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 نوار مغزي 

هاي مغز از نوار مغزي استفاده متخصصان براي بررسي فعاليت

هاي شده ياختهوار مغزي، جريان الكتريكي ثبت كنند. نمي

هاي عصبي، ( مغز است. چگونه در ياختههاي)نورون عصبي

شود؟ جريان الكتريكي در فعاليت اين جريان الكتريكي ايجاد مي

ها بايد با اسخ به اين پرسشچه نقشي دارد؟ براي پ هاياخته

 تر آشنا شويم.هاي عصبي و دستگاه عصبي بيشساختار ياخته

 هاي بافت عصبيياخته: 1گفتار 

هاي هاي عصبي و ياختهدانيد بافت عصبي از ياختهمي

تشكيل شده است. شكل زير يك ياختة  پشتيبان )نوروگلياها(

هايي شاز چه بخ اين ياختة عصبي دهد.عصبي را نشان مي

 تشكيل شده است؟

 ياختة عصبي -1شكل 

تحريك هااين ياخته: عصبي سه عملكرد دارند هايياخته

 و هدايتاين پيام را  هاآن كنند؛ميپيام عصبي توليد  و ندپذير

 كنند. مي منتقلديگر  هايبه ياخته

به جسم  ها را دريافت وكه پيام استياهرشت )دارينه(دندريت

كه پيام  استياهرشت )آسه(اكسون. دكنوارد ميياختة عصبي 

نام  پايانة اكسون تا انتهاي خود كهاي هعصبي را از جسم ياخت

د. پيام عصبي از محل پايانة اكسون يك كندارد، هدايت مي

اي هجسم ياختشود.ياختة عصبي به ياختة ديگر منتقل مي

عصبي  هايياخته انجام سوخت و سازو  محل قرار گرفتن هسته

 تواند پيام نيز دريافت كند .مياست و 

  ……نوار مغزي  ……نوار قلب  :1تست  

 هاي عصبي است.ياخته ثبت جريان الكتريكي در –( همانند 1

اي هاي ماهيچهياخته ثبت جريان الكتريكي در -( برخالف2

 است.

 شود.هاي بيروني ايجاد ميبا تحريك محرک -( همانند3

اي به دهندة انتقال پيام از ياختهواند نشانتنمي -( برخالف4

 اي ديگر باشد. ياخته

 پاسخ: 

نوار قلب در ارتباط با بافت گرهي قلب است كه از جنس ماهيچه 

كه نوار مغز در ارتباط با جريان الكتريكي باشد. در حاليمي

 هاي عصبي است.ياخته
 

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :1تمرین  

 مشخص كنيد:

 شود.الف( پيام عصبي از گره رانويه به گره رانويه منتقل مي

 پذير باشد، هدايت پيام هم دارد.ب( هر ياخته كه تحريك

 پ( هر ياخته كه انتقال پيام دارد، هدايت پيام هم دارد.

تواند در ت( محلي كه سوخت و ساز ياخته عصبي است نمي

 انتقال پيام دخالت كند.

  پاسخ:

 
 

كدام عبارت جملة زير را به درستي تكميل  :2تست  

 كند؟مي

كند اي وارد مياي كه پيام را به جسم ياختهدر هر نورون رشته»

كند اي خارج مياي كه پيام را از جسم ياختهرشته ……

…… ». 

 دار است.ميلين -( همانند1

 كوتاه و منشعب است. -( برخالف2

 فاقد هسته است. -( همانند3

داراي هدايت پيام به سوي دستگاه عصبي مركزي  -برخالف( 4

 است.

 پاسخ: 
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عصبي پوششي به  بينيد، اين ياختهمي 1طور كه در شكل همان

هاي اكسون و دندريت رشته، دارد. غالف ميلين غالف ميليننام 

بندي ها را عايقپوشاند و آنهاي عصبي را ميبسياري از ياخته

شود. اين هايي از رشته قطع ميبخش كند. غالف ميلين درمي

درس،  ها در ادامهنامند كه با نقش آنمي گره رانويهها را بخش

 آشنا خواهيد شد.

سازند. شكل هاي پشتيبان بافت عصبي ميغالف ميلين را ياخته

پيچد و ياختة پشتيبان به دور رشتة عصبي مي را ببينيد، 2

پشتيبان چند  هايياخته تعدادآورد. غالف ميلين را به وجود مي

 ها.اين ياخته انواع گوناگوني دارند عصبي است و هايبرابر ياخته

كنند؛ ميعصبي ايجاد  هايي را براي استقرار ياختههايداربست

ايستايي مايع حفظ هم هاي عصبي ودر دفاع از ياخته هاآن

 ( نيز نقش دارند. ها)مثل حفظ مقدار طبيعي يون هااطراف آن

 

 

 الف (غالف ميلين  و ب (چگونگي ساخت آن  -2شكل  

 

 است؟  نادرستل كدام با توجه به شكل مقاب :3تست  

 توليد شده است. يتوسط نوعي ياخته بافت عصب« الف( »1

مادة در آن وجود دارد كه در همة جانداران كار يكساني « ب( »2

 انجام مي دهد.

 است.فاقد توانايي هدايت پيام عصبي « پ( »3

 مختص دستگاه عصبي مركزي است.« الف( »4

 پاسخ: 

هاي عصبي در دستگاه عصبي نوع سوم ياخته :4تست  

 ميلين است.  ……شود و يافت مي ……

  فاقد -( مركزي1

 داراي -( محيطي2

  داراي -مركزي و ( محيطي3

 فاقد -مركزيو ( محيطي 4

 پاسخ: 

 

خل پرانتز جمله زير را با كلمات مناسب دا :2تمرین  

 تكميل كنيد.

هاي عصبي از لحاظ تعداد هاي پشتيبان نسبت به ياختهياخته

تر( كم -تراست و از لحاظ انواع )بيش ……تر( كم -تر)بيش

 است. ……

  پاسخ:

 

 

هاي نوروگليا در كدام مورد دخالتي ياخته :5تست  

  ؟ندارند

 ( مبارزه با عوامل بيگانه1

 هاي بدنبراي بروز همة انعكاس( 2

 حفظ پتانسيل آرامش ياخته عصبي( 3

 هانورونهستة ( ايجاد داربست براي استقرار 4

 پاسخ: 
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 هاي عصبيانواع ياخته 

هاي عصبي را از نظر كاري كه ، انواع ياخته3شكل 

ها پيام هاي عصبي حسيياختهدهد. دهند، نشان ميانجام مي

اه عصبي هاي حسي به سوي بخش مركزي دستگرا از گيرنده

ها را از پيام هاي عصبي حركتيياختهآورند. )مغز و نخاع( مي

 ها()مانند ماهيچه هابخش مركزي دستگاه عصبي به سوي اندام

اند رابط عصبي هايياختههاي عصبي، ياخته نوع سومبرند. مي

ها ارتباط الزم بين كه در مغز و نخاع قرار دارند. اين ياخته

 كنند.حركتي را فراهم مي وهاي عصبي حسي ياخته

 

 

 هاانواع نورون -3شكل 

 شود؟پيام عصبي چگونه ايجاد مي

ها در دو سوي پيام عصبي در اثر تغيير مقدار يون

ها در يونجا كه مقدار آيد. از آنوجود مي غشاي ياختة عصبي به

 دو سوي غشا، يكسان نيست، بار الكتريكي دو سوي غشاي ياخته

است و در نتيجه بين دو سوي آن، اختالف متفاوت ، عصبي

گيري اين اختالف اندازه 4پتانسيل الكتريكي وجود دارد. شكل 

 دهد.پتانسيل را نشان مي

 

 

گيري اختالف پتانسيل الكتريكي دو سوي اندازه -4شكل 

 غشاي ياختة عصبي

 

 هاي زير پاسخ دهيد.به پرسش :3تمرین  
 هاي زير در كجا قرار دارند؟ونهر يك از نوراي جسم ياخته  -الف

 نورون حسي -
 نورون حركتي -
 نورون رابط -

 هر يك از موارد زير از وظايف كدام نورون است؟ -ب
 تحريك مستقيم نورون حركتي -
 تحريك مستقيم ماهيچه اسكلتي -
 تحريك مستقيم نورون رابط -

ب داخل پرانتز اهاي خالي را با كلمات مناسج :4تمرین  
 د.پر كني

هر رشتة سيتوپالسمي نورون حسي كه پيام عصبي را )به  -الف
كند همانند مي ……اي خارج( از جسم ياخته -اي واردجسم ياخته

هر رشتة سيتوپالسمي نورون حركتي كه پيام عصبي را )به جسم 
دار كند، ميلينمي ……اي خارج( از جسم ياخته -اي واردياخته
 است.

