اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

بانک تست شماره 6
ویژه 8921/92/92

بانک تست زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســــواالت و پاســخنامه تشــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6

گروه مولفان
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دپارتمان زیست شناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه بانک تست –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 22

m

بانــــــــک تستــــــــــــــــ

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

زیست شناسی پایه دوازدهم – بانک تست شماره ()6

گروه آموزشی لیموترش

به طور معمول ،در ساختار گوش  ...................انسان ،قطعا ...................
 )1درونی – عصب تعادلی نسبت به عصب شنوایی باالتر قرار گرفته است.
 )2میانی – هر استخوان کوچک ،ارتعاشات را به استخوان بعد از خود منتقل میکند.
 )3درونی – مژکهای یاخته گیرنده ،به دنبال تولید پیام عصبی ،خم میشوند.
 )4میانی – غدههای عرق تغییرشکل یافته ،مادهی مومیشکل ترشح میکنند.

m

تصویر فرضی روبهرو مغز ماهی را نشان میدهد .بخش مشخص شده با شماره  ...................در انسان ...................
 - 2 )1واجد سه لوب بوده و پیامهایی به مخ میفرستد.
 - 3 )2در تنظیم تنفس و فشار خون و زنش قلب نقش دارد.
 - 4 )3پیام بینایی را تقویت و نهایتا به بخش  5ارسال میکند.
 - 1 )4درون ساقهی مغز قرار داشته و مسئول تعادل بدن است.

sh
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کدام گزینه زیر به طور صحیح بیان شده است؟
 )1با کمک ماهیچههای مژکی ،انقباضات رشتههای متصل به عدسی موجب عمل تطابق میشود.
 ) 2هوای وارد شده به گوش بیرونی انسان ابتدا تصفیه شده و سپس به گوش میانی میرود.
 )3حساسیت نوری گیرندهی استوانهای برخالف گیرندهی مخروطی ،با شدت نور رابطهی مستقیم دارد.
 )4پیامهای عصبی یاختههای مژکدارگوش ،پس از تولید به سمت مراکز پردازش اطالعات بدن فرستاده میشود.
کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

or

در گوش انسان ،هر یاخته مژکدار ...................
 )1پس از تحریک ،پیام عصبی را به یاخته عصبی پس از خود انتقال میدهد.
 )2نوعی گیرنده مکانیکی است که مژکهایشان با پوششی ژالتینی تماس دارند.
 )3با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود ،کانالهای یونی غشای آنها باز و تحریک میشوند.
 )4با لرزش استخوان رکابی و حرکت مایع اطراف ،اختالف پتانسیل الکتریکی غشای آن تغییر میکند.

چند مورد از گزارههای زیر متن را به طور مناسبی کامل میکنند؟

m

« در هر جانور بالغ دارای طناب عصبی » ...................

oo

to

کدام گزینه زیر در ارتباط با کانال جانبی ماهی نادرست است؟
 )1همهی سطح داخلی کانال توسط یاختههای مژکدار احاطه شده است.
 ) 2کانال خط جانبی زیر پوست و باالتر از عصب خط جانبی قرار گرفته است.
 )3اجتماع مژکهای یاختههای مژکدار توسط مادهی ژالتینی احاطه شده است.
 )4از به هم پیوستن عصبهای خارج شده از یاختههای مژکدار ،عصب خط جانبی ایجاد میشود.

● پشتی ،سطح تنفسی فقط درون بدن قرار دارد.
2 )2
1 )1

● شکمی ،هر بند بدن ،یک جفت گره عصبی دارد.
4 )4
3 )3

کدام مورد عبارت زیر را به طور نامناسبی تکمیل میکند؟
« به طور معمول در  ...................انسان بالغ» ................... ،
 )1لُبهای بویایی – گیرندههای بویایی میتوانند با بیش از یک نورون تشکیل سیناپس دهند.
 )2داخلیترین الیه چشم – گیرندههای نوری توسط دومین محیط شفاف چشم تغذیه میگردند.
 )3سطحیترین گیرنده حس در پوست – به دنبال اثر محرک ،فعالیت الکتریکی غشای گیرنده تغییر میکند.
 )4بخش تعادلی گوش – آکسون یاختههای عصبی حسی ،شاخۀ دهلیزی عصب گوش را تشکیل میدهند.

