
          
 
 
 

 

تنظيم عصبيتنظيم عصبي  ::  11فصلفصل               
 

  

  
  

  

  
  

  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتكه بيانكه بيان  استاستاستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زير به شرح زير   هاييهاييدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   جمعيت شركتجمعيت شركتبه معناي به معناي 
  

  

  
جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 
منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول  دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
1-6 شماره سوال  15-7  23-16  

71-61 درصد مراجعه  40-55  13-38  

 

 شماره سوال

جعه
مرا

صد 
 در

  
  



 

 

 8 
 هاي سه سطحيمجموعه كتابتنظيم عصبي-1فصل  يازدهمسال  )2(شناسي زيست

هاي نسبتاً دشوار سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .دهندسوال پاسخ ) 7يا  6(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 8 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .يابد كاهش مي …هاي سمپاتيك افزايش و با توقف فعاليت نورون …هاي پاراسمپاتيك،  با شروع فعاليت نورون انساندر  -1

64275 3/94 49% 71% 

 تعداد تنفس - ترشح بزاق) 2  ترشح صفرا -فشار خون) 1
 مقدار قند خون - قطر مردمك چشم) 4  ده قلب  برون - ضربان قلب) 3

 . . .در پالناريا  - 2

 .ي عصبي است مغز متشكل از يك گره) 1
 .هستند اي ياختهجسم هاي عصبي داراي  طناب) 2
 .طناب عصبي، بخشي از دستگاه عصبي محيطي است) 3
  .هاست  نورون اي جسم ياختهمغز شامل ) 4

 تكميل مي كنند؟  نادرستكدام موارد عبارت زير را   - 3
 ». شود مي........... سبب............ ي به واسطه............در يك فرد سالم، اعصاب«

  حفظ حالت پايدار بدن –عملكرد يكسان اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك  -خودمختار -الف
  هاي اسكلتي به طور ارادي  تحريك ماهيچه –حركتي محيطي  نورون هايبخشي از  –پيكري  - ب
  ي اسكلتي  هدايت جريان خون به سوي ماهيچه –هاي جسمي  وقوع شرايط هيجان –سمپاتيك  -ج
  باش در بدن لت آمادهايجاد حا -هاي رواني غلبه بر اعصاب سمپاتيك در شرايط هيجان –پاراسمپاتيك  - د

 ب ـ ج) 4  الف ـ د) 3  ب ـ د ) 2  الف ـ ج ) 1

 هستند؟  نادرستها  عبارتعبارت يا كدام  - 4
 »…در انسان سالم،«

  .تواند در ايجاد حافظه بلند مدت دخالت داشته باشد قسمتي از مغز كه مركز احساسات است، نمي -الف
  .اند هاي سامانه ليمبيك پوتاالموس و هيپوكامپ نيز از بخشهي عالوه بر تاالموس، - ب
  .مركز تنظيم وضعيت بدن و حفظ تعادل بدن، مجاور هيپوتاالموس قرار دارد  -ج

 ب ـ ج) 4    ج    -ب الف ـ ) 3  ب) 2   الف) 1

 كدام عبارت صحيح است؟ - 5

    .با نورون حركتي ارتباط دارد ي نورون رابط واسطه هر نورون حسي به) 1
  .شود سيناپسي سبب تغيير پتانسيل الكتريكي آن سلول مي پس ي عصبي ياختهعصبي پس از ورود به  ناقلهر ) 2
  كند سيناپسي را تحريك مي ي پس ياخته هاي يوني شود اي كه پس از طي فضاي سيناپسي سبب بازشدن كانال در هر فردي، ماده) 3
  .شود  ولت وجود دارد، ورود سديم به نورون مشاهده مي ميلي -70بين دو سوي غشاي يك نورون اختالف پتانسيلكه  در زماني) 4

 كند؟ را به درستي كامل مي» …هاي عصبي در انسان،  در بررسي فعاليت«عبارت   كدام گزينه - 6
  