پيام  ……رابط(  -حركتي -ن )حسياي هر نوروجسم ياخته -ب
 كند.عصبي را فقط از دارينه دريافت مي

اي از يك نقطه از جسم ياخته ……حركتي(  -در نورون )حسي -پ
 شود.آسه و هم دارينه خارج ميهم
 -است كه )در زير ……اي( چند اليه -غالف ميلين غالفي )تك -ت

 پشتيبان قرار دارد. ياخته ……روي( 
 

شاي نورون هر پروتئين ...................... همواره در غ:6تست  
 سبب كاهش اختالف....................... بين دوسوي غشا مي شود.

 شيب تراكم يوني -كانالي( 2 پتانسيل الكتريكي -كانالي( 1
 شيب تراكم يوني -پمپ( 4 پتانسيل الكتريكي -پمپ ( 3

 پاسخ:  

........... پتانسيل عمل مقدار در پتانسيل آرامش ....... :7تست  
 سديم بيرون نورون ........................ از درون نورون است.

  كم تر–همانند ( 2  بيش تر -همانند ( 1
 كم تر–برخالف ( 4  بيش تر –برخالف ( 3

 پاسخ:  

پتاسيم غشاي ياخته  –در ارتباط با پمپ سديم : 8تست  
د ................ درون آن قرار به پمپ متصل باش ATPعصبي هر گاه 

  دارند.

 ( سه يون پتاسيم2 ( سه يون سديم       1
 ( دو يون سديم4  ( دو يون پتاسيم3

   پاسخ:
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وقتي ياختة عصبي فعاليت عصبي ندارد، در  پتانسيل آرامش:

ولت ميلي - 70دو سوي غشاي آن اختالف پتانسيلي در حدود 

 پتانسيل آرامشالف پتانسيل را (. اين اخت 5برقرار است )شكل

؟ براي پاسخ شودميچگونه اين اختالف پتانسيل ايجاد نامند. مي

 تر بدانيم.هاي عصبي بيشبه اين پرسش بايد دربارة ياخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پتانسيل آرامش -5شكل 

 

هاي سديم در بيرون غشا مقدار يون، در حالت آرامش

تر است و در مقابل هاي عصبي زنده از داخل آن بيشياخته

تر است. در غشاي هاي پتاسيم درون ياخته، بيشمقدار يون

هاي پروتئيني وجود دارند كه به عبور هاي عصبي مولكولياخته

 كنند.هاي سديم و پتاسيم از غشا كمك مييون

ها كه يون ندشتي هستهاي نكانالها، يكي از اين پروتئين

هاي ها، يوناز راه اين كانالها منتشر شوند. توانند از آنمي

هاي سديم به درون ياختة عصبي وارد پتاسيم خارج و يون

تر است؛ زيرا غشا هاي پتاسيم خروجي بيشتعداد يون شوند.مي

 الف (. -6تري دارد )شكلبه اين يون، نفوذپذيري بيش

پروتئين ديگري است كه در سال  ،پتاسيم -پمپ سديم 

در هر بار فعاليت اين پمپ، سه يون گذشته با آن آشنا شديد. 

شوند. سديم از ياختة عصبي خارج و دو يون پتاسيم وارد آن مي

 ب(. -6)شكل  كنداستفاده مي ATPاين پمپ از انرژي مولكول 

 جسم از را عصبي پيام كه نورون هر از بخشي :9 تست 

 جسم به را پيام كه آن از بخشي …… كند،مي دور ياهاختي

 ( 92 يسراسر)     …… كندمي نزديك ياهاختي

 .   باشدمي فراوان انشعابات داراي -برخالف( 1

 .است شده پوشانده ليپيد جنس از غالفي توسط -مانند( 2

 .  باشدمي هسته و گسترده آندوپالسمي شبكه واجد -مانند( 3

 يهاهسيزكير به خود غشاي طريق از تواندمي -برخالف( 4

 .بپيوندد سيناپسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعصب ةرشت كي در عمل ليپتانس شروع در :10 تست 

 ……آرامش ليپتانس همانند

 .شوديم ترتمثب غشا، رونيب ليپتانس( 1

 .ماننديم بسته م،يپتاس دارهچيدر يهاكانال( 2

 .شوديم متوقف نورون از ميپتاس خروج( 3

 .شوديم دتريشد م،يپتاس-ميسد پمپ تيفعال( 4

 شده ايجاد عمل پتانسيل مورد در عبارت كدام :11تست  

    است؟ صحيح حسي، نورون يك غشاء در

 باز پتاسيمي داردريچه هايكانال عمل، پتانسيل ابتداي در( 1

 . شوندمي

 شديداً سلول داخل پتاسيم تراكم عمل، پتانسيل پايان از بعد( 2

 . يافت خواهد كاهش

 هايكانال -70 به صفر از عمل پتانسيل شدن نزديك با( 3

 .شوندمي بسته يميسد داردريچه

 انيم پتانسيل سديمي، داردريچه هايكانال شدن بسته پي در( 4

 .شودمي منفي خارج به نسبت اختهي
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پتاسيم در غشاي  –و ب( پمپ سديم  كانال نشتي الف( -6شكل

 ياخته عصبي

 

از ار مثبت درون غشا ب، دانستيد در حالت آرامشپتانسيل عمل: 

شود در محل ميوقتي ياختة عصبي تحريك . تر استبيرون آن كم

طور ناگهاني تغيير اختالف پتانسيل دو سوي غشاي آن به، تحريك

شود. اين تغيير را تر ميكند و داخل ياخته از بيرون آن، مثبتمي

نامند. پس از زمان كوتاهي، اختالف پتانسيل دو مي پتانسيل عمل

 گردد. حالت آرامش برمي سوي غشا، دوباره به

ميهنگام پتانسيل عمل درون ياختة عصبي چه اتفاقي 

  افتد؟

ي به نام هايهاي عصبي، پروتئينغشاي ياختهدر 

وجود دارند كه با تحريك ياخته عصبي باز  دارهاي دريچهكانال

كنند. وقتي غشاي ياخته تحريك ها عبور ميها از آنشوند و يونمي

شوند و باز ميدار سديمي هاي دريچهانالكشود، ابتدامي

هاي سديم فراواني وارد ياخته و بار الكتريكي درون آن، يون

 شوند وميبسته  هاكانالپس از زمان كوتاهي اين  .شودتر ميمثبت

ميپتاسيم خارج  هاييون باز و دار پتاسيميدريچه هايكانال

(. به 7شوند )شكل يمدت كوتاهي بسته مها هم در شوند. اين كانال

 گردد.اين ترتيب، دوباره پتانسيل غشا به حالت آرامش برمي

 نورون يغشا يسو دو ليپتانس اختالف چه هر :12 تست 

 …… قطعاً باشد …… به رو

 .اندهاختي انيم به ورود حال در يفراوان يهاميسد – كاهش(  1

هاختي نيب عيما به ورود حال در يفراوان يهاميپتاس –شيافزا( 2

 . اند

 اختهي انيم به ميسد يهانوي شده ليتسه انتشار – كاهش( 3

 .دارد ادامه

 اختهي نيب عيما به ميپتاس يهانوي فعال انتقال – شيافزا( 4

 .دارد ادامه

 

    كدام شكل براي فعاليت پمپ مناسب است؟ :13 تست 

1)  2 ) 

3 ) 4 ) 

 

 

يمنف سبب ورونن يغشا در كه ينيپروتئ هر :14 تست 

 قطعاً شود،يم يااختهي نيب عيما به نسبت اختهي انيم شدن تر

…… 
 .شوديم فعال يميسد دارهچيدر كانال شدن بسته از پس( 1

يم زيدروليه P و ADP به را ATP اي اختهي نيب عيما در( 2

 .كند

 يعصب اختهي توپالسميس درون ميپتاس تراكم شيافزا به قادر( 3

 .ستين

 بافت در اي اختهي نبي عيما يهاميسد تراكم كاهش به رقاد( 4

 .ستين يعصب
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پتاسيم در دو  سديم و هايمقداريون، در پايان پتانسيل عمل

در حالت آرامش تفاوت  هاسوي غشا ي ياخته با مقدار اين يون

شود شيب غلظت ميپتاسيم موجب  -دارد. فعاليت پمپ سديم

 ي غشا دوباره به حالت آرامشهاي سديم و پتاسيم در دو سويون

 باز گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگي ايجاد پتانسيل عمل – 7شكل

 

