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متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

آزمونزیستدرسدارداستانهایپرسش )۲(ویژۀ
ميكدام گزينه-1  كند؟ مغز را به دستگاه عصبي محيطي متصل

 ) تاالموس4 ) نخاع3 ) دستگاه ليمبيك2 ) پل مغزي1
 ...............،پس از گذشت صد روز از آخرين مصرف مواد مخدر-2

يك ) مصرف گلوكز در تمام قسمت1  يابد. افزايشمي ميزانهاي مغز به
به2  گردد.ه در مغز، به حالت طبيعي برميوجود آمد ) همۀ تغييرات
 ها بهبود كمتري يافته است. ) بخش پيشين مغز به نسبت ساير بخش3
 گيرد. ) فرد ديگر در معرض خطر مصرف دوبارM آن قرار نمي4

و محيطي است تقسيم فاقديك از جانوران زير كدام-3 ؟بندي دستگاه عصبي مركزي
گ4 ) ملخ3 ) پالناريا2 ) هيدر1 او)

............ اگر نوك انگشت دست راست با جسم داغ برخورد كند، پيام ايجاد شده در اثر اين برخورد از طريق ............... عصب نخاعي وارد بخـش ...-4
 شود. نخاع مي

 سفيد-) ريشۀ پشتي4 خاكستري-) ريشۀ شكمي3 خاكستري-) ريشۀ پشتي2 سفيد-) ريشۀ شكمي1
ز،كدام-5 مي نادرستيبهير را عبارت  كند؟ كامل

مي«  ...............»تواند مصرف الكل
 ) در بلندمدت موجب ايجاد مشكالت كبدي شود.2 هاي محيطي را افزايش دهد. ) سرعت واكنش فرد به محرك1

و سازي ماهيچه ) موجب آرام4 دهندM عصبي بازدارنده را افزايش دهد. ) ترشح انتقال3 و كاهش درد  اضطراب شود.ها
 است؟ نادرستهاي فشار كدام عبارت در مورد گيرنده-6

مي2.هستند) نوعي گيرندM مكانيكي1  توانند با محرك سازش پيدا كنند.)
آ4 اليه دارند. ) غالف ميلين اليه3  سۀ يك نورون هستند.) انتهاي

مي-7 م توان در عقب اپي هنگام تشريح مغز و براي ديدن بطن چهارم بايد ............... را برش بدهيم.فيز ............... را  شاهده كرد
 رابط دو تاالموس-هاي چهارگانه ) برجستگي2 كرمينۀ مخچه-) اجسام مخطط1

 كرمينۀ مخچه-هاي چهارگانه ) برجستگي4 رابط دو تاالموس-) اجسام مخطط3
 ها ............... تمام گيرنده-8

مي1 در)  ها سازش داشته باشند. مقابل محرك توانند
به2 مي ) ياخته يا بخشي از آن هستند كه در اثر تحريك، پيام عصبي  آورند. وجود
 هاي گوناگون بدن پراكنده هستند. ) در بخش3
 هايي با پوششي از بافت پيوندي هستند. ) دندريت4

 هاي پشتيبان درست است؟ كدام عبارت در مورد ياخته-9
آن2 نقش ضدميكروبي دارند.،ف مخاط) برخال1  هاي عصبي كمتر است. ها از ياخته ) تعداد

و حركتي نقش دارند. ) در عايق3 د.ندر هدايت پيام عصبي نقش دار دوپامين) برخالف4 بندي اعصاب حسي
 كدام گزينه در مورد نخاع درست است؟-10

.ها امتداد دارد النخاع تا انتهاي ستون مهره ) از بصل1
 هاي حسي نقشي ندارد. ) برخالف مغز در پاسخ به پيام2
مي هاي حركتي به اندام ) با آسيب ريشۀ پشتي اعصاب آن انتقال پيام3  شود. ها مختل
و دارينه است.4  ) هر عصب نخاعي داراي آسه

 گيرندM درد ...............-11
با1  شود.ك نميي) مانند گيرندM دما با مواد شيميايي تحر2 شود. تري نسبت به گيرندM دما تحريكمي متنوع هاي محرك)

مي ) يك گيرندM سازش3  اي با پوشش پيوندي است. ) انتهاي دارينه4 شود. پذير محسوب
مي-12 و ............... مورد از اين محي نور پس از برخورد با چشم تا رسيدن به شبكيه، از ............... محيط شفاف عبور  ها ياخته دارد.طكند

