
 

 :.  به نام بی نام او .: 

 

 

راررر ررا شربراشرک کواربورهرارتتتتتتدمارهررتتتتتترآارتتتتتتارتتتتتتد رررار رای  رمراحلریک را ر میشتتتتتت ررر،موخد ر اآتستتتتتتدر رارراراارتتتتتتداشراا ااو ررا تتتتتتد ر ار رر

طوارک رر تتتتتتور  مااراینرنیا ربیشرا ر رر مااراحستتتتتتا رم ر،ک ربارمباحثرحجیمر ر تتتتتت ی رب ر مرموای ر ستتتتتت یم تتتتتت ارتتتتتتد ررمان  را ااراشررا تتتتتتد 

ررارچهاارمرحل رکلیربای رصواترگیرر:رتسدر راررارمواقعرگوناگوار ر،رانی م 
ر

  اارپیشرا ر ر عرمطالعاتر رررا رنگاهرک ی ررالهاشرپیشر اشک کوار رررا ررارر:ررواالترپیش از شروع مطالعات  1

  ااربزنی رتارکم ربار کلرکلیرروالررهیرآار صلرآ  ار وا رب  شر  هراندهاشر رر صلتسدر اشرطبق ر  هنگام مطالعات:   2

 بزنی  ررا مبحثررار ررا ر رر اارشراارتسدر اشربراشرتسلطربیشتر،ر  پس از دو دور مطالعه وکسب تسلط نسبی بر مطالب:   3

  رراص ربگیری  ر اشرپیشراارب ر کلررالرب ررالربزنی ر اشرک کوا اشررالتسدررنزدیک به کنکور:   4
ر

راراخدیااتاارقراار  )براشر ررر رک کوار  ااترعلومر ر  ااتربه ا تتتتتتتد شتتتتتتتنا تتتتتتت ی  ها  پیش رشتتتتتتت ه روا ستتتتتتتا   بانک تستتتتتتته کنکورها رر،ا لرمرحل ربراشر

 متااربتانت را رنیز،ررررچهتااممرحلت رربراشررا ات  ررم تتاارریز ات تاشراندهتاشر رر صتتتتتتتتتتتتتلرا ربت ررتتتتتتتتتتتتترا رتستتتتتتتتتتتتتد،رر مرر ن تستتتتتتتتتتتتتدررر ممرحلت رربراشررررراار 

رک ی  رراردفارهرم گیرن  رر)ک ررارمرحل را لرنیزرموارراردفارهرقراارم رر اشرگذ د  اشرک کوا اشررالتسد
ر

کاا ت ارتد راا ت را تد رمشتا اهرراررررااررانشتجواگر هیرا رتورتطرر،رردرس به درس کیها   بانک تسته  ها مجموعهاینرمجموع ررارک ااررتایررر

 اشرارتتتتد رب راینر تتتتکلرک ربراشر رررا ،ری ریارچ  رنفررا راتب تهی ر تتتت هرررتستتته زنی  مرحله ستتتومرارپاستتتت رب رنیا ر تتتتمارراررانشتتتتگاهرتهراا،رر

رتتالراخیر،رررر20 تت ارتتد راا تت ر ررکترشرر اشرا ااران رباربرارتتد ررتتواالترتمامرک کوار تت ارتتد رک ررارآاررا رمستتلطربورها تتد را اارربرتررک کوار

ران  ربا  ،رکررهررو پیشداوطلبا  کنکور کارشنا  ی ارشد و دکتر  تسدربرگزا هرک رقابلراردفارهررر900تارر500اق امرب رگزانشر
ر

 

 

 

ر

 

 

ر

رنکاتر ارراارب رخاطرررا د ربا ی :ررر،راراردفارهرا راینرمجموع 

ربع را رر ارر مرمطالعاترارد،رراراینر می  ربارمشا ااتاارمشواترک ی  ر  1
ً
  ماار راراینرنوعرتسدر ارغالبا

  اشراندهای رمطالعاتر ربارمشواتربارمشا اتاا،رببی ی  ررالراخیرراارت هاررارر اهرر3 اشرک کوا اشرپاس رتسد  2

ر  3
ً
 بای ررارک اارمطالع ریامعرمطالب،راردفارهر ون  اینرتسدر اریایگزانرمطالع رمطالبراصلیرنیس   ر رحدما

 اشرک کوار  ااتربه ا تتتتتتتتتتتتدر) ربالعس، را ر رررا ،رر ستتتتتتتتتتتت ی ،ر رارتستتتتتتتتتتتتدک کوار  ااترعلومر)یاربه ا تتتتتتتتتتتتد راگرررا طلبر  4

 توان رب رتسلطربیشترتااربررا شرمباحثر رررا رکم رک   ررم 

رررjozavat@kayhanravan.irرطراقرا رماربا رر ستت یمرمجموع راینربارربط اارراررعزازااررر تتمارپیشتت هاراترر رنظراترر تتنی اررآمارهررصتتمیمان 

  با ی ررتما ررا

 

 

 

ر

 

آرزو  موفقیه داریم  عزیز  همه شما دوس ا  برا   

کیها  آموزش ی گروه   

شنا  ی و مشاوره کیها تحه نظارت مرکز خدمات روا   

mailto:jozavat@kayhanravan.ir
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 های دستگاه عصبی  ل دوم: ساختار و کنش سلول فص
 

 (93مرکزی نقش دارد؟ )ارشد آزاد یک از انواع نوروگلیاها در میلین سازی نورون های دستگاه عصبی کدام  -1
 روگلیاد( الیگودن4 ( شوان3 ( آستروگلیا2 ( مزوگلیا1

  (94)ارشد آزاد )آدنوزین تری فسفات( را به عهده دارد؟  ATPکدام قسمت از اعضای درون سلوی وظیفه تولید  -2
  ( ریبوزوم4 ( میتوکندری3 ( شبکه آندوپالسمی2 ( هسته سلول1

 ( 89)ارشد بهداشت  ی آن در حالت استراحت چگونه است؟بخش داخلی سلوی نورونی نسبت به بخش خارج ربا -3
 .( اختالف بار الکتریکی مشاهده نمی شود4 ( گاهی بار منفی و گاهی مثبت3 بار مثبت دارد. (2 .( بار منفی دارد1

 ( 89و  82 )آزاد پوشش گلیای توسط کدام سلوی تولید می شود؟ -4
 میکروگلیا (4  نوروگلیای محیطی (3 ماکروگلیا (2 اولیگودندروگلیا (1 

 (82)آزاد  سلوی عصبی کدامیک هدایت می شود؟در  -5
 پتانسیل آرامش (4           پتانسیل فعالیت (3 پتانسیل موضعی (2 پتانسیل استراحت (1

 (83کدامیک از عوامل زیر در شروع تکانش عصبی دخالت می کنند؟ )آزاد -6
 ورود کلسیم به داخل سلول (4         ورود کلر به داخل سلول  (3 ورود پتاسیم به داخل سلول (2 ورود سدیم به داخل سلول (1

 ( 83کدامیک از عوامل زیر می توانند پتانسیل مولد ایجاد نمایند؟ )آزاد -۷
 موارد مذکور همه (4    عوامل مکانیکی (3 شیمیایی ماده (2 کشش غشاء سلول (1

 ( 83)آزاد منحنی تکانش عصبی ایجاد می شود و چرا؟تحریک ناپذیری مطلق یک سلوی عصبی در چه مرحله ای از  -8
 .، چون دریچه سدیم باز استدر مرحله نزولی (2 .، چون دریچه سدیم باز استدر مرحله صعودی (1
 .در مرحله نزولی، چون دریچه پتاسیم باز است (4 .در مرحله صعودی، چون دریچه پتاسیم باز است (3

 ( 85کدامیک از سلوی های زیر محافظت از نورون ها را بر عهده دارند؟ )آزاد  -9
 3و  2و  1گزینه  (4       آستروسیت ها (3 ااولیگودندروگلی (2 میکروگلیا ها (1

 ( 8۷در ارتباط با بافت همبند عصبی، کدام مورد صحیح است؟ )آزاد  -10
 نوروگلیاها همان سلول های عصبی هستند. (2 .نقش دارند PNSالیگودندروسیتها در میلین سازی  (1
 منش جنینی میکروگلیاها مزودرم است. (4  وظیفه سلول های شوان ماکروفاژ است. (3

 ( 88فعالیت پمپ های سدیم پتاسیم در جهت ایجاد شرایط .......... است. )آزاد  -11
 هیپرپوالریزه (4  پوالریزه (3  رپوالریزه (2 دپوالریزه (1

 ( 90)آزاد  در مغز وجود دارند؟ فقطکدام دسته از نورون ها  -21
 حرکتی (4  میانجی (3                        آوران (2 حسی (1

. در پتانسنیل اسنتراحت یا آرامش اشناس نسنبت به یون ................ نفوذپذیر و نسنبت به یون .............. نفوذ پذیری بسنیار کمی دارد -13

 ( 85)سراسری 
 کلسیم   –( پتاسیم 4  پتاسیم  –( سدیم 3 کلسیم   –( سدیم 2 سدیم  –( پتاسیم 1