شود، وقتي پتانسيل عمل در يك نقطه از ياختة عصبي ايجاد مي

رود تا به انتهاي رشته عصبي )اكسون يا نقطه به نقطه پيش مي

)شكل  نامندمي پيام عصبي برسد. اين جريان را دندريت بلند(

با تحريك ياخته عصبي ، بينيدمي 8طور كه در شكل  همان (.8

پتاسيم از  هايسپس يون سديم وارد ياخته شده، هايابتدا يون

 هاپتاسيم مقدار اين يون -شوند. فعاليت پمپ سديمميآن خارج 

 گرداند. ميبه حالت آرامش باز ، سوي غشا را در دو

 

 

 

 

 

 

 

 هدايت پيام عصبي  –8شكل 
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 ويه چه نقشي دارند؟هاي رانگره 

دار از هاي عصبي ميلينهدايت پيام عصبي در رشته

؛ درحالي كه ميلين تر استسريع قطرهمهاي بدون ميلين رشته

كند. دانستيد در ها از غشا جلوگيري ميعايق است و از عبور يون

هاي رانويه وجود دارد. در محل دار، گرههاي عصبي ميلينياخته

ن وجود ندارد و رشتة عصبي با محيط بيرون از ميلي، هااين گره

ها پتانسيل عمل ايجاد ياخته ارتباط دارد. بنابراين در اين گره

از يك گره به گره ديگر  درون رشتة عصبيشود و پيام عصبي مي

رسد پيام عصبي از يك شود. در اين حالت به نظر ميهدايت مي

هدايت دايت را جهد. به همين علت، اين هگره به گره ديگر مي

اسكلتي سرعت ارسال  هاي(. در ماهيچه9)شكلنامندمي جهشي

ميلين هاحركتي آن هايپيام اهميت زيادي دارد. بنابراين نورون

ميميزان ميلين به بيماري منجر  كاهش يا افزايشدار است .

 هايياخته (MSمالتيپل اسكلروزيس )در بيماري  مثالً شود.

سازند، از ميتم عصبي مركزي ميلين پشتيباني را كه در سيس

عصبي به درستي انجام  هايروند. در نتيجه ارسال پيامميبين 

حسي و لرزش د دچار بيفر حركت مختل و بينايي و شود.مين

 شود.مي

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارهدايت جهشي در  نورون ميلين  -9شكل 

 در را يعصب اميپ ينقطه به نقطه ريس ريز شكل :15 تست 

 از يدرست ريتفس تواندمي عبارت كدام دهد،مي نشان تار كي طول

 باشد؟ تار نيا

 
 رخ «ب» سمت در اميپ انتقال شود، فرض آكسون تار نيا اگر( 1

 .                                             دهدمي

 سمت در نورون ياخته اي جسم شود، فرض آكسون تار نيا اگر( 2

 .است واقع «ب»

 .                                                است «الف» سمت به اميپ تيهدا و باشد ارينهد تواندمي تار نيا( 3

»  سمت در نورون يسلول جسم و باشد تيدندر تواندمي تار نيا( 4

 .است واقع «الف

 در ميپتاس – ميسد پمپ آرامش، ليپتانس در :16 تست 

 . كند يم وارد …… به را سديم ……  دو نيب فاصله

 اختهي انيم – هيرانو گره( 1

 اختهي انيم – نيليم غالف( 2

 اختهي نيب عيما – هيرانو گره( 3

 اختهي نيب عيما – نيليم غالف( 4

 انسان يعصب دستگاه با ارتباط در عبارت كدام :17 تست 

    است؟ درست

 گريد يعصب ةاختي به يعصب اميپ انتقال ييتوانا يعصب ةاختي هر( 1

 .    دارد را

 قابل هم و تيهدا قابل هم يعصب ةاختي جسم به يعصب اميپ( 2

 .است انتقال

 تيهدا ن،يليم غالف ليدل به يعصب بافت يهاهاختي از ياريبس( 3

 .دارند يجهش

 بان،يپشت يهاهاختي از كي هر و يعصب ةاختي يهاهرشت نيب( 4

 .دارد وجود نيليم غالف
 

ارتباط با بيماري مالتيپل اسكلروزيس در  :5 تمرین 

 درستي و نادرستي هر يك از جمالت زير را مشخص كنيد.

هاي مربوط به ماهيچه اسكلتي الف( ساخت ميلين درون عصب

 شود.دچار اختالل مي

 ممكن است درخت زندگي دچار آسيب شود. -ب

 نشانة نوعي اختالل در دستگاه ايمني بدن است. -پ

حسي و فرد دچار بي ،پيام يل در انتقال جهشبه دليل اختال -ت

 شود.ارزش مي
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 كنندميي عصبي پيام عصبي را منتقل هاياخته

شود دانستيد پيام عصبي در طول اكسون هدايت مي

ببينيد، مي 10شكل  همان طور كه در تا به پايانه آن برسد.

اند. پس چگونه پيام ديگر نچسبيدهعصبي به يك هايياخته

 شود؟ديگر منتقل مي يك ياخته عصبي به ياخته عصبي از

 سيناپساي به نام ي عصبي با يكديگر ارتباط ويژههاياخته

محل سيناپس،  در هاكنند. بين اين ياختهبرقرار مي )همايه(

براي انتقال پيام از  وجود دارد. فضاي سيناپسيفضايي به نام 

، پسيپيش سينادهنده يا ياخته عصبي ياخته عصبي انتقال

شود. آزاد ميفضاي سيناپسي در ناقل عصبياي به نام ماده

اثر پس سيناپسي كننده يعني ياختهاين ماده برياخته دريافت

و درون  عصبي ساخته هايجسم ياختهعصبي در  كند. ناقلمي

در طول اكسون  هاشود. اين كيسههاي كوچكي ذخيره ميكيسه

. وقتي پيام عصبي به  شوند تا به پايانه آن برسندميهدايت 

راني، ناقل را در فضاي ها با برونرسد، اين كيسهپايانة اكسون مي

عصبي با  هاي(. ياخته10 كنند )شكلسيناپسي آزاد مي

اي نيز سيناپس دارند و با ارسال پيام موجب ماهيچه هايياخته

 شوند.ها ميانقباض آن

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكتروني  ميكروسكوپ ا اپس باتصوير سينالف(  -10شكل  

 ب ( آزاد شدن ناقل عصبي و اثر آن بر ياخته پس سيناپسي

 يهاههنددلانتقا انسان، يعصب دستگاه در :18 تست 

 …… يعصب

 . شونديم ساخته ياهاختي جسم يهاهسيزكير درون( 1

 .دارند رندهيگ ناپسيس پس يعصب اختهي يرو فقط( 2

 .شونديم آزاد و ساخته نورون در يانرژ صرف با يهمگ( 3

 .شوند يعصب دستگاه كار در اختالل موجب ستين ممكن( 4

 

 …… يغشا به ن،يدوپام حامل يهاهسيزكير :19 تست 

 .  شونديم متصل خود …… اختهي

 ةسازند -تيدندر( 2 يناپسيس پس – آكسون(1

 سيناپسي پس -تيدندر( 4  ةسازند – آكسون( 3
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سيدن به غشاي ياخته پس سيناپسي، به ناقل عصبي پس از ر 

اين پروتئين كانال نيز  شود.ميمتصل  گيرنده پروتئيني به نام

به اين ترتيب  .شودميتصال ناقل عصبي به آن باز هست كه با ا

 هاپس سيناپسي را به يونذپذيري غشاي ياخته ناقل عصبي نفو

اين  د.دهميدر نتيجه پتانسيل الكتريكي اين ياخته را تغيير  و

را تحريك و يا از فعاليت آن  سيناپسيتغيير، ياخته پس

 كننده وعصبي تحريك هايزيرا برخي ناقل كند.جلوگيري مي

 اند.برخي بازدارنده

بايد از فضاي  ،ماندهباقي ناقل هايمولكول، پس از انتقال پيام

سيناپسي تخليه شوند تا از انتقال بيش از حد پيام جلوگيري و 

اين كار با جذب دوباره هاي جديد فراهم شود. انتقال پيامامكان 

هايي كه از نزيمو يا آ شودناقل به ياخته پيش سيناپسي انجام مي

تغيير در  كنند.شوند، ناقل عصبي را تجزيه ميميترشح  هاياخته

هاي عصبي به بيماري و اختالل در كار ميزان طبيعي ناقل

   شود.دستگاه عصبي منجر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آكسون ةانيپا به عمل ليپتانس دنيرس با :20 تست 

