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  مرحله اول چهارمين دوره مسابقه بين المللي دانش مغز
  1396آذر  23

  60تعداد سواالت : 
  دقيقه 100زمان پاسخگويي: 

  شودبه ازاي هر سه پاسخ غلط يك پاسخ صحيح حذف مي
 

سانتي متر،  1سانتي متر در  2ساله، وجود توموري به ابعاد  60گرفته شده از مغز يك خانم  MRIدر . 1
اي كه در شكل زير با عالمت سوال مشخص شده است وجود دارد. به نظر شما در قاعده مغز در ناحيه

  اي اين خانم ايجاد كرده است؟اين تومور كدام يك از عواقب زير را بر

 دردفقدان حس ) 2    اختالالت گفتاري )1

  فراموشي) 4   اختالالت خواب و بيداري )3

شوند. محرك غير شرطي يك محرك دهد كه يك محرك شرطي با يك محرك غير شرطي با هم اعمال ميشرطي سازي كالسيك وقتي رخ مي. 2
) بر روي Ivan Pavlovاولف (ي غذا و محرك شرطي يك محرك خنثي است مثل صداي زنگ. در مطالعه اي كه ايوان پزيستي قوي است مثل مزه

ها انجام داد متوجه شد كه در صورت تكرار اعمال همزمان محرك شرطي و غير شرطي و دريافت پاسخ بعد از مدتي اعمال محرك شرطي به سگ
بعد از چندبار تكرار شد ها ميها و درآوردن صداي زنگ متوجه ترشح بزاق در سگشود.مثال او با دادن غذا به سگتنهايي باعث ايجاد پاسخ مي

با توجه به دانشي كه از مغز داريد كدام شد.ها ترشح ميآورد بدون وجود غذا بزاق سگكه فقط صداي زنگ را به صدا در مياين عمل هنگامي
  مسئول ايجاد شرطي سازي كالسيك است؟بيشتر قسمت از مغز 

  ) لوب گيجگاهي4     ) مخچه3   لوب پيشاني) 2  ي مغزساقه) 1

و  1ساله مشخص شد كه به علت تومور مغزي بين بطن  60مغز يك آقاي   MRIدر . 3
ي مغز قرار دارند تفاوت اندازه ايجاد شده است. اين آقا كه هر كدام در يك نيمكره 2

اش جسد او براي مدتي بعد به علت همان تومور مغزي فوت شد و بنا به وصيتنامه
فحات آناتوميكي كه با توجه به ص اهدا شد.آموزش دانشجويان به سالن تشريح 

مبني بر  MRIاگر بخواهيم فقط با ايجاد يك برش ادعاي        بينيدميتصوير آن را 
  ؟كندنميها را بررسي كنيم. كدام برش به ما كمك بطن اندازهتفاوت 

 هااز ناحيه جلويي بطن frontalبرش  )1

  هااز ناحيه عقبي بطن frontalبرش  )2
 هااز بطن horizontalبرش  )3

 هااز وسط بطن sagittalبرش  )4
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 . يك گروه تحقيقاتي قصد دارند تا اثر داروهاي مختلف بر حافظه اپيزوديك يا رويدادي را بررسي كنند. بدين منظور مقداري از داروي مورد4
ها تزريق كرده و استرئوتاكسي به مغز موش روشنظر را با 
براي  Morris water navigation taskها را وارد سپس آن

 سطح پشتي استرئوتاكسي روشكنند. در ارزيابي حافظه مي
تواند گيرد و محقق ميمغز موش در دسترس محقق قرار مي

تزريقات را به نواحي دلخواه از مغز موش انجام دهد. تصوير 
ز ازير شكلي شماتيك از مغز موش زير دستگاه استرئوتاكسي 

گروه تحقيقاتي بايد داروهاي مختلف  است. ايننماي خارجي 
را به كدام ناحيه تزريق كنند تا بهترين نتايج را براي آزمايش 

  خود به دست آورند؟

1 (1        2(2        3(3        4(4 

دهيد تا مقطعي . فرض كنيد نيمكره مغز زير را در اختيار داريد. تيغ تشريح را در راستاي كدام خط حركت مي5
  اي قابل رؤيت باشد؟كه در آن همزمان تاالموس، مغز مياني و جسم پينهاز مغز تهيه كنيد 

1(1                              2(2 
3(3                   4(4 

  سرعت انتقال پيام در نورون ... بيشتر است زيرا .... 6

  قطر آن بيشتر است. - 2) 1
  داراي ميلين است. - 2) 2
  قطر آن كمتر است. - 1) 3
 فاقد ميلين است - 1) 4

نورون به صورت خطي پشت سر هم قرار  6در يك مسير عصبي  .7
ند. كگرفته اند طوري كه آكسون هر نورون با دندريت نورون بعدي سيناپس ايجاد مي

تواند وجود داشته باشد طوري كه در اين مسير حداكثر چند سيناپس مهاري مي
  نورون اول، نورون آخر را تحريك كند؟

        5) 2        ) صفر1

3(4        4(3  

هاي نشتي كانال"ميلي ولت است. علت منفي بودن پتانسيل غشا در وضعيت استراحت، فعاليت  -70پتانسيل استراحت غشاي نورون  . 8
ققان محهاي دريچه دار سديمي و پتاسيمي مسئول ايجاد پتانسيل عمل هستند. كنند. كانالاست كه پتاسيم را از سلول خارج مي "پتاسيمي

ل زير به شك انسانپيدا كردند كه نمودار پتانسيل عمل آن در مقايسه با يك نورون  در بدن سفره ماهيها را اي از نورونالكتروفيزيولوژي دسته
  هايي دارد؟چه تفاوت انساناست. به نظر شما اين نورون با يك نورون 

 كانال نشتي پتاسيمي كمتر، كانال دريچه دار پتاسيمي بيشتر )1

 كانال نشتي پتاسيمي و كانال دريچه دار پتاسيمي بيشتر )2

 كانال دريچه دار سديمي بيشتر، كانال نشتي پتاسيمي كمتر )3

  دار سديمي كمتر، كانال دريچه دار پتاسيمي بيشتركانال دريچه )4
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كنند. جريان پتانسيل عمل در يك مي ها به سمت پايانه خود هدايتها زوائد سلولي نورون هستند كه پتانسيل عمل را با جريان يون. آكسون9
پتانسيل  در طي يكرسد. فرض كنيد طول دارد مي µm 0/5شعاع و  µm 5از نورون كه  Aشروع شده و به مقطع  axon hillockنورون فرضي از 

