
 

 

ب( به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ 

 كند؟ي مغز را به صورت صحيح بيان ميي ساقهوظيفهيك از موارد زير، محل قرار گرفتن و كدام -1
 كند.الف( در زير نخاع قرار دارد كه مخ و مخچه را به نخاع متصل مي

 كند.ب( در زير مخچه قرار دارد و مغز را به نخاع متصل مي
 كند.ج( در زير مخ قرار دارد و مخ و مخچه را به نخاع متصل مي

 كند.به مخچه متصل مي د( در زير مخ قرار دارد و مخ را

 يك از تعاريف زير در مورد نخاع صحيح است؟كدام -2
 النخاع تا كمر امتداد دارد.ها قرار دارد و از بصلالف( طناب سفيد رنگي است كه در داخل ستون مهره

 اي از اعصاب حسي و حركتي است.ب( شامل مجموعه
 ج( محل كنترل اعمال انعكاسي )غير ارادي( بدن است. 

 د( هر سه مورد صحيح است. 

 باشد؟اعصاب متصل به دستگاه عصبي مركزي شامل چند جفت مي -3

 جفت 13د(  جفت 31ج(  جفت 31ب(  جفت 13الف( 

 ها آسيب ديده است، چيست؟هاي حسي و حركتي در افرادي كه نخاع آنتوانيعلت تفاوت در نا -4

هااي بخاخ خاصاي از بادن را     ها و اندامشوند كه ماهيچهدادي عصب وارد و خارج ميالف( چون از هر قسمت از نخاع )گردن تا كمر( تع

 كنند.  كنترل مي

 ب( چون نخاع مركز كنترل اعمال غير ارادي در بدن است. 

 شود كه به مغز متصل هستند.جفت عصب خارج مي 31ج( چون از داخل نخاع 

 د( چون نخاع رابط بين مغز و دستگاه عصبي محيطي است.

 هاي عصبي كدام نوع جريان وجود دارد؟در داخل سلول -5

 ب( جريان الكتريكي   الف( جريان شيميايي 

 د( موارد الف و ب صحيح است.   ج( جريان عصبي

 جهت جريان عصبي در يك نورون به چه صورت است؟ -6

 از دندريت به آكسون ا به صورت دو طرفه ب( الف( از دندريت به آكسون ا به صورت يك طرفه

 د( از آكسون به دندريت ا به صورت دو طرفه ج( از آكسون به دندريت ا به صورت يك طرفه

 هاي زير در ارتباط است؟يك از يونجريان الكتريكي كه در يك نورون وجود دارد، با كدام -7

 ب( يون كلسيم  الف( يون سديم

 الف و ج صحيح است. د( موارد   ج( يون پتاسيم

شيود؟ ايين ارتبياط بيه چيه صيورت ان يام        هاي بدن چه ناميده ميي ها با اندامها با يكديگر و يا نورونمحل ارتباط نورون -8

 شود؟مي

 الف( سيناپس ا از طريق آزاد شدن مواد شيميايي خاص

 ب( انعكاس ا از طريق آزاد شدن جريان الكتريكي 

 دن جريان الكتريكيج( سيناپس ا از طريق آزاد ش

 د( انعكاس ا از طريق آزاد شدن مواد شيميايي خاص

 

 



 

 

 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

 1 عصب را تعریف کنید. -1

 2 مورد از عوامل محافظت کننده مغز و نخاع را بنویسید؟2   -2

 موارد مشخص شده در شکل زیر را بنویسید. -1

     ج(    ب( الف(
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 عریف کرده و بگویید کدام بخش دستگاه عصبی مسئول ایجاد اعمال انعکاسی می باشد؟اعمال انعکاسی را ت -2

 

2 

 با توجه به اعمال بدن نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید. -3
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 فعالیت و عملکرد هر کدام از بخش های زیر را بنویسید؟  -4

 مورد( 1الف( بخش قشری مخ : )  

 مورد ( 1: ) ب( مخچه

 مورد(2ج( بصل النخاع: )  

 مورد( 2د( نخاع:) 
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 مورد از عوامل محافظت کننده مغز و نخاع را بنویسید؟ 2 -5

 

2 

 انواع سلول های بافت عصبی را نام برده برای هر یک ، یک وظیفه بنویسید. -6
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 اعمال بدن

……………. ……………. 

 

…………. ……………. 
 

……………. 
 

 ضربان قلب تنظیم مردمک چشم