 و آزاد يناپسيس يفضا به يعصب ةدهندلانتقا،  …… نورون

 …… قطعاً

 .گردديبرم آرامش ليپتانس به ناپسيس شيپ نورون - يحس( 1

 .شوديم كيتحر يحركت نورون كي – رابط (2

 .شوديم كيتحر رابط نورون كي – رابط( 3

 .شوديم كيتحر ياهچيماه سلول كي – يحركت (4

 يعصب دستگاه با ارتباط در عبارت كدام  :21 تست 

    است؟ درست انسان

 ينوع شود،يم متصل آن به يعصب ناقل كه ينيپروتئ هر( 1

 .است يكانال نيپروتئ

 كردن باز به ازين ناپسيس پس اختهي مهار يبرا يعصب ناقل( 2

 .دارد آن يكيالكتر ليپتانس رييغت و هالكانا

 يرينفوذپذ خود، ةرنديگ به اتصال از پس يعصب ناقل هر( 3

 .دهديم رييتغ را يناپسيس پس يعصب ةاختي

 و يماريب به قطعاً يعصب يهالناق يعيطب زانيم در رييتغ( 4

 .شوديم منجر يمركز يعصب دستگاه در اختالل

    است؟ درست مورد چند  :22 تست 

 ساخته نورون، ياهاختي جسم يهاهسيزكير درون ،يعصب اقلن* 

 .شوديم

 ةدهندلانتقا يحاو يهاهسيزكير كه يتوپالسميس ةرشت* 

 .است آكسون همواره شوديم تيهدا آن در يعصب

 از ميسد خروج همانند يعصب ةاختي از يعصب ناقل خروج* 

 .  است همراه ATP مصرف با يعصب ةاختي

يم وارد آن به يعصب ناقل كه ياهاختي هر هيهما يفضا در* 

 .است ناپسيس شيپ نورون شود

1 )4 2 )1  3 )2  4 )3 
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 ساختار دستگاه عصبي: 2گفتار 

دارد  محيطيو  بخش مركزيدانيد دستگاه عصبي دو مي

بخش اين دستگاه را مركزي و  (. به نظر شما چرا دو11شكل )

 اند ؟محيطي ناميده

 
 محيطي اه عصبي مركزي ودستگ – 11شكل  

  

 دستگاه عصبي مركزي 

است كه  شامل مغز و نخاعدستگاه عصبي مركزي 

اين دستگاه اطالعات  .اندبدن هايمراكز نظارت بر فعاليت

پاسخ  هابه آن كند وميدرون بدن را تفسير  دريافتي از محيط و

 سفيد ماده و ماده خاكستريبخش  نخاع از دو مغز و دهد.مي

را ببينيد و محل قرار گرفتن مادة  12شكل  اند.شده تشكيل

 خاكستري و مادة سفيد در مغز و نخاع را مقايسه كنيد. 

ممكن نيست اطالعات بينايي به بخشي از مغز  :23 تست 
   ……وارد شود كه 

 ( در پشت ساقة مغز قرار داشته باشد.1
 ( در باالي پل مغز قرار داشته باشد.2
 مغز قرار گرفته باشد.( در باالي ساقة 3
 ( شيار مركزي مرز مشترک آن با لوب ديگر باشد.4

اصلي مغز  هاي چند مورد زير از وظايف بخش :24 تست 
 باشد؟انسان مي

 الف( پردازش اولية اغلب اطالعات حسي بدن
 ب( مركز تنظيم تعادل بدن

 مدت به دراز مدتپ( تبديل حافظة كوتاه
 ت( مركز انعكاس عطسه و سرفه

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 نمايد؟ تكميل را مقابل جملة تواندمي مورد چند :25 تست 
 (91 كشور خارج يسراسر)

 .باشدمي …… انسان، عصبي دستگاه در
 عصبي سلول چند هايزائده از ايمجموعه تارعصبي،( الف
 عصبي سلول يك بلند زائدة عصب،( ب
  مخچه نيمكرة دو نبي عصبي تارهاي از ايدسته اي،پينه جسم( ج
  مخ هاينيمكره و مركزي عصبي دستگاه بين رابط نخاع،( د
 عصبي سلول يغشا پتانسيل تغيير مقابل در مانعي ميلين،( ه
1)1  2)2  3)3  4)4 

 

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :6 تمرین 
 مشخص كنيد:

رتباط با هر بخشي از دستگاه عصبي مركزي كه مستقيماً در ا -الف
 ها قرار دارد.مهرهباشد، درون ستوندستگاه عصبي محيطي مي

هاي بافت عصبي در دستگاه عصبي محيطي هر يك از ياخته -ب
پذيري، همانند دستگاه عصبي مركزي داراي سه ويژگي تحريك

 هدايت و انتقال پيام عصبي اند.
 هر گيرندة حسي به واسطة دستگاه عصبي محيطي پيام خود را -پ

 كند.به دستگاه عصبي مركزي ارسال مي
توانند مستقل از دستگاه هاي بدن نميهيچ يك از ماهيچه -ت

 عصبي مركزي فعاليت كنند.
  پاسخ:

هر يك از جمالت زير را با كلمات داخل پرانتز  :7 تمرین 
 كامل كنيد.

برخالف(  -سرعت هدايت پيام در بخش قشري نخاع )همانند -الف
 است. ……كم(  -)زيادبخش قشري مخ ……

بخشي از مخ كه مسئول عملكرد هوشمندانه است از ماده  -ب
 تشكيل شده است. ……سفيد(  -)خاكستري

نخاع  ……خاكستري(  -ترين پردة مننژ به ماده )سفيددروني -پ
 چسبيده است.

اي از رابط پينه ……برخالف(  -رابط سه گوش )همانند -ت
 .است ……خاكستري(  -جنس ماده )سفيد

  پاسخ:
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هاي عصبي و رشته هايمادة خاكستري شامل جسم ياخته 

دار هاي ميليناجتماع رشته عصبي بدون ميلين و مادة سفيد،

 است.

 
 خاكستري در دستگاه عصبي ماده سفيد و-12شكل

 

ستون  هاي جمجمه وعالوه بر استخوان :حفاظت از مغز ونخاع

از مغز  هاي مننژپردهمهره، سه پرده از نوع بافت پيوندي به نام 

مايع ها را (. فضاي بين پرده13)شكل  كنندو نخاع حفاظت مي

گير، دستگاه پر كرده است كه مانند يك ضربه مغزي ـ نخاعي

 كند. عصبي مركزي را در برابر ضربه حفاظت مي

 
 پرده مننژ -13شكل 

 

ترين بخش يك از موارد زير توسط پايينكدام :26 تست 
 شود؟ميمغز تنظيم 

 ( حفظ تعادل بدن2 بندهاي ميان( انقباض ماهيچه1
 توسين( توليد اكسي4  ( تنظيم گرسنگي3

در  ……تشريح مغز گوسفند مويرگ هاي  در  :27 تست 
 ترشح مايع مغزي و نخاعي نقش دارند.

  3( بطن 2  2و1( بطن هاي 1
 ( پردة مياني مننژ4  ( پردة خارجي مننژ3

 نادرست مننژ يهاهپرد مورد در رتعبا كدام :28 تست 
   است؟

 .دارد وجود حفره يخارج پرده در( 1
 .  است تريمضخ يداخل پرده به نسبت يخارج پرده( 2
 يمركز يعصب دستگاه يخاكستر يهاشبخ با فقط نازک پرده( 3
 .است تماس در
 نيب يفضا همانند يانيمپرده  و يخارج پرده نيب يفضا در( 4

 .دارد وجود ينخاع يمغز عيما ،يدرون و يانيم پرده هاي

 است يمغز – يخون سد با مرتبط …… شكل :29 تست 
 آن از كالژن ةسازند يواحدها عبور امكان يعيطب طور به در و

 …… وجود

 
 .  ندارد – الف( 2  .دارد – الف( 1
 .ندارد -ب( 4  .دارد – ب( 3

 دوجو …… يفضا در ،يعيطب طوربه انسان در :30 تست 
 .دارد

 يناپسيس كوليوز ،يناپسيس( 1
 يخون رگ مننژ، يانيمپرده  زيرين (2
  مننژ ةپرد يدرون پرده فقط مخ، ةمكرين دو نيب اريش( 3
 ينخاع – يمغز عيما مننژ، يخارج پرده درون( 4
 

 هاي زير پاسخ دهيد:به پرسش :8 تمرین 
ننژ تماس هاي مگير را دارد با كدام پردهمايعي كه نقش ضربه -الف

 دارد؟
نخاعي در كدام بخش از دستگاه عصبي مركزي  -مايع مغزي -ب

 شود؟توليد مي
 جنس كدام پردة مننژ از بافت پيوندي است؟ -پ
 دهد؟ اي رخ نميهاي مغزي جريان تودهچرا در مويرگ -ت
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 هاي. مويرگآشنا شديد هادر سال گذشته با انواع مويرگ

