
انتشارات نانو 11نانوزیپ زیست یازدهم

درارتباطباانعکاسعقبکشیدندست،هنگامبرخوردبهجسمداغ،کدامعبارتجملهزیررابهدرستیتکمیلنمیکند؟271
)زکیه شیرزاده- ماکو( در بخش خاکستری نخاع، نورون رابطی وجود دارد که از آن ناقل تحریکی به فضای سیناپسی آزاد می شود و111111111111  

1. به گیرنده ای در غشای آن نیز ناقل تحریکی متصل می شود.
2. در یاخته پس سیناپسی آن کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند.

3. با نورون حرکتی ماهیچه ای سیناپس دارد که به استخوان های کتف، بازو و زند زبرین توسط زردپی متصل است.
4. نورون حرکتی ماهیچه سه سر را مهار می کند.

)جابر اسدزاده-اردبیل(281 درمسیرانعکاسعقبکشیدندست،درمحلسیناپسبین11111111111111111،مهارکنندهعصبیآزادمیشود. 
2. نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه دو سر بازو 1. نورون حسی ماهیچه دو سر بازو با نورون رابط 

4. نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو 3. نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو 

)سید حسین خاتمیان-آستانه اشرفیه(291 درمسیرانعکاسنخاعیعقبکشیدندستپسازبرخوردباجسمداغ،11111111111111111 
1. قسمتی از دندریت های نورون های حسی و آکسون های نورون های حرکتی در بخش خاکستری نخاع قرار دارند. 

2. نورون حسی هر ریشه پشتی عصب نخاعی با دو عدد نورون حرکتی در بخش خاکستری نخاع سیناپس تشکیل می دهد. 
3. طول سارکومرهای موجود در ماهیچه سه سر بازو کاهش می یابد. 

4. پتانسیل الکتریکی تمامی نورون های موجود در مسیر انعکاس تغییر می کند. 

)منصوربدری-سنندج(301 درجانوردارای11111111111111111ممکننیست11111111111111111 
1. ساده ترین ساختار عصبی – سلول هایی با قابلیت انقباضی وجود داشته باشند.

2. یک طناب عصبی شکمی – یک گره عصبی، فعالیت ماهیچه های بندهای مجاور خود را تنظیم کند.
3. مغز با دو گره عصبی – مانند انسان، دستگاه عصبی محیطی ارتباط اندام ها و دستگاه عصبی مرکزی را برقرار کند.

4. طناب عصبی پشتی –  اسکلت داخلی از جنس برخی بافت های پیوندی وجود داشته باشد. 

)اقبال محمدی- کرمانشاه جوانرود(311 بیمهرهایکه11111111111111111دارد11111111111111111 
1. یک طناب عصبی شکمی-  عصب دهی اندام های حرکتی را با کمک گره های موجود در قطعه سینه انجام داده است.

2. دو طناب عصبی موازی- در محل تالقی دو طناب، گرهی به نام مغز دارد.
3. شبکه عصبی ساده- تحریک ماهیچه های هر نقطه از بدن را تنها با تحریک نورون های موجود در همان نقطه انجام می دهند.

4. گره های عصبی متعدد- نسبت به موجودی که ساده ترین ساختار عصبی را دارد، حرکات ماهیچه ای مستقل کم تری دارد.

)حبیب زاهری- بندرعباس(321 درانعکاسعقبکشیدندست11111111111111111 
1. پتانسیل عمل در تمام طول نورون حسی با فعالیت کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی ایجاد می شود.

2. در نورون حرکتی که پیام را به ماهیچه سه سربازو می برد برای لحظاتی درون غشای سلول نسبت به مایع بین سلولی مثبت تر می شود.
3. با رسیدن پیام عصبی به ماهیچه دو سربازو، کلسیم به روش انتقال فعال وارد تارچه می شود.

4. طول نوارهای روشن در ماهیچه ی سه سربازو نسبت به دوسربازو افزایش می یابد.

)صفا رشیدی-آبدانان(331 بخشیازدستگاهعصبیمحیطیکههمیشهفعالاست11111111111111111 
1. سبب تنظیم فعالیت ماهیچه سرینی می شود.

2. قادر است اطالعات ماهیچه طولی دیواره معده را به دستگاه عصبی مرکزی ببرد.
3. در تغییر فعالیت یاخته های ماهیچه میوکارد نقش ندارد.

4. در شرایطی، می تواند کارکردی شبیه پیک دوربرد بخش مرکزی غده فوق کلیه داشته باشد.



انتشارات نانو 12فصل اول: تنظیم عصبی

)سیدستار باویر- اهواز(341 کدامگزینهصحیحاست؟ 
1. هرعصب مغزی حتما دارای کپسول پیوندی و رگ های خونی است.

 2. هرعصب نخاعی فقط دارای آکسون نورون های حرکتی است.
3. هرنورون حسی، دندریت بلند میلین دار و آکسون کوتاه دارد. 

4. هر نورون رابط دندریت کوتاه و هدایت پیام عصبی پیوسته دارد.

)سیدستار باویر- اهواز(351 کدامگزینهجملهزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟ 
» هرجانوری که چشم مرکب دارد، .................«

1- درحدفاصل الیه خارجی روده و الیه داخلی بدن، سلوم واقعی دارد.
2- درمغز خود دوگره عصبی دارد که محل قرار گیری جسم یاخته ای نورون ها می باشد.

3- اسکلتی خارجی از جنس پروتئینی به نام کیتین دارد که تسهیل کننده ی حرکت او می باشد.
4- در هر چشم خود یک عدسی و تعدادی یاخته گیرنده نوری دارد.

)عبدالرسول خلفی-کرمانشاه(361 دربرشجانبیمغز11111111111111111 
1. مرکز پردازش اطالعات حسی جلوتر از مرکز تنظیم تنفس است.

2. مرکز تعادل جلوی سامانه کناره ای قرار گرفته است.
3. مراکز تنظیم تپش قلب و دمای بدن و استفراغ ساقه مغز را می سازند.

4. درخت زندگی حاصل پیش روی ماده سفید به بخش خاکستری در نیمکره های مخ می باشد.

)حمیده ملیخان-قزوین(371 دررابطهبانمودارپتانسیلعملکدامیکازجمالتزیردرستمیباشد؟ 
1. در هر لحظه ای که اختالف پتانسیل دو سوی غشاء صفر باشد، وضعیت کانال های دریچه دار سدیمی یکسان است.   

2. در تمام مدتی که شاخه باال رو نمودار رسم میشود، اختالف پتانسیل دو سوی  غشا  در حال افزایش می  باشد.
3. در تمام مدتی که شاخه باالرو نمودار رسم میشود ،کانال های دریچه دار سدیمی باز و کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.

4. در آخرین نقطه شاخه پایین رو نمودار، شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم به حالت آرامش می رسد.

)عبدالمجید مفیدی-بندرترکمن(381 چندموردازگزینههایزیربهدرستیبیانشدهاست؟ 
الف. در حداکثر بخش هایی از نخاع سلول عصبی رابط بین نورون حسی و حرکتی ارتباط ایجاد می کند.

ب. جسم یاخته های عصبی در اطراف مغز تراکم بیش تری نسبت به مرکز مغز دارند
ج. مخچه مرز مشترک بیش تری را با لوپ پس سری دارد.

د. در عامل حفاظت کننده سدخونی – مغزی، مایع مغزی – نخاعی نقش مهم تری دارد.
4 .4  3 .3  2 .2  1 .1

)نظام جلیلیان-خرمشهر(391 گروههاییازمهرهدارانکهاندازهنسبیمغزآنهانسبتبهسایرمهرهدارانبیشتراست111111111111111111111111 
1. در لوله گوارش خود ساختاری دارند که به جانور امکان می دهد با دفعاِت کم تِر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

2. ضمن جدایی کامل بطن ها ، قلب به صورت دو تلمبه عمل کرده و خون در هر بار گردش ، یک بار از قلب عبور می کند.
3. در بدن خود عالوه بر کلیه ها، دارای غدد راست روده ای هستند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند.

4. با ایجاد فشار منفی در دستگاه تنفس آن ها، هوا به واسطه مکش حاصل از این فشار منفی، به درون شش ها وارد می شود.

)شهرام شاه محمدی-ساری(401 چندموردازعباراتزیرجملهیزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟ 
»بخشی از سیستم عصبی مرکزی که ................. ممکن نیست .................«

الف. باالی مغز میانی قرار دارد – در انعکاس عقب کشیدن دست نقشی داشته باشد.
ب.  زیر بصل النخاع قرار دارد – در پردازش اطالعات حسی ناشی از حواس ویژه نقش داشته باشد.

ج. در پشت بطن چهارم قرار دارد – در پردازش اطالعات حرکتی قشر مخ نقش داشته باشد.
د. با پیاز بویایی در ارتباط است – با مرکز پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی در ارتباط باشد.

 1 .4  2 .3  3 .2  4 .1


