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 بخش اول

 تمرین های تفکیک شده زوج و فرد-الف

 تنظیم عصبی

              A .کنند می استفاده . . . . . . . .  از مغز فعالیت های بررسی برای متخصصان -1

 A.است مغز عصبی های یاخته شده، ثبت. . . . . . . .  مغزی، نوار -2

 : یاخته های بافت عصبی 1گفتار 

 A .است شده تشکیل. . . . . . . . . .  و. . . . . . . . . .  از عصبی بافت -3

. . . . . . .  ،کند می وارد عصبی یاختۀ جسم به و دریافت را ها پیام که ای رشته -4

 A نام دارد.

خارج می کند، . . . . . . . .  یا اختهیرا از جسم  یعصب امیاست که پ یرشته ا -5

 Aنام دارد.

  A. . . . . . . گویند. که به آن ، شود یاز رشته قطع م ییها شدر بخ نیلیغالف م -6

 B مورد( 3ویژگی های یاخته عصبی)نورون( چیست؟) -7

 B مورد(3پشتبان)نوروگلیاها(چیست؟)وظایف سلول های  -8

 یعصب یها اختهیانواع 

 B انواع سلول های عصبی)نورون ها( را از لحاظ نوع عملکرد نام ببرید؟ -9

 B انواع سلول های عصبی)نورون ها( را از لحاظ شکل نام ببرید؟  -10

 شود؟ی م جادیچگونه ا یعصب امیپ

 C پتانسیل آرامش را تعریف کنید؟  -11

 C تعریف کنید؟پتانسیل عمل را  -12

زنده  یعصب یها اختهیغشا  رونیدر ب میسد یها ونیدر حالت آرامش، مقدار  -13

 B نادرست( –.)درست شتراستیاز داخل آن ب

 شتریآن ب رونیاز ب اخته،یدرون  میپتاس یها ونیمقدار در حالت آرامش،   -14

 B نادرست( –.)درست است

وجود دارند که  ینیپروتئ یمولکول ها ،پشتیبان)نوروگلیا( یها اختهی یدر غشا -15

 B نادرست( –)درست .کنند یاز غشا کمک م میو پتاس میسد یها نویبه عبور 

 ۀاختی بیرونبه  میسد یها ونیو  داخل م،یپتاس یها ونی، ی نشتیها لکانااز راه  -16

 B نادرست( –.)درست شوندی م منتقل یعصب

 

به نام نورون  یاژهیو یها اعصاب از سلول

و  یاند. نورون واحد ساختمانشده لیتشک

 یاست. بافت عصب یدستگاه عصب یعملکرد

 ایبه نام نوروگل بانیپشت یهاسلول یدارا نیهمچن

 است.

 

 

 

 

 

 

 



 B میسد یها ونیاز شتریباز کانال های نشتی  یخروج میپتاس یها ونیتعداد  -17

 نادرست(  –)درست .دارد یشتریب یرینفوذپذ ون،ی نیا به غشا رایاست؛ ز یورود

پمپ، سه  نیا تیفعال در هر بار که ینیپروتئکانالی است  م،یپتاس  میپمپ سد -18

و انرژی  شوند یوارد آن م میپتاس ونیخارج و دو  یعصب ۀاختیاز  میسد ونی

 B نادرست( –به دست می آورد.)درست  ATPخود را با تولید 

 D شود؟ یم جادیچگونه ا یعصب امیپ  -19

 D شکل زیر را تفسیر کنید: -20

 

 یغشا یدر دو سو میو پتاس میسد یها ونیغلظت  بیش عمل، لیپتانس انیدر پا  -21

 B نادرست( –، همانند پتانسیل آرامش است.)درست اختهی

 B ؟را تعریف کنیدپیام عصبی   -22

شکل زیر فعالیت کدام یک از کانال های موجود در غشای یاخته عصبی را نشان  -23

 B می دهد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دادن به سواالت از نوع درست نکته: برای  

 و نادرست نیازی به آوردن دلیل نمی باشد.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

چه  هیرانو یها گره

 دارند؟ ینقش

در رشته  یعصب امیپ تیهدا -24

 هدار از رشت نیلیم یعصب یها

 عیقطر سر هم نیلیبدون م یها

 نادرست( –.)درست تر است

B 



 D منظور از هدایت جهشی پیام عصبی چیست؟ توضیح دهید؟  -25

 D شکل زیر چه مفهومی را می خواهد برساند؟ توضیح دهید؟ -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد. یادیز تیاهم امیسرعت ارسال پ . . . . . . .  یها چهیدر ماه  -27

 B .دار است نیلیآنها م . . . . . . . .  ینورون ها ن،یبنابرا

( ، عالئمی مانند بی حسی و . . MS) سیاسکلروز پلیمالت یماریباز اختالالت   -28

 B . . . . . . . . .  ودو بینی و اختالل . . . . . . .  را می توان نام برد.

 C آیا کاهش و یا از بین رفتن ضخامت میلین اهمیتی دارد ، مثالی بزنید؟  -29

 C آیا افزایش ضخامت میلین اهمیتی دارد؟ -30

 کنند یرا منتقل م یعصب امیپ ،یعصب یها  اختهی

 A .کنند یبرقرار م. .  . . . .به نام  یا ژهیارتباط و گریکدیبا  یعصب یها اختهی  -31

 یناپسیس. . . . . . . به نام  عرصه ای ناپس،یدر محل س ی عصبیها اختهی نیب -32

 A وجود دارد.

 ،. . . .. . . . . .  یعصب ۀاختی ایانتقال دهنده  یعصب ۀاختیاز  امیانتقال پ یبرا  -33

 B شود. یم آزاد یناپسیس یدر فضا. . . . . . . . . . به نام  یا هماد

کند. ناقل  یاثر م. . . . . . . .  ۀاختی یعنیکننده،  افتیدر ۀاختیبر ناقل عصبی  -34

  Bشود. یم رهیذخ. . . . . . . . . ساخته و درون  یعصب یها اختهی جسمدر یعصب

ها( با . .  کولیها)وز سهیزکیر نیرسد، ا یآکسون م ۀانیبه پا یعصب امیپ یوقت -35

 Aکنند.  یآزاد م یناپسیس ی. . . . . . . . . . ، ناقل را در فضا

 امیدارند و با ارسال پ ناپسیس زین یا چهیماه یها اختهیبا  یعصب یها اختهی -36

 Aشوند.  یموجب . . . . . . . . آن ها م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :27نکته سوال 

بهتر و بیشتر و مرور انواع ماهیچه ها برای فهم 

 مراجعه فرمایید. 6به سکوی پرتاب شماره 

 انهیدر پا یستیساختار ز کی :ناپسیس ای هیهما

 یسلول عصب کیها است که از راه آن آکسون ی

 اختهی ای گرینورون د کی تیخود را به دندر امیپ

ها، . نورونفرستدیغده م کی ای(یاچهیماه)

 نیهستند. ا یعصب یهااختهیواحد عملی 

 یعصب یهاامیپ انشکار پردازش و رس هااختهی

ه ب ییهاها از راه رشتهرا بر دوش دارند. نورون

کرده و از راه  افتیرا در امیپ تینام دندر

 اختهیرا به  امیبنام آکسون پ یگرید یهارشته

ها نورون ناپسی. در سکنندیرسانش م گرید

 یهابه اندام ای گریدکی( به یعصب یها)سلول

هم  یکیبلکه تنها در نزد شوند،ینم وستهیبدن پ

 یعصب یهاامرسانیو با تراوش پ رندیگیقرار م

( نینفر ینور اپ ای نیکول لیگلوتامات، است)مانند 

 .گرددیبرقرار م وندیپ

  



 D شکل زیر مکانیسم عمل کدام پدیده عصبی را نشان می دهد؟  -37

 

 D دهید؟مفهوم شکل زیر را توضیح   -38

 

به نام . . .  ینیبه پروتئ ،یناپسیپس س ۀاختی یبه غشا دنیپس از رس یناقل عصب -39

 Aشود.  ی. . . . . . . . . متصل م

 کنند. یرا . . . . . . . م یشوند، ناقل عصب یها ترشح م اختهیکه از  ییها میآنز -40

A 

 

 گرینورون را با نورون د کیمحل ارتباط 

 ی لهیارتباط به وس نیخوانند. ا یم ناپسیس

 نیشتری. بردیگ ینورون ها صورت م یغشا

و  تیها از نوع آکسون به دندر ناپسیتعداد س

 یدر برخ یاست؛ ول یآکسون به جسم سلول ای

مانند  یگرید یمغز و نخاع حالت ها ینواح

به  تیآکسون به آکسون و دندر یها ناپسیس

شده است. درهرحال  ییشناسا زین تیدندر

ها در همه  ناپسیس یساختمان و طرز عمل کل

آکسون به  یبه هم است. انتها هیحاالت شب

شود و هر شاخه  یم میتقس یادیز یشاخه ها

ختم  ناپسیس یدکمه  ایبه نام گره  یبه بخش

با  هیناح نیبرجسته تر است. ا یشود که کم یم

سازد. نورون  یم ناپسیس ،ینورون بعد یغشا

را پس  یو نورون بعد یناپسیس شیل را پاو

 یخوانند. در دستگاه عصب یم یناپسیس

 یهر نورون ممکن است نسبت به برخ ،یمرکز

 گرید یو نسبت به برخ یناپسیس شینورون ها پ

 باشد. یناپسیپس س

 (:یالکتروآنسفالوگراف) ینوار مغز ثبت

( صحبت شده 1راجع به آن در سکوی پرتاب)

 است.