چه ويژگي دارند ؟  اند ووعدستگاه عصبي مركزي از كدام ن

اند ديگر چسبيدهمغز به يك هايبافت پوششي مويرگ هايياخته

 مواد و در نتيجه بسياري از .منفذي وجود ندارد هابين آن و

توانند به مغز وارد شوند. اين ميدر شرايط طبيعي ن هاميكروب

البته  .نام دارد مغزي -خوني سدكننده عامل حفاظت

برخي داروها  و هاگلوكز و آمينواسيد، ي مثل اكسيژنهايمولكول

 توانند از اين سد عبور كنند و به مغز وارد شوند.مي

 مغز 

 ساقه مغز و مخچه ،مخ  اصلي سه بخشاز  دانيد مغزمي

(. در ادامه با ساختار و كار 14تشكيل شده است )شكل 

 شويد.دهندة مغز بيشتر آشنا ميهاي تشكيلبخش

 
 سه بخش اصلي مغز – 14شكل 

تر حجم مغز را مخ تشكيل در انسان بيش هاي مخ:نيمكره

 .اندهاي عصبي به هم متصلدهد. دو نيمكره مخ با رشتهمي

را كه  سه گوش واي هرابط پين سفيد رنگ به نام هايرابط

ي عصبي هستند. هااز اين رشته هنگام تشريح مغز خواهيد ديد،

 اطالعات را دريافت و ز همه بدنبه طور همزمان ادو نيمكره 

هاي مختلف بدن به طورهماهنگ كنند تا بخشميپردازش 

؛ كنند. هر نيمكره كارهاي اختصاصي نيز دارد مثالًفعاليت

در رياضيات و استدالل  به توانايي نيمكره چپ هايي ازبخش

هاي هنري تخصص يافته در مهارت نيمكره راستو  اندمربوط

 است. 

 

به بخشي از  ممكن نيست اطالعات شنوايي :31 تست 

   ……مغز وارد شود كه 

 باشد. ( در پشت ساقة مغز قرار گرفته1

 باشد. ( در باالي پل مغز قرار گرفته2

 ( در باالي ساقة مغز قرار گرفته باشد.3

 باشد. ( با بزرگ ترين لوب مخ مرز مشترک داشته4

  پاسخ: 

 

مغز انسان قه چند مورد زير از وظايف سا :32 تست 

 باشد؟مي

 الف( تنظيم ترشح آنزيم ليزوزيم

 قطع عمل دمب( 

 پ( دخالت در فعاليت هاي بينايي

 ت( پردازش اوليه اغلب اطالعات حسي بدن

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 »« گزینة  پاسخ: 

 همان است …… مسئول مغز در كه يمركز :33 تست 

 .  است …… مركز

 يحس اطالعات تيتقو و هياول پردازش – يريادگي و تفكر( 1

 هوشمندانه عملكرد – بزاق ترشح ميتنظ(2

 خون فشار ميتنظ – تعادل و بدن تيوضع ميتنظ(3

 خواب ميتنظ – قلب ضربان تعداد ميتنظ( 4

   است؟ نادرستكدام عبارت  :34 تست 

 
1 )A .در ارتباط بخشي است كه در ترس دخالت دارد 

2 )B هاي صاف نقش دارد. در انقباض بعضي از ماهيچه 

3)C   وD .بخشي از ساقه مغز اند 

فرد در تبديل حافظه كوتاه مدت به درار  C( با آسيب بخش 4

 مدت ناتوان است.
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هاي مخ يعني قشر مخ از مادة خاكستري بخش خارجي نيمكره 

متر تشكيل سطح وسيعي را با ضخامت چند ميلي است و

اي متعددي دارد. خورده است و شيارهدهد. قشر مخ چين مي

چهار لوب پس مخ را به هاي شيارهاي عميق هر يك از نيمكره

كند. قشر مخ شامل تقسيم مي سري، گيجگاهي، آهيانه و پيشاني

هاي حسي است. بخش ارتباطيو  حركتي، حسيهاي خشب

هاي حركتي به كنند. بخشهاي حسي را دريافت مياندام پيام

هاي ارتباطي بين بخشفرستند. پيام مي، هاغده و هاماهيچه

قشر مخ  كنند.هاي حسي و حركتي ارتباط برقرار ميبخش

اطالعات ورودي به مغز است كه نتيجه  پردازش نهاييجايگاه 

 عملكرد هوشمندانه است. آن يادگيري، تفكر و

النخاع ساقة مغز از مغز مياني، پل مغزي و بصل ساقه مغز:

  ).  15شكل(تشكيل شده است 

 
 مخ الف( از نيمرخ ب( از باالهاي لوب – 15شكل 

هاي عصبي آن در باالي پل مغزي قرار دارد و ياخته مغز مياني 

هاي مختلف از جمله شنوايي، بينايي و حركت نقش در فعاليت

بخشي از مغز مياني هستند  هاي چهارگانهبرجستگي دارند.

برجستگي  ود را ببينيد. هاآن توانيدكه هنگام تشريح مغز مي

شنوايي  هايپيام، بينايي و دو برجستگي پاييني هايبااليي پيام

ها با هم عصبي اين برجستگي هايكنند ياختهميرا دريافت 

توانيم مي، شنويمبنابراين وقتي صدايي را مي، ارتباط دارند

 گردانيم. ها و حتّي سرخود را به طرف منبع صدا برچشم

ترين مخ انسان به ترتيب بزرگدر هر نيمكرة  :35 تست 

 ترين لوب با چند لوب ديگر مرز مشترک دارند؟و كوچك

1 )3-3  2 )2-3  

3 )3-2  4 )2-2 

  پاسخ: 

هايي كه با شيار لوب ،در هر نيمكرة مخ :36 تست 

از خود مرز  به غير شوند با چند لوب ديگرمركزي از هم جدا مي

 مشترک دارند؟

1 )2-2  2 )3-3  

3 )2-3  4 )2-1 

  پاسخ: 

هاي آن بخش از نيمكرة مخ كه در مهارت: 37 تست 

اي از مخ كه داراي رياضيات و نيمكره ……هنري تخصص دارد 

 كند.اطالعات دريافت مي ……استدالل است از چشم 

 چپ و راست -( همانند2 چپ و راست -( برخالف1

 چپ -( برخالف4  راست -( برخالف3

  پاسخ: 

لوبي كه از باال رويت  اي از مخ،كرههر نيمدر  :38 تست 

لوب ديگر مغز مرز مشترک دارد و در تماس  ……شود با نمي

   ……با مخچه 

  .باشدمي -3( 2  باشد.مي -2( 1

 .باشدنمي -3( 4  باشد.نمي -2( 3

  پاسخ: 

 

 به مربوط چهارگانه يهايبرجستگ انسان، در :39 تست 

 نقش …… در ستين ممكن هك شوديم مغز ساقه از يبخش

 .باشد داشته

 ييشنوا( 2   حركت( 1

 هوشمندانه عملكرد( 4   يينايب( 3
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ترشح ، هاي مختلف از جمله تنفسدر تنظيم فعاليت پل مغزي

 بزاق، اشك نقش دارد.

باالي نخاع قرار  ز است كه درترين بخش مغپايين بصل النخاع

لب را تنظيم بصل النخاع تنفس، فشار خون و زنش ق .دارد

 هايي مانند عطسه، بلع و سرفه است.كند و مركز انعكاسمي

از دو نيمكره كه در  مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و مخچه:

 تشكيل شده است.، قرار گرفته كرمينهبخشي به نام  هاوسط آن

اين اندام مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن است. مخچه به

هاي حسي ، نخاع و اندامديگر مغز هايطور پيوسته از بخش

ها ماهيچه كند تا فعاليتپيام دريافت و بررسي مي هامانند گوش

 گوناگون هماهنگ كند .  هايو حركات بدن را در حالت

 
 نيمة راست مغز – 16شكل 

 

  ساختارهاي ديگر مغز:

تقويت اطالعات حسي  محل پردازش اوليه و )نهنج(تاالموس

تا به  آينداي حسي در تاالموس گرد هم ميهاست. اغلب پيام

پردازش نهايي فرستاده  جهت، هاي مربوط در قشر مخبخش

  .شوند

دماي ، كه در زير تاالموس قرار داردنهنج(زير ) هيپوتاالموس

بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگي، گرسنگي و خواب را 

  كند.تنظيم مي

ساختارهايي است كه با  مجموعه (ايكناره)سامانه ليمبيك

در  ارتباط دارد وهيپوتاالموس  تاالموس و ، لوب بويايي،قشر مخ

ش ايفا نيز حافظه نق احساساتي مانند ترس، خشم، لّذت و

 (. 17)شكل  كندمي

 

ترين بخش يك از موارد زير توسط پايينكدام :40 تست 

 شود؟مغز تنظيم مي

 بندهاي ميان( انقباض ماهيچه1

 تعادل بدن( حفظ 2

 ( تنظيم گرسنگي3

 توسين( توليد اكسي4

 گزینة  پاسخ: 