Li

● پشتی ،دو گردش خون مجزا در بدن خود دارد.

● شکمی ،دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دارد.

به طور معمول ،بخشی از  ...................نمیتواند ...................
 )1چشم که دارای رنگدانه است – در تغییر نور ورودی به چشم موثر باشد.
 )2چشم که در دقت و تیز بینی نقش دارد – توانایی انتقال پیام عصبی را داشته باشد.
 )3گوش در ارتباط با مجاری نیمدایرهای است – تحت تاثیر ارتعاشات درون گوش میانی قرار گیرد.
 )4گوش که در ارتباط با هوای درون مجرای گوش است – در تحریک گیرندههای مژکدار تاثیر داشته باشد.
صفحه 1

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

زیست شناسی پایه دوازدهم – بانک تست شماره ()6

گروه آموزشی لیموترش

با توجه به شکل مقابل که مغز گوسفند است ................... ،معادل بخشی است که در انسان ...................
 - A )1مرکز یادگیری ،ادراک و عمکلرد هوشمندانه است.
 - B )2نقش مهمی در تنظیم فعالیت غدد درونریز دارد.
 - D )3نقش مهمی در تنظیم فعالیت بافت گرهی دارد.
 - C )4باالترین بخش ساقه مغز است.

m

در نمودار پتانسیل عمل یک نورون حرکتی ،هرگاه که اختالف پتانسیل الکتریکی دوسوی غشا در حال  ...................است،

Li

m

oo

to

or

sh
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قطعا یونهای سدیم و پتاسیم ...................
 )1کاهش – به کمک کانالهای دریچهدار از یاخته خارج میشوند.
 )2افزایش – توسط نوعی پمپ غشایی ،بین دو سوی غشا جابهجا میشوند.
 )3کاهش – تمایل زیادی برای ورود به یاخته عصبی دارند.
 )4افزایش – سبب مثبتتر شدن درون یاخته نسبت به خارج آن ،میشوند.

ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

با توجه به شکل کتاب درسی ،در بخش گوش درونی ،عصب شنوایی پایینتر از عصب تعادلی قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2استخوانهای چکشی و سندانی ،ارتعشات خود را به استخوان بعد از خود منتقل میکنند ولی استخوان رکانی به گوش درونی منتقل
میکند چون بعد از آن استخوان دیگری وجود ندارد.
گزینه  )3رابطه علت معلولی در دینی اینجا توی زیستم سواله ،مژکهای سلول گیرنده ،به دنبال خم شدن ،تولید پیام عصبی میکنند.
گزینه  )4در مجرای گوش خارجی ،غدههای عرق تغییرشکل یافته ،مادهی مومیشکل ترشح میکنند.

همهچیز در مورد گوش میانی:

m

 .aیک حفره است که پر از هوا میباشد( .با کیفیتترین جزوه زیست یازدهم – مطابق آخرین تغییر کتاب درسی– هماکنون در فروشگاه لیموترش
)limootoorsh.com/shop
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 .bهوای موجود در گوش میانی توسط شیپور استاش فراهم میشود.

 .cاز یکسو با پردهی صماخ در ارتباط است و از یک سوی دیگر با شیپوراستاش.
 .dدر آن سه استخوان کوچک به نامهای چکشی ،سندانی و رکابی قرار دارند.
همهچیز دربارهی استخوانهای کوچک در گوش میانی :

 )aابتدای استخوان چکشی به وسط پردهی صماخ متصل میباشد.
 )bانتهای استخوان چکشی با استخوان سندانی تشکیل مفصل میدهد.

