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

پیش آزمون شماره 6
8901/90/52

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســواالت و پاســخنامه تـریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6

گروه مولفان
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دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 00

m

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

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 ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله ( : )6سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش
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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 » ...................

m

 )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.

sh
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هنگامیکه اختالف پتانسیل درون نورون نسبت به خارج به  +52میرسد ،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.
در انسان با تحریک اعصابِ  ...................هیچگاه  ...................نمیشود.
 )2پاد همحس  -بر مقدار حرکات کرمیشکل 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
چند مورد عبارت زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟

« در سیناپس ،محلِ  ...................قطعاً بخشی از  ...................است» .

or

الف ـ ذخیرهی ناقل عصبی  -یاخته پیش سیناپسی
ب ـ حاوی غالف میلین  -یاخته پس سیناپسی

ج ـ تبدیل پیام شیمیایی به پیام عصبی  -یاخته پس سیناپسی

to

د ـ خروج انتقالدهندههای عصبی  -یاخته پیش سیناپسی

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

2 )2

4 )4

3 )3

oo

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.

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.

Li

m

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.

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

t.me/limootoorsh_com_bot
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گروه آموزشی لیموترش

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.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

m
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oo
m
Li
صفحه 5

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

هدیه لیموترش به دکترهای آیندهمون  یه حس خوب برای موفقیت ):

m
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m
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گروه آموزشی لیموترش راهی
برای رسیدن به :

درصد باالی زیست ،تضمین رتبه خفن کنکور 99
برای دریافت هدیه به آیدی زیر در تلگرام پیام بدید :

@Hedie_limootoorsh

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

سلولی که گره رانویه (وجود غالف میلین ) دارد ،حتماً نورون ا ست .در طی پتان سیل عمل نفوذپذیر غ شای نورون ابتدا ن سبت به یون سدیم و سپس
نسبت به یون پتاسیم افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نوروگلیاها متعلق به دستگاه عصبی است ولی نمیتواند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کند .این کار را نورونها میکنند.
گزینه  )2نوروگلیاها سلولهایی غیرعصبی و متعلق به دستگاه عصبی هستند .بعضی از این سلولها غالف میلین میسازند و بعضی دیگر در
تغذیه کردن نورونها دخالت دارند.
گزینه  )3سلولهای پسسیناپسی برای انتقالدهندههای عصبی دارای گیرنده هستند.

m

اگر سلول پس سیناپسی غده یا ماهیچه باشد؛ دیگر دندریت ،آکسون و جسم سلولی ندارد.
دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه ای که دارد ،در جهت ایاتاد اهتاا گی بتعم اعهتال ست لاتا و ادتما اتای ختت تب بتمه بته وجت د وختمه و اخت
یافته اس  .در این دستگاه دو نوع بافت زیر وجود دارد:

sh
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بافت غیرعصبی

بافت عصبی

بافت غیر عصبی

خ ظ ر از باف غعر عصبی ،پوشش پیوندی اس که اطراف عصباا را احاطه کرده اس .
در مورد این بافت باید مطالب زیر را بدانید:

 )aپ شش اطراف عصبها ( ده ددمری و وکس ه) از د ع بافت پیوندی محکم اس .
 )bباف پع دمی خ شاء عصبی دمارد و ادایی ایااد پعا عصبی ،امای پعا عصبی و ادتقال وه را دمارد.

or

 )cباف پع دمی عصباا را احاطه خیک م .بعماً خیفههعم که ایم عصباا (خ ظ ر عصباای خغزی و دتاعی اس ) جز دستگاه
عصبی محیطیاند و در دستگاه عصبی مرکزی (مغزی و نخاع) وجود ندارد.

بافت عصبی
 -1یاخته عصبی

 -2یاخته پشتیبان

to

درون بافت عصبی دو نوع یاخته وجود دارد:

 -1یاخته عصبی دارای دندریت ،جسم یاخته ای و آکسون است م.
 )aنسبت به محرکها تأثیر پذیر هستند.

 )cجریاه عصبی در ط ل یاخته عصبی

(ددمری  جسم یاخته ای  وکس ه)
به حرک در خیویم و از یک دقطهی یاخته به

m

جریان عصبی ایااد خیش د.

Li

ترکیب :گعردمهاای حس اثر خحرکاای
خارجی (خحعطی) را به پعا عصبی بمی
خیک م.
 )bبعم از وه که اثر خحرک به پعا عصبی
بمی شم ،دروه رشتهاای یاخته
(خث ددمری و وکس ه)

oo

خواص ویژهی آنها موارد زیر است:

دقطهی دیگر اهاه یاخته امای خیش د .به ایم خیگم هدایت جریان عصبی.
نکته :امای جریاه عصبی در ط ل یک یاخته عصبی اس .
 )dوقتی پعا عصبی به ادتهای وکس ه (پایهی وکس ه) رسعم ،جریاه عصبی از یاخته عصبی به سلول بعدی خ تق خیش د .به ایم
خیگم انتقال پیام عصبی.
نکته :امای جریاه عصبی ال تری ی و ادتقال پعا عصبی شعهعایی اس (در سطح کتاب درسی)
نکته :هدایت جریان عصبی در ط ل یک یاخته اس ولی انتقال جریان عصبی از یک یاخته عصبی به س ل دیگر اس .
توجه :خ ارد خذک ر در درس داخهاای بعمی خ ش افاده بررسی شمه اس پس دگراه دباشعم!
 -2یاخته پشتیبان ،د عی یاخته غیر عصبی اس که جزء بافت عصبی اس  .پس وه خ ارد  aا  dکه باال گفتم در وهاا رخ
دهیدام.

ویژه آزمون مرحلــه  29آذر قلم چی
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گزینه 3

ناقل عصبی از نوع مهاری سبب موارد زیر میشود:
 )aخروج یون مثبت از سلول افزایش مییابد.
 )cفعالیت ترشحی غدد کاهش مییابد یا متوقف میشود.

 )bاختالف پتانسیل افزایش یافته و منفیتر میشود.

ناقل عصبی از نوع تحریکی سبب موارد زیر میشود:
 )aورود یون مثبت به درون نورون افزایش مییابد( .رد «گزینه )» 3
 )cفعالیت ترشحی غدد شروع شده یا افزایش مییابد.

 )bاختالف پتانسیل کاهش یافته و رو به مثبت شدن حرکت میکند.

نکته :ماهیچهها منقبض میشوند .هنگام انقباض میونها ،طول سارکومر و فاصله دو خط  zکاهش مییابد.
نکته :انتقالدهندههای عصبی و مهاری (هر دو) سبب تغییر اختالف پتانسیل میشوند.

m
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-b

درون وزیکولهایی در پایانهی آکسون ذخیره هستند.

-c

طی فرآیند برون رانی از پایانهی آکسون به مایع میان بافتی ریخته میشوند.

ترکیب :برای وقوع فرآیند برون رانی وجود یون کلسیم ضروری است.

m

-a

در جسم سلولی یاخته عصبی پیش سیناپسی ساخته میشوند.

oo

در مورد انتقال دهندههای عصبی مطالب زیر را نوشیتم:

to

انتقال دهندههای عصبی

نکته :طی فرآیند برون رانی انتقال دهندههای عصبی ،بر وسعت غشای پالسمایی پایانهی آکسون یاخته عصبی پیش سیناپسی افزوده میشود.
تذکر :انتقال دهندههای عصبی هیچگاه وارد جریان خون نمیشوند.
-d
-e

فضای سیناپسی (مایع بین سلولی یا مایع میان بافتی) را طی میکنند.
به گیرندههای خود در غشای پالسمایی یاخته پس سیناپسی (در سیناپس) متصل میشوند.

-f

این اتصال قطعاً پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی را تغییر میدهد.

Li

ترکیب :مایع میان بافتی جزء محیط داخلی بوده و منشاء خونی دارد ولی جزء خون نیست.

تذکر :انتقال دهندههای عصبی توانایی عبور از غشای پالسمایی یاخته پس سیناپسی ندارند و وارد یاخته پس سیناپسی نمیشوند.
نکته :انتقال دهندههای عصبی چون وارد جریان خون نمیشوند پس جریان خون در انتقال آن هیچ نقش مستقیمی ندارد.
-g

ناقلهای عصبی درون فضای سیناپسی عمر کوتاهی دارند و زود محو میشوند.

تخلیه ناقل های عصبی از فضای سیناپسی به دو روش امکان پذیر است:1 :جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپس :2تجزیه ناقل عصبی توسط آنزیم
 -iتغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی منجر به بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی می شود  ( .بیماری های همچون آلزایمر و پارکینسون برای اطالعات بیشتر)
ترکیب :انتقال دهندههای عصبی برخالف هورمونها عمل سریع دارند اما مدت اثر آنها کوتاه است.
نکته :همهیانتقال دهندههای عصبی در پایانهی آکسون ذخیره میشوند.
نکته :آن دسته از انتقال دهندههای عصبی که توسط شبکهی آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی ساخته میشوند؛ توسط آکسون به پایانهی آکسون حمل میشوند.
ترکیب :هورمونهایی که توسط یاخته عصبی ساخته می شوند (اکسی توسین ،ضد ادراری ،مهار کننده و آزاد کننده) وارد جریان خون می شوند و ناقل پیام عصبی
نیستند.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

نمودار روبهرو پتانسیل عمل در نورون را نشان میدهد.
بخشهای  1و  2نشاندهندهی اختالف پتانسیل  +22است.
همهی حالتهای زیر در تمام طول پتانسیل عمل صادق است:
 فعالیت پمپ سدیم -پتاسیم

 خروج یون سدیم از نورون بهوسیلهی پمپ سدیم -پتاسیم (در خالف شیب غلظت)
 ورود یون پتاسیم به درون نورون توسط پمپ سدیم -پتاسیم (در خالف شیب غلظت)
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )1در  1کانالهای سدیمی باز و در  2کانالهای پتاسیمی بسته میشود.
گزینه  )2در  2کانالهای پتاسیمی بازاند و نفوذپذیری غشا به یون پتاسیم باالست
ولی در  1این نفوذپذیری به یون پتاسیم کم است.

sh
.c
o

گزینه  )4در  1مقدار یون سدیم در نورون رو به افزایش است .ولی در  2رو به افزایش است.

پتانسیل عمل

به طور کلی پتانسیل عمل شامل موارد زیر است:
مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی

مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی

تبدیل اثر محرک پیام عصبی

 ی ی از ویژگی اای یاخته اای عصتتبی ایم استت که خی اد م اثر محرک را به پیام ع صبی تبدیل کنند .خ ظ ر از بمی اثر خحرک به پعا

or

ع صبی ایم ا س که وقتی خحرک بر بت شی ازیاخته ع صبی اثر کرد ،در وه بتش از یاخته ع صبی به ص رت ناگهانی و شدیداختالف پتاد سع
بعم دو س ی غشاء غععر خیک م .در طی ایم غععر در زخاه بسعار ک اای پتادسع داخ غشاء دسب به خارج وه خثب ر خیش د و بالفاص ه به
حال اول خ د بر خی گردد (یع ی خامداً داخ غشاء دسب به خارج خ فی ر خیش د).

to

نکته :اولین قدم برای شروع پتادسع عه در یاخته عصبی ای که در وراخش اس  ،اثر خحرک خؤثر بر غشای یاخته عصبی خیباشم.
نکته :خحرک خی ادم داخ ی (داق عصبی و  )...یا خارجی (د ر ،گرخا و  )...باشم.

مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی

 در وقوع مرحلهی باالرو ،یونهای سدیم و کانالهای دریچهدار سدیم فعالیت دارند:

m

oo

 پتان سیل عمل عبارت ا س از تغییر ناگهانی و شدید اختالف پتان سیل بعم دو س ی غ شا .طی ایم غععر ،در زخاه ب سعار ک اای پتاد سع
داخ غ شاء د سب به خارج وه خثب ر خیو شم (خرح ه ی باالرو اختالف پتاد سع ال تری ی) و بالفا ص ه به حال اول بر خی گردد و خامداً داخ
غشاء دسب به خارج خ فی ر خیش د (خرح هی پایعم رو اختالف پتادسع ال تری ی)

 -1در شروع پتان سیل عمل دریچهی کانالهای سدیمی باز می شود و یونهای سدیم به صورت ناگهانی از طریق کانالهای مذکور
واردنورون میشوند و به صورت ناگهانی و شدید درون سلول را مثبت میکنند.
فعالع خیک م ختفاوتادم و از یک د ع دعست م.

Li

نکته :کادالاای سمیهی که در خرح هی باالرو اختالف پتادسع باز است م ،با کادالاای سمیهی و پتادسعهی که در حعم پتادسع استراح غشاء،

نکته :ورود ی هاای سمیم به دروه یاخته عصبی از طریت کادتالاتای دریهتهدار ستمیهی صت رت ختیگعترد و از دت ع انتشاار تساهیل شاده
و در جهت شیب غلظت اس در طی فرآیند مذکور  ATPمصرف نمیشود.
 -2قب از شروع پتاد سع عه (و ا گاخی که یاخته ع صبی در حال وراخش ا س ) اختالف پتاد سع دو س ی غ شای یاخته ع صبی  -07خع یول
اس  .اخا با باز شمه کادالاای سمیهی اختالف پتادسع دو س ی غشای یاخته عصبی از -07خع یول به سه صفر حرک خیک م و در دهای
به  +07خع یول خیرسم.
 -0در طی وق ع خرح هی باالرو اختالف پتادسع  ،خقمار ی هاای خثب (سمیم) دروه یاخته عصبی رو به افزایش اس  .ورود ی هاای سمیم به دروه
یاخته عصبی ا زخادی اداخه خییابم که دریههی کادالاای سمیهی باز اس  .حال در چه زمانی دریچهی کانالهای دریچهدار سدیمی بسته
میشود؟
در ابتمای شروع پتاد سع عه ( -07خع یول ) دریههی کادالاای سمیهی باز شم .حال در ادتهای خرح هی باالرو ،وقتی اختالف پتاد سع دروه
یاخته عصبی دسب به خارج وه به  +07خع یول رسعم ،دریههی کادالاای سمیم بسته شمه و دیگر ی ه سمیم وارد یاخته عصبی دهیش د.
نکته :دریههی کادالاای ستتمیم در ولتاخ خاصتتی باز و در ولتاخ (اختالف پتادستتع ) خای دیگری بستتته خیش ت د ب ابرایم خی اه دتعاه گرف که
کانالهای دریچهدار سدیمی در غشای یاخته عصبی وابسته به ولتاژ هستند.
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نکته :اولین قدم برای وغاز خرح هی باالرو پتادسع عه  ،باز شمه دریههی کادالاای سمیهی اس .
 -4دربارهی مرحلهی باالرو باید مطالب زیر را بدانید:

 تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی از  -07میلیولت تا صفر (  -07صفر)

-a
-b
-c
-d

باز شمه دریههی کادالاای سمیم (در ابتما).
ورود ی هاای سمیم به دروه یاخته عصبی از طری کادالاای دریههدار سمیهی( .بموه خصرف )ATP
خقمار ی هاای خثب (بار ال تری ی خثب ) دروه یاخته عصبی رو به افزایش اس .
باز ب ده دریههی کادالاای سمیهی (در اداخه)

 -eکاهش مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی.

 تغییر پتانسیل الکتریکی از صفر تا ( +07صفر )+07 

m

 -aکادالاای دریههدار سمیهی باز است م ( در اداخه)
 -bی هاای سمیم از طری کادالاای دریههدار سمیهی وارد یاخته عصبی خیش د( .ادتشار سهع شمه بموه خصرف )ATP
 -cخقمار (و غ ظ ) ی هاای خثب دروه یاخته عصبی رو به افزایش اس .

sh
.c
o

 -dاختالف پتانسیل از صفر تا  +07میلیولت در حال افزایش است.

 -eوقتی اختالف پتادسع دو س ی غشای یاخته عصبی به  +07رسعم ،دریههی کادالاای سمیهی بسته خیش د.
 -fدر  +07دریههی کادالاای پتاسعهی و سمیهی بسته است م( .طب گفتهی کتاب درسی)
 -gدر  +07بعش ریم خقمار ی ه دروه یاخته عصبی وج د دارد ب ابرایم در ایم حال خقمار فشار اسمزی حداکثر و پتانسیل آب حداقل اس .
مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی
 برای اداا خرح هی پایعمرو اختالف پتادسع ال تری ی ،ی هاای پتاسعم و کادالاای دریههدار پتاسعهی دقش داردم.
 -1در غشای پالسهایی یاخته اای عصبی عالوه بر کانالهای نفوذپذیر به سدیم و پتاسیم ،پمپ سدیم -پتاسیم و کانالهای دریچهدار سدیمی،

or

کانالهای دریچهدار پتا سیمی وج د دارد .کانالهای دریچهدار پتا سیمی خاد م کانالهای دریچه سدیمی واب سته به ولتاژ استتت م و وقتی

oo

to

اختالف پتادسع یاخته عصبی به  +07برسد ،باز و وقتی اختالف پتادسع به -07برسد بسته میشوند.
 -2ا گا شروع خرح هی پایعم رو اختالف پتاد سع ال تری ی ،اختالف پتاد سع بعم دو س ی غ شای یاخته ع صبی  +07خع یول ا س  .در ایم ولتاخ
دریههی کادالاای پتا سعهی باز شمه و به ط ر داگهادی ی هاای پتا سعم از یاخته ع صبی خارج شمه و سبب خی ش دم که اختالف پتاد سع دو س ی
غشای یاخته عصبی از  07خع ی ول به سه صفر و سپس به طرف خقمار خ فی ( )-07حرک ک م.
 -0در طی وق ع خرح هی پایعمرو اختالف پتاد سع  ،خقمار ی هاای خثب (پتا سعم) دروه یاخته ع صبی ،در حال کااش ا س  .خروج ی هاای پتا سعم از
یاخته عصبی ا زخادی اداخه خییابم که دریههی کادالاای پتاسعهی باز اس (یع ی ا .)-07
ترکیب :کادالاای دف ذپذیر به ی هاای سمیم و پتا سعم (در خرح هی ا ستراح ) ،پهپ سمیم -پتا سعم ،کادالاای سمیهی و کادالاای پتا سعهی ،اهگی
جزء پروتئینهای سراسری است م و سط شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته خیش دم.

m

نکته :در اههی حال اا ،چه یاخته عصتتتبی در حال وراخش باشتتتم و چه در حال پتادستتتع عه  ،خقمار ی ه ستتتمیم خ ج د در خارج از یاخته عصتتتبی
هموارهبعش ر از دروه یاخته خیباشم .از طرف دیگر همیشهخقمار ی ه پتاسعم خ ج د در یاخته عصبی بعش ر از خارج یاخته اس .
 -4دربارهی مرحلهی پایینرو باید مطالب زیر را بدانید:

Li


)a
)b
)c
)d

غععر پتادسع ال تری ی از  +07خع یول به صفر (  +07صفر):
باز شمه دریههی کادالاای پتاسعهی (در ابتما)
خروج داگهادی ی هاای پتاسعم از یاخته عصبی از طری کادالاای دریههدار پتاسعهی (بموه خصرف )ATP
خقمار ی هاای خثب دروه یاخته عصبی ) (K+در حال کااش اس .
باز ب د دریههی کادالاای پتاسعهی (در اداخه)

 )eکاهش اختالف پتانسیل الکتریکی

 تغییر پتانسیل الکتریکی صفر تا  -07میلیولت (صفر :)-07 
 )aکادالاای دریههدار پتاسعهی باز است م.
 )bی هاای پتاسعم از طری کادالاای دریههدار پتاسعهی خارج خیش دم ( ادتشار سهع شمه ،بموه خصرف )ATP
 )cمقدار و غلظت یونهای مثبت درون یاخته عصبی در حال کاهش است.
 )dاختالف پتانسیل الکتریکی از صفر تا  -07در حال افزایش است.
نکته :ا گاخی که اختالف پتادستتع به  -07خع یول رستتعم( ،وخر پتادستتع عه ) درون یاخته ع صبی خقمار زیادی یون سدیم و خارج آن خقمار
زیادی یون پتاسیم وج د دارد.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

با فعال شدن سمپاتیک در بدن ،میزان خون در دستگاه گوارش کاهش و در ماهیچههای اسکلتی افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با فعال شدن اعصاب سمپاتیک میتواند گلیکوژن مصرف شود و بر گلوکز در خون افزوده گردد.
گزینه  )2با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش ،مقدار حرکات دودی افزایش مییابد.
گزینه  )4با فعال شدن پاراسمپاتیک در چشم ،قطر مردمک کاهش یافته و نور کمتری وارد چشم میشود.
 )aاثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیهی چشم :

m

 با تحریک اعصاب سمپاتیک ،مردمک گشاد
میشود و نور بیشتر وارد چشم میشود .هر چقدر
هم نور بیشـتر وارد چشـم شود ،یاخته های

sh
.c
o

گیرندهی نور بیشتری تحریک میشود.

 با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک ،مردمک تنگ
میشود و نور کمتری وارد چشمها مـیشـود.

در ایـن صـورت یاختههـای گیرندهی نور کمتری
تحریک میشوند.
نکته :عمل سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیه (برای تغییر
قطر مردمک) همواره در مقابل یکدیگر است. .

or

و اما اثر پاراسمپاتیک و سمپاتیک بر قلب به صورت تفهیمی و ترکیبی:

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

to

نکته :با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در قلب ،فاصلهی  Rدر دو مـــوج متـــوالی الکتروکـــاردیوگرام افـــزایش و تعداد ضربان در دقیقه کاهش
مییابد.
نکته :با کاهش قدرت انقباضی قلب ،میزان برونده قلب نیز بر تعداد ضربان قلب اُفت میکند.

oo

 به طور کلی تحریک سمپاتیک در قلب ،فعالیت کلی قلب افزایش مییابد .در این حالـت بـر تعـداد ضـربان قلـب و قـدرت انقباضی قلب
افزوده میشود و کارآیی قلب به عنوان تلمبه افزایش مییابد.
ترکیب :درحالتی سمپاتیک قلب تحریک شده ،میزان مصرف  ATPدر یاختههای میوکارد قلب افزایش مـــییابـــد .و مقـــدار بیشتری گلوکز مصرف و
مقدار بیشتری مولکولهای پیرووات تولید و مصرف میشود .اینها یعنی افزایش وقوع چرخهی کـربس و فعالیـت میتوکندری.
کاهش مییابد.

m

نکته :با فعال شـدن اعصـاب سـمپاتیک در قلـب ،تعـداد ضـربان قلـب افـزایش و فاصـلهی بـین  Rدر دو مـوج متـوالی در الکتروکاردیوگرام
نکته :اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک نمیتوانند در قلب سبب ایجاد انقباض شود .انقباض قلب توسط بافت گرهی قلب صورت میگیرد.

با تحریک اعصاب سمپاتیک قلب ،بر مقدار فشار خون افزوده میشود

5

Li

 )bبا فعال شدن پاراسمپاتیک در قلب ،میزان قدرت انقباضی قلب کاهش مییابد .با کـــاهش قـــدرت انقباضـــی ،بـــرونده قلـــب کاهش
مییابد .در این حالت میزان به جلو رانده شدن خون در رگ کاهش مییابد و به دنبال آن فشار خون نیز کاهش مییابد.
گزینه 2
بررسی همهی گزینهها :

گزینه الف) پایانهی آک سون محل ذخیرهی ناقل ع صبی (یا مواد شیمیایی دیگر) ا ست .در بع ضی از موارد دو تا پایانهی آک سون در
تشکیل سیناپس نقش دارند( .رد «الف»)
گزینه ب) در سیناپس بخش حاوی میلین وجود ندارد( .رد «ب»)
گزینه ج) در سلول پسسیناپسی پیام شیمیایی به پیام الکتریکی تبدیل میشود( .تأیید «ج»)
گزینه د) انتقالدهندههای عصبی از پایانهی آکسون سلول پیشسیناپسی خارج میشود( .تأیید «د»)
گزینه هـ) در پایانهی آکسون سلول پیشسیناپسی ،پیام الکتریکی (پیام عصبی) به پیام شیمیایی تبدیل میشود( .تأیید «هـ»)
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گزینه 4

گیرندههای مخروطی ،تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکانپذیر میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مقدار ماده حساس به نور در گیرندههای استوانهای بیشتر است.
گزینه  )2هر دو نوع گیرنده نوری ،با یاختههای عصبی شبکیه در تماس هستند.

آنالیز سوال

گزینه  )3بیشترین تعداد گیرندههای مخروطی در لکهی زرد حضور دارند (نه اینکه فقط در این نقطه گیرنده مخروطی وجود داشته باشد)
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :گیرندههای نوری ( )112سطح سوال  :متوسط

m

 7گزینه 1
گیرندههایی که به تغییر طول ماهیچه حساس هستند ،گیرندههای حس وضعیت هستند ،همهی گیرندهها به جز گیرندههای درد ،پوششی از بافت
پیوندی در اطراف دندریت خود دارند.

sh
.c
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2تمام گیرندههای حس ،پیام عصبی که تولید میکنند را به یاختهی عصبی پس از خود انتقال میدهند.
گزینه  )3تمام گیرندههای حس ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات میشوند.

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

8

گزینه 4

مبحث سوال  :گیرندههای حس پیکری ( )112سطح سوال  :متوسط

or

آنالیز سوال

گزینه  )4گیرندههای حسی که از گردن به پایین قرار گرفتهاند ،پیام عصبی را از طریق ریشه پشتی نخاع ،به دستگاه عصبی مرکزی میبرند.
ولی گیرنده های حس پیکری که در صورت قرار دارند ،پیام عصبی تولید خود را به ساقه مغز وارد کرده و ارتباطی با ریشهی پشتی نخاع ندارند.

ماهیچه ی مژکی در تماس م ستقیم با ماهیچه عنبیه و م شیمیه ا ست ،ماهیچهها برای هورمونهایی نظیر ر شد و تیروئید و ان سولین و  ...دارای
گیرنده هستند.

to

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ماهیچه مژگانی (مژکی) نوعی ماهیچه صاف است و تحت تاثیر اعصاب خودمختار (نه پیکری) قرار دارند.
گزینه  )2ماهیچه مژکی تماسی با قرنیه ندارد ،تارهای ماهیچهای تند و کند در ماهیچههای اسکلتی بدن دیده میشود.
پس دارای یاختههای دوکی شکل و تک هستهای میباشد.

هیدر از گروه مرجانیان است که در دیوارهی بدن خود شبکهی عصبی از نورونها
را دارد ،این جانور گوارش مواد غذایی را در حفرهی گوارشی خود انجام میدهد.

گزینه  )1جیرجیرک ،در پای خود گیرنده مکانیکی صدا دارد ،حشرات در هر بند
از بدن خود دارای یک (نه جفت ) گره عصبی باشد.
گزینه  )2زنبورعسل ،در چشم خود گیرنده فرابنفش دارد ،حشرات به کمک منافذ
تنفسی در ابتدای (نه انتهای) نایدیس ،تبادالت گازی را انجام میدهند.
گزینه  )3ماهیها ،در خط جانبی خود گیرنده مکانیکی دارند ،در ماهیان استخوانی
که اسکلت از نوع استخوان است در مغز استخوان خود یاختههای خونی را تولید مینمایند
ولی در ماهیان غضروفی مثل کوسه ماهی ،یاختههای خونی در مغز استخوان ساخته نمیشود.

Li

بررسی سایر گزینهها :

m
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گزینه 4

oo

گزینه  )3ماهیچه ی مژکی به طور غیرم ستقیم و با کمک تارهای آویزان کننده در تماس با عد سی قرار دارد ،چون از نوع ماهیچه صاف ا ست

:7
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) هم مجاری نیمدایرهای و هم حلزونی گوش ،توسط اتسخوان گیجگاهی محافظت میشوند( .تایید گزینه )
مورد دوم) در قسمتهای خاصی از مجاری یاختههای گیرنده حضور دارند( .رد گزینه )
مورد سوم) مژکهای یاختههای گیرنده تعادلی ،همجهت با خم شدن مادهی ژالتینی ،خم میشود( .رد گزینه )
مورد چهارم) عصب تعادلی شنوایی ،به تاالموس برای تقویت پیام حسی میرود که جایی در باالیی برجستگیهای چهار گانه است.

m

(تایید گزینه )

گوش درونی

sh
.c
o



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

گوش درونی شامل موارد زیر است:
 -1بخش حلزونی

 -2بخش دهلیزی

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

 -aدرون گوش درونی قرار دارد.
 -bمثل حلزون پیچ خورده است.
 -cدر آن یاخته های مژکدار وجود دارند.

 -dمژک های این یاخته ها با پوشش ژالتینی در تماس اند.
مکانیکی بوده و در شنوایی نقش دارند.
 -eدرون حلزون گوش پر از مایع است.

oo

نکته :یاخته های مژکدار موجود در حلزون گوش ،جزء گیرندههای

to

or

همهچیز در مورد حلزون گوش:

به لرزش در می آیدو درادامه استحخوان چکشی و رکابی هم می لرزند.

m

نکته :امواج صوتی پس از عبور از مجرای گوش به پرده صماخ رسیده و پرده را میلرزاندد دسته استخوان چکشی چسبیده به پرده صماخ با لرزش صماخ

 -gوقتی ارتعاش استخوان رکابی به این دریچه میرسد ،مایع درون حلزون گوش به ارتعاش در مییابد.

Li

 -fکف استخوان رکابی روی دریچه ای به نام دریچه بیضی قرار دارد که این دریچه پرده ای غشایی است و پشت آن بخش حلزونی قرار دارد.

 -hبا ارتعاش مایع درون حلزون گوش مژک های یاخته های مژک دار خم شده کانال های یونی باز شده و این یاخته هاتحریک میشوند و درون
حلزون گوش پیام عصبی تولید میشود.
نکته :عصبی که از حلزون گوش خارج میشود ،حامل پیام شنوایی میباشد.
همهچیز دربارهی مجاری نیمدایرهای :
 -aبخش دهلیزی گوش داخلی مربوط به تعادل است.
نکته :حلزون گوش مربوط به شنوایی است ولی بخش دهلیزی مربوط بهتعادل .پس گوش هم در تعادل نقش دارد و هم شنوایی.
 -bبخش دهلیزی از دو محفظه و سه مجاری نیم دایره تشکیل شده است.
 -cدر گوش  3مجرای نیم دایرهای عمود بر یکدیگر وجود دارد.
نکته :هر فرد  6مجرای نیم دایرهای دارد.
 -dدرون مجاری نیمدایرهای پر از مایع است.
نکته :مایع درون مجاری نیمدایرهای با مایع درون حلزون گوش هیچ ارتباطی ندارد.
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 -eدرون مجاری نیم دایرهای یاخته های مژکدار حس تعادل وجود دارد.
نکته :یاخته های مژکدار موجود در مجاری نیم دایرهای جزء گیرندههای مکانیکی بوده و در تعادل نقش دارند.
 -fدر انسان ایستاده مجاری نیم دایرهای باالتر از حلزون گوش قرار دارند.
 -gحلزون گوش با مجاری نیمدایرهای هیچ ارتباطی ندارد.
 -hحرکت سردرجهت های گوناگون یاخته های مژک دار بخش دهلیزی را تحریک می کند.
-i

ارتعاش استخوان رکابی نمیتواند سبب حرکت مایع درون مجاری نیمدایرهای و تحری یاخته های مژکدار تعادلی شود.

نکته :هم درون مجاری نیم دایرهای و هم درون حلزون گوش ،مایع و یاخته های مژکدار وجود دارد.
نکته :عصب تعادلی (عصب خارج شده از مجاری نیم دایرهای) و عصب شنوایی (عصب خارج شده از حلزون گوش) در ابتدا جدا هستند ،ولی

m

قبل از خروج از گوش درونی به یکدیگر متصل میشوند و عصب تعادلی و شنوایی را تشکیل میدهند.
نکته :در انسان ایستاده عصب تعادلی باالتر از عصب شنوایی قرار دارد و مجاری نیمدایرهای باالتر از پردهی صماخ قرار گرفتاند.

sh
.c
o

نکته :بخش انتهای مجرا و نیز گوش میانی و درونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشوند.
ترکیب :استخوان گیجگاهی جزو استخوان جمجمه بوده و پهن میباشد .پس بخش میانی آن اسفنجی و سایر بخشهای آن متراکم است.

or
to
oo
m
Li

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای ساختار گوش رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با

برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای ساختار گوش
رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.

