
1

جلسه اول

  کند؟چند مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل می 
«ها، هر کانالی که در سمت محیط داخلی، دریچه .............، در هنگام ............ در غشای نورون»

 دهد.الف( ندارد ـ شروع پتانسیل عمل، تغییر وضعیت نمی
 شود.ل عمل، دریچه آن بسته میب( دارد ـ شروع پتانسی

 بندد.ج( دارد ـ حداکثر پتانسیل عمل، دریچه را می
 دهد.د( ندارد ـ پایان پتانسیل عمل، یونی را عبور نمی

( صفر مورد4 مورد 1( 3 مورد 3( 2 مورد 2 (1

 شود؟ها ساخته نمیهای نورونیک توسط ریبوزومکدام 
 دار پتاسیمیهای دریچه( کانال2 ی عصبی پروتئینیدهندهانتقال (1

های موجود در غالف میلین( پروتئین4 ی عصبیدهندههای انتقال( گیرنده3

 شود؟کدام مورد، در مراحل ساخت غالف میلین، مشاهده نمی 
ی پشتیبانوسط چندین یاختهاحاطه شدن یک آسه ت (1
ی پشتیبان در عمق غالف میلینی یاخته( قرارگیری هسته2
 ی عصبی( عدم تشکیل غالف میلین در ابتدا و انتهای هر رشته3
ی میلینهای سازندهیاخته در یاخته( افزایش نسبت مساحت غشا به میزان میان4

باشد؟ها نادرست میورد انواع نورونچند عبارت زیر در م 
دهند.الف( کارهای متفاوتی را انجام می

ب( نوعی که دندریت دراز دارد، آکسون فاقد میلین دارد.
 ج( نوعی که فقط در مغز و نخاع قرار دارد با ماهیچه ارتباط مستقیم ندارد.

شود.دندریت آن از یک نقطه خارج میدهد، آکسون و ها مید( نوعی که پیام را به ماهیچه
مورد 4( 4 مورد 1( 3 مورد 3( 2 مورد 2 (1

 های عصبی رابط، درست است؟کدام عبارت، در مورد یاخته 
گردند.های مننژ محافظت میشوند که توسط پردههایی یافت میفقط در بخش (1
ام عصبی به درون دستگاه عصبی مرکزی دخالت دارند.( در وارد کردن پی2
های یاخته، یکسان است.ی قسمت( سرعت هدایت پیام عصبی در همه3
( در بیشتر طول دارینه برخالف آسه، غالف میلین حضور دارد.4

(89اسری )سر های پشتیبان( .............. هستند.ی نوروگلیاها )یاختههمه 
 دارهای غیرعصبی هسته( یاخته2 ی پیام عصبیدهندهانتقال (1

های نورون( یاخته های مؤّثر در تغذیه4 هاها و آکسونی دندریتکننده( عایق3
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آن که پیام را به جسـم کند، ............ بخشی از ای دور میبخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم یاخته 
 (92)سراسری    کند .............ای نزدیک مییاخته

 باشد.برخالف ـ دارای انشعابات فراوان می (1
 ( مانند ـ توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است.2
 باشد.( مانند ـ واجد شبکه آندوپالسمی گسترده و هسته می3
 های سیناپسی بپیوندد.ود به وزیکولتواند از طریق غشای خ( برخالف ـ می4

 (92)سراسری  کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجادشده در غشای یک نورون حسی، صحیح است؟ 
 شوند.دار  پتاسیمی باز میهای دریچهدر ابتدای پتانسیل عمل، کانال (1
 داخل یاخته شدیدًا کاهش خواهد یافت. ( بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم2
 شوند.دار پتاسیمی بسته میهای دریچهکانال 30( با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به3
 شود.دار سدیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج منفی میهای دریچه( در پی بسته شدن کانال4

 (98  -2)گزینه کند؟ی زیر را به نادرستی تکمیل میچند مورد، جمله 
 «ی عصبی، هر پروتئین غشایی .............. در یک یاخته»

 الف( برای ایفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.
 ای از مونوساکاریدها اتصال دارد.ب( با زنجیره

 ج( در ترابری نوعی ماده دخالت دارد.
 کند.ای ایفای نقش خود اختصاصی عمل مید( بر

1) 1  2)2  3)3  4)4  

سازد، درست ی خاکستری نخاع میصبی خود را در مادههای عی عصبی که ناقلی هر یاختهکدام عبارت، درباره 
 (98 چی )قلم است؟

 کند.های عصبی حسی و حرکتی را فراهم میارتباط الزم بین یاخته (1
 باشد.ی ناقل عصبی در محل انجام سوخت و ساز خود می( دارای گیرنده2
 باشد.دار پتاسیمی میهای دریچههایی از آکسون خود فاقد کانال( در بخش3
 برد.ها میهای عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام( پیام4

 (98 چی )قلم کند؟چند مورد، جمله زیر را به نادرستی کامل می 
 ............«ی آکسون یک نورون، در مغز انسان سالم، همواره با رسیدن پیام عصبی به پایانه»

 شوند.هایی که توانایی عبور سدیم را دارند، جهت ورود یون سدیم به داخل یاخته، باز میی کانالهمهالف( 
 شود.ی آکسون میهای سدیم و پتاسیم از غشای پایانهب( غالف میلین مانع عبور یون

 شوند.های غشایی واقع در انتهای آکسون میهای ناقل عصبی وارد ریزکیسهج( مولکول
 شوند.های سدیم به داخل یاخته میسیناپسی، موجب ورود یونی پسیاخته اقل درنهای گیرنده ید( همه

1) 1  2)2  3)3  4)4   
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 .........«توان گفت در یک نورون، به دنباِل .......... می»کند؟ مقابل را به نادرستی تکمیل می کدام گزینه، عبارت 
 (98 چی )قلم کند.افزایش پیدا می ATPدار پتاسیمی ـ میزان مصرف مولکولهای دریچهبسته شدن کانال (1
 باشد.ون پتاسیم درون یاخته بیشتر از بیرون یاخته میهای سدیم ـ پتاسیم غلظت ی( فعالیت بیشتر پمپ2
های پتاسیم، به یاخته وارد و از آن خارج های سدیم همانند یوندار سدیمی ـ یونهای دریچه( باز شدن کانال3

 شوند.می
ر ای پمپ سدیم ـ پتاسیم بعد از پتانسیل عمل ـ مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا د( عدم فعالیت لحظه4

 کند.حالت آرامش تغییر می

 (98 )سنجش  دهد، نادرست است؟ی وقایعی که هنگام پتانسیل عمل رخ میکدام گزینه درباره 
 یابد.در پی خروج پتاسیم از یاخته، ابتدا اختالف پتانسیل بین دو غشا افزایش می (1
 شوند.سیمی، در دو جهت مخالف هم باز میدار سدیمی و پتاهای دریچه( درپوش کانال2
 یابد.( در پی ورود سدیم به یاخته، ابتدا اختالف پتانسیل بین دو غشا کاهش می3
 های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا، با حالت آرامش تفاوت دارد.( شیب غلظت یون4

ولـت کـدام اتفـاخ رخ میلی 30سلول عصبی، در فاصله صفر تابا توجه به منحنی تغییر پتانسیل غشای یک  
 (98 )سنجش  دهد؟نمی

 دهد.پمپ سدیم ـ پتاسیم به فعالیت خود ادامه می (1
 شوند.دار به طور موقت بسته میهای دریچهی کانال( همه2
 شود.( بر مقدار بار مثبت درون سلول افزوده می3
 آید.ناگهانی پتاسیم از سلول ممانعت به عمل می ( از خروج4
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