نکته :مفصل بین استخوان چکشی و سندانی در قسمت فوقانی حفرهی داخلی گوش میانی تشکیل شده است.

or

نکته :در محل تشکیل مفصل بین استخوانهای چکشی و سندانی ،استخوان سندانی پشت استخوان رکابی قرار دارد.
 )cطبق شکل استخوان چکشی توسط رباطهای کوچک به استخوان جمجمه متصل شده است.
 )dاستخوان سندانی بین استخوان چکشی و رکابی قرار دارد.

to

 )eابتدای استخوان سندانی با استخوان چکشی و انتهای استخوان سندانی با استخوان رکابی تشکیل مفصل میدهد.
 )fاستخوان رکابی از یکسو با استخوان سندانی در ارتباط است و از سوی دیگر با گوش درونی.

نکته :استخوانهای چکشی ،سندانی و رکابی ،بر اساس شکل نامگذاری شدهاند .برای مثال استخوان چکشی شبیه چکش است و استخوان رکابی

2

گزینه 2

با توجه به شکل کتاب درسی ،بخش  : 1مخچه ،بخش  : 2لوب بینایی و

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1لوب بینایی در انسان واجد دو لوب بوده و پیامهایی به مخ میفرستد.

Li

انعکاسهایی مانند عطسه ،بلع و سرفه است.

m

بخش  : 3بصل النخاع ،بخش  : 4عصب بینایی و بخش  : 5مخ است.
بصل النخاع پایین ترین بخش مغز است که در باالی نخاع قرار دارد.
بصل النخاع تنفس ،فشار خون و زنش قلب را تنظیم میکند و مرکز

oo

شبیه رکاب زین اسب بوده و وسط آن سوراخ است.

گزینه  )3پیام بینایی در تاالموس (نهنج) تقویت میشود( .بخش  4عصب بینایی است نه تاالموس)
گزینه  )4مخچه پشت ساقهی مغز قرار داشته و مسئول تعادل بدن است.

3

گزینه 4

عصب خارج شده از عصب شنوایی-تعادلی است ،بخشش تعشادلی ایشن عصشب میتوانشد بشه مخ شه بشرود ،مراکشز پشردازش اطاعشات بشدن در مغشز
قرار دارند! مغز ششامل مش  ،مخ شه و سشاقه ی مغشز اسشت ،پشس در هشر صشورت بخشش ششنوایی یشا بخشش تعشادلی بشه یکشی از قسشمتهای مغشز
میروند و در بخش از مغز پردازش میشوند.
گزینه  )1رشتههای متصل به عدسشی فاقشد قشدرت انقبشات هسشتند (بافشت ماهی شهای نیسشتند) ،وییفشهی ایشن رششتهها فقشط انتقشال نیشروی
انقباضی سلولهای ماهی هی مژکی برای عمل تطابق در عدسی است.
گزینه  )2هوای گوش بیرونی ورود بخش گوش میانی نمیشود چون پرد ه صماخ مانع از عبور هوا میشود!
گزینه  )3گیرنشدههای اسشتوانهای در نشور کشم بیشتشرین تحریشک را دارنشد و گیرنشدههای مخروطشی در نشور زیشاد بیشتشرین تحریشک را دارنشد،
پس حساسیت گیرندهی استوانهای با شدت نور رابطهی عکس و حساسیت گیرندهی مخروطی با شدت نور رابطهی مستقیم دارد.

ویژه آزمون مرحلــه  22آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

2

گزینه 4

دو نوع سلول مژکدار در گوش وجود دارد ،سلولهای مژکدار موجود در حلزونی گوش و سلولهای مژکدار موجودبخش دهلیزی (تعادلی) گوش
گیرندههای تعادلی در مجاری نیمدایرهای با حرکت سششر تحریک میشششوند ،پس با لرزش استتتخوان ربابی یا پرده صتتخاپ پیام تعادلی در ایگ ریرهدهها
ایجاد هخیشود( .بخش حلزوهی روش در ارتباط با صدا و لرزش بخشهای مختلف روش میاهی است.
بررسی سایر گزینهها :
این گزینه در ارتباط با هر دو گیرنده مژکدار گوش صادق اونها رو خوب به حافظه تون بسپارید :
 پس از تحریک ،پیام عصبی را به یاخته عصبی پس از خود انتقال میدهد.
 نوعی گیرنده مکانیکی هستند که مژکهایشان با پوششی ژالتینی تماس دارند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

گوش درونی



مبحث سوال  :گوش داخلی ()112

سطح سوال  :نسبتا سخت

sh
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آنالیز سوال

m

 با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود ،کانالهای یونی غشای آنها باز و تحریک میشوند.

گوش درونی مانند گوش میانی ،درون محفظهی استخوانی قرار گرفته است.

گوش درونی شامل موارد زیر است:
 -1حلزونی گوش

 -2مجاری نیم دایرهای (بخش دهلیزی)

 -1بخشی از محفظهی گوش درونی حلزون گوش نام دارد ،زیرا مثل حلزون پیچ خورده است.

همهچیز در مورد حلزون گوش :

or
to

.a
.b
.c
.d

درون گوش درونی قرار دارد.
مثل حلزون پیچ خورده است.
به طور کامل درون استخوان گیجگاهی قرار گرفته است.
در آن سلولهای مژکدار وجود دارند.

نکته :سلولهای مژکدار موجود در حلزون گوش ،جزء گیرندههای مکانیکی بوده و در شنوایی نقش دارند.
 .eدرون حلزون گوش پر از مایع است.

oo

(با کیفیتترین جزوه زیست یازدهم – مطابق آخرین تغییر کتاب درسی– هماکنون در فروشگاه لیموترش )limootoorsh.com/shop
 .fبا توجه به شکل کتاب ،حلزونی گوش دارای سه مجرا است که گیرندههای شنوایی فقط درون مجرای میانی قرار گرفتهاند.
 .gوقتی ارتعاش استخوان رکابی به این مایع میرسد ،مایع درون حلزون گوش به ارتعاش در مییابد.
 .hبا ارتعاش مایع درون حلزون گوش ،سلول های مژکدار تحریک میشوند و درون حلزون گوش پیام عصبی تولید میشود.

Li

m

نکته :عصبی که از حلزون گوش خارج میشود ،حامل پیام شنوایی میباشد.

:3

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

همهچیز دربارهی مجاری نیمدایرهای :
 )aمجاری نیم دایرهای مربوط به بخش دهلیزی (تعادل) هستند.
نکته :حلزون گوش مربوط به شنوایی است ولی مجاری نیمدایرهای مربوط به تعادل.
پس گوش هم در تعادل نقش دارد و هم شنوایی.
 )bدر گوش  3مجرای نیم دایرهای عمود بر یکدیگر وجود دارد.
نکته :هر فرد  6مجرای نیم دایرهای دارد.
 )cدرون مجاری نیمدایرهای پر از مایع است.
نکته :مایع درون مجاری نیمدایرهای با مایع درون حلزون گوش هیچ ارتباطی ندارد.

m

 )dدرون مجاری نیم دایرهای سلولهای مژکدار که توسط سلولهای پوششی در برگرفته
شدهاند.
نکته :سلولهای مژکدار موجود در مجاری نیم دایرهای جزء گیرندههای مکانیکی بوده و
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در تعادل نقش دارند.

 )eدر انسان ایستاده مجاری نیم دایرهای باالتر از حلزون گوش قرار دارند.
 )fحلزون گوش با مجاری نیمدایرهای هیچ ارتباطی ندارد.
 )gارتعاش استخوان رکابی نمیتواند سبب حرکت مایع درون مجاری نیمدایرهای و تحریک
سلولهای مژکدار تعادلی شود.
نکته :هم درون مجاری نیم دایرهای و هم درون حلزون گوش ،مایع و سلولهای مژکدار
وجود دارد.

or

نکته :عصب دهلیزی (عصب تعادلی خارج شده از مجاری نیم دایرهای) و عصب شنوایی

(عصب خارج شده از حلزون گوش) در ابتدا جدا هستند ،ولی قبل از خروج از گوش درونی
به یکدیگر متصل میشوند و عصب تعادلی-شنوایی (دهلیزی-شنوایی) را تشکیل

to

میدهند.

