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آنالیز دقیق سواالت
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ارائه دام های متداول تست
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 5بهمن 79

در انسان همهی یاختههایی که  ...................هستند ...................
 )1متعلق به دستگاه عصبی  -توانایی تبدیل اثر محرک به پیام عصبی دارند.
 )2غیرعصبی  -و در دستگاه عصبی فعالیت میکنند ،غالف میلین میرساند.
 )3برای مواد ناقل دارای گیرنده  -رشتههایی باریک و بلند منشعب شده از جسم یاختهای دارند.
 )4دارای گره رانویه  -طی شرایطی نفوذپذیری غشای پالسماییشان میتواند بهطور ناگهانی تغییر کند.
کدام گزینه زیر نمیتواند متن را به درستی تکمیل کند؟
« پس از اتصال انتقالدهندهی عصبیِ  ...................به گیرندهی خود در » ...................
 )1تحریکی  -تار ماهیچهی خیاطه ،فاصله دو خط  zکاهش مییابد.
 )2مهاری  -غدهی بناگوشی ،از ترشح آمیالز به درون مجرا کاسته میشود.
 )3تحریکی  -نورون پس سیناپسی ،نشت یون مثبت به خارج یاخته افزایش مییابد.
 )4مهاری  -نورون پس سیناپسی ،اختالف پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج افزایش مییابد.

هنگامیکه اختالف پتانسیل درون نورون نسبت به خارج به  +02میرسد ،قطعاً ...................
 )2نفوذپذیری غشای نورون به یون پتاسیم باال میباشد.
 )1دریچهی کانالهای سدیمی رو به باز شدن میباشد.
 )4مقدار یون سدیم درون نورون رو به افزایش است.
 )3یون پتاسیم خالف شیب غلظت وارد نورون میشود.
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در انسان با تحریک اعصابِ  ...................هیچگاه  ...................نمیشود.
 )2پاد همحس  -بر مقدار حرکات دودی روده افزوده
 )1همحس  -از میزان ذخایر گلیکوژنی بدن کاسته
 )4پاد همحس  -از مقدار نور ورودی به چشم کاسته
 )3همحس  -بر میزان خون دستگاه گوارش افزوده
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چند مورد عبارت زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
« در سیناپس ،محلِ  ...................قطعاً بخشی از  ...................است» .
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الف ـ ذخیرهی ناقل عصبی  -یاخته پیش سیناپسی
ب ـ حاوی غالف میلین  -یاخته پس سیناپسی
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ج ـ تبدیل پیام شیمیایی به پیام عصبی  -یاخته پس سیناپسی
د ـ خروج انتقالدهندههای عصبی  -یاخته پیش سیناپسی

هـ ـ تبدیل پیام الکتریکی به پیام شیمیایی  -یاخته پیش سیناپسی
1 )1

2 )2

3 )3
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وجه تفاوت گیرندههای مخروطی چشم با گیرندههای استوانهای در این است که ...................
 )2با یاختههای عصبی شبکیه در تماس هستند.
 )1مادهی حساس به نور بیشتری دارند.
 )4تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکانپذیر میکنند.
 )3فقط در امتداد محور نوری کره چشم حضور دارند.
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در انسان بالغ ،گیرندههایی که به تغییر طول ماهیچه حساس هستند ،برخالف گیرندههای ...................
 )1درد ،پوششی از بافت پیوندی در اطراف دندریت خود دارند.
 )2تماسی ،پیام عصبی را به یاختهی عصبی پس از خود انتقال میدهند.
 ) 3فشار ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات میشوند.
 )4دمایی ،پیام عصبی را از طریق ریشه پشتی نخاع ،به دستگاه عصبی مرکزی میبرند.
در چشم انسان ،ماهیچه مژکی مستقیماً در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی دارد؟
 )1مشیمیه  -تحتتأثیر دستگاه عصبی پیکری میباشد.
 )2قرنیه – میتواند دارای تارهای ماهیچهای تند و کُند باشد.
 )3عدسی  -دارای یاختههای دوکی شکل و تک هستهای میباشد.
 )4عنبیه  -در غشای یاختههای خود ،گیرندهی هورمونی دارد.
هر جانوری که در  ...................دارد ،میتواند ...................
 )1پای خود گیرنده مکانیکی صدا – در هر بند از بدن خود دارای یک جفت گره عصبی باشد.
 )2چشم خود گیرنده فرابنفش – به کمک منافذ تنفسی در انتهای نایدیس ،تبادالت گازی را انجام دهد.
 )3خط جانبی خود گیرنده مکانیکی – در مغز استخوان خود یاختههای خونی را تولید نماید.
 )4دیوارهی بدن خود شبکهی عصبی – گوارش مواد غذایی را در حفرهی گوارشی خود انجام دهد.

صفحه 1
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 5بهمن 79

چند مورد ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
« بخشی از گوش انسان که دارای مجاری پر از مایع است» ................... ،
 توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود.

 در تمام قسمتهای آن ،یاخته مژکدار مشاهده میشود.
 مادهی ژالتینی و مژکهای یاختهها در خالف جهت هم حرکت میکنند.

 عصب خروجی از آن وارد قسمتی از مغز میشود که در باالی برجستگیهای چهارگانه قرار دارد.
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