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آزمونزیستدرساستانداردهایپرسش )۱(ویژۀ
 كدام گزينه درست است؟-1

و نخاع است. ) نوار مغزي، ثبت جريان الكتريكي در نورون1  هاي مغز
به2  هاي عصبي است. پذيري ياخته دليل خاصيت تحريك ) ايجاد پيام عصبي
مي3  شود. ) پيام عصبي پس از توليد در آسه به جسم ياختۀ عصبي منتقل
مياي تا انتها ) پيام عصبي از جسم ياخته4  شود.ي آسه منتقل

 النخاع باشد؟ از وظايف بصل تواند نميكدام-2
 ) تنظيم فشار خون2 مدت به بلندمدت ) تبديل حافظۀ كوتاه1

 ) تنظيم تنفس4 ) كنترل بلع3
 بيان شده است؟ نادرستنقش كدام-3

 ) تنظيم خواب: نهنج2 ها هنگام رانندگي: مخچه ) هماهنگ كردن فعاليت دست1
ت3  ) تنظيم دماي بدن: هيپوتاالموس4 نظيم تعداد ضربان قلب: زيرنهنج)

مي چند مورد زير، مربوط به ياخته-4  شود؟ هاي پشتيبان
هم الف) توليد جريان الكتريكي ايج) عايق كردن جسم ياخته ايستاييب) حفظ

 افزايش سرعت انتقال پيام عصبي)ه هاي عصبيد) دفاع از ياخته
1(12(23(34(4

 پتاسيم درست است؟-كدام عبارت در مورد پمپ سديم-5
 ) برخالف كانال سديمي از جنس پروتئين است.1
 اي در فعاليت آن نقش دارد. ) تنفس ياخته2
مي،) پس از پايان پتانسيل عمل3  كند. فعاليت خود را آغاز
مي4  ند.ك ) برخالف كانال نشتي پتاسيم، اين يون را از ياخته خارج

مي،در بيماري مالتيپل اسكلروزيس-6  بيند؟ كدام صدمه
و نخاع1  ) بخش خاكستري دستگاه عصبي مركزي2 ) بخش سفيد موجود در مغز

 هاي پشتيبان دستگاه عصبي محيطي ) ياخته4 هاي عصبي حسي دستگاه عصبي محيطي ) ياخته3
 همراه است؟ ATPيك از موارد زير با مصرف كدام-7

 دار ) ورود سديم به ياختۀ عصبي توسط كانال دريچه2 هاي نشتي پتاسيم از ياختۀ عصبي توسط كانال ) خروج1
 پتاسيم-) ورود سديم به ياختۀ عصبي توسط پمپ سديم4 ) آزاد شدن ناقل عصبي در فضاي سيناپسي3

 است؟ نادرستكدام عبارت دربارn ميلين-8
مي ها از غشاي بين دو گرn ) مانع عبور يون1 مي2 شود. رانويه بي ) كاهش ميزان آن و لرزش شود. تواند سبب  حسي

مي3 مي4 شود. ) افزايش ميزان آن منجر به بيماري  كند. ) وجود آن سرعت انتقال پيام عصبي را بيشتر
 كدام عبارت درست است؟،با توجه به نمودار پتانسيل عمل زير-9

در1 (AبرخالفB،كا-پمپ سديم ميپتاسيم  كند.ر

در2 (AبرخالفB،دار پتاسيمي باز است. كانال دريچه 

در3 (AهمانندB،مي كانال  كنند. هاي نشتي كار

در4 (AهمانندB،مي يون  شود. هاي مثبت داخل بيشتر

 پتاسيم، تراكم ...............-با فعاليت بيشتر پمپ سديم-10
ميهاي پتاسيم ميان ياخته افز ) يون1  يابد. ) بارهاي مثبت ميان ياخته افزايشمي2 شود. وده

3(ADP مي  كند. هاي سديم دو سوي غشاي ياخته تغيير نمي ) يون4 يابد. ميان ياخته كاهش
مي منحنيدر حالت پتانسيل عمل وقتي-11 مي ها با چه روش جا شدن يون كند، جابه رو به باال حركت  شود؟ هايي انجام

 بريد) درونج) انتشار تسهيل شدهب) انتقال فعال سادهالف) انتشار
ب1 و ج2 ) الف و ب د3) و ج ج4 ) ب، و ب  ) الف،

مي-هاي زير فعاليت پمپ سديم يك از گزينه در كدام-12  رسد؟ پتاسيم به حداكثر خود
 صفر سيل) اختالف پتان4 ) پايان پتانسيل عمل3+30) اختالف پتانسيل2 ) شروع پتانسيل عمل1
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 نقشي داشته باشند.دنتوان نميهاي نوروگليا در ............... ياخته-13