1(5-42(4-43(4-24(5-0
 است؟ نادرستكدام عبارت-13

و چپ مخ قرار دارد. بين دو نيم،) شيار مركزي1 مي2 كرM راست  دهد. ) بيشتر حجم مغز را مخ تشكيل
مخ3 و ارتباطي است. شامل بخش،) قشر  مياني هستند. بخشي از مغز،هاي چهارگانه ) برجستگي4 هاي حسي، حركتي
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 اي ............... هاي استوانه هاي مخروطي ............... ياخته ياخته-14

و تيزبيني اهميت دارند.-) همانند1  در دقت
 در لكۀ زرد وجود دارند.-) همانند2
 دهند. هاي عصبي شبكيه سيناپسمي با ياخته-) برخالف3
ر سديمي به محرك نور نياز دارند.دا براي باز شدن كانال دريچه-) برخالف4

و انعطاف يك از موارد زير با گيرنده هاي حسي، كدام بندي كلي گيرنده براساس طبقه-15 پـذير از بافـت پيونـدي قـرار هايي كه در پوشش چند اليه
 دارند، در يك گروه هستند؟

 ) درد4 ) نوري3 ) چشايي2 ) حس وضعيت1
ع-16  صبي پالناريا درست است؟كدام عبارت در مورد دستگاه

 هاي عصبي هستند، قرار دارد. اي از جسم ياخته ) در سر جانور دو مغز كه هر كدام مجموعه1
مي ) دو طناب عصبي با رشته2  دهد. هاي متصل به آن دستگاه عصبي محيطي جانور را تشكيل
 اي هستند. فاقد جسم ياخته،عصبي اين جانور مانند رابط سه گوش در انسان هاي بين دو طناب رشته)3
بي ) دستگاه عصبي اين جانور ساده4  مهره است. ترين دستگاه عصبي جانوران

 است؟ نادرستكدام جمله-17
 او در به ياد آوردن اسامي دوران كودكي خود مشكل چنداني ندارد.،بردارندرااي ساله50) اگر هيپوكامپ مرد1
در2  ها است. ترين بخش مغز بيشتر از ساير بخش بلع مشكل داشته باشد، احتمال آسيب به پايين ) اگر شخصي پس از ضربۀ مغزي
مي3 و تقويت اوليۀ اطالعات حسي را انجام مي،دهد ) هنگام تشريح مغز، بطن چهارم را در عقب بخشي كه پردازش  كنيم. مشاهده
و ) بخشي از مغز كه داراي درخت زندگي است، فعاليت ماهيچه4  كند. هاي گوناگون هماهنگمي حركات بدن را در حالت ها

 دربارM شكل زير درست است؟ چند عبارت-18

 تر از انتهاي دندريت آزاد قرار داشته باشد. تواند عميق الف) اين گيرنده در پوست مي

 شود.ب) اين گيرنده از گروه حواس پيكري محسوب مي

جهج) پيام عصبي در اين گيرنده به ميصورت  كند. شي حركت

ميد  تواند با محرك خود سازش پيدا كند.)

1(12(23(34(4

 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با چشم انسان-19
 نقش دارد. ) نوعي بافت پيوندي در حفاظت از كرM چشم1
 اي هستند. هستهتكپيلور، هاي بندارM اي عنبيه مانند ياخته هاي ماهيچه ) ياخته2
مي3  شود. ) هنگام نگاه كردن به اشياي نزديك، قطر عدسي چشم بيشتر
 سمت زجاجيه قرار دارد.به،عدسي چشم ) تحدب كمتر4ِ

 درستي بيان شده باشد؟به تواند نمييك از موارد زير بيند. كدام فردي هنگام مطالعۀ كتاب، متن را واضح نمي-20
به1 ب)  شود.ر روي شبكيه تشكيل نميدليل سفت شدن عدسي تصاوير متن
به2 و يا عدسي فرد به آستيگماتيسم مبتال است.)  دليل عدم يكنواختي در قرنيه
به4 مي)  شود. دليل بزرگ بودن كرM چشم، تصاوير اجسام دور در جلوي عدسي تشكيل
ميA) فرد دچار كمبود شديد ويتامين4  باشد. براي ساخت مادM حساس به نور

مو-21 بهچند مي رد، جملۀ زير را  كند؟ درستي كامل
و هنگام حركت، فعال هستند. الف) گيرنده  هاي حس وضعيت هنگام سكون، غيرفعال

به هاي استوانهب) آكسون گيرنده و مخروطي شبكيه، عصب بينايي را مي اي  آورند. وجود
ت به محرك سازش پيدا كنند.توانند نسب هاي بويايي كه نوعي گيرندM شيميايي هستند، نميج) گيرنده
ميد) گيرنده  توانند عالوه بر تماس با ارتعاش هم تحريك شوند. هاي تماسي

1(2(23(34(4
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به يك از گزينه كدام-22  درستي بيان شده است؟ هاي زير

