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:   عصبیهاییاختهانواع
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؟ شود  میایجاد چگونهعصبیپیام
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؟ دارندنقشیچه رانویههایگره

؟کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی صحیح است
(92کنکور )

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

.بعد از پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیدأ کاهش خواهد یافت( 2

کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته + 30با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به ( 3
.می شوند

ه خارج در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت ب( 4
منفی می شود 
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:  کنندمی منتقلراعصبیپیامعصبی،یهایاخته

حیح به طور معمول چند مورد در ارتباط با یک یاختۀ عصبی فلقد میلین انسان ص
(99-سراسری)است؟   

مل در نقطۀ ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی، به تولید پتانسیل ع( الف
.مجاورش وابسته است

با قطر )سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشتۀ عصبی ( ب
.، مقدار ثابتی است(یکنواخت

، فقط در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود می رسد( ج
.یک نوع یون از غشا می گذرد

وی با بسته شدن هر دو نوع کنال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو س( د
.غشا بدون تغییر خواهد ماند

1 )12 )23 )34 )4
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  عصبیهایسلول ارتباطانواع

های بدن انسان درست است؟کدام عبارت دربارۀ هر ناقل عصبی تحریک کنندۀ ماهیچه
(98کنکور )

.گرددهایی تجزیه میپس از انتقال پیام، توسط آنزیم( 1

.گرددسیناپسی تولید میدر پایانۀ آکسون نورون پیش( 2

.شودسیناپسی متصل میبه جایگاه ویژۀ خود در درون یاختۀ پس( 3

.گردداز طریق تأثیر بر روی نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می( 4
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:   مرکزیعصبیدستگاه

   : نخاعومغزازحفاظت
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: مغزدیگرساختارهای

ت؟ کدام عبارت در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد درست اس
(98کنکور )

.نخاعی است–دارای شبکۀ مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی ( 1

.یکی از اجزای سامانۀ لیمبیک محسوب می شود( 2

.در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار گرفته است( 3

.حاوی برجستگی های چهارگانۀ مغزی است( 4
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    نخاع

: محیطیعصبیدستگاه
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ریع و غیر در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که منشأ اعصابی است که پیام های س
(99سراسری .............. )ارادی را به دست ها ارسال می کند، 

.مدت زمان دم را تنظیم می نماید( 1

.در باالی مرکز تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب قرار دارد( 2

.در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشارخون و ضربان قلب قرار دارد( 3

.فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می نماید( 4

  .............بعضی از تارهای عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند ، می توانند

(93-سراسری)

 .پتاسیم غشاء خود ، به پتانسیل آرامش دست یابند–به کمک پمپ سدیم( 1

 .اطالعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی انتقال دهند( 2

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

 .بواسطۀ فعالیت نوعی سلول های عصبی عایق بندی شوند( 4
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رد زنجیرۀ انرژی حاصل از عملک. یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی سیناپس دارد
(94سراسری)انتقال الکترون در این نورون صرف کدام مورد نمی شود ؟

.سنتز مولکول های انتقال دهندۀ پیام عصبی( 1

.  اشاتصال انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ ویژه( 2

.برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی( 3

 .آزادسازی انتقال دهندۀ عصبی به فضای سیناپسی( 4

رابطی با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، چند مورد دربارۀ نورون های
(94کنکور )که فقط در مادۀ خاکستری نخاع یافت می شوند درست است ؟

 .دارای دندریت های طویل می باشند( الف

 .تنها با نورون های حرکتی ارتباط دارند( ب

 .توسط سلول های پشتیبان پوشش دار می شوند( ج

 .در جابجایی یون هائی در دو سوی غشاء بعضی نورون ها نقش دارند( د

1 )12 )23 )34 )4

(94-سراسری)برای بروز همۀ انعکاس های بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثرتری دارد ؟

سلول های نوروگلیا (2یادگیری و تجربه( 1

مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن ( 4دستگاه عصبی خودمختار( 3

(98سراسری)چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

است دستگاه عصبی محیطی........... عضالت بدن، متأثر از بخش ......... در انسان، انجام »
«و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است

پیکری                            –همۀ حرکات ارادی ( الف

خودمختار–همۀ حرکات غیر ارادی ( ب

خودمختار                 –فقط بعضی از حرکات ارادی ( ج

پیکری–فقط بعضی از حرکات غیرارادی ( د

1 )12 )23 )34 )4
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بخشی  ................ بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند،
(98سراسری )  ............از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند،  

.دارای انشعابات فراوان می باشد–برخالف( 1

.توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده ا ست–مانند( 2

.واجد شبکۀ آندوپالسمی گسترده و هسته می باشد–مانند( 3

.می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های سیناپسی بپیوندد–برخالف( 4

(89سراسری خارج از کشور . )خود متصل می شوند .....سلول .....وزیکول های پیام درد به غشای

سازنده ی–دندریت(2پس سیناپسی–آکسون( 1

پس سیناپسی–دندریت( 4سازنده ی–آکسون( 3
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:  جانورانعصبیدستگاه
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