  



  ۲گفتار 

 یساختار دستگاه عصب

 B دستگاه عصبی دو بخش دارد آن دو را فقط نام ببرید؟  -41

 B دستگاه عصبی مرکزی شامل چه بخش هایی است نام ببرید؟  -42

 B وظیفه دستگاه عصبی مرکزی چیست؟  -43

 B مغز و نخاع از دو بحش اصلی تشکیل شده اند آن دو را فقط نام ببرید؟  -44

 حفاظت از مغز و نخاع

به  یوندیستون مهره، سه پرده از نوع بافت پ و جمجمه یها ناستخواعالوه بر   -45

 A د.کنن یمغز و نخاع حفاظت م از. . . . . . . . . . نام 

 ر،یضربه گ کیپر کرده است که مانند . . . . . . . . . . . . .  پرده ها را نیب یفضا  -46

 A .کند یرا در برابر ضربه حفاظت م یمرکز یعصب دستگاه

مغز وارد شوند.  به توانند ینم یعیطب طیها در شرا کروبیاز مواد و م یاریبس  -47

 A نام دارد.. . . . . . . . . . عامل حفاظت کننده  نیا

. . . . . . . . . .  و  . . . . . . . . . . . . . . گلوکز و  ژن،یمثل اکس ییمولکول ها  -48

 A عبور کنند و به مغز وارد شوند. سد نیتوانند از ا یم

 مغز

 C ، آن سه را نام ببرید؟شده است لیتشک یمغز از سه بخش اصل  -49

 C نام گذاری کنید:  -50

 

 

 

 

 

 Aدهد.  یم لیحجم مغز را . . . . . . تشک شتریدر انسان ب -51

 Aمخ توسط . . . . . . . . . و . . . . . . . . . به هم متصل شده اند.  ۀمکریدو ن -52

 C د؟یسیکره چپ مخ را بنو مین یاختصاص یکارها -53

 استیل کولین چیست؟

 نیکول بیاست و از ترک دینواسیآم هیماده شب نیا

ماده  نی. ادیآیبه وجود م A میکوآنز لیبا است

محل ترشح خود  کینزد ،یناپسیسشیپ انهیدر پا

دهنده انتقال ن،یکول لی. استشودیساخته م

عضالت  یهاناپسیمنحصر به فرد همه س

 ستمیس یهااست. عالوه بر آن، در عقده یاسکلت

هدف شاخه  یهااعصاب خودکار و اندام

 افتیاعصاب خودکار  ستمیس کیپاراسمپات

خارج از  ن،یکول لی. از آنجا که استشودیم

 یو به راحت شدهیم افتی یاعصاب مرکز ستمیس

را به  یادیاست، توجه ز یقابل مشاهده و بررس

 .خود معطوف داشته است

 

 

  



 C د؟یسیمخ را بنو راستکره  مین یاختصاص یکارها -54

 A است.. . . . . . . . و  یحرکت ،یحس یقشر مخ شامل بخش ها  -55

آن  ۀجیکه نت است به مغز یاطالعات ورود ییپردازش نها گاهیقشر مخ، جا  -56

 A است.. . . . . . . . . . . . . . تفکر و  ،یریادگی

 یها تیفعال آن، در یعصب یها اختهیقرار دارد و  یپل مغز یدر باال یانیمغز م  -57

 A نقش دارند.. . . . . . . . و  یینایب ،ییمختلف از جمله شنوا

 توان یمغز م حیاند که هنگام تشر یانیاز مغز م یبخش. . . . . . . . . . . . . . .    -58

 A .دیدآنها را 

 B پل مغزی چیست؟ وظیفه  -59

 B وظیفه بصل النخاع چیست؟ -60

 مغز گرید یساختارها

 C وظیفه نهنج ) تاالموس ها ( را شرح دهید؟  -61

 C وظیفه زیر نهنج ) هیپوتاالموس ( را توضیح دهید؟ -62

 C وظیفه سامانه کناره ای )لیمبیک( را توضیح دهید؟ -63

 C وظیفه اسبک مغز ) هیپوکامپ ( را شرح دهید؟ -64

ه اول هیپوکامپ شخصی آسیب می بیند، این شخص اسم دوست دوره متوسط  -65

 B نادرست( –.)درست کرده استخود را فراموش 

تکرار زیاد یک شماره تلفن باعث ضبط آن در بخش هیپوکامپ می شود.   -66

 B نادرست( –)درست 

 –تصویر زیر علت نامگذاری هیپوکامپ را برای ما تداعی می کند.)درست   -67

 B نادرست(

 

 

 

 

 

را  دیتوانند نام افراد جد یشده است نم بیآنان دچار آس پوکامپیکه ه یافراد -68

حداکثر  د،یجد یاگرهر روز با آنها در تماس باشند، به خاطر بسپارند. نام ها یحت

 B(  نادرست –ماند.)درست  یم یافراد باق نیدر ذهن ا هیچند ثان یفقط برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ادیاعت 

رفتار است که ترک  کیانجام  ایماده،  کیبه مصرف  یشگیهم یوابستگ ادیاعت  -69

  Bنادرست( –)درست آورد. یفرد به وجود م یبرا یو روان یجسم مشکالت آن

 یرفتار یها ادیاز اعت یا نمونه زین یا انهیرا یها یباز ای نترنتیبه ا یوابستگ  -70

 B نادرست( –)درست و نوعی اعتیاد محسوب می شود. اند.

و قهوه  نیکافئ و نیمورف ن،یهروئ ن،یکوتین ن،یمواد گوناگون مانند الکل،کوکائ  -71

 B نادرست( –)درست  ادآورندیاعت حتی تئین موجود در چای

 مصرف کننده، بلکه سالمت خانواده فرد یو روان ینه فقط سالمت جسم ادیاعت  -72

 B نادرست( –)درست  اندازد. یرا به خطر م گراجتماعیافراد د زیاو و ن

 ومغز: ادآوریمواد اعت

 C دهید؟ حاعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند، شربه چه علت   -73

 C مکانیسم تاثیر مواد اعتیاد آور در بدن را شرح دهید؟  -74

 C مواد اعتیاد آور بر روی تنظیم کدام ماده ترشحی اثر می گذارد؟  -75

 Cعلت اصلی تاثیر مواد مخدر بر روی جوانان نسبت به سنین باالتر چیست؟  -76

 به الکل ادیاعت

 A الکل . . . . . . . . . . . . . فعالیت های بدنی است.مصرف   -77

 A مصرف الکل موجب . . . . . . . . ماهیچه های ارادی بدن می شود. -78

مصرف الکل باعث اختالل در حافظه،گیجی و کاهش . . . . . . . . . . . . . . . .   -79

 A می شود. 

 A رکات بدن می شود.. . . . . . . . . . . . .  در حمصرف الکل باعث ایجاد   -80

 B مورد را ذکر کنید؟ 3از پیامد های کوتاه مدت مصرف الکل   -81

 B مورد را ذکر کنید؟ 3از پیامد های مصرف بلند مدت الکل   -82

 خاعن

شده  دهیکمر کش ۀمهر . . . . . . . . .نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا   -83

 A است.

 Aکند.  ی. . . . . . . . . . متصل م ینخاع مغز را به دستگاه عصب -84

 Aبدن به مغز است. ی. . . . . . . از اندام ها یها امیعبور پ رینخاع مس -85

 Aاز . . . . . . . . . . بدن است.  ینخاع مرکز برخ -86

 یکه در ان شخص به علت روان ،یحالت:  ادیاعت

دچار ضعف  یعیطب ،ییایمیمصرف مواد ش ای

هرچند  شودیاراده درکنترل تکرار اعمال خود م

به علت  یول ستین یمارینفسه ب یضعف اراده ف

شخص  یعصب مرکز ستمیکه بر س یعوارض

 نیوا شودیفرض م یماریشده به عنوان ب جادیا

 ستمیاختالل در کنترل بر س جادیبا ا یماریب

 .گرددیپاداش، باعث تکرار آن رفتار م-رفتار

بدن است به مصرف  کیولوژیزیپاسخ ف ادیاعت

 یاز طرف یوابستگ نیا .ادآوریمکرر مواد اعت

 کیتحر یو آرامش موقت و گاه نیباعث تسک

 گریو از طرف د گرددیفرد م یو نشاط گذرا برا

 یفرد برا یاثرات سبب جستجو نیبعد از اتمام ا

مداوم به آن  یمجدد ماده و وابستگ افتنی

 یفرد هم از لحاظ جسم حالت نی. در اشودیم

 دایپ یبه ماده مخدر وابستگ یو هم از لحاظ روان

مقدار ماده  جیو مجبور است به تدر کندیم

 دهد شیرا افزا یمصرف

 به الکل ادیاعت

با  سهیماده مخدر است که در مقا ینوع الکل

 رفتهیمواد مخدر، راحت تر در اجتماع پذ ریسا

آن به  یادآوریحال، قدرت اعت نی. با اشودیم

. الکل ستیانواع مواد ن ریعنوان کمتر از سا چیه

 تیکه فعال شودیم یبنددسته یدر زمره مواد

 یاتیح یکردها بدن را کند کرده و سرعت عمل

که الکل  یفرد جهی. در نتدهدیم اهشآن را ک

 دهیبر دهیبر رود،یراه م یبه سخت کندیمصرف م

ز که به سرعت ا ستیو قادر ن کند،یصحبت م

 خود عکس العمل نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

  



 یطیمح یدستگاه عصب

کند،  یمرتبط م گرید یکه مغز و نخاع را به بخش ها یاز دستگاه عصب یبخش  -87

 B نام دارد.. . . . . . . . . . . . . . . . 