1(ATP مي،پتاسيم هر نورون-مورد نياز براي فعاليت پمپ سديم  شود. توسط ميتوكندري فراهم
مي ) نورون حسي همانند عصب حسي داراي جسم ياخته2  باشد. اي
3) و پتاسيمي باز است. +) كانال دريچه30) در اوج پتانسيل عمل  دار سديمي بسته
 حركتي تشكيل شده است.نورونو دندريت ) عصب نخاعي از آكسون نورون حسي4

مي-23  تواند در برقراري همايه نقش داشته باشد؟ چند مورد
د) ريبوزوم ATPج)ب) ريزكيسه لف) ميتوكندريا
1(12(23(34(4
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*▲3پاسخ: گزينۀ-1  كتاب15و11هاي صفحه* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
 كند. نخاع مغز را به دستگاه عصبي متصل مي

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-2  كتاب13و12هاي * صفحه درك
(پس از گذشت صد روز) نشان مي  دهد. بهبود فعاليت مغز به زمان طوالني نياز دارد. بخش پيشين مغز بهبود كمتري را

و برخي ممكن است دائمي باشند. به همين علت، اعتياد را بيماري برگشت تغييرات ممكن است برگشت مي ناپذير  دانند. پذير
 كتاب18مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحۀ▲1 پاسخ: گزينۀ-3

و محيطي است. و فاقد دستگاه عصبي مركزي  هيدر داراي شبكۀ عصبي است
و فهم * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-4  كتاب16و15هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك

و ريش،هر عصب نخاعي دو ريشه دارد، ريشۀ پشتي عصب نخاعي آنحسي هـاي نخـاع در بخـش حركتـي اسـت. مركـز انعكـاس،ۀ شكمي
 خاكستري آن است.

و فهم * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-5  كتاب13مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 هاي محيطي افزايش پيدا كند. شود زمان واكنش فرد به محرك الكل موجب مي

 كتاب21و2،20هايش * صفحهمشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دان▲4پاسخ: گزينۀ-6
 هاي فشار انتهاي دارينۀ يك نورون حسي هستند كه درون پوششي چند اليه از بافت پيوندي قرار دارند. گيرنده

*▲4پاسخ: گزينۀ-7  كتاب15و14هاي * حيطه: دانش * صفحه متوسطمشخصات سؤال:
 به فعاليت تشريح مغز گوسفند مراجعه شود.

گ-8  كتاب22و20،21هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲2زينۀ پاسخ:
 ها: رد ساير گزينه

 كنند. هاي درد سازش پيدا نمي : گيرنده1گزينۀ
و گروهي در اندام هاي گوناگون بدن پراكنده ها در بخش : گروهي از گيرنده3گزينۀ  اي قرار دارند. هاي ويژه اند
 درد پوشش پيوندي ندارد. : گيرند4Mگزينۀ

 كتاب13و2هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-9
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 : مخاط هم نقش ضد ميكروبي دارد.1گزينۀ
 هاي عصبي بيشتر است. هاي پشتيبان از ياخته : تعداد ياخته2گزينۀ
ر : در عايق3گزينۀ  شتۀ عصبي نقش دارند.بندي

و فهم * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-10  كتاب15مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 النخاع تا دومين مهرM كمر كشيده شده است. ها از بصل مهره : نخاع درون ستون1گزينۀ
 هاي حسي نقش دارد. در پاسخ به پيامهاي بدن است، بنابراين : نخاع مركز برخي انعكاس2گزينۀ
مي3گزينۀ و اطالعات حسي را به نخاع  آورد. : ريشۀ پشتي اعصاب نخاعي، حسي است

*▲1پاسخ: گزينۀ-11  كتاب22و21هاي * صفحه كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 دارد. تري متنوعهاي بسيار گيرندM درد نسبت به گيرندM دما، محرك

 ها: نادرستي ساير گزينه علت
 شود. اسيد تحريكمي : گيرندM درد، با مواد شيميايي مثل الكتيك2گزينۀ
 ناپذير است. : گيرندM درد سازش3گزينۀ
و فاقد پوشش پيوندي است.،هاي درد : انتهاي دندريت در گيرنده4گزينۀ  آزاد است

ك▲3پاسخ: گزينۀ-12  كتاب24اربرد * صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:
مي ترتيب از محيط نور پس از برخورد با چشم به و زجاجيه عبور كند تا به شـبكيۀ چشـم برسـد. از بـين ايـن هاي شفاف قرنيه، زالليه، عدسي

و عدسي ياخته دارند. محيط  ها، قرنيه
و فهممشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:▲1پاسخ: گزينۀ-13  كتاب10صفحۀ* درك