يون  15000هستيم. اگر از هر كانال سديمي در طي پتانسيل عمل Aيون سديم به درون مقطع   نيازمند ورود  )ثانيهيك ميلي(عمل 
  بايد چند كانال سديمي وجود داشته باشد تا پتانسيل عمل در آن ايجاد شود؟ Aوارد آكسون شود. در هر ميكرومتر مربع از مقطع 

1 (3        2(6        3(9        4(12  

 .شودميافزايش ضربان قلب  باعثفعاليت اعصاب سمپاتيك  .10
نورون پيش گانگليوني و پس گانگليوني  2عصب سمپاتيك شامل 

است. گانگليون محلي است كه نورون پيش گانگليوني و پس 
-ماده نفرين بهآگونيست نوراپيدهند.گانگليوني با هم سيناپس مي

ققي محكند. نفرين را تحريك ميشود كه گيرنده نوراپياي گفته مي
ها تزريق كرد و متوجه شد موشنفرين را به يك آگونيست نوراپي
يك عصب سمپاتيك را از مغز تا سلول گره پيش آهنگ قلب (كه وظيفه ضربان سازي را بر  باال . اگر شكليافت افزايشها كه ضربان قلب موش

  توجيه شود؟اين آزمايش  هاي زير باشد تا نتايجعهده دارد) نشان دهد. محل اثر آگونيست بايد كدام يك از شماره

1( 2        2(1      3 (4        4 (3  

  كدام گزينه در مورد سيستم شنوايي انسان صحيح است؟. 11

 شوند.شوند و به عنوان يك فركانس واحد ادراك ميهاي مختلف با هم مخلوط ميانسدر اين سيستم صداها و فرك )1

 هاي شنوايي را بر عهده دارند.هاي گوش مياني وظيفه تفكيك فركانساستخوانچه )2

 كند.عصبي اطالعات يك فركانس خاص را به قشر شنوايي منتقل ميهر فيبر  )3

  كند.عصب شنوايي از طريق تاالموس مستقيما اطالعات را به لوب گيجگاهي منتقل مي )4

  15و  14و  13و  12سوال 
سرمايي و گرمايي را احساس هاي حسي مربوط به درد، تحريكات دردناك و كه در آن پايانه nociceptiveنوع درد در بدن وجود دارد. درد  4

ي هاي حستوان دقيقاً مشخص كرد. درد نوروپاتيك كه مربوط به تحريك پايانهكند و درد مربوط به آن كامالً تيز است و مكان بروز درد را ميمي
تهابي هاي شيميايي و السطهشود. درد التهابي كه در آن وانيست بلكه مربوط به تحريك بي محاباي خود عصب است و در مسير يك عصب بيان مي

كند. سيگنال درد بعد از كنند. و درد مركزي كه در آن فرد تحريكات غير دردناك را كامالً دردناك حس ميهاي حسي ايجاد درد ميريك پايانهبا تح
سد. رو از آنجا به قشر مخ ميتاالموسي سمت مقابل به تاالموس -هاي پشتي نخاع و سپس از طريق مسير نخاعيهاي حسي به عقدهتحريك پايانه

شود. در مسير وابران درد با آزاد شود كه باعث احساس درد ميهايي از قشر مخ از طريق مسير وابران درد به شاخ خلفي نخاع ارسال ميسپس پيام
رد مركزي وميالژي نوعي از بيان دسازي ناقلين عصبي مختلف، ميزان تحريك وارد شده در شرايط مختلف مثل استرس قابل تغيير است. بيماري فيبر

د. تشخيص كننرا بسيار دردناك و تحريكاتي كه در افراد سالم بدون درد هستند را كامالً دردناك تلقي مي كم دردناكاست كه در آن، بيمار تحريكات 
منظور از درد منتشر بدن، دردي است كه  ماه درد منتشر بدن داشته باشد. 3شود كه فرد براي بيش از فيبروميالژي در يك بيمار وقتي مسجل مي

خاص در بدن بيمار بايد در قبال وارد  نقطه 18نقطه از  13شود. همچنين تعداد حداقل باالي كمر و پايين كمر و طرف راست و چپ بدن حس مي
 رند.بخواب، افسردگي و اضطراب رنج  ميدردناك باشد. بيماران فيبروميالژي از عالئم مختلف مثل خستگي مزمن، اختالالت  kg/cm 24كردن فشار 

خواهد در مورد غلظت ناقلين عصبي مختلف در دستگاه عصبي مركزي و همچنين نواحي از مغز كه در حين بروز درد در اين بيماران پژوهشگري مي
  قايان جوان پژوهشي انجام دهد.هاي باردار و آهاي ميانسال، خانمهاي مختلف مبتال به فيبروميالژي مثل خانمتر است در جمعيتفعال
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  د؟هاي زير بيماريابي كناين پژوهشگر اگر بخواهد بيماران مبتال به فيبروميالژي را پيدا كند، بهتر است دركدام يك از جمعيت. 12

 اند)مصدوماني كه در سانحه زلزله از زير آوار زنده بيرون آمده2  اندجنگ زخمي و دچار نقص عضو شدهسربازاني كه در  )1

 ) افرادي كه در سوانح رانندگي دچار آسيب نخاعي و عضالني شدند4  هاي مفصلي مزمن هستندبه بيماري افرادي كه مبتال )3

هاي تصوير برداري جهت بررسي اينكه كدام قسمت از مغز در بيماران مورد مطالعه اين پژوهشگر فعالتر است، كدام يك از روش. 13
 كند؟زير كمك بيشتري مي

1( PET‐Scan    2 (fMRI    3( CT‐Scan  4( EEG 

اين محقق اگر بخواهد دارويي بسازد كه ميزان درد را در اين بيماران تقليل دهد منطقي تر است كه اين دارو كدام جزء از مسير . 14
 درد را هدف قرار دهد؟