 ريز در كه يمركز يعصب دستگاه از يبخش :41 تست 

 …… دارد، قرار مغز ساقه

 هم به احاطه نهيكرم توسط كه است هايهمكرين يدارا( 1

 .شونديم مرتبط

 يمركز يعصب دستگاه يطيمح بخش اعصاب نيترشيب با( 2

 .دارد ميمستق ارتباط

 ريز يزردپ انعكاس مثل بدن هايسانعكا از ياريبس مركز( 3

 . است

 مننژ ةپرد هيال نريتکناز با تماس در آن يخاكستر بخش( 4

 .است

 نادرست انسان مغز با ارتباط در عبارت كدام :42 تست 

 .است؟

 ادي به را ياسم چيه تواندينم فرد ،يمغز سبك بيآس با( 1

 .  آورد

 .دارد قرار يجگاهيگ لوب مجاورت در پپوكاميه( 2

 دخالت بدن ياهسانعكا يبعض در نخاع همانند مغز ساقه( 3

 .دارد

 .است ارتباط در ييايبو لوب با ياهكنار ةسامان( 4

هر يك از مراكز مغزي در انسان، چه  :43 تست 

 (96)سراسري    اي دارد؟مشخصه

 در باالي ساقة مغز قرار گرفته است.( 1

 كند.هاي عصبي توليد ميدهندهط انتقال( فق2

 هاي عصبي و غيرعصبي تشكيل شده است.( از سلول3

( به پردازش اطالعات حسي مربوط به همة نقاط بدن 4

 پردازد.مي
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يكي از اجزاي سامانه ليمبيك است كه در تشكيل  هيپوكامپ 

حافظه و يادگيري نقش دارد. حافظه افرادي كه هيپوكامپ آنان 

 شود.دچاراختالل مي ديده يا با جراحي برداشته شده است،آسيب

 در هاروز با آن هر توانند نام افراد جديد را حتي اگراين افراد نمي

حداكثر فقط براي ، جديدهاي به خاطر بسپارند. نام تماس باشند،

ماند. البته آنان براي به ياد ذهن اين افراد باقي مي چند دقيقه در

مشكل چنداني  ديدگي،آسيب ربوط به قبل ازآوردن خاطرات م

ايجاد حافظه  هيپوكامپ درپژوهشگران بر اين باورند كه  ندارند.

 مثالً  .تبديل آن به حافظه بلند مدت نقش دارد كوتاه مدت و

ممكن است پس از ، شنويمميخوانيم يا ميوقتي شماره تلفني را 

، كار بريمهبارها ب زمان كوتاهي آن را از ياد ببريم ولي وقتي آن را

 شود.  ميدر حافظه بلند مدت ذخيره 

 
ديگر سامانه ليمبيك هاي هيپوكامپ و بخش -17شكل 

 بنفش رنگ(هاي )بخش

به مصرف يك ماده يا انجام  هميشگياعتياد وابستگي : اعتياد

رواني براي فرد  يك رفتار است كه ترک آن مشكالت جسمي و

نيز اي هرايان هاياينترنت يا بازيآورد. وابستگي به ميوجود به

، مواد گوناگون مانند الكل اند.رفتاري هاياز اعتياداي هنمون

اعتيادحتي كافئين قهوه  مورفين و، هروئين، كوكائين، نيكوتين

 آور هستند. 

كننده بلكه رواني فرد مصرف اعتياد نه فقط سالمت جسمي و

 اندازد.ميع را به خطر افراد ديگر اجتما نيز سالمت خانواده او و

نخستين تصميم براي مصرف مواد : مغز مواد اعتيادآور و

است اما استفاده مكرر از اين  در اغلب افراد اختيارياعتيادآور 

تواند با ميكند كه ديگر فرد نميمواد تغييراتي را در مغز ايجاد 

اين تغييرات ممكن است ميل شديد براي مصرف مقابله كند .

مي پذيرند. به همين علت، اعتياد را بيماري برگشتدائمي باش

 .نددان

 

 

چند مورد در ارتباط با مواد اعتيادآور درست  :44 تست 

 است؟

گذارد كه با مركز احساس تر بر بخشي از مغز اثر ميبيش( الف

 گرسنگي ارتباط دارد.

 كه در ارتباط با قضاوت است، مخ قشر بخشي از ها براثر آن( ب

 نوجواني شديدتر است.در سن 

 شود.مي تري ترشحها همواره دوپامين كمآنبا مصرف ( پ

  است. ي به ماده مصرفيپذيراعتياد همواره بيماري برگشت( ت

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

  پاسخ: 

از پيامدهاي مصرف بلند  تواندنميكدام مورد  :45 تست 

 مدت الكل باشد؟

 IIترشح اينترفرون نوع ( 1

 توليد اريتروپويتين كاهش ( 2

 سكتة قلبي( 3

  افزايش درد و اضطراب( 4

 »« گزینة  پاسخ: 
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فرد در خطر مصرف دوباره  ،پس از ترک مواد هاكه حتي سال

تر مواد اعتياد آور بر بخشي از سامانه ليمبيك اثر بيش. قرار دارد

 دوپامينز جمله عصبي ا هايموجب آزاد شدن ناقل و گذارندمي

در  كند.ميسرخوشي ايجاد  شوند كه در فرد احساس لذت ومي

با ادامه نتيجه فرد ميل شديدي به مصرف دوباره آن ماده دارد. 

به فرد احساس  و شودميتري آزاد مصرف مواد، دوپامين كم

براي رهايي از  .دهدميافسردگي دست  گي وحوصلهبي ،كسالت

 ،د مجبور استسرخوشي نخستين، فر دستيابي به اين حالت و

آور بر مواد اعتياد تري مصرف كند.ماده اعتياد آور بيش

تصميم ،توانايي قضاوت و كنندمياثر  ي از قشر مخهايبخش

به ويژه . اين اثرات دهندميخود كنترلي فرد را كاهش  گيري و

 تر است زيرا مغز آنان در حال رشد است.شديد در مغز نوجوانان
ناپذيري را در مواد اعتيادآور ممكن است تغييرات برگشتمصرف 

اثر يك ماده اعتياد آور بر فعاليت  18مغز ايجاد كند. در شكل 

 ساز گلوكز در آن نشان داده شده است.  مغز با بررسي سوخت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باال مصرف گلوكز را در مغز فرد  هايتصوير – 18شكل 

 هاي. رنگدهدميائين نشان كننده كوكمصرف فرد سالم و

قرمز  رنگ زرد و ساز كم و روشن سوخت و آبي تيره و

بهبود دهد. توجه كنيد ميباال را نشان ساز  سوخت و

بخش پيشين ساز مغز به زمان طوالني نياز دارد ؛  سوخت و

 .دهدميتري را نشان مغز بهبود كم

 

 
 

 مغز در گلوكز مصرف نيكوكائ مصرف با :46 تست 

 …… بهبود مغز نيشيپ بخش نيكوكائ ترک با و شده ……

 .  دهديم نشان را

 يترمك – كم( 2  يرتشيب – اديز( 1

 يترمك – اديز( 4  يترشيب – كم( 3
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الكلي  هاينوشيدني مقدار الكل )اتانول( در: اعتياد به الكل 

بدن را تحت  الكل،ترين مقدار مصرف كممتفاوت است و حتي 

ميالكل در دستگاه گوارش به سرعت جذب دهد. ميثير قرار أت

عصبي  هايچون در چربي محلول است از غشاي ياخته شود و

 .كندميرا مختل  هاآن هايفعاليت عبور ومختلف مغز  هايبخش

كننده عصبي تحريك هايناقل، بر فعاليت الكل عالوه بر دوپامين

 هايده فعاليتدهنكاهش گذرد. الكلميگوناگون اثر بازدارنده  و

ايجاد ناهماهنگي در  و هاسازي ماهيچهموجب آرام .بدني است

خواب  ،اضطراب كاهش درد و ،حركات بدن، اختالل در گفتار

. شودميگيجي و كاهش هوشياري  ،آلودگي، اختالل در حافظه

در نتيجه مصرف آن، زمان  و كندميالكل فعاليت مغز را كند 

كند. ميي افزايش پيدا محيط هايواكنش فرد به محرک

مصرف  هايسكته قلبي و انواع سرطان از پيامد، مشكالت كبدي

  بلند مدت الكل است.

 
 فعاليت 

آوري وبه زير اطالعات جمعهاي درباره درستي يا نادرستي عبارت

 كالس ارائه كنيد.

 *استفاده از قليان به اندازه سيگارخطرناک نيست.