و آهيانه قرار دارد. شيار مركزي به  صورت عرضي بين لوب پيشاني
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 كتاب25و24هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-14

 تر هستند. هاي مخروطي در لكۀ زرد فراوان در لكۀ زرد هر دو ياخته حضور دارند، اما گيرنده
 ها: رد ساير گزينهعلت
و تيزبيني اهميت بيشتري دارند. : گيرنده1گزينۀ  هاي مخروطي در دقت
مي هاي عصبي شبكيه سيناپسمي : هر دو نوع گيرنده با ياخته4و3هاي گزينه و پيام عصبي توليد  كنند. دهند. هر دو با نور تحريك شده

 كتاب22و20هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-15
و با گيرندM حس وضعيت، در دستۀ گيرنده انعطاف،گيرندM فشار داراي پوشش چند اليه و پيوندي است  هاي مكانيكي قرار دارند. پذير

 كتاب18و10هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-16
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مير،در سر جانو : دو گرM عصبي1گزينۀ  دهند، پس مغز يكي است. مغز را تشكيل
مي تر متصل به طناب هاي كوچك : فقط رشته2گزينۀ  دهند. هاي بخش محيطي دستگاه عصبي را تشكيل
 ترين ساختار عصبي، شبكۀ عصبي در هيدر است. : ساده4گزينۀ

*▲3پاسخ: گزينۀ-17  كتاب15و11هايه* حيطه: كاربرد * صفح دشوارمشخصات سؤال:
مي بطن سوم در عقب تاالموس،هنگام تشريح مغز و پل مغزي مشاهده و بطن چهارم بين مخچه  شود. ها

 كتاب21و6،20هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-18
 همۀ موارد درست هستند.

ح شكل، گيرندM فشار را نشان مي ميدهد كه جزء و چون داراي غالف ميلين اسـت واس پيكري محسوب صـورت حركـت پيـام در آن بـه،شود
مي جهشي صورت مي و  تواند با محرك خود سازش پيدا كند. گيرد

 كتاب25و23هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-19
كو استخواني بافت چربي مي(نوعي بافت پيوندي) از  كند. رM چشم محافظت

تك هاي ماهيچه ياخته و  اي هستند. هسته اي عنبيه از نوع صاف(همانند بندارM پيلور)
مي هنگام نگاه كردن به اشياي نزديك، عدسي چشم ضخيم و قطر آن افزايشمي تر  يابد. شود

.مراجعه شود23صفحۀ4تحدب بيشتر عدسي چشم به سمت زجاجيه قرار دارد به شكل
 كتاب26و25هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-20

و... باشد. تواند دچار بيماري بيند، پسمي فرد مورد نظر نزديك را نمي  هاي پيرچشمي، دوربيني، آستيگماتيسم
 باشد. بيني داللت دارد كه در مورد فرد مورد نظر درست نمي به نزديك3گزينۀ

*▲1پاسخ: گزينۀ-21  كتاب24و20،21،22هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد
 درست است.»د«مورد

 علت نادرستي ساير موارد:
و هم در حال حركت گيرنده»: الف«مورد مي،هاي حس وضعيت هم در حال سكون د.نفرست به سوي مغز پيام
حس آكسون نورون»:ب«مورد مي،يهاي (شكل عصب بينايي را در چشم ايجاد )24الف صفحۀ-5كنند.
مي گيرنده»:ج«مورد  سازش پيدا كنند.)بو(توانند نسبت به محرك هاي بويايي

 كتاب16و4هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-22
ATP ميپتاسيم-مورد نياز براي فعاليت پمپ سديم  شود. توسط ميتوكندري فراهم

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 اند. هاي عصبي است كه درون بافت پيوندي قرار گرفته اي از رشته : هر عصب مجموعه2گزينۀ
به3گزينۀ مي30: در اوج پتانسيل عمل وقتي اختالف درون نورون نسبت به بيرون آن  اند. رسد، هر دو كانال بسته+
و آكسون نورون حركتي تشكيل شده است.:4گزينۀ  يك عصب نخاعي از دندريت نورون حسي

 كتاب8و7هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-23
(سيناپس) ناقل عصبي كه درون ريزكي هاي عصبي با يكديگر ارتباط ويژه ياخته بـا،ها ذخيره شده استسهاي به نام همايه دارند. در محل همايه

و مصرف روش برون مي،ADPو در نتيجه توليد ها توليد شده است) در ميتوكندري(كه ATPراني  شود. آزاد
 اند، نياز دارد. ها توليد شده هاي پروتئيني كه توسط ريبوزوم سيناپسي به گيرنده ناقل عصبي براي تأثير بر ياختۀ پس


