






مخچه چگونه می تواند فعالیت هاي بدن و حرکات بدن را هماهنگ نماید؟ - 19

در مخ انسان، بزرگترین لوب کدام است؟ و این لوب با کدام لوب ها در تماس است؟ - 20

در انسان استخوان جمجمه از سمت داخل بالفاصله با چه نوع بافتی در تماس است و بخشی که با استخوان جمجمه در تماس است از سمت داخل با چه - 21
نوع بافتی در تماس است؟

در مورد سیناپس ها درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص سازید:  - 22

- ناقل عصبی پس از رسیدن به سلول پس سیناپسی، کانالی را باز می کند که پروتئینی غیر از گیرنده است. 

- در سیناپس هاي مهاري ناقل عصبی به نورون پس سیناپسی نمی رسد. 

- در سیناپس تحریکی ناقل عصبی سبب باز شدن کانال نشتی سدیم در غشاء نورون پس سیناپسی می شود.

A

B

C

هنگامی که پتانسیل غشاي رشته ي عصبی بخش حسی عصب نخاع صفر می باشد، وضع کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم و وضع کانال هاي نشتی و - 23
وضع کار پمپ چگونه است؟

هنگامی که در یک رشته ي عصبی دو مرتبه پتانسیل عمل تولید شود، چند مرتبه پتانسیل غشاء نورون صفر می شود؟ - 24

وقایعی که منجر به ایجاد پتانسیل عمل در نقطه ي تحریک شده از یک نورون با یک محرك قوي می شود، را به ترتیب بنویسید. - 25

جملۀ زیر را کامل نمایید:  - 26
نورون هایی که رشته هاي عصبی از یک نقطۀ جسم یاخته اي خارج می شوند، پیام ها را از .................. به سوي  .................. می آورند.

از کلمات ذکر شده، کلماتی را انتخاب نمایید که جمله ي زیر را به طور درست کامل نماید. (براي هر جاي خالی، سه کلمۀ درست انتخاب نمایید).  - 27
کوتاه تر - فاقد میلین - بلند تر - بدون انشعاب - داراي گرة  رانویه - داراي میلین - فاقد گرة  رانویه 

⋯در نورون هاي حرکتی، دندریت  و آکسون  می باشد. ⋯
(الف)

⋯ ⋯
(ب)

وضع انشعابات دستگاه عصبی ملخ را به طور مختصر شرح دهید. - 28

درستی یا نادرستی هر جمله را با یک کلمه مشخص نمائید.  - 29

- هر جانوري که یک طناب عصبی دارد، گردش خون بسته دارد. 

- هر جانوري که  گردش خون بسته دارد، یک طناب عصبی دارد. 

- هر جانوري که داراي ستون مهره می باشد، یک طناب عصبی پشتی دارد. 

- هر جانوري که داراي یاخته هاي عصبی است، یک طناب عصبی دارد.
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جمله زیر را با کلمات مناسب از بین کلمات داده شده کامل نمائید.  - 30
براي برقراري حالت آرامش درانسان بخشی از اعصاب .................. فعال می باشند و این حالت به صورت .................. تنظیم می شود. 

هم حس - آگاهانه - پاد هم حس - ناآگاهانه

در انعکاس عقب کشیدن دست در نخاع ماهیچه ي دو سر و ماهیچه سه سر به ترتیب در چه حالتی قرار دارند؟ - 31

در برش عرضی نخاع، در هر سطح نخاع چند ریشۀ پشتی، چند ریشه ي شکمی، چند عصب نخاعی و چند گرة نخاعی (محل استقرار جسم یاختۀ حسی - 32
نخاع) وجود دارد؟

در تشریح مغز گوسفند هنگامی که در جلوي رابط پینه اي برش کم عمق ایجاد می کنیم و به آرامی فاصله نیمکره ها را بیشتر کنیم چه قسمتی ظاهر - 33
می شود و در دو طرف این قسمت چه فضاهایی هست و داخل این فضاها چه اجسامی قرار دارند؟

با کلمات مناسب جمله را کامل نمایید.  - 34
در سطح شکمی مغز گوسفند .................. قابل رویت نیست و .................. قابل رویت می باشد.

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص نمایید.  - 35

- کانال نشتی سدیم هم چون کانال نشتی پتاسیم، از جنس پروتئین است. 

- کانال نشتی سدیم برخالف کانال نشتی پتاسیم، از جنس پروتئین هاي سراسري غشاء یاخته ي عصبی است. 

- پمپ سدیم - پتاسیم همانند کانال دریچه دار سدیم، با صرف انرژي زیستی عمل می کند. 

- پمپ سدیم - پتاسیم برخالف کانال دریچه دار پتاسیم، از جمله پروتئین هاي سراسري غشاء است.
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درستی یا نادرستی هر جمله را در بدن ملخ مشخص سازید.  - 36

- در هر بند از بدن ملخ برخالف مغز جانور یک گره عصبی وجود دارد. 

-  در بدن ملخ یک طناب عصبی شکمی با تعدادي گره وجود دارد. 

- مغز ملخ از دو گره عصبی به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

- در هر بند از بدن ملخ یک گره عصبی بدون انشعاب وجود دارد.
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جمله را کامل نمایید.  - 37
جانوري با دستگاه عصبی با ساختار نرده بان مانند می تواند داراي گوارش .................. و تنفس .................. بوده و ماده دفعی نیتروژن دار خود را از

.................. دفع می کند.
درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص نمائید.  - 38

در دستگاه عصبی محیطی انسان .................. . 

- هرعصب حرکتی جزء اعصاب پیکري است. 

- هرعصب حرکتی جزء اعصاب خود مختار است. 

- هرعصب مربوط به بخش پیکري از اعصاب حرکتی است. 

- هرعصب دستگاه عصبی محیطی از اعصاب حرکتی است.

A

B

C

D

درستی یا نادرستی هر جمله را با کلمات بله یا خیر مشخص نمایید.  - 39

- در هر فردي نخستین تصمیم، براي مصرف مواد اعتیادآور اختیاري است. 

- اعتیاد نوعی بیماري تلقی می شود که عمومًا پس از بهبود و ترك، برگشت ناپذیر است. 

- مصرف یک بار از مواد اعتیادآور در مغز تغییرات برگشت پذیر ایجاد می نماید. 

- مصرف مکرر مواد اعتیادآور قطعًا تغییرات دائمی در مغز ایجاد می کند.
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جمله ي زیر را با کلمات مشخص شده در ذیل به طور درست کامل نمائید. - 40
اعتیاد وابستگی .................. به مصرف .................. ماده، یا انجام .................. است، که ترك آن مشکالت .................. و .................. براي فرد به  وجود می  

آورد. 
کلمات: موقتی - یک - چند - همیشگی - رفتار - روحی - عضو - جسمی - اندامی - یک ماده

در مغز انسان بخش هاي ذکر شده را از باال به پائین مرتب نمایید.  - 41
هیپوتاالموس - هیپوکامپ - تاالموس - بصل النخاع - پل مغزي - مغز میانی - برجستگی هاي چهارگانه

درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص نمایید.  - 42

- کار ماهیچه هاي صاف برخالف کار ماهیچه قلب توسط اعصاب پیکري کنترل می شود. 

- کار ماهیچه هاي اسکلتی همچون کار غدد توسط اعصاب خود مختار کنترل می شود. 

- کار غدد بر خالف کار ماهیچه اسکلتی با اعصاب خود مختار کنترل می شود. 

- کار ماهیچه قلب همچون کار ماهیچه اسکلتی توسط بخشی از دستگاه عصبی محیطی کنترل می شود.
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درانعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با شیئی داغ، نورون حرکتی عضله ي سه سر و نورون حرکتی عضله ي دو سر در داخل نخاع به ترتیب چه - 43
نوع سیناپسی دارند؟

در انعکاس عقب کشیدن دست به هر یک از سوال هاي زیر با یک عدد پاسخ دهید.  - 44

- داخل بخش سفید نخاع چند تا سیناپس تشکیل می شود. 

- داخل نخاع چند نوع سیناپس تشکیل می شود. 

- داخل نخاع چند تا سیناپس تشکیل می شود. 

- چند نورون رابط شرکت دارند.
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در بیشتر انواع اعصاب دستگاه عصبی محیطی انسان چه بخش هایی از چه نوع یاخته هاي عصبی دیده می شود؟ - 45
اگر شاخه  ي پشتی عصب نخاعی انگشت شست دست چپ فردي قطع شود، وضع پیام هاي عصبی حاصل از اثر برخورد این انگشت با جسم داغ، در - 46

این شخص را بنویسید.
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در مورد ساختمان نخاع کدام مورد از موارد ذکر شده، مشاهده نمی شود؟  - 47

- سیناپس مستقیم بین آکسون نورون حسی با جسم یاخته اي نورون حرکتی. 

- حضور تمام بخش هاي نورون رابط در بخش خاکستري. 

- حضور جسم سلولی نورون حرکتی در ریشه شکمی. 

- حضور جسم سلولی نورون حسی در بخش خاکستري در سطح پشتی نخاع.
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- هر جمله را ابتدا با کلمه بله یا خیرپاسخ داده و سپس علت آن را به طور مختصر بنویسید.  48

- جسم سلولی نورون حسی نخاع برخالف جسم سلولی نورون حرکتی نخاع، داخل نخاع نیست. 

- در شاخه ي شکمی نخاع همانند شاخه ي پشتی نخاع، فقط بخش هایی وجود دارد که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کنند. 

- جسم سلولی نورون حرکتی نخاع برخالف جسم سلولی نورون حسی نخاع در سیناپس شرکت دارد.
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جمله ي زیر را با کلمات مناسب کامل نمائید.(با استفاده از کلمات داده شده)  - 49
دوپامین که نوعی .................. است از محل .................. آزاد شده و سبب .................. می شود. 

هورمون - آنزیم - قشر مخ - لیمبیک - ناقل عصبی - کاهش خود کنترلی - احساس لذت

در مغز انسان در باال و جلوي بصل النخاع و در باال و عقب بصل النخاع به ترتیب کدام بخش هاي مغز قرار دارند؟ - 50
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