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

پیش آزمون شماره 1
1317/27/02

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  20سوال

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

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3
تاالموس ،مهمترین مرکز تقویت اغلب اطالعات حسی است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1مرکز تنظیم وضعیت و هماهنگی حرکات بدن ،مخچه است.
گزینه  )2بیشتر پردازش اطالعات حسی و حرکتی ،در قشر خاکستری مخ انجام میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )4تنظیم تنفس و ضربان قلب در بدن ،توسط بصلالنخاع صورت میگیرد.
مبحث سوال  :دستگاه عصبی مرکزی ()111

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

ساقهي مغز:

m

 ساقهي مغز در قسمت پاييني مغز قرار دارد و متشکل از بخشهايي است که از يک سو به نخاع منتهي مي شــــون و از ســــو ،دي ر به
نيمکرهها ،مخ و مخچه.

بخشهاي ساقهي مغز از باال به پايين به ترتيب زير است:

نکته :باال ،مغز مياني تاالموس قرار دارد.

rs

h.

co

 -aمغز مياني
ياخته ها ،عصبي مغز مياني در فعاليت ها ،مختلف از جمله
شنوايي بينايي و حرکت نقش دارن .
برجست ي ها4 ،گانه که مربوط به بينايي و شنواييان
در اين قسمت دي ه مي شون .اين برجست يها
درارتباط باهم فعاليت مي کنن بنابراين وقتي ص ايي را
ميشنويم مي توانيم چشمها و حتي سر خود را به طرف منبع ص ا برگردانيم.
نکته :هيپوتاالموس زير تاالموس و جلو ،مغز مياني قرار دارد.

to
o

 -bپل مغزي:

تنظيم فعاليت ها ،مختلف از جمله ترشح بزاق اشک و مخاط بيني
نکته :پشت پُل مغز ،مخچه و جلو ،آن هيپوفيز قرار دارد.
 -cبصل النخاع

ادامه نخاع است که تنفس فشار خون و زنش قلب را تنظيم مي کن و مرکز انعکاس هايي مانن عطسه بلع و سرفه است.

lim
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نکته :بصل النخاع از باال به پُل مغز ،و از پايين به نخاع متصل است.

تذکر :بصلالنخاع ميتوان تع اد ضربان قلب را افزايش يا کاهش دهن ولي نميتوانند باعث ايجاد ضربان قلب شوند.
نکته :با افزايش ضربان قلب فاصله ،بين دو  Rمتوالي در الکتروکارديوگرام کاهش ميياب .

نکته :ساقه ،مغز از باال به نيمکرهها ،مخ از پايين به نخاع و از پشت با مخچه در ارتباط است.
 وظايف ساقهي مغز موارد زير است:
 -1اطالعات را درون دست اه عصبي مرکز ،قرار مي ده .

 منظور از قرار دادن اطالعات به درون دستگاه عصبي مرکزي (مغز و نخاع ) اين است که:
 -bاطالعات را از مغز به نخاع انتقال ميده .
 -aاطالعات را از نخاع به مغز منتقل ميکن .
 -2اطالعات را بين بخشها ،مختلف مغز مثل تاالموس و هيپوتاالموس رد و ب ل ميکن .
 -3شرکت در برخي از انعکاسها (مثل انعکاس بلع و استفراغ و ( )..توسط بصل النخاع)
 -4تنظيم ضربان قلب و تنفس (توسط بصل النخاع )
نکته :برجستگيهاي چهارگانه متعلق به ساقهي مغز است.

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،میخوای ساختار مغز رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با برنامهای
ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت ساختار مغز
رو ببینی یا به کانال آپارت لیموترش به نشانی  aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) در دستگاه عصبی مرکزی نورون رابط قرار دارد .نورون رابط فاقد غالف

میلین است( .رد گزینه)
مورد دوم) نورونها دارای کانالهای سدیمیاند .نورونها میتوانند سلول پیشسیناپسی

یا پس سیناسی باشند( .رد گزینه)
مورد سوم) سلول پس سیناپسی در مجاورت پایانهی آکسون قرار دارد( .رد گزینه)
موارد زیر میتوانند سلول پس سیناپسی باشند:

m

نورونهای حسی ،حرکتی و رابط

یاختههای ماهیچهای صاف ،قلبی و ارادی

غدد درونریز و غدد برونریز

نکته :در غدد برونریز مجرا (یا ساختارهای لوله مانند) وجود دارد.

آنالیز سوال

co

مورد چهارم) در همهی سلولهای پس سیناپسی گیرندهی ماقلهای عصبی وجود دارد( .تایید گزینه)
نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه عصبی ()111

سطح سوال  :متوسط

h.

دست اه عصبي با ساختار و کار ويژه ا ،که دارد در جهـت اياـاد همـاهن ي بـين اعمـال سـلولهـا و انـ ام هـا ،مختلـف بـ ن بـه وجـود آمـ ه و تکامـل
يافته است .در اين دستگاه دو نوع بافت زير وجود دارد:

بافت غيرعصبي

بافت عصبي

بافت غير عصبي

rs

منظور از بافت غير عصبي پوشش پيوندي است که اطراف عصبها را احاطه کرده است.

to
o

در مورد اين بافت بايد مطالب زير را بدانيد:

 )aپوشش اطراف عصبها ( نه دن ريت و آکسون) از نوع بافت پيوندي محکم است.

 )bبافت پيون  ،منشاء عصبي ن ارد و توانايي ايااد پيام عصبي ه ايت پيام عصبي و انتقال آن را ن ارد.
 )cبافت پيون  ،عصبها را احاطه ميکن  .بع اً ميفهمي که اين عصبها (منظور عصبها ،مغز ،و نخاعي است) جز دستگاه
عصبي محيطياند و در دستگاه عصبي مرکزي (مغزي و نخاع) وجود ندارد.
درون بافت عصبي دو نوع ياخته وجود دارد:

 -1ياخته عصبي

 -2ياخته پشتيبان

 -1ياخته عصبي دارا ،دندريت ،جسم ياخته اي و آکسون هستن .
خواص ويژهي آنها موارد زير است:
 )aنسبت به محرکها تأثير پذير هستند.
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بافت عصبي

ترکيب :گيرن هها ،حس اثر محرکها ،خارجي (محيطي) را به پيام عصبي تب يل ميکنن .

 )bبع از آن که اثر محرک به پيام عصبي تب يل ش درون رشتهها ،ياخته (مثل دن ريت و آکسون) جريان عصبي ايااد ميشود.
 )cجريان عصبي در طول ياخته عصبي (دن
)d

ريت  جسم ياخته ا ،

آکسون) به حرکت در ميآي و از يک نقطه ،ياخته به

نقطه ،دي ر همان ياخته ه ايت ميشود .به اين ميگن هدايت جريان عصبي.

نکته :ه ايت جريان عصبي در طول يک ياخته عصبي است.
 )eوقتي پيام عصبي به انتها ،آکسون (پايه ،آکسون) رسي جريان عصبي از ياخته عصبي به سلول بعدي منتقل ميشود .به اين
ميگن انتقال پيام عصبي.
نکته :ه ايت جريان عصبي الکتريکي و انتقال پيام عصبي شيميايي است (در سطح کتاب درسي)
نکته :هدايت جريان عصبي در طول يک ياخته است ولي انتقال جريان عصبي از يک ياخته عصبي به سلول دي ر است.
توجه :موارد مذکور در درس نامهها ،بع  ،موشکافانه بررسي ش ه است پس ن ران نباشي !
 -2ياخته پشتيبان ،نوعي ياخته غير عصبي است که جزء بافت عصبي است .پس آن موارد  aتا  dکه باال گفتم در آنها رخ
نميده .
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گزینه 4

نورونهای ح سی پیام ع صبی را از اندامهای حس به مغز و نخاع میفر ستند ولی نورونهای حرکتی پیامهای مغز و نخاع را به ماهیچهها و اندامهای
دیگر مانند غدهها میبرند .بنابراین نورونهای ح سی پیام ع صبی را به د ستگاه ع صبی مرکزی نزدیک و نورونهای حرکتی پیام ع صبی را از د ستگاه
عصبی مرکزی دور میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جهت پیام عصبی در طول نورون یک طرف بهصورت زیر است:
دندریت ⟵ جسم یاختهای ⟵ آکسون ⟵ پایانهی آکسون
گزینه  )2ناقلهای عصبی در پایانهی آکسون ذخیره شده و از پایانهی آکسون به مایع میان یاختهای (نه خون) ترشح میشوند.
گزینه  )3رشتههای نورونها از جسم یاختهای منشأ میگیرد.

m

یاخته عصبی حسی

در رابطه با یاخته های عصبی حسی مطالب زیر را آوردیم:

co

 )aاطالعات حسی را از اندامهای حس به دستگاه
عصبی مرکزی منتقل میکند.