 شود.معتاد نمي يادآور،مصرف ماده اعت *فرد با يك بار

شش ارتباط مستقيم  حنجره و *مصرف تنباكو با سرطان دهان،

 دارد.

خطر ، آيندميدست *مصرف مواد اعتياد آوري كه از گياهان به

 چنداني ندارد .

 

 

 فعاليت: 

  تشريح مغز

 وسايل تشريح، گوساله(، )يا مواد و وسايل الزم: مغزسالم گوسفند

 دستكش

 را براي تشريح آماده كنيد . با كمك معلم مغز

 خارجي مغزهاي بررسي بخش-1

 

ظرف تشريح  (در1مانند شكل ) را مغز مشاهده سطح پشتي:الف(

را جدا  هابقاياي پرده مننژ وجود دارد. آن دهيد. روي مغز قرار

مغز را هاي كنيد تا شيارهاي مغز را بهتر ديده شوند. كدام بخش

 انيد ببينيد؟تومشاهده سطح پشتي آن مي با
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مانده مننژ مغز را برگردانيد، باقي ب: مشاهده سطح شكمي مغز:

اين سطح مشاهده  در را مغزهاي بخش را به آرامي جدا كنيد و

 كنيد. 

 

  
 

ظرف تشريح  مغز را طوري دردروني مغز: هاي مشاهده بخش -2

 به انگشتان شست، با دهيد كه سطح پشتي آن را ببينيد. قرار

ديگر فاصله يك از هابين آن محل شيار از نيمكره را آرامي دو

نيمكره خارج كنيد تا  بين دو را از مننژهاي بقاياي پرده دهيد و

 ببينيد. اي راسفيد رنگ رابط پينه نوار

با نوک چاقوي  مخ ازهم فاصله دارند،هاي درحالي كه نيمكره 

به  جاد كنيد واي برش كم عمقي ايط پينهجلوي راب در ،جراحي

 تركنيد تا رابطه سه گوش را دررا بيش هاآرامي فاصله نيمكره

فضاي ، رابط اي مشاهده كنيد. بين اين دوزير رابط پينه

اجسام مخطط ، هادر داخل اين بطن .مغزقراردارند 2و1هاي بطن

نخاعي را ترشح  –مويرگي كه مايع مغزي  هايقرار دارند. شبكه

 شوند. ميديده  هان بطنكند نيز درون ايمي

رابط سه گوش، برش  مرحله بعد به كمك چاقوي جراحي در در

تاالموس  زير آن تاالموس را ببينيد. دو طولي ايجاد كنيد تا در

هم جدا مي از ترين فشاربا كم اند وبا يك رابط به هم متصل

 شوند.

)غده  فيزلبه پايين آن اپي در بطن سوم و هاعقب تاالموس در

 چهارگانه قرارهاي فيز برجستگيعقب اپي ببينيد. در را ينه آل(پ

 دارند.

 
 

نيمكره  بين دو امتداد شيار در مرحله بعدي كرمينه مخچه را در

 را ببينيد. بطن چهارم مغز تا درخت زندگي و مخچه برش دهيد

 

ا دومين مهره نخاع تلبصل ااز  هانخاع درون ستون مهره: نخاع

، مغز را به دستگاه عصبي محيطي نخاع .ستكمر كشيده شده ا

بدن به  هايحسي از اندام هايمسير عبور پيام كند وميمتصل 

مركز  ،عالوه بر آن نخاع .ستهااز مغز به اندام هال پياممغز و ارسا

  .بدن است هايبرخي انعكاس

 

ها مجاور هم در تشريح مغز گوسفند كدام :47 تست 

 ؟نيستند

 هاي چهارگانهرجستگيفيز و باپي( 1

 3ها و بطن تاالموس( 2

 بطن چهار و درخت زندگي( 3

  رومغزي غده اجسام مخطط و( 4

  پاسخ: 

 ……در تشريح مغز گوسفند براي رويت  :48 تست 

 .نداردضرورتي  ……برش از 

 رابط سه گوش -هاتاالموس( 1

 رابط سه گوش -اجسام مخطط( 2

 ايجسم پينه -فيزغده اپي( 3

  ايجسم پينه -2و  1طن ب( 4

  پاسخ: 

 درستي طوربه را زير يجمله مورد چند :49 تست 

 (93 يسراسر)       كند؟مي تكميل

 به بويايي هايلُب كه حالتي در گوسفند، مغز تشريح هنگام»

 .«باشدمي …… دارند، قرار باال سمت

  مخچه يهاهمكرين در زندگي درخت -الف

  مخطط ساماج پايين در فيزاپي -ب

 مخ هاينيمكره درون 4 بطن -ج

 يانيم مغز باالي در بينايي كياسماي -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 تشتك در را گوسفند مغز كه يصورت در :50 تست 

 كدام باشد، باال سمت به آن يپشت سطح كه ميده قرار يطور

 (95 كشورخارج  ) است؟ نادرست هاتاالموس دربارة عبارت،

 .دارند قرار سوم بطن تمجاور در( 1

 .اندشده متصل گريدكي به يرابط توسط (2

 .دارند قرار وسيلويس يمجرا يپشت سطح در (3

 .اندشده واقع بدن يدما ميتنظ مركز يباال در( 4

 پاسخ: 
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عصب  ريشه پشتي(.  19هر عصب نخاعي دو ريشه دارد )شكل  

آن حركتي است. ريشه پشتي  ميريشه شكنخاعي حسي و 

حركتي  هايطالعات حسي را به نخاع وارد و ريشه شكمي پياما

 كند. را از نخاع خارج مي

 
 عصب نخاعي: 19شكل 

 

 دستگاه عصبي محيطي

نخاع را به  بخشي از دستگاه عصبي كه مغز و

نام  دستگاه عصبي محيطي، كندميديگر مرتبط  هايبخش

جفت عصب نخاعي دستگاه  31جفت عصب مغزي و  12 دارد.

هاي حس و هاي ديگر بدن مانند اندامعصبي مركزي را به بخش

 هاياز رشتهاي هعصب مجموع هركنند. ها مرتبط ميماهيچه

دستگاه عصبي  اند.درون بافت پيوندي قرار گرفته عصبي است كه

بخش حسي  با .يطي شامل دو بخش حسي و حركتي استمح

كتي اين آشنا خواهيد شد. بخش حر اين دستگاه در فصل بعد

ها هاي اجراكننده مانند ماهيچهدستگاه پيام عصبي را به اندام

رساند. بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي خود شامل دو مي

 است. خودمختار و پيكريبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدام عبارت در مورد بخشي از دستگاه عصبي  :51 تست 

هاي بدن است كه مركز برخي از انعكاس نادرستمركزي 

 د؟ باشمي

 ( از مركز عطسه تا دومين مهره كمر كشيده شده است.1

 ( كانال مركزي آن در مادة خاكستري واقع شده است.2

هاي حسي را پيام ،خود ( فقط از طريق ريشه پشتي عصب3ِ

 كند.دريافت مي

 آن سفيد كننده ناقل عصبي فقط در مادةجزيههاي ت( آنزيم4

 شوند.ترشح مي

 پاسخ: 

 

 مالت زير را با كلمات داخل پرانتز پر كنيد.ج :9 تمرین 

 ……(  43 - 12هاي بدن )از مركز نظارت بر فعاليت -الف

 شود.جفت عصب خارج مي

هاي عصبي كه قطعاً در آن اي از رشتههر عصب مجموعه -ب

شركت  ……رابط(  -حركتي -هاي )حسيتارهاي نورون

 ……ندارند(  -)دارند

نورون  ……دندريت(  -كسوندر هر عصب نخاعي قطعاً )آ -پ

 حركتي شركت دارد.

هر رشتة عصبي كه پيام را از ريشه پشتي  در عصب نخاعي -ت

هر رشتة عصبي كه پيام  ……همانند(  -كند )برخالفخارج مي

 است. …… آكسون( -كند، )دندريتا به ريشه شكمي وارد مير

  پاسخ:

 

 

...::     Daneshjofa.ir     ::...

























































































































































































































https://daneshjofa.ir/


20 

 

 : تنظیم عصبی 1فصل                    فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است .و  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                        )زیست  یازدهم(علی کرامت 

Keramat A. 