نکته :در انسان ایستاده عصب تعادلی (دهلیزی) باالتر از عصب شنوایی قرار دارد و مجاری نیمدایرهای باالتر از پردهی صماخ قرار گرفتهاند.
نکته :بخش انتهای مجرا و نیز گوش میانی و درونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشوند.

oo

ترکیب  :استخوان گیجگاهی جزء استخوان جمجمه بوده و پهن میباشد .پس بخش میانی آن اسفنجی و سایر بخشهای آن متراکم است.
ترکیب  :استخوان جمجه از جمله استخوانهای محوری بدن بوده که از اندام حیاتی چون مغز محافظت میکند.

ترکیب  :مفصل بین استخوانهای جمجمه (مثا همین استخوان گیجگاهی با سایر استخوانهای جمجمه) از نوع ثابت و بدون کپسول و مایع

5

m

مفصلی است.
گزینه 1

Li

طبق شکل مقابل ،سلولهای مژکدار فقط در بخشهایی
از کانال قرار دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2از شکل پیداست به باهال خط جاهبی زیر پوست و
باالتر از عصب خط جاهبی قرار ررفته است.
گزینه  )3طبق شکل اجتخاع مژکهای سلولهای مژکدار
توسط مادهی ژالتینی احاطه شده است.
گزینه  )4از به هم پیوستگ عصبهای خارج شده از سلولهای
مژکدار ،عصب خط جاهبی ایجاد میشود.

(با کیفیتترین جزوه زیست یازدهم –
مطابق آخرین تغییر کتاب درسی– هماکنون در فروشگاه لیموترش )limootoorsh.com/shop
آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :حواس در جانوران (ماهی) ( )112سطح سوال  :نسبتا سخت
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4

گزینه 1

بررسی همه گزینهها :
مورد  )1طناب ع صبی پ شتی مخ صوص مهرهداران ا ست ،در ماهی ها و نوزاد دوزی ستان گردش خون ساده ا ست و یک سامانه بی شتر وجود ندارد
درحالی که در سایر مهرهداران مثل پ ستانداران و پرندگان و خزندگان و دوزی ستان بالغ ،گردش خون م ضاعف ا ست و دو گردش خون مجزا در بدن خود

دارند( .رد گزینه)
مورد  )2طناب عصبی شکمی در حشرات دیده میشود .در حشرات دستگاه عصبی به دو صورت مرکزی و محیطی دیده میشود( .تایید گزینه)
مورد  )3تنفس در دوزیستان که گروهی از مهرهداران هستند ،به صورت ششی و پوستی است و سطح تنفسی پوست در خارج بدن قرار دارد ،در

m

مهرهدارانی که فقط دارای تنفس ششی هستند ،سطح تنفس درون بدن جانور قرار گرفته است( .رد گزینه)
مورد  )4در حشرات ،در هر بند بدن ،یک گره عصبی (نه جفت) فعالیتهای ماهی ههای همان بند را کنترل میکند( .رد گزینه)

sh
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o

7

گزینه 2

داخلیترین الیه چشم ،شبکیه است که توسط مویرگهای موجود در اطراف خودش تغذیه میشود ،الیه شفاف دوم چشم ،زاللیه است که در
تغذیه سلولهای عدسی و قرنیه نقش دارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق شکل کتاب درسی ،بخش خارج شده از گیرندههای بویایی در بینی ،با بیش از یک نورون حسی سیناپس میدهند.
نورونی که پیام بویایی را منتقل می کند ،کاما حسی است و برخاف سایر نورون های حسی که دندریت بلند دارند ،آکسون بلند و دندریت کوتاه دارد.