 یدستگاه عصب ،یجفت عصب نخاع. . . . . .   و یجفت عصب مغز. . . . . .   -88

مرتبط . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . بدن، مانند  گرید یها بخش را به یمرکز

 B کنند. یم

. . . است که درون  یعصب یرشته ها از یمجموعه ا دستگاه محیطی هر عصب  -89

 B قرار گرفته اند.. . . . . . . . . .  

 B است. . . . . . . . . . و  . . . . . .  بخش شامل دو یطیمح یدستگاه عصب  -90

اجرا کننده  یرا به اندام ها یعصب امیپدستگاه عصبی محیطی ،  یحرکت بخش  -91

 B .رساند یم. . . . . . . . . مانند 

. . . و  . . . . . . . . خود شامل دو بخش  ،یطیمح یعصب دستگاه یبخش حرکت  -92

 B است.. . . . . . . . . . 

 یحالت آرامش در بدن م یبرقرار باعث کیپاراسمپات تیفعالبه طور کلی   -93

  Bنادرست( –مثالً باعث انقباضات دردناک در ناحیه معده می شود.)درست شود.

غلبه دارد و بدن  کیبربخش پاراسمپات جانیهنگام ه کیبخش سمپاتبه طور کلی   -94

مثالً باعث جذب آب بیشتر در ناحیه روده  دارد. ینگه م باش را در حالت آماده

 B (نادرست –بزرگ می شود.)درست 

 جانوران یدستگاه عصب

که عصبی ، ساده ترین ساختار عصبی محسوب می شود، به چه علت ساختار شب  -95

 C با ذکر مثال توضیح دهید؟

تشکیل شده است و  یساختار نردبان مانندسیستم عصبی در کدام جاندار از   -96

 C این ساختار دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

طناب  کیشده است.  لیبه هم جوش خورده تشکمغز حشرات از چند گره    -97

 B نادرست( –.)درست شده است دهیطول بدن جانور کش در پشتی یعصب

 چهیماه تیهر گره فعالو دارد. وجود  یگره عصب کی، یک ملخ در هر بند از بدن  -98

 B نادرست( –.)درست کند یم میآن بند را تنظ یها

 استخوانی استخوانی از جنس یها مغز جانور در جمجمه ا نیمثل دلف یانیدر ماه  -99

 B( نادرست –قرار گرفته است.)درست 

از جنس غضروف قرار گرفته  ی، مغز در جمجمه ا اریخاو یدر ماه -100

 B( نادرست –است.)درست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمرین های تفکیک نشده: -ب

کدام یک از بخش یا ی دهد، را نشان م یعصب ۀاختی کی ر،یشکل ز -101

بخش های نام گذاری شده آن ،جزو ساحتار عصبی این سلول قرار نمی 

 Dگیرد؟چرا؟

 

 

 

 

 

 

چه وظایفی به عهده دارد و معادل کدام  جسم یاخنه ای)پریکاریون( -102

 D بخش یا بخش هایی از یک سلول جانوری است؟

 

 D جدول زیر را کامل کنید: -103

 

 

 

 

 یها که حاونورون یجسم سلول ای ونیکاریرپ

. شودیاست گفته م اندامک ها شتریهسته و ب

 135تا 4 نیگوناگون است )ب هاونیکاریاندازه پر

 یهرم ،یاگرد، ستاره یها(. آنها به شکلکرونیم

ها نورون ونیکاری. پرشوندیم دهید یو گاه گالب

اند که درون آنها درشت یهاهسته یمعموالً دارا

درشت  لیچند هستک وجود دارند. دل ای کی

ها سلول نیاست که ا نیها ابودن هسته در نورن

 یهاها افزون بر اندامک. نورونشوندینم میتقس

و  یمانند دستگاه گلژ یتوپالسمیس جیرا

 زین یگرید یهایژگیو یدارا یتوکندریم

در  سلین یهامانند وجود دانه باشندیم

هستند. مقدار  کیلیبازوف ییهادانه که ونیکاریپر

از  شیب یحرکت یهاذرات در نورون نیا

 است یحس یهانورون
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با توجه به شکل زیر آیا می توان نتیجه گرفت تمام نورون های رابط  -104

 D فاقد غالف میلین هستند؟

 

غشا است، پاسخ  لیپتانس رییتغ یکه در مورد منحن ریز یه پرسش هاب -105

 C (94خرداد ماه -نهایی . )دیده

 باز است؟  یمیدار پتاس چهیدر یر کدام شماره، کانال هاد -الف 

 یمیدار پتاس چهیو کانال در یمیدار سد چهیدو کانال در تی، وضع2در شمارهء  -ب

 چگونه است؟

 

 

 

 

 

را با هم  ینشت یو  کانال ها میپتاس  میکار پمپ سد-1: 2 تیفعال -106

 C . دیکن سهیمقا

 یعصب یها اختهیچرا در حالت آرامش، بار مثبت درون -2: 2فعالیت  -107

 C آنها کمتر است ؟ رونیاز ب

 C اصطالحات زیر را تعریف کنید: -108

پیش سیناپسی                 -فضای سیناپسی                ج-ب   پیام عصبی            -الف

 مغزی –سد خونی -پس سیناپسی                    ه-د

در نورون های میلین  )هدایت جهشی(یام عصبیپعلت جهشی شدن  -109

 C دار چیست؟

 

ورون های رابط در دستگاه عصبی محیطی ن      

از نظر تعداد بسیار کمتر از دستگاه عصبی 

مرکزی است. و به طور کلی سیستم عصبی 

محیطی تشکیل شده است از اعصاب حسی 

،حرکتی ، عقده های عصبی که گانگلیون ها 

نامیده می شوند ، و نورون های رابط که به 

سیستم عصبی مرکزی و نورون های دیگر متصل 

می شوند . در حالیکه در مغز و نخاع تعداد این 

 30تا  20مخ  نورون ها بیشتر است . در قشر

درصد نورون ها از نوع رابط هستند . در مغز و 

نخاع این نورون ها غالبا عمل مهار کننده را 

دارند و انتقال دهنده عصبی آنها گابا و گالسین 

می باشد. ولی نوع تحریکی نیز دارند که 

 گلوتامات یا استیل کولین می سازند.

 

 :چیه ایانون همه ق

 تیتبع چیه ایعمل از قانون همه  لیپتانس      

عمل با هم  یها لیشدت پتانس جهیکند. در نت یم

 جادیندارد تنها فاکتور مهم تعدد دفعات ا یتفاوت

کننده  نییعمل است که تنها عامل تع لیپتانس

باشد.  یمحرک م کیقدرت و طول اثر  زانیم

 هیتوانند در هر ثان یآکسون ها م نیکارآمدتر

 عمل را منتقل کنند. یها لیبار پتانس 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعداد  ه،یرانو یباورند که در گره ها نیپژوهشگران برا: 4فعالیت  -110

کانال ها  نیگره ها، ا نیب ۀدر فاصل یدار وجود دارد، ول چهیکانال در یادیز

 C دارد؟ یچه ارتباط یجهش تیموضوع با هدا نیوجود ندارند. ا

اند.  هدینچسب گریکدیبه  نورون ها، یعصب یها  اختهیمی دانیم در اکثر -111

توضیح شود؟ یمنتقل م گرید ۀاختی به یعصب ۀاختی کیاز  یعصب امیپس چگونه پ

 C دهید؟

 D پاسخ کوتاه دهید؟ -112

 گیرنده ها بر روی چه نورون هایی واقع شده اند؟ -الف

 ناقل های شیمیایی با چه پدیده ای از غشای نورون به فضای سیناپسی می ریزند؟-ب

 ناقل های شیمیایی توسط چه اندامکی بسته بندی و ترشح می شوند؟ -ج

از  دیمانده، با یناقل باق یمولکول ها ،عصبی امیپس از انتقال پچرا  -113

 C ؟ مکانیسم عمل را بنویسید؟شوند هیتخل یناپسیس یفضا

 C علت اصلی ایجاد بیماری های روحی و روانی چیست؟ -114

 D بنویسید؟ برداشت خود را از تصویر زیر در دو خط -115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مغز و نخاع(سیستم عصبی مرکزی علت خاکستری و سفید دیده شدن -116

 B چیست؟

 یژگیاز کدام نوع اند و چه و یمرکز یعصب دستگاه یها رگیمو -117

 C دارند؟

 