اي هماهيچهعصبي را به  هاياين بخش پيام: بخش پيكري

 به شكل ارادي و هارساند. فعاليت اين ماهيچهمي اسكلتي

گيريد كتاب را از روي مي. وقتي تصميم شودميغيرارادي تنظيم 

دستور مغز را به ، عصبي بخش پيكري هايياخته، برداريد ميز

اسكلتي به  هايرسانند. فعاليت ماهيچهميدست  هايماهيچه

دانيد انعكاس پاسخ سريع ميشود. ميشكل انعكاسي نيز تنظيم 

ست. همان طور كه هادر پاسخ به محرک هاغيرارادي ماهيچه و

به ، ، دست فرد با برخورد به جسم داغبينيدمي 20در شكل 

 مركز تنظيم اين انعكاس نخاع است .شود. ميعقب كشيده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعكاس عقب كشيدن دست: 20شكل 

 

 

 انسان، دست انعكاس نديفرا گرفتن رنظ در با :52 تست 

   است؟ درست مورد چند

 .    شوديم كيتحر انعكاس نيا در يرابط نورون هر* 

 مربوط شده كيتحر كه ينورون ينخاع عصب يشكم شهير در* 

 .است يطيمح يعصب دستگاه يكريپ بخش به

 به مربوط شده مهار كه ينورون ينخاع عصب يشكم شهير در* 

 .است يطيمح يعصب گاهدست يكريپ بخش

 بازو سر سه برخالف بازو سر دو يهاهچيماه يهاهاختي طول* 

 .شونديم كوتاه

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 يزردپ انعكاس ريمس به كه يعصب تار هر :53 تست 

 ميمستق ارتباط بازو سر …… چةيماه با و دارد تعلق دست

 . …… دارد،

 سلول يآندوپالسم شبكة از ميكلس شدن آزاد باعث – سه (1

 .شوديم خود يبعد

 دياس كيالكت ژن،ياكس كمبود صورت در توانديم – سه (2

 .بسازد

 .شوديم محسوب يكريپ يعصب دستگاه از ييجز – دو (3

 .شوديم مهار رابط نورون ريتأث تحت – دو (4

 پاسخ: 
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، بخش خود مختار دستگاه عصبي محيطي: بخش خود مختار 

ها را به صورت هاي صاف، ماهيچة قلب و غدهكار ماهيچه

. اين دستگاه از دو هميشه فعال استكند و ناآگاهانه تنظيم مي

 پادهم حس )پاراسمپاتيك( وسمپاتيك( ) هم حسبخش 

تا  كنندديگر كار ميمعموالً بر خالف يكتشكيل شده است كه 

نند. شرايط مختلف تنظيم ك هاي حياتي بدن را درفعاليت

ميرقراري حالت آرامش در بدن فعاليت پاراسمپاتيك باعث ب

ميضربان قلب كم ، هش يافتهدر اين حالت فشار خون كا .شود

بخش پاراسمپاتيك غلبه  بخش سمپاتيك هنگام هيجان برشود. 

دارد. ممكن است اين ميبدن را در حالت آماده باش نگه  دارد و

در  .ي تجربه كرده باشيدحالت را هنگام شركت در مسابقه ورزش

ضربان ، اين وضعيت بخش سمپاتيك سبب افزايش فشار خون

 جريان خون را به سوي قلب و شود وميتعداد تنفس  قلب و

  كند.مياسكلتي هدايت  هايماهيچه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعصب دستگاه با ارتباط در مورد چند :54 تست 

   است؟ درست انسان يطيمح

 يمغز يهابعص برابر دو از شيب ينخاع يهابعص تعداد* 

 .است

 .است ياراد و آگاهانه ،يكريپ بخش ياهتيفعال تمام* 

 .است يانعكاس و يراراديغ خودمختار، بخش يهاتيفعال تمام* 

 يهامايپ ارسال در حس پادهم بخش همانند حس هم بخش* 

 .ندارد يدخالت چيه يحس

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 به انسان بدن ك،يسمپات بخش شدن فعال با  :55 تست 

 .  كنديم دايپ ليتما ……

 قلب هنگآ شيپ گره كاتيتحر كاهش( 1

  افراگميد انقباض دفعات كاهش( 2

 يزبان ريز غدد ترشح شيافزا (3

 ياسكلت يهاچهيماه به يرساننخو شيافزا (4

 پاسخ: 

 

 يعصب دستگاه …… يكريپ يعصب دستگاه :56تست 

 …… رخودمختا

 . دارد ميمستق كنترل هاغده ترشح يرو -همانند( 1

 .دارد آگاهانه كنترل هايماهيچه حركت يرو فقط -برخالف (2

 . است يحركت و يحس هايعصب از متشكل – برخالف( 3

 .باشد داشته شركت ينخاع انعكاس در توانديم – همانند( 4

 پاسخ: 
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 : تنظیم عصبی 1فصل                    فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است .و  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                        )زیست  یازدهم(علی کرامت 

Keramat A. 

 دستگاه عصبي جانوران 

در هيدر  شبكه عصبي ،عصبيترين ساختار ساده

پراكنده در ديواره  هاينورون ازاي هشبكه عصبي مجموع است.

بدن هيدر است كه با هم ارتباط دارند. تحريك هر نقطه از بدن 

 هاي. شبكه عصبي سلولشودميهمه سطح آن منتشر  جانور در

 كند. ميبدن را تحريك اي هماهيچ

هر  اند.را تشكيل داده ، مغزردو گره عصبي در سر جانودر پالناريا 

دو طناب عصبي  عصبي است. هاياز جسم ياختهاي هگره مجموع

اند با در طول بدن جانور كشيده شدهكه مغز متصل به 

را ايجاد  نردبان مانندي ساختاري به هم متصل شده و هايرشته

بخش مركزي دستگاه عصبي را تشكيل  اين مجموعه كنند.مي

بخش محيطي ، هامتصل به طناب تركوچك يهارشته دهند.مي

  .دهندميدستگاه عصبي را تشكيل 

 .ه به هم جوش خورده تشكيل شده استمغز حشرات از چند گر

كه در طول بدن جانور كشيده شده  شكمي طناب عصبييك 

گره فعاليت  هر .دارد گره عصبييك  ،از بدن است، در هر بند

 ( .21)شكلكندميآن بند را تنظيم  هايماهيچه

بخش جلويي آن  است و طناب عصبي پشتيداران در مهره

دهد. طناب عصبي درون ميمغز را تشكيل  برجسته شده و

غضروفي يا استخواني اي هو مغز درون جمجم هاسوراخ مهره

دستگاه عصبي  ،داران نيز مانند انسانمهره جاي گرفته است. در

داران بين مهره . درمحيطي است شامل دستگاه عصبي مركزي و

( از پرندگان )نسبت به وزن بدن اندازه نسبي مغز پستانداران و

  تر است.بقيه بيش

 

 
 عصبي چند جانور هايساختار – 21شكل 

 

 

 

 

ترين ساختار دستگاه عصبي در جانوري با ساده :57 تست 

 ……ممكن نيست 

 ي حركتي وجود داشته باشند.دهاي با زوائ( ياخته1

ترين هاي كوچك و پراكنده پوستي سازندة ساده( برجستگي2

 ها باشند.آبشش

 ( بدون همولنف امكان توزيع مواد در بدن وجود داشته باشد.3

 ( قبل از تشكيل كريچه گوارشي مواد غذايي گوارش يابند.4

 پاسخ: 

 

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :10 تمرین 

  مشخص كنيد.

 حيطي هيدر فاقد گره عصبي است.دستگاه عصبي م -الف

در قلب هر جانوري با طناب عصبي پشتي، خون تيره جريان  -ب

 دارد.

در پالناريا و ملخ هر گره عصبي بخشي از دستگاه عصبي  -پ

 مركزي است.

ي كه متابوليسم در آن رخ در پالناريا هر بخشي از ياختة عصب -ت

 در سر جانور واقع است. دهد،مي

 پاسخ: 

 

داراني كه اندازة نسبي مغزشان نسبت به مهره :58 تست 

 ……تر از سايرين است همگي قطعاً وزن بدن بيش

 ترين شكل كليه را دارند.پيچيده( 1

 باشند.داراي دستگاه تنفسي با كارايي بسيار باال مي( 2

 ساز هستند.هاي عصبي ميلين( داراي ياخته3

 باشند.مي 2Oهاي با خون غني از ( فاقد سياهرگ4

 پاسخ: 
 

 جاهاي خالي را با كلمات داخل پرانتز پر كنيد :11 تمرین 

چند(  -مغز جانوري با سامانة دفعي پرتو نفريدي از )دو -الف

 گره عصبي تشكيل شده است. ……

 ……برخالف(  -در دستگاه عصبي محيطي ملخ )همانند -ب

ندارد(  -بلند شركت )دارد هاي عصبيدستگاه عصبي پالناريا رشته
…… 

 -مغز هر جانوري كه در ارتباط با يك طناب عصبي )پشتي -پ

به استخوان جمجمه نياز باشدقطعاً براي حفاظت  ……شكمي( 

 ……ندارد(  -)دارد

 پاسخ: 
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