 هاي عصبي ) دفاع از ياخته2 ) كاهش زمان هدايت پيام عصبي1
 هاي عصبي ها در اطراف ياخته ) حفظ مقدار طبيعي يون4 هاي حسي ) ايجاد پيام عصبي در اندام3

 در گرn رانويه ...............-14
مي ) انتقال پيام عصبي سريع2 شود. ) پتانسيل عمل ايجاد نمي1  شود. تر انجام

 پتاسيم وجود دارد.-) پمپ سديم4 ) كانال يوني نشتي وجود ندارد.3
 مادn خاكستري ...............-15

و دارينه است.2 ) در نخاع برخالف مغز، بيرون مادn سفيد قرار دارد.1  ) فاقد آسه
 هاي عصبي است. ) محل انتقال پيام عصبي بين ياخته4 ها در تماس است.ع با بافت استخواني مهره) نخا3

به-16 مي نادرستي كدام گزينه جملۀ زير را  كند؟ تكميل
»بخش ............... مغز در ............... دخالت دارد.«
 تغيير زمان چرخۀ ضربان قلب-نهنج) زير2 خاطر آوردن تصاوير كتاب در زمان امتحانبه-) اسبك1

و تقويت اطالعات حركتي-) نهنج3  پاكسازي مجاري تنفسي-النخاع ) بصل4 پردازش
 كدام جمله درست است؟-17

 هاي عصبي در ايجاد پيام عصبي نقش دارند. هاي پشتيبان همانند ياخته ) ياخته1
ع هاي دريچه هاي نشتي برخالف كانال ) كانال2 به بور يوندار براي  نياز دارند. ATPها از غشا
 ) نواز مغزي همانند نوار قلب نوعي نمودار جريان الكتريكي است.3
سه ) نخاع برخالف مغز توسط پرده4 مي اليه اي  شود. اي از جنس بافت پيوندي محافظت

 اسبك مغز ............... در ................ نقش دارد.-18
 ترشح بزاق-) مانند پل مغزي2 هنگي حركات بدنهما-) برخالف مخچه1

مخ3  فشار خون-النخاع ) برخالف بصل4 يادگيري-) مانند قشر
به-19 مينادرستي كدام عبارت جملۀ زير را  كند؟ تكميل

 ...............»هاي نشتي پتاسيم ............... كانال-پمپ سديم«
را يون-) همانند1 دوها ميي ياختۀ عصبي جابهسوي غشا بين  كند. جا
 مولكول پروتئيني است كه در غشا قرار دارد.-) همانند2
مي ATPاز انرژي مولكول-) برخالف3  كند. استفاده
 دهد. هاي سديم داخل ياختۀ عصبي را افزايشمي يون-) برخالف4

 بيان شده است؟ نادرستها در شكل زير نقش كدام بخش-20
و نمو ياختهالف) تنظيم ال  گوي رشد

و ساز ياخته ب) انجام سوخت
 به پايانۀ آكسونج) انتقال پيام عصبي

د) هدايت پيام عصبي به ياختۀ ديگر
ج1 و ج2 ) الف و ب د3) و ج د4) و  ) الف

به-21  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه
يATPمصرفباپتاسيم در هر بار فعاليت خود-) پمپ سديم1 مي، سه و دو يون پتاسيم را خارج  كند. ون سديم را به ياخته وارد
 اي قرار دارد. ياختهو يك الكترود در مايع بيناي گيري اختالف پتانسيل غشاي نورون يك الكترود در مايع ميان ياخته ) در اندازه2
هم دار از رشته هاي عصبي ميلين ) انتقال پيام عصبي در رشته3  تر است. سريعرقطهاي بدون ميلين
مي هاي دريچه دار پتاسيمي زودتر از كانال هاي دريچه باز شدن كانال،) در شروع پتانسيل عمل4  افتد. دار سديمي اتفاق

به تواند نميكدام گزينه-22  درستي كامل كند؟ جملۀ زير را
 ...............»با پايانۀ آكسون،با رسيدن پتانسيل عمل«
پ1  يابد. ايانۀ آكسون افزايشمي) مساحت غشاي
مي ATPهاي عصبي با مصرف ) ناقل2  شوند. به درون فضاي سيناپسي آزاد
 يابد. در ياخته افزايشمي ATP) ميزان مصرف3
 شود. دار سديمي باز نمي ) كانال يوني دريچه4
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 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت-23

ميها هاي حسي برخالف ياخته الف) ياخته  توانند غالف ميلين داشته باشند.ي حركتي
مي هاي حسي، بين ياخته هاي رابط در اندامب) ياخته و حركتي ارتباط برقرار  كنند. هاي حسي

 باشد.ج) هر رشتۀ عصبي داراي غالف ميلين مي
ا هاي نوروگليا از مجموع نوروند) در بافت عصبي تعداد ياخته و رابط كمتر  ست.هاي حسي، حركتي

