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 پاسخنامه ی تشریحی همراه با نکات کنکوری

 

  -1پاسخ سوال 

 نیست پیوسته میلین غالف

 میشود. قطع رشته در بخشهایی از و

 

 

 

 غلط -2پاسخ سوال 

 .است عصبی های یاخته چندین برابر  پشتیبان های یاخته تعداد

  -3پاسخ سوال 

 برای را هایی داربست/  آورد می وجود به را میلین غالف و میپیچد عصبی رشتۀ به دور پشتیبان یاختۀ

 اطراف مایع ایستایی هم حفظ/  عصبی های یاخته از دفاع درکنند /  می ایجاد عصبی های یاخته استقرار

 .دارند نقش آنها

 -4پاسخ سوال 

 یاخته عصبی در حالت آرامش

 برقرار میکند. ولتمیلی  -70اختالف پتانسیلی به مقدار  

 

 

 

 جواب گزینه ی ب -5پاسخ سوال 

 نیو تعداد .میشوند وارد عصبی درون یاختۀ به سدیم های یون و خارج پتاسیم، های یون ها، کانال این راه از

 .اردد بیشتری نفوذپذیری یون، این به زیرا غشا است؛ ورودی سدیم های یون از بیشتر خروجی پتاسیم های
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 -6سوال  پاسخ

 پتاسیم / کانال های دریچه دار سدیمی / کانال های دریچه دار پتاسیم  –پمپ سدیم 

 -7سوال  پاسخ

 دارد زیادی اهمیت پیام ارسال سرعت اسکلتی های ماهیچه در

 -8سوال  پاسخ

  حرکت، و بینایی  MSدر بیماری 

 .شود می لرزش و حسی دچار بی فرد و مختل

 

 

 -9سوال  پاسخ

 ثرا ای همایه پس یاختۀ یعنی کننده، دریافت یاختۀ بر ماده این. شود آزاد می همایه فضای در عصبی ناقل

 .کند می

 -10پاسخ سوال 

 .شود می ذخیره ها کیسه ریز درون و ساخته عصبی های در یاخته عصبی ناقل
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 گزینه ی ب -11سوال  پاسخ

نند. میک آزاد همایه فضای در ناقل را ،رانی برون با ها کیسه این رسد، می آسه پایانۀ به عصبی پیام وقتی

 برون رانی از جمله انتقاالت با صرف انرژی است

 گزینه های الف و ب  -12سوال  پاسخ

 ماهیچه  انتقال میافتد با عصبی و سلول  عصبی سلول با عصبی سلول در پیام انتقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -13سوال  پاسخ

 اختهی این الکتریکی پتانسیل ها، یون به ای همایه پس یاختۀ غشای پذیری نفوذ تغییر با عصبی ناقل

  دهد. می تغییر را

  -14سوال  پاسخ

 ای همایه پس یاختۀ باشد، بازدارنده یا کننده تحریک عصبی ناقل اینکه غلط چون براساس( الف

 .شود می مهار آن فعالیت یا تحریک،

  عصبی ناقل اینکه براساسغلط  چون ( ب

 ای همایه پس یاختۀ باشد، بازدارنده یا کننده تحریک
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 .شود می مهار آن فعالیت یا تحریک،

  .شود رامه یا تحریک است ممکن مواقعی دردرست است . (ج

  -15سوال  پاسخ

 .است عصبی دستگاه کار در اختالل و بیماری دالیل از عصبی های ناقل طبیعی در میزان تغییر

 -16 سوال پاسخ

 .کنند عبور سدها این از توانند می داروها برخی و ها و آمینواسید گلوکز اکسیژن، مثل هایی مولکول

  -17 سوال پاسخ

  مغز میانی

 

 

 

 -18 سوال پاسخ

 بصل النخاع

 -19 سوال پاسخ

 .میکند تنظیم را خواب و گرسنگی خون، تشنگی، فشار قلب، ضربان تعداد بدن، دمای هیپوتاالموس / 

 -20 سوال پاسخ

و  دریافت را پیام ها گوش مانند حسی، های اندام و نخاع مغز، های دیگر بخش از پیوسته طور به مخچه

 هماهنگ نخاع و مغز کمک به های گوناگون حالت در را بدن حرکات و ها ماهیچه فعالیت تا میکند بررسی

 .کند

 -21 سوال پاسخ

 واقع است. در فعالیت کتاب درسی مغز درخت زندگی  بطن  چهارم از

  -22 سوال پاسخ

 لبه ی بطن چپ
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  -23پاسخ سوال 

  خورده جوش هم به گره چند از حشرات ( مغزالف

 که شکمی عصبی طناب یک. است شده تشکیل 

 است، شده کشیده جانور بدن طول در

 .دارد عصبی گره یک بدن، از بند هر در 

 کند می تنظیم را بند آن های ماهیچه فعالیت گره هر 

جای  استخوانی یا ،غضروفی ای جمجمه درون مغز و ها مهره سوراخ درون عصبی در مهره داران طناب ب(

  .است گرفته
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 مدرس : استاد شهال جوانیان 

  کارشناس ارشد زیست فناوری میکروبی 

  تهراندبیر دوره ی اول و دوم زیست شناسی مدارس تبریز و آموزشگاه های 

     09147561745آدرس: تبریز ولیعصر فلکه بزرگ آموزشگاه تیک برتر      
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