or

گزینه  )3سطحیترین گیرنده حس در پو ست ،گیرنده درد ا ست ،اثر تحریک محرک ،فعالیت الکتریکی غ شای سلول گیرنده تغییر میکند ،اما
حواستون باشه در صورتی که شدت تحریک به اندازهی کافی بودگیرنده پیام عصبی تولید میکند.
گزینه  )4عصب خارج شده از بخش تعادلی گوش ،آکسون یاختههای عصبی حسّی است که در تماس با گیرندههای مژکدار است.

to

8

گزینه 3

بررسی سایر گزینهها :

oo

بخ شی از گوش که با مجرای نیم دایرهای در ارتباط ا ست و نکته مهم اینجا ست که این بخش از گوش که در تعادل نقش دارد ،تحت تاثیر ارتعا شات
درون گوش میانی قرار نمیگیرد.

گزینه  )1بخشی از چشم که دارای رنگدانه است ،مشیمیه است که بخش عنبیه از آن پدید میآید ،عنبیه با تنگ و گشاد کردن سوارخ مردمک مقدار

m

نور ورودی به چشم را کنترل میکند.

گزینه  )2بخ شی از چ شم که در دقت و تیز بینی نقش دارد ،لکهی زرد ا ست که از گیرندههای مخروطی ت شکیل شده ا ست ،این گیرنده ها توانایی
تولید پیام عصبی بینایی را دارند.

Li

گزینه  )4بخشی از گوش که در ارتباط با هوای درون مجرای گوش ،گوش میانی است که در تحریک گیرندههای مژکدار درون مجرای حلزونی گوش
تاثیر دارد.

2

گزینه 3

 Dبصل النخاع است؛ بصل النخاع ،ضربان قلب و تعداد تنفس
را تنظیم میکند .بصل النخاع با تنظیم فعالیت بافت گرهی و
اثر بر آن میتواند بر ضربان قلب اثر بگذارد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  A )1جسم پینه ای است .جسم پینهای در انسان
وییفه ارتباط  2نیمکره م را بر عهده دارد و این م است
که نقش مهمی در یادگیری  ،ادراک و عملکرد هوشمندانه دارد؛
نه جسم پینهای.
گزینه  B )2تاالموس است .تاالموس در پردازش اطاعات حسی نقش دارد و این هیپوتاالموس است که مرکز تنظیم و کنترل فعالیت غدد درونریز است.
گزینه  C )4پل مغزی است ولی این مغز میانی است که باالترین بخش ساقه مغز است.

:5
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ساقهي مغز:
 ساقهي مغز در قسخت پایینی مغز قرار دارد و متشکل از بخشهایی است به از یک سو به هخاع منتهی میشتوهد و از ستوی دیگر ،به هیمبرههای مخ
و مخچه.
بخشهاي ساقهي مغز از باال به پايين به ترتيب زير است:
 -aمغز مياني

m

یاخته های عصبی مغز میاهی در فعالیت های مختلف از جخله
شنوایی  ،بینایی و حربت هقش دارهد.
برجستگی های 4راهه به مربوط به بینایی و شنواییاهد
در ایگ قسخت دیده می شوهد.ایگ برجستگیها
درارتباط باهم فعالیت می بنند بنابرایگ وقتی صدایی را
میشنویم  ،می تواهیم چشمها و حتی سر خود را به طرف منبع صدا برررداهیم.

sh
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نکته :باالی مغز میاهی تاالموس قرار دارد.

نکته :هیپوتاالموس زیر تاالموس و جلوی مغز میاهی قرار دارد.
 -bپل مغزي:
تنظیم فعالیت های مختلف از جخله ترشح بزاق  ،اشک

نکته :پشت پُل مغزی ،مخچه و جلوی آن  ،هیپوفیز قرار دارد.

 -cبصل النخاع
ادامه هخاع است به تنفس  ،فشار خون و زهش قلب را تنظیم می بند و مربز اهعکاس هایی ماهند عطسه  ،بلع و سرفه است.

or

نکته :بصل النخاع از باال به پُل مغزی و از پاییگ به هخاع متصل است.

تذکر :بصلالنخاع میتواهد تعداد ضربان ،قلب را افزایش یا باهش دهند ولی نميتوانند باعث ايجاد ضربان قلب شوند.
نکته :با افزایش ضربان قلب فاصلهی بیگ دو  Rمتوالی در الکتروباردیوررام باهش مییابد.
 وظايف ساقهي مغز موارد زير است:

 منظور از قرار دادن
اطالعات به درون دستگاه
اين است که:

 -4شربت در برخي از انعکاسها
-5
-6
-7
-8

(مثل اهعکاس بلع و استفراغ و ،)..
(توسط بصل النخاع)
تنظیم ضربان قلب و تنفس
(توسط بصل النخاع )

نکته :برجستگيهاي چهارگانه
متعلق به ساقهي مغز است.

Li

 -aاطالعات را از هخاع به مغز منتقل میبند.
 -bاطالعات را از مغز به هخاع اهتقال میدهد.
 -2اطالعات را بیگ بخشهای مختلف مغز مثل
 -3تاالموس و هیپوتاالموس رد و بدل میبند.

m

عصبي مرکزي (مغز و نخاع )

oo

 -1اطالعات را درون دستگاه عصبی
مربزی قرار می دهد.

to

نکته :ساقهی مغز از باال به هیمبرههای مخ ،از پاییگ به هخاع و از پشت با مخچه در ارتباط است.
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6

گزینه 2

هرگاه در طی پتانسیل عمل به صفر نزدیک شویم ،اختاف پتانسیل الکتریکی ،کاهش مییابد که شامل دو حالت  +33 )1 :تا صفر  -03 )2تا صفر
و هرگاه از صفر دور شویم ،اختاف پتانسیل الکتریکی ،افزایش مییابد که شامل دو حالت  )1 :صفر تا  )2 +33صفر تا – 03
به این نکته کلی توجه دا شته با شید که در طی هر حالتی ،چه ا ستراحت چه عمل ،پمپ سدیم-پتا سیم درحال فعالیت ا ست و یونهای سدیم و

پتاسیم را با صرف انرژی در دوسوی غشا جابهجا کند( .با کیفیتترین جزوه زیست یازدهم – مطابق آخرین تغییر کتاب درسی– هماکنون در فروشگاه
لیموترش )limootoorsh.com/shop
گزینه  )1در هنگام کاهش اختاف پتاسششیل الکتریکی ،اگر از  -03تا صششفر پیش برویم ،یونهای سششدیم به کمک کانالهای دری هدار به یاخته وارد
میشوند .در حالت  +33تا صفر ،یونهای پتاسیم به کمک کانالهای دری هدار از یاخته خارج میشوند.

m

گزینه  )3در هنگام کاهش اختاف پتاسیل الکتریکی ،اگر از  -03تا صفر پیش برویم ،یونهای سدیم تمایل زیادی برای ورود به یاخته عصبی دارند.
در حالت  +33تا صفر ،یونهای پتاسیم تمایل زیادی برای خروج از یاخته عصبی دارند.
گزینه  )4در هنگام افزایش اختاف پتاسشیل الکتریکی ،اگر از صشفر تا  -03پیش برویم ،یونهای سشدیم به کمک کانالهای دری هدار به یاخته وارد

Li

m

oo

to

or

sh
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o

می شوند ولی سبب مثبتتر شدن درون یاخته نسبت به خارج آن ،نمی شوند چون تا صفر فقط پیش میروند و این یعنی برابر شدن یونهای مثبت
داخل و خارج یاخته ،در حالت صفر تا  ، +33یونهای پتاسیم به کمک کانالهای دری هدار از یاخته خارج می شوند سبب مثبتتر شدن خارج یاخته
نسبت به داخل آن ،میشوند.