 یها تکانه :یعصب یسرعت انتقال تکانه ها

 120تا  1حدود  یمعموال با سرعت یعصب

 یدر امتداد نورون ها حرکت م هیمتر بر ثان

تواند  یم تیکنند. سرعت انتقال و هدا

 قرار داده شود: ریتحت تاث ریتوسط موارد ز

عدم  ایحضور -2یتار عصب کیقطر -1

دار ، تکانه  نیلیم یها نورون نیلیحضور م

 یاز نورون ها عتریسر یلیرا خ یعصب یها

 یاریکنند. در بس یم تیدار هدا نیلیرمیغ

عمل با  یها لیاز آکسون ها انتقال پتانس

شود از سرعت  یانجام م یبه خوب نکهیا

 ی. اما در برخستیبرخوردار ن ییباال

 کیتواند در  یعمل م لیآکسون ها پتانس

را با سرعت  یرشته عصب نچشم بهم زد

آکسون ها  نیکند. چرا که در ا یط ییباال

با  ییکه رشته ها یخاص یغالف ها

 یمتشکل از غشا سلول ها یساختار چرب

 یدرست شده اند به دور رشته ها الیگل

پوشش  نیشده اند. به ا دهیچیبلند آکسون پ

 نیلیم غالف شود. یگفته م نیلی، غالف م

توسط سلول  ردیگ یکه آکسون ها را دربرم

      شوان یشود)سلول ها یم دیتول ایگل یها

و  یطیمح یعصب ستمیدر س

 یعصب ستمیها در س تیگودندروسیال

سلول ها آکسون ها را در  نی(. ایمرکز

پوشانند. ضخامت  یم یمتوال یها هیال

 ی)تعداد لفاف ها و پوشش هانیلیغالف م

قطر آکسون متناسب  ااطراف آکسون( ب

 انیپوشش از نشت کردن جر نیا. است

 یریاشتباه جلوگ یبه محل ها یونی یها

 لیتشک الیگل یکند. اگر چه سلول ها یم

 یبخش ها یغالف دور برخ نیدهنده ا

محل ها  نیگذارند. ا یم یآکسون را خال

 یمیو پتاس یمیسد یمحل تجمع کانال ها

، حفظ و  تیتقو تیآکسون است و مسئول

را بر عهده دارند. در  یعصب امیپ عیتسر

 یعمل م لیشده پتانس نهیلیم ینورون ها

 رود. شیپ هیمتر در ثان 100تواند با سرعت

 



 B :دیکوتاه دهپاسخ  -118

 بخش خارجی نیم کره های مخ از چه ماده ای ساحته شده است؟ -الف

 ویژگی بخش خاکستری مخ چیست؟ -ب

 شیارهای عمیق بخش خاکستری مغز را به چند لب تقسیم می کند نام ببرید؟ -ج

 ی است، نام ببرید؟یبخش هاچه  قشر مخ شامل  -د

 است نتیجه ی آن جیست؟ به مغز یاطالعات ورود ییپردازش نها گاهیقشر مخ، جا -ه

 ساقه مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ -و

در هتگام تشریح مغز ، برجستگی های چهارگانه را در کجا می توان  -119

 C یافت؟

 B به پرسش های زیر در رابطه با مخچه پاسخ دهید: -120

  جایگاه آن در کجاست؟ -الف

 یکدیگر متصل شده اند؟دو نیم کره با چه بخشی به  -ب

 وظیفه آن چیست؟ -ج

می از مغز پیام های حسی از گوش دریافت  یا بخش هایی کدام بخش -121

 C کنند؟

 د؟یکن یم ورزش چگونه تعادل خود را حفظ مهنگا-:  الف5فعالیت  -122

شود؟  یم جادیدر راه رفتن ا یرییهنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغ -ب

چگونه ممکن است با وجود سالمت کامل چشم  -؟ جدیده حیرا توض رییعلت تغ

 C نباشد؟ دنیها، فرد قادر به د

مصرف  یبررس با مغز را تیبر فعال ادآوریاعت ۀماد کیاثر زیرشکل  -123

 D ، با توجه به داده ای زیر شکل را تفسیر کنید؟دهد یگلوکز در آن نشان م

 

نشان  نیکوکائ مغز فرد سالم و فرد مصرف کننده در ها مصرف گلوکز را ریتصوداده ها: 

قرمز مصرف باال را نشان  و و روشن مصرف کم و رنگ زرد رهیت یآبی دهند. رنگ ها یم

 بهبود مغز نیشیدارد ؛ بخش پ ازین یطوالن مغز به زمان تیبهبود فعال دیکن توجه دهند. یم

 دهد. یرا نشان م یکمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقدار کم الکل چه اتفاقاتی در بدن ما رخ می دهد، پس از مصرف   -124

 C توضیح دهید؟

 اظهار نظر کنید: ریز یعبارت ها ینادرست ای یدرست ۀدربار: 6فعالیت  -125

 ۀبارمصرف ماد کیبا  فرد-ب .ستین گارخطرناکیس ۀبه انداز انیاز قل استفاده-الف

تنباکو با سرطان دهان،حنجره و شش ارتباط  مصرف -ج شود. ینم ادآور،معتادیاعت

 یچندان ند،خطریآ یبه دست م اهانیکه از گ یادآوریمواد اعت مصرف -د دارد. میمستق

 C ندارد.

 C پاسخ دهید:به پرسش های زیر در رابطه با تشریح مغز  -126

  د؟ینیبب دیتوان یآن م یسطح پشت ۀمغز را با مشاهد یکدام بخش ها -الف

 د؟ینیبب دیتوان یآن مشکمی سطح  ۀمغز را با مشاهد یکدام بخش ها -ب

 برای تشریح مغز اولین اولین اقدام چیست؟ -ج

وارد و آن را جدا می کنییم چه بخشی با فشار آرامی که با انگشتان ما بین دو نیمکره   -د

 قابل رویت می شود؟

 رابط سه گوش در چه هنگامی دیده می شود؟ -ه

داخل آن کدام بخش قابل  گوش چه بخشی از مغز قرار دارد ؟ ودر دو طرف رابط سه  -و

 رویت است؟

 

 

 

 

 

 



 کند،در کدام بخش قرار یرا ترشح م ینخاع -یمغز عیکه ما یرگیمو یشبکه ها -ز

 دارند؟

 تاالموس ها در کجا قابل مشاهده می شود؟ -ح

 بطن سوم و اپی فیز را در کجای مغز دیده می شود؟ -ط

 چه هنگامی در هنگام تشریح دیده می شود؟ درخت زندگیبطن چهارم و  -ی

 B شکل زیر را نامگذاری کنید: -127

 

 

 B به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید؟ -128

 ، آن دو را نام ببرید؟دارد شهیدو ر یهر عصب نخاع -الف

 کدام ریشه عصبی حسی و کدام یک حرکتی است؟ -ب

را به کدام قسمت انتقال می بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی پیام های عصبی  -ج

 دهند؟

پیام های عصبی بخش پیکری ارادی است یا غیر ارادی و یا هر دو؟  -129

 C را ذکر کنید؟ دلیل خود

دهد تا فرد  یرخ م ییها دادیپس از احساس درد، چه رو-1: 8فعالیت  -130

ها  ناپسیدست، کدام س دنیعقب کش ریدر مس-2دست خود را عقب بکشد؟

 C کننده و کدام مهارکننده اند؟ کیتحر

هر چه را که در باره ی بخش خودمختار دسستگاه عصبی محیطی می  -131

 C دانید توضیح دهید؟

  Dمهرگان مقایسه کنید؟مهره داران را با دستگاه عصبی بیتگاه عصبی دس -132

سال اخیر مربوط به پایه سوم دبیرستان  4به بعد سواالت امتحان نهایی  133تذکر:از سوال 

 . رشته تجربی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدون ذکر دلیلدرست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را  -133

 B مشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید:

هنگام پتانسیل عمل )مرجله باالرو در منحنی تغییر پتانسیل غشا (، ابتدا کانال های  -الف

 طور ناگهانی وارد سلول می شوند. دریچه دار سدیمی باز ، و یون های سدیم به

هستند، غشای رشته در تماس با در بخش هایی از نورون ها که دارای غالف میلین  -ب

 مایع اطراف آن قرار دارد.

هنگام اتنقال پیام عصبی ، ناقل های عصبی به گیرنده های خود که بر روی غشای  -ج

 سلو ل پس سیناپسی قرار دارند، متصل می شوند.

 ب عصبی پشتی در حشرات ، در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی است.طنا -د

در تشریح مغز گوسفند، در عقب تاالموس ها، بطن سوم به صورت محوطه ی باز قیف  -ه

 مانندی دیده می شود.

در عبارت های زیر جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کرده، و در  -134

 A پاسخ نامه بنویسید:

 ( نوعی بیماری . . . . . . . .  است.MSمالتیپل اسکلروزیس )بیماری  -الف

 مرکز احساس گرسنگی در بخشی از مغز به نام . . . . . . . . .  است. -ب

 در تشریح مغز گوسفند، . . . . . . . . پایین تر از پل مغزی قرار گرفته است. -ج

 .  است.نخاع عالوه بر انتقال پیام ها، مرکز برخی از . . . . .  -د

 مغز پالناریا، توده هایی متشکل از . . . . . . . . نورون هاست. -ه

 در تشریح مغز گوسفند، در عقب غده ی . . . . . . . برجستگی های چهارگانه قرار دارد. -و

کتی دستگاه عصبی محیطی، شامل دستگاه عصبی خودمختار و دستگاه عصبی بخش حر -ز

 . . . . . . . . است.

 سیناپس، سلول دریافت کننده ی پیام عصبی، سلول . . . . . . خوانده می شود. در یک -ح

 در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط در ماده ی . . . . . . .  نخاع قرار دارد. -ط

 B در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید: -135

 بر عهده دارد؟ کدام بخش از مغز نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، -الف

کدام ریشه نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها  -ب

 منتقل می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟  -ج

 پالناریا-3هیدر       -2زنبور     

 B های زیر پاسخ دهید:در ارتباط با تشریح مغز به پرسش  -136

 کیاسمای بینایی در سطح پشتی مغز مشاهده می شود یا در سطح شکمی آن؟ -الف

اولین رابط بین نیم کره های مخ،  که به صورت نواری سفید رنگ مشاهده می شود،  -ب

 چه نام دارد؟

 C در رابطه با انعکاس زردپی زیر زانو به سواالت زیر پاسخ دهید: -137

 باعث مهار کدام نورون حرکتی می شود؟نورون رابط  -الف

 در نورون حسی متصل به ماهیچه ی جلو ران، دندریت بلندتر است یا آکسون؟ -ب

 C در ارتباط با ساختار مغز به سواالت زیر پاسخ دهید: -138

 بیشترین پردازش اطالعات حسی و حرکتی در کجا انجام می شود؟ -الف

ضربان قلب دخالت دارد؟)ذکر شماره الزامی در شکل مقابل کدام شماره در تنظیم  -ب

 است(

کدام بخش از مغز، باعث اتصال تاالموس و هیپوتاالموس به قسمت هایی از قشر مخ  -ج

 می شود؟

 چه موادی معموالً نمی توانند وارد مغز شوند؟ -د

  

 

 

 

 C به پرسش های زیر پاسخ دهید: -139

ن های کانالی غشای نورون، پتانسیل در پتانسیل عمل به دنبال باز شدن کدام پروتئی-الف

 میلی ولت می رسد؟ -65درون سلول به 

 نوع بافت نزدیک ترین الیه مننژ به استخوان جمجمه را بتویسید؟ -ب

در حشرات، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن، چگونه کنترل می  -140

 B شود؟

بوده که  هیمتشکل از چند ال یاسامانه: مننژ

. ردیگیرا در بر م یمرکز یدستگاه عصب

و کاهش  ه،یغشاها کار محافظت، تغذ نیا

را به عهده دارند. مننژ اطراف  یضربه مغز

و پوشش است  هیسه ال یمغز و نخاع دارا

 شامهسختکه از خارج به داخل با نام 

 نی. اشوندیشامه شناخته منرم ، هیعنکبوت

 دهیشامه نام ایمننژ  یها به طور کلپرده

استخوان جمجمه و بافت  انیکه م شوندیم

ها ستون مهره نیب یمغز )و در طناب نخاع

ها پرده نیو بافت نخاع( قرار دارند. ا

سر و  ستخوانکه به ا ییهاشدت ضربه

را کاهش داده  شوندیها وارد مستون مهره

در  ییایمیسد ش کیبه عنوان  نیو همچن

 یفایرسان ا بیاز مواد آس یاریبرابر بس

مغز  یکیزیحفاظت ف فهیوظ .کنندینقش م

. است مننژ ی پس از جمجمه بر عهده پرده

سخت جمجمه  هایاستخوان توسط مغز

 بیاست که از آن در برابر آسمحصور شده

 یها. استخواندینمایمحافظت م یدگید

 یهاجمجمه عبارتند از: استخوان یاصل

. یو پس سر یاانهیآه ،یجگاهیگ ،یشانیپ

ه درزها به هم یها در ناحاستخوان نیا

 لیو قاعده جمجمه را تشک شوندیمتصل م

 .دهندیم

 

 



 C به سواالت زیر در ارتباط با برش عرضی نخاع است، پاسخ دهید: -141

 را نام گذاری کنید؟ 1شماره  -الف

 ، یک جفت عصب نخاعی -ب

 دارای چند ریشه ی شکمی است؟

 سی را نشان می دهد؟حکدام شماره مسیر  -ج

 

 

زیر که در مورد منحنی تغییر پتانسیل غشا است، پاسخ  به پرسش های -142

 C دهید:

در پی باز شدن کدام کانال ها در مرحله ی پتانسیل عمل، پتانسیل درون سلول  -الف

 نسبت به بیرون سلول منفی می شود؟

بعد از پایان پتانسیل عمل، برای آن که غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت  -ب

 پتاسیم ، چه تغییری می کند؟ –سلول به حالت اولیه ی خود برگردند، فعالیت پمپ سدیم 

 C با توجه به شکل مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید: -143

 کدام شماره در ریتم های  -الف

 دارد؟شبانه روزی دخالت 

 را بنویسید؟ 3نام شماره  -ب

 درخت زندگی در کدام  -ج

 شماره مشاهده می شود؟

 B درباره ی دستگاه عصبی، به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: -144

صدمه به کدام بخش از مغز، باعث می شود که شخص نتواند یک خط مستقیم رسم  -الف

 کند؟

نورون رابط در نخاع، ماهیچه عقب ران در انعکاس زردپی زیر زانو، در اثر تحریک  -ب

 چه وضعیتی پیدا می کند؟

  است؟ عصبی ی شبکه یک شکل به مقابل، جانوران از یک کدام عصبی دستگاه -ج

 هیدر-2          عسل زنبور-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید: -145

 است؟نورون پیش سیناپسی کدام شماره  -الف

 موادی مانند استیل کولین از  -ب

 کدام نورون زیر آزاد می شوند؟

 نورون پیش سیناپسی-1

 نورون پس سیناپسی-2

 

 

کدام یک از فعالیت های زیر مربوط به دستگاه عصبی خود مختار  -146

 B تحریک ماهیچه های اسکلتی-2تنظیم کار غده ی پانکراس     -1است؟ 

های میلین دار بسیار سریع تر از رشته چرا هدایت پیام عصبی در رشته  -147

 B های بدون میلین، اما هم قطر است؟

 C در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید: -148

در حالت پتانسیل آرامش، نفوذ پذیری غشای سلول نسبت به کدام یون ها کم تر  -الف

 است؟

وری استفاده می کنند؟ )یک پزشکان از آزمایش انعکاس زردپی زیر زانو، به چه منظ -ب

 دلیل ذکر کنید.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تست ها -ج

 B اساس کار نوار مغزی: -149

 است یمغز بیمحل آس نییو تع صیکمک به تشخ ،ینوار مغز -1

 .مغز است (ینورون ها)یعصب یها هاختیثبت شده،  یکیالکتر انیجر ،ینوار مغز -2

 .شودیصرع استفاده م یماریمانند ب یمشکالت مختلف مغز یابیارز یبرا ،ینوار مغز-3

 دهندیقرار م ریتاثمغز را تحت تیکه فعال یگرید یهایماریب صیتشخ یبراغزی، نوار م-4

 استفاده می شود. مریآلزا یماریمانند ب

 C با توجه به شکل: -150

 

 

 

 

 

 

 بخش الف داربستی برای بخش ب محسوب می شود.-1

 برای بخش الف محسوب می شود.بخش ب داربستی -2

 هم بخش الف و هم ب بافت عصبی محسوب می شوند.-3

 شوند. یمحسوب م یعصبغیرهم بخش الف و هم ب بافت -4

 B با توجه به شکل زیر: -151

 

 

 

 

 

 

 یباستان به معن یونانیاز زبان  یلپسیاپ ایصَرع 

 «(کردن شانیپر ایتصرف کردن، تملک داشتن، »

 یاز اختالالت عصب یاعبارت است از مجموعه

 یبلند مدت که با حمله صرع ای یمزمن پزشک

 اریحمالت ممکن است بس نیا .شودیمشخص م

برعکس  ایبوده  ییشناسا رقابلیغ باًیقرو ت فیخف

در  همراه باشد. دیمدت و با لرزش شد یطوالن

 چیو ه دهدیم یصرع حمالت به طور مکرر رو

 یحمالت کهیندارد، در حال یثابت و مشخص لیدل

به  دینبا دهد،یم یخاص رو لیرا که به دال

موارد  شتریب در کرد. یتلق یعنوان حمله صرع

افراد به  ینامشخص است، اما صرع در برخ لیدل

سرطان مغز، و سوء مصرف  ،یمغز بیآس لیدل

 .شودیم جادیا گرید لیدارو و الکل، و دال

 

خوانده  مریکه به اختصار آلزا مریآلزا یماری

است که  ینوع اختالل عملکرد مغز کی شود،یم

. رودیم لیتحل ماریب یذهن یهاییتوانا جیتدره ب

نوع از انواع مختلف زوال عقل اختالل  نیبارزتر

 جادیا جیاست. اختالل حافظه معموالً بتدرحافظه

. در ابتدا اختالل حافظه کندیم شرفتیپشده و 

 یول شودیمحدود م ریاخ یهاو آموخته عیبه وقا

. نندیبیم بیهم آس یمیخاطرات قد جیدره تب

را که چند لحظه قبل  یپاسخ سئوال ماریب

و مجدداً همان  کندیفراموش م استدهیپرس

 کندیرا گم م لشیوسا ماری. بپرسدیسؤال را م

و  دی. در خراستشتهکجا گذا داندیو نم

 تواندیو نم شودیپرداخت پول دچار مشکل م

در شناخت  جیرا نگه دارد. بتدر شیحساب دارائ

 زیآنها ن یو نام بردن اسام انیدوستان و آشنا

 یابی ریکم مشکل مس. کمشودیم جادیمشکل ا

برود ممکن  رونیشده و اگر تنها از منزل ب دایپ

 است گم شود.

 

 

 

 



حرکتی است ونوع یاخته  3حسی است و از نوع یاخته تک قطبی است و یاخته  1یاخته -1

 چند قطبی است.

حرکتی است و نوع  3حرکتی است و از نوع یاخته تک قطبی است و یاخته  1یاخته -2

 است یاخته دو قطبی ویژه

حرکتی است و نوع یاخته چند  3حسی است و از نوع دو قطبی است و یاخته  1یاخته -3

 قطبی است.

حرکتی است و نوع یاخته دو  3یاخته  حسی است و از نوع دو قطبی است و 1یاخته -4

 قطبی ویژه است.

چند کانال باز نسیل عمل و پتانسیل آرامش به ترتیب تاپآغاز در هنگام  -152

 B می باشند؟

 چهارشنبه -چهار-4سه           –سه -3چهار            –سه -2سه           –چهار -1

 میسد یها ونیو  . . . . . .  م،یپتاس یها ونی، ی نشتیها لکانا از راه -153

. . . . . .  یخروج میپتاس یها ونیتعداد  و.شوند یم . . . . . . .  یعصب ۀاختیبه 

 B .است یورود میسد یها ونیاز  . 

 کمتر –خارج  –وارد -2کمتر                   –وارد  –خارج -1

 بیشتر –خارج  –وارد -3بیشتر                   –وارد  –خارج -3

شود، نقطه  یم جادیا یعصب ۀاختینقطه از  کیعمل در  لیپتانس یوقت -154

 B برسد. . . . . . . . . .  یا . . . .  یعصب ۀرشت یرود تا به انتها یم شیپ به نقطه

 دندریت –آکسون کوتاه -2دندریت            –آکسون بلند -1

 دندریت کوتاه –آکسون -4دندریت بلند            –آکسون -3

عصبی برون رانی شده به ترتیب در چه نوعی از نورون گیرنده و ناقل  -155

 B ها وجود دارند.

 هر دو پیش سیناپسی-2پس سیناپسی               –پیش سیناپسی -1

 پیش سیناپسی –پس سیناپسی -4هر دو پس سیناپسی                          -3

 B است: نادرستکدام جمله  -156

شوند  هیتخل یناپسیس یاز فضا دیمانده، با یناقل باق یمولکول ها ام،یپس از انتقال پ-1

 .فراهم شود دیجد یها امیو امکان انتقال پ یریجلوگ امیاز حدّ پ شیب تا از انتقال

ارامش و  لیپتانس جادیانواع عوامل موثر در ا

 – میپتاس ینشت کانالهای – 1عمل عبارتند از : 

کانال  - 3 میتاسپ – مسدی پمپ – 2  مسدی

 یمپتاسی کانال – 4وابسته به ولتاژ  یمیسد

 بایوابسته به ولتاژ . در موقع استراحت غشاء تقر

 یو عمده کانال ها میسد یتمام کانال ها

 یدر عوض کانال ها یاند  ول تهبس یمیپتاس

باشند که نفوذ  یباز م مپتاسی – مینشت سد

 100حدود  میکانال ها نسبت به پتاس نیا یریپذ

کانال ها نقش عمده  نیباشد  و ا یم میبرابر سد

توجه  دیآرامش دارند  . با لیپتانس جادیدر ا یا

 دیپیل هیاز دو ال یقیطر چیها به ه ونیداشت که 

و ناقل باشند  یکانال یها نیپروتئ دخالص که فاق

توجه داشت که در  دیشوند . البته با یرد نم

 مپتاسی – میآرامش هم پمپ سد لیپتانس جادیا

نقش  مسدی – مینشت پتاس یو هم کانال ها

 اریبس میپتاس میسد ینقش کانال ها یدارند ول

 است . شتریب

و  میسد ینشت یآرامش کانال ها لیپتانس در

کانال ها  نیا قیکنند و از ظر یدخالت م میپتاس

 بیدر جهت ش میو پتاس میانتشار ساده سد

از  میبه درون و پتاس رونیاز ب میغلظت)سد

در  که یشود. به طور ی( انجام م رونیداخل به ب

 ینشت یکانال ها نینورون ا تیتمام حاالت  فعال

عمل کانال  لی. اما در شروع پتانسنددار تیفعال

 لیباز و در ادامه پتانس یمیدار سد چهیدر یها

بسته و کانال  یمیدار سد جهیدر یعمل کانال ها

در  چهیشوند.)اصطالح در یباز م یمیپتاس یها

که در آن عبور ماده به  یمعبر یعنی یولوژیب

شود . در مقابل منفذ  یطرفه انجام م کیصورت 

 جهت است(. وکه عبور در د

 

 

 

 

 



ها ترشح  اختهیکه از  ییها میآنزو همچنین  یناپسیس شیپ ۀاختی ناقل به ۀجذب دوبار -2

 امیاز حّد پ شیب انتقال، دو فاکتور مهم یرای کنند یم هیتجز را یشوند، ناقل عصب یم

 می باشد. عصبی

و  های روحی و روانی یماریبه ب لیاز دال یعصب یناقل ها یعیطب زانیدر م رییتغ-3

 .است یعصب اختالل در کار دستگاه

 نیلیم یمرکز یعصب ستمیکه در س یبانیپشت یها اختهی سیاسکلروز پلیمالت یماریدر ب-4

از  شود یانجام نم یبه درست یعصب یها امیپ ارسال جهیروند. در نت یم نیسازند، از ب یم

 عالیم این بیماری سردرد،سرگیجه و تهوع می باشد.

 D اندازه نسبی مغز کدام یک از جانوران زیر بیشتر است؟ -157

 دلفین-4تمساح           -3کبوتر          -2موش       -1

 B دستگا ه عصبی در پالناریا شامل : -158

 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است-2             موازی استطناب عصبی  2مغز و -1

 تمام موارد-4مغز کوچکی که از گره های عصبی تشکیل شده است              -3

 :ست ازا اولین عامل حفاظت دستگاه عصبی مرکزی پستانداران عبارت -159

           سد خونی ـ مغزی  -2            مایع مغزی ـ نخاعی  -1

 B های جمجمه وستون مهره ها استخوان-4مننژ          پرده -3

 A ریشه های شکمی عصب نخاعی محتوی : -160

اطالعات حسی را از -3  سی اند  حنورون های -2        نورون های حرکتی اند  -1

 .نورون حسی و حرکتی اند -4        گیرنده حسی به دستگاه عصبی مرکزی می برد

سپس ارسال به قشر مخ وظیفه کدام محل تقویت پیام های حسی و  -161

 A بخش است ؟

 تاالموس-4هیپوتاالموس          -3بصل النخاع               -2مغز میانی            -1

 B ن کدام است ؟آجسم پینه ای چیست و جنس  -162

  اکسون ها-نیمکره مخچه  دو رابط-2دندریت ها               -نیمکره مخچه  دورابط -1

 اکسون ها -نیمکره مخ دو  رابط-4          دندریت ها           -نیمکره مخ دو رابط -3

 B ؟ نمی شودمحسوب  اعتیاد آورکدام یک ماده  -163

 کافئین-4           گلوتامات    -3نیکوتین              -2        الکل   -1

کننده  کیبه دو نوع تحر ییایمیش یها ناپسیس

 یمهار ای یکیشوند. تحر یم میو بازدارنده تقس

نوع انتقال دهنده و نوع  ای ناپسیس کیبودن 

 کیجهت  نیدارد؛ به هم یآن بستگ ی رندهیگ

ها  ناپسیس یانتقال دهنده ممکن است در بعض

 ینقش مهار گرید یو در برخ یکینقش تحر

 یبه دکمه  یکه موج عصب یداشته باشد. هنگام

را  یناپسیس شیپ یرسد و غشا یم یناپسیس

 یدر ساختمان غشا یراتییکند تغ یم زهیدپوالر

 انهیبه پا میآن کلس یدهد که ط یرخ م هیآن ناح

شود و انتقال دهنده از دکمه  یوارد م ناپسیس ی

گردد.  یآزاد م ناپسیبه شکاف س یناپسیس ی

که به  یعمل یها لیهرچه تعداد پتانس نیبنابرا

باشد مقدار انتقال دهنده  شتریرسد ب یم ناپسیس

جهت  نیخواهد شد. به هم ادتریز زیآزادشده ن ی

 ینورون ها م دیمکرر و شد کیاست که تحر

 نحالتیشود. درا ناپسیس یتواند باعث خستگ

 یانتقال دهنده ها ینورون، فرصت بازساز

بر اثر کمبود  ناپسیکند و س ینم دایرا پ یعصب

و  یعیطب طیشراافتد. در  یمواد از کار م نیا

به  یتار عصب دیمکرر و شد کیمناسب، تحر

آن  یریناپذ کیتحر یزمان مرحله  تیشرط رعا

 کهیشود؛ درحال ینم یتار عصب یباعث خستگ

گردد.  یها متوقف م ناپسیها در س امیانتقال پ

پس از آزادشدن و اثر  یعصب یانتقال دهنده ها

 ییها میآنز ی لهیبه وس یناپسیپس س یدر غشا

 یها انهیدوباره جذب پا ای دهیگرد هیجزت

 شوند. یم یناپسیس

 

به وجود  کیگلوتام دیگلوتامات مانند گابا از اس

 یعصب یانجیبرخالف گابا م یول د؛یآ یم

 ناپسیکننده است. گلوتامات و گابا در س کیتحر

شده اند.  ییشناسا زیساده ن اریجانوران بس یها

در مغز انسان باعث  کیگلوتام دیگلوتامات و اس

 یاریو باالبردن سطح هوش یختگیبرانگ شیافزا

 ندیرسد که در فرا یو به نظر م وندش یم

 موثرند. یریادگی

 



با پایان یافتن پتانسیل عمل ، فعالیت پمپ سدیم . پتاسیم و میزان  -164

 B سدیم داخل سلول به ترتیب چه تغییری می یابند ؟

 بیشتر –بیشتر -4      بیشتر     -( کمتر 3کمتر           -بیشتر -2      کمتر   -کمتر-1

پایین رفتن اختالف  پتانسیل عمل به ترتیب مربوط به و لت باال ع -165

 B است ؟یک از گزینه های زیر کدام 

 خروج سدیم از سلول    -ورود سدیم به داخل-1

 خروج پتاسیم از سلول  -ورود پتاسیم به سلول -2

 خروج ناگهانی پتاسیم از سلول      -به داخل سلول ورود ناگهانی سدیم -3

 خروج ناگهانی سدیم از سلول-ورود ناگهانی پتاسیم به سلول -4

پتاسیم چند -توسط پمپ سدیم    ATPملکول یک ازای مصرف به  -166

 B یون پتاسیم و در چه جهتی جابجا می شود ؟ 

 داخل غشاءسه،-4خارج غشاء     دو،-3خارج سلول       ،دو-2    داخل سلول ،سه-1

 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریعبارت ز نه،یکدام گز -167

از مغز انسان است  بخشی معادل ،..…………… ی بخش شماره ر،یدر شکل ز

 C (95)کنکور  ……………که

 

 

 

 

 دارد. یمؤثر نقشی بدن حرکات ی انجام همه ایو  حیدر تصح -3 -1

 دارد. ینقش مهم یو پردازش اغلب اطالعات حس تیدر تقو -2 -2

 کند. یم میمربوط به ضربان قلب و تتقس را تنظ یها تیفعال-4 -3

 شود. یابتدا به آن وارد م ،یینایو ب ییایبو یها رندهیمربوط به گ یها امیپ -1 -4

 B های قشر مخ در کدام جانور بیشتر است؟ گیچین خورد -168

 کوسه              -2            قورباغه       -1

 کروکودیل-4                وال       -3

 میپتاس _ میپمپ سد

ه ها ب سلول ییپالسما یپمپ که در غشا نیا

 رینظ ریپذکیتحر یها بافت یها سلول ژهیو

 افتیوفور به  یو عصب یاچهیماه یها بافت

پورت )در خالف  یدر انتقال فعال آنت شود،یم

 نینقش دارد. ا Kو + Na+ ونیجهت هم( دو کات

در  Kو + Na+ یونهایانتقال کات یپمپ به ازا

را به  ATP ییایمیالکتروش بیخالف جهت ش

ADP+Pi کندیم زیدرولیه. 

 

 ATPهر مولکول  یبه ازا میپتاس _ میسد پمپ

را در خالف  Na+ ونیسه  کند،یم زیدرولیکه ه

از سلول خارج و دو  ییایمیالکتروش بیجهت ش

+K ییایمیالکتروش بیرا در خالف جهت ش 

 کیپمپ  نی، ا رو نی. از اکندیوارد سلول م

درصد 10است. حدود  کیپمپ الکتروژن

از عملکرد  غشا یدو سو نیب لیاختالف پتانس

پمپ نقش  نیعالوه ا. بهشودیم یپمپ ناش نیا

فشار  میحجم سلول و تنظ میدر تنظ یمیمستق

 .کندیم فایداخل سلول ا یاسمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دارد.  یناپسیارتباط س یعصب ریسلول غ یبا نوع یسلول عصب کی -169

کدام  نورون ، صرف نیانتقال الکترون در ا ی   رهیحاصل از عملکرد زنج یانرژ

  C (94)کنکور ؟شود ینممورد 

 یانتقال دهندهء عصب یسنتز مولکول ها-1

 اش ژهیو رندهءیبه گ یاتصال انتقال دهندهء عصب-2

 یآرامش در غشاء سلول عصب لیپتانس یبرقرار-3

 یناپسیس یبه فضا یانتقال دهندهء عصب یآزاد ساز-4

 یبدن انسان ، کدام مورد نقش موثر یانعکاس ها ی بروز همه برای  -170

 B (94)کنکور دارد؟

 اینوروگل یسلول ها-2                     و تجربه یریادگی-1

 بدن یپردازش اطالعات حس یمرکز اصل-4          خود مختار یدستگاه عصب-3

ی  چند مورد ، دربارهزانو، ریز یانعکاس زردپ ندآفر گرفتن نظر در با  -171

درست  شوند ،  یم افتینخاع  یخاکستر ی که فقط در ماده یرابط ینورون ها

 C (94)کنکور است؟

 باشند. یم لیطو یها تیدندر یدارا-الف  

 ارتباط دارند. یحرکت یتنها با نورون ها-ب  

 شوند. یپوشش دار م بانیپشت یتوسط سلول ها-ج  

 نورون ها نقش دارند. یبعض یغشا یها در دو سو ونی ییدر جابه جا -د  

 چهار مورد-4سه مورد           -3دو مورد           -2یک مورد            -1

 ی هیال نیتر داخلی.. ………مننژ  ی هیال نیتر یدر انسان، خارج -172

 B (93)کنکور  ..………آن، 

 باشد. یم یحفرات کوچک و بزرگ یبرخالف ـ دارا-1

 نقش دارد.    یمغز،  یسد خون جادیبرخالف ـ در ا-2

 سست ساخته شده است.    یوندیبافت پ یهمانند ـ از نوع-3

 دارد. یـ نخاع یمغز عیما یفراوان ریهمانند ـ در ساختار خود مقاد-4

 

است از  یاانتقال الکترون مجموعه رهیزنج

 ناقلی  شده رهیذخ یکه انرژ دهیچیپ یهانیپروتئ

و  ونیداسیاکس یهاحاصل از واکنش یالکترون

 ریو سا ATP لیتشک یرا برا اختهی یایاح

 نی. اکنندیمصرف م یپرانرژ یهامولکول

 یداخل یدر غشا ینپروتئیی مجموعه 

 کلروپالست و یدییالکویت یغشا ،یتوکندریم

 شودیم دهید هاوتیپروکار ییپالسما یغشا

 رندهیهر نوع اتصال به گ الًنکته: اصو 

شود. نورون مورد  یمحسوب م رفعالیسلول غ

سنتز انتقال دهنده  یاست و برا یبحث، حرکت

 یمصرف م یآن انرژ توزیاگزوس ایو  یعصب

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

بوده و  ریپذافت همبند سست، نرم و انعطافب

است.  یسلول نیاز ماده ب یادیز زانیشامل م

و  یچرب بروبالست،یماست سل، ف یهاسلول

بافت  یهاجزو سلول ،یعروق خون الیاندوتل

 همبند سست هستند.

 

 

 

 

 



 یتعلق دارند، م یکریپ یکه به دستگاه عصب یعصب یاز تارها یبعض -173

 B (93)کنکور  ..………توانند 

 .ابندیآرامش دست  لیخود، به پتانس یغشا میـ پتاس میبه کمک پمپ سد-1

 .ندیمنتقل نما یمرکز یرا به دستگاه عصب یحس یاطالعات اندام ها-2

 کنند. تیخود هدا یتا انتها یرا از جسم سلول یعصب یها امیپ-3

 شوند. یبند قیعا یعصب یسلول ها ینوع تیفعال یبه واسطه -4

 C کند؟ یم لیتکم یرا به طور درست ریز ی جمله مورد چند  -174

به سمت باال قرار دارند،  ییایبو یکه لُب ها یمغز گوسفند، در حالت حیهنگام تشر»  

 (93)کنکور  «باشد.  می.. ………

 2و  1بطن  یدر باال یالف ـ درخت زندگ

 اجسام مخطط نییدر پا زیف یب ـ اپ

 مخ یها مکرهیدرون ن 4ج ـ بطن 

 یمغز یها کیپا یدر باال یینایب یاسماید ـ ک

 چهار مورد-4سه مورد           -3دو مورد          -2یک مورد          -1

. ……………کند،  یدور م یرا از جسم سلول یعصب امیاز هر نورون که پ یبخش -175

 B (92)کنکور  ..……………کند،    یم کینزد یرا به جسم سلول امیاز آن که پ بخشی

 باشد. یانشعابات فراوان م یبرخالف ـ دارا-1

 پوشانده شده است. دیپیاز جنس ل یمانند ـ توسط غالف-2

 باشد . یگسترده و هسته م یمانند ـ واجد شبکه آندوپالسم-3

 ونددیبپ یناپسیس یها کولیخود به وز یغشا قیتواند از طر یبرخالف ـ م-4

نورون  کیشده در غشاء  جادیعمل ا لپتانسی مورد در عبارت کدام -176

 C  (92)کنکور است؟ حیصح ،یحس

 شوند . یباز م یمیدار پتاس چهیدر یعمل، کانال ها لیپتانس یدر ابتدا-1

 . افتیکاهش خواهد  داًیداخل سلول شد میعمل، تراکم پتاس لیپتانس انیبعد از پا-2

 شوند . یبسته م یمیدار پتاس چهیدر یکانال ها 40عمل از صفر به + لیشدن پتانس کیبا نزد-3       

 یم یدرون سلول نسبت به خارج منف لیپتانس ،یمیدار سد چهیدر یبسته شدن کانال ها یدر پ-4       

 شود .

 اپی فیز: 

در عمق مغز قرار دارد. کارکرد  یغده صنوبر

. البته معلوم شده ستیآن هنوز مشخص ن قیدق

را  نیبه نام مالتون یغده هورمون نیاست که ا

با چرخه روزانه  رودیکه گمان م کندیترشح م

غده  نیا گریمرتبط باشد. نام د یداریخواب و ب

چون چشم  یگرید یهااست. نام صنوبریغده 

 دارد. زین زیف یو غده اپ یکاجسوم و غده 

 کیاسمای بینایی:

دو عصب بینایی پس از خروج از چشم ها به 

سوی یکدیگر و به طرف مغز می روند و در 

ی با یکدیگر منطقه ای به نام کیاسمای بینای

تقاطع می کنند. در محل این تقاطع رشته های 

مربوط به نیمه ی داخلی)سمت بینی(هر شبکیه 

به طرف نیمکره ی مغزی سوی مقابل می روند 

و رشته های مربوط به نیمه ی خارجی)سمت 

گوش ها(هر شبکیه به طرف نیمکره ی مغزی 

همسو می روند.به این ترتیب نیمکره ی راست 

ه ی راست هر دو چشم و نیمکره ی مغز از نیم

چپ مغز از نیمه ی چپ هردو چشم پیام 

دریافت می کند. بنابر این تصاویر نیمه ی 

راست میدان بینایی به نیمکره ی چپ مغز و 

تصاویر نیمه ی چپ میدان بینایی به نیمکره ی 

 راست مغز مخابره می شود.

این نحوه ی توزیع اعصاب بینایی نقش بسیار 

دید دو چشمی در انسان ایفا می مهمی در 

کند.دید دو چشمی دارای مزایای فراوانی است 

که از آن جمله ی آن ها میدان بینایی وسیع تر و 

درک بهتر عمق در میدان بینایی را می توان ذکر 

کرد. از این رو جزئیات ساختمانی اشیا با دقت 

خیلی بیش تری در دید دو چشمی دیده می شود. 

شمی حرکات دو چشم باید برای دید دو چ

همگام باشند تا تصاویر اجسام در نقاط معادل 

 شبکیه بیفتد.

 

 

 



 B (91)کنکور کدام نادرست است؟ -177

 …………مخچه در انسان،  دنیبا فرض صدمه د

 گردد. یم رممکنیدر فرد غ یحرکت یها تیفعال یبعض حیتصح-1

 شود. یانجام م قیردقیو غ رماهرانهیاعمال بدن غ یهمه -2

 گردد. یخود با موانع ناتوان م یفاصله  ینیشبیفرد از پ-3

 شود. یم جادیبه پشت ساقه مغز ا یارسال یها امیپ افتیدر در یاختالل-4

به ترتیب ،  در هر نیمکره ی مخ انسان ،لوب آهیانه و لوب گیجگاهی -178

 C (96با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟ )کنکور 

 دو و دو-4دو و سه          -3      سه و سه   -2سه و دو          -1

)کنکور  ؟کدام عبارت، در مورد تاالموس های گوسفند صحیح است -179

96) C 

 توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند.-2جزئی از مغز میانی به حساب می آیند.   -1

 در دیواره ی بطن چهارم مستقر شده اند.  -3

 توسط پرده ی سپتوم از یکدیگر جدا شده اند.-4 

 C(96هر یک از مراکز مغزی در انسان، چه مشخصه ای دارد؟ )کنکور  -180

 در باالی ساقه ی مغز قرار گرفته است.-1

 فقط انتقال دهتده های عصبی تولید می کند.-2

 از سلول های عصبی و غیر عصبی تشکیل شده است.-3

 به پردازش اطالعات حسی نربوط به همه ی نقاط بدن می پردازد.-4

که به مسیر انعکاس زردپی زیر زانو تعلق دارد و با  هر تار عصبی -181

 B(96ماهیچه ی . . . . . . . . سر ران ارتباط مستقیم دارد، . . . . . . . )کنکور 

 پیام های عصبی را به نخاع ارسال می نماید. –دو -1

 با نوعی نورون رابط سیناپس ببرقرار می کند. –چهار -2

 در شرایطی، پیرووات را به الکتات تبدیل می نماید. –چهار -3

 تحت تاثیر نوعی ماده ی شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می دهد. –دو -4

    

 

به سمت  یو مثلث مغز یا نهیدو رابط جسم پ

شوند اما به سمت جلو که  یم یکیتاالموس با هم 

 یآنها پرده ا نیو ب رندیگ یاز هم فاصله م میرو یم

شده  دهیکش یشفاف به نام سپتوم به صورت عمود

 کند. یمغز را از هم جدا م  2و1 یکه دو بطن جانب

 

 

 

 

 

 

 

 



کاهش  دایداخل نورون شد میپتاس ونیدر انسان ،تراکم  نکهیبا فرض ا -182

آرامش اثر  لیپتانس یدرون سلول انباشته گردد ،.........در برقرار میوسد افتهی

 B (87یسوء دارد . )سراسر

ی میدار پتاس جهیدر یباز شدن کانال ها-2                مپتاسی– میپمپ سد تیفعال-1

  یمیدار سد چهیدر یبسته شدن کانال ها-3

 در غشا ATPیکننده  زیدرولیه نیپروتئ تیفعال-4

 B (86یاست؟)سراسر حیکدام عبارت در مورد انسان صح -183

 جفت عصب است. 41شامل  یطیمح یدستگاه عصب-1

 شود.        یاز نخاع صادر م یفرمان تمام اعمال انعکاس-2

 عبور کند. یمغز-یتواند از سدخون یکربن م دیاکس ید-3

 و سخت شامه قرار دارد. هیعنکبوت نیب ینخاع-یمابع مغز-4

 B (88 یکدام عبارت نادرست است؟)سراسر -184

 مخچه است. حرکات بدن ، یو هماهنگ حیمرکز تصح نیمهمتر-1

 شود. یم میو بصل النخاع تنظ پوتاالموسیتوسط ه یاتیاز اعمال ح یاریبس-2

 مغز ،تاالموس است. ی در ساقه یوحرکت یحس یها امیپ تیمرکز تقو نیمهم تر-3

 شود. یمخ انجام م یدر قشر خاکستر یوحرکت یپردازش اطال عات حس نیتر شیب-4

 کانال 10 تقریباً سلول یک از مربع میکرومتر هر در که کنید فرض -185

 یک) ثانیه میلی یک در میانگین طور به کانال هر و دارد وجود سدیم ولتاژی

یون سدیم وارد سلول می کند. تعداد یون های سدیم  9000پتانسیل عمل( 

میکرون در طول  1میکرون و طول  10قطر ورودی از سطح یک قطعه آکسون به 

 E (95المپیاد زیست شناسی  چقدر است؟ )یک پتانسیل عمل 

1-5.6 ∗ 102       2-5.6 ∗ 105        3-7 ∗ 106      4-2.8 ∗ 106    5-3.5 ∗ 105 

 پتانسیل. است استراحت حالت در که بگیرید نظر در را عصبی سلول -186

 ترین کم زیر تغییرات از یک کدام.است ولت میلی -80 سلول این استراحت

  E (90)المپیاد زیست شناسی  دارد؟ سلول این استراحت پتانسیل در را تأثیر

 پتاسیمی لهای کانا شدن بسته-2     (پتاسیم به پذیری نفوذ افزایش) پتاسیمی های کانال شدن باز-1

 (سدیم به پذیری نفوذ افزایش) سدیمی های کانال شدن باز-3       (پتاسیم به پذیری نفوذ کاهش)

 (سدیم به پذیری نفوذ کاهش) سدیمی های ل کانا شدن بسته-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ کامل در یخش سوم کتاب مالحظه 

 فرمایید.

 

 

 

 

 


