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درسزمانمدرسه

شماره آزمونمبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

یاختۀ عصبی ............ یاختۀ عصبی ............ می تواند ...........1

حرکتی، همانند - حسی - دارای آسه با انشعاباتی در انتهای خود باشد. (1  باشد.

رابط، برخالف - حرکتی - چندین دارینۀ متصل به جسم یاخته ای داشته (2  دهد.

حسی، برخالف - رابط - پیام های عصبی را به یک یاختۀ غیرعصبی انتقال (3  ای باشد.

حرکتی، همانند - حسی - دارای رشته های میلین دار در طرفین جسم یاخته (4

. داشته باشد.2 یاختۀ عصبی ............ می تواند ..........

رابط برخالف یاختۀ عصبی حرکتی - چندین دارینه متصل به جسم یاخته ای (1

رابط برخالف یاختۀ عصبی حرکتی - آسه با انشعابات فراوان در انتهای خود (2

حسی همانند یاختۀ عصبی رابط - رشته های میلین دار در طرفین جسم یاخته ای (3

حرکتی برخالف یاختۀ عصبی حسی - در انتقال پیام عصبی به یک یاختۀ غیرعصبی نقش (4

. می شوند.3 . می رسند، قطعاً ............ در دستگاه عصبی انسان، به دنبال اینکه ............ عصبی به ..........

پیام های - نورون های پس سیناپسی - ناقل های عصبی، فقط بازجذب (1  سیناپسی - یاخته های پس سیناپسی، تحریک

ناقل های - یاخته های پس (2  های - پایانه های آکسونی - ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی، وارد

پیام (3  - یاخته های پس سیناپسی - این یاخته ها دچار تغ�ر در اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشای خود

ناقل های (4

در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، ...........4

در بخش خاکستری نخاع سه سیناپس تحریکی و یک سیناپس مهاری یافت می شود. (1

سیناپس نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو با ماهیچه عقب بازو مهاری است. (2

دندریت اولین نورونی که تحریک می شود، فاقد غالف میلین است. (3

پنج نورون از دستگاه عصبی خودمختار و پیکری نقش دارند. (4

زیست یازدهم

تنظیم عصبی
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کدام یک از گزینه های زیر در مورد اعتیاد به  درستی بیان شده است؟5

فرد با مصرف اولین مادۀ اعتیادآور، معتاد محسوب می شود. (1

مصرف مکرر مواد اعتیادآور سبب کاهش ترشح دوپامین می شود. (2

اعتیاد همواره وابستگی به یک مادۀ شیمیایی است. (3

اعتیاد یک بیماری برگشت ناپذیر محسوب می شود. (4

. باشد.6 . نمی تواند واجد .......... به طور طبیعی، ............ برخالف ..........

نورون رابط - جسم پینه ای - جسم یاخته ای (1  عصبی پالناریا - آکسون

ریشۀ شکمی عصب نخاعی انسان - طناب (2  آن - جسم یاخته ای

ریشۀ حرکتی عصب نخاعی انسان - ریشۀ پشتی (3  - دندریت - هسته

آکسون (4

کدام عبارت زیر درباره مرکز عصبی که دارای گیرنده های حساس به افزایش دی اکسید   کربن خون می باشد، صحیح نیست؟7

مرکز عصبی انعکاس عطسه است که هوا طی آن از راه دهان و بینی خارج می شود. (1

مرکز عصبی کنترل فشارخون و دمای بدن است. (2

همانند زیرنهنج، در تنظیم فاصلۀ زمانی موج های S و T در منحنی قلب نگاره نقش دارد. (3

پا�ن ترین بخش ساقۀ مغز است و مرکز گروهی از انعکاس های عصبی انسان است. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام مورد در رابطه با بخش مشخص شده با عالمت "؟" به درستی بیان شده است؟8

در احساساتی مثل لذت و ترس نقش اصلی را ایفا می کند. (1

محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی است. (2

در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد. (3

تعداد ضربان قلب و فشارخون را تنظیم می کند. (4

. است.9 هر جانور دارای ............، فاقد ..........

غدد راست روده ای ترشح کنندۀ محلول نمکی بسیار غلیظ - طناب عصبی شکمی (1

ساده ترین سامانۀ گردش خون بسته - چینه دان و سنگدان (2

یک طناب عصبی گره دار در بخش شکمی - تنفس نایدیسی (3

دو طناب عصبی موازی مربوط به دستگاه عصبی مرکزی - حفرۀ گوارشی (4
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کدام یک از قسمت   های زیر ازلحاظ وجود غالف میلین می تواند با سایر گزینه ها متفاوت باشد؟10

پایانۀ آکسون (2 جسم یاخته ای (1

گرۀ رانویه (4 آکسون نورون حسی (3

بعضی از رشته های عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، می توانند ...........11

به کمک پمپ سدیم - پتاسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند. (1

اطالعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند. (2

پیام های عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود هدایت کنند. (3

به واسطۀ فعالیت نوعی یاخته های عصبی عایق بندی شوند. (4

. قرار دارد.12 در تشریح مغز گوسفند، ............ تنها در سطح ............ مغز دیده می شود و این ساختار بالفاصله در مجاورت ..........

نیمکرۀ مخچه - پشتی - بطن چهارم (2 مغز میانی - شکمی - بصل النخاع (1

لوب بویایی - پشتی - غدۀ اپی فیز (4 کیاسمای بینایی - شکمی - نیمکرۀ مخ (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟13

". "ساختاری که بین ............ در مغز ............ قرار دارد، معادل ساختاری در مغز انسان است که ..........

عصب بویایی و مخ - ماهی - در باالی سقف حفرۀ بینی قرار دارد. (1

مخچه و اپی فیز در بخش های درونی - گوسفند - در بینایی و شنوایی نقش دارد. (2

لوب بینایی و بصل النخاع - ماهی - می تواند در پشت بطن چهارم مشاهده شود. (3

پل مغزی و چلیپای بینایی در سطح شکمی - گوسفند - دارای درخت زندگی است. (4

در تمام مدت زمان پتانسیل عمل ............. پتانسیل آرامش ............14

همانند - سدیم به سلول وارد می شود. (2 برخالف - پمپ سدیم - پتاسیم، فعال است. (1

برخالف - پتاسیم از سلول خارج می شود. (4 همانند - کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته اند. (3

چند مورد از موارد زیر دربارۀ هر پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه ها به محرک ها، صحیح است؟15

هر یاختۀ شرکت کننده توانایی جابه جایی یون ها در دو سوی غشای خود را دارد.

برای انجام صحیح آن ها به فعالیت گروهی از یاخته های پشتیبان نیاز است.

به کمک بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی انجام می شود.

در پی تحریک نوعی یاختۀ عصبی حسی رخ می دهند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاختۀ عصبی که با ماهیچۀ ............ سر بازو ارتباط مستقیم دارد، ...........16

دو - با هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه می شود. (1  ای به پایانۀ آسه هدایت می کند.

سه - پیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته (2  مترشحه از نورون رابط را در مادۀ خاکستری نخاع دریافت می کند.

سه - ریزکیسه های مهاری (3  غشای پایانۀ آسه موجب تغ�ر نفوذپذیری غشای یاختۀ ماهیچه ای نسبت به یون ها می شود.

دو - در پی افزایش سطح (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

چند مورد زیر می تواند از تفاوت های بخش خودمختار و بخش پیکری محسوب شود؟17

الف) همیشه فعال بودن

ب) نورون حرکتی داشتن

ج) انجام حرکات غیرارادی

د) تنظیم کار غدد

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

. باشد.18 .، نمی تواند .......... در انسان هریک از بخش های ساقۀ مغز که ..........

ماهیچۀ میان بند را کنترل می کند - با اعصاب حرکتی، در ارتباط (1

در تنظیم ضربان قلب مؤثر است - در تقویت پیام های حسی بدن نقش داشته (2

در جلوی مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد - محل ورود گروهی از پیام های حسی به مغز (3

به محل پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی نزدیک تر است - بر فعالیت های مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن، مؤثر (4

کدام عبارت درست بیان شده است؟19

۴۳ عصب، مغز و نخاع را به بخش های دیگر بدن مانند اندام های حسی و ماهیچه ها مرتبط می کند. (1

تمام فعالیت های غیرارادی ماهیچه ها تحت تأثیربخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی قرار دارد. (2

بخش خودمختار در صورت نیاز فعال شده و کار ماهیچه های صاف به ماهیچه قلب و غدد را تنظیم می کند. (3

بخش هم حس دستگاه خودمختار با افزایش تعداد ضربان قلب، موجب افزایش برون ده قلبی نیز می شود. (4

کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی، صحیح است؟20

در ابتدای پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند. (1

بعد از پایان پتانسیل عمل. تراکم پتاسیم داخل ياخته شديدًا كاهش خواهد یافت. (2

با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به ۳۰+، کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند. (3

در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج منفی خواهد شد. (4
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در محل سیناپس ...........21

غشای نورون پیش سیناپسی به غشای نورون پس سیناپسی متصل شده است. (1

ناقل عصبی از پایانۀ آکسون نورون پیش سیناپسی منتشر می شود. (2

ناقل عصبی با ورود به درون یاختۀ پس سیناپسی، پتانسیل الکتریکی آن را تغ�ر می دهد. (3

ناقل عصبی آزادشده در محل سیناپس می تواند وارد یاختۀ پیش سیناپسی شود. (4

کدام جمله درست است؟22

عالوه بر پرده های مننژ، بافت پیوندی دیگری از مغز محافظت می کند. (1

مایع مغزی - نخاعی مانند سّد خونی - مغزی نقش ضربه گیر دارد. (2

در نخاع، پردۀ مننژ بر روی بخشی که شامل رشته های بدون میلین است، قرار دارد. (3

سّد خونی - مغزی مانند مایع مغزی - نخاعی نوعی بافت پیوندی است. (4

کدام گزینه در ایجاد سد خونی- مغزی نقش دارد؟23

غشای نورون ها (2 یاخته های نوروگلیا (1

بافت سنگفرشی یک الیه ای (4 بافت سنگفرشی چند الیه ای (3

در شکل زیر، نقش بخشی که با عالمت سؤال مشخص شده، کدام است؟24

تنظیم انقباض میوکارد قلبی (1

تقویت و انتقال پیام های حسی (2

تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن (3

پردازش اطالعات حرکتی و حافظه (4

در یک سلول عصبی، در حال استراحت، ....................25

پمپ سدیم - پتاسیم فعال نیست. (2 سدیم به درون وارد نمی شود. (1

کانال های دریچه دار پتاسیم، باز است. (4 کانال های دریچه دار سدیم، بسته است. (3
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. قرار دارد.26 در نخاع ............ مغز بر روی بخش ..........

برخالف - سفید، پرده های مننژ (2 همانند - خاکستری، مادۀ سفید (1

برخالف - سفید، مادۀ خاکستری (4 همانند - خاکستری، پرده های مننژ (3

هریک از مراکز مغزی در انسان چه مشخصه ای دارد؟27

در باالی ساقۀ مغز قرار گرفته است. (1

فقط انتقال دهنده های عصبی تولید می کند. (2

از سلول های (یاخته های) عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است. (3

به پردازش اطالعات حسی مربوط به همۀ نقاط بدن می پردازد. (4

در حالت آرامش در یک نورون، ...........28

غلظت یون سدیم خارج یاخته کمتر از غلظت آن در داخل یاخته است. (1

یون های پتاسیم تمایل دارند ازطریق انتشار تسهیل شده به یاخته وارد شوند. (2

کانال های نشتی می توانند با عبور یون های سدیم درجهت شیب غلظت، درون یاخته را منفی تر کند. (3

نفوذپذیری غشاء یاخته ای به یون های پتاسیم نسبت به یون های سدیم بیشتر است. (4

کدام گزینه دربارۀ همۀ عوامل محافظت کننده از مغز انسان قطعًا درست است؟29

توانایی پر کردن شیارهای بزرگ موجود در مخ را دارند. (1

در مادۀ زمینه ای خود دارای رشته های نازک و ضخیم پروتئینی است. (2

از بافتی سخت تشکیل شده اند که از مغز در برابر ضربه محافظت می کند. (3

قابلیت تولید انواع مختلفی از کاتالیزورهای زیستی در یاخته های درون خود را دارند. (4

کدام عبارت دربارۀ نورون نادرست است؟30

در فاصلۀ بین گره های رانویه کانال دریچه دار وجود ندارد. (1

در بیماری MS ارسال پیام عصبی به درستی انجام نمی شود. (2

آزاد  شدن ناقل عصبی به فضای سیناپسی با صرف ATP همراه است. (3

سرعت حرکت پیام در مادۀ خاکستری مغز همواره کمتر از مادۀ سفید است. (4
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در پالناریا ............ ملخ ...........31

برخالف - رشته های عصبی محیطی حرکتی از طناب های عصبی طرفین به اندام ها می روند. (1

همانند - طناب های عصبی از مغز تا انتهای بدن کشیده شده اند. (2

همانند - پیام های حرکتی از گره های موجود در طناب های عصبی به ماهیچه های بدن می روند. (3

برخالف - مغز از گره های عصبی که با یکدیگر ارتباط دارند، تشکیل می شود. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟32

". "با فرض صدمه دیدن هیپوکامپ در انسان، ..........

فعالیت بخشی از سامانۀ لیمبیک دچار اختالل می شود. (1  می دهد.

فرد توانایی به خاطرسپاری اطالعات را از دست (2  را از دست نمی دهد.

فرد توانایی بازیابی خاطرات قبل از آسیب دیدگی (3

مواد مخدر نمی تواند حس سرخوشی و لذت را در فرد ایجاد کند. (4

. است.33 به طورمعمول، پرده ای از پرده های مننژ که به قشر مخ انسان سالم و بالغ چسبیده است، ..........

با خارجی ترین پردۀ مننژ، در تماس مستقیم (2 در ایجاد سد خونی- مغزی فاقد نقش (1

در ساختار خود، دارای مقادیر فراوانی مایع مغزی- نخاعی (4 دربرگیرندۀ نوعی بافت پوششی یک   الیه (3

در انعکاس عقب کشیدن دست ...........34

سه سیناپس تحریک کننده و دو سیناپس بازدارنده در بخش خاکستری نخاع وجود دارند. (1

دو نورون رابط، یک نورون حسی و یک نورون حرکتی نقش دارند. (2

مانند عطسه، ماهیچه های مخطط به طور غیرارادی منقبض می شوند. (3

جسم سلولی نورون های رابط و حسی در بخش خاکستری نخاع قرار دارند. (4

. می شود.35 پمپ سدیم - پتاسیم ............ کانال های دریچه دار ............ سبب کاهش یون ..........

همانند - پتاسیمی - پتاسیم مایع میان بافتی (2 برخالف - پتاسیمی - پتاسیم مایع میان بافتی (1

همانند - سدیمی - سدیم مایع سیتوپالسمی (4 برخالف - سدیمی - سدیم مایع میان بافتی (3
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منحنی پتانسیل عمل زیر مربوط به بخشی از آکسون یک یاخته عصبی است؛ در زمان مشخص شده، فقط ...........36

ورود یون ها به یاخته عصبی مشاهده می شود. (1  در دو سوی غشا نقش دارند.

کانال های پروتئینی در انتقال یون ها (2  درجهت شیب غلظت خون نقش دارند.

کانال های پروتئینی در انتقال یون ها (3

پمپ سدیم- پتاسیم، میزان بار مثبت خارج یاخته را زیاد می کند. (4

چه تعداد از عبارات زیر دربارۀ شکل درست است؟37

الف) تعداد یاخته های A چندبرابر نورون ها است.

ب) نورون همانند A جزء بافت عصبی است.

ج) A برخالف نورون می تواند پیام عصبی را منتقل کند.

د) A پایانۀ آکسون را عایق می کند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

در نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو، هم زمان با تغ�ر اختالف پتانسیل دو سوی غشا در قسمتی از یاخته از صفر به ۷۰- میلی ولت، کدام یک از اتفاقات38

زیر رخ می دهد؟

کانال های دریچه دار سدیمی شروع به باز شدن می کنند. (1

مصرف ATP توسط پمپ سدیم- پتاسیم به حداکثر مقدار خود می رسد. (2

یون های پتاسیم در حال ورود به مایع بین یاخته ای هستند. (3

میزان اختالف پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج آن در حال کاهش است. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

یاخته های عصبی حسی ............ یاخته های عصبی حرکتی ...........39

همانند - می توانند با یاخته های پشتیبان عایق شوند. (2 همانند - پیام را به مغز و نخاع می آورند. (1

برخالف - می توانند دندریت منشعب داشته باشند. (4 برخالف - با پایانۀ آکسون یاختۀ عصبی رابط، همایه دارند. (3

. میلی ولت است.40 در پتانسیل آرامش، اختالف پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون آن ..........

-100 (2 -70 (1

+100 (4 +70 (3
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در تشریح مغز کدام عبارت به   درستی بیان شده است؟41

بعد از برش طولی در رابط سه گوش، برجستگی های چهارگانه در جلوی اپی فیز مشاهده می شوند. (1

اجسام مخطط، داخل رابط سه گوش و رابط پینه ای قرار دارند. (2

کیاسمای بینایی از سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است. (3

با برش زدن کرمینه، بطن چهارم مغز که بین مخچه و بصل النخاع قرار دارد، مشاهده می شود. (4

چند مورد زیر در هیدر وجود دارد؟42

الف) یاختۀ ماهیچه ای                       ب) یاختۀ عصبی

ج) یاخته ای با قدرت فاگوسیتوز            د) یاخته ای با قدرت اگزوسیتوز

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟43

" . "با فرض صدمه دیدن ............ در انسان، ..........

بصل النخاع - بعضی از انعکاس های بدن دچار اختالل می شود. (1  مختل می شود.

مخچه - انجام هماهنگ فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن (2  لذت فرد رخ می دهد.

سامانه کناره ای - تغ�راتی در احساسات ترس، خشم و (3  با مشکل مواجه می شود.

نهنج - تقویت و پردازش اولیۀ همۀ پیام های حسی فرد (4

. نقش دارند.44 مغز میانی در باالی ............ قرار دارد و یاخته های آن در ..........

اسبک - شنوایی (2 نهنج - حرکت (1

پل مغزی - بینایی (4 زیرنهنج - گرسنگی (3

با قطع شدن ارتباط مغز و نخاع در پا�ن ترین قسمت مغز، چند مورد می تواند رخ دهد؟45

الف) ارسال پیام های حسی از اندام های بدن به مغز، مختل می شود.

ب) انعکاس عقب کشیدن دست، متوقف می شود.

ج) ارسال پیام های حرکتی از مغز به اندام ها، مختل می شود.

د) پاسخ غیرارادی ماهیچه ها به محرک های محیطی، متوقف می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در رابطه با نیمکره های مخ در مغز انسان نمی توان گفت ...........46

مخچه با دو لوب از لوب های مخ در تماس است. (1

در رابط پینه ای همانند رابط سه گوش، هدایت جهشی پیام عصبی مشاهده می شود. (2

شیار مرکزی، لوب پیشانی و لوب آهیانه را از هم جدا می کند. (3

در پردازش نهایی اطالعات حسی هیچ نقشی ندارند. (4

کدام گزینه در ارتباط با رشته های عصبی نادرست بیان شده است؟47

تعداد کانال های دریچه دار در رشته های عصبی بدون میلین بیشتر از رشته های میلین دار هم قطر و هم اندازه است. (1

در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، سرعت هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی ماهیچه های اسکلتی کاهش می یابد. (2

انتقال پیام عصبی برخالف ایجاد اختالف پتانسیل آرامش در غشای نورون، نیازمند انرژی زیستی است. (3

در طی هدایت پیام عصبی در یاخته های عصبی رابط، پتانسیل عمل در تمام طول رشته های یاخته می تواند ایجاد گردد. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟48

". "هر مولکول پروتئینی که در حالت ............ یک نورون حسی، ..........

الف) پتانسیل آرامش - یون های سدیم یا پتاسیم را جابه جا می کند، از انرژی مولکول ATP استفاده می کند.

ب) پتانسیل آرامش - برخالف شیب غلظت یون ها را جابه جا می کند، میزان فسفات آزاد درون نورون را افزایش می دهد.

ج) پتانسیل عمل - درجهت شیب غلظت یون ها را جابه جا می کند، از انرژی مولکول ATP استفاده نمی کند.

د) پتانسیل آرامش - در هر بار فعالیت، یک یون سدیم بیشتر از تعداد یون های پتاسیم جابه جا می کند، همواره فعال است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیح کامل می کند؟49

. را داشت." "با فعالیت اعصاب پاد هم حس بدن انسان، می توان انتظار ..........

الف) افزایش نیروی وارد شده به دیواره سرخرگ های بدن

ب) کاهش یافتن تعداد تنفس در دقیقه

ECG پیاپی در R ج) افزایش فاصلۀ دو موج

د) افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی

ب - ج (2 الف - ج (1

ب - د (4 الف - د (3
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هریک از مراکز مغزی در انسان، چه مشخصه ای دارد؟50

در باالی ساقۀ مغز قرار گرفته است. (1

فقط ناقل های عصبی تولید می کند. (2

از یاخته های عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است. (3

به پردازش اطالعات حسی مربوط به همۀ نقاط بدن می پردازد. (4
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