  ) مسير وابران درد4     مخچه)3       )تاالموس2       مسير آوران درد )1

بررسي غلظت ناقلين عصبي مختلف در مايع  اين پژوهشگر نتايج .15
نخاعي افراد مورد مطالعه را در مقايسه با يك جمعيت سالم غير -مغزي

مبتال به فيبروميالژي به صورت نمودارهايي نمايش داد. با توجه به دانشي 
كه راجع به ناقلين عصبي مسير درد داريد. نمودار زير مربوط به كدام ناقل 

 عصبي است؟

 ) استيل كولينP      2ماده  )1

 ) سروتونين4      نوراپي نفرين) 3

ار كند. يك بها كار مي. محققي كه عالقمند به مسيرهاي پردازش بينايي در مغز است در آزمايشگاه خود روي قشر بينايي ميمون16
كامل خارج كرد. پس از آن ميمون ) او را به طور 1Vماه سن داشت تحت عمل جراحي قرار داد و قشر بينايي اوليه ( 5او ميموني را كه 

ماهگي رسيد محقق كه قصد  19داد. وقتي ميمون كور به سن شد واكنش ترس نشان نميكور شد طوري كه اگر ماري به او نزديك مي
اشراف مرتب كردن آزمايشگاه خود را داشت مكان ميمون كور را تغيير داد و در جايي قرار داد كه به رفت و آمدهاي درون آزمايشگاه 

دهد و سر خود داشت. در همين موقع محقق ناگهان متوجه شد كه بعضي اوقات ميمون كور به اجسام در حال حركت واكنش نشان مي
 كنند. برايرا به سمت آنها ميچرخاند. ابتدا محقق گمان كرد كه اجسام در حال حركت صدادار هستند و شنوايي ميمون را تحريك مي

اي كه فقط در مقابل آن يك سري نقاط نوراني بي صدا در حال حركت بودند قرار ون كور را در جعبه شيشهآزمايش اين فرضيه، ميم
كند و سر خود را به سمت آنها داد و متوجه شد كه نقاط نوراني كه دائم در حال حركت هستند توجه ميمون كور را برانگيخته مي

  تفاق آورده شده است؟چرخاند. در كدام گزينه بهترين توجيه براي اين امي

  ) بين قشر بينايي اوليه و ساير نقاط قشر ارتباطاتي وجود دارد كه حتي بعد از تخريب قشر بينايي اوليه قادر به درك حركات هستند.1

  كنند.ماهگي شروع به تشكيل مي 10نقاطي وجود دارد كه مربوط به درك بينايي حركات است و اين نقاط در سن  مخ) در قشر 2

  عالوه بر ارتباطات بين چشم و قشر بينايي اوليه، بين چشم و نقاط ديگري از مغز ارتباطات موازي وجود دارد.) 3

  شود.به نقاط ديگر قشر مخ محول مي ي بعد از تخريب قشر بينايي اوليه) به علت انعطاف پذيري عصبي، پردازش اطالعات بيناي4
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   نخاعي -غلظت ناقل عصبي مجهول در مايع مغزي 

فيبروميالژي جمعيت

جمعيت سالم
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  ؟شودنميووا يافت هاي مخروطي زير در فكدام يك از گيرنده. 17

 آبي )4        )قرمز3        زرد )2      سبز )1

  شود چه نام دارد؟قسمتي از فضاي ديد كه توسط يك نورون پردازش مي. 18

1 (Receptive field  2ّ (Fovea      3( Photoreceptor  4( Macula  

و بررسي نتايج حاصل از دهد او با تحريك اين گيرنده ها محققي چند گيرنده نوري را در محيط آزمايشگاه مورد بررسي قرار مي. 19
( محور عمودي  به نظر شما اين سلول ها از چه نوعي بوده و در كدام ناحيه مغز قرار دارند؟ را رسم كرده است. زير هايآن منحني

 دهد)نور و محور افقي، طول موج را نشان مينمودار، ميزان حساسيت به 

1(B 4اي سلول استونهV           2(Aسلول مخروطي شبكيه    
3 (A4            اي شبكيهسلول استوانه(B  5سلول مخروطيV 

  

  

دهد به نظر شما شكل روبرو مسير پردازش بينايي در انسان را نشان مي. 20
 كدام گزينه در مورد آن صحيح  است؟

  شكل و ماهيت اجسام نقش دارد. در به ياد آوردنB مسير )1
  شود كه احساسات ما نسبت به اجسام تحريك شود.باعث مي A) مسير 2
  شودانجام مي 1V)تمامي پردازش مربوط به ادراك بينايي در ناحيه 3
  يابي اجسام در محيط نخواهيم بودقطع شود قادر به مكان B) اگر مسير 4

براي بررسي پردازش  هاي هيوبل و ويزل دو دانشمند با نام 1968در سال . 21
(نتايج اين تحقيق جايزه نوبل را براي آنها به بينايي در ميمون تحقيقي را انجام دادند

ميمون چند ماهه را براي مدتي بستند.  انچشم يكي از كه در طي آن ارمغان آورد)
ي چپ نازكتر در نميكره 1Vه بعد  از چند ماه بعضي از ستون هاي بينايي در ناحي

تر شدند. شدند و بعضي از ستونهاي بينايي در همان ناحيه در نميكره راست ضخيم
ها در هر دو نيمكره به صورت يك در ميان بوده است. با توجه الگوي تغيرات در ستون

كدام يك از گزاره هاي  كه مربوط به مسيرهاي پردازش بينايي است روبروبه شكل 
   مورد اين آزمايش درست است؟زير در 

Iچقدر پالستيسيته عصبي در ميمون بيشتر باشد ميزان تغيرات مشاهده شده نيز  . هر
 بيشتر خواهد بود.

IIشد باز هم همان نتايج به دست مي آمد.از ميمون بالغ نيز استفاده مي ه. چنانچ 

IIIشود.بينايي هر چشم تنها در يك نيمكره انجام مي ش. پرداز 

IV. كردند همان تغييرات ايجاد مي شدند.محققان به جاي بستن چشم كياسماي بينايي ميمون را تخريب مي هچنانچ 

Vها در هر دو شد تغييرات يك در ميان ستون. چنانچه بجاي بستن يكي از چشمها يكي از هسته هاي زانويي جانبي تاالموس تخريب مي
  نيمكره مشاهده مي شد.

1(  I وIII   2( II وI   3( Iو V   4( I  
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  . كدام گزينه در مورد حركت صحيح است؟22

   شوند.تمام اطالعات مربوط به حركت در قشر حركتي ذخيره و پردازش مي )1
 كند.هر فيبر عصبي چندين عضله را كنترل مي )2

 الزامي براي هماهنگي عضالت آگونيست و آنتاگونيست نيست. ،براي انجام حركتهاي ساده )3

  شوند.زانو، هم شاخ قدامي و هم شاخ خلفي نخاع درگير ميدر رفلكس كشش  )4

براي بررسي حافظه كوتاه مدت و بلند مدت در حلزون آپلزيا آزمايشي را طراحي كردند كه در طي آن اريك كندل و همكارانش . 23
تكرار آن ميزان ترشح اين ماده شود. با تحريك شديدتر و اي غليظ توسط حلزون ترشح ميابتدا به وسيله يك تحريك دردناك ماده

(كندل به همراه دو همكار داشته است.  ز ترشح شديد آن ماده را به همراهشود. تحريك دردناك چند روز بعد نيبيشتر و بيشتر مي
بل وجايزه نديگرش به پاس نتايج ارزنده اي كه از تحقيقات خود در رابطه با مكانيسم ذخيره حافظه طوالني مدت به دست آوردند 

 كدام گزينه در مورد اين آزمايش صحيح است؟را دريافت كردند)   2000فيزولوژي و پزشكي در سال 

 شود.مي CREB2باعث مهار  CREB1ي ژن كدكننده )1

 باشد.مي NMDAاز گيرنده هاي  Mgدر اين رفتار مستلزم جدا شدن  LTPالقاي  )2

 شود.منجر به ساخته شدن خارهاي دندريتي بيشتر در غشاي سلول عصبي مي CREB1تحريك دردناك با القاي فعاليت )3

 شد.ايجاد ميجديدي تحريكي هاي شد باز هم سيناپسحلزون اعمال ميتحريك معمولي روي تحريك دردناك،  بجايچنانچه  )4

به وسيله اپتوژنتيك آميگدال يك موش را تحريك  ،چند محقق براي بررسي اثرات ناشي از تحريك آميگدال بر روي رفتار. 24
  بود شكار كرد. جعبهكه در داخل را اي كردند. بعد از تحريك آميگدال، موش به طرز خشني موجود زنده

پنجه خود را به طرز خشني پرتاب كرد. تكرار اين  اواي از ميمون مشاهده كردند كه گونه چند محقق ديگر با تحريك آميگدالِ 
  در در ميموني ديگر هيچ رفتاري را در او القا نكرد.  آزمايش

هاي مرتبط با اضطراب را به انسان تزريق كردند و طيفي از رفتارهاي مختلف را مشاهده هورمون ديگر در طي يك كار تحقيقاتي
  باشند؟هاي زير صحيح ميسه تحقيق باال كدام يك از گزاره كردند. با توجه به

Iتواند ناشي از آن باشد.طبقه بندي اجتماعي هستند و اين تفاوت رفتاري ميها داراي ن: ميمو  
IIدر انسان و ميمون نسبت به ساير موجودات توجيه كند را تواند طيف رفتاري بيشترمهاري ناشي از لوب فرونتال بر روي رفتار مي ت: اثرا  

IIIنند انسان طيف رفتاري بيشتري را در آنها مشاهده كنيم.توانستيم هماشد مي: چنانچه از تعداد بيشتري موش استفاده مي  
IVمي را مشاهده همانند رفتاري كه در موش ديده شد ثابت و خشن يشد رفتار: چنانچه در انسان نيز آميگدال يه وسيله اپتوژنتيك تحريك مي-

  .كرديم
1(I  وIII    2( I  وII   3( II  وIII   4( I  وIV  

بزرگتر از ساير   واضحاً  و يك سري نواحي قرار گرفتمورد بررسي  MRIهاي تاكسي تهران به وسيله مغز راننده. 25
مديون كدام يك از عملكرد هاي اين نواحي  هاي رانندگي اين راننده هانظر شما مهارتنواحي ديگر مغز بودند. به 

  )ندارندقت بسيار زياد انندگي خود احتياجي به درها براي اين راننده( باشد؟مي

1( Implicit memory      2(Explicit memory  

3 (episodic memory      4( semantic memory  
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 هايمكانيسم براي بررسي ريزوالتي دانشمند ايتاليايي و استاد دانشگاه پارما به همراه همكارانش 1996در سال  .26
اي از مغز هنگام انجام يك تكليف هاي ناحيهحركت، ميموني را مورد آزمايش قرار دادند. آنها مشاهده كردند كه نورون

 ههاي همان ناحيسلول از بعضيكه  شدندمتوجه به طور اتفاقي شوند. اين محققان بعد از چند بار آزمايش حركتي فعال مي
  و چه عملكردي دارند؟ ها از چه نوعندسلولشوند. اين فعال مي نيز خاص حتي هنگام مشاهده يك حركت

 ديدن - اي)سلول استوانه4  تقليد -) سلول مگنوسلوالر 3   درك حركت -) سلول پوركنژ 2تقليد  –اي هاي آينهنورون) 1

اي با نواحي فوقاني يعني هاي قاعدهتا ارتباط عقده شودميباعث  FOXP2ژن هاي دهد كه جهشتحقيقات نشان مي. 27
  باشد؟انسان مديون اين تغيير در سير تكامل مي يهاي ويژهقشر مغز بيشتر شود. به نظر شما كدام يك از مهارت

 )حل مساله4      )اعمال هدف دار3      ) حركت2          زبان )1

يك بوكسور بعد از آسيبي كه به سرش وارد شد به پزشك . 28
كه او در فهم كلمات  شد. پزشك بعد از معاينه متوجه كردمراجعه 

حروف و كلمات نامفهومي را به صورت منقطع بيان  مشكل دارد و
كند. به نظر شما كدام يك از نقاط زير در مغز او دچار آسيب شده مي

  است؟

1( B  2 (D  3 (C    4 (A  

كه دست  خواهدميبيماري بعد از سكته مغزي توانايي سخن گفتن خود را از دست داده است. وقتي كه پزشك از او . 29
  كند؟آسيب به كدام يك از نواحي زير اين اختالل را توجيه ميدهد. خود را تكان دهد اين كار را به خوبي انجام مي

 )قشر حسي4    )قشر پيش حركتي3      )ورنيكه 2      ) بروكا1

  باشد؟كدام يك از عبارت هاي زير در مورد خواب صحيح مي. 30

I .باشد.هاي داخلي شكمي هيپوتاالموس مياسب ميانجي عصبي اوركسين در هستهناركولپسي ناشي از ميزان نامتن  

II. به وسيله مخ قشر  مقايسهEEG  خوابهنگام REM دهدنمياي را نشان هنگام بيداري تفاوت قابل مالحظه و.  

III .د.وشدرمان ميكامالً دوپا ان پاركينسوني به وسيله داروي لوواختالالتي همچون پرش اندام در بيمار  

IV. كنيم.آپنه انسدادي خواب يك اختالل آناتوميكي است و گاهي براي اصالح آن به جراحي احتياج پيدا مي  

1( I  وII  2( IIو IV   3( III وIV   4( II وIIIو IV 

اين پديده نيز مثل خيلي از شود. داتشمندان علوم اعصاب معتقدند كه استرس، سيستم ايمني سركوب مي. در شرايط 31
هاي ي اين پديده در كدام يك از قسمتگردد. به نظر شما ريشههاي مغزي بر ميهاي فيزيولوژيك بدن به فعاليتپديده

 مغز است؟

 هيپوكمپ) 4       مغز مياني) 3       هيپوتاالموس) 2      آميگدال) 1



  )brain beeمرحله اول چهارمين مسابقه بين المللي دانش مغز (
 

٨ 
 

 باشد؟گرفته شده  است صحيح مي شخص يك  EEGكدام گزينه در مورد شكل روبرو كه از . 32

  اند.) اين امواج هنگام رويا ديدن فرد ثبت شده1

  نيستند. هاين امواج قابل مشاهدهيچ وقت در يك فرد عادي  )2

  .اين امواج ممكن است در ساعات انتهايي شب مشاهده نشوند )3

 .فقط در كودكان قابل مشاهده هستنداين امواج ) 4

  كدام گزينه در مورد خواب صحيح است؟. 33

 شوند.به طور متناوب تكرار مي REMهاي هنگام خواب چرخه )1

 شود.شروع ميREM خواب با  )2

 شود.مي كمتر REMگذرد طول چرخه هاي هرچه از مدت خواب مي )3

  شود.منجر به تثبيت خاطرات مياي و هيپوكمپ هاي قاعدهارتباط ميان عقده )4

هايي با يك الكترون جفت نشده و بسيار واكنش پذيرند. هنگامي كه يك فرد دچار آسيب هاي آزاد مولكولراديكال .34
گويند. افزايش شوند كه به آن آسيب نخاعي اوليه ميها دچار مرگ سلولي (نكروز) ميشود تعدادي از سلولنخاعي مي
شود كه به آن هاي مجاور ميدر محل آسيب باعث مرگ سلولي برنامه ريزي شده (آپوپتوز) در سلول هاي آزادراديكال

-آورده شده است. محققان متوجه شدهگويند. مراحل آسيب نخاعي ثانويه در نقشه مفهومي زير آسيب نخاعي ثانويه مي

-آپوپتوز باعث محافظت از آسيب نخاعي ثانويه ميها و تاثير بر ) با نفوذ به درون اندامكVPAاند كه والپروئيك اسيد (

اي است كه غشاهاي سلولي ماده mnTBAPشود. 
يك نابودكننده  MMAكند و را سست مي

راديكال آزاد در سلول است. در جريان يك 
هايي كه دچار به موش VPAتزريق  ،آزمايش

آسيب نخاعي شده اند ميزان آسيب نخاعي ثانويه 
و  VPAكاهش داد. تزريق مخلوط  %80را تا 

MMA  بهبود داد و  %10آسيب نخاعي ثانويه را
هاي آزاد بر كدام بخش از بهبود داد. اثر راديكال %50آسيب نخاعي ثانويه را  MMAو  mnTBAPو  VPAتزريق مخلوط 

  كند؟ايج اين آزمايش را توجيه مينقشه مفهومي زير نت

1(1            2(2         3(3         4(4  
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كند. ساله  به علت لرزش دست و كندي حركات بدن و همچنين سفتي عضالتش  به  پزشك مراجعه مي 80خانمي . 35
را براي او تجويز كرد ولي بعد از گذشت چند ماه و با وجود افزايش دوز دارو  L‐dopaپزشك بعد از تشخيص بيماري دارو 

همچنان عاليمش پابرجا ماند. تجويز همزمان داروي كربي دوپا و ال دوپا نيز در بيمار اثر نكرد. در نهايت پزشكان تصميم 
و در ابيماري مغز تحريك شده و عاليم گرفتند تا به وسيله عمل جراحي الكترودي را در مغز او بكارند تا بخش هايي از 

  كاهش يابد. به نظر شما اين الكترود بايد در كدام قسمت مغز كاشته شود تا بيشترين تاثير را داشته باشد؟

  )شاخ قدامي نخاع4      )مخچه3    )قشر حركتي مغز2    قاعده اي هايعقده )1

گاهي اوقات آگاهي خود را نسبت به مكاني كه در آن  شود. اوراتي در خود مييساله بعد از مدتي متوجه تغي 65مردي . 36
 كند. هنگام صحبت كردن وميداند در چه زماني در روز قرار دارد شكايت از اين كه گاهي نمي و دهدقرار دارد از دست مي

كند. وش ميقضاوت كردن نيز مشكالتي برايش ايجاد شده است. او گاهي اوقات اطالعات بسيار پيش پا افتاده را نيز فرام
 صحيح است؟كدام يك از موارد زير 

  تجمع پالكهاي بتا آميلوئيد در جسم سلولي سولهاي عصبي باعث ايجاد اين تغيرات در اين بيمار شده است.) 1
  در اين بيمار تنها ميزان استيل كولين در مغز كاهش يافته است.) 2
  .ايجاد اين بيماري نقش دارددر در جسم سلولي سولهاي عصبي  هاي تاوپروتئينتجمع ) 3
  توان به وسيله درمانهاي امروزي سير بيماري را كامال متوقف كرد.مي) 4

برد در طي يك مشاجره لفظي با همكارش ساله كه از لحاظ زندگي اجتماعي نيز در شرايط خوبي به سر مي 45مردي . 37
. چرا كه  هيچ وقت چنين شوندميشدت شوكه و متعجب  زند. همكاران او بعد از مشاهده اين اتفاق بهاو را با مشت مي

رفتاري از او سر نزده بود. بعد از يك سال او با شكايت افسردگي و دشواري در راه رفتن و لكنت زبان به پزشك مراجعه 
  ؟نمي باشدكند. كدام گزينه  صحيح مي

  است. يكي از علل حذف نشدن اين بيماري در طول تاريخ تشخيص دير هنگام آن )1
  توان به وجود بيماري در يك فرد پي برد.از طريق تكرار چند باره آزمايشات ژنتيكي مي) 2
  تواند تمام عاليم او را توجيه كند.)آسيب به لوب پيشاني فرد مي3
  باشد.اي او ميهاي قاعده دشواري در راه رفتن فرد به علت درگيري عقده) 4

بگيرند. شايع ترين تومور مغزي شناخته شده  منشأتوانند از خود مغز و يا ساير بافتهاي بدن تومورهاي مغزي مي. 38
به نظر شما ترشح بيش از اندازه كدام ميانجي عصبي  گليوماي مغزي است كه باعث تشنج و سردرد در فرد مبتال مي شود.

  كند؟بيماران توجيه مي اين زير عاليم تشنج را در

  گلوتامات )4      )سروتونينp      3ماده  )2      )گابا1

تواند يكي از (( .... مي كند؟را به درستي تكميل مي روبرودر خصوص اختالالت دوران كودكي، كدام جمله عبارت . 39
  داليل بروز .... باشد))

 اوتيسم –اختالل تنظيم سيستم ايمني ) 2         ديسلكسي –ناكارآمدي عملكردي ورنيكه ) 1

 سندرم داون –نقص تكامل هيپوكمپ ) ADHD     4 –افزايش انتقال كاتكول آميني در قشر پره فرونتال ) 3
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 40. در خصوص اثرات اعتياد بر مغز، كدام گزينه عبارت روبرو را به نادرستي تكميل ميكند؟ (( مصرف ... ميتواند ... ))

  شود.هاي سروتونرژيك در مغز باعث كاهش دائمي سلول -اكستازي  )1
 سيستم مرتبط با اندورفين را در مغز به كار بگيرد. –هروئين  )2

 باعث حمله اضطرابي و ترس ناخوشايند شود. –حشيش  )3

 باعث وابستگي رواني با خطر باال شود. –الكل  )4

ز سرباز جنگ آمريكا و عراق كه مبتال به اختالل استرس پس ا 2000چهار گروه تحقيقاتي قصد مطالعات عصبي بر روي  .41
ها قصد دارند تا نتايج مطالعات خود را براي پيدا كردن درماني جامع براي ساير اختالالت سانحه شدند، دارند. اين گروه

  اضطرابي مثل فوبياها و اختالالت هراس (پانيك) به كار ببرند. به نظر شما كدام گروه موفق تر خواهند بود؟

 كنند.مثل پرازوسين را بر جمعيت بيمار بررسي مي 1ي آلفا ي گيرندهگروهي كه اثرات مسدود كننده )1

 كنند.گروهي كه اثرات داروهاي بنزوديازپيني را بر جمعيت بيمار بررسي مي )2

 كنند.گروهي كه اثر مداخله رفتاري مواجهه و پيشگيري از پاسخ عملي را در جمعيت بيمار بررسي مي )3

  كنند.بيماران بررسي مينفرين را در هيپوكمپ و آميگدال گروهي كه سطح نوراپي )4

شود. هذيان، توهم و هاي احساسي و رفتار اجتماعي مشخص مياسكيزوفرني با اختالل در تفكر، شناخت، واكنش .42
هاي اختالل در تفكر در اين بيماري رايج است. دو دسته داروي ضد اسكيزوفرني وجود دارد. نسل اول كه گيرنده

كند. در يك مطالعه كار هاي سروتونيني را در مغز تحريك ميو نسل دوم كه گيرندهكنند دوپاميني را در مغز مهار مي
بيمار مبتال به اسكيزوفرني مشخص شد كه تحمل بيماران نسبت به داروهاي نسل اول خيلي  10000آزمايي باليني روي 

  كند؟جيه ميكمتر از داروهاي نسل دوم است. نتيجه اين مطالعه را كدام كاركرد دوپامين در مغز تو

  ) حافظه4      ) آگاهي و توجه3    ) حركت2      ) چرخه پاداش1

پامين) نفرين و دونفرين، اپيها (نوراپياند كه بين تغييرات متابوليسم كاتكول آمينسال هاست كه محققان دريافته .43
ين شود. اافسردگي گفته ميها راجع به در سيستم عصبي و افسردگي ارتباط وجود دارد كه به آن فرضيه كاتكول آمين

سم ها در سيتوپالها در مغز ارتباط دارد. كاتكول آمينكند كه افسردگي با كمبود يا فقدان كاتكول آمينفرضيه بيان مي
-شود كه آن وزيكولهايي ميوارد وزيكول VMATشوند و در آنجا به كمك ناقلي به نام نورون پيش سيناپسي ساخته مي

عد از ب كنند تا بر نورون پس سيناپسي اثر كند. كاتكول آميناقل عصبي را به فضاي سيناپسي آزاد ميها با اگزوسيتوز ن
به درون نورون پيش  monoamine transporterاثر بر نورون پس سيناپسي به كمك يك ناقل پروتئيني به نام 

-تجزيه مي MAOو  COMTآنزيم  شود و درون سيتوپالسم نورون پيش سيناپسي توسط دوسيناپسي برگشت داده مي

  يك داروي ضد افسردگي باشد؟ تواندنميكدام يك از داروهاي زير  شود. با توجه به توضيحات باال

     كندرا مهار مي MAO) دارويي كه آنزيم 2   كندرا مهار مي monoamine transporterدارويي كه  )1

 كندرا مهار مي VMATدارويي كه ) 4    كندميآمين را تحريك دارويي كه گيرنده پس سيناپسي كاتكول) 3

 



  )brain beeمرحله اول چهارمين مسابقه بين المللي دانش مغز (
 

١١ 
 

شود كه در آن با تاباندن امواج مادون قرمز از طريق فيبرهاي نوري كه اي استفاده مياز فناوري آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغزدر . 44
را با آشكارسازهايي كه آنها هم توان امواج سانتيمتر مي 1قوسي در مغز به عمق حداكثر  يهستند و طي كردن مسير روي پوست سر

سانتي متر از فيبرهاي نوري قرار دارند ثبت كرد. آشكارسازها اطالعات مربوط به گردش خون در نواحي  4روي پوست سر و به فاصله 
ن وق از ايبا توجه به اطالعات ف دهند اما اطالعات دريافتي از آشكارسازها تفكيك مكاني خوبي ندارد.مختلف را در لحظه نمايش مي

  استفاده كرد؟ تواننميدستگاه براي بررسي كدام يك از موارد فوق 

 تشخيص گسترش تومور هيپوفيز)2          تعيين زمان وقوع حمله صرع )1

 اثرات بيماري پاركينسون بر لوب پيشاني)4          تشخيص تومورهاي عروق خوني مننژ) 3

از سلولهاي عصبي است كه دو ناحيه مهم در مغز كه در فهميدن سخنان اي ضخيم ) دستهarcuate fasciculusفاسيكل قوسي(. 45
راح مراجعه نزديك به اين فاسيكل به ج ايدر ناحيه كند. بيماري با عاليم تومورديگران و صحبت كردن نقش دارند را به هم متصل مي

گيرد كه تومور را از مغز خارج كند ولي ترس اين كه ممكن است بيمار نتواند تا اخر عمرش صحبت كند كند. پزشك تصميم ميمي
  تواند پزشك را در انجام اين عمل ياري كند؟هاي زير ميبه نظر شما كدام يك از تصويربرداريمانع او شده است. 

1(EEG   2(MRI    3(DTI    4(PET 

. شده است فوقاني عصب فلجمي دهدكه او دچار  تشخيصپزشك مراجعه مي كند و  پزشكفردي بعد از تصادف به . 46
  د)بيننقدامي نخاع خارج مي شوند آسيب مياعصابي كه از شاخ  اين فلج(در  مي شود؟نبيمار مشاهده  در اين كدام گزينه

  فلج اسپاستيك)4   آتروفي و تحليل ماهيچه ها) 3   افزايش حركات رفلكسي) 2       ضعف) 1

  48و  47سوال 
هاي شود. اما مصرف اين دارو در شب) استفاده ميnarcolepsyريتالين دارويي است كه در درمان بيماري بيش فعالي كودكان و ناركولپسي (

 به سوءشود. همين مساله باعث گرايش برخي دانشجويان امتحان باعث افزايش توجه و حافظه در هنگام درس خواندن و كمك به بيدار ماندن مي
 امصرف ريتالين شده است. خريدن ريتالين از داروخانه ها بدون نسخه پزشك امكان پذير نيست. دانشجويي كه قصد شركت در يك آزمون را دارد ب

ش اين روشود كه فكند. او همچنين متوجه ميشود و اطالعات و كاربردهاي پزشكي آن را دقيقاً بررسي ميجستجو در اينترنت با ريتالين آشنا مي
گيرد به يك روانپزشك مراجعه كند و با اجراي يك دارو بدون نسخه پزشك ممنوع است. او براي اينكه به ريتالين دسترسي پيدا كند تصميم مي

پسي را با لنمايش فوق العاده خود را مبتال به بيماري ناركولپسي نشان دهد تا روانپزشك براي او ريتالين تجويز كند. او كه عالئم بيماري ناركو
دانست در مقابل روانپزشك اذعان كرد كه آن عالئم را دارد و نهايتاً قرص ريتالين براي او تجويز شد و او از آن براي جستجو در اينترنت مي

  موفقيت در آزمون استفاده كرد.

  دانيد؟مي نادرستبا توجه به سناريوي باال و دانشي كه راجع به اخالقيات علوم اعصاب داريد كدام يك را . 47

  كاهد.هاي اخالقي  اين رشته ميالشبه فناوري ها و داروهاي عصبي از چ) كنترل دسترسي عموم جامعه 1
  .افزايدهاي اخالقي اين رشته مي) افزايش دانش عموم جامعه نسبت به علوم اعصاب به چالش2
  .كاهداين رشته ميهاي ) افزايش دانش پزشكان نسبت به اخالقيات علوم اعصاب از چالش3
  كاهد.هاي اخالقي اين رشته ميها از چالش) دسترسي آزاد مردم به اطالعات پزشكي و بيماري4

  با كدام حوزه است؟نقطه تالقي اخالقيات علوم اعصاب  سناريوي مطرح شده در باال بيش از همه بيانگر .48

   اخالق پزشكي                       )4  ) واقع گرايي عصبي                    3                ي اخالقفلسفه )2) حقوق كيفري                  1



  )brain beeمرحله اول چهارمين مسابقه بين المللي دانش مغز (
 

١٢ 
 

  ؟ندارد) قرار neuroethicsي اخالقيات علوم اعصاب (ي مطالعهكدام يك از موارد زير در حوزه. 49

  هاي عصبي فعال شده در مغز هنگام كمك به ديگرانمطالعه راه)2 هاي علوم اعصابي نحوه رفتار با حيوانات طي آزمايش) مطالعه1

 ي امكان استفاده از مداخالت عصبي در بهبود حافظهمطالعه)4                  ي انساني) مطالعه اثر كشف نوروتوكسين بر جامعه3

از  هاكند. اين پيامافت ميهاي آسيب ديده دريهايي از سوي سيستم ايمني و بافتهاي باكتريايي، مغز پيامدر جريان عفونت. 50
  ها كدام است؟شوند؟ مهمترين روش ارسال آنها به مغز ارسال ميكدام راه

. I عصبي نوع  تارهاي   C II .عصب واگ       III	.هاتوكسين باكتري   IV	.هاسيتوكين     V.كورتيزول 

1( I  وII  وIV- مهمترينIV 

2( III  وIV  وV- مهمترينV 

3( I  وII  وV- مهمترينV 

4( III  وIV  وV-  مهمترينIV 

-ارتباط بين كدام دو مؤلفه را به درستي نشان مي روبرو. نمودار 51

  ؟دهد

I . و عملكرد شناختي خون كورتيزولسطح  
II . ال سيگن قدرتEMG و نيروي ايجاد شده توسط ماهيچه  

III.  هاي نور مرئيطول موجبه  يك گيرنده نور حساسيتميزان  

1( I 2 (II  وIII 3 (I  وIII 3 (I  وII  وIII  

  سال سن دارد... 20سالگي نسبت به زماني كه  70يك مرد سالم در سن . 52

 شود.تعداد كمي نورون جايگزين آنها ميدهد و هاي بسيار زيادي از قشر مغز خود را از دست مينورون )1

 شود.جايگزين آنها ميتعداد زيادي نورون دهد و هاي بسيار زيادي از قشر مغز خود را از دست مينورون )2

 .يابدآورد اما توانايي درك اطالعات جديد در مغز او كاهش مياطالعات قديمي را به راحتي به ياد مي )3
  يابد.د اما توانايي درك اطالعات جديد در مغز او افزايش ميكناطالعات قديمي را به راحتي فراموش مي )4

ر د، هيپوكمپ، هيپوتاالموس، آميگدال و شكنج كمربندي است كه از بوياييسيستم ليمبيك شامل ساختارهايي از مغز مثل پي .53
احساس، رفتار، انگيزه و حافظه بلند مدت نقش دارد. يك تيم مهندسي در ارتباط با يك تيم از متخصصين علوم اعصاب تصميم 

سه با ين سيستم ليمبيك مصنوعي در مقايهاي سيليكوني بسازند. به نظر شما اميگيرند تا سيستم ليمبيك را با استفاده از تراشه
  هايي دارد؟سيستم ليمبيك طبيعي درون مغز چه تفاوت

I .كند.احتماالً حجم بيشتري را اشغال مي     II	.كند.احتماالً انرژي بيشتري مصرف مي 

III	.كند.تري ايجاد ميهاي پر سرعتاحتماالً تكانه    IV . كند.پيدا مياحتماالً با اشتباهات سازگاري بهتري 

1( I  وIII                   2 (I و   II  وIII                  3  (II  وIV                   4 (I وII  وIII وIV 



  )brain beeمرحله اول چهارمين مسابقه بين المللي دانش مغز (
 

١٣ 
 

تواند مسائل تركيبي پيچيده را حل كند. اين ي عصبي است كه مي) يك شبكهBoltzmann machineماشين بولتزمن ( . 54
داده شده) تشكيل شده  نشان hنشان داده شده) و چند واحد پنهان (كه در شكل با  Vماشين از چند واحد آشكار (كه در شكل با 

ه ست. با توجكنند. تصوير زير يك شكل شماتيك از ماشين بولتزمن ااست. واحدهاي آشكار ماشين اطالعات را از محيط دريافت مي
  شود؟هاي عصبي دسته بندي مياين ماشين جزء كدام نوع از شبكه ،به شكل

  )feed forward associatorپيوند دهنده رو به جلو () 1
  )cascade correlationهاي آبشاري (شبكه) 2
  )recurrent neural networkشبكه عصبي راجعه () 3
  )Modular networkهاي تعديلي (شبكه) 4

  باشد؟در مورد رشد و تكامل مغز صحيح مي (ها) كدام گزاره. 55

Iتواند به همراه داشته باشد.اي همچون اسپاينا بيفيدا را مي. بسته نشدن لوله عصبي درهفته دوم بارداري عارضه  

IIتشخيص هستند.كنند و قابل هفته چهارم بارداري مغز مياني و وزيكول بينايي شكل ابتدايي خود را پيدا مي ر. د  

IIIدهدهاي عصبي در دوره جنيني رخ ميمرگ سلول ن. بيشتري.  

1( I      2 (II      3( I  وII       4( II  وIII 

) و تاثير آن بر روي تكامل sonic hedgehogهاگ (سان سونيك هجكدام نمودار در مورد غلظت مولكول پيام. 56
  ؟هاي سيستم عصبي صحيح استسلول

1(     2   ( 3 (  4   (  

  59و  58و  57سوال 
) تكليفي را طراحي كردند macaque) در ميمون مكاك(Goal directed behavior(هدفدار چند محقق براي بررسي رفتارهاي 

  كرد.كه در طي آن ميمون بعد از هفت بار فشردن كليد جايزه اي را در يافت مي

  

  

  

  



  )brain beeمرحله اول چهارمين مسابقه بين المللي دانش مغز (
 

١۴ 
 

نشان  nucleus accumbensتواند افزايش يك ميانجي عصبي را در هسته هاي مي زيربه نظر شما كدام يك از نمودار هاي  . 57
 nucleus accumbensدهنده ميزان انتقال دهنده عصبي ترشح شده در دهد؟(محور افقي نشانگر زمان و محور عمودي نشان

  باشد.)جايزه به ميمون ميدهنده زمان اعطاي باشد. مربع نشان دهنده شروع فشار دادن كليد توسط ميمون و مثلث نشانمي

1(2(3(4(   

  ؟نمودار به چه شكلي در خواهد آمدچنانچه در آزمايش باال زودتر از زمان مقرر به ميمون پاداش داده شود -58

1( 2(         3 (         4(  

ايجاد شد نقش موثري را ايفا به نظر شما كدام ميانجي در ايجاد انگيزه براي رفتار هدف داري كه در دو سوال قبلي . 59
  كند؟مي

 )سروتونين4      )دوپامين3      )گابا2      )گلوتامات1

. بيماري با عاليم تومور به پزشك مراجعه كرده است و بعد از عكس برداري پزشك متوجه توموري در ناحيه هيپوكمپ راست 60
از اين كه نواحي مجاور آن كارايي حياتي براي بيمار ندارند شود. چنانچه پزشك بخواهد تومور مورد نظر را از مغز خارج كند بايد مي

  اطمينان حاصل كند. به نظر شما كدام يك از تصويربرداري هاي زير الزم است تا پزشك تصميم نهايي خود را در مورد تومور بگيرد؟

1(fMRI    2(MRI   3(DTI    4(PET 

 



با حمايت كميته دانش آموزي ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي


