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 روانشناسی فیزیولوژیک

تست طبقه بندی شده با  579شامل  
 حل تشریحی جامع

 مقدمفاطمه صفرزاده 

 
گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند 

آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد و دكتري، و همچنين فرصت كم براي جمع
باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه

جويی در وقت و يادگيري كامالً هدفمند، راه حل مناسبی براي اين مسئله كنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه
 از شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.باشد. آرزومنديم توانسته باشيم در اين اثر ،ني

تست با تست هاي طبقه بندي شده  1111نكته  1111تست زدن براي فهم نكات كليدي هر مبحث بسيار كمک كننده است و كتب 
ستی هر مبحث، همراه با حل تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و ت

 گزينه بسيار مناسبی است.
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 منابع

 اعصاب و غدد درون ريز، انتشارات سمت یفيزيولوژ ،یسيدعل ،یروحان یـ حائر1

 محمد کريم، انگيزش و هيجان، انتشارات سمت ،یخداپناه -2

 ، انتشارات سمتنوروسايکولوژی و سايکوفيزيولوژیمحمد کريم،  ،یخداپناه -3

 فيزيولوژيک، انتشارات سمت، تهران یمحمد کريم، روانشناس ،یخداپناه -4

 جمشيد، انتشارات رشد ،یسده، فريد، کماي یاردشير، برات ،یفيزيولوژيک، ترجمه، ارض یکارلسون، نيل ر، روانشناس -5

 احمد، انتشارات دانشگاه شاهد پور،یفيزيولوژيک، ترجمه بيابانگرد، اسماعيل، عل یکاالت، جيمز، روانشناس -6

 انتشارات سمت ،یمقدمات نوروسايکولوژداود،  ،یمعظم -7

 فهرست مطالب

 کيولوژيزيف یروانشناس خچهيو تار فيتعارفصل اول: 

 کيولوژيزيف یدر روانشناس قيتحق یروش هافصل دوم: 

 های دستگاه عصبیساختمان، کارکرد و زيست شيمی سلول فصل سوم:

 ساخت دستگاه عصبیفصل چهارم: 

 دستگاه ديداریفصل پنجم: 

 و تعادل یداريدستگاه شن ششم:فصل 

 یتن تيحساسفصل هفتم: 
 يیو چشا يیايبوفصل هشتم: 

 یدستگاه حرکت فصل نهم:

 خواب و بيداریفصل دهم: 
 انگيزشفصل يازدهم: 

 هيجاندوازدهم:  فصل
 يادگيری و تفکرفصل سيزدهم: 

 فرآيند شناختی: چهاردهمفصل 
 یاختالالت روان: پانزدهمفصل 

 شناسی و اساس فيزيولوژيکی آنتعريف و جايگاه انگيزش در روانفصل شانزدهم: 
 گریتحليلنظريه روانهفدهم: فصل 

 ای هالنظريه کشانندههجدهم: فصل 

 نظريه ميدانی لويننوزدهم: فصل 

 نظريه انگيزه پيشرفتبيستم: فصل 

 نظريه يادگيری اجتماعیبيست و يکم: فصل 

 نظريه اسنادیبيست و دوم: فصل 

 نگرینظريه انسان ست و سوم:بيفصل 

 هيجانچهارم: بيست و فصل 

 یجانياختالالت هپنجم: بيست و فصل 
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 های دستگاه عصبیساختمان، کارکرد و زيست شيمی سلول

 بدن انسان از چند سلول تشکيل شده است؟ .1

1 ) 1275 10 2 ) 1250 10 3 ) 1475 10 4 ) 1350 10 

 نامند؟سيتوپالسم و هسته سلولی را چه می .2

 ( نوكلئول4 ( پروتوپالسم3 ( آكسوپالسم2 ( نوروپالسم1

 دهد؟درصد از توليد انرژی خود را از دست می 95کند و با مسموميت سلول کدام اندامک از قند و چربی انرژی توليد می .3
 ( نوكلئوتيد4 ( ميتوكندري3 ( گلژي2 ( ليزوزوم1

 کدام عنصر جزء عناصر اصلی سلول محسوب نمی شود؟ .4
1 )C 2)N 3) H 4 )Ma 

 شود؟آب چند درصد وزن سلول را شامل می .5

 درصد25( 4 درصد50( 3 درصد70( 2 درصد80( 1

 ترين توليد کننده انرژی سلول کدام است؟مهم .6
 ( نوكلئوتيدها4 ( اسيد آمينه 3 ( اسيد چرب2 ( قند1

 های غشاء سلول کدام است؟ترين مولفهمهم .7
 ( نوكلئوتيدها4 ( اسيد آمينه3 ( اسيد چرب2 ( قند 1

 کدام عبارت نادرست است؟ .8

   ( هيدروكربن آب گريز است.1

 ( كربوكسيل آب دوست است.2

  ( بخش فعال اسيد چرب آب گريز است.3

 شود.( از تركيب سه مولكول اسيد چرب با گليسرين چربی بدن ساخته می4

 ها کدامند؟مواد اصلی پروتئين .9

 ( نوكلئوتيدها4 ( اسيد آمينه 3 ( اسيد چرب2 ( قند 1

 انرژی شيميايی است؟وظيفه اصلی کدام ماده انتقال اطالعات زيستی و تامين  .11
 ( نوكلئوتيدها4 ( اسيد آمينه3 ( اسيد چرب 2 ( قند 1

 برای اينکه هر سلول فعال باقی بماند به حدود چند آنزيم نياز دارد؟ .11

1)200 2 )100 3 )50 4 )10 

 های بزرگ سلول طبقه بندی نمی شوند؟يک از موارد زير جزو مولکولکدام .12

 ( نوكلئوتيدها4 هاي نوكلئيد( اسيد3 ( پروتئين ها2 ها ( پلی ساكاريد1

 ترين پلی ساکاريد حيوانی کدام است؟مهم .13
 ( فروكتوز4 ( گليكوژن3 ( سلولز2 ( نشاسته1
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 شود؟آمينه گفته میهای کوچکتر از چند اسيد اليگوپپتيد به زنجيره .14

1)100 2)50 3)25 4 )10 

 پروتئينها : .15
 هاي شيميائی را بر عهده دارند.( به عنوان آنزيم وظيفه تسهيل و تسريع  واكنش1

  شوند.افظ تلقی می( مواد زير بنايی بافت پيوندي ومح2

  ها شركت دارند.( در ساخت غشاء سلول، تنظيم سوخت و ساز آن و ساخت گيرنده3

 ( همه موارد4

 شود؟در انسان اطالعات ژنتيکی در کدام مولکول رمزگردانی می .16
  ( اسيدريبونوكلئوتيک2 ( اسيد دزوكسی ريبونوكلئيک1

 ( آدنوزين دي فسفات4  ( آدنوزين تري فسفات 3

 دهند؟را تشکيل می DNAها ستون اصلی هر زنجيره کدام مولکول .17
 ( قند و باز4 ( فسفات و باز3 ( قند و فسفات2 ( قند و اسيد چرب1

 است؟ DNAدر انسان چند برابر  RNAميزان  .18

 برابر20تا  10( 4 برابر  10تا 5( 3 برابر  6( 2 برابر 3( 1

 ژن از کدام ماده ساخته شده است؟ .19

 ( اسيد ريبونوكلوئيک2 ( اسيد دزوكسی ريبونوكلوئيک1

 ( آدنوزين تري فسفات4  ( فسفات 3

 هسته هر سلول بدن انسان در برگيرنده چند جفت کرومزوم است؟ .21

1 )46 2 )23 3 )22 4 )21 

 جفت کروموزوم اتوزوم داريم؟ چند .21
1 )23 2 )22 3 )21 4 )1 

 هر کروموزوم حدود چند ژن دارد؟ .22

1 ) 2500 2)3600 3 )4400 4 )5200 

 ها از چند نوکلئوتيد تشکيل شده است؟لغات رمز يا کد ژن .23

1) 2 2 )3 3 )4 4 )6 

 اسيد آمينه است؟ 20ها برای لغت رمز چند تای آن 64از  .24
1 )64 2 )63 3 )61 4 )3 

 چند لغت رمزی برای شروع و خاتمه پروتئين سازی است؟ .25
1 )2 2 )3 3 )5 4 )6 

 شود؟اطالعات ژنتيکی توسط چه مولکولی رونويسی می .26

1 )DNA 2 )mRNA 3 )tRNA 4 )rRNA 
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 دهند؟مواد اصلی غشاء سلول را کدام مولکولها تشکيل می .27
 ( ازت4 ( كربوهيدرات3 ( پروتئين2 ( فسفوليپيد1

 شوند؟های فسفوليپيدی قرار دارند و موجب استحکام غشاء میکدام مولکولها در بين مولکول .28
 ( بازها4 ( فسفات 3 ( كلسترين2 ( گليكوليپيدي1

 ای )پروتئين( در غشاء سلول وجود دارد؟ربی غشاء يک مولکول ساده سفيدهبه ازاء هر چند مولکول چ .29

1)100 2 )50 3)40 4 )25 

 چه کسی فضای برون سلولی را محيط درونی بدن ناميد؟ .31
 ( نبتام4 نن( ك3 ( برنارد2 ( واتسون1

 ترين فرايند تبادل کدام است؟های موجود در آب مهممولکولبرای  .31

 3و  2( 4 ( نفوذپذيري3 ( انتقال غيرفعال2 ( انتقال فعال 1

 پمپ سديم ـ پتاسيم:  .32

  رود. ( مهم ترين فرايند انتقال فعال به شمار می1

( بيش از 2
1

3
 كند. انرژي مورد نياز سلول را مصرف می 

 دهد.( سه يون سديم را از سلول خارج و همزمان دو يون پتاسيم به درون سلول راه می3

 ( همه موارد مذكور صحيح است. 4

 شود؟آدنوزين تری فسفات در کدام اندامک توليد می .33
 ( ميتوكندري4 ( ريبوزوم3 ( ليزوزوم2 ( گلژي1

 پذيرد؟ها در کدام اندامک صورت میتوليد پروتئين .34

 ( ميتوكندري4 ( گلژي3 ( ريبوزوم2 ( ليزوزوم1

 های درون سلولی چندبرابر سطح غشاء پالسما است؟سطح غشاء اندامک .35

1)20 2 )15 3)10 4 )5  

 های درون سلولی متعلق به :وسيع ترين غشاء اندامک .36
 ( ليزوزوم است4 ( شبكه آندوپالسمی است 3 ( ميتوكندري است2 ( گلژي است1

 های محيط خارجی نورون کدامند؟ترين يونمهم .37

 سديم –( كلسيم 4 پتاسيم  –( كلسيم 3 سديم  –( كلر 2 پتاسيم –( كلر 1

 شود؟بيشترين شيب غلظت در نورونها برای کدام يون ديده می .38

 ( كلسيم4 ( كلر3 ( پتاسيم2 ( سديم1

 انسان وجود دارد؟چند سلول عصبی درمغز  .39

1 ) 1275 10 2 ) 925 10 3 ) 975 10 4 ) 1225 10 

 کند؟های ديگر برقرار میکدام بخش ارتباط يک سلول عصبی را با سلول .41
 ( پريكاريون4 ( جسم سلولی 3 ( آكسون2 ( دندريت1
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 های عصبی به چه چيز بستگی دارد؟سلول تفاوت شکل .41
 ( انشعابات جسم سلولی4 ( انشعابات آكسون3 هاي دندريتی( انشعاب2 ( انشعابات موازي 1

 تواند با کدام سلول ارتباط سيناپسی داشته باشد؟هر سلول عصبی می .42
 ( همه موارد4 ( سلول ترشحی3 اي ( سلول ماهيچه2 ( سلول عصبی 1

 احاطه شده اند. ………های بافت محافظ مخصوصی به نام سلول های عصبی ازسلول .43

 ( پيوندي4 ( نوروگليا3 ( نورون2 نژمن( 1

 کند؟کدام نوروگليا در ميلين سازی تار عصبی شرکت می .44
 ( اپانديما4 ( ماكروگليا3 ( آستروگليا2 ( اوليگودرندوگليا1

 های پتاسيم است؟کدام سلول نوروگلی ذخيره ساز يون .45

 ( اپانديما4 ( ميكروگليا3 ( آستروگليا2 ودرندروگليا( اوليگ1

 دستگاه اعصاب مرکزی شامل: .46
 ( نخاع و بصل النخاع است.4 ( قشر مخ و نخاع است.3 ( ساقه مغز و مغز است2 ( مغز و نخاع ست1

 دراعصاب پيرامونی مغز آکسون با کدام سلول پوشانده شده است؟ .47

 ( اپانديما4 مزوگليا( 3 ( سلول شوان2 ( اوليگودندروگليا1

 شوند؟های شوان احاطه میهای عصبی توسط سلولدر هنگام تحول چه ميزان از تار .48

1 )
1

5
 2 )

1

4
 3 )

1

3
 4 )

1

2
 

انند، رستغييرات محيطی و درون ارگانيزمی را به دستگاه اعصاب مرکزی میهای عصبی که اطالعات گيرندگان حسی و تار .49

 نامند؟چه می
 نباتی –( عصبی 4 حركتی –( عصبی 3 ( پيرامون رسان2 ( مركز رسان1

 کنند؟های صاف، قلب، غدد ترشحی ارسال میهای حرکتی را به ماهيچههای عصبی پيامکدام تار .51
 ( مركز رسان بدنی4 ( مركز رسان احشايی3 تی )غيرارادي(نبا –( عصبی 2 حركتی  –( عصبی 1

 کداميک از موارد زير جزو اعصاب بدنی طبقه بندی نمی شود؟ .51

 ( اعصاب احشاء4 ( اعصاب مفاصل3 ( اعصاب ماهيچه2 ( اعصاب پوست 1

 نامند؟اعصاب احشاء را چه می .52
 ( همه موارد4 ( اعصاب غيرارادي3 ( اعصاب نباتی2 ( اعصاب احشايی1

 نامند؟برد، پتانسيل غشاء را چه میوقتی سلول در وضع آرام به سر می .53

 ( پتانسيل فراخوانده4 ( پتانسيل آرامش3 ( پتانسيل فعاليت2 ( پتانسيل عمل1

 نامند؟شود، پتانسيل غشاء را چه میهنگامی که سلول فعال می .54
 ( پتانسيل آرامش4 رويداد( پتانسيل وابسته به 3 ( پتانسيل استراحت2 ( پتانسيل فعاليت1

 در وضعيت پتانسيل آرامش نفوذپذيری غشاء برای کدام يون به مراتب بهتر از ديگر يونهاست؟ .55

 ( كلسيم4 ( كلر3 ( سديم2 ( پتاسيم1
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 نامند؟پتانسيل آرامش غشاء را پتانسيل انتشار کدام يون می .56
 ( كلر4 ( كلسيم3 ( پتاسيم2 ( سديم1

 کند؟شود، نفوذپذيری غشاء در ابتدا برای کدام يون تغيير میمی هنگامی که سلول عصبی تحريک .57
 (كلسيم4 ( پتاسيم3 ( سديم2 ( كلر1

 نامند؟بخش مثبت کدام مرحله پتانسيل عمل را مقدار اضافی می .58

 ( پوالريزاسيون4 ( هيپرپوالريزاسيون3 ( رپوالريزاسيون2 ( دپوالريزاسيون1

 گردد، معرف کدام مرحله است؟سوی پتانسيل آرامش باز می زمانی که پتانسيل فعاليت به آرامی به .59
 ( پس پتانسيل قطبی شده4 ( هيپرپوالريزاسيون3 ( رپوالريزاسيون2 ( دپوالريزاسيون1

 آخرين مرحله پتانسيل فعاليت کدام است؟ .61

 ( پس پتانسيل قطبی شده4 ( دپوالريزه3 ( رپوالريزه2 ( پوالريزه1

 کشد؟طول می در اعصاب پتانسيل فعاليت چقدر .61

 ميلی ثانيه200( 4 ميلی ثانيه100( 3 ميلی ثانيه10( 2 ميلی ثانيه 1( 1

 های عصبی پوشش دار از چه نوع است؟هدايت تکانه عصبی درتار .62

 3 و 2( 4 ( هدايت مستقيم3 ( هدايت جهشی2 ( هدايت معكوس1

 نامند.سيناپس می ………های انتهايی تار عصبی را با محل ارتباط شاخه .63
 ( همه موارد4 ( سلول ترشحی )غدد(3 اي ( سلول ماهيچه2 ( سلول عصبی ديگر1

 شيار سيناپسی چقدر قطر دارد؟ .64

1 )500 500( 2 انگستروم 1000 100( 3 انگستروم100 150( 4 انگستروم50  انگستروم100

 کدام عبارت نادرست است؟ .65

 امند.ناي میماهيچه –كند، صفحه محركه عصبی اي ارتباط بر قرار می( آكسون سلولی حركتی موجود در نخاع شوكی را كه با تار ماهيچه1

  شيميائی برخوردار است. اي از ويژگی سيناپسماهيچه  -( صفحه محركه عصبی 2

 ميلی ثانيه است. 21تا  5ميلی ثانيه و مدت كاهش آن  2تا  1( مدت افزايش پتانسيل صفحه محركه 3

 ( ناقل سروتونين ناقل اصلی در سيناپس صفحه محركه عصبی است.4

 ای مهره داران کدام است؟ماده ناقل صفحه محرکه عصبی ماهيچه .66

 ( استيل كولين4 با( گا3 ( سروتونين2 ( دوپامين1

 برای توليد کدام ناقل به آنزيم کولين استيالز نياز است؟ .67
 ( استيل كولين4 ( نورآدرنالين3 ( گليسين2 ( سروتونين1

 شود؟استيل کولين توسط کدام آنزيم تجزيه می .68
 ( كاتكول اومتيل ترانسفراز4 ( كولين ترانسفراز3 ( كولين استيالز2 ( كولين استراز1

 ی حرکتی در حدود چند ارتباط سيناپسی دارد؟هر سلول عصب .69

1 )10000 2 )6000 3)4000 4 )1000 
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 کدام عبارت نادرست است؟ .71
 شود.( پتانسيل صفحه محركه در اثر فعاليت يک سيناپس صفحه انتهايی ايجاد می1

  آيد.( پتانسيل پس سيناپسی تحريكی با فعاليت همزمان چند سيناپس پديد می2

 كشد.ميلی ثانيه طول می15تا 10ميلی ثانيه و مرحله نزولی آن  2( مرحله صعود پتانسيل پس سيناپسی تحريكی 3

 انسيل صفحه محركه عصبی است.( پتانسيل پس سيناپسی بازداري شبيه پت4

 يابد؟در پديدايی پتانسيل پس سيناپسی تحريکی نفوذپذيری کدام يون افزايش می .71
 ( كلسيم و سديم4 ( كلسيم  و كلر3 ( سديم و كلر2 ( كلر و پتاسيم1

 کند؟کدام ناقل عصبی در پتانسيل پس سيناپسی تحريکی نقش مهمی ايفا می .72
 ( دوپامين4 سروتونين (3 ( گلوتامات2 ( استيل كولين1

 کدام عبارت نادرست است؟ .73

 ( در دستگاه اعصاب مركزي مهره داران نقش بازداري پس سيناپسی مهمتر از بازداري پيش سيناپسی است.1

 آيد.هاي عصبی مركز رسان بدنی و احشايی به وجود می( بازداري پيش سيناپسی بيشتر در پايانه پيش سيناپسی تار2

 نامند.هاي پديد آمده را پتانسيل پس سيناپسی تحريكی میيون( هيپرپالريزاس3

 كشد.ميلی ثانيه طوي می12تا 10ميلی ثانيه و مرحله نزول آن  2( مرحله صعود پتانسيل پس سيناپسی بازداري 4

 دهد؟کدام يونها را افزايش میتاثير ناقل بازداری بر غشاء زير سيناپسی، نفوذپذيری  .74

 2و  1( 4 ( سديم3 ( پتاسيم2 ( كلر 1

 های عصبی ديگر کدام است؟های عصبی حرکتی و اکثر سلولناقل بازداری در سلول .75
 ( استيل كولين4 ( گلوتامات3 ( گليسين2 ( گابا1

 ناقل بازداری در سلول عصبی رابط در بازداری پيش سيناپسی کدام است؟ .76
  ( دوپامين4 ( سروتونين3 گليسين( 2 ( گابا1

 شود؟استيل کولين آزاد شده از کدام عصب مغزی موجب بازداری ماهيچه قلب می .77
 ( عصب يازدهم4 ( عصب دهم3 ( عصب هفتم2 ( عصب ششم1

 شود؟استيل کولين از کدام بخش آزاد می .78

 هاي بخش مركزي فوق كليوي ( سيناپس2    هاي پيش گره سمپاتيک( سيناپس1

 ( همه موارد مذكور4اي فرمانبرندگان   هاي پس گرههاي پاراسمپاتيک و سيناپسگره (3

ه شوند، بهايی که از دستگاه اعصاب مرکزی خارج میبه اعتقاد فلدبرگ کدام ناقل عصبی به عنوان ناقل تمام آکسون .79

 آيد؟شمار می

 ( نورآدرنالين4 ( گليسين3 ( گابا2 ( استيل كولين1

 ای دستگاه سمپاتيک به استثناء غدد عرق وجود دارد؟های پس گرهتمام سيناپسکدام ناقل در  .81

 ( همه موارد مذكور4 ( دوپامين3 ( نورآدرنالين2 ( آدرنالين1

 های پايه( وجود دارد؟های حرکتی گرهکدام ناقل در دستگاه اعصاب مرکزی )هيپوتاالموس وهسته .81
 ( نورآدرنالين و سروتونين4 ( گابا وگليسين3 ا( سروتونين و گاب2 ( نورآدرنالين و دوپامين1

http://www.ravangam.com/


9 

 

 گروه آموزشی مقدم)گام(
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

www.ravangam.com 
90097030390ارتباط با شبکه های اجتماعی:   

@ravangam 
 

 شوند؟های عصبی هستند و از کدام ماده توليد میکاتکوالمين عبارت از کدام ناقل .82
 ( آدرنالين ـ نورآدرنالين ـ دوپامين / تيروزين2 سروتونين / تريپتوفان  -( آدرنالين ـ نورآدرنالين 1

 ( آدرنالين ـ نورآدرنالين ـ دوپامين / تريپتوفان4 ن( آدرنالين ـ نورآدرنالين ـ گابا / تيروزي3

 سروتونين: .83
 شود.  ( از اسيد آمينه تريپتوفان ساخته می2 ( ناقلی از دسته كاتكوالمين هاست.1

 ( اين ناقل بيشتر در تحريک مؤثر است.4 ( به مقدار زيادي در دستگاه اعصاب مركزي وجود دارد.3

 اسيد گاماآمينوبوتريک )گابا(: .84

  از اسيد گلوت امين ساخته شده است. (1

 شود.( در بازداري پس سيناپسی مهره داران مؤثر واقع می2

  ( ناقل تحريكی در دستگاه اعصاب مركزي است.3

 كند.دندريتی عمل می –پيش سيناپسی به صورت ناقل آكسو ( در بازداري 4

 ناقل تحريکی مهم دستگاه اعصاب مرکزی کدام است؟ .85

 ( سروتونين4 ( گليسين3 ( گابا2 ( گلوتامات 1

 کدام ناقل برای بازداری پس سيناپسی در نخاع شوکی اهميت دارد؟ .86
  ( سروتونين4 ( گليسين3 ( گلوتامات2 ( گابا1

 کدام عبارت درست است؟ .87
 نامند.( سيناپس الكتريكی را از نظر ريخت شناسی ، پيوندگاه می1

 بازدارنده هستند.هاي الكتريكی  معموالً از نوع ( سيناپس2

 شود.هاي الكتريكی جا به جايی يونها از طريق اليه ليپيدي غشاء انجام می( در سيناپس3

 شود.يابد سبب رپوالريزاسيون غشاء آن و پديداري پتانسيل فعاليت می( جريان الكتريكی كه از پيوندگاه به سلول عصبی دوم انتقال می4

 مصرف گلوکز به مغز اختصاص دارد؟چند درصد گردش خون و به همين نسبت  .88
 درصد 11( 4 درصد  21 (3 درصد 25( 2 درصد 51( 1

 شود؟نخاعی به چه ميزان در روز توسط شبکه کوروئيد توليد می –مايع مغزی  .89

  ميلی ليتر 1111( 4 ميلی ليتر 511( 3 ميلی ليتر 251( 2 ميلی ليتر 171( 1

 گردد؟ن پذير میباز جذب مايع مغزی نخاعی توسط چه چيزی امکا .91
 ( شبكه كوروئيد4 هاي سخت شامه( پرز3 هاي عنكبوتيه( پرز2 هاي نرم شامه( پرز1

 های مغزی شاهد کدام اختالل هستيم؟های عنکبوتيه يا تورم پردهدر انسداد پرز .91
 ( ماكروسفالی4 ( هيدرانسفالی3 ( پورانسفالی 2 ( هيدروسفالی 1
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 درست است. 1گزينه  .1

حدود بدن انسان از  1275 هاي بدن در انجام وظايف شوند. سلولهاي مختلف زنده تشكيل شده كه توسط بافت محافظ نگهداري میسلول 10

 با يكديگر متفاوتند ولی در برخی ويژگيها با يكديگر مشابهت دارند.

 درست است. 3گزينه  .2

نامند. پروتوپالسم در بر می 1سيتوپالسم و هسته سلول را محتواي سلول يا پروتوپالسمهر سول از غشاء، سيتوپالسم و هسته تشكيل شده است. 

 گيرنده اجزاي اصلی آب، محلول نمک، مواد سفيده اي)پروتئين(، مواد چربی )ليپيد( و مواد قندي )گلوسيد( است.

 درست است. 3گزينه  .3

 دهد(درصد از توليد انرژي خود را از دست      می 95ا مسموميت سلول كند و ب)اندامی كه از قند و چربی انرژي توليد می 2ميتوكندري

 درست است. 4گزينه  .4

( S( و گوگرد )P(، فسفر )O(، اكسيژن )N(، ازت )H(، هيدروژن )Cهر سلول از عناصر طبيعی محدودي ساخته شده است. شش عنصر كربن )

 دهند.درصد وزن سلول را تشكيل می 99

 درست است. 2گزينه  .5

 شود.درصد وزن سلول را شامل می 71آيد كه نزديک به از تركيب دو عنصر هيدروژن و اكسيژن آب در سلول پديد می

 درست است. 1گزينه  .6

د خون يا قند انگور( است كه درچند مرحله به كمک آيند. ساده ترين نوع قندها، گلوكز )قنترين توليد كننده انرژي سلول به شمار میقندها مهم

 شود.سوزد و به انيدريد كربنيک و آب تبديل میاكسيژن می

 درست است. 2گزينه  .7

مولكولی مركب از  –( و گروه كاربوكسيل CHهاي هيدروكربن )آيند كه از زنجيرههاي غشاي سلول به شمار میترين مولفههاي چرب مهماسيد

 تشكيل شده اند. –( COOHو يک اتم هيدروژن متصل به يک اتم كربن ) دو اتم اكسيژن

 درست است. 3گزينه  .8

سازد. است و بخش فعال اسيد چرب را می 4هستند، در حالی كه گروه كاربوكسيل آب دوست 3هيدروكربن در آب حل نمی شوند و آب گريز

ب شوند، چنانكه از تركيب سه مولكول اسيد چرهاي ديگر تركيب میمولكول هاي اسيد چرب سلول به وسيله گروه كاربوكسيل بامعموالً مولكول

 شوند.ترين منبع انرژي سلول تلقی میشود كه با مواد قندي مهم، چربی بدن ساخته می5با گليسرين

 درست است. 3گزينه  .9

 6هاي آمينها گروههاي چرب درتركيبات آنها و اسيددهند كه افزون بر مواد موجود در قندهاي آمينه مواد اصلی پروتئينها را تشكيل میاسيد

                                                           
protoplasm-1  

mitochondria-2  

hydrophob-3  

hydrophilic-4  

glycerine-5  

amine group-6  
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و  7هاي آمينه موجود در انسان مانند ميتونين( وجود دارند. در دو نوع از اسيدNH2) –مولكولی مركب از دو اتم هيدروژن و يک اتم ازت  –

 افزون بر گروه آمين يک اتم گوگرد نيز وجود دارد. 8سيستئين

 درست است. 4گزينه  .11

 11( و دو مولكول قند پنتوز9هاي نوكلئوتيد از پنج مولكول باز مختلف ازت دار )در آدنوزين تري فسفات مولكول آدنينچهارمين ماده اصلی سلول

C) مولكول قند با پنج اتم كربن،  H O5 10 ا دزاكسی ريبوز و يک تا سه مولكول اسيد ( از نوع ريبوز )مانند مولكول قند آدنوزين تري فسفات( ي5

 فسفريک تشكيل شده است. وظيفه اصلی نوكلئوتيدها انتقال اطالعات زيستی و تامين انرژي شيميايی است.

 درست است. 2گزينه  .11

هاي هاي چرب و اسيددبراي اينكه هر سلول فعال باقی بماند به حدود صد آنزيم نياز دارد. وظيفه اصلی آنزيمها اين است كه مواد قندي، اسي

 د.وآمينه موجود در مواد غذايی را به انيدريد كربنيک و آب تجزيه كند تا انرژي آزاد شده بتواند در توليد آدنوزين تري فسفات موثر واقع ش

 درست است. 4گزينه  .12

. اين مولكولها مبناي كنش زندگی را 13نوكلئيدهاي و اسيد 12، پروتئينها11هاي بزرگ سه گانه سلول عبارتند از: پلی ساكاريدهاترين مولكولمهم

 كنند.ها در ساخت اجزاي سلول، فعاليت سلول و ارگانيزم و بويژه فرايند وراثت نقش مهمی ايفا میدهند. افزون بر اين آنتشكيل می

 درست است. 3گزينه  .13

هان وجود دارد. پلی ساكاريدها نه تنها براي ذخيره سازي ترين پلی ساكاريد حيوانی ، گليكوژن است كه مشابه آن به صورت نشاسته در گيامهم

 و آماده سازي انرژي اهميت دارند؛ بلكه در ساخت بافت محافظ برون سلولی نيز موثرند.

 درست است. 4گزينه  .14

و تركيبات بيش از ده اسيدآمينه را پلی  15هاي كوچكتر از ده اسيد آمينه را اليگوپپتيد، زنجيره14هاي كوچكتر از صد اسيد آمينه را پپتيدزنجيره

 نامند.می 16پپتيد

 درست است. 4گزينه  .15

ي مواد اهاي شيميايی را به عهده دارند. افزون بر اين، مواد سفيدهاي )پروتئينها( به عنوان آنزيم وظيفه تسهيل و تسريع واكنشمواد سفيده

ركت ها به طور فعال شاخت غشاء سلول، تنظيم سوخت و ساز آن و ساخت گيرندهشوند و در سزيربنايی بافت پيوندي و بافت محافظ تلقی می

 دارند.

                                                           
methionin-7  

cysteine-8  

adenine-9  

pentose-11  

polysacharide-11  

protein-12  

nucleic acids-13  

peptide-14  

oligopeptide-15  

polypeptide-16  
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 درست است. 1گزينه  .16

يد دزاكسی هاي نوكلئيک سلول، استرين اسيدهاي بزرگی هستند كه از چند زنجيره نوكلئوتيد تشكيل شده اند. مهمهاي نوكلئيک، مولكولاسيد

هستند. در انسان و ديگر موجودات زنده اطالعات ژنتيكی در مولكول اسيد دزاكسی  18(RNAو اسيد ريبونوكلئيک ) 17(DNAريبونوكلئيک )

 شود.ريبونوكلئيک رمزگردانی می

 درست است. 2گزينه  .17

ا تشكيل ه راسيد دزاكسی ريبونوكلئيک به صورت زنجيره مضاعف منظم شده است، به طوري كه مولكول قند و فسفات، ستون اصلی هر زنجير

 كند.ها را برقرار میهاي باز ارتباط افقی بين آندهد و مولكولمی

 درست است. 3گزينه  .18

دومين نوع اسيدنوكلئيک، اسيد ريبونوكلئيک است كه به صورت زنجيره منفرداست و در هر سلول انسان پنج تا ده بار بيشتر از اسيد دزاكسی 

 قل سه نوع اسيد ريبونوكلئيک با وظايف متفاوت شناخته شده اند.ريبونوكلئيک وجود دارد. در حال حاضر حدا

 درست است. 1گزينه  .19

كنند. اين هاي موجود در هسته سلول، مجموع مواد وراثتی بدن را در ژنها رمزگردانی    میدهند كه كروموزومتصاوير ميكروسكوپی نشان می

 نوكلئيک ساخته شده اند.ژنها در انسان و ديگر موجودات زنده از اسيد دزاكسی ريبو

 درست است. 2گزينه  .21

 باشد.جفت كروموزوم می 23هسته هر سلول بدن انسان در برگيرنده 

 درست است. 2گزينه  .21

2است كه در مجموع از حدود  Yو  Xهاي جنسی و يک زوج غير مشابه به نام كروموزوم 19جفت كروموزوم مشابه به نام اتوزوم 22 100000 

 ژن تشكيل شده است.

 درست است. 3گزينه  .22

 ژن دارد.4400هر كروموزوم حدود 

 درست است. 2گزينه  .23

 نامند.می       3ها را لغت رمز يا كد هر ژن در برگيرنده لغات رمز متفاوتی است كه اين لغات رمز از سه نوكلئوتيد تشكيل شده اند كه آن

 درست است. 3گزينه  .24

؛ يعنی 34توجه به چهار نوع باز موجود در اسيد دزاكسی ريبونوكلئيک خواهيم داشت   4 4 4 شوند كه لغات رمز سه حرفی ديده می 64

 اسيد آمينه هستند. 21رمز سه حرفی براي  61ها از آن

 درست است. 2گزينه  .25

 شوند.اي )پروتئين( تلقی مید آمينه نيستند و به عنوان شروع و خاتمه مولكول سفيدهسه لغت رمزي ديگر براي هيچ اسي

                                                           
desoxyribonucleic acid-17  
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 درست است. 2گزينه  .26

شوند كه اين رونويسی می 21(RNA( هسته سلول توسط اسيد ريبونوكلئيک )DNAاطالعات ژنتيكی يا لغات رمز اسيد دزاكسی ريبونوكلئيک )

، 21هاي ريبونوكلئيک بر اساس اطالعات حامل و ايفاي نقش خود به سه گروه اسيد ريبونوكلئيک پيکنامند. اسيدفرايند را فرايند رونويسی می

ها را رونويسی كرده و اين اطالعات شوند. اسيد ريبونوكلئيک پيک، پيامطبقه بندي می 23و اسيد ريبونوكلئيک ريبوزومی 22اسيد ريبونوكلئيک ناقل

ک از شوند و براي هر يهاي اسيد ريبونوكلئيک كه در هسته توليد میآورد. به ديگر مولكولسمی میهاي موجود در شبكه اندوپالرا به ريبوزوم

 اسيد ريبونوكلئيک ناقل گويند. –دهند ها را به ريبوزومها انتقال میها متصل شده و آنو به آن -اسيد آمينه اختصاصی هستند 20

 درست است. 1گزينه  .27

دهند. قطر اين اليه مضاعف هاي آب دوست و آب گريز تشكيل میمركب از شكل بندي 24هاي فسفوليپيدياصلی غشاء سلول را مولكول مواد

 ميلی ميكرون است. 5تا  4چربی )ليپيدي( 

 درست است. 2گزينه  .28

هاي وجود دارند و در بين مولكول 25هاي قندي چربی )گليكوليپيدي(هاي فسفوليپيدي در بخش بيرونی غشاء مولكولافزون بر مولكول

 قرار دارند كه براي استحكام غشاء ضرورت دارند. 26فسفوليپيدي تعدادي مولكول كلسترين

 درست است. 2گزينه  .29

اي )پروتئين( در غشاي سلول وجود دارد كه گاهی از بيروتی همچنين به ازاي هر پنجاه مولكول چربی )ليپيد( غشاء، يک مولكول ماده سفيده

 27وپروتئينی(اي )گليكاي )پروتئينها( بخش بيرونی غشاء از نوع قندي سفيدهپوشاند. بيشتر مواد سفيدهرا می ين تا درونی ترين سطح غشاءتر

 هستند.

 درست است. 2گزينه  .31

ند كه با آن مايع ناممی 28هاي بدن توسط شكاف ظريفی از يكديگر جدا هستند. اين شكاف ظريف بين سلولی را فضاي برون سلولیتمام سلول

هاست كه با گردش دائماً در حال حركت كند. اين مايع حاوي تمام انواع نمكها و مواد مورد نياز براي حمايت سلولها را احاطه میيكسانی، سلول

در قرن  29؛ برناردهاي ارگانيزم از محيط يكسان حيات برخوردارندشود. تمام سلولاست و غلظت آن هميشه و در همه جا يكسان نگهداشته می

 نامد.بدن می 31نوزدهم آن را محيط درونی
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 درست است. 4گزينه  .31

هاي موجود نامند. براي مولكولمی 31آيدد كه اين نوع حركت مولكولها و يونها را نفوذپذيرياز برخورد ذرات مولكولها تغيير جهت حركت پديد می

ها تا جايی كه براي غشاء سلول ممانعت ايجاد نكند، سبب انتشار . نفوذپذيري براي سلولآيدترين فرايند تبادل به شمار میدر آب نفوذپذيري مهم

( گردد. فرايند نفوذپذيري )باستثناي انرژي حاصل از حركت مولكولیترين مكانيزم تبادل بدن نيز تلقی میشود. بنابراين نفوذپذيري مهممواد می

 نامند.می 32تقال غيرفعالبه انژي نيازمند نيست و به اين دليل آن را ان

 درست است.  4گزينه  .32

شود. رود كه گاهی بيش از يک سوم انرژي مورد نياز سلول براي آن مصرف میپمپ سديم پتاسيم مهم ترين فرايند انتقال فعال به شمار می

دهد. كند و انرژي در اختيار سلول قرار میتجزيه می (ATP)پروتئين ناقل سديم پتاسيم آنزيمی است كه در درون غشاء، آدنوزين تري فسفات 

 دهد. اين انرژي آزاد شده تقريباً سه يون سديم را ازز سلول خارج و همزمان دو يون پتاسيم به درون سلول راه می

 درست است. 4گزينه  .33

 توليد آدنوزين تري فسفات در غشاء درونی ميتوكندري است.

 درست است. 2گزينه  .34

 شود.هاي موجود در غشاء شبكه آندوپالسمی انجام میاي )پروتئين( در ريبوزومفيدهتوليد مواد س

 درست است. 3گزينه  .35

دهند. تمام اين اندامكها از غشاء پوشيده شده اند؛ ساخت غشاء آن مانند غشاء هاي موجود آن تشكيل میتقريباً نيمی از حجم سلول را اندامک

 پالسماست.

 درست است. 3گزينه  .36

برابر سطح غشاء  11هاي درون سلولی گيرد. سطح غشاء اندامکترين غشاء ها، غشاء شبكه اندوپالسمی است كه ريبوزومها را در بر می وسيع

 پالسما است.

 درست است. 2گزينه  .37

ت بيشتر و غلظ هاي پتاسيمهاي برون سلولی متفاوت است، به طوري كه در درون سلول غلظت يونهاي درون سلولی از غلظت يونغلظت يون

ا بار اي بهاي سفيدههاي كلر در فضاي برون سلولی و تعدادي مولكولهاي سديم كمتر از برون سلول است. در مقابل اين كاتيونها، آنيونيون

 منفی در درون سلول قرار دارند.

 درست است. 4گزينه  .38

هاي كلسيم فضاي درون سلولی ده هزار بار كمتر از فضاي برون هاي كلسيم وجود دارد، به طوري كه غلظت يونبيشترين شيب غلظت براي يون

 اي از تجزيه و تركيب سلول، مانند تجزيه و تركيبها بخش عمدهاي سيتوزول آنزيمها هستند كه به كمک آنسلولی است. بيشترين مواد سفيده

تبديل گلوكز به گليكوژن در جريان ذخيره سازي و فرايند معكوس  شود. همچنيناي ريبوزومها )پروتئينها( انجام میهاي آمينه و مواد سفيدهاسيد

 گيرد.آن در سيتوزول صورت می
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 درست است. 2گزينه  .39

)ميليارد  25دهند كه حدود هاي عصبی تشكيل میاساس دستگاه عصبی انسان را سلول ) 925  ها در مغز انسان وجود دارند.از آن 10

 درست است. 2گزينه  .41

 كند.هاي ديگر برقرار میآكسون ارتباط يک سلول عصبی را با سلول

 درست است. 2گزينه  .41

نامند. طول می 33هاي مختلفی باشند. انشعاب آكسونها را انشعاب موازيتوانند از محل خروج از جسم سلولی داراي انشعابآكسون و دندريتها می

 ها بستگی دارد.هاي دندريتی آنهاي عصبی به انشعابند. تفاوت شكل سلولهاي موازي آن بسيار متفاوت هستآكسونها  و انشعاب

 درست است. 4گزينه  .42

هاي هاي عصبی ديگر ارتباط سيناپسی داشته باشد، با سلولتواند به وسيله آكسون وانشعابات موازي آن با سلولهر سلول عصبی با اينكه می

كند. انواع ارتباط سيناپسی عبارتند از: سيناپس آكسون جسم سلولی، آكسون هاي ترشحی )غدد( ارتباط سيناپسی برقرار میاي و سلولماهيچه

 34ماهيچه اي –يتی، آكسون آكسونی و صفحه محركه عصبی دندر

 درست است. 3گزينه  .43

د، بلكه سازنهايی نيستند كه مغز و نخاع شوكی را میها تنها سلولآيند، آنهاي عصبی ساختار اصلی دستگاه عصبی به شمار میاگر چه سلول

 اطه شده اند.اح 35هاي نوروگلیهاي عصبی از بافت محافظ مخصوصی به نام سلولسلول

 درست است.  1گزينه  .44

 كنند.ها در ميلين سازي تار عصبی شرركت می)اين سلول 36توان از اوليگودندروگلياهاي نوروگلی انواع مختلف دارند كه از جمله میسلول

 درست است. 2گزينه  .45

 دهند( نام برد.میر سلول عصبی قرار ر اختياپتاسيم را د –در جريان تحريک سلول  –هاي پتاسيم هاي ذخيره ساز يون)سلول 37آستروگليا

 درست است.  1گزينه  .46

نامند. اعصاب پيرامونی ارگانيزم دسته ايی از مغز و نخاع شوكی را دستگاه اعصاب مركزي و بقيه بافت عصبی را دستگاه اعصاب پيرامونی می

 هاي ديگر احاطه شده اند.آكسونها هستند كه توسط بافت

 ست است.در 2گزينه  .47

نامند و پوشانده شده است. آكسون و سلول شوان را تار عصبی می 38هاي شوانهاي نوروگلی و سلولدر اعصاب پيرامونی هر آكسون با سلول

 هاي عصبی تشكيل شده است.اي از تارعصب از دسته
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 درست است. 3گزينه  .48

ها به نوبه خود پوشش چربی پروتئينی شوند كه اين سلولحاطه میهاي شوان اهاي عصبی توسط سلولدر هنگام تحول تقريباً يک سوم تار

ميليمتر(  2تا 1هاي عصبی در فاصله معينی )نامند. پوشش تارهاي پوشش دار )ميلين دار( میهاي عصبی را تارسازد. اين قبيل تار)ميلين( را می

 نامند.می 39شود كه اين محل را به نام كاشف آن گره رانويهقطع می

 درست است.  1ينه گز .49

ركز هاي عصبی مرسانند، تارهاي عصبی كه اطالعات گيرندگان حسی و تغييرات محيطی و درون ارگانيزمی را به دستگاه اعصاب مركزي میتار

صبی بدنی هاي عهاي حسی مناطق احشايی و تاربراي دريافت 41هاي عصبی مركزرسان احشايینامند. اين تارها خود به دو دسته تارمی 41رسان

 شوند.هاي حسی مناطق ماهيچه اي، مفصلی و پوستی تقسيم میبراي دريافت 42مركز رسان

 درست است. 2گزينه  .51

هاي نامند كه خود به دو دسته تارمی 43هاي عصبی پيرامون رسانرسانند، تارهاي عصبی كه فرمانها را از دستگاه اعصاب مركزي به پيرامون میتار

هاي )غيرارادي( براي ارسال پيام حركتی به ماهيچه 45نباتی –هاي عصبی هاي اسكلتی و تارارسال پيام حركتی به ماهيچهبراي  44حركتی –عصبی 

 شوند.صاف، ماهيچه قلب و غدد ترشحی، طبقه بندي می

 درست است. 4گزينه  .51

داردكه عصب آن منطقه را )مانند پوست، ماهيچه اي هاي عصبی تشكيل شده و طبقه بندي آن بيشتر بستگی به منطقههر عصب از تعدادي تار

 گويند. 46و احشاء( زير نفوذ دارد، بنابراين اعصاب پوست، ماهيچه و مفاصل را اعصاب بدنی

 درست است. 4گزينه  .52

 نامند.می 48، نباتی يا غير ارادي47ااعصاب احشاء را اعصاب احشايی

 درست است. 3گزينه  .53

 ماند. وقتی سلول در چنين وضعمی كه تحريكی از بيرون به آن وارد نشود، براي مدت طوالنی ثابت میها ماداپتانسيل غشاء در بيشتر سلول

ان اي هميشه منفی است و در انسهاي عصبی و ماهيچهنامند. پتانسيل آرامش سلولبرد، پتانسيل غشاء را پتانسيل آرامش نيز میآرامی بسر می

 ميلی ولت قرار دارد. -100تا  -55ن و ديگر پستانداران بر اساس نوع سلول بي

 درست است.  1گزينه  .54

ل ايجاد شود تغييرات مثبتی در اين پتانسيتوانايی سلول عصبی و ايفاي وظايف آن بستگی به پتانسيل آرامش دارد. هنگامی كه سلول فعال می
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 نامند.شود كه آن را پتانسيل فعاليت میمی

 است. درست  1گزينه  .55

توانند از هاي پتاسيم كه غلظت آن در درون سلول بيشتر است به راحتی میبا توجه به اين تفاوت غلظت يونها، در وضعيت پتانسيل آرامش يون

 هاي پتاسيم بمراتب بهتر از ديگر يونهاست.منافذ غشاء عبور كنند )خاصيت اسمزي( و به عبارت ديگر نفوذپذيري غشاء براي يون

 درست است. 2گزينه  .56

ماند و به در چنين موقعيتی بار الكتريكی مثبت از درون سلول به بيرون انتقال يافته ولی بار الكتريكی منفی )آنيونها( در درون سلول باقی می

 توان پتانسيل آرامش را پتانسيل انتشار پتاسيم نيز ناميد.همين دليل می

 درست است. 2گزينه  .57

د و پتانسيل كنهاي پتاسيم تغيير میهاي سديم و سپس براي يونشود، نفوذپذيري غشاء در ابتدا براي يونهنگامی كه سلول عصبی تحريک می

0/يابد و وقتی بدين حد رسيد، پتانسيل فعاليت به مدت ميلی ولت( افزايش می -50آرامش تا حدآستانه تحريک ) 0/تا 2 ميلی ثانيه ايجاد  5

 نامند.دهد، آن را مرحله دپالريزاسيون میشود. نظر به اينكه در اين مرحله سلول بار منفی در حال آرامش خود را از  دست میمی

 درست است.  1گزينه  .58

 ميلی ولت به نام مقدار اضافی معروف است. 31بخش مثبت مرحله دپالريزاسيون بين صفر تا 

 درست است. 2ينه گز .59

ل مجدداً نامند، چرا كه سلوگردد كه آن را مرحله رپالريزاسيون میسپس پتانسيل فعاليت از نقطه نوک به آرامی به سوي پتانسيل آرامش باز می

 آورد.بار اوليه خود را به دست می

 درست است. 4گزينه  .61

كه با توجه به جهت آن به نام افزايش پتانسيل غشاء يا پس پتانسيل هايی در پتانسيل غشاء مشاهده شود در خاتمه ممكن است پس نوسان

ن هايی كه چنيشود و سلولهاي عصبی پتانسيل فعاليت همانندي ايجاد میشود. بر اساس قانون همه يا هيچ در سلولقطبی شده ناميده می

 آيند.هاي تحريک پذير به شمار میپتانسيلی دارند، سلول

 درست است.  1گزينه  .61

ميلی ثانيه هنوز پتانسيل فعاليت خاتمه 200كشد، در حالی كه در ماهيچه قلب پس از در اعصاب پتانسيل فعاليت حدود يک ميلی ثانيه طول می

 نيافته است.

 درست است. 4گزينه  .62

ر جريان عصبی از طريق سيناپسها به صورت يک طرفه شود؛ چرا كه انتشامعموالً انتشار جريان عصبی در هر سلول فقط در يک جهت انجام می

نامند. سرعت جريان عصبی به قطر تار و فقط در يک جهت امكان پذير است. اين نوع انتشار را هدايت مستقيم وعكس آنرا هدايت معكوس می

هاي عصبی جريان عصبی بيشتر از تار هاي عصبی قطور و پوشش دار، سرعتعصبی و پوشش )ميلين( تار عصبی بستگی دارد، به طوري كه درتار

بی هاي عصهاي قطور است(. در تارهاي نازک و صدمتر در ثانيه براي تارنازک و بدون پوشش است )دامنه سرعت بين يک متر در ثانيه براي تار

ود؛ اين نوع شيه به گره رانويه انجام میشود، بدين ترتيب انتشار تحريک از گره رانوپوشش دار، غشاء سلول فقط در محل گره رانويه دپالريزه می

 نامند.انتشار را هدايت جهشی می
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 درست است. 4گزينه  .63

 نامندكه با آن امكاناي و سلول ترشحی )غدد( را سيناپس میهاي انتهايی تار عصبی با سلول عصبی ديگر، سلول ماهيچهمحل ارتباط شاخه

 شود.انتقال پتانسيل فعاليت فراهم می

 درست است. 2گزينه  .64

اثر  تواند بر روي غشاء سلول گيرندهكندكه میهاي انتهايی تار عصبی از خود ناقلی )ماده شيميايی( آزاد میدر جريان انتقال تكانه عصبی، شاخه

ش سيناپس يهاي شيميايی بين غشاء پنامند. معموالً در سيناپستحريكی يا بازداري داشته باشد. اين نوع سيناپس را سيناپس شيميايی می

500)آكسون( و غشاء پس سيناپس )غشاء سلول گيرنده(، شيار سيناپسی به قطر   انگستروم وجود دارد. 100

 درست است. 4گزينه  .65

تا  1دود حعلت پديدايی پتانسيل صفحه محركه، ناشی از تأثير استيل كولين آزاد شده از غشاء پيش سيناپسی بر  غشاء زير سيناپسی است، كه 

فحه يابد. خرده پتانسيل صهاي )كاتيون( سديم و پتاسيم افزايش میكشد و در اين مدت توانايی هدايت غشاء براي يونميلی ثانيه طول می 2

 هاي صفحه محركه دامنهشود. از آنجا كه تمام خرده پتانسيلمحركه به سبب آزاد شدن خود به خودي مقدار كمی از ناقل عصبی ايجاد می

 شود.ها با آزاد شدن مقدار معينی ناقل استيل كولين انجام میرسد كه پديدايی آنيكسانی دارند، به نظر می

 درست است. 4گزينه  .66

 اي مهره داران و انسان، استيل كولين است.ماده ناقل صفحه محركه عصبی ماهيچه

 درست است. 4گزينه  .67

 نياز است.براي توليد استيل كولين به آنزيم كولين استيالز 

 درست است.  1گزينه  .68

شود. اين اي از استيل كولين توسط آنزيم كولين استراز موجود در صفحه محركه به عناصر بی اثر كولين و اسيداستيک تجزيه میبخش عمده

 گردد.عناصر دوباره با پايانه پيش سيناپسی جذب شده و سپس به استيل كولين تبديل می

 درست است. 2گزينه  .69

دندريتی  –جسم سلولی و آكسون  –ارتباط سيناپسی از نووع آكسون 6000شود كه هر سلول عصبی حركتی )نورون حركتی( در حدود تصور می

 كنند.ها اثر تحريكی و بعضی ديگر اثر بازداري را اعمال میداشته باشد كه برخی از آن

 درست است. 4گزينه  .71

نامند. شود، به طوري كه در آن پتانسيل فعاليت ايجاد گردد؛ اين پتانسيل پس سيناپسی تحريكی میسلول عصبی میدپالريزاسيون سبب تحريک 

 پس پتانسيل پس سيناپسی تحريكی به پتانسيل صفحه محركه شباهت دارد.

 درست است. 2گزينه  .71

يابد. ش میپتانسيل صفحه محركه، نفوذپذيري كاتيونها افزايدهند كه در پديدايی پتانسيل پس سيناپسی تحريكی مانند نتايج تحقيقات نشان می

 افزون بر اين فزونی نفوذپذيري آنيون كلر نيز مؤثر است.

 درست است. 2گزينه  .72

 كند.ناقل گلوتامات به جاي استيل كولين در پتانسيل پس سيناپسی تحريكی نقش مهمی ايفا می
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 درست است. 3گزينه  .73

افزون بر تحريک سلول عصبی حركتی )نورون حركتی(  –اي هاي مركز رسان دوک ماهيچهدهند كه تحريک تارینتايج آزمايش بازتابها نشان م

شود دارد. هر تحريک به تغيير پتانسيل ناشی از هيپرپالريزاسيون منجر میهمزمان سلول عصبی حركتی مخالف آن را از فعاليت باز می –همنام 

عاليت شود و از فندارد. بدين ترتيب در اثر هيپرپالريزاسيون، پتانسيل غشاء از آستانه تحريک دور می و مدت جريان آن به دامنه موج بستگی

 امند.نهاي پديد آمده را پتانسيل پس سيناپسی بازداري میآورد. بنابراين هيپرپالريزاسيونسلول عصبی حركتی جلوگيري به عمل می

 درست است. 4گزينه  .74

ی بازداري از يابد. تأثير پتانسيل پس سيناپسهاي پتاسيم و كلر افزايش میاري بر غشاء زير سيناپسی، نفوذپذيري يونبه هنگام تأثير ناقل بازد

 يک طرف  به هيپرپالريزاسيون غشاء و از طرف ديگر به فزونی قابليت هدايت غشاء بستگی دارد.

 درست است. 2گزينه  .75

هاي عصبی ديگر اسيد آمينه گليسين است. در بازداري پيش سيناپسی تغييري در حالت ولهاي عصبی حركتی و اكثر سلناقل بازداري در سلول

 شود.تحريک غشاء پس سيناپسی به وجود نمی آيد؛ بلكه فرايند بازداري با كاهش آزادسازي ناقل در پايانه پيش سيناپسی تحريكی امكان پذير می

 درست است.  1گزينه  .76

كشد به احتمال زياد ناقل بازداري در سلول عصبی رابط ميلی ثانيه طول می150تا 100بازداري پيش سيناپسی كه مدت جريان آن حدود 

 ( از نوع گاباست.2)آكسون

 درست است. 3گزينه  .77

ها متفاوت است؛ براي مثال استيل كولين آزاد شده از آكسون بهی دارند، ولی تأثير آنهاي مشاهاي عصبی تحريكی و بازداري ناقلاگر چه سلول

كند، در حالی كه استيل كولين آزاد شده از عصب دهم مغزي به بازداري ماهيچه اي اسكلتی اعمال میحركتی اثر تحريكی بر تارهاي ماهيچه

 انجامد.قلب می

 درست است. 4گزينه  .78

ک و هاي سمپاتيهاي گرههاي كولينرژيک است كه در بخش سمپاتيک دستگاه اعصاب خودمختار از تمام سيناپسناقلاستيل كولين از جمله 

 هاي پاراسمپاتيکشود. همچنين در بخش پاراسمپاتيک، گرههاي غدد ترشح عرق آزاد میهاي بخش مركزي غدد فوق كليه و سيناپسسيناپس

كنند. افزون بر اين در پتانسيل پس سيناپسی تحريكی نيز ناقل استيل كولين استيل كولين آزاد می اي فرمانبرندگان،هاي پس گرهو سيناپس

 مؤثر است.

 درست است.  1گزينه  .79

 آيد.یشوند، به شمار مهايی كه از دستگاه اعصاب مركزي خارج میبنابراين فلدبرگ معتقد است كه استيل كولين به عنوان ناقل تمام آكسون

 درست است. 4گزينه  .81

اي دستگاه سمپاتيک به هاي پس گرههاي آدرنرژيک هستند كه در تمام سيناپسآدرنالين، نورآدرنالين و ماده اوليه آن دوپامين از جمله ناقل

 شوند.استثناي غدد عرق وجود دارند. افزون بر اين آدرنالين و نورآدرنالين نيز از بخش مركزي غدد فوق كليه ترشح می

 ست است. در 1گزينه  .81

 شوند.هاي پايه، نورآدرنالين و دوپامين، ناقل محسوب میهاي حركتی گرهدر دستگاه اعصاب مركزي از جمله هيپوتاالموس وهسته
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 درست است.  2گزينه  .82

شوند و د میروزين توليشوند وبه وسيله فعل و انفعاالت آنزيمی از تيهاي آدرنالين، نورآدرنالين و دوپامين در كته كوالمينها طبقه بندي میناقل

 گردند.هاي بخش مركزي غدد فوق كليه ذخيره میهاي سيناپسی و سلولدر حباب

 درست است. 2گزينه  .83

شود و به مقدار كمی در دستگاه اعصاب مركزي هيدروكسی تريپتآمين( ناقلی از دسته مونوآمينهاست كه از تريپتوفان ساخته می 5سروتونين )

 دهند كه اين ناقل در بازداري بيشتر مؤثر است.قات نشان میوجود دارد. نتايج تحقي

 درست است.  1گزينه  .84

اي است كه به عنوان ناقل بازداري در دستگاه اعصاب مركزي از اسيد گلوت آمين ساخته شده و در اسيد گاماآمينوبوتريک )گابا(، اسيد آمينه

 شود.آكسونی مؤثر واقع می –ون بازداري پيش سيناپسی مهره داران به صورت ناقل سيناپس آكس

 درست است.  1گزينه  .85

 آيد.هاي تحريكی مهم دستگاه اعصاب مركزي به شمار میاسيد گلوت آمين )گلوتامات( نيز يكی از ناقل

 درست است. 3گزينه  .86

 ارد.گليسين نيز به عنوان يک اسيد آمينه ساده براي برخی از انواع بازداري پس سيناپسی در نخاع شوكی اهميت د

 درست است.  1گزينه  .87

امند. معموالً در نهاي عصبی رابطه تنگاتنگی با يكديگر دارند، از نظر ريخت شناختی سيناپس الكتريكی يا پيوندگاه میمناطقی را كه سلول

پروتئين جريان  با مجرايسيناپس الكتريكی كه بيشتر از نوع تحريكی هستند، جابجايی يونها از طريق اليه ليپيدي غشاء انجام نمی شود، بلكه 

 انتقال امكان پذير است.

 درست است. 3گزينه  .88

درصد مجموع گردش خون و به همين نسبت مصرف گلوكز به مغز اختصاص دارد و با قطع گردش خون به مدت يک ثانيه، مغز  20حدود  

اي براي بخش پشتی مغز و هاي بدن به وسيله سرخرگ مهرهاكسيژن الزم را در اختيار نخواهد داشت. گردش خون مغزي، مانند ديگر بخش

 شود.مغز انجام میسرخرگ سبات داخلی براي بخش جلويی 

 درست است. 3گزينه  .89

 500كند. مايع مغزي نخاعی به ميزان مغز و نخاع شوكی در مايع مغزي نخاعی شناور است؛ اين مايع حفاظت مغز و متابوليسم آن را تأمين می

ی با هاي چهارگانه به وسيله مجراي باريككند. بطنريان پيدا میهاي چهارگانه جشود و در بطنميلی ليتر در روز توسط شبكه كوروئيد توليد می

 يكديگر مرتبط هستند.

 درست است. 2گزينه  .91

 شود.گردد؛ اين مايع از مويرگها به شبكه گردش خون بازگردانده میهاي عنكبوتيه امكان پذير میباز جذب مايع مغزي نخاعی با پرز

 درست است.  1گزينه  .91

 گردد.هاي مغزي باز جذب مايع مغزي نخاعی ميسر نيست و فرد به هيدروسفالی مبتال میكبوتيه و يا تورم پردههاي عندرانسداد پرز
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  05302573705

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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