 ) صفر34)23)12)1
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*▲2پاسخ: گزينۀ-1 و فهم* حيطه: سادهمشخصات سؤال:  كتاب2و1هاي صفحه* درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

(نورون نوار مغزي، جريان الكتريكي ثبت شده، ياخته:1گزينۀ  هاي) مغز است. هاي عصبي
ميپيام عصب:4و3هاي گزينه و به جسم ياختۀ عصبي وارد (دندريت) ايجاد (آكسـون) از جسـم ياختـهي در دارينه و توسط آسه اي تـا شود

(پايانۀ  ميآانتهاي آسه مي كسون) هدايت و به ياختۀ بعدي منتقل  شود. شود
 كتاب11مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-2

 به بلندمدت وظيفۀ اسبك مغز است.مدت تبديل حافظۀ كوتاه
 كتاب11و10هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-3

 تنظيم خواب برعهدn زير نهنج است.
و فهم * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-4  كتاب6و2هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

د«موارد و  درست هستند.»ب
 علت نادرستي ساير موارد:

(نورون) جريان ياخته»: الف«مورد مي الكتريكيهاي عصبي  كنند.(پيام عصبي) توليد
مي هاي پشتيبان رشته ياخته»:ج«مورد .اي نه جسم ياخته،كنند هاي عصبي را عايق
مي»:ه«مورد م عصبي.نه انتقال پيا،شود غالف ميلين باعث افزايش سرعت هدايت پيام عصبي

 كتاب5و4هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-5
 ها: دليل نادرستي ساير گزينه

 پتاسيم مانند كانال سديمي از جنس پروتئين است.-: پمپ سديم1گزينۀ
 در پايان پتانسيل عمل فعاليت بيشتري دارد.و : اين پمپ هميشه فعال است3گزينۀ
مي-: پمپ سديم4گزينۀ  كند. پتاسيم، يون پتاسيم را به ياخته وارد

 كتاب9و6هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-6
MSمي  دهد.، ميلين دستگاه عصبي مركزي را تحت تأثير قرار

م هاي ميلين مادn سفيد شامل اجتماع رشته و دستگاه عصبي ميدار است و نخاع  باشد. ركزي شامل مغز
 كتاب7و4،5هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-7

و با صرف آزاد شدن ناقل عصبي با روش برون  است. ATPراني
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و دريچه : كانال2و1هاي گزينه ميو برا ATPدار بدون صرف هاي نشتي  كنند. ساس شيب غلظت كار
مي-: پمپ سديم4گزينۀ و دو يون پتاسيم را وارد ياخته  كند. پتاسيم، سه يون سديم را از ياختۀ عصبي خارج

و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-8  كتاب7و6هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
 كند. غالف ميلين سرعت هدايت پيام عصبي را بيشتر مي

 كتاب5و4هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-9
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي-: پمپ سديم1گزينۀ  كند. پتاسيم هميشه كار
مي : ابتدا كانال دريچه4و3هاي گزينه و سديم وارد ياختۀ عصبي مي دار سديمي باز شده و پتانسيل عمل مثبت گردد. در مرحلۀ بعد كانال شود
و پتاسيم دريچه مي دار پتاسيمي باز شده مي ها خارج و داخل ياخته منفي  گردد. شوند

و فهم * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-10  كتاب4مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي-پمپ سديم و دو يون پتاسيم وارد آن به ATPو اين پمپ كنند پتاسيم سه يون سديم از ياختۀ عصبي خارج ميPiو ADPرا  كند. تبديل

و فهم * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-11  كتاب5مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و كانال ها از طريق كانال جا شدن يون در حالت پتانسيل عمل جابه و نيز پمپ سديم هاي دريچه هاي هميشه باز .شـود پتاسيم انجـام مـي-دار

از جابه و دريچه طريق كانال جايي و جابه هاي هميشه باز به جايي يون دار، با روش انتشار تسهيل شده پتاسـيم بـا روش-وسيلۀ پمپ سـديم ها
 باشد. انتقال فعال مي
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و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-12  كتاب5و4هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

شي دليل اين در پايان پتانسيل عمل به و پتاسيم در دو سوي غشاي ياخته با حالت آرامش تفاوتب غلظت يونكه هاي سديم
مي-پمپ سديم،دارد  رسد تا آن را مجدداً به حالت معمول برگرداند. پتاسيم به حداكثر فعاليت خود

و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-13  كتاب2مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و ياختهn ياختهايجاد پيام عصبي برعهد از هايي را براي استقرار ياخته هاي پشتيبان داربست هاي عصبي است و در دفاع هاي عصبي ايجاد كرده

