامه داشته باشد. تواند به ) همانند ـ می۳
  در فردی كه مصرف مكرر هروئين وجود دارد، ............. 1586

 شود. ها می ها و نورون ) نوعی پاسخ فيزيولوژيک مانع از عمل سيناپس۲  شود. ی اعتيادآور مشاهده می ی جسمی و روانی به ماده) قطعاً وابستگ۱

  كند. های دستگاه عصبی محيطی تغيير می ها و سيناپس ) عملكرد نورون۴  ماند. ی مخدر در طول زمان ثابت می طور معمول مقدار مصرف ماده ) به۳
  كند، ............ طور طبيعی كار می كولين در مغز به های استيل های مربوط به گيرنده سيناپسدر فردی كه  1587

  باشد. ) قطعاً مقدار نيكوتين در خون فرد بسيار ناچيز می۱
  كولين از بين برود. ها به استيل دهی اين گيرنده مدت، پاسخ) امكان ندارد در دراز۲
  وجود آمده باشد. به كشيدن سيگار در فرد به) امكان دارد وابستگی جسمی و روانی ۳
  شود. های عصبی، تغيير زيادی مشاهده نمی كولين، در صورت اتصال به سلول ) به دليل مشابهت نيكوتين با استيل۴

  ؟نيستكدام گزينه در ارتباط با كشيدن سيگار و اثرات نيكوتين بر بدن صحيح  1588
  باشد. های تنفسی بيشتر می ) امكان ابتال به عفونت۲  مستقيم دارد.) با ابتال به سرطان دهان و حنجره ارتباط ۱
  شود. ) بافت پوششی سنگفرشی چنداليه تحريک می۴  كند. ) توليد مايع مخاطی در دستگاه تنفس كاهش پيدا می۳

 باشد؟ صحيح می ،كدام عبارت در مورد اعتياد 1589

  شود. ) بر اثر اعتياد فعاليت سيناپس يا نورون متوقف می۱
  شود. های عصبی باعث تغييرات زيادی می ) اتصال نيكوتين به سلول۲
  شود. ی مواد مخدر ايجاد می كننده ) قطعاً وابستگی روانی و جسمی در فرد مصرف۳
  دهند. ) مواد مخدر عملكرد دستگاه عصبی مركزی و محيطی را تغيير می۴

  

 كند؟ ر صحيحی تكميل میطو عبارت زير را به ،چند مورد 1590

  »هر عصِب ............در انسان، «
  باشد. های بلند می ها و دندريت مختلط، دارای آكسون ـب  كند. های عصبی را ارسال می حسی، فقط به مغز پيام ـالف
  وشيده شده است.دستگاه عصبی محيطی، توسط غالفی پيوندی پ ـد  برد. ها می از مغز و نخاع به ماهيچه را ها حركتی، پيام ـج
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  91خارج   »باشد. در دستگاه عصبی انسان، ............ می«ی مقابل را تكميل نمايد؟  تواند جمله می ،چند مورد 1591

    های چند سلول عصبی ای از زائده تار عصبی، مجموعه ـ الف
  ی بلند يک سلول عصبی عصب، زائده ـ ب
  ی مخچه ارهای عصبی بين دو نيمكرهای از ت ای، دسته جسم پينه ـ ج
  های مخ نخاع، رابط بين دستگاه عصبی مركزی و نيمكره ـ د
  ميلين، مانعی در مقابل تغيير پتانسيل غشای سلول عصبی ـ   ه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  در دستگاه عصبی محيطی بدن انسان، هر ............ 1592

كسون بلند می۱ كسون) عصب، م۲  باشد. ) تار عصبی، يک آ   ها است. ها و دندريت جموعی از آ
  باشد. ) عصب حسی، اجتماع چند دندريت بلند نورون حسی می۴  ) تار عصبی حركتی، فقط توسط يک غالف پوشانده شده است.۳

 ساختار دستگاه عصبي مركزي
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 صحيح است؟ ،كدام عبارت در ارتباط با دستگاه عصبی انسان 1593