ترکیب :پوست ،چشم ،گوش ،بینی ،زبان و  ...اندام حسی هستند.
ترکیب :گیرنده های حس (مانند گیرندههای دما،

 )bدندریت اغلب یاخته های عصبی

حسی بزرگتر از آکسون آنها است.

کوچکتر از آکسون آن میباشد و دندریت آن دارای مژک است.
 )cدریاخته های عصبی حسی هم دندریت و
هم آکسون توسط غالف میلین احاطه شده است.

to
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ترکیب :دندریت یاخته عصبی حسی عصب بویایی

rs

h.

درد ،مکانیکی ،نور و شیمیایی) اثر محرک را به پیام
عصبی تبدیل میکنند .پیام عصبی ایجاد شده توسط
یاخته های عصبی حسی به مغز و نخاع ارسال میشود.

 )dیاخته های عصبی حسی هم در اعصاب حسی و هم در اعصاب مختلط (حسی -حرکتی) وجود دارد.
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 )eدر ریشهی پشتی اعصابی که به نخاع وارد میشوند ،جسم یاخته ای ،آکسون و دندریت یاخته های عصبی حسی وجود دارد.

نکته :در ریشهی پشتی اعصاب نخاعی ،دندریت و آکسون یاخته عصبی حسی از محل مشابهای از جسم یاخته ای خارج میشود( .طبق شکل )2-2
ترکیب :سلولهای استوانهای ،مخروطی و بویایی دو قطبی هستند و محل ایجاد دندریت و آکسون آنها مقابل یکدیگر است.

 )fدر یاخته عصبی حسی ،دندریت پیام عصبی را از محیط یا درون بدن به جسم یاخته ای وارد میکند و آکسون پیام عصبی را از جسم یاخته ای به
سمت دستگاه عصبی مرکزی میفرستد.
نکته :در ابتدای گروهی از یاخته های عصبی حسی سلول گیرنده وجود دارد.
یاخته های عصبی حرکتی
 یک دنیا مطلب درمورد یاخته های عصبی حرکتی:

 )aیاخته های عصبی حرکتی :فرمانهای مغز و نخاع را به ماهیچهها (صاف ،قلبی و اسکلتی) و غدهها میبرند.
 )bآکسون یاخته ی عصبی حرکتی بزرگتر از دندریت آنهاست.
 )cفقط در آکسون یاخته عصبی حرکتی غالف میلین و گره رانویه وجود دارد.
 )dیاخته عصبی حرکتی هم در اعصاب حرکتی و هم در اعصاب مختلط (حسی -حرکتی) وجود دارد.

 )eجسم یاخته ای یاخته عصبی حرکتی که از ریشهی شکمی عصب نخاعی خارج میشوند ،درون بخش خاکستری نخاع قرار دارد.
نکته :در ریشه شکمی عصبهای نخاعی فقط آکسون یاخته عصبی حرکتی یافت میشود.
نکته :اع صاب سمپاتیک و پارا سمپاتیکی که از مغز و نخاع خارج می شوند همگی دارای یاخته ع صبی حرکتی ا ست این یاخته های ع صبی در د ستگاه ع صبی
مرکزی قرار دارد.
 )fدر یاخته عصبببی حرکتی ،دندریت پیام عصبببی را به جسببم یاخته ای نزدیک میکند ولی آک سونها پیام حرکتی را از جسببم یاخته ای و دسببتگاه
عصبی مرکزی دور میکنند.

ویژه آزمون مرحلــه  20مهر قلم چی
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گزینه 3

منظور از پوشببش لیپیدی در اطراف آکسببون ،غالف میلین اسببت .غالف میلین توسببط نوع
خا صی از سلولهای پ شتیبان ساخته می شود سلولهای پ شتیبان جز بافت ع صبی بوده و
سلول غیرعصبی هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بافت عصبی دو نوع یاخته  )1 :یاخته عصبی (نورون)  )2یاخته غیرعصبی
(پشتیبان) حضور دارند.
گزینه  )2محرکهای درونی مثل گرسبببنگی ،دمای بدن و  ....سببببب فعالیت دسبببتگاه
عصبی و تنظیم فعالیتهای بدن میشود.
گزینه  )4محرک خارجی مثل داغی یک جسببم ،سبببب بروز انعکاس میشببود که نوعی

m

پاسخ غیرارادی ماهیچهها محسوب میشود.

co
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گزینه 3

بررسی سایر گزینهها :

h.

در هر بخ شی از نورون که غالف میلین ندارد (پایانهی آک سون و ج سم یاختهای) ،میتواند پیام ع صبی و پتان سیل عمل ایجاد شود .ج سم یاختهای و
پایانهی آکسون هیچوقت توسط غالف میلین احاطه نشده است.
گزینه  )1پایانهی آکسون محل ذخیره ناقل عصبی است.

گزینه  )4هسته و شبکهی آندوپالسمی درون جسم یاخته ای قرار دارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار نورون ()102

در مورد آکسون باید مطالب زیر را بدانید:
 )aرشتهای استوانهای شکل و لوله مانند است.
 )bقطر آن از ابتدا تا انتها ثابت است.

to
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آنالیز سوال

rs

گزینه  )2دندریت پیام عصبی را به جسم یاخته ای نزدیک میکند.

سطح سوال  :نسبتا سخت

 )cبراساس نوع یاخته عصبی قطر و طول آن متفاوت است.

lim
oo

مثال :آکسونهای حرکتی خارج شده از اعصاب نخاعی که به ماهیچههای پا عصبدهی میکنند خیلی طویل است( .طبق شکل )
همهی آکسونها از ناحیهی هرمی شکل جسم یاخته ای منشاء میگیرند (طبق شکل)

 )dدرون آکسون سیتوپالسم ،میکروتوبول (اسکلت سلولی) ،میتوکندری و  ...یافت میشود.

نکته :غشاسازی توسط شبکه آندوپالسمی زبر صورت میگیرد .بنابراین غشای آکسون تو سط شبکهی آندوپالسمی زبر در جسم یاخته ای ساخته
میشود.
 )eآن د سته از انتقال دهندههای ع صبی و سایر موادی (مثل برخی از هورمونها) که تو سط اندامکهای ج سم یاخته ای ساخته می شود
توسط آکسون به سمت پایانهی آکسون منتقل میگردد.
 )fبی شتربخشهای غ شای پال سمایی آک سون یاخته ع صبی ح سی و یاخته ع صبی حرکتی (برخالف نورون رابط) تو سط غالف میلین احاطه
شده است.

 -4بخش انتهایی آکسون معموالً شاخهدار است و انتهای هر شاخه از این انشعابها ،متسع بوده و پایانهی آکسون نام دارد ( .طبق شکل)
با توجه به شکل کتاب میتوانیم مطالب زیر را استنباط کنیم:
 )aپایانهی آکسون پیازی شکل و متسع است.
 )bدرون پایانهی آکسون اغلب یاخته های عصبی انتقال دهندهی عصبی ذخیره میشود.
نکته :انتقال دهندههای عصبی درون وزیکول بستهبندی شده است.
 )cدرون پایانهی آکسونی یاخته های عصبی سنتز کنندهی هورمون ،هورمون ذخیره میشود نه انتقال دهندهی عصبی( .فصل  4زیست )2
نکته :در پایانهی آکسون نورونها تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد.

4
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گزینه 3
بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) هر دو در انتقال پیام عصبی نقش دارند( .رد «الف»)
گزینه ب) هر دو باالتر از پل مغزی قرار دارند( .رد «ب»)
گزینه ج) هر دو در ارتباط با سامانه لیمبیک هستند( .رد «ج»)
گزینه د) هیپوتاالموس مرکز احساس گرسنگی است( .تأیید «د»)

آنالیز سوال

تاالموس

m

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی ،دامدار

مبحث سوال  :تاالموس و هیپوتاالموس ()111

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

 تاالموس ،ساختاری از مغز است که باالی ساقهی مغز (مغز میانی) قرار دارد.
نکته :هیپوتاالموس پایینتر از تاالموس قرار دارد.
 در مورد تاالموس باید مطالب زیر را بدانید:
 -1محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی است.

h.

 -2در مسیر حرکت پیامهای حسی به طرف قشر مخ قرار دارد.
 -3در پردازش اطالعات حسی نقش مهمی دارد.

rs

 -4اغلب پیام های حسی در تاالموس گرد هم میآیند و تقویت می شوند( .برای ثبت پیام الکتریکی قلب و اختالف پتانسیل دو سوی سلول ،پیام
باید تقویت شود).
 -5تاالموس پس از تقویت اطالعات حسی ،آنها را به بخشهای مربوطه در قشر مخ جهت پردازش نهایی میفرستد.

to
o

نکته :تا وقتیکه پیامهای حسی (به جز پیام بویایی) در تاالموس تقویت نشوند ،مغز نمیتواند آنها را پردازش کند.
نکته  :در هر فرد دو عدد تاالموس وجود دارد .تاالموس بیضی شکل است و توسط شبکهی گستردهای ازیاخته های عصبی احاطه شده است.
نکته :اغلب اطالعات حسی (به جز اطالعات بویایی) مانند اطالعات شنوایی ،چشایی ،تعادلی ،حبببسهبببای پوسبببتی و  ...توس ـط تاالموس تقویت
میشوند.

ترکیب  :تاالموس ،اطالعات بینایی را به لوب پسسری ،شنوایی را به لوب گیجگاهی ،تعادلی را به مخچه و  ...ارسال میکند.

lim
oo

نکته :بیشتر اطالعات حسی در مخ پردازش میشود.

ترکیب :لوبهای بویایی (که بخشی از دستگاه لیمبیک است) در باالی حفرهی دماغ قرار دارد و پیامه بای بوی بایی وارد ل بوبه بای بویایی میشود و به
تاالموس نمیرود .بنابراین تاالموس در تقویت اطالعات بویایی نقش ندارد.
هيپوتاالموس

 هیپوتاالموس غدهای درونریز است که پایینتر از تاالموس (تقریباً روبه روی مغز میانی) قرار دارد و کوچکتر از تاالموس است.
خود هیپوتاالموس به تنهایی کارهای زیادی انجام میدهد مانند:

-1هیپوتاالموس با مرتبط کردن دستگاه های عصبی و هورمونی هم ایستایی بدن را حفظ می کند.
-2هیپوتاالموس تنظیم کننده گرسنگی و تشنگی است .

نکته :تحریک بخشهایی از هیپوتاالموس میتواند باعث کاهش یا افزایش احساس تشنگی و گرسنگی در فرد شود.

ترکیب :هیپوتاالموس هورمون ضد ادراری سنتز میکند .ای بن هورم بون س ببب اف بزایش ب باز ج بذب آب از کلی بهه با میشود( .در فصل  4مفصل در
موردش بحث کردیم)
 -1هیپوتاالموس به دمای خون (که در هیپوتاالموس جریان دارد) حساس است و دمای بدن را تنظیم میکند.
ترکیب :افزایش دمای بدن (تب) در اثر ورود عوامل بیماریزا به بدن مربوط به دومین خط دفاع غیر اخت صا صی ا سببببت کببببه تو سببببط
هیپوتاالموس رخ میدهد.
ترکیب :اندوتوکسین و در افراد مبتال به ماالریا ،با تحریک هیپوتاالموس دمای بدن افزایش مییابد
 -2هیپوتاالموس همچنین تعداد ضربان قلب  ،فشار خون و خواب را تنظیم می کند..
نکته :هيپوتاالموس از بخشها ،دي ر مغز اطالعاتي درباره،شرايط دروني و بيروني ب ن به دست ميآورد.
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گزینه 3

ری شهی پ شتی محتوی نورون ح سی و ری شهی شکمی محتوی نورون حرکتی ا ست .ری شهی پ شتی پیام ح سی را به نخاع نزدیک و ری شهی
شکمی پیام حرکتی را از نخاع دور میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1عصبهای مغزی سه حالت دارند  -1 :منحصرا حسی  -2منحصرا حرکتی  -3مختلط که در این صورت یا پیام عصبی را از مغز
دور میکنند یا به آن نزدیک میکنند ،عصبهای نخاعی نیز همگی مختلط هستند و میتواند پیام عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی دور یا به آن
نزدیک کنند.
گزینه  )2در نورونهای حسی وحرکتی ،پیام عصبی به صورت یکطرفه هدایت میشود و درطول نورون جابهجا میگردد.
حرکتی جهت پیام عصبی یک طرفه و در اعصاب مغزی مختلط جهت حرکت مثل اعصاب نخاعی دوطرفه است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

8

گزینه 2

مبحث سوال  :دستگاه عصبی محیطی ()111

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )4در ع صب های نخاعی به دلیل مختلط بودن جهت حرکت پیام ع صبی همواره دو طرفه ا ست ،در اع صاب مغزی منح صرا ح سی یا

دستگاه لیمبیک در موارد زیر نقش دارد:

تذکر :دستگاه لیمبیک تاالموس را به هپیوتاالموس وصل نمیکند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه عصبی مرکزی ()111

سطح سوال  :نسبتا سخت

to
o

9

گزینه 3

rs

آنالیز سوال

h.

 )aحافظه
 )bیادگیری
 )cاحساسات مختلف ،مانند احساس رضایت ،عصبانیت و لذت

موارد زیر هیچوقت نمیتوانند دارای غالف میلین باشند:
 )aپایانهی آکسون (گره سیناسی ،انتهای آکسون ،پایانهی پیشسیناسی

نکته :ناقلهای عصبی درون وزیکولهایی در پایانهی آکسون ذخیره میشوند.
 )bجسم سلولی نورونها

آنالیز سوال

تذکر :منظور از قطعهی بین گرهای ،غالف میلین است.
 )dبخشهایی از نورون که گیرندهی ناقل عصبی دارد.
با توجه به چیزهایی که اآلن گفتم موارد ج و هب دارای غالف میلین هستند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی ،دامدار

10

گزینه 4

بین عصبببب نخاعی و نخاع ،ریشبببههای
پشتی و شکمی قرار دارد.
در ریشببههای پشببتی و شببکمی جهت
حرکت پیام عصبی یک طرفه است.
ریشهی پشتی :اندام حس ⟵ نخاع
ریشــهی شــکمی :نخاع ⟵ غدهها و
ماهیچهها

lim
oo

نکته :هسته و شبکهی آندوپالسمی نورون ،فقط درون جسم سلولی قرار دارد.
 )cبخشهایی از غشا که بین دو غالف میلین وجود دارد.

مبحث سوال  :ساختار یاخته عصبی ()111

سطح سوال  :سخت

6
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گزینه 3

جسم یاختهای نسبت به سایر بخشهای نورون ،سیتوپالسم بیشتری دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جسم یاختهای و پایانهی آکسون هیچگاه توسط غالف میلین (پوشش لیپیدی) احاطه نمیشود.
گزینه  )2هرچی سیناپس هست اینجا آوردیم:
پایانهی آکسون ⟵ دندریت
پایانهی آکسون ⟵ آکسون
پایانهی آکسون ⟵ غده

گزینه  )4هسته ،هستک و شبکهی آندوپالسمی فقط در جسم یاختهای قرار دارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

12

m

آنالیز سوال

پایانهی آکسون ⟵ جسم یاختهای
پایانهی آکسون ⟵ پایانهی آکسون
پایانهی آکسون ⟵ ماهیچه

مبحث سوال  :ساختار نورون ()111

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

co

با فعال شدن پارا سمپاتیک (پادهم حس) فعالیت گوار شی آغاز می شود .حرکات دودی ،میزان جریان خون در د ستگاه گوارش ،میزان تر شحات غدد
گوارشی افزایش مییابد .در این حالت میزان فعالیت قلب ،برونده قلب و تعداد ضربان قلب کاهش مییابد( .تأیید موارد «ب» و «ج»)

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،شمارشی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه خودمختار ()111

سطح سوال  :سخت

 )aاثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیهی چشم :
 با تحریک اعصاب سمپاتیک ،مردمک گشاد

rs

میشود و نور بیشتر وارد چشم میشود .هر چقدر
هم نور بیشبتر وارد چشبم شود ،یاخته های

 با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک ،مردمک تنگ
میشود و نور کمتری وارد چشمها مبیشبود.
در ایبن صبورت سبلولهبای گیرندهی نور کمتری
تحریک میشوند.
قطر مردمک) همواره در مقابل یکدیگر است. .
 )bو اما اثر پاراسمپاتیک و سمپاتیک بر قلب به
صورت تفهیمی و ترکیبی:

lim
oo

نکته :عمل سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیه (برای تغییر

to
o

گیرندهی نور بیشتری تحریک میشود.

 با فعال شدن پاراسمپاتیک ،ضربان قلب و قدرت انقباضی میوکارد کاهش مییابد .در این حالت کارآیی قلب کاهش مییابد.

نکته :با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در قلب ،فاصلهی  Rدر دو مبببوج متبببوالی الکتروکببباردیوگرام افبببزایش و تعداد ضربان در دقیقه کاهش
مییابد.

نکته :با کاهش قدرت انقباضی قلب ،میزان برونده قلب نیز بر تعداد ضربان قلب اُفت میکند.

 به طور کلی تحریک سمپاتیک در قلب ،فعالیت کلی قلب افزایش مییابد .در این حالبت ببر تعبداد ضبربان قلبب و قبدرت انقباضی قلب
افزوده میشود و کارآیی قلب به عنوان تلمبه افزایش مییابد.
ترکیب :درحالتی سمپاتیک قلب تحریک شده ،میزان مصرف  ATPدر سلولهای میوکارد قلب افزایش مبببییاببببد .و مقبببدار بیشتری گلوکز مصرف و
مقدار بیشتری مولکولهای پیرووات تولید و مصرف میشود .اینها یعنی افزایش وقوع چرخهی کبربس و فعالیبت میتوکندری.
نکته :با فعال شـدن اعصـاب سـمپاتیک در قلـب ،تعبداد ضبربان قلبب افبزایش و فاصبلهی ببین  Rدر دو مبوج متبوالی در الکتروکاردیوگرام
کاهش مییابد.
نکته :اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک نمیتوانند در قلب سبب ایجاد انقباض شود .انقباض قلب توسط بافت گرهی قلب صورت میگیرد.
 )cبا فعال شدن پاراسمپاتیک در قلب ،میزان قدرت انقباضی قلب کاهش مییابد .با کببباهش قبببدرت انقباضبببی ،ببببرونده قلبببب کاهش
مییابد .در این حالت میزان به جلو رانده شدن خون در رگ کاهش مییابد و به دنبال آن فشار خون نیز کاهش مییابد.
با تحریک اعصاب سمپاتیک قلب ،بر مقدار فشار خون افزوده میشود
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گزینه 3

منظور از تغییر اختالف پتانسیل از صفر تا  -07بخشی از نمودار زیر است که با
فلش مشخص کردیم در این مرحله اتفاقات زیر رخ میدهد:
 )aکانالهای پتاسیمی بازاند و یون پتاسیم از نورون درحال خروج است.
)b

مقدار بار مثبت درون نورون درحال کاهش است.

 )cمقدار اختالف پتانسیل درون نسبت به خارج نورون درحال افزایش است (صفر .)-07 
نکته :بعد از پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم -پتاسیم حداکثر است.

آنالیز سوال

m

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :تنظیم جریان خون ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

co
h.
rs
to
o
lim
oo

14

گزینه 2

رابط سه گوش ،رابط بین نیمکرههای مخ (نه مخچه) است.
بررسی سایر گزینهها :
با توجه به شکل کتاب درسی درست هستند.

آنالیز سوال

دقت کنید  :درخت زندگی جزئی از ساختار مخچه است.
تذکر  :یک جفت تاالموس (نهنج) در مغز انسان وجود دارد که توسط رابطی بهم متصل هستند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و شکل کتاب

مبحث سوال  :تشریح مغز گوسفند ()111

سطح سوال  :نسبتا سخت

8
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گزینه 1

سببادهترین دسببتگاه عصبببی در هیدر دیده میشببودد در این جانور نورونها،
شبکهای از رشتهها در دیوارهی بدن تشکیل میدهند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در د ستگاه ع صبی ح شرات ،طناب ع صبی شکمی در هر قطعه
از بدن جانور ،دارای یک گره عصبی است.
گزینه  )3هیدر فاقد د ستگاه ع صبی مرکزی یا محیطی ا ست چون سر و
مغز ندارد.
توجه کنید  :در ح شرات و پالناریا مغز ،تودهای مت شکل از ج سم یاختهای

m

نورونها و بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است.
گزینه  )4در د ستگاه ع صبی پالناریا ،ر شتههایی که از د ستگاه ع صبی
مرکزی جانور خارج میشود ،فاقد جسم یاختهای است.

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار
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گزینه 2

مبحث سوال  :دستگاه عصبی جانوران ()105

سطح سوال  :متوسط

h.

بررسی مههی گزینهها :

rs

گزینه الف) در مخ  0شیار وجود دارد که یکی از آنها بین لوب پیشانی و آهیانه قرار دارد( .رد «الف»)
گزینه ب) ساقهی مغز در بخش پایین مغز قرار دارد .این ساختار میتواند محل انعکاس باشد .از طرف دیگر بصلالنخاع بخشی از ساقهی مغز

to
o

است که در تنظیم تنفس و ضربان قلب نقش دارد( .هر دو جز فعالیتهای غیر ارادی هستند) (رد «ب»)
گزینه ج) مخچه پشت ساقهی مغز قرار دارد .مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است( .تایید «ج»)
گزینه د) بخشهایی از نیمکرۀ چپ به توانایی در ریا ضیات و ا ستدالل مربوط اند و نیمکرۀ را ست در مهارت های هنری تخ صص یافته ا ست.
(رد «د»)

آنالیز سوال

lim
oo

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب و مفهومی ،شمارشی مبحث سوال  :دستگاه عصبی مرکزی ()111

17

گزینه 4

منظور سؤال بخشی از شکل است که با فلش نشان دادیم.
صفر تا  +30اتفاقات زیر رخ میدهد:
)a
)b
)c
)d
)e

سطح سوال  :سخت

دریچههای کانال سدیمی باز است.
مقدار زیادی سدیم در طی انتشار تسهیل شده به سلول وارد میشود.
اختالف پتانسیل درون سلول نسبت به خارج درحال افزایش است.
در  +47دریچههای کانال سدیمی بسته و دریچه کانالهای پتاسیمی باز میشود.
به علت ورود یون سدیم به درون سلول ،مقدار یون مثبت و بار مثبت در سلول درحال افزایش است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :پتانسیل عمل ()111

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  20مهر قلم چی

18

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

مغز حشرات ،متشکل چند گره به هم جوش خورده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در هر قطعه از بدن یک (نه چند) گره عصبی وجود دارد.
گزینه  )3فعالیت ماهیچههای هر قطعه از بدن توسط گره عصبی آن بخش (نه مغز) کنترل میشود.
گزینه  )4مغز و طناب عصبی شکمی حشرات ،جزءدستگاه عصبی مرکزی است.

19

گزینه 3

co

آنالیز سوال

m

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه عصبی حشرات ()111

سطح سوال  :متوسط

همهچیز دربارهی استیلکولین:

بررسی سایر گزینهها :

rs

h.

)a
)b
)c
)d

نوعی ناقل عصبی است.
توسط نورونهای حرکتی دستگاه عصبی محیطی و دستگاه عصبی مرکزی میتواند ساخته شود.
برخالف هورمونها وارد خون نمیشود.
گیرندهی آن در غشای پالسمایی سلول پسسیناپسی (سلول ماهیچهای یا نورون) قرار دارد.

گزینه  )1در انعکاس عقب کشیدن دست ،نورون حسی ،با دو نورون رابط سیناپس میدهد.

آنالیز سوال

to
o

گزینه  )2اگر به انعکاس عقب کشیدن دست دقت کنید ،این انعکاس در پی تحریک گیرندههای درد شروع میشوند.
گزینه  )4سیناپس چه از نوع مهاری و چه از نوع تحریکی ،در همه حال اختالف پتان سیل الکتریکی دو سوی غ شای یاخته پس سیناپ سی را
تغییر میدهد ( .اگر تحریکی باشد ← کاهش اختالف پتانسیل الکتریکی
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :رشد پسین ()106

قشر مخ و بخش خاکستری نخاع:
)a
)b
)c
)d
)e
)f

محل تجمع جسم سلولی نورونهاست.
از جسم سلولی رشتههای عصبی (تارها) منشأ میگیرند.
دارای تعداد کمی دندریت و آکسون بدون میلین است.
در مغز با پردهی سه الیهی مننژ احاطه شده است.
در نخاع توسط مادهی سفید احاطه شده است.
در مغز ،بخش سفید را احاطه میکند.

بخش سفید دستگاه عصبی مرکزی:
)a
)b
)c
)d
)e

سطح سوال  :نسبتا سخت

lim
oo
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گزینه 2

اگر مهاری باشد ← افزایش اختالف پتانسیل الکتریکی)

محل اجتماع زواید نورونی است.
زواید نورونی (رشتهها) توسط غالف میلین احاطه شده است.
در مغز توسط مادهی خاکستری احاطه شده است.
در نخاع مادهی خاکستری را احاطه میکند.
در نخاع ،مادهی سفید با مننژ در تماس است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :ماده خاکستری و سفید ()111

سطح سوال  :متوسط

11

:11

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

نادرست

یاخته پس سیناپسی ،ممکن است یاخته ماهیچهای یا غده باشد.

22

نادرست

غالف میلین ،سطح تماس غشای یاختههای عصبی را با مایع بین یاختهای را کاهش (نه افزایش) میدهد.

23

نادرست

24

m

خروج ناگهانی یون پتاسیم از داخل یاخته عصبی به خارج توسط کانالهای دریچهدار پتاسیمی صورت میگیرد.
نادرست

co

در طی پتانسیل عمل در مرحلهی باال رو برخالف مرحلهی پایینرو مقدار یون سدیم درون یاخته عصبی رو به افزایش است.

h.

25

نادرست

هریک از ریشههایی که به نخاع متصل میباشد ،چه شکمی و چه پشتی توانایی هدایت یک طرفهی پیام عصبی دارد.
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