هم آن و ايجاد غالف ميلين نقش دارند. ها، حفظ  ايستايي
 : وجود غالف ميلين سبب هدايت جهشي پيام عصبي در طول يك ياختۀ عصبي شده است.3علت نادرستي گزينۀ

*▲4پاسخ: گزينۀ-14 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب6و4،5هاي صفحه* درك
مي دار، غالف ميلين وجود ندارد. در اين گره هاي عصبي ميلين در محل گرn رانويه در ياخته و از يـك گـره بـه گـرn ها پتانسيل عمل ايجاد شود

مي ديگر به و پمپ سديم كانال،ها شود. در اين گره صورت جهشي هدايت و آرامش وجود دارد.-هاي يوني  پتاسيم براي ايجاد پتانسيل عمل
*▲4پاسخ: گزينۀ-15 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب9و2هاي صفحه* درك

و رشته مادn خاكستري شامل جسم ياخته و دارينه،هاي عصبي بدون ميلين است هاي عصبي است. در مـادn خاكسـتري از بنابراين داراي آسه
مي پيام عصبي بين نورون،طريق سيناپس و نخاع در برابر ضربه شود. پرده هاي مختلف منتقل و برخـورد بـه اسـتخوان هاي مننژ از مغز هـا هـا
د.نكن محافظت مي

*▲3پاسخ: گزينۀ-16  كتاب11و10هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
(هيپو و يادآوري مطالب كاربرد دارد. كامپ) در تبديل حافظۀ كوتاهاسبك  مدت به حافظۀ بلندمدت

(هيپوتاالموس) با تنظيم ضربان قلب در تغيير زمان چرخۀ ضربان قلب نقش دارد.  زير نهنج
مي النخاع مركز انعكاس بصل و سرفه مجاري تنفسي پاكسازي و در عطسه و سرفه است  وند.ش هايي مانند عطسه، بلع

و تقويت اطالعات حسي را برعهده دارد.  نهنج پردازش
 كتاب9و1،4،5هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-17

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 هاي پشتيبان در ايجاد پيام عصبي نقش ندارند. : ياخته1گزينۀ
ع : كانال2گزينۀ به بور يونهاي نشتي براي  نياز ندارند. ATPها از غشا
مي4گزينۀ  شوند. : دستگاه عصبي مركزي توسط مننژ محافظت

 كتاب11و10هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-18
و اسبك مغز هر دو در يادگيري نقش دارند.  قشر مخ

 كتاب4سط * حيطه: كاربرد * صفحۀ مشخصات سؤال: * متو▲4پاسخ: گزينۀ-19
و كانال نشتي سديمي، سديم داخل ياخته را افزايشمي پتاسيم، سديم داخل ياختۀ عصبي را كاهشمي-پمپ سديم  دهد. دهد

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-20  كتاب6و2،3هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي آكسونج) مي دهد كه سبب را نشان  شود. هدايت پيام عصبي در طول ياختۀ عصبي

ميآد) پايانۀ به كسوني را نشان مي دهد كه  شود. وسيلۀ آن پيام عصبي به ياختۀ ديگر منتقل
 كتاب6و5هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-21

و،پتاسيم در هر بار فعاليت خود-: پمپ سديم1گزينۀ ميدو سه يون سديم را از ياخته خارج  كند. يون پتاسيم را وارد
هم دار از رشته هاي عصبي ميلين : هدايت پيام عصبي در رشته3گزينۀ  تر است. سريع قطرهاي بدون ميلين
و يون هاي دريچه ابتدا كانال،: در شروع پتانسيل عمل در يك نقطه4گزينۀ وا دار سديمي باز شده در رد ياختۀ عصـبي مـيهاي سديم و شـود

و سپس كانال ادامۀ پتانسيل عمل كانال مي هاي سديمي بسته  شوند هاي پتاسيمي باز
 كتاب5مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-22

 شود.ميدار سديمي سبب باز شدن كانال دريچه، رسيدن پتانسيل عمل به پايانۀ آكسون
 ها: درستي ساير گزينهعلت نا
و سطح غشاي نورون افزايشمي هاي حاوي ناقل : وزيكول1گزينۀ و سبب افزايش سطح غشا شده  يابد. هاي عصبي به غشا متصل
ب هاي عصبي به روش برون : ناقل3و2هاي گزينه ميهراني و ميزان مصرفمي ATPد كه نيازمندنشو فضاي سيناپسي آزاد افـزايش ATPباشد
 يابد. مي

و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-23  كتاب3و2هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك
مي ياخته و حركتي و نخاع وجود دارند. بسياري از رشته توانند غالف ميلين داشته باشند. ياخته هاي حسي هـاي عصـبي داراي هاي رابط در مغز

پ باشند. تعداد ياخته غالف ميلين مي  هاي عصبي است. شتيبان چند برابر ياختههاي