  .كند سيناپسي را تحريك مي ي پس عصبي همواره ياخته ناقل )1
  .تر از خارج آن است در داخل سلول بيش Naپس از پايان پتانسيل عمل غلظت) 2
  .نورون ديگر پيام منتقل كند اي جسم ياختهتواند از انتهاي يك آكسون به  عصبي مي ناقل) 3
 .ي عصبي، غيرفعال است آرامش ياختهپمپ سديم ـ پتاسيم در حالت ) 4

40671  9/95 48% 71% 

 40671 9/95 40% 67% 

73606 11/93 38% 62% 

114763 9/95 28% 62% 

44625 3/93 37% 61% 
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5481: كد كتاب   تنظيم عصبي -1فصل   يازدهمسال  )2(شناسي  زيستهاي سه سطحيمجموعه كتاب 

ردشواي ها سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهندسوال ) 4يا  3(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

به قشر مخ اختالل ايجاد  …طور معمول در انتقال اطالعات هاي نخاعي سمت چپ قطع شوند به ي پشتي عصب ريشه اگر  - 7
 …طور معمول در ارسال پيام  به اندام  هاي نخاعي سمت راست بدن قطع شوند به ي شكمي عصب شود و اگر ريشه مي

 .اختالل ايجاد خواهد شد
  

    حركتي چپ -حسي چپ) 1

  حركتي چپِ - حسي راست) 2

    حركتي راست           - حسي راست) 3

 حركتي راست -حسي چپ) 4

 كند؟ تكميل مي نادرستي  ي زير را به جمله ،كدام گزينه - 8

 ». . . . .تواند  نمي. . . . . هر «

 

  .اي باشد فاقد جسم ياخته - عصب حسي) 1
  .ي هر دو نوع پيام عصبي حسي و حركتي باشد كننده هدايت - عصب نخاعي) 2
  .بلند باشدمتشكل از آكسون و دندريت  -رشته عصبي) 3
  .ي پشتي خود هر نوع پيام حسي را منتقل كند در ريشه - عصب نخاعي) 4

پس سيناپسي  سلول ي غشايعصبيِ مهاري روي گيرنده ناقل …در انعكاس عقب كشيدن دست در  انسان، در سيناپس - 9
 .شودمتصل مي

      دو سر بازو حركتي ماهيچه نورونرابط با  نورون) 1
  دو سر بازو حركتي ماهيچه نورونحسي با  نورون) 2
      سه سر بازو حركتي ماهيچه نورونرابط با  نورون) 3
 سه سر بازو حركتي ماهيچه نورونحسي با  نورون) 4

  .دخالت دارد …در …در مغز انسان، -10

    تغيير فشار مايع جنب   - پل مغزي) 1

  عملكرد هوشمندانه                   –دستگاه ليمبيك ) 2
    ي اسكلتي هر حركت ماهيچه –مخچه) 3
  تنظيم ترشح هورمون -تاالموس) 4

 

60033 3/93 13% 55% 

114763  9/95 37% 54% 

73606 11/93 40% 51% 

76899 8/93 19% 50% 
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 هاي سه سطحي مجموعه كتابتنظيم عصبي-1فصل  يازدهمسال  )2(شناسي زيست

 . . . . . توان نتيجه گرفت ، مي. . . . .  براي ايجاد پيام عصبي، به دنبال افزايش نوروندر ارتباط با فعاليت يك  - 11

  

 

    .ـ نورون در حالت پتانسيل استراحت قرار خواهد گرفت نورونهاي سديم از  خروج يون) 1

  .افتد بافتي اتفاق مي ـ ورود ناگهاني پتاسيم به مايع ميان نورونهاي سديم درون  تراكم يون) 2

  .شوند دار پتاسيمي باز مي هاي دريچه بافتي ـ كانال هاي پتاسيم مايع ميان تراكم يون) 3

  .شوند دار سديمي باز مي هاي دريچه ـ كانال نورونهاي پتاسيم از  خروج يون) 4

 .سيناپس ندارند …با …هاي نوروندر انعكاس عقب كشيدن دست،   -12

    ي دوسر بازو ماهيچه -دستگاه عصبي پيكري) 1

  سر بازو ي سه ماهيچه - دستگاه عصبي) 2

  ي دوسر بازو حركتي ماهيچههاي  با نورون - رابط) 3

 سر بازو ي دوسر و سه هاي حركتي ماهيچه نورون  -حسي) 4

 .گرددمي …، سبب كاهش يون…دار كانال دريچه …ي غشاي نورون، ATPي پمپ هيدروليز كننده -13

    سلول عصبي پالسمسديم سيتو - سديمي -همانند) 1

  اي ياختهپتاسيم مايع ميان  - پتاسيمي -همانند) 2

  اي ياختهسديم مايع ميان  - سديمي -برخالف) 3

  اي ياختهپتاسيم مايع ميان  - پتاسيمي -برخالف) 4

  كند؟ درستي كامل مي كدام، عبارت را به  -14

  ».شود مشاهده مي. . . . .  به . . . . .  از  ATPمصرف. . . . . . دهد،  كه در نورون، پتانسيل عمل روي مي هنگامي«

    بافتي مايع ميان -سيتوپالسم - انتقال سديم، بدون) 1

  بافتي مايع ميان -سيتوپالسم - انتقال پتاسيم، با) 2

    سيتوپالسم - بافتي مايع ميان - انتقال سديم، با) 3

  فضاي سيناپسي - وزيكول سيتوپالسمي - ي عصبي، با شدن انتقال دهنده رها) 4

 كدام عبارت صحيح است؟  - 15

  .يابد هاي درون نورون كاهش مي دار پتاسيمي، تراكم سديم به دنبال بسته شدن كانال دريچه) 1

  .تواند پيام عصبي را به جسم سلولي نورون ديگر منتقل كند ي آكسون نورون حركتي مي پايانه) 2

  .كند هاي تحريكي تغيير مي فعاليت ناقلدر افراد معتاد به الكل تنها ) 3

  . شود ناقل عصبي ابتدا وارد گردش خون كوچك شده و سپس وارد گردش خون عمومي مي) 4

  

114763 9/95 27% 45% 

64275  3/94 30% 42% 

73606  11/93 29% 41% 

114763  9/95 26% 40% 

76899  8/93 11% 40% 
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5481: كد كتاب   تنظيم عصبي -1فصل   يازدهمسال  )2(شناسي  زيستهاي سه سطحيمجموعه كتاب

هاي دشوارتر سؤال
  

 

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا 2(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  …نيستحسي به صفر ممكن  نورونبا نزديك شدن اختالف پتانسيل  -16

76899  8/93 18% 38% 

  . شديداً كاهش يابد سلولدار پتاسيمي باز باشند و تراكم پتاسيم داخل  هاي دريچه كانال) 1
ATPبا مصرف) 2   .هاي سديم و پتاسيم در دو سمت غشا به حالت اول برگردد غلظت يون  
  .تر از نفوذپذيري آن به پتاسيم باشد هاي سديمي بيش يوننفوذپذيري غشاء به ) 3
  .دار پتاسيمي بسته باشند و پتانسيل درون سلول نسبت به بيرون منفي باشد هاي دريچه كانال) 4

 . . . . در حال كاهش است، قطعاً نورونوقتي اختالف پتانسيل دو سوي غشاي  -17

     .دار سديمي بازاندهاي دريچهكانال) 1

  .انددار پتاسيمي باز هاي دريچهكانال) 2
  .پتاسيم فاقد عملكرد است- پمپ سديم)  3

  .اندهاي پروتئيني ويژه، بستهتعدادي از كانال )4

 است؟ نادرستچند جمله   - 18

  .گيرد سيناپس انتقال پيام عصبي صورت مي 5هدايت و در  نورون 4در انعكاس عقب كشيدن دست در  -الف
  .كند باشد كه از برخورد مغز با جمجمه جلوگيري مي مغزي داراي بافت پوششي تك اليه مي - سد خوني - ب
  .داخلي ترين اليه مننژ با بخش خاكستري مخ و بخش سفيد نخاع در تماس است -ج
  .كنند نفوذ ميي مننژ بين دو نيمكره مخ  هاي پرده اليه - د

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

 كند؟  ي مقابل را به درستي كامل مي چند مورد زير جمله -19

 »…هر عصب نخاعي«

                                     .فقط رشته حسي دارد -الف
  .قطعاً رشته حركتي دارد - ب
                    .برد هاي اسكلتي پيام مي فقط به ماهيچه -ج
  . قطعاً در انعكاس عقب كشيدن دست شركت دارد - د 

1 (1        2 (2     

3 (3     4 (4  

103783  11/95 19% 35% 

73606  11/93 10% 34% 

59527  3/94 17% 33% 
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابتنظيم عصبي-1فصل  يازدهمسال  )2(شناسي زيست

تواند تفسير درستي از اين  دهد، كدام عبارت مي ي پيام عصبي را در طول يك رشته  نشان مي شكل زير سير نقطه به نقطه - 20
 رشته باشد؟

  
  
  
  

  .                                             دهد رخ مي» ب«اگر اين رشته آكسون فرض شود، انتقال پيام در سمت ) 1
  .واقع است» ب«نورون در سمت  اي جسم ياختهاگر اين رشته آكسون فرض شود، ) 2
                                      .            است» الف«تواند دندريت باشد و هدايت پيام به سمت  اين رشته مي) 3
  .واقع است» الف« نورون در سمت  اي جسم ياختهتواند دندريت باشد و  اين رشته مي) 4

 چند مورد از موارد زير درست است؟ -21
 

Aي در نقطه زير، در شكل             . . . .ي بعد،  در لحظه. دار پتاسيمي هستند هاي دريچه خروج از كانالهاي پتاسيم در حال  ، يون 

  .شود پتاسيم براي برقراري پتانسيل آرامش آغاز مي - پمپ سديم  ، فعاليتAي  در نقطه -الف
  .شوند باز و سپس بسته مي دار سديمي به مدت كوتاهي هاي دريچه ، كانالCي  در نقطه - ب
   .شوند منتشر مي نورونسمت خارج  هاي پتاسيم به ، يونBي  در نقطه -ج
  .نسبت به خارج آن منفي است نورون، پتانسيل داخل Aو  Bدر نقاط  - د
  

1 (1    
2 (2    
3 (3    
4 (4 

   چند مورد صحيح است؟ - 22

  .باشد هاي نخاعي  مي هر تار دستگاه عصبي پيكري، مربوط به عصب -الف
  .ها به دستگاه عصبي مركزي نقش ندارند هيچ يك از تارهاي دستگاه عصبي پيكري در ارسال پيام از ماهيچه - ب
  .هاي مغزي اند عصبهر تار بخش حسي دستگاه عصبي محيطي، مربوط به  -ج

  صفر) 4    3) 3      2) 2   1) 1

  . . .دستگاه عصبي خودمختار  هاي نوروندر انسان سالم، بعضي از  - 23

73258  9/93 %10 %13 

  .اند ده قلبي داراي توانايي افزايش شديد برون) 1
  .هاي حسي به سوي مغزاند هاي عصبي از اندام فاقد توانايي هدايت پيام) 2
  .ي ديافراگم، بر تنفس تأثير بگذارند توانند با تحريك عضله مي) 3
  .پتاسيم را همواره در غشاي خود فعال نگه دارند- توانند پمپ سديم مي) 4

60033  3/93 16% 28% 

 114763 9/95 6% 23% 

76899  8/93 %4 %15 