  ای از اعصاب در بدن انسان غيرممكن است. ) وجود شبكه۱
  صبی پشتی انسان، در تمام طول كمر وجود دارد.) طناب ع۲
كستری مخ فقط محتوی جسم سلولی نورون ) نمی۳   هاست. توان گفت بخش خا
كسون۴   باشد. ها می ها و دندريت ) در دستگاه عصبی محيطی، هر عصب مجموعی از آ

  95خارج    ی دستگاه عصبی انسان درست است؟ كدام عبارت، درباره 1594
  شود. ی بعدی منتقل می كننده طور مستقل به سلول دريافت ی عصبی به پيام هر رشته ) در يک عصب نخاعی،١
كستری مخ وارد می ) انواع پيام٢   شود. های توليدشده در هر اندام حسی، ابتدا به قشر خا
  باشند. ديگر نزديک می های موجود در پوشش خارجی هر عصب، بسيار به يک ) سلول٣
  كند.  يام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدايت میی بلند هر نورون، پ ) رشته٤

  
  ؟باشند نمیصحيح  ،های زير چند مورد از عبارت 1595

  فرستد. ها برای تصحيح و يا تغيير حركت می هايی را به ماهيچه ی بعد، پيام بينی وضعيت بدن در لحظه مخچه پس از پيش ـالف
  ی قشر خاكستری مخ ضمن افزايش سطح مخ، قرارگيری مغز درون جمجمه را ممكن كرده است.ها خوردگی چين ـب
  شود. های رانويه ديده می های بدن انسان پتانسيل عمل آكسون تنها در گره در بسياری از نورون ـج
  شود. ی چپ مخ انسان، حس لمس دست چپ با مشكل مواجه می كره در صورت آسيب ديدن نيم ـد
  توانست به نخاع آسيب برساند. ها می نخاعی، ستون مهره ـصورت نبود مايع مغزی در  ـ  ه
  های نخاعی همواره نخاع و دستگاه عصبی محيطی نقش دارند. در انجام انعكاس ـو
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  با تغيير 88داخل   است؟ نادرستكدام عبارت،  1596

  است.ترين مركز تصحيح و هماهنگی حركات بدن، مخچه  ) مهم۱
  شود. النخاع تنظيم می های بدن، توسط بصل ) بسياری از اعمال حياتی مربوط به فعاليت۲
  ی مغز، تاالموس است. های حسی و حركتی در ساقه ترين مركز تقويت پيام ) مهم۳
كستری مخ انجام می۴   شود. ) بيشتر پردازش اطالعات حسی و حركتی، در قشر خا

  های متصل به تاالموس، ............ ای از نورون ی گسترده كتی، ............ شبكههای حر مركز اصلی تصحيح فعاليت 1597
كنش۱    های احساسی فرد مؤثر است. ) مانند ـ در تعيين بخشی از وا
  ) برخالف ـ نقشی در انتقال اطالعات عصبی درون دستگاه عصبی مركزی ندارد.۲
  های خود منتقل كند. بين نورون تواند اطالعات هيچ نوع يادگيری را ) برخالف ـ نمی۳
  های بدن شود. تواند باعث تغيير در گروهی از انعكاس ) مانند ـ در صورت آسيب ديدن، می۴

  در مغز انسان، ............ برخالف مخ، ............ 1598
  ريز بر عهده دارد. ) مركز احساس گرسنگی و تشنگی ـ نقش اصلی را در كنترل فعاليت ترشحی غدد درون۱
  های حسی ـ در پردازش اطالعات حسی نقشی ندارد. ) مركز اصلی تقويت پيام۲
ک و عملكرد هوشمندانه ) بزرگ۳   ی فرد نقش دارد. ترين بخش مغز ـ در ادرا
  كره تشكيل شده است. ) بخش مسئول يادگيری اعمال حركتی ـ از دو نيم۴

 ميانی ............ هيپوتاالموس ............ مغز 1599

  های فاقد ميلين است. شود كه دارای نورون مغز محسوب می ی جزئی از ساقه د ـ) همانن۱
  شود. هايی از قشر مخچه مرتبط می توسط دستگاه ليمبيک به بخش ) برخالف ـ۲
  های عصبی درون دستگاه عصبی مركزی نقش دارد. در انتقال پيام ) همانند ـ۳
  اط بدن نقش دارد.در تقويت انتقال اطالعات حسی اغلب نق ) برخالف ـ۴

مغز
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  92خارج  در انسان تاالموس ............ هيپوتاالموس، ............  1600
  های عصبی نقش دارد. ) همانند ـ در انتقال پيام۲  باشد. ی مغز می ) برخالف ـ جزئی از ساقه۱
  كند. ِی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقويت میی اطالعات حس ) همانند ـ همه۴  ها در ارتباط است. ای از نورون ی گسترده ) برخالف ـ با شبكه۳

  قطعاً ............ ،............ در مغزكه مركزی  1601
  دهد ـ باالتر از مركز تنظيم دمای بدن قرار دارد. ) اطالعات را درون دستگاه عصبی مركزی انتقال می۱
  كاری دارد.ترين بخش مغز هم ) كنترل احساسات مانند خشم را بر عهده دارد ـ با بزرگ۲
  كره تشكيل شده است ـ در تمام سطوح خود با مننژ در تماس است. ) از دو نيم۳
  النخاع قرار دارد. دهد ـ جلوتر از بصل ) يادگيری حركات بدن انجام را می۴

  رو، ............ هشده با حرف ............ در شكل روب قسمت مشخص 1602
۱ ( Bكنش ـ   دارد. های احساسی فرد نقش در بروز وا
۲ (D .ـ در مسير انتقال هر پيام حسی به مغز قرار دارد  
۳ (A های آن نقش دارد. كره ـ تنها يک ساختار در اتصال نيم  
۴ (C باشد. های بدن می ـ دارای نقش مهمی در تنظيم فعاليت  

  باشد؟ رو در انسان صحيح می هچند مورد در ارتباط با شكل روب 1603
  ايی نقش دارد.های بوي در تقويت پيام Fـالف
  باشد. ترين بخش مغز انسان می بزرگ G ـب
  ی قلبی اثر بگذارد. تواند بر روی بافت ماهيچه می B ـج
  اند. ديگر متصل شده ای به يک توسط جسم پينه Aی  كره دو نيم ـد
  (مغز ميانی) در انتقال اطالعات درون دستگاه عصبی مركزی نقش دارد. C ـ  ه
  باشد. های بلند می ها و دندريت ای از آكسون ستهطور عمده د به Hبخش  ـو
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 ............ تواند نمیرو،  هشده در شكل روب بخش مشخص 1604

  ی خود با ساير اجزای دستگاه عصبی مركزی همكاری كند. ) برای انجام وظيفه۱
  ها بفرستد. هايی را به ماهيچه بينی وضعيت بدن، پيام ) پس از پيش۲
  های حسی پيام دريافت كند. از انواع مختلفی از اندام) ۳
  ) در هماهنگی گروهی از اعمال بدن نقش داشته باشد.۴

 رو، ............ هشده در شكل روب در صورت آسيب وارد شدن به بخش مشخص 1605

  شود. های مربوطه در مغز غيرممكن می ) ورود هر پيام حسی به بخش۱
  شود. دن با اختالل اساسی مواجه میهای ب ی فعاليت ) تنظيم همه۲
  شود. ) اختاللی در انتقال اطالعات درون دستگاه عصبی مركزی ايجاد می۳
كنش۴   شود. های انعكاسی با مشكل مواجه می ) بروز هر وا

 ؟باشد نمیرو صحيح  هشده در شكل روب كدام عبارت در ارتباط با بخش مشخص 1606

  باشد. های متفاوت می مقها با ع ) دارای انواع مختلفی از شكنج۱
 ی فرد نقش اصلی را بر عهده دارد. ) در انجام عملكرد هوشمندانه۲

  كند. های ذهنی فرد كاهش پيدا می ) در صورت اختالل، توانايی۳
  كند. های عصبی سمت مخالف بدن را پردازش می ی خود، فقط پيام كره ) در هر نيم۴

 .....رو، ....... هشده در شكل روب ساختار مشخص 1607

 باشد. ی پيام عصبی درون مغز می دهنده ) باالترين ساختار انتقال۱

  صورت منفرد قرار گرفته است. ) در مغز انسان به۲
  های عصبی نقش دارد. ) در پردازش گروهی از پيام۳
  گيرد. های حسی قرار می ) تحت تأثير فعاليت تمام گيرنده۴




