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زیست یازدهم فصل اول پرش تستی
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در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست، اطالعات حسی از کدام مسیر وارد بخش خاکستري نخاع ها می شوند و از کدام مسیر دستور انقباض به ماهیچه - 1
دو سر باز می رود؟
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نداشتن منفذ براي عبور موادي که در سوخت و ساز سلول هاي مغزي نقشی ندارند، کدام را تبدیل به سد خونی ـ مغزي کرده است؟ (با تغییر) - 2

بافت سنگفرشی تک الیه اي بافت سنگفرشی چندالیه اي غشاي نورونها سلولهاي نوروگلیا

نسبت وزن مغز به وزن بدن در کدام یک کم تر است؟ - 3

شترمرغ الك پشت پالتی پوس کانگورو

براي رسیدن اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون حسی از  به صفر .................. می شوند.(با تغییر) - 4

کانال هاي دریچه دار سدیمی باز کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز

کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز پمپ هاي سدیم ـ پتاسیم فعال تر

+30

کدام یک از جانوران زیر، طناب عصبی شکمی دارد؟ - 5

کروکودیل زنبور ماهی هیدر

کدام گزینه در ارتباط با ترشح و عملکرد ناقل هاي عصبی نادرست است؟ - 6

فرایند خروج دوپامین از سلول عصبی، منجر به کاهش گلوکز سلول می شود.

با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ اکسون، غشاي کیسه هاي حاوي دوپامین با غشاي پایانۀ اکسون ادغام می شود.

به دنبال خروج دوپامین از سلول عصبی، میزان فسفات در سلول افزایش می یابد.

براي ورود ناقل عصبی به سلول پس سیناپسی کانال هاي پروتئینی دریچه دار در غشاء وجود دارد.

می توان گفت در  ..................  حشرات  ..................  یافت نمی شود. - 7

دستگاه عصبی مرکزي ـ پردازش اطالعات حسی طناب عصبی ـ جسم یاخته اي

دستگاه عصبی ـ طناب هاي عصبی طناب عصبی ـ بیش از سه گره عصبی    

در جانور داراي ..................  ممکن نیست  .................. - 8

ساده ترین ساختار عصبی – سلول هایی با قابلیت انقباض، وجود داشته باشند.

یک طناب عصبی شکمی – یک گره عصبی، فعالیت ماهیچه هاي بندهاي مجاور خود را تنظیم کند.

مغز با دو گره عصبی – مانند انسان، دستگاه عصبی محیطی، ارتباط اندام ها و دستگاه عصبی مرکزي را برقرار کند.

طناب عصبی پشتی – اسکلت داخلی از جنس برخی بافت هاي پیوندي وجود داشته باشد.

هر بخشی از مغز که در یادگیري دخالت دارد، قطعا .................. - 9

داراي سلول هایی با توانایی تغییر پتانسیل غشاء است. جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است.

در بین دو نیم کرة خود چندین رابط دارند. در تنظیم ترشح بسیاري از هورمون ها موثر است.
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کدام عبارت، درست است؟ (با تغییر) - 10

بصلالنخاع تا انتهاي کمر امتداد دارد.

زیر نهنج در تبدیل حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت نقش مهمی دارد.

ریشههاي شکمی نخاع میتواند پاسخ حرکتی را از دستگاه مرکزي به غدهها منتقل نماید.

مخچه، در هرلحظه پیامهاي حسی و حرکتی را، از مغز و نخاع فقط دریافت میکند.

در محل همه ي سیناپس هاي نورون - نورون ..................  (با تغییر) - 11

ماده ي آزاد شده از دندریت سبب انتقال پیام می شود. پیام نورون حسی به نورون حرکتی منتقل می شود.

ناقلین عصبی پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی را تغییر می دهند. مولکول هاي ناقل عصبی وارد نورون پس سیناپسی می شوند.

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ «در جسم سلولی عده اي از نورون ها .................. .» - 12

ماده اي ساخته می شود که می تواند باز جذب آب از کلیه ها را افزایش دهد. 

موادي تولید می شوند که می توانند محرك ترشح هورمون باشند. 

ساختاري ایجاد می شود که پس از قرار گرفتن روي غشاء پالسمایی نورون سبب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شود.

ترکیباتی تولید می شوند که می توانند محرك تغییر طول ماهیچه شوند. 

کدام گزینه درست است؟ - 13

پایانهي آکسون نورون حرکتی میتواند با سلول غیرعصبی سیناپس ایجاد کند.

در انعکاس عقب کشیدن دست، با افزایش دادن طول عضلهي دو سر بازو، دست به سمت عقب حرکت میکند.

در انسان، گیرندهي دوپامین میتواند با نور اپی نفرین نیز اتصال برقرار کند و یاخته را تحریک کنند. 

در حالت هیجانی پاراسمپاتیک بر سمپاتیک غلبه دارد.

چگونگی آزاد شدن پادتن ترشحی از یاختۀ پادتن ساز .................. خروج انتقال دهندة عصبی از پایانۀ آکسونی به شیوة ..................  است. - 14

همانند - انتشار تسهیلکننده برخالف - انتشار تسهیلکننده همانند - برون رانی برخالف - برون رانی

زمانی که ناقل عصبی به گیرندة اختصاصی خود در مغز انسان متصل شد، .................. . - 15

ورود ناگهانی یون هاي پتاسیم به درون نورون پس سیناپسی صورت می گیرد.

کانال هاي غشایی نورون هاي پس سیناپسی بازو ناقل وارد یاخته می شود.

قطعًا نفوذپذیري غشاء یاخته پس سیناپس تغییر می کند.

خروج ناگهانی یون هاي سدیم از درون نورون پس سیناپسی صورت می گیرد.

بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی  .................. - 16

بر خالف بخش خودمختار، فعالیت ماهیچه هاي اسکلتی را به صورت ارادي و غیرارادي تنظیم می کند.

همانند بخش خودمختار، دستگاه عصبی مرکزي را به ماهیچه ها و سلول هاي درون ریز متصل می کند.

بر خالف بخش خودمختار، باعث لغزیدن رشته هاي اکتین و میوزین در مجاورت هم و کوتاه شدن طول سارکومر می شود.

همانند بخش خودمختار، از دو بخش تشکیل شده است که معموال بر خالف یکدیگر کار می کنند.

کدام یک   موارد از گزینه هاي زیر در ارتباط با دستگاه عصبی خود مختار می باشند؟  - 17
الف) افزایش جریان خون به ماهیچه هاي اسکلتی 

ب) ترشح لیزوزیم 
ج) تنظیم انقباض ماهیچه هاي قلبی 

د) انعکاس عقب کشیدن دست

الف و ب و ج و د  ب و ج  الف و ب و ج  الف و د 
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کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر) - 18

ترشح دوپامین ازمغز سبب احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی می شود.

ریشه هاي پشتی نخاع محتوي نورون هاي حرکتی اند.

سامانه لیمبیک، در حافظه و یادگیري نقش دارد.

همه ي ناقلین عصبی سبب فعال شدن نورون پس سیناپسی می شوند.

در انسان، .................. (با تغییر) - 19

دستگاه عصبی پیکري، شامل دو بخش حسی و حرکتی است. اغلب اطالعات حسی و حرکتی، در تاالموس تقویت میشوند.

مهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل، پشت ساقهي مغز قرار دارد. همۀ انعکاسها توسط نخاع و مغز کنترل میشود.

.................. همانند .................. داراي طناب عصبی است. - 20

اسفنج - کرم خاکی هیدر - انسان پالناریا - هیدر انسان - زنبور

کدام گزینه نادرست است؟ - 21

هر جانور مهره داري، دستگاه عصبی مرکزي و محیطی دارد. 

در ملخ، طوالنی ترین عصب در جفت پاي عقب بدن قرار دارد.

در دستگاه عصبی حشرات جسم یاخته اي گروهی از نورون ها درون طناب عصبی قرار دارد. 

مغز هیدر از طریق شبکۀ عصبی با یاخته هاي بدن در تماس است. 

کدام گزینه نمی تواند به طور مستقیم با پرده هاي مننژ در تماس باشد؟ - 22

تاالموس ستون مهره ها بخش خاکستري مخچه  بخش سفید نخاع

یک ناقل عصبی بازدارنده قطعًا  .................. - 23

کانال هاي دریچه دار سدیمی را در غشاي سلول پس سیناپسی باز می کند.

سبب تغییر شکل نوعی پروتئین کانالی در غشاي سلول پس سیناپسی می شود.

با جذب دوباره، به سلول پس سیناپسی بازگردانده می شود.

پتانسیل غشاي سلول پس سیناپسی را تغییر نمی دهد.

نورون هاي  ..................  باعث افزایش  ..................  و کاهش  ..................  می شوند. - 24

پاراسمپاتیک ـ ترشح بزاق ـ مدت زمان دم سمپاتیک ـ قطر مردمک چشم ـ فشار خون  

پاراسمپاتیک ـ انقباض ماهیچه هاي حلقوي مردمک ـ فعالیت گرة پیشاهنگ سمپاتیک ـ زمان استراحت قلب ـ خون رسانی به ماهیچه هاي اسکلتی 

بخش هایی از مغز به ترتیب در حافظه، احساس تشنگی، پردازش اطالعات و تنظیم ضربان قلب نقش دارند، در کدام گزینه به ترتیب دیگر اعمال این - 25
بخش ها به درستی نیامده است؟

احساس ترس ـ تنظیم فشار خون ـ یادگیري ـ تنظیم دماي بدن عملکرد هوشمندانه ـ خواب ـ تقویت پیام هاي حسی ـ انعکاس بلع

احساس لذت ـ حفظ تعادل ـ تقویت پیام هاي حسی ـ ترشح بزاق تفکر ـ تنظیم ضربان قلب ـ عملکرد هوشمندانه ـ انعکاس سرفه

در افراد معتاد به مصرف کوکائین .................. - 26

در صورت اقدام به ترك، فعالیت لوب هاي پیشانی، بهبود بیشتري نسبت به عملکرد لوب هاي پس سري می یابد.

به علت تحریک شدن بیش از حد نورون ها با کوکائین، مصرف گلوکز واکسیژن به طور غیر طبیعی افزایش می یابد.

نخستین تصمیم براي استفاده از کوکائین در اغلب موارد، اجباري است.

با ادامۀ مصرف، میزان دوپامین مغز آنها، بسیار باالتر از فرد طبیعی است.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نا درستی کامل می کند؟  - 27
«در حالت آرامش .................. »

تعداد یون هاي پتاسیم خروجی بیش تر از یون هاي سدیم ورودي است. 

پمپ سدیم - پتاسیم، یون هاي پتاسیم را به سمتی از غشا منتقل می کند که یون هاي پتاسیم بیشتر هستند. 

غلظت پتاسیم در درون سلول زنده بیشتر از بیرون آن است.

ATPبه دلیل فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم، میزان  کم و میزان فسفات برون سلولی افزایش می یابد. 

بخشی از ساقۀ مغز انسان که نسبت به سایرین به بخش حاوي گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسید نزدیک تر است، چه مشخصه اي دارد؟ - 28

می تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید. 

باعث تنظیم دماي بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می شود.

در فعالیت هاي شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد. 

با دریافت پیام گیرنده هاي مفاصل و عضالت اسکلتی، وضعیت بدن را تنظیم می کند.

در رابطه با مغز انسان کدام گزینه نادرست است؟ - 29

بخشی از مغز که در تقویت هر نوع پیام حسی درگیر است، پردازش اولیه اطالعات و تقویت را نیز برعهده دارد.

نمی توان گفت لوب هاي مرتبط با مخچه می توانند با  لوب دیگر در ارتباط باشند.

پرده اي که از قشر خاکستري دورتر است نسبت به سایرین ضخیم تر است.

مرکز انعکاس هایی چون سرفه و عطسه می تواند بخشی از مغز باشد که تعداد ضربان قلب را کنترل می کند.

3

در انعکاس عقب کشیدن دست، سیناپس بین  .................. منجر به  ..................  می شود. - 30

نورون حسی و نورون رابط - آزادشدن نوعی ناقل بازدارنده از پایانه آکسون نورون حسی  

نورون حرکتی و یاخته ي ماهیچه اي  سر - آزادشدن یون کلسیم درون تارهاي ماهیچه اي

نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه ي  سر - ورود مقدار زیادي یون هاي سدیم به درون نورون حرکتی

نورون حرکتی و یاخته ي ماهیچه ي  سر - اتصال ناقل بازدارنده به گیرنده سطح غشاي یاخته ي ماهیچه اي

3

2

2

در انعکاس عقب کشیدن دست .................. همانند .................. - 31

ماهیچه هاي دو سر و سه سر – نورون هاي حرکتی خود مختار در این انعکاس نقش دارند.

جسم سلولی نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر ران – جسم سلولی نورون حسی در مادة خاکستري قرار دارد.

از انتهاي نورون رابط مهار کننده نورون حرکتی – نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر، ناقل عصبی آزاد نمی شود.

دندریت نورون حسی – پایانۀ نورون هاي حرکتی، درون بخش مرکزي دستگاه عصبی قرار ندارد.

کدام جمله درست است؟ - 32

ژن پروتئین سازندة غالف میلین در یاختۀ عصبی بیان می شود.

بخشی از یاختۀ پشتیبان عصبی  که داراي هسته و بخش عمدة سیتوپالسم است در سطح خارجی غالف میلین قرار می گیرد.

غالف میلین سبب افزایش تماس غشاي رشتۀ عصبی، با محیط اطراف می شود.

جنس غالف میلین بسیار آب دوست است و در نتیجه به هدایت سریع پیام عصبی کمک می کند.

حرکت مایع درون مجاري نیمدایرهي گوش درونی با تحریک گیرندههاي مژك دار مکانیکی، باعث .................. نورونهایی میشود که در نهایت به - 33

عصب .................. تبدیل میگردند.

خروج ناگهانی  از ـ شنوایی  ورود  ناگهانی به درون ـ شنوایی

خروج  ناگهانی  از ـ تعادلی ورود  ناگهانی  به درون ـ تعادلی

Na
+

K
+

Na
+

K
+
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بعد از پایان پتانسیل عمل، .................. می تواند در برقراري پتانسیل آرامش اولیه بین دو سوي غشاي نورون اختالل ایجاد کند. - 34

باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته ماندن کانال هاي دریچه دار سدیمی

خروج یون هاي سدیم از داخل سلول با صرف انرژي ورود یون هاي پتاسیم به داخل سلول با صرف انرژي

کدام گزینه در مورد وضعیت غشاي پالسمایی سلول هاي (یاخته هاي) عصبی در حالت پتانسیل آرامش نادرست است؟ - 35

ورود سدیم به داخل سلول از طریق کانال هاي نشتی و با انتشار تسهیل شده انجام می شود.

خروج پتاسیم به خارج سلول از طریق کانال هاي نشتی و با انتشار تسهیل شده انجام می شود.

نفوذپذیري غشاي سلول نسبت به یون هاي پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیري آن به سدیم است.

ATPورود سدیم و خروج پتاسیم با انتقال فعال و مصرف  انجام می شود.

نورونی که در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست با ماهیچه ..................  سیناپس می دهد  .................. - 36

دو سربازو - با نورون رابط سیناپس تحریکی برقرار می کند.

سه سر - دندریت هایش از اکسونش بلندتر است.

دو سر بازو - جسم سلولی اش درون بخش سفید نخاع قرار می گیرد.

سه سر - دونوع سیناپس مهاري و تحریکی با نورون هاي رابط بر قرار می کند.

در دستگاه عصبی ملخ  .................. دستگاه عصبی  .................. . - 37

برخالف – پالناریا، گره هاي عصبی مغز داراي اتصال هستند.  

برخالف – هیدر، گرة عصبی مشاهده می شود.

همانند – پالناریا، دستگاه عصبی مرکزي از مغز و طناب هاي عصبی تشکیل شده است.  

همانند – هیدر، دستگاه عصبی مرکزي فعالیت هاي بدن را کنترل می کند.

کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه هاي بدن انسان درست است؟ - 38

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد. پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. به جایگاه ویژة خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود.

کدام گزینه جملۀ زیر را صحیح تکمیل می کند؟ - 39

زمانی که یاختۀ عصبی در پتانسیل آرامش قرار دارد، ..................  مصرف  از سمت .................. غشاي پالسمایی به .................. دیده می شود.

آزاد سازي انتقال دهندة عصبی، با- سیتوپالسمی- فضاي سیناپسی  انتقال سدیم، بدون- داخل- مایع میان بافتی 

انتقال سدیم به کمک کانال و با- از سیتوپالسمی - مایع میان بافتی  انتقال پتاسیم، با- خارج -سیتوپالسم نورون  

ATP

در انسان، تاالموس، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر) - 40

همانند ـ باالتر از مغز میانی قرار دارند. برخالف ـ جزئی از ساقهي مغز است.

همانند ـ همهي اطالعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقویت میکند. برخالف ـ با سامانه ي لیمبیک در ارتباط است.

در مغز گوسفند .................. به بصل النخاع نزدیک تر از .................. هستند. - 41

مغزمیانی - پل مغزي تاالموس ها - اپی فیز

برجستگی هاي چهارگانه - تاالموس ها اجسام مخطط - برجستگی هاي چهارگانه

براي تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، دربارة این جاندار صادق است؟ - 42

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد. مغز آن، از چند گرة مجزا تشکیل شده است. 

تنفس آن از طریق برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی صورت می گیرد. دهانۀ قیف مژك دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. 
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هر رشتۀ عصبی که به دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد، در حالت استراحت ..................  - 43

سدیم را با صرف انرژي از یاخته خارج می کند. اجازة خروج پتاسیم را به بیرون از یاخته نمی دهد.

کانال هاي دریچه دار سدیمی را باز نگه می دارد. پمپ سدیم - پتاسیم غشاي خود را غیر فعال می کند.

طناب عصبی پشتی (نخاع) در انسان ..................   - 44

داراي  ریشۀ عصبی است. تا پایان مهره ها ادامه دارد.  مرکز همۀ انعکاسات بدن است. 31124 عصب دارد.

هیپوتاالموس .................. پل مغزي .................. - 45

همانند - بخشی از ساقۀ مغز است. برخالف - فاقد سلول هایی است که توانایی ساخت ناقلین عصبی را دارند.

برخالف - در ارتباط نزدیک با سامانۀ کناره اي قرار گرفته است. همانند - فقط از سطح شکمی قابل مشاهده است.

جملۀ درست کدام است؟ - 46

هیچ میکروبی، توانایی آسیب به مغز و نخاع را به دلیل الیه هاي محافظ دستگاه عصبی مرکزي ندارند. 

میکروب وارد شده به بافت عصبی، توسط بیگانه خواري یاخته هاي عصبی که وظیفۀ دفاع را بر عهده دارند، از بین می روند.

در دستگاه عصبی، هیچ بیماري که عامل آن میکروب باشد نداریم. 

میکروب وارد شده در بافت عصبی با بیگانه خواري یاخته هاي غیر عصبی می توانند از بین روند. 

.................. در انتهاي پتانسیل عمل، ناگهان غلظت یون .................. کاهش و بعد از پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم غلظت یون - 47
می یابد.

پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون افزایش پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون کاهش

سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورن افزایش سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورون کاهش

کدام عبارت نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟  - 48
«هر جانوري که ..................»

طناب عصبی دارد، داراي مغز است.

اسکلت آن از نوعی بافت پیوندي است، داراي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است.

داراي مجموعه اي از یاخته هاي نورونی است، داراي مغز است. 

طناب عصبی پشتی دارد، داراي اسکلت درونی است.

در شروع پتانسیل عمل در یک رشتۀ عصبی، .................. - 49

کانال هاي دریچه دار پتاسیم، بسته می مانند. از میزان یون هاي مثبت  یاخته اي کاسته می شود.

فعالیت پمپ سدیم پتاسیم شدید تر می شود. کانال هاي دریچه دار سدیم، بسته می شوند. 

در انعکاس عقب کشیدن دست، پس از تماس دست با جسم داغ، ناقلین عصبی به .................. متصل شده و فعالیت آن را مهار می کند. (با تغییر) - 50

سلول هاي ماهیچه ي دو سر بازو  نورون هاي رابط درون نخاع

نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي دو سر بازو نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي سه سر بازو 

با توجه به نمودار پتانسیل عمل  .................. . - 51

در مرحله باالرو پتانسیل عمل همواره شیب اختالف پتانسیل در حال افزایش است.

با بسته شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی، بار الکتریکی درون نورون منفی تر می شود.

همواره طی پتانسیل عمل یون هاي سدیم و پتاسیم خالف شیب غلظت از منافذ فسفولیپیدي غشا می گذرند.

پس از رسیدن شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشا به حالت آرامش، میزان فسفات درون نورون افزایش بیشتري یافته است.

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان، که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟ - 52

یکی از اجزاي اسبک مغز (هیپوکامپ) محسوب می شود. در فعالیت شنوایی و بینایی و حرکت نقش اساسی دارد. 

مرکز انعکاس هاي عطسه و سرفه است.  در مجاورت محل تقویت اطالعات حسی قرار دارد. 
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کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟ - 53

یکی از اجزاي سامانۀ کناره اي (لیمبیک) محسوب می شود. داراي شبکۀ مویرگی ترشح کنندة مایع مغزي - نخاعی است. 

حاوي برجستگی هاي چهار گانۀ مغزي است.  در مجاورت مرکز  انعکاس هاي عطسه و سرفه قرار دارد. 

کدام گزینه  نادرست است؟ - 54

طی پتانسیل عمل اختالف پتانسیل دو سمت غشا به صورت ناگهانی تغییر می کند.

طی پتانسیل عمل در زمان کوتاهی، پتانسیل داخل نورون نسبت به خارج مثبت تر می شود.

به حرکت پتانسیل عمل در طول یک نورون، هدایت پیام عصبی می گویند.

در انتهاي پتانسیل عمل داخل سلول نسبت به بیرون آن مثبت تر است. 

در مورد غشاي نورون پیش سیناپسی در محل سیناپس، کدام صحیح است؟ - 55

دریافتکنندهي ناقل شیمیایی است. در ساختار آن فسفولیپید وجود ندارد.

غشاي ریز کیسههاي حاوي ناقل شیمیایی با این غشاء جوش میخورد. حاوي گیرندههاي متعدد براي هر یک از ناقلین شیمیایی است.

معموًال در یک سلول عصبی .................. سلول به هنگام پتانسیل .................. با صرف انرژي همراه است. - 56

ورود سدیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج پتاسیم از - آرامش

خروج پتاسیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج سدیم از - آرامش

بخشی از مغز که لوبهاي بویایی به آن متصل هستند .................. (با تغییر) - 57

مرکز احساس گرسنگی و تشنگی است. 

سامانه لیمبیک را به بخشهایی از قشر مخ متصل میکند.

داراي اجزایی است که در تبدیل حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد.

مرکز برخی از انعکاسات بدن است.

کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر) - 58

برخی از فعالیتهاي بخش حرکتی پیکري دستگاه عصبی محیطی به طور غیرارادي انجام میگیرد.

مولکولهاي ناقل عصبی پس از اتصال به گیرنده وارد نورون میشوند.

نقش نورون رابط در نخاع، غیرفعال کردن نورون پس سیناپسی است.

12دستگاه عصبی مرکزي داراي  جفت عصب مغزي است.

در صورت مهار فّعالیّت پمپ سدیم ـ پتاسیم با نوعی داروي اختصاصی همۀ موارد در یاختۀ عصبی انتظار می رود به جز: - 59

تمایل کمتر یاخته به جذب سدیم از خارج یاخته افزایش فشار اسمزي درون یاخته و خطر انهدام آن

کاهش سرعت انتشار تسهیل شده افزایش نفوذپذیري غشاي یاخته نسبت به یون هاي سدیم و پتاسیم

ریز کیسه هاي حاوي ناقل عصبی، ..................  - 60

پس از ساخته شدن در یاختۀ عصبی و ورود به پایانۀ نورون در فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

 بعد از آزاد کردن محتویات خود در فضاي سیناپس، محتویات خود را از طریق گیرنده هاي غشایی وارد سلول پس سیناپس می کنند.

پس از عبور از فضاي سیناپسی به گیرندة خود در غشاء پس سیناپسی متصل می شود. 

بعد از افزایش غشا سلول پیش سیناپسی ناقل عصبی خود را آزاد می کنند.
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