
 باسمه تعالی

 ...........................................................  نام و نام خانوادگی :       .............................................  زیست شناسی آزمون :  

 دقیقه  .............:  تاریخ :        /     /         زمان الزم     .....................................................................موضوع آزمون :  

 دبیر : نجفی     .................................. دبیرستان دخترانه :        شماره آزمون : 
 شمارك                                                           

 

 ت زیر را مشخص کنید.الف) درست یا نادرست بودن جمال
 )  (             وزن بدن در پستانداران و پرندگان وجود دارد. مغز به باالترین نسبت اندازه  -1
 )  (            االت امتحانی هر دو عصب سمپاتیک و پارا سمپاتیک فعالیت دارند. ؤدر هنگام پاسخ به س -2
 )  (                دارند. ما قرار ي هاي حسی تحت کنترل آگاهانه  نورون -3
 )  (           بدن زنبور قطعه قطعه است و فعالیت عضالت هر قطعه توسط گره عصبی آن قطعه کنترل می شود. -4
 )  (تارهاي عصبی میلین دار ، پیام عصبی را سریع تر از رشته هاي بدون میلین ، اما هم قطر ، هدایت می کنند. -5
  به دو قسمت مرکزي و محیطی تقسیم می شود که قسمت مرکزي شامل مغز و یک طناب عصبی است.   ادستگاه عصبی پالناری -6
                      )  ( 
  

 ب) جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 می گویند. ...............................مجموعه اي از چند تار عصبی که به وسیله ي غالفی پیوندي احاطه شده اند را،   -7
 ترشح می شود. ...............................در سیناپس اکسون به ماهیچه (میون) از انتهاي اکسون ماده اي به نام   -8
 خارج می شود.  جفت عصب  ............................... مغز و  از ریشه ي عصبی  ...............................ازنخاع   -9
 تقسیم بندي مرکزي و محیطی وجود ندارد.  ...............................در دستگاه عصبی  -10
 و اولین رابط بین دو نیمکره هاي مخ که به  مغز دیده می شود ...............................در تشریح مغز، کیاسماي بینایی در سطح  -11

 نام دارد. ...............................صورت نواري سفید رنگ دیده می شود 
 .دانگرد در دو سمت سلول به حالت اولیه برمیرا ها  غلظت یون  .................................. فعالیت بیشترِبعد از پایان پتانسیل عمل،  -12
 نام دارد.  ...............................است و   ...............................از نوع بافت پرده خارجی مننژ  -13

 

 ج) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 نخاع حاوي کدام نورون هاست؟ پشتیریشه ي  -14
  ها تشکیل شده است؟ دستگاه عصبی پیکري از کدام نوع نورون -15
 ي خاکستري نخاع از کدام بخش سلول عصبی (نورون) تشکیل شده است؟ ماده -16
 شود؟ هاي گوارشی می ه عصبی خودمختار، باعث آغاز فعالیتچه بخشی از دستگا -17
 کند؟ کدام بخش دستگاه عصبی در مغز، هیپوتاالموس و تاالموس را به قشر مخ متصل می-18
 کدام بخش از مغز، نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، برعهده دارد؟ -19

 

 د) به پرسش هاي زیر پاسخ مناسب بدهید.
 در شکل مقابل:  -20

 باز است؟ سدیمیلف) در کدام شماره، کانال دریچه دار ا
 مثبت تر شدن پتانسیل درون سلولکدام مرحله از منحنی، ب) 

  را نشان می دهد؟
 )  علت پایین رفتن منحنی چیست؟ پ

 

 )     صفحه ( 



  
 در شکل مقابل، الف) کدام شماره نورون پیش سیناپسی را نشان می دهد؟ -21

 زاد شدن در فضاي سیناپسی، پس از آب) انتقال دهنده عصبی 
 ؟  دارد ياثربر سلول پس سیناپسی چه 

 
 
 
 

 شماره هاي روي شکل مقابل، کدام یک از موارد زیر را مشخص  هر یک از -22
 می کند؟

 ............... شماره :   تاالموسالف) 
 ...............    مخچهب) 

 ...............             ) بصل النخاعپ
  ...............    ز میانی) مغت

 
 
 

 

 ه) از بین کلمات داخل پرانتز، زیر پاسخ صحیح خط بکشید. 
 خارج  (شکمی / پشتی)وارد نخاع و پیام انعکاس از ریشه  (شکمی / پشتی)، پیام حسی از ریشه عقب کشیدن دستدر انعکاس  -23

 می گردد. ازوب )دو سر/  سه سر(اهیچه و انقباض م بازو )دو سر/  سه سر(می شود و باعث استراحت ماهیچه 
 تغییر می کند. ( نورون ها / سیناپس ها / نورون ها و سیناپس ها )در اثر مصرف مکرر مواد اعتیادآور، عملکرد طبیعی  -24
 نقش مهمی دارد. (حسی / حرکتی)ساقه مغز قرار دارد که در پردازش اطالعات  ( باالي / پایین )تاالموس در  -25
 نورون هاي حرکتی است. (دندریت / اکسون)نورون هاي حسی و  (دندریت / اکسون)نخاعی شامل  یک عصب -26
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