 ( 83پوشش گلیای توسط کدام دسته سلوی های زیر به وجود می آید؟ )سراسری  -14
 ( اولیگودنروگلیا4  ( ماکروگلیا3 ( میکروگلیا2 ( شوان1

 ( 86کدام گزینه صحیح است؟  )سراسری  -15
  .باشد، پاسخ شدیدتر است( هرچه شدت محرک بیشتر از آستانه تحریک 2 دارای آستانه تحریک یکسانی هستند.( تمام نورون ها 1
 .حداقل محرکی که بتواند یک موج عصبی ایجاد کند، آستانه تحریک نامیده می شود( 4 تانه تحریک باشد، پاسخ کندتر است.( هرچه شدت محرک کمتر از آس3

 ( 86شود؟ )سراسری سلوی، توسط کدام گروه با مولکوی های دیگر ترکیب می های اسید چرب اشاسمولکوی  -16
 ( هیدروکربن4  ( کاربوکسیل  3 ( اوراسیل2 ( آدونین1

 (83)آزاد  کدامیک از گیرنده های زیر فقط با تغییر شدت محرک دوباره تحریک می شوند؟ -1۷
 تمام این گیرنده ها (4 آنهایی که تطابق سریع دارند. (3 تطابق آهسته دارند.آنهایی که  (2 آنهایی که تطابق پیدا نمی کنند. (1
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 ( 83)آزاد  در کدامیک از سیناپس های زیر ممکن است جریان عصبی در دو جهت سیر کند؟ -18
 آکسون به جسم سلولی (4 آکسون به دندریت (3 دندریت به دندریت (2 آکسون به آکسون   (1

 ( 85تقریبا تمام سیناپس های دستگاه عصبی انسان از چه نوعی هستند؟ )آزاد -19
 هیچکدام (4 هر دو  (3          سیناپس الکتریکی (2 سیناپس شیمیایی (1

  (94سلوی های مغز انرژی مورد نیاز خود را از کدام ماده زیر تامین می نمایند؟ )ارشد آزاد  -20
 ( قندها )گلوکز(4 ( ویتامین ها3 ( چربی ها2 ( پروتئین ها1

 ( 90)آزاد  فاصله بین دو یاخته عصبی را ............. می گویند. -21
 آکسون (4 گره رانویه (3 تکمه پایانی (2 سیناپس (1

 ( 81)سراسری ( در کدام قسمت سلوی عصبی وجود دارد؟ DNAاسید نوکلئیک ) -22
 ( تکمه های پایانی4       ( جسم سلولی )سوما( 3                ( آکسون2 ( دندریت1

 (8۷اثر تحریکی و بازداری عالوه بر نوع ناقل به کدام وی گی دیگر ارتباط دارد؟ )سراسری  -23
 ( غشاء پیش سیناپسی4  ( غشاء پس سیناپسی 3           ها ( غلظت کاتیون  2                غلظت آنیون ها (1

  ( 88)سراسری  گیرد؟فرایند ذخیره سازی گلوکز به گلیکوژن در کدام بخش سلوی صورت می  -24

 ( گلژی4  ( ریبوزوم 3                     ( سیتوزول 2   ( لیزوزوم 1

 (  89های عصبی است؟ )سراسری های پشتیبان سلوی  کدام دسته، سلوی   -25
 ( کلی نرژیک )ترشح کننده استیل کولین(2  شوان ها  (1

 ها )اولیگودندروسیت ها(( اولیگودندروگلیا4  آستروسیت ها   (3

 (90دهد؟ )سراسری پتاسیم در اختیار سلوی عصبی قرار می ،کدام یک در جریان تحریک سلوی -26
 ( نوروگلیا   4  ( آستروگلیا 3 ( میکروگلیا 2             ( اولیگودندروگلیا1

 (91های گلیای کدام است؟ )سراسری وظیفه سلوی -2۷
 کنند.های عصبی را حمایت و تغذیه می( سلول2   کنند. ( اطالعات را پردازش می1
 دهند.( سرعت پردازش اطالعات را افزایش می4   دهد. ( تأثیر ناقل عصبی را افزایش می3

 ( 93کند؟ )سراسری کدام بر نرون حرکتی همنام اثر بازداری و بر نرون حرکتی ماهیچه مخالف اثر تحریکی اعمای می -28
 اندام گلژی ( 4  ( اندام پورکینه  3 ( گیرنده مکانیکی  2          ( گیرنده کشیدگی 1

 (94الیه درونی و بیرونی اشاس سلوی عصبی، از کدام زنجیره تشکیل شده است؟ )سراسری  -29
 (H2O)( آب 4  (Nنیتروژن ) (3 (CH)( هیدروکربن 2 ( COOHکاربوکسیل ) (1

 (96)سراسری گردد؟فرایند همانندسازی در کدام اسید آااز می -30

 کسی ریبونوکلئیک ا زد( 4   ریبونوکلئیک ریبوزومی( 3   ریپونوکلئیک پیک( 2   ریبونوکلئیک( 1
 (96 )سراسری هیپرپالریزاسیون اشاس سلوی عصبی مبین کدام پتانسیل است؟ -31

 محرکه  فحة( ص4   سیناپسی تحریکی( پس3 بازداری ناپسیسیپس( 2  سیناپسیپیش( 1

 (96)سراسری  شوند؟ یافت میهای مولکولی« در کدام ناحیه باندروازه» -32

 سلول هسته( 4  یونی کانال( 3  ( غشاء سلول2 سیتوپالسم سلول ( 1

 ( 9۷)سراسری  کنند؟ونی، اجازه ورود به سلوی را پیدا مییهای  ها به واسطه کانای کدام یون  (IPSP)در پتانسیل پس سیناپسی مهاری    -33

 (+𝐶𝑎2)( کلسیم 4 (−𝐶𝑙)کلر ( 3  (+𝑁𝑎)( سدیم 2 (+𝐾) ( پتاسیم1

 ( 99)سراسری  ؟عه استقپالریزاسیون در پتانسیل عمل، مربوط به کدام واد -34
 ( ورود پتاسیم به داخل سلول  4 ( ورود سدیم به داخل سلول3 ( خروج پتاسیم از سلول 2 یم از سلول د( خروج س1
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 پاسخنامه فصل دوم
 

اولیگودندروگلیاها: مهمترین آنها ساختن غالف میلین در اطراف بعضی از آکسون ها در مراکز عصبی است. اولیگودندروگلیا میلین نورون   « صحیح است.4گزینه » -1

 . های پیرامونی و بدنی را می سازندرا و یاخته های شوان میلین نورون های مغز و نخاع شوکی 
هایش را فراهم  برای انجام فعالیت  های فراهم آورنده انرژی، انرژی مورد نیاز سلولتبدیل قند و اکسیژن به مولکولها از راه  میتوکندری  « صحیح است.3گزینه » -2

 سازند. می

ماند. وقتی سلول در چنین  پتانسیل غشاء در بیشتر سلولها مادامی که تحریکی از بیرون به آن وارد نشود برای مدت طوالنی ثابت می « صحیح است. 1گزینه » -3

 ای همیشه منفی است. نامند. پتانسیل آرامش سلولهای عصبی و ماهیچه)یا استراحت( نیز می پتانسیل آرامشبرد، پتانسیل غشاء را وضعیت آرامی به سر می
 1مراجعه شود به پاسخ سوال  « صحیح است.1گزینه » -4
ها به صورت یک  نه دپالریزه شود، انتشار جریان عصبی از طریق سیناپسچنانچه از محلی از سلول عصبی، پتانسیل غشاء تا حد آستا « صحیح است. 3گزینه » -5

 .نامندمی هدایت معکوسو عکس آن را  هدایت مستقیمپذیر است. این نوع انتشار را طرفه و فقط در یک جهت امکان

کند و  یونهای سدیم و بعد برای یونهای پتاسیم تغییر میشود، نفوذپذیری غشاء در ابتدا برای هنگامی که سلول عصبی تحریک می  « صحیح است. 1گزینه » -6

 شود. ثانیه ایجاد میمیلی 5/0تا  2/0یابد و وقتی بدین حد رسید، پتانسیل فعالیت به مدت ولت( افزایش میمیلی  –50پتانسیل آرامش تا حد آستانه تحریک )

   « صحیح است.4گزینه » -7
نامند. بخش مثبت مرحله می  مرحله دپوالریزاسیوندهد، آن را ر منفی در حال آرامش خود را از دست می در این مرحله سلول با « صحیح است.1گزینه » -8

 ی سدیم سلول دچار حالت تحریک ناپذیری مطلق می شود. روف است. به دلیل باز بودن دریچه مع مقدار اضافیولت و به نام میلی  20دپالریزاسیون بین صفر تا 
اعمال اصلی نوروگلیاها مقابله با میکروب ها و ذرات خارجی، بیگانه خواری، کمک به مبادله مواد و گازها، داربست استحکامی، شرکت  « صحیح است. 4گزینه » -9

 در سد بین خون و مغز و میلین سازی است. 
 « صحیح است.  4گزینه » -10

این یاخته ها بزرگ و ستاره ای شکل با  دهند. تحریک سلول، پتاسیم را در اختیار سلول قرار می های پتاسیم که در جریانساز یونسلولهای ذخیرهماکروگلیاها:  -1
 هسته ای درشت کروی یا بیضوی بوده و آستروگلیا نیز خوانده می شوند. 

وگلیا میلین نورون های مغز و نخاع شوکی را  اولیگودندروگلیاها: مهمترین آنها ساختن غالف میلین در اطراف بعضی از آکسون ها در مراکز عصبی است. اولیگودندر -2
 و یاخته های شوان میلین نورون های پیرامونی و بدنی را می سازند. 

رمی دارند از الیه میکروگلیاها: این یاخته ها در بخش های خاکستری و سفید مغز یافت می شوند. میکروگلیاها برخالف سایر نوروگلیاهای مرکزی که منشأ اکتود -3
 ن به وجود می آیند. میکروگلیاها تحرک زیاد و فعالیت شدید بیگانه خواری دارند و مواد زائد درون مغز را از بین می برند. مزودرم جنی

 نوروگلیای اپاندیمی )اپاندیما( -4
 نوروگلیاهای محیطی )یاخته های ماهواره ای(: که مهمترین آن ها سلول های شوان هستند.  -5
 رهای طویلی است که جابجایی نورون ها و رشد آکسون ها و دندریت های آن ها را طی مرحله رشد جنینی، هدایت می کند.  گلیای پرتویی: این یاخته دارای تا -6

این انتقال تا به آنجا ادامه   یابند. بوسیله پمپ سدیم ـ پتاسیم، یونهای سدیم از سلول خارج و یونهای پتاسیم به درون سلول راه می « صحیح است.1گزینه » -11

 یابد.  های پتاسیم افزایش میهای سدیم در فضای درون سلولی کاهش و غلظت یوندارد که غلظت یون 

   دهد و این عمل توسط پمپ سدیم پتاسیم انجام می شود. سلول بار منفی در حال آرامش خود را از دست می  دپوالریزاسیوندر مرحله ی 

 .نورون های میانجی یا ارتباطی در مغز و چشم وجود دارند   « صحیح است.3گزینه » -12

چنانچه غشاء سلول در حالت آرامش فقط برای یونهای پتاسیم نفوذپذیر باشد، در این صورت باید پتانسیل آرامش بر اساس پتانسیل  .است حی صح« 1» نهیگز -13

شوند  برای یونهای سدیم نفوذپذیر است و بر اساس فشار اسمزی یونهای سدیم به درون سلول وارد میپتاسیم ثابت بماند، اما غشاء سلول در این حالت به میزان کمی نیز  
 یابد.و به همین دلیل پتانسیل آرامش نیز کاهش می

 . است ح یصح«  3» نهیگز -14
 .ستانه ی تحریک را ارائه می کندصحیح می باشد که تعریف آ  4زینه ی تنها گ .است ح یصح«  4» نهیگز -15
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اسیدهای چرب مهم ترین مولفه های غشای سلول به شمار می آیند که از زنجیره های هیدروکربن و گروه کاربوکسیل تشکیل شده   .است  حیصح«  3»  نهیگز -16

ین چربی بدن  مولکول اسید چرب با گلیسیر 3اند.معموال مولکول های اسید چرب به وسیله گروه کاربوکسیل با مولکول های دیگر ترکیب می شوند، چنان که از ترکیب 
 ساخته می شود که با مواد قندی مهم ترین منبع انرژی سلول تلقی می شوند. 

 گیرنده هایی که تطابق سریع دارند فقط با تغییر شدت محرک دوباره تحریک می شوند.  « صحیح است.3گزینه » -17
 ارتباط سیناپسی آکسون آکسون جریان عصبی دو طرفه است. به دلیل اینکه آکسون وظیفه ی انتقال اطالعات را دارد در   « صحیح است.1گزینه » -18

کنند که های انتهایی تار عصبی از خود ناقلی )ماده شیمیایی( آزاد میدر جریان انتقال تکانه عصبی، شاخه  سیناپس شیمیایی: « صحیح است.1گزینه » -19

نامندحقیقات الکتروفیزولوژی و میکروسکوپی نشان  نوع سیناپس را سیناپس شیمیایی میتواند بر روی غشاء سلول گیرنده اثر تحریکی یا بازداری داشته باشد؛ این می

 شود. به ندرت در پستانداران مشاهده می  سیناپس الکتریکیدهد که می
چند مرحله به کمک   ترین قندها، گلوکز )قند خون( است که درآیند. سادهمهمترین تولید کننده انرژی سلول به شمار می قندها  « صحیح است.4گزینه » -20

فراهم   (ATP)فسفات  تریشود و بدین ترتیب انرژی الزم را برای تجزیه و ترکیب سلول، از جمله ساخت آدنوزینسوزد و به انیدرید کربنیک و آب تبدیل میاکسیژن می
 آورد.می
 نامند.می  سیناپسای و سلول ترشحی )غدد( را های انتهایی تار عصبی با سلول عصبی دیگر، سلول ماهیچهمحل ارتباط شاخه « صحیح است.1گزینه » -21
 وظیفه اصلی نوکلئوتیدها در جسم سلولی قرار دارند، انتقال اطالعات زیستی و تأمین انرژی شیمیایی است.  .است ح یصح«  3» نهیگز -22

کولین آزاد شده  ها متفاوت است، برای مثال استیلهای مشابهی دارند، ولی تأثیر آن های عصبی تحریکی و بازداری ناقلسلولگرچه   صحیح است. «3»گزینه  -23

نجامد. اکند، در حالی که استیل کولین آزادشده از عصب دهم مغزی به بازداری ماهیچه قلب میهای ماهیچه ای اسکلتی اعمال میاز آکسون حرکتی اثر تحریکی بر تار
 )پس سیناپسی( هم بستگی دارد.  ها به ناقل عصبی، بلکه به ویژگی غشاء زیرسیناپسینبنابراین اثر تحریکی و بازداری نه ت

میتوکندری، هایی نظیر  باشد. خود سیتوپالسم از یک بخش مایع بنام سیتوزول و اندامک  هر سلول دارای هسته، سیتوپالسم و غشاء می  « صحیح است.2  »گزینه -24

ی مواد غذایی،  یرد. میتوکندری محل آزادسازی انرژگها انجام میریبوزوم، لیزوزوم ... تشکیل شده است. فرآیند ذخیره سازی گلوکز به صورت گلیکوژن در سیتوزول سلول
 باشد. ریبوزوم محل تولید پروتئین و لیزوزوم گوارش درون سلولی می 

این سلول  .شوندهای بزرگ و ستاره ای شکل با هسته ای درشت کروی یا بیضوی بوده و آستروگلیا خوانده مییاخته  ماکروگلیاها، « صحیح است.3»گزینه  -25

مغزی، کمک به تغذیه نورونها، کمک به تعادل یون پتاسیم، تشکیل پوشش گلیال در  -ها عبارتند از: کمک به ایجاد سد خونیها وظایف متنوعی دارند که مهمترین آن
 ها را پر نمایند.شده در اثر مرگ نورون توانند جای خالی ایجاد ها میباشد. همچنین آستروگلیااطراف جسم سلولی )پریکاریون یا سوما( و دندریت می

این سلول  .شوندهای بزرگ و ستاره ای شکل با هسته ای درشت کروی یا بیضوی بوده و آستروگلیا خوانده میماکروگلیاها، یاخته  « صحیح است.3»گزینه  -26

ها ، کمک به تعادل یون پتاسیم، تشکیل پوشش گلیال مک به تغذیه نورونمغزی، ک -ها عبارتند از: کمک به ایجاد سد خونی ها وظایف متنوعی دارند که مهمترین آن
 ها را پر نمایند.توانند جای خالی ایجاد شده در اثر مرگ نورون ها میباشد. همچنین آستروگلیادر اطراف جسم سلولی )پریکاریون یا سوما( و دندریت می 

مقابله با میکروبها و ذرات خارجی، بیگانه خواری،کمک به مبادله مواد و گازها، داربست استحکامی، شرکت  اعمال اصلی نوروگلیاها  « صحیح است. 2» گزینه -27

 در سد بین خون و مغز و میلین سازی است. 

  اعمال  تحریکی اثر مخالف ماهیچه حرکتی نورون  بر و بازداری اثر همنام ماهیچه حرکتی نورون بر  که  است  این گلژی اندام وظیفه  « صحیح است.   4»گزینه  -28

 .کند

رسد.  باشد ولی این جواب صحیح به نظر نمیبر اساس کلید اولیه سازمان سنجش گزینه اول یعنی گروه کربوکسیل جواب صحیح می  « صحیح است.  1»گزینه   -29

بایست با این تصور که سمت داخل و خارج غشاء می باشد و طراح سوال احتماالًدر کتاب خداپناهی نوشته شده که بخش آبدوست اسیدهای چرب گروه کربوکسیل می
دهد تا فسفولیپیدهای غشاء را که وقتی اسید چرب با گلیسرول واکنش میآبدوست باشد، بیان داشته که گروه کربوکسیل در سمت داخل و خارج غشاء قرار دارد. در حالی

بایست در قسمت داخلی غشاء که آب گریز است قرار گیرد. به نظر بهترین گزینه آب باشد چون سطح داخلی و دهد و میایجاد نماید، ویژگی آبدوست خود را از دست می
 خارجی غشاء ابدوست است توسط یک الیه آب پوشانده شده است. 

بقیه مواد تشکیل دهنده  وجود دارد و (RNA)و اوراسیل در اسیدریبونوکلئیک  (DNA)تیمین در اسید دزاکسی ریبونوکلئیک  « صحیح است. 1گزینه » -30

RNA    وDNA  ه مضاعف مشابه هستند. اسید ریبونوکلئیک به صورت زنجیره منفرد است و پنج تا ده بار بیشتر از اسید دزاکسی ریبونوکلئیک است، که به صورت زنجیر
 شود. گردانی می در انسان و دیگر موجودات زنده اطالعات ژنتیکی در مولکول اسید دزاکسی ریبونوکلئیک رمزباشد. می
های عصبی فرآیند دیگری نیز وجود دارد که  عالوه بر انتشار فرآیندهای تحریکی، در سلول سیناپسی بازداری:پتانسیل پس « صحیح است. 2گزینه » -31

شکل غیرفعال انجام گیرد آن را کاهش فعالیت صورت فعال انجام شود، آن را بازداری و در صورتی که به  دهد. چنانچه این امر بههای عصبی را کاهش میفعالیت سلول
سیناپسی باعث باال رفتن آستانه تحریک یعنی  سیناپسی )ترشح نوروترنسمیتر از غشای نورون پیششود: بازداری پسگویند. جریان بازداری به دو شکل انجام میمی
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شود(. در دستگاه اعصاب مرکزی یابد یا متوقف میسیناپس کاهش میوترنسمیتر در پیشسیناپسی )آزادسازی نورشود( و بازداری پیشهایپرپالریزه شدن سلول بعدی می
سیناپسی بازداری، هر تحریک منجر به تغییر پتانسیل ناشی از  سیناپسی است.در پتانسیل پستر از بازداری پیشسیناپسی مهمدارن، نقش بازداری پسمهره

 نامند.سیناپسی بازداری میهای پدید آمده را پتانسیل پسه دامنه موج بستگی ندارد. در نتیجه هایپرپوالریزاسیونشود و مدت جریان آن بهایپرپوالریزاسیون می

یناپسـی بازدارنده  پتانسـیل پس « صنحیح اسنت. 3گزینه » -32 کل انتخابی کانال (IPSP)ـس یناپسـی، به ـش های های یونزمانی رخ می دهد که دروندادهای ـس

 کنند.به دورن سلول، باز می های کلرورود یونپتاسیم را به منظور خروج آنها از درون سلول یا 
پتاسیم تغییر می کند و  و بعد برای یونهای غشاء در ابتدا برای یونهای سدیم هنگامی که سلول عصبی تحریک میشود، نفوذپذیری « صحیح است. 3گزینه » -34

نظر به اینکه   ثانیه ایجاد می شود.میلی  0/5تا  0/2، پتانسیل فعالیت به مدت  درسی حد بدین  وقتی  و  مییابد افزایش( میلیولت –50تحریک ) پتانسیل ارامش تا حد استانه

 )ناقطبی شدن( مینامند. دهد، ان را مرحله دپالریزاسیونرا از دست می  در این مرحله، سلول بار منفی در حال ارامش خود
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   چرخه های زیستی و مکانیزم خوابفصل دهم: 
 

 ( 85آسیب هسته های فوق کیاسمایی موجب فقدان کدام می گردد؟ )سراسری  -1
 ( تنظیم گردش خون4 ( چرخه فعالیت3 ( چرخه تغذیه2 ( تنظیم حرارت1

 ( 92چند درجه افزایش دمای مغز منجر به مرگ می شود؟ ) ارشد بهداشت  -2
1 )3 2 )10 3 )5 4 )7 

 ( 92) ارشد بهداشت  باعث پدید آمدن اختالی در کدام یک از اعمای زیر می گردد؟ SCNآسیب رسیدن به هسته  -3
 ضربان قلب( 4 ( ساعت زیستی3            ( حرکات ارادی 2 ( اعمال شنوایی1

میلی گرم در لیتر کاهش یابد، منابع ذخیره سننازی در  0.16»اگر کلسننیم در اذای شننما کم باشنند و الظت آن در خون به پایین تر از  -4

میلی گرم در لیتر باالتر رود، بخشنی از  0.16اسنتخوان های شنما کلسنیم اضنافی را به داخل خون آزاد می کنند، اکر سنطح کلسنیم در خون از 

 (  91م اضافی در استخوان ها ذخیره شده و بخشی دفع می شوند.« این فرایند چه نامیده می شود؟ )ارشد بهداشت کلسی
 ( تغییر حیاتی 4 ( بازخورد منفی3 ( نقطه تثبیت2 ( تعدل حیاتی1

 (   85نگهداری درجه حرارت بدن در حد طبیعی توسط کدام بخش مغز تنظیم می شود؟ )ارشد بهداشت  -5
 ( مخچه4 ( بصل النخاع3 ( هیپوتاالموس 2 ر مغز( قش1

 ( ۷9و سراسری90مهم ترین مناطق مغزی کنتری دما کدامند؟  )ارشد بهداشت  -6
 ( لوکوس سرلئوس4 ( تاالموس قدامی3 ( هیپوتاالموس خلفی2 ( هیپوتاالموس قدامی و منطقه پیش بینایی1

   (94)ارشد بهداشت  دارد؟کدام بخش مغز در کنتری دمای بدن نقش مهمی  -۷
 ( دستگاه شبکه ای4 ( بروکا 3 ( هیپوتاالموس قدامی2 ( مخچه 1

 ( ۷9)سراسری تشکیل شده است؟  "موج"( موج نگار مغزی از کدام REMدر مرحله خواب متناقض )رم  -8
 ( دلتا4 ( تتا3 ( بتا2 ( آلفا1

 ( ۷9دستگاه فعای ساز نزولی شبکه ای برای کدام فعالیت اهمیت دارد؟ )سراسری  -9
 ( افزایش تنود عضالنی4 ( گیرنده های حیاتی3             ( مکانیزم خواب2 ( رفتار تشنگی1

 ( 80)سراسری ( نقش دارد؟ REMکدام ناقل در سرکوبی مرحله خواب متناقض ) -10
 ( نورآدرنالین4 ( آدرنالین3 ( سروتونین2 ( استیل کولین 1

 ( 80)سراسری ( طوالنی تر است؟ NREMدر یک خواب طبیعی شبانه کدام یک از وهله های خواب متعارف ) -11
 4( وهله 4 3( وهله 3 2( وهله 2 1( وهله 1

 ( 80وقفه ایجاد می شود؟ )سراسری  به هنگام تمرکز دیداری دقت و توجه، در کدام موج الکتروآنسفالوگرام -12
 ( دلتا4 ( تتا3 ( بتا 2 ( آلفا1

 ( 82موج نگار مغزی در کدام مرحله خواب، امواج دوکی شکل بتا را با دامنه های متفاوت ثبت می کند؟ )سراسری  -13
 ( خواب سبک4 ( خواب عمیق3 ( خواب متناقض2 ( خواب آلودگی1

 ( 82در کدام یک از گروه های سنی میزان خواب متناقض بیشتر است؟ )سراسری  -14
 ( پیران4 ( میانساالن3 ( نوجوانان2 ( نوزادان1

 ( 84)سراسری ؟ حرکات سریع چشم با کدام مرحله خواب همراه است -15
 ارف( وهله سوم خواب متع4 ( وهله دوم خواب متعارف3 ( وهله اول خواب متعارف2 ( متناقض1

 ( 85)سراسری نقش دارد؟  REMکدام مرکز عصبی زیر در خواب  -16
 ( لوکوس سرولئوس4 هسته های رافه( SCN 3مرکز ( RAS 2( مرکز 1

  ( 91)ارشد بهداشت  فعالیت مناطق مغز به چه صورت است؟ REMدر مدت خواب  -1۷
  پشتی  –( افزایش فعالیت در قشر پیشانی جانبی 2  ( افزایش فعالیت سیستم لیمبیک1

 ( افزایش فعالیت در قشر بینایی اولیه4 ( کاهش فعالیت در قشر آهیانه ای و گیجگاهی3
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 ( 91)ارشد بهداشت  عهده کدام یک از موارد زیر است؟کنتری اصلی ریتم های شبانه روزی خواب و دما بر -18
 هیپوتاالموس  –( مسیر شبکیه 4 )هسته فوق چلیپایی(  SCN( 3 ( مالتونین2 ( غده صنوبری1

  (۷8)ارشد بهداشت  بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای امواج مغزی در طی مراحل مختلف خواب کدام مورد زیر صحیح است؟  -19

 .( نقش مهم تری در رفع خستگی و تجدید قوا داردNREMخواب بدون حرکات سریع چشم ) 4و  3( مراحل 1
 .( نقش مهم تری در رفع خستگی و تجدید قوا داردREMخواب همراه با حرکات سریع چشم )( 2
 قوا دارد. ( خواب شبانه نقش مهم تری در رفع خستگی و تجدید3
 .( مراحل مختلف خواب به یک اندازه در رفع خستگی و تجدید قوا اهمیت دارند4

 ( ۷9اب طبیعی شبانه به خود اختصاص می دهد؟ )ارشد بهداشت کدام یک از مراحل خواب بیشترین زمان را در یک خو -20
1 )REM 2 )Stage I 3 )Stage II 4 )Stage III 

 (  81در خواب شبانه طبیعی در یک فرد بالغ، کدام مرحله کوتاه تر است؟ )ارشد بهداشت  -21
 ( مرحله چهار 4 ( مرحله یک3 ( مرحله سه2 ( مرحله دو1

 (  92در مورد توالی مراحل خواب کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟ )ارشد آزاد  -22
      .می شود دوک های خواب دیده NREM( در مراحل سوم و چهارم 1
 .است که با فقدان تونوس عضالنی همراه است NREM( عمیق ترین مرحله خواب چهار 2
    .رویاها شکل گرفته و فلج عضالت صاف و حجاب حاجز اتفاق می افتد REM( در خواب 3
 .ثبت می گردد NREMدر  PGOو امواج  REMمربوط به  K( امواج 4

 ( 83کدام انتقای دهنده عصبی در رابطه با خواب نقش دارد؟ )دکترا بهداشت  -23
 ( سروتونین4 ( استیل کولین3 ( گابا2            ( دوپامین1

 ( 84کدام نوروترنسمیتر با تغییرات روز و شب وابستگی بیشتری نشان می دهد؟  )دکترا بهداشت  -24
 ( مالتونین4 ( دوپامین3 ( نور اپی نفرین2 ( اوکسی توسین1

 ( 82مسئولیت تنظیم حرارت بدن و »هموستاسیس« با کدام سیستم مغزی است؟ )دکترا بهداشت  -25
 ( ساقه مغز4 وتاالموس( هیپ3 ( هیپوفیز2 ( تاالموس1

 ( 82کدام ساخت به عنوان ساعت فیزیولوژیک بدن شناخته می شود؟ )سراسری  -26
 ( هسته سوپراکیاسماتیک4 ( هیپوکامپ3 ( هسته بادامه2 ( هسته سپتال1

 ( 85)دکترا بهداشت   ( مسئوی کدام یک از موارد زیر است؟ARFتشکیالت شبکه ای باال رونده مغز ) -2۷
 ( شنوایی4 ( بینایی و خواندن3 ( حرکات ارادی2 ( خواب و بیداری1

جایگاه دسنتگاه شنبکه ای که با حالت هایی همچون هشنیاری، خواب و بیداری ارتباط دارد در کدام بخش سنیسنتم عصنبی اسنت؟   -28

 ( 88)ارشد بهداشت 
 ( بصل النخاع4 ( هیپوکامپ3 ( تاالموس2 ( مخچه1

 (  89کدام یک از انتقای دهنده های عصبی زیر خواب آلودگی را افزایش می دهد؟ )ارشد بهداشت  -29
 ( اورکسین4 ( مالنوکورتین3 ( مالتونین2 ( کورتیزول1

  بیشنتر اسنت تحکیم کدام مهارت آموخته شنده را مختل می سنازد؟ REMمحروم کردن افراد از خواب در طوی نیمه دوم شنب )که  -30

 ( 90د بهداشت )ارش
 ( مکانی4 ( فضایی3 ( حرکتی2 ( کالمی1

 ( 90حمله خواب با کمبود کدام انتقای دهنده عصبی ارتباط دارد؟ )دکترای بهداشت  -31
 ( پپتید اورکسین4 ( گلوتاالمیت3 ( استیل کولین2 ( گابا1

 ( 91)دکترای بهداشت  ؟ نمی باشد REMکدام یک از موارد زیر جزو وی گی های خواب  -32
  ( فلج تقریبا کلی عضالت اسکلتی2  ( نعوظ نسبی یا کامل آلت1
 ( تعادل دمایی بدن4   ( رویا دیدن3
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  ( 91نابهنجاری های خواب مانند خوابگردی در کدام یک از مراحل خواب روی می دهد؟  )دکترای بهداشت  -33
 NREMخواب  4( مرحله NREM 4خواب  2مرحله ( NREM 3خواب  1( مرحله REM) 2( مرحله خواب رویا )1

 ( 81فقدان تنود عضالنی مرحله خواب متناقض )رم( به کدام عامل بستگی دارد؟ )سراسری  -34
  ( ریپالریزاسیون نورون حرکتی2                          ( وقفه پیش سیناپسی1
 ( دپالریزاسیون نورون حرکتی4  ( هایپرپالریزاسیون نورون حرکتی3

  (92ارشد بهداشت ر مدیریت خواب و بیداری دارد؟  )کدام یک از مناطق مغز، نقش مهم تری د -35
 ( تاالموس4 ( مخچه3 ( هیپوکامپ2 ( بصل النخاع1

 ( 83است؟ )ارشد بهداشت  بیشتردر کدام یک از مراحل زیر میزان خواب دیدن  -36
  ( خواب خیلی عمیق2  ( بیست دقیقه اول1
 ( خواب همراه با حرکات عضالنی بدن4                 ( خواب همراه با حرکات سریع چشم 3

 ( 8۷هنگام استراحت فکری امواج مغزی بیشتر از نوع ............ است. )آزاد  -3۷
 دلتا (4 تتا (3 آلفا (2 بتا (1

 ( 86)آزاد  است؟ REMکدامیک جزیی از عالیم خواب مرحله  -38
 رویاهای ساکن (EEG 4همزمانی  (3 فقدان تونوس عضالنی (PGO 2فقدان امواج  (1

 ( 88کدامیک از جمالت زیر در مورد خواب صحیح است؟ )آزاد   -39
 .خواب سالمندان کمتر دیده می شوددوک های خواب در  (2 ثبت می گردد. NREMدر هر چهار مرحله  Kامواج  (1
 .رویاها داستان گونه است NREM( در مرحله 4 .است NREM( ناهمزمانی امواج مغزی در مرحله 3

 ( 89کدام یک از هسته های زیر در مغز در راه اندازی خواب و بیداری نقش بیشتری دارد؟ )آزاد  -40
 ( دمدار سجافی4 سجافی، لوکوس سرلئوس( 3 ( پوتامن، مشبک2 ( رافه، گلوبوس پالیدوس1

 ( 90ثبت می شود؟ )آزاد  NREMکدام یک از امواج مغزی فقط در خالی مرحله دوم خواب  -41
 ( دلتاk 4( کمپلکس 3 ( بتا2 ( دوک های خواب1

 ( 89هنگام خواب و بیهوشی عمیق امواج مغزی بیشتر از نوع ............... است. )آزاد  -42
 ( دلتا  4 ( تتا3 بتا (2 ( آلفا 1

 ( 8۷کند؟ )سراسری حمله خواب در کدام عارضه تظاهر می -43

 ( وحشت در خواب4 ( نارکولپسی 3                    ( فلج خواب 2               خواب گفتاری (1

  (  88)سراسری  گردد؟( میNREMتخریب کدام منطقه موجب پدیدآمدن وهله سوم و چهارم مرحله خواب ) -44

 ( پشتی هیپوتاالموس4 ( میانی هیپوتاالموس  3              ( جانبی تاالموس 2            ( میانی تاالموس 1

  ( 88)سراسری  در کدام حالت تنود عضالنی وجود ندارد؟ -45

 (EOGاکولوگرام )الکترو  (4 ( EMGالکترومیوگرام ) (NREM 3مرحله خواب  (2 (  REM)مرحله خواب رم  (1

 ( 89فعالیت دارند؟ )سراسری  REMعضالت کدام بخش در طوی دوره خواب  -46
 ( گوارش 4 ( دست  3                               ( پا2                      تنفسی  (1

 (90فعالیت حرکتی ناگهانی در مرحله خواب متناقض )رم( با کدام همراه است؟ )سراسری   -4۷
 ( شلیک نورونی ساقه مغز و مخچه  2 های پیرامونی و فعالیت حسی در مرکز مغز  ( باز داری حسی در اندام  1
 ( تخلیه درونی نظام حسی و حرکتی 4 های پیرامونی و فعالیت حرکتی مغز ( فعالیت اندام  3

 (93کدام در راه اندازی مکانیزم خواب نقش دارد؟ )سراسری  -48
 ( مالتونین 4 ( استیل کولین 3                      ( سروتونین 2                 ( نور ادرنالین 1

 (94مهم ترین انتقای دهنده های دخیل در تولید خواب متعارف و متناقض، به ترتیب کدام است؟ )سراسری  -49
 نورآدرنالین -سروتونین( 4  نورآدرنالین  -گابا (3 دوپامین -( سروتونین2 سروتونین   -دوپامین (1

 ( 94کدام اختالی، مبین پدیدآیی خواب متناقض همراه با فلج عضالنی است؟ )سراسری  -50
 ( نارکولپسی4  ( کاتاپلکسی 3 ( خوابگردی  2 غفلت   (1
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 (96)سراسری  شود؟های زیر سرلئوس منجر به حذف کدام مرحله خواب می تخریب سلوی  -51

 ( آهسته4 رس  د( رم زو3 ( متعارف 2 متناقض ( 1

 (9۷)سراسری کدام یک از نوروپپتیدها، در تداوم بیداری نقش دارد؟  -52
  ( نوراپی نفرین4 ( هیستامین3 ( گایا 2 ( اور کسین1

 (9۷روزی نقش دارد؟ )ارشد بهداشت های شبانهکدام هورمون زیر در تنظیم ریتم -53
 د( پروالکتین ج( انسولین تونیناکسیب(  الف( مالتونین

 (98کند؟ )سراسری را بهتر توصیف می REMکدام مورد، خواب  -54
 نظمی ضربان قلب و تنفس( کاهش سروتونین، بی2 ( کاهش سروتونین، کاهش ضربان قلب نو تنفس1
 یش ضربان قلب( کاهش سروتونین، امواج تتا و افزا4 نظمی ضربان قلب و تنفس( افزایش سروتونین، بی3

 (98افتد؟ )سراسری های خواب متعارف اتفاق میگردی، در کدام وهلهخواب -55
 ( سوم و چهارم4 ( اول و دوم3 ( دوم2 ( اول1

 (99)سراسری  روزی )زیستی( ارگانیزم، به فعالیت کدام هسته بستگی دارد؟ شبانه  ةچرخ -56
 ( فوق کیاسمایی 4 ئوس ل( زیر سر3 لئوس  ر( س2 ( رافه1

 ( 99)سراسری مرکز سیری مغز کجاست؟  -5۷
 ( لب پیشانی 2  ( تاالموس1
 انی هیپوتاالموسی( بخش شکمی م4  ی شکمی هیپوتاالموسبجان ة( هست3
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 اسخنامه فصل دهم پ
 

ها در زمان مناسب باعث جستجوی  کنند. این هستههای فوق کیاسمایی چرخه صرف غذا و فعالیت را در پستانداران، تنظیم می هسته  .است حیصح « 3» نهیگز -1

های فوق کیاسمایی نظم چرخه صرف غذا و نوشیدن به سالمت هسته شود. های فوق کیاسمایی تنظیم میشود. چرخه نوشیدن نیز به وسیله هستهحیوان برای غذا می 
 . بستگی دارد

 « صحیح است. 2گزینه » -2

اگر    باشد. می  SCNاست که مخفف آن    (Suprachiasmatic nucleus)ای از هیپوتاالموس به نام هسته فوق چلیپایی  منطقه   « صحیح است.3گزینه » -3

های رود. هسته، چرخه خواب و بیداری حیوان از بین می(REM)های فوق کیاسمایی در حیوان به صورت دو طرفه آسیب ببیند، به غیر از مرحله خواب متناقض هسته
 د. های زیستی بدن هستند که احتمال دارد در چرخه خواب متناقض نیز تأثیر داشته باششکمی میانی هیپوتاالموس یکی از ساعت

ط ور « صنحیح اسنت.2گزینه » -4 تات چربی هر فرد هنگام تولد یا اندکی بعد از آن توـس ده  تعیینثت انظریه نقطه تثبیت اعالم می دارد که وزن بدن یا ترموـس ـش

افی به ـض ـسوخت و ـساز بعد از محدودیت مـصرف طوالنی کالری )مثال هنگام رژیم گرفتن( افت می کند و مـصرف غذای ا  .اـست. نقطه تثبیت با افزایش ـسن باال می رود
 طور مزمن به افزایش اندازه و تعداد سلول های چربی منجر می شود. 

  های پشتی هیپوتاالموس هسته سیله های مختلف بدن و به و طبق اصل تعادل حیاتی، درجه حرارت بدن با گیرندگان قسمت « صحیح است.2گزینه » -5

 شود.تنظیم می

 5مراجعه شود به پاسخ سوال  « صحیح است.1گزینه » -6

 1مراجعه شود به پاسخ سوال  « صحیح است.2گزینه » -7

 شود.در مرحله خواب متناقض امواج مغزی با دامنه کوتاه همراه امواج تتا مشاهده می .است ح یصح«  3» نهیگز -8

گویند. این دستگاه در حالت هشیاری و هم می ایساز صعودی شبکهدستگاه فعای ای یا رتیکوالر که به آن دستگاه شبکه  .است حی صح« 4» نهیگز -9

ای، در تنوس  ساز صعودی شبکه برعکس دستگاه فعال  ینزول  یاشبکه   سازفعای  دستگاهکند.  ای ایفا میبرانگیختگی بدن و همچنین در خواب و بیداری نقش عمده 

 عضالنی یا انقباض عضالنی نقش تنظیمی مهمی دارد.

 .دارد متناقض خواب مرحله ی سرکوب در یمهم نقش رافه هایهسته یعصب ناقل  عنوان به نیسروتون   .است ح یصح«  2» نهیگز -10

متعارف و خواب متناقض در افراد کشد. تناوب مرحله خواب اولین مرحله خواب متعارف به طور متوسط حدود یک ساعت طول می .است حیصح« 4» نهیگز -11

دقیقه( و تناوب بعدی  110تا  100تر )دقیقه( است. دومین و سومین تناوب کمی طوالنی 80تا  70تر )انجامد که در ابتدای خواب کمی کوتاهدقیقه به طول می 90جوان 
 دقیقه است.  22در آخرین تناوب حدود  دقیقه و  10افتد. زمان مرحله خواب متناقض در اولین تناوب تر اتفاق میکمی کوتاه

شود، در بیشتر افراد امواج بتا با فرکانس باال قابل ثبت هستند. به هنگام تمرکز بینایی و دقت و توجه فوراً در امواج آلفا وقفه ایجاد می   .است  حیصح «  1»  نهیگز -12

 نامند. این پدیده را وقفه آلفا می

شود. در اولین وهله امواج آلفا محو شده و امواج  چهار مرحله دارد که در آن حرکت لرزشی سریع چشم مشاهده نمیخواب متعارف  .است حی صح« 4» نهیگز -13

همراه است. در سومین وهله  (K)شکل و امواج مرکب کی شود. در دومین وهله مواج سریع با امواج دوکیسریع بتا همراه تعدادی امواج تتا با فرکانس کمتر مشاهده می
میکروولت   100ای بزرگتر از هرتز و دامنه 3درصد زمان امواج دلتا با فرکانس کمتر از  50درصد زمان به امواج دلتا اختصاص دارد. در چهارمین وهله بیش از  50 تا 10

 شود.مشاهده می

محو شده است. زمان خواب متناقض برعکس خواب  شود که موج آلفا  خواب به معنای فیزیولوژیکی در افراد سالم بینا وقتی ظاهر می  .است  حیصح«  1»  نهیگز -14

کشد.  دقیقه در یک شب است. اولین مرحله خواب متعارف به طور متوسط حدود یک ساعت طول می 16دقیقه و با پراکندگی  104متعارف است، در بزرگساالن جوان 
دقیقه( است. دومین و سومین  80تا  70د که در ابتدای خواب کمی کوتاهتر )انجامدقیقه به طول می 90تناوب مرحله خواب متعارف و خواب متناقض در افراد جوان 

 22دقیقه و در آخرین تناوب حدود    10افتد. زمان مرحله خواب متناقض در اولین تناوب  دقیقه( و تناوب بعدی کمی کوتاهتر اتفاق می  110تا    100تر )تناوب کمی طوالنی
 دقیقه است. 

   13مراجعه شود به پاسخ  .است ح یصح«  1» نهیگز -15

، هسته لوکوس سرولئوس نقش مؤثر را داراست. سطح ترشح کورتیزول در شروع خواب در کمترین سطح REMاگرچه در خواب   .است حی صح« 3» نهیگز -16

های سوم و چهارم مرحله خواب دازی وهلهانامروزه نقش اساسی سروتونین و نورآدرنالین در راهرسد. خود است و در هنگام صبح و بیداری به باالترین سطح خود می 
شود و سپس حیوان بهبودی های رافه به بیخوابی موقت منجر می متعارف و مرحله خواب متناقض مورد تردید قرار گرفته است، چرا که وقفه سروتونین یا تخریب هسته

 مرحله خواب متناقض دارد. های رافه نقش مهمی در سرکوبی یابد. اما سروتونین به عنوان ناقل عصبی هستهمی
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 ول خواب متناقض فعال می باشد. یمبیک است و این قسمت از مغز در طهیپوتاالموس بخشی از دستگاه ل « صحیح است.1گزینه » -17

های فوق کیاسمایی موجود در قسمت میانی هستهکند. روزی خواب و دما را تأمین می های شبانه کنترل اصلی ریتم SCN  « صحیح است. 3گزینه » -18

های فوق کیاسمایی مقدار زیادی وازوپرسین در هستهکند.  ای که با چرخه روشنایی تاریکی هماهنگی دارد، نقش مهمی ایفا میهای چرخههیپوتاالموس برای تنظیم کنش
، چرخه خواب و بیداری  (REM)های فوق کیاسمایی در حیوان به صورت دو طرفه آسیب ببیند، به غیر از مرحله خواب متناقض شود. اگر هستهتوسین دیده می و اکسی

 رود.حیوان از بین می 

 13مراجعه شود به پاسخ سوال  « صحیح است.1گزینه » -19

 افتد.دقیقه( و تناوب بعدی کمی کوتاهتر اتفاق می  110تا  100تر )طوالنیدومین و سومین تناوب کمی  « صحیح است.3گزینه » -20

 14مراجعه شود به سوال  « صحیح است.3گزینه » -21

درصد زمان امواج دلتا با فرکانس  50درصد زمان به امواج دلتا اختصاص دارد. در چهارمین وهله بیش از  50تا  10در سومین وهله  « صحیح است.1گزینه » -22

 شود.میکروولت مشاهده می 100ای بزرگتر از هرتز و دامنه 3کمتر از 

تفاوت( و در زمان بیداری، فعالیت آمیزژیک مغز زیاد است های بیهنگام خواب، فعالیت کولیزژیک باال است )دلیل پر خوابی در انسان   « صحیح است.4گزینه » -23

ه مغز، به ویژه سیستم فعال کننده مشبک، نقش مهمی در بیداری و فعالیت ذهنی دارند. هسته  خوابی در تشویش و اضطراب(. قشر مخ، هیپوتاالموس و ساق)علت بی
ترین ماده کنند که مهمهای رافه عمدتاً سروتونین را آزاد میکنند. هستههای خروجی آن نوراپی نفرین آزاد می لوکوس سرولئوس در پل مغزی، مرکز بیداری است و رشته 

 مسئول ایجاد خواب است. 

شود. این هورمون تولید می   ، باشدمالتونین هورمونی است که توسط غده پینه آل )غدد کاجی یا صنوبری( که بخشی از مغز میانی می   « صحیح است. 4گزینه » -24

 یابدیابد، تولید آن افزایش می چرا که هنگامی که طول مدت شب افزایش می  ،باشدموسوم به هورمون تاریکی می 

 5مراجعه شود به سوال  « صحیح است.3گزینه » -25

های را معرفی کرد و اعالم داشت که این ساعت زیستی نسبت به اغلب شکل ساعت زیستی ( مفهوم 1967) کورت ریشتر .است حیصح« 4» نهیگز -26

ترین روش برای صدمه زدن، به ساعت زیستی، مختل کردن کنند. مطمئنروی نسبتاً طبیعی را ایجاد می های شبانهاختالل، فاقد حساسیت است. حیوانات کور یا کر ریتم
 باشد. می  SCNاست که مخفف آن  (Suprachiasmatic nucleus)پایی ای از هیپوتاالموس به نام هسته فوق چلیمنطقه

 9شود به پاسخ سوال مراجعه  « صحیح است.1گزینه » -27

 .دستگاه شبکه ای در قسمت بصل النخاع قرار دارد « صحیح است.4گزینه » -28

آلودگی یابد. مصرف قرص مالتونین هنگام شب تأثیر کمی بر خوابمی ساعت قبل از وقت خواب افزایش    3تا    2ترشح مالتونین معموالً    « صحیح است.2گزینه » -29

ای بر عهده دارد و اختالل در آن موجب  روزی نقش عمدهکند. مالتونین در تنظیم چرخه شبانه دارد، زیرا غده صنوبری در هر صورت در آن زمان مالتونین را تولید می 
 شود.افسردگی می

   « صحیح است.2گزینه » -30

تواند در هر شرایطی اتفاق افتد  اختالل نارکولپسی با خواب آلودگی شدید در ساعات روز و فعالیت که با حمله خواب همراه است و می   صحیح است.  « 4گزینه » -31

نارکولپسی در اثر نابهنجاری اکثر محققان معتقدند که (. کاتالپکسی، خواب متناقض همراه با فلج عضالنی است) شودکشد، مشخص میو معموالً چند دقیقه طول می 
تواند  استفاده از داروی آمفتامین و ایمی پرامین می.  شوندهای عصبی پدید آورنده مرحله خواب متناقض در زمان نامناسب فعال میشود که در آن مکانیزم  مغزی ایجاد می

 . در بهبودی بیمار مؤثر واقع شود

های احشایی از جمله فرکانس قلب و تنفس، فشار خون، نعوذ، ترشح واژینال خواب متناقض بیشتر کنشدر انسان به هنگام مرحله  « صحیح است. 4گزینه » -32

یابد. بخشی از جریان تنظیم درجه حرارت بدن در این ای فزونی میشود و فعالیت معده ـ رودهکند. آدرنالین در اندامهای پیرامونی بیشتر ترشح میکمی افزایش پیدا می
 رود شود، تعریق و لرزش از بین میمرحله متوقف می

  4یا  3سالگی وجود دارد و بیشترین شیوع آن در اوایل شب در طی مراحل  5تا  2خوابگردی غالباً در کودکان، به ویژه در سنین  « صحیح است.4گزینه » -33

نپتین آورد. استفاده از داروی آمیداری از آن رویداد چیزی به یاد نمیدهد که پس از بیای از اعمال حرکتی ناهشیار را انجام میدر این اختالل فرد مجموعهخواب است. 
 در درمان این اختالل مؤثر است. 

های حسی در طول دوره تحول فعالیت حسی دستگاه اعصاب مرکزی برای پایداری ادراک در مرحله خواب متناقض و تحول ساخت  .است حیصح«  3» نهیگز -34

 آید. ی هیپرپالریزاسیون نورون حرکتی آلفا بوجود میفقدان تنود عضالنی در خواب متناقض به واسطهموجود زنده از اهمیت خاصی برخوردارند. 

 و هدایت رفتار هوشیار را بر عهده دارد.آید تاالموس مرکز اتصال دستگاه حسی با مغز به شمار می است.« صحیح 4گزینه » -35
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  REMهای های روشنی از خواب خود دارند. خواب شوند معموال گزارش اشخاصی که در مرحله خواب متناقض از خواب بیدار می  « صحیح است.3گزینه » -36

  غیرواقعی یا سورآل هستند NREMواقعی و رئال است وخواب 

 12مراجعه شود به سوال  « صحیح است.2گزینه » -37

تر یافته، تنفس و ضربان قلب آرامتر شده و میزان فشار خون پایینهای گردن و پشت کاهشهدر مرحله خواب متعارف فعالیت ماهیچ  « صحیح است.2گزینه » -38

 ست. از مرحله بیداری است. در مرحله خواب متناقض با ظهور حرکات لرزشی سریع چشم، ارگانیزم با فقدان تنود عضالنی )به استثنای نعوذ( روبرو

 دوم خواب عمیق بیشتر اتفاق می افتد و این وهله در خواب سالمندان کمتر دیده می شود. امواج دوکی در وهله ی  « صحیح است.2گزینه » -39

قشر مخ، هیپوتاالموس و ساقه مغز، به ویژه سیستم فعال کننده مشبک، نقش مهمی در بیداری و فعالیت ذهنی دارند. هسته لوکوس   « صحیح است.1گزینه » -40

ترین ماده مسئول کنند که مهمهای رافه عمدتاً سروتونین را آزاد می کنند. هستههای خروجی آن نوراپی نفرین آزاد میسرولئوس در پل مغزی، مرکز بیداری است و رشته 
 . ، هسته لوکوس سرولئوس نقش مؤثر را داراست REMایجاد خواب است، اگرچه در خواب  

 همراه است. (K)شکل و امواج مرکب کی در دومین وهله مواج سریع با امواج دوکی « صحیح است.3گزینه » -41

ای بزرگتر  هرتز و دامنه  3درصد زمان امواج دلتا با فرکانس کمتر از    50در چهارمین وهله که عمیق ترین مرحله هم هست بیش از    « صحیح است.4گزینه » -42

 .  شودمیکروولت مشاهده می 100از 

تواند در هر شرایطی اتفاق  آلودگی شدید در ساعات روز و فعالیت که با حمله خواب همراه است و میاختالل نارکولپسی با خواب  .است حیصح« 3» نهیگز -43

اکثر محققان معتقدند که نارکولپسی در اثر نابهنجاری (.  کسی، خواب متناقض همراه با فلج عضالنی استلپکاتا)  شودکشد، مشخص می افتد و معموالً چند دقیقه طول می 
استفاده از داروی آمفتامین و ایمی پرامین . شوندهای عصبی پدید آورنده مرحله خواب متناقض در زمان نامناسب فعال میکه در آن مکانیزم  شودمغزی ایجاد می

 .تواند در بهبودی بیمار مؤثر واقع شودمی

هستند،    Non Remگردد که امواج دلتا که مخصوص مرحله سه و چهار خواب  های پشتی هیپوتاالموس باعث میتخریب هسته    .است  حی صح«  4»  نهیگز -44

 شود. می Non Remحتی در طول بیداری ظاهر شوند، در حالیکه این امواج در افراد عادی در بیداری ظاهر نمی شوند و فقط محدود به مرحله سه و چهار خواب 

های احشایی از جمله فرکانس قلب و تنفس، فشارخون، نعوذ، ترشح واژینال در انسان به هنگام مرحله خواب متناقض بیشتر کنش    یح است.« صح1گزینه » -45

حرارت بدن در این   بخشی از جریان تنظیم درجه . یابدشود و فعالیت معده روده ای فزونی می های پیرامونی بیشتر ترشح می آدرنالین در اندام  . کندکمی افزایش پیدا می 
 .آیدفقدان تنود عضالنی در خواب متناقض به واسطه هیپرپالریزاسیون نورون حرکتی آلفا بوجود می .رودشود، تعریق و لرزش از بین می مرحله متوقف می

غیر از عضالت تنفسی و گوش میانی  های حرکتی تنود عضالنی در تمامی عضالت بدن به  در خواب متناقض به دلیل مهار نورون    .است  حی صح«  1»  نهیگز -46

های گوش برای محافظت از پرده گوش الزم است در این دو عضله تونود  های تنفسی برای بقاء فرد و تنود ماهیچه رود. با توجه به اینکه تنود ماهیچه از بین می 
 عضالنی از بین نمی رود. 

آید و فعالیت حرکتی ناگهانی در متناقض به واسطه هیپرپالریزاسیون نورون حرکتی آلفا بوجود می فقدان تنود عضالنی در خواب  « صحیح است. 1گزینه » -47

 باشد. های پیرامونی و فعالیت حسی در مراکز مغز همراه میمرحله خواب متناقض با بازداری حسی در اندام  

شود. این  باشد تولید میکاجی یا صنوبری( که بخشی از مغز میانی می مالتونین هورمونی است که توسط غده پینه آل )غدد  « صحیح است. 4»گزینه  -48

 یابد. یابد، تولید آن افزایش میباشد چرا که هنگامی که طول مدت شب افزایش می هورمون موسوم به هورمون تاریکی می

 24مراجعه شود به پاسخ سوال  « صحیح است.4»گزینه  -49

دهد. آلودگی شدید بوده و حمله خواب در وی رخ میاختالالت خواب است که در آن فرد مبتال دچار حالت خوابنارکولپسی یکی از    « صحیح است.4  »گزینه -50

شود. چون در خواب متناقض تنود شروع می REMرود و بر خالف حالت معمول خواب وی با خواب متناقض یا در حمله خواب فرد به طور ناگهانی به خواب می
 باشد. افتد، ولی هوشیار می رد مبتال بطور ناگهانی به مدت چند ثانیه یا دقیقه روی زمین میرود، فعضالنی از بین می

های زیرسرلئوس اهمیت  های سرولئوس و بیشتر سلولرسد که کمتر سلولاندازی مرحله خواب متناقض به نظر میبرای راه « صحیح است.1گزینه » -51

شود. بعالوه تزریق ماده آلفامتیل پاراتیروزین با وقفه تولید نورآدرنالین رلئوس به حذف مرحله خواب متناقض منجر میهای زیر ساند. به همین دلیل تخریب سلولداشته
 کند.در بازداری مرحله خواب متناقض نقش مهمی ایفا می

 .از نوروپپتیدها، در تداوم بیداری نقش داردای گونهاورکسین  « صحیح است.1گزینه » -52
به   SCNکنند.روزی بدن را برای خواب و دما ایجاد میهای شبانه( بخشی از هیپوتاالموس ریتمSCNهسته فوق چلیپایی ) است.« صحیح 1گزینه » -53

ط غده  کردن ترشح مالتونین توس  ای به وسیله هدایت تا اندازه    SCNکنند.روزی را ایجاد می های شبانه ای که به صورت ژنتیکی کنترل شده و ناآموخته است ریتمشیوه
روزی را نیز تنظیم تواند ریتم شبانه دهد اگر در مواقع خاصی از روز مصرف شود میآلودگی را افزایش میکند. هورمون مالتونین خواب صنوبری، ریتم بدن را کنترل می
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یابد. مالتونین از طریق  ل از وقت خواب افزایش می ساعت قب  3تا 2مانند.ترشح مالتونین کند.افرادی که تومور غده صنوبری دارند گاهی به مدت چند روز بیدار می 

 کند. بنابراین مالتونین است که  در تنظیم ریتم شبانه روزی نقش دارد.  گذارد ساعت زیستی را تنظیم می می SCNهای تاثیری که بر گیرنده 

 متناقض خواب مرحله و متعارف خواب مرحله چهارم و سوم هایوهله   راه اندازی در نورآدرنالین و سروتونین اساسی امروزه نقش  « صحیح است.4گزینه » -54

 عنوان سروتونین به اما .مییابد بهبودی حیوان سپس و میشود منجر موقت بیخوابی به رافه هسته های تخریب یا سروتونین وقفه که چرا است، قرارگرفته تردید مورد

های رافه نقش مهمی در سرکوبی مرحله خواب  سروتونین به عنوان ناقل عصبی هسته  .دارد متناقض خواب مرحله سرکوبی در مهمی نقش رافه هسته های عصبی ناقل

 واژینال ترشح نعوذ، خون، فشار تنفس، و قلب فرکانس جمله از احشایی هایکنش بیشتر متناقض خواب مرحله هنگام به انسان درمتناقض دارد )کاهش سروتونین(. 
 کند.میکمی افزایش پیدا 

 4و  3سالگی وجود دارد و بیشترین شیوع آن در اوایل شب در طی مراحل  5تا  2خوابگردی غالبًا در کودکان، به ویژ[ در سنین  « صحیح است.4گزینه » -55

 خواب است. 

های اختالل، نسبت به اغلب شکل ( مفهوم ساعت زیستی را معرفی کرد و اعالم داشت که این ساعت زیستی  1967کورت ریشتر )  « صحیح است.4گزینه » -56

روزی نسبتًا طبیعی دارند. مطمئن ترین روش برای صدمه زدن به ساعت زیستی، مختل کردن منطق های از مهای شبانهفاقد حساسیت است. حیوانات کور یا کر ریت

گیرد که  می این منطقه نام خود را از مکان خود میباشد. SCN است که مخفف ان Suprachiasmatic nucleus هیپوتاالموس به نام هسته فوق چلیپایی

 .کندهای شبانه روزی خواب و دما را تامین میکنترل اصلی ریتم SCN .درست باالی چلیپای بینایی )فوق کیاسمایی( است

اشتباه گزینه سوم یعنی هسته جانبی  در این سوال هم به طرز واضحی در پاسخنامه سازمان سنجش خطا رخ داده است و به  .است حی صح« 3» نهیگز -57

 شکمی هیپوتاالموس به عنوان مرکز سیری نام برده شده است، در حالی که بخش شکمی میانی هیپوتاالموس مرکز سیری مغز است. 
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 1399تا  1376شناسی  مجموعه سواالت کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان .1

 1399تا   1376شناسی وزارت بهداشت مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد روان .2

 1399تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری دکتری روان .3

 1399تا  1376شناسی  مجموعه سواالت کنکور دکتری وزارت بهداشت روان .4
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط 
 

ماه مانده به کنکور(.    1-3: شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای پایانی )حدود  و انگیزش و هیجان  شناسی فیزیولوژیککپسوی روان .1

نظر را   شوید، کپسول موردکه متناسب با کنکوری که برای آن آمده می  کپسول برای این درس در دسترس استمتفاوت  یمجموعهچند با توجه به اینکه در کیهان 
 انتخاب خواهید کرد.  

 

های عمومی و بالینی کنکور کارشناسی  شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس گرایش  :سایر دروس  مجموعه بانک سواالت درس به درس .2

 های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یک مجموعه بانک تست در دسترس است.  شناسی، مطابق با سرفصل ارشد روان 
 

های بالینی و عمومی، با  دروس گرایشصرفاً از  جلد(: 2) – شناسی سای اخیر کارشناسی ارشد رشته روان 11بیش از بانک سواالت کنکورهای  .3

و در روزهای کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد  هایپاسخ
 پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند. 

 

از تمام دروس گرایش بالینی کنکور وزارت  سال اخیر  7بیش از شامل سواالت کنکورهای  وزارت بهداشت:سای اخیر کنکور  بانک سواالت کنکورهای .4

 های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. بهداشت با پاسخ
 

 )وی ه کارشناسی ارشد و دکتری(: کیهان )نوروسایکولوژی( شناسی فیزیولوژیکفیلم آموزشی روان .5
 شناسی دانشگاه تهران روان 1استاد فتح اللهی رتبه با تدریس  (1
 اللهی در کیهانهای استاد فتحدرصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 آموزش کامل تمام مباحث (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای.  رشتهیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر  (5
 

 )وی ه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد(:  انگیزش و هیجان  شناسی فیلم آموزشی روان .6
 کنکور  1استاد فتح اللهی رتبه با تدریس  (1
 اللهی در کیهاناستاد فتحهای درصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 آموزش کامل تمام مباحث (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای.  بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشتهیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم  (5
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