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در�شکل�مقابل،�ماهیچه�های�حلقوی�ناحیۀ�...............�ماهیچه�های�حلقوی�ناحیۀ�...............�.�- 52
1(1،همانندـ2،تحتتأثیرحرکاتکرمی،انقباضخودراکاهشمیدهند

2(1،برخالفـ2،درفراینداستفراغممکناستانقباضخودراکاهشدهند
3(2،همانندـ1،توسطشبکءهعصبیزیرمخاط،عصبدهیمیشوند

4(2،برخالفـ1،درساختارخودماهیچءهتکهستهایدارند

در�هر�یک�از�الیه�های�لولۀ�گوارش�که�...............�وجود�دارد،�قطعاً�...............�.- 53
2(بافتپیوندیسستـیاختههایترشحکنندءهشیرءهگوارشیدیدهمیشوند 1(شبکءهعصبیـیاختههایماهیچءهصافبهشکلحلقویوطولیقرارگرفتهاند

4(بافتپوششیغدهایـشبکءهعصبیدرونبافتپیوندیقراردارد 3(بافتماهیچهایـیاختههایاصلیبافتعصبینیزحضوردارند

کدام�عبارت،�درست�است؟- 54
2(دریکچینحلقویروده،تمامیالیههایلولههایگوارشوجوددارند. 1(لولءهگوارشدرتمامطولخودباپردءهصفاقدرارتباطاست.
4(ترشحاتهریاختءهترشحیدرغددمعدی،بهفضایدرونمعدهواردمیشوند. 3(غدههایرودءهباریکدرالیههایمخاطوزیرمخاطدیدهمیشوند.

در�لولۀ�گوارش،�حرکات�کرمی�...............�حرکات�قطعه�قطعه�کننده،�می�توانند�...............�شوند.- 55
2(همانندـفقطتوسطماهیچههایطولیایجاد 1(برخالفـتوسطماهیچههایمخططراهاندازی

4(همانندـدرهمءهبخشهایآنکهترشحکنندءهآنزیماست،مشاهده 3(برخالفـسببتسهیلگوارششیمیاییغذا

در�دستگاه�گوارش�انسان،�در�محل�...............�گوارش�...............�نمی�شود.- 56
2(پایانـکربوهیدراتها،یاختءهترشحکنندءههورمونیافت 1(شروعـچربیها،انواعیازپروتئازهاترشح

4(پایانـچربیها،آبوبیکربناتبهدرونلولءهگوارشترشح 3(شروعـپروتئینها،تریپسینبهشکلفعالتبدیل
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)سراسری خارج از کشور 92(- 57 در�بخش�مشخص�شدءه�شکل�زیر،�ماهیچه�های�صاف�...............�دارند.� 
1(طولی،بالفاصلهپسازبافتپوششیقرار

2(حلقوی،بالفاصلهپسازبافتپیوندیالیءهخارجیقرار
3(طولی،نسبتبهعضالتطولینواحیباالتر،قطرکمتری

4(حلقوی،نسبتبهعضالتحلقوینواحیباالتر،تواناییانقباضبیشتری

کدام�عبارت،�در�مورد�بخشی�از�دستگاه�گوارش�که�محل�آغاز�گوارش�کربوهیدرات�ها�می�باشد،�درست�است؟- 58
1(هرآنزیمترشحشدهازآن،درگوارشموادغذایینقشدارد.

2(دراینبخش،ازگوارشنشاستهمالتوزحاصلمیشود.
3(یاختههایماهیچهایدوکیشکل،گوارشمکانیکیموادغذاییرابهانجاممیرسانند.

4(اندازءههمءهیاختههایآنمشابهاست.
)سراسری 93 ـ با تغییر(- 59 در�یک�فرد�بالغ،�آنزیم�هایی�که�آغازگر�روند�هضم�پروتئین�ها�می�باشند،�...............�می�شوند. 

2(فقطتوسطغددمجاوردریچءهانتهاییمعده،ساخته  1(ازابتدایدوازدههترشح
4(توسطترشحاتبعضیازیاختههایغددمعدی،فعال 3(مستقیماًباعثتولیدتعدادیآمینواسید

چند�مورد،�عبارت�مقابل�را�به�طور�مناسب�تکمیل�می�کند؟�»هر�یک�از�یاخته�های�ترشح�کنندءه�بی�کربنات�در�دستگاه�گوارش،�...............�.«- 60

ب�ـ�درون�ساختار�غدد�ترشح�کنندءه�آنزیم�های�گوارشی�قرار�دارند الف�ـ�فاصلۀ�اندکی�با�یاخته�های�پوششی�مجاور�خود�دارند�

د�ـ�در�ساختار�داخلی�ترین�الیۀ�لولۀ�گوارش�یافت�می�شوند ج�ـ�ترشحات�خود�را�به�درون�یک�مجرا�وارد�می�کنند�
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام�عبارت،�دربارءه�فرایند�بلع�در�انسان،�نادرست�است؟- 61
2(درهنگامبلع،حنجرههمانندبرچاکنایبهسمتپایینحرکتمیکند. 1(بارسیدنغذابهحلق،ماهیچههایمخططبهصورتغیرارادیعملمیکنند.

4(حرکاتکرمیدیوارءهماهیچهایحلق،غذارابهسمتمریمیراند. 3(درهنگامبلع،زبانوزبانکوچکنیمیازراههایحلقرامیبندند.

کدام�عبارت�دربارءه�شکل�مقابل�که�بافت�پوششی�غده�ای�در�معدءه�انسان�را�نشان�می�دهد،�نادرست�است؟�- 62
1(تخریبیاختءهشمارءه1،میتواندمنجربهایجادکمخونیشود.

2(یاختءهشمارءه3،ترشحاتخودرابابرونرانیبهمجرایغدهواردمیکند.
3(یاختءهشمارءه2،چندنوعپروتئازرابهخارجازمحیطداخلیترشحمیکند.

4(بافتنشاندادهشده،مربوطبهساختاریکغدءهمعدیدرمجاورتپیلورمیباشد.

چند�مورد،�دربارءه�فردی�که�در�بدن�وی،�به�مدت�طوالنی�سنگ�کیسۀ�صفرا�منجر�به�بسته�شدن�مجرای�خروج�صفرا�شده�است،�صدق�می�کند؟- 63

ب�ـ�امکان�اختالل�در�انجام�روند�انعقاد�خون�وجود�دارد. الف�ـ�میزان�بیلی�روبین�در�خون�افزایش�می�یابد.�

د�ـ�تولید�کیلومیکرون�در�یاخته�های�پوششی�روده،�کاهش�می�یابد. ج�ـ�میزان�چربی�در�محتویات�درون�کولون�ها�افزایش�می�یابد.�
4)4 3)3 2)2 1)1

)سراسری 92(- 64 در�دستگاه�گوارش�انسان�...............،�در�سمت�...............�قرار�گرفته�است. 
2(دریچءهپیلوربرخالفکیسءهصفراـچپ 1(بندارءهانتهایمریهمانندرودءهکورـراست

4(کولونپایینروبرخالفبندارءهانتهایمریـچپ 3(کولونباالروهمانندکیسءهصفراـراست
در�معدءه�انسان،�هر�یاختۀ�ترشح�کنندءه�...............�.- 65

2(بیکربنات،توسطالیءهژلهایچسبناکمحافظتمیشود 1(موسین،درونحفرههایمعدهقرارگرفتهاست
4(عاملداخلیمعده،درونغددمجاورپیلورقراردارد 3(آنزیمگوارشی،فقطآنزیمهایغیرفعالراترشحمیکند

با�توجه�به�شکل�مقابل،�کدام�عبارت،�دربارءه�غدد�معدی�در�ناحیۀ�مشخص�شده�با�عالمت�سؤال،�نادرست�است؟�- 66
1(برخیازترشحاتیاختههایپوششیبهخونواردمیشوند.

2(بیشتریاختههایدرونهرغده،اسیدمعدهراترشحمیکنند.
3(یاختههاییدرعمقغدد،بهبرونرانیآنزیمگوارشیمیپردازند.

4(یاختههایکناریدربینیاختههایتولیدکنندءهموسین،پراکندهاند.

در�انسان،�به�هنگام�حرکت�تودءه�غذایی�در�مری،�با�انقباض�ماهیچه�های�...............�می�شود.- 67
2(حلقویدرجلویتوده،راهعبورغذاباز 1(حلقویدرپشتتوده،غذابهجلورانده

4(طولیدرجلویتوده،مسیرعبورغذاطویل 3(طولیدرپشتتوده،حلقءهانقباضیتشکیل
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)سراسری 93 ـ با تغییر(- 68 در�فرد�مبتال�به�سنگ�کیسۀ�صفرا،�...............�. 
2(میزاندفعلیپیدهاازطریقروده،کاهشمییابد 1(بخشیازمواددفعیصفرابهخونواردمیشود

4(میزانتریگلیسریدهادرمویرگهایلنفیروده،افزایشمییابد 3(ترشحآنزیمهایمؤثردرگوارشچربیها،متوقفمیشود

کدام��عبارت،�در�مورد�یاخته�های�موجود�در�اندام�تولیدکنندءه�صفرا�درست�است؟- 69
2(تحتتأثیرهورمونهایغدءهفوقکلیهقرارمیگیرند. 1(نمیتواننددرذخیرءهلیپیدهامؤثرباشند.

4(درسمزداییهمءهموادزائدنیتروژندارتولیدشدهدرماهیچههانقشدارند. 3(درذخیرءههمءهویتامینهایجذبشدهدرلولءهگوارشنقشدارند.

در�یک�فرد�سالم،�غده�ای�که�در�زیر�و�موازی�با�معده�قرار�گرفته�است،�نمی�تواند ............... .- 70
2(درگوارشانواعبسپارهایغذایینقشداشتهباشد 1(تحتتأثیرهورمونسکرتین،ترشحآنزیمهایگوارشیراافزایشدهد

4(گروهیازآنزیمهایگوارشیرابهصورتغیرفعالترشحنماید 3(باترشحبیکربنات،درقلیاییکردنفضایدروندوازدههنقشداشتهباشد

چند�مورد،�عبارت�مقابل�را�به�طور�نامناسب�تکمیل�می�کند؟�»هر�آنزیم�مؤثر�در�گوارش�کربوهیدرات�ها�در�رودءه�باریک�...............�.«- 71

ب�ـ�از�یاخته�هایی�با�فضای�بین�یاخته�ای�اندک،�ترشح�می�شود الف�ـ�مولکول�های�حاصل�از�فعالیت�آمیالز�بزاق�را�تجزیه�می�کند�

د�ـ�قادر�به�انجام�آبکافت�انواع�پلی�ساکاریدها�می�باشد ج�ـ�به�همراه�صفرا�و�ترکیبات�قلیایی،�وارد�روده�می�شود�
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام�گزینه�عبارت�مقابل�را�به�نادرستی�تکمیل�می�کند؟�»در�بخشی�از�لولۀ�گوارش�که�...............�می�شود،�گوارش�پروتئین�ها�تحت�تأثیر�...............�.«- 72
1(آبوبیکربناتترشحـپروتئازهایپانکراس،پایانمییابد
2(یاختههایتولیدکنندءههورمونیافتـپپسین،آغازمیشود

3(غدههاییدرالیءهزیرمخاطدیدهـشیرءهپانکراس،ادامهمییابد
4(مویرگهایخونیمنفذداریافتـآنزیممترشحهازیاختههایمخاطی،پایانمییابد

)سراسری خارج از کشور 94(- 73 چند�مورد�دربارءه�همۀ�آنزیم�های�موجود�در�رودءه�باریک�انسان،�نادرست�است؟ 

ب�ـ�هم�زمان�با�ترشحات�صفرا�به�ابتدای�دوازدهه،�وارد�می�گردند. الف�ـ�همواره�به�صورت�غیرفعال،�ترشح�می�شوند.�

د�ـ�با�مصرف�انرژی�توسط�غشای�یاختۀ�سازندءه�خود،�ترشح�می�شوند. ج�ـ�توسط�سلول�هایی�با�فضاهای�بین�یاخته�ای�اندک،�تولید�می�گردند.�
4)4 3)3 2)2 1)1

به�هنگام�مشاهدءه�درون�دستگاه�گوارش�به�وسیلۀ�...............�همواره�...............�.- 74
2(کولونوسکوپیـبخشیازرودءهباریکموردبررسیقرارمیگیرد 1(آندوسکوپیـآندوسکوپازچندینبندارهعبورمیکند

دوربینبرسریکلولءهباریکدرتماسبامادءهمخاطیقرارمیگیرد 4(آندوسکوپیـ 3(کولونوسکوپیـعفونتهایناشیازهلیکوباکترپیلوری،قابلبررسیاست

در�حالت�طبیعی�در�بدن�یک�انسان�سالم،�قسمتی�از�لولۀ�گوارش�که�...............�.- 75
1(حرکاتقطعهقطعهکنندهدرآندیدهمیشود،دارایگیرندهبرایهورمونپاراتیروئیدیاست

2(الیءهژلهایمحافظتکنندءهقلیاییدارد،درتعیینترکیباتذخیرهشدهدرکبدنقشندارد
درآنتولیدمیشود،درکاهشفشاراسمزیمایعبینیاختهاینقشدارد B123(مقداریویتامین

4(اختاللدرانقباضبندارءهآنباعثریفالکسمیشود،درهمءهبخشهایخودبانایدرتماساست

در�دسته�بندی�گوارش�مواد�غذایی�در�یک�فرد�سالم�به�دو�شکل�مکانیکی�و�شیمیایی،�گوارشی�که�...............�قطعاً�...............�.- 76
1(بهواسطءهحرکاتقطعهقطعهشوندهآغازمیشودـدراندامیپیچخوردهپایانمییابد
2(دردهانآغازمیشودـموادغذاییراتاحدمولکولهایقابلجذبتجزیهمیکند
3(محلاصلیانجامآندررودءهباریکاستـفقطبافعالیتآنزیمهاانجاممیشود

4(موادغذاییراخردوآسیابمیکندـبافعالیتاسکلتمحوریآغازمیشود

بخش�های�مختلف�لولۀ�گوارش�به�وسیلۀ�بنداره�ها�از�یکدیگر�جدا�شده�اند.�کدام�عبارت�در�مورد�آن�ها�صحیح�بیان�شده�است؟- 77
1(بندارههاییکهازماهیچءهاسکلتیحلقویساختهشدهاند،هموارهازبازگشتموادبهبخشقبلیجلوگیریمیکنند.

2(بندارههاییکهدرهنگاماستفراغبهحالتاستراحتدرمیآیند،قطعاًازماهیچءهمخططساختهنشدهاند.
3(هربندارهایکهبیندوبخشازلولءهگوارشبابافتپوششیمتفاوتقراردارد،بهطورغیرارادیکنترلمیشود.

4(درهنگامخروجموادازلولءهگوارش،قطعاًحرکاتکرمیسببشلشدنبندارههامیشوند.

78 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�پروتئاز�های�پانکراس،�نادرست�است؟ 
2(بیانژنآنهادرسطحپسازرونویسیتنظیممیشود. 1(درمجرایپانکراسبهآنزیمفعالتبدیلمیگردند.

4(ضمنفعالیتخودمیزانآبموجوددررودهراکاهشمیدهند. 3(ِرنایپیکآنهابهکمکرنابسپارازنوع2ساختهمیشود.
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79 -)+12( در�یاخته�های�پوششی�رودءه�باریک�..................�. 
1(هرمولکولATPبامصرفاکسیژنتولیدمیشود

2(هرآنزیمگوارشیبافرایندبرونرانیبهمحیطرودهمیریزد
3(گروهیازکربوهیدراتهایغشابهسطحداخلیآنمتصلشدهاند

4(مولکولاستیلکوآنزیمAدرفضاینوعیاندامکحاویدنایحلقویتولیدمیشود

80 -)+12( چند�مورد�از�موارد�زیر،�دربارءه�هر�آنزیمی�که�در�محیط�رودءه�باریک�انسان�فعالیت�می�کند،�نادرست�است؟ 

ب�ـ�دارای�ساختار�سوم�با�ثبات�نسبی�است الف�ـ�به�کمک�آنزیمی�غیرپروتئینی�تولید�شده�است�

د�ـ�ژن��های�آن�در�هر�یاختۀ�بالغ�مشاهده�می�شوند ج�ـ�توسط�یاخته�های�دیوارءه�لولۀ�گوارش�تولید�شده�است�
4)4 3)3 2)2 1)1

81 -)+12( کدام�گزینه،�عبارت�مقابل�را�به�نادرستی�تکمیل�می�کند؟�»هر�آنزیم�در�لولۀ�گوارش�انسان�..................�.« 
2(دارایعملکرداختصاصیاست 1(درساختارخودبخشیبهنامجایگاهفعالدارد

4(درpHخنثیبهترینعملکردخودرادارد 3(دردمای37درجءهسانتیگرادبهترینعملکردخودرادارد

82 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�چربی�های�موجود�در�بدن�انسان،�نادرست�است؟ 
1(درصورتکمبودشدیدگلوکز،چربیهابرایتولیدATPتجزیهمیشوند.

2(بیشترگوارشلیپیدهاتحتتأثیرلیپازلوزالمعدهودردوازدههانجاممیشود.
3(هرمولکولچربیدرساختارخودیکگلیسرولوسهاسیدچربمشابهدارد.

4(موادترشحشدهازکبددرگوارشمکانیکیچربیهانقشایفامیکند.

83 -)+12( کدام�گزینه،�ویژگی�همۀ�یاخته های�ماهیچه ای�موجود�در�مری�یک�انسان�سالم�را�به�درستی�بیان�می کند؟ 
1(پسازترشحناقلینعصبیازپایانءهآسءهیاختءهعصبیدستگاهعصبیخودمختار،منقبضمیشوند.

2(فاقدتواناییتولیدمولکولهایATPدرصورتعدمحضورمولکولهایاکسیژندرمیانیاختءهخودهستند.
3(ضمنکاهشطولبخشهایتیرهوروشن،برمیزانغلظتمولکولهایADPموجوددرمیانیاختهمیافزایند.

4(اطالعاتالزمجهتساختآنزیمهایخودرادرونانواعمختلفیازاندامکهایدوغشاییذخیرهمیکنند.

84 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�هر�آنزیمی�که�در�تجزیۀ�پلی ساکاریدهای�موجود�در�بدن�نقش�دارد،�درست�است؟ 
1(پسازمراحلتولید،توسطکیسههایغشاییازدستگاهگلژیبهسمتغشاهدایتمیشود.

2(ضمنمصرفمولکولهایآب،منجربهتولیدتعدادزیادیازمونوساکاریدهامیشود.
3(درونسیتوپالسمیاختههایموجوددردستگاهگوارشتولیدمیشود.

4(منجربهافزایشمیزانفشاراسمزیمحلفعالیتخودمیشود.

�
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چند مورد، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »هر یاختءه موجود در بافت مخچه می تواند ............... .«- 1

ب ـ دارای یک یا چند دندریت باشد الف ـ پیام عصبی را تولید کند  

د ـ پروتئین های غالف میلین را تولید کند CO2 تولید کند  ج ـ با مصرف گلوکز،
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

هر بخشی از یک یاختءه عصبی که در ............... نقش دارد، ............... .- 2
2(انتقالپیامعصبیـتوسطیکیاختءهپشتیبان،عایقمیشود 1(دریافتپیامعصبیـپیامعصبیرابهجسمیاختهایواردمیکند

4(خروجپیامعصبیازجسمیاختهایـدرابتدایخودفاقدمیلیناست 3(انجامسوختوساِزیاختهـفاقدارتباطباسایریاختههاست
چند مورد، دربارءه یاخته های اصلِی تشکیل دهندءه بافت عصبی، نادرست است؟- 3

ب ـ جهت هدایت پیام عصبی در رشته های آن ها یک طرفه است. الف ـ قادر به انتقال پیام عصبی به یاخته های غیرعصبی نیستند. 

د ـ نمی توانند به طور هم زمان پیام عصبی را به چند یاخته منتقل کنند. ج ـ فقط از طریق یک رشته می توانند پیام عصبی را دریافت کنند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، در مورد بیشتر یاخته های موجود در بافت عصبی مخ، درست است؟- 4
2(بهساختغالفمیلینمیپردازند.  1(قادربههدایتپیامعصبینیستند.

4(دارایچنددارینهویکآسههستند. 3(توسطمویرگهایخونِیپیوستهتغذیهمیشوند.
هر یاختءه پشتیبان در دستگاه عصبی، می تواند ............... .- 5

2(بهعایقبندِیرشتههایعصبیبپردازد 1(داربستیبرایاستقراریاختههایعصبیایجادکند
4(بهدفاعازیاختههایعصبیدربرابرمیکروبهابپردازد 3(درحفظهمایستایِییونهایبافتعصبیمؤثرباشد

در بدن انسان، نورون ها ............... همءه یاخته های پشتیبان در بافت عصبی قادر به ............... .- 6
2(برخالفـساختغالفعایقبرایرشتههایعصبی،نیستند 1(همانندـتبادلیونهابامایعاطرافخود،هستند

4(برخالفـتولیدپروتئیِنگیرندهبرایهورمونها،نیستند 3(همانندـتولیدرشتههایعصبیباطولمتفاوت،هستند
کدام عبارت، در مورد یاخته های عصبی، به درستی بیان نشده است؟- 7

1(جریانالکتریکیتولیدشدهدرنورونهایمغز،درنوارمغزثبتمیشود.
2(پروانءهمونارکبااستفادهازنورونها،جهتمقصدخودراتشخیصمیدهد.

3(درالیءهماهیچهایلولءهگوارشبرخالفالیءهزیرمخاطآن،شبکءهنورونییافتنمیشود.
4( رشتههایدریافتکنندءهپیامعصبیدرتمامطولخودقطرییکسانندارند.

کدام مورد، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در دستگاه عصبی انسان، غالف میلین فقط ............... .«- 8
2(دراطرافرشتههایعصبیدیدهمیشود 1(توسطیاختههایغیرعصبیساختهمیشود

4(درمادءهسفیدمغزیانخاعمشاهدهمیشود 3(درمجاوریاختءهعصبیساختهمیشود
ویژگی غالف میلین، کدام است؟- 9

2(مانعتماسرشتءهعصبیبامایعاطرافآنمیشود. 1(درعایقبندیبرخیازیاختههایعصبیمؤثراست.
4(هرغالفمیلینحاویدوالیءهفسفولیپیدیاست. 3(موجبهدایتنقطهبهنقطءهپیامعصبیمیشود.

کدام مورد، در مراحل ساخت غالف میلین، مشاهده نمی شود؟- 10
2(قرارگیریهستءهیاختءهپشتیباندرعمقغالفمیلین 1(احاطهشدنیکآسهتوسطچندینیاختءهپشتیبان

4(افزایشنسبتمساحتغشابهمیزانمیانیاختهدریاختههایسازندءهمیلین 3(عدمتشکیلغالفمیلیندرابتداوانتهایهررشتءهعصبی
کدام گزینه، نادرست است؟- 11

2(رشتههایعصبِیتحریککنندءهماهیچههایاسکلتی،میلیندارهستند. 1(هرآکسونمیلینداردرمادءهسفیدنخاع،متعلقبهنورونحرکتیاست.
4(وجودمیلین،تنهاعاملافزایندءهسرعتهدایتپیامدریکرشتءهعصبینیست. 3( بیماریام.اس)MS(منجربهاختاللدرفعالیتیاختههایسازندءهمیلینمیشود.

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »تشکیل غالف میلین در اطراف یک رشتءه عصبی، موجب افزایش ............... می شود.«- 12

ب ـ سرعت هدایت پیام عصبی الف ـ سرعت انتقال پیام عصبی  

د ـ تعداد کانال های یونی مؤثر در ایجاد پیام عصبی ج ـ سطح تماس غشای نورون با مایع بین یاخته ای 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1



100

در انسان، ...............، ویژگی نوعی یاختءه عصبی را بیان می دارد که در ............... نقش مهمی دارد.- 13
1(دارینهبلندترازآسهـتحریکانقباِضیاختههایماهیچءهاسکلتی

2(قرارگیریجسمیاختهایدربیندوغالفمیلینـارسالپیامهایحسیبهطنابعصبی
3(وجودچندینرشتءههدایتکنندءهپیامعصبیبهجسمیاختهایـدریافتپیامازاندامهایحسی

4(تشکیلهمایهبادونوعمتفاوتیاختءهعصبیـانتقالپیامعصبیبهیاختءهعصبیحسی

ویژگی هر نوع یاختءه عصبی در انسان که با یاخته های سازندءه میلین ارتباط نزدیک دارد، کدام است؟- 14
1(ازطریقچندرشته،پیامعصبیرابهجسمیاختهایواردمیکند.

2(ازطریقیکرشتءهعصبی،پیامعصبیراازجسمیاختهایدورمیکند.
3(جسمیاختهایآندرونمادءهخاکسترِیدستگاهعصبیمرکزیقراردارد.

4(جسمیاختهایآنقادربهساختنوعیپیکشیمیاییاست.

در هر نوع یاختءه عصبی که از طریق ............... قادر به ............... می باشد، ............... .- 15
1(دارینءهخودـانتقالپیامعصبیـسوختوسازدرمحِلفاقدمیلینانجاممیشود

2(غالفمیلیندردارینءهخودـانتقالجهشیپیامعصبیـپایانءهآسهودارینه،منشعبدارند
3(چندرشتءهفاقدمیلینـدریافتپیامعصبیـفقطدربخشهاییازآسه،پتانسیلعملایجادمیکند

4(جسمیاختهایخودـدریافتپیامعصبیازرشتءهمیلیندارـژنهایمربوطبهتقسیمدرجسمیاختهاییافتمیشوند

کدام عبارت، در مورد یاخته های عصبی رابط، درست است؟ - 16
2(درواردکردنپیامعصبیبهدروندستگاهعصبیمرکزیدخالتدارند. 1(فقطدربخشهایییافتمیشوندکهتوسطپردههایمننژمحافظتمیگردند.

4(جسمیاختهایآنقادربهبرقراریهمایهبادونوعیاختءهعصبیمتفاوتاست. 3(سرعتهدایتپیامعصبیدرهمءهقسمتهاییاخته،یکساناست.

به طور معمول در بدن یک فرد، در نورون های رابط ............... نورون های ............... .- 17
1(همانندـحسی،دارینهوآسهدردوسمِتجسمیاختهایبهآنمتصلمیشوند

2(برخالفـحرکتی،دارینهوجسمیاختهای،دربخشمرکزیدستگاهعصبیقراردارند
3(همانندـحرکتی،درغشایدارینهوجسمیاختهای،گیرندءهناقلهایعصبییافتمیشود

4(برخالفـحسی،انتقالپیامعصبیدرپایانءهمنشعبآسهمیتوانددرمادءهخاکستریصورتگیرد

کدام عبارت، در مورد اختالف پتانسیل دو سوی غشا در یاخته های عصبی، نادرست است؟- 18
1(تغییراختالفپتانسیلدوسویغشامیتواندباعدمایجادپیامعصبیهمراهباشد.

2(احتمالیکسانشدنمقداربارالکتریکیدوسوییکنقطهازغشا،وجوددارد.
3(اندازهگیریآنباقراردادندوالکتروددردوسویغشاامکانپذیراست.

4(درحالتآرامش،مقدارایناختالف70-ولتاست.

کدام گزینه، در مورد کانال های نشتی در غشای نورون ها، نادرست است؟- 19
2(درمنفیبودنپتانسیلآرامشغشا،مؤثرند. 1(بهانتشارتسهیلشدءهیونهامیپردازند.
4(مانعازکاهششیبغلظتیونهامیشوند. 3(بهصورتیکطرفهیونرامنتقلمیکنند.

در بدن انسان، پمپ سدیم ـ پتاسیم ............... .- 20
2(سهجایگاهبرایاتصالیونپتاسیمدارد 1(فقطدرغشاییاختههایعصبییافتمیشود

4(درحفظهمایستایییاختءهعصبیمؤثراست 3(یونهایمثبتومنفیراجابهجامیکند

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در غشای یک یاختءه عصبی، پمپ سدیمـ  پتاسیم ............... کانال های نشتی، ............... .«- 21
2(برخالفـباصرفانرژیزیستی،اختالفغلظتیونهاراافزایشمیدهد 1(همانندـدرمنفیبودنپتانسیلغشابههنگامآرامشمؤثراست

4(برخالفـموجبکاهشغلظتسدیمدرداخلیاختهمیشود 3(همانندـموجبکاهشاختالفپتانسیلدوسویغشامیشود

در پتانسیل آرامش در غشای یک یاختءه عصبی، چند مورد مشاهده می شود؟- 22

الف ـ فعالیت انواع کانال های انتقال دهندءