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کوتاه را نشان می دهد در صورتی که گاهی نورون رابط آکسونی بلند دارد که زیرا شکل یک نورون رابط با اکسونی  -خیر -104
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 هر دو بسته اند. -باز است. ب 3شماره  -الف -105
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غلظت و بدون صرف  بیدر جهت ش ینشت ی(. ب(کانال هامیو خارج کردن سد میکند)وارد کردن پتاس یجابجا م ینشت یجهت کانال ها

 د.کن یها را جابجا م ونی یغلظت و با صرف انرژ بیدر خالف جهت ش میپتاس-میدکنند اما پمپ س یعمل م یانرژ

با درون آن  سهیسلول در مقا رونیلذا ب Naشود + یاست که وارد م یاز بار مثبت شتریب Kشود + یکه خارج م یچون بار مثبت  -107

 مثبت تر خواهد بود.

 یعصب ۀرشت یرود تا به انتها یم شیپ شود، نقطه به نقطه یم جادیا یعصب ۀاختینقطه از  کیعمل در  لیپتانس یوقت -الف -108

فضای بین دو نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی را گویند.     -ب  . نامند یم یعصب امیرا پ انیجر نیبرسد. ا (بلند تیدندر ایآکسون )

به نورونی که پیام عصبی را از نورون دیگری می گیرد گفته  -به نورونی که پیام عصبی را به نورون بعدی منتقل می کند گویند.   د -ج

نام  یمغز  یعامل حفاظت کننده سدخون نیمغز وارد شوند. ا به توانند ینم یعیطب طیها در شرا کروبیاز مواد و م یاریبس -می شود.   ه

 دارد.
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 ن،یبنابرا ارتباط دارد. اختهیاز  رونیب طیبا مح یعصب ۀوجود ندارد و رشت نیلیگره ها، م نیا وجود دارد. در محل هیرانو یدار، گره ها نیلیم

حالت به نظر  نیشود. در ا یم تیهدا گریگره به گره د کی ازی عصب ۀدرون رشت یعصب امیشود و پ یم جادیعمل ا لیگره ها پتانس نیدر ا

 نامند یمی جهش تیرا هدا تیهدا نیعلت، ا نیجهد. به هم یم گریگره به گره د کی ازی عصب امیرسد پ یم

 نیهستند ا نیلیم یرشته که دارا گرید یشود و در بخش ها یم جادیا هیرانو یعمل فقط در گره ها لیپتانس یجهش تیدر هدا -110

 فقط در گره ها، وجود کانال ها الزم است. نیشود. بنابرا ینم جادیا انیجر

به  ییفضا ناپس،یها در محل س اختهی نیا نی. بکنند یبرقرار م (ناپسیس) هیبه نام هما یا ژهیارتباط و گریکدیبا  یعصب یها اختهی -111

در  یبه نام ناقل عصب یا هماد ،یناپسیس شیپ یعصب ۀاختی ایانتقال دهنده  یعصبۀ اختیاز  امیانتقال پ یوجود دارد. برا یناپسیس ینام فضا

 یعصب یها اختهی جسم در یکند. ناقل عصب یاثر م یناپسیپس س ۀاختی یعنیکننده،  افتیدر ۀاختیماده بر  نیشود. ا یم آزادی ناپسیس یفضا

 ۀانیبه پا یعصب امیپ یآن برسند. وقت ۀانیشوند تا به پا یم تیهدا ها در طول آکسون سهیک نیشود. ا یم رهیها ذخ سهیک زیساخته و درون ر

 کنند یآزاد م یناپسیس یناقل را در فضا ،یران برون ها با سهیک نیا رسد، یآکسون م

 دستگاه گلژی -اگزوسیتوز           ج -پس سیناپسی          ب -الف -112

و  یریجلوگ امیاز حدّ پ شیب شوند تا از انتقال هیتخل یناپسیس یاز فضا دیمانده، با یناقل باق یمولکول ها ام،یپس از انتقال پ -113

 اختهیکه از  ییها میآنز نیشود، همچن یانجام م یناپسیس شیپ ۀاختی ناقل به ۀکار با جذب دوبار نیفراهم شود. ا دیجد یها امیامکان انتقال پ

 .کنندی م هیتجز رای شوند، ناقل عصب یها ترشح م

 است. یعصب و اختالل در کار دستگاه یماریبه ب لیاز دال یعصب یناقل ها یعیطب زانیدر م رییتغ -114

نشان می دهد که سیستم عصبی مرکزی ار دو بخش خاکستری  -2بخش مرکزی دستگاه عصبی را نشان می دهد. این شکل  -1 -115

 و سفید تشکیل شده و از طرفی طرز قرار گرفتن ماده سفید و خاکستری در مغز و نخاع عکس یکدیگرند.

 نیلیم یها هرشت د،اجتماعیسفۀ و ماداست  نیلیبدون م یعصبی ها هو رشت یعصب یها اختهی شامل جسم یخاکستر ۀماد -116

 است. )لیپوپروتئین(دار

از  یاریبس جهیوجود ندارد. در نت یآنها منفذ نیو ب )پیوسته(اند دهیچسب گریکدیمغز به  یها رگیمو یپوشش بافت یها اختهی -117

 ییها مولکول نام دارد. البته یمغز  - یعامل حفاظت کننده سدخون نیمغز وارد شوند. ا به توانند ینم یعیطب طیها در شرا کروبیمواد و م

  عبور کنند و به مغز وارد شوند. سد نیتوانند از ا یداروها م یها و برخ دینواسیگلوکز و آم ژن،یمثل اکس

 یشانیو پ انهیآه ،یجگاهیگ ،یچهار لوب پس سر -.    جدارد یمتعدد یارهایو ش است خورده نیچ -خاکستری      ب -الف -118

 .تفکر و عملکرد هوشمندانه است ،یریادگیآن  ۀجینت -.      هاست یو ارتباط یحرکت ،یحس یقشر مخ شامل بخش ها -.     دکنند یم میتقس

    لنخاعا بصل-3و  یپل مغز-2 ،یانیمغز م-1 -و

 دید. توان یمغز م حیاند که هنگام تشر یانیاز مغز م یبخش چهارگانه یها یبرجستگ -119

 .بدن و تعادل آن است تیوضع میاندام مرکز تنظ نیا -کرمینه    ج -.     بمغز قرار دارد ۀمخچه در پشت ساق -الف -120

 بخش لب گیجگاهی مخ و مخچه -121



 

 

. شود یو تکرار، تعادل حفظ م نیشود و با تمر یبدن به مخچه ارسال م یها چهیکه از چشم ها، گوش ها و ماه یا اطالعاتب -الف -122

و ما با دقت بیشتر و با  شود یشود راه رفتن با عدم توازن و دقت انجام م یبه مخچه ارسال نم یکه از چشم ها اطالعات ییاز آن جا -ب

 دهید بی، آس )لب پس سری( در مغز یینایو پردازش اطالعات ب ریممکن است بخش مربوط به تفس -کندی به راهمان ادامه می دهیم. ج

 .باشد

 شتریو ب شتریب کیبه تحر ازیکه ن ابدی یمغز کاهش م تیاز فعال یاثر تجمع کیاستفاده از تکرار،  با نیبعد از استفاده از کوکائ -123

، که نشان دهنده PETاسکن  نیدر ا ریتصاو درازمدت سوء مصرف مواد اثرات روز( 10معتادان ) نیکوکائی عاد تحمل( ،یعنیوجود دارد )

 ،یمدت طوالن یشود، برا یمعتاد م نیمغز به مواد مخدر مثل کوکائ که یدهد که هنگام یمغز(، نشان م تیاستفاده از گلوکز مغز )نشانگر فعال

عملکرد مغز توسط  شی. مقدار افزاابدی یم رییکلمه تغ یواقع یمغز به معنا د،یکه معتاد شد یهنگام گر،ی. به عبارت دیمدت زمان طوالن

را مشاهده  یادیمغز ز یها تیفعال دیتوان یمغز نرمال بدون دارو. شما م کیدهد  یباال نشان م فیشود. رد یم یریقرمز اندازه گ ایزرد 

روز بدون استفاده  10پس از  نیدهد مغز معتاد کوکائ یمتوسط نشان م فیرد وجود دارد. یادیرنگ زرد و قرمز ز گر،ی. به عبارت ددیکن

سوء  نکهیپس از ا یحت -نرمال کمتر در مغز است  تیفعال یافتد؟  کمتر زرد و قرمز به معنا یدارد م یچه اتفاق نجایاست. ا نیاز کوکائ

دهد. ما  ینشان م نیگونه کوکائ چیروز بدون ه 100مغز معتاد را پس از  کیسوم  فیرد روز مانده است. 10از دارو  نیاستفاده از کوکائ

مغز وجود دارد. اما مغز معتاد هنوز به سطح  تیفعال شتریب اتیاز بهبود یمرحله برخ نیا در نیبنابرا م،ینیزرد و قرمز بب شتریب یکم میتوان یم

وجود داشته باشد که هرگز به  ینگران هستند که در مغز ممکن است مناطق دانشمندانماه بعد.  3از  شیاست. . . ب دهیعملکرد نرس یعیطب

 مخدر رعب و وحشت، هنوز کمبود مواد یها تیروز از فعال 100پس از  یحت نکند. دایبهبود پ ادیطور کامل از سوء مصرف مواد و اعت

 روز( 100) نیکوکائ

 یچرب در شود و چون یدهد. الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب م یقرار م ریالکل، بدن را تحت تأث مقدار نیمصرف کمتر -124

 تیبر فعال ن،یکند.الکل عالوه بر دوپام یمختل م را آنها یها تیمختلف مغز عبور و فعال یبخش ها یعصب یها اختهی یمحلول است از غشا

 گذارد.  یم ریتأث بازدارنده کننده و کیتحر یعصب یاز ناقل ها یانواع

 یسم اریماده بس نیشود. ا یم افتیتنباکو  اهیگ یآور است که در برگ ها ادیاعت یماده ا نیکوتین می باشد زیرا نادرست -الف -125

 ادیبار از ماده اعت کیاما مصرف است درست  -و پس از مدتی جایگزین استیل کولین می شود. ب شود یم خون انیوارد جر عایاست و سر

و  یمواد سم است. درست -ج کند. یم جادیرا ا ادیاعت تایبه مصرف دوباره و نها لیمصرف کننده شده و تما یروان یآور باعث وابستگ

ابتال  یبرا نهیو زم انداختهرا ازکار  یدستگاه تنفس یبا دود تنباکو وارد دهان شده درگلو و شش ها جمع شده ، مژه ها ییایمیش یجهش زا

 .کند یبه سرطان را فراهم م

مغز -کیاسمای بویایی-لب های بویایی -نخاع     ب-کرمینه-نیمکره های مخچه-نیمکره های راست و چپ-لب بویایی -الف  -126

رابط پینه ای       -م.   دیکنمی خارج  مکرهیدو ن نیمننژ را از ب یپرده ها یایبقاایتدا  -نخاع       ج-بصل النخاع-مخچه-پل مغزی-میانی

م قابل رویت یکن شتریها را ب مکرهین ۀفاصل یآرام و به میکن جادیا یبرش کم عمق ،یا نهیرابط پ یدرجلو ،یجراح یبا نوک چاقووقتی  -ه

 یبه کمک چاقو -ح       2و  1بطن های  -.     زمغز و داخل آنها، اجسام مخطط قرار دارند 2و  1  یبطن ها یفضا -می شود.      و

رابط به هم متصل اند و  کی با . دو تاالموسدیده می شود آن، تاالموس ها را ریتا در ز ردهک جادیا یدر رابط سه گوش، برش طول یجراح

 -می توان مشاهده کرد.      یرا  زیف یاپآنها،  نییپا ۀدر عقب تاالموس ها، بطن سوم و در لب -ط     شوند. یفشار از هم جدا م نیبا کمتر



 

 

بطن چهارم مغز را  کمی پایین تر از درخت زندگی و یتا درخت زندگ می دهیممخچه برش  ۀمکریدو ن نیب اریمخچه را در امتداد ش ۀنیکرم

 می توان دید. 

 کانال مرکزی نخاع-5ماده خاکستری  -4ملده سفید  -3ریشه پشتی  -2ریشه شکمی  -1 -127

 ماهیچه های اسکلتی  -ریشه پشتی حسی و ریشه شکمی حرکتی است.      ج -ریشه پشتی و ریشه شکمی    ب -الف -128

 چهیدستور مغز را به ماه ،یکریبخش پ یعصب یها اختهی ،میبردار زیم یکتاب را از رو میریگ یم میتصم یوقتمثالً وقتی  –هر دو  -129

 .انعکاس نخاع است نیا میشود. مرکز تنظ یم دهیبه جسم داغ، به عقب کش دست فرد با برخوردو مثالً هنگامی که  رسانند یدست م یها

 

 

  فعال سازی دو مسیر:        ارسال پیام به نخاع از طریق ریشه پشتی         تحریک گیرنده حسی پوست -1 -130

 انقباض ماهیچه دوسر بازو     تحریک عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی        ( 1نورون رابط)تحریک -1

 به استراحت بردن ماهیچه سه سربازو       مهار نورون حرکتی از مسیر ریشه شکمی         ( 2نورون رابط)تحریک -2

عقب کشیدن دست 

 ینورون حرکت -دوسربازو حرکتی نورون به( 1)  رابط –( 2( و ) 1رابط )  یبه نورون ها ینورون حس ناپسی: س یکیتحر یها ناپسیس-2

 سه سر چهیبه ماه حرکتی نورون –سه سر  ی( به نورون حرکت2رابط )  ناپسی: س یمهار یها ناپسیس             دوسر چهیبازو به ماه

 

 

 

 

 

و  کند یم میقلب و غده ها را به صورت ناآگاهانه تنظ ۀچیماه صاف، یها چهیکار ماه ،یطیمح یبخش خود مختار دستگاه عصب -131

 گریکدی شده است که معموالً بر خالف لیتشک (کیپاراسمپات)و پادهم حس ( کیسمپات)هم حس  بخش دستگاه از دو نیفعال است. ا شهیهم

 .کنند میمختلف تنظ طیبدن را در شرا یاتیح یها تیتا فعال کنند یکار م

 مقایسه طبق جدول زیر:  -132

 دستگاه عصبی مهره دان دستگاه عصبی بی مهرگان

 طناب عصبی پشتی است طتاب عصبی شکمی است

 سر یدر جلو میمغز حجدارای  فاقد مغز حجیم در جلوی سر

 جمجمه و ستون فقرات حفظ می شود دستگاه عصبی توسط  دستگاه عصبی حفاطت دقیق نمی شود

 است یطیو مح یمرکز یشامل دستگاه عصب یدستگاه عصب دستگاه عصبی شامل: گره عصبی،رشته های اصلی عصبی و فرعی 



 

 

 درست         -نادرست      ه -درست       د -نادرست       ج -درست       ب -الف -133

پینه آل یا  -جسم سلولی      و -انعکاس های بدن      ه -بصل النخاع       د -جهیپوتاالموس         -خود ایمنی       ب -الف -134

 خاکستری        -پس سیناپسی      ط -حپیکری       -اپی فیز        ز

 هیدر  -ریشه شکمی    ج -بصل النخاع      ب -الف -135

 جسم پینه ای -سطح شکمی      ب -الف -136

  دندریت -ب      نورون های حرکتی ماهیچه های عقب ران  -الف -137

بسیار ی از مواد که در متابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند  -دستگاه لیمبیک       د -ج       5شماره  -قشر مخ      ب -الف -138

 و نیز میکروب ها معموالً نمی توانند وارد مغز شوند.

 بافت پیوندی -ب   کانال های دریچه دار پتاسیمی     -الف -139

اب عصبی شکمی این جانوران ، در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره عصبی است و هر یک از این گره ها فعالیت ماهیچه های نط -140

 آن قطعه را کنترل می کنند.

 2 -دو           ج -ماده سفید        ب -الف -141

 بیشتر -کانال های دریچه دار پتاسیمی        ب -الف -142

 2شماره  -بصل النخاع      ج -ب         1 -الف -143

 هیدر -حت قرار می گیرد.       جاین ماهیچه در حالت استرا -مخچه        ب -الف -144

 نورون پیش سیناپسی -ب      4 -الف -145

 تنظیم کار غده ی پانکراس -146

 زیرا وقتی جریان در طول رشته ی میلین دار حرکت می کند، از یک گره ی دیگر جهش می کند. -147

 .برای بررسی سالم بودن مسیر انعکاس و نیز میزان اضطراب فرد -یون های سدیم        ب -الف -148

دانش آموزان به سوال دقت کنند اساس کار را خواسته نه علت های استفاده و کاربرد آن را سه گزینه ی دیگر راجع  – 2گزینه  -149

 به کاربرد نوار مغزی است.

وگلیا به عنوان داربست یاد کرده و در این شکل بخش الف میلین است که گروهی در کتاب درسی از سلول های نور – 1گزینه  -150

بخش عصبی محسوب می شود اما سلول های پشتیبان ساختار غیر عصبی از سلول های نوروگلیاها آن را می سازند .بخش ب آکسون است و 

 دارند

هت جریان در شکل مشخص است( و دو قطبی زیرا یک حسی است زیرا پیام ها را دریافت می کند)ج 1نورون شماره  – 3گزینه  -151

حرکتی است و جهت جریان نشان می دهد پیام عصبی را به  3طرف جسم سلولی آکسون و طرف دیگر دندریت قرار دارد و نورون شماره 

 متصل است.اندام ها یا غدد می برد و چند قطبی است زیرا آکسون یک سوی جسم سلولی و دندریت های متعدد به جسم سلولی 

در هنگام آغاز فعالیت پتانسیل عمل دریچه سدیمی باز و پتاسیمی بسته است و پمپ سدیم و پناسیم که همیشه فعال  -1گزینه  -152

می شود و در پتانسیل آرامش پمپ سدیم و پتاسیم و کانال های نشتی  4است همچنین کانال های نشتی سیمی و پتاسیمی پس مجموع آن ها 

 دریچه می شود. 3که مجموعاً سدیمی و پتاسیمی 



 

 

 یها ونی.تعداد شوندی وارد م یعصب ۀاختیبه درون  میسد یها ونیخارج و  م،یپتاس یها ونی، کانال های نشتیاز راه    -3گزینه  -153

 دارد. یشتریب یرینفوذپذ ون،ی نیا به غشا رایاست؛ ز یورود میسد یها ونیاز  شتریب یخروج میپتاس

و مختلط به نخاع وارد  یحرکت عصب رود یساخته شده و فقط به مغز م یبلند حس یها تیفقط از دندر یعصب حس - 3گزینه  -154

 میتوان یما م پس هست  یو اکسون نورون حرکت ینورون حس تیو عصب مختلط دندر یاکسون نورون حرکت ی. عصب حرکتشوند یم

 . شود یبه نخاع وارد م یعصب حس میبگ میتوان یاما نم شود یهم به مغز و هم به نخاع وارد م ینورون حس میبگ

زیرا ناقل های عصبی از پیش سیناپس به فضای سیناپسی می ریزد و باید برای عمل کردن به گیرتده متصل شوند که  – 4گزینه  -155

 بر روی پس سیناپسی است.

 نادرست است زیرا از عالئم آن می توان به دو بینی ، اخالل در تکلم ، اخالل در حرکت ، بی حسی و لرزش اشاره کرد. – 4گزینه  -156

که خزنده است رد می شود اما  3می دانیم حجم مغزی پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن باالست پس گزینه  – 4گزینه  -157

هر دو پستاندارند پس می توانند گزینه  4و  1هم رد می شود اما گزینه  2بیشتر است پس گزینه این نسبت در پستانداران نسبت به پرندگان 

 صحیح باشند اما نکته فابل توجه عمق شیارهای قشر مخ است که در دلفین ها بیشتر است.

تواند حکم دستگاه  در نگاه اول همه موارد صحیح به نظر می رسند اما باید توجه داشت که رشته های منشعب می – 1گزینه  -158

اشاره به گره عصبی دارد در صورتی که  3نادرست است و گزینه  2عصبی محیطی باشد نه این که خود دستگاه محیطی است پس گزینه 

 مغز جانور شامل جسم سلولی نورون هاست.

 .اولین سد استخوان ها و دومین آن الیه های مننژ و سومین آن مایع مغزی و نخاعی است – 4گزینه  -159

 1گزینه  -160

 4گزینه  -161

رابط بین دو مخچه کرمینه است و رابط بین دو نیم کره جسم پینه ای است و این بخش کامالً به رنگ سفید دیده می  – 4گزینه  -162

 شود پس مجموعه آکسون هاست.

 فقط گلوتامات در بین گزینه ها جزو ناقلین شیمیایی قرار دارد و بقیه ماده مخدر محسوب می شوند – 3گزینه  -163

دوباره به  غشا یدر دو سو میو پتاس میسد یها ونیغلظت  بیشود ش یموجب م میپتاس  میپمپ سد شتریب تیفعال - 2گزینه  -164

 پس سدیم داخل کم می شود.حالت آرامش باز گردد.

 تحریک نورون همراه با ورود ناگهانی سدیم می باشد. – 3گزینه  -165

خارج و دو  یعصب ۀاختیاز  میسد ونیپمپ، سه  نیا تیفعال است که در هر بار نیپروتئ م،یپتاس  میپمپ سدمی دانیم  – 3گزینه  -166

منبع استفاده می کند اما در اینحا منطور انتقال از عشا سلول است و  ATPاز انرژی تولید شده  پمپ نی. اشوندی وارد آن م میپتاس ونی

 میو پمپ کلس میپتاس_میمثال پمپ سد ینور است. برا ای یکیالکتر لیپتانس بیالکترون در جهت ش انی، جر ATP هیانتقال فعال اول یانرژ

 کنند. یاستفاده م یبه عنوان منبع انرژ ATPاز خالل غشا شرکت دارند، از  ونهای نیکه در انتقال فعال ا

ظیفه ی آن مغز میانی است که و 2شماره  2و گزینه مخچه است اما گفته همه ی حرکات بدن  3شماره  1در گزینه   - 3گزینه  -167

بخش مخ است که وظایف دیگری به جز موارد ذکر  1شماره  4د و گزینه و حرکت نقش دارن یینایب ،ییمختلف از جمله شنوا یهات یفعال

 شده را به عهده دارد.

 157مراجعه به تست  – 3گزینه  -168



 

 

مصرف  یناپسیس یآن در محل فضا رندهیگ به یدر اتصال انتقال دهنده عصب انتقال الکترون رهیحاصل از زنج یانرژ  - 2گزینه  -169

  است. یساختار اش ، مکمل رندهیبا گ یشود ، چون انتقال دهنده عصب ینم

 زیرا در انعکاس پاسخ سریع مهم است و غالف میلین در سرعت دادن به پیام عصبی نقش دارد. – 2گزینه  -170

میلین است و نقش تحریکی و مهاری دارند پس سلول رابط هم با حسی و هم حرکتی سیناپس دارد و فاقد پوشش  – 1گزینه  -171

 مورد الف فقط صحیح است.

 الیه خارجی از جنس بافت پیوندی است و با توجه به شکل کتاب حفرات در این بخش دیده می شود – 1گزینه  -172

بعضی تارهای دستگاه عصبی پیکری پیام های عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای اکسون هدایت می کنند و برخی  – 3گزینه  -173

 مثل دندریت حامل پیام به جسم یاخته ای هستند

 موارد الف و د درست می باشند و ج و ب نادرست – 2گزینه  -174

 ن است و بخشی که پیام را به جسم سـلولی نزدیـک مـیکند آکسو بخشی که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می - 4 گزینه -175

شـود  های سیناپسی آمیخته مـی های آکسونی با غشای وزیکول ها در پایانه دندریت است. موقع انتقال پیام عصبی، غشای آکسون کنـد،

 شود. عصبی وارد فضای سیناپسی می ی دهنـده و انتقـال

 شوند و پتاسیم دار پتاسیمی باز می های دریچه دار سدیمی، کانال های دریچه شدن کانال در پتانسیل عمل در پی بسته - 4 گزینه -176

 شود. شوند و پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن منفی می نورون خارج می ها از

است وقتی این مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات بدن  در پشت ساقه ی مغـز قـرار دارد و مهـم تـرین: مخچه جایگاه  – 2گزینه  -177

خود را به طور تواند اعمال  شود و فرد نمی اختالل می ببیند حرکاتی که نقشه حرکتی آن ها در مخچه ترسیم شده باشد دچار بخش آسـیب

 .ماهرانه انجام دهد

لوب آهیانه با لوب های پیشانی از جلو و پس سرس از عقب و گیجگاهی از طرفین در تماس است و لوب گیجگاهی  – 2گزینه  -178

 با لوب های پس سرس ،آهیانه و پیشانی در تماس است.

 )به طور مفصل راجع به آن سحبت شد( 2گزینه  -179

 .شده استساخته  اینورگل یعصب رینورون و غ یعصب یمغز و نخاع از سلول ها - 3گزینه  -180

 چهیماه با ارتباط دارد یدو سر ران اکسون نورون حرکت چهیماه با ندیگو یبلند م یها تیبه اکسون و دندر یتار عصب - 4گزینه  -181

 .رابطه دارد یو اکسون حرکت یحس تیچهار سر ران دندر

 یها میباز شوند ،پتاس یمیدار پتاس چهیدر ی،کانال ها افتهیکاهش  دایداخل نورون شد+Kکه تراکم)غلطت( یاگر زمان-  2 نهیگز -182

 زیدرولیه نیپروتئ"شود.منطور از  یولت(م یلیم-70غشا )مثال  لیتر شدن پتانس یامر باعث منف نیروند و ا یبه خارج نورون م یشتریب

 یحالت قبل مبه +kو+Na یآن باعث بر گرداندن غلظت ها تیاست که فعال میپتاس-می،همان پمپ سد4 نهیدر گز"د ر غشا ATPیکننده 

 شود.

 عبور کنند.  یمغز-یتوانند از سد خون یو گلوکز م دکربنیاکس ی،د ژنیاکس - 2 نهیگز -183

شوند ،چون  ینم تیهم در تاالموس تقو یحس یها امیپ یهمه  یشوند .)حت ینم تید ر تاالموس تقو یحرکت یها امیپ - 3 نهیگز -184

 .ستیروند( در ضمن تاالموس جزء ساقه مغز ن یبه تاالموس نم ییایبو یها امیپ

 



 

 

 - 4گزینه  :ادیالمپ 185واب تست ج -185

 10m1m 10m2 آکسون قطاع سطح

 10 مربع میکرومتر هر در کانال تعداد

 9000 ورودی سدیم یون تعداد

900010109105 2/8106 

نورون طبیعی نفوذپذیری غشا به سدیم آن قدر کم است که کمتر شدن رسد منظور طراح آن بوده که در  نظر می به - 4 نهیگز -186

 .رسد یم -90به  -80غشا ندارد. در واقع اگر حتی نفوذپذیری به سدیم به صفر هم برسد پتانسیل فقط از  پتانسیل آن تاثیر چندانی بر

 سکوی پرتاب

 استفاده مغز الکتریکی فعالیت بررسی برای که است آزمایشی مغز نوار (یاElectro Encephalo Graphy (EEG) الکتروانسفالوگرافی) -1

 مشکالت تشخیص منظور به توانمی را مغز نوار. کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با الکتریکی هایتکانه طریق از مغز هایسلول. شودمی

 و مسطح فلزی هایدیسک. کندمی ثبت و کرده دنبال را مغزی امواج الگوهای آزمایش این. کرد استفاده فعالیت این با مرتبط احتمالی

 کامپیوتر به را هاسیگنال و کرده تحلیل را مغز الکتریکی هایتکانه الکترودها. شوندمی متصل سر پوست به هاییسیم با الکترود نام به کوچکی

 بررسی را طبیعی غیر الگوهای وجود سرعت به تا دهندمی را امکان این پزشکان به نتایج این. گردندمی ثبت نتایج آن در که کندمی ارسال

 .باشد اعصاب و مغز هایبیماری سایر یا تشنج ینشانه است ممکن اختالل هرگونه. کنند

 در نگاه اول شاید تفاوتی بین هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی دیده نشود ولی آن دو، مفهوم های متفاوتی دارند وقتی پیام عصبی از -2

سلولی یا پریکاریون به انتهای پایانه آکسونی می رسد برسد، هدایت پیام عصبی گویند و زمانی که پیام از انتهای پایانه آکسونی جسم 

 )نورون پیش سیناپسی( به نورون بعدی)نورون پس سیناپسی( یا ماهیچه ها و یا غدد درون ریز برسد، انتقال پیام عصبی گویند.

 نیهستند. گرچه ا یعصب ریها را بر عهده دارند و غهمان نورون ای یعصب یهااز سلول تیحما فهیها وظسلولدسته از  نینوروگلیاها: ا  -3

. شوندیکه نصف حجم مغز و نخاع را شامل م یها هستند به طوربرابر نورون 10تا  5از لحاظ تعداد  یها هستند ولها کوچکتر از نورونسلول

 یهااختهیو حفاظت  هیشکل است که تغذو ستاره ییایگل یااختهی ایآستروگل ای)هاتیآستروس: شوندیم میتقس یکل هدست 4ها به سلول نیا

 یهاسلول(.است یمرکز یدر دستگاه عصب نیلیم ی دکنندهیتول ی اختهی ا،یگودندروگلیال ای)هاتیگودندروسیال(را بر عهده دارد یعصب

که  یدر بافت پوشش یهاسلول نی)امیاپاند یهاسلول( .دهدیم لیرا تشک یمرکز یدستگاه عصب یتیاز ساختار حما یکه بخش)یکروگلیم

 (هستند ینخاع یمغز عیقرار دارند و مسئول تراوش ما پوشاندیرا م یبطن یهاحفره

ند است و بر عکس نورون های نورون های حسی پیام ها را از اندام ها به طرف مغز می برند و دندریت های بلند داشته ولی آکسون آنها بل -4

حرکتی پیام عصبی را از مغز و نخاع به طرف اندام ها برده و اکسونی بلند و دندریت کوتاه دارند و نورون رابط اکسون و دندریت نسبتاً 

 کوتاه و معموالً اکسون و دندریت ها فاقد پوشش میلین اند.

 

 

 



 

 

و  تی: دندریقطب دو (ینخاع گره یحس ی. )مانند نورونهاشودیخارج م یااختهینقطه جسم  کیو آکسون آنها از  تی: دندریک قطبت -5

: یقطب چند (ییعصب شنوا گره یحس یو نورونها ییایمخاط بو یحس ی. )نورونهاشودیخارج م یااختهیآکسون آنها از دو نقطه جسم 

 (یحرکت ی)مانند نورونها. شودیخارج م یااختهیو آکسون آنها از چند نقطه جسم  تیدندر

 

 

 

 

 

 کتاب باشد 3صفحه  1می تواند پاسخگوی فعالیت  5و  4تذکر: شماره های 

)مخطط( که در  یاسکلت یهاچهیماه وجود دارد: چهیدر بدن سه نوع ماه شوند،یم یبندمیکه دارند تقس یابه نسبت شکل و اندازه هاچهیماه -6

ها، روده و معده که حدود رگ وارهیخودکار د یهاچهیصاف مانند ماه یهاچهیماه .دهدیم لتشکی را بدن وزن ٪40حدود  یافراد معمول

 ریمخطط منشعب و غ چهیماه کیاست.ما فقط  یرارادیغ یقلب مخطط است ول چهیقلب ماه یهاچهیماه .دهدیم لتشکی را بدن از 10٪

 آن پرداخته می شود()در فصل سوم مفصل به  قلب است. چهیکه ماه میدر بدن دار یاراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده  یباال ریمقاددر کتاب اشاره ای به بیماری ناشی از افزایش ضخامت میلین نشده است اما برای آشنایی مختصر یادآوری می کنیم که:  -7

مشاهده شده است. ابتال به استرس مزمن  یمغز ینواح یدر برخ دیماده سف یباال ریکه به استرس مزمن مبتال هستند مقاد یکسان در دیسف

 نیتعامالت ب یزمان بند نیلیم شیشود. افزا یم یعصب یو کاهش سطح نرمال سلول ها نیلیکننده م دیتول یسلول ها دیتول شیموجب افزا

  برد. یم نیحساب شده مغز را از ب تعادلرا بر هم زده و  یسلول

8-   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غشاها  نی. اردیگیرا در بر م یمرکز ی)غشاء( بوده که دستگاه عصب هیمتشکل از چند ال یاسامانه  meninge: یسیانگلبه و  مننژ ایشامه  -9

و پوشش است که از خارج به داخل با  هیسه ال یرا به عهده دارند. مننژ اطراف مغز و نخاع دارا یو کاهش ضربه مغز ه،یکار محافظت، تغذ

استخوان جمجمه و بافت  انیکه م شوندیم دهیشامه نام ایمننژ  یها به طور کلپرده نی. اشوندیشامه شناخته مرم، ن هی، عنکبوتشامهسختنام 

ها وارد سر و ستون مهره ستخوانکه به ا ییهاها شدت ضربهپرده نیها و بافت نخاع( قرار دارند. استون مهره نیب یمغز )و در طناب نخاع

حفاظت  فهیوظ .کنندینقش م یفایرسان ا بیاز مواد آس یاریدر برابر بس ییایمیسد ش کیبه عنوان  نیرا کاهش داده و همچن شوندیم

دستگاه عصبی 

محیطی

حسی بینایی

شنوایی

المسه

چشایی

بویایی

حرکتی

پیکری

خودمختار

سمپاتیک

پاراسمپاتیک



 

 

 بیاست که از آن در برابر آسسخت جمجمه محصور شده هایاستخوان توسط مغز. است مننژمغز پس از جمجمه بر عهده پرده  یکیزیف

 . دینمایمحافظت م یدگید

 تیخاص باشد،یم یادیز یبوزومیر RNA یاست که به علت آنکه دارا یعصب یهاخشن در سلول یهمان شبکه آندوپالسمیا  سلینجسم    -10

 است شکل میکروسکوپی زیر:کرده  دایپ لیبازوف

 

 

 

 

 

 

 

 اجسامی که به رنگ آبی مشاهده می شوند  اجسام نیسل گویند.                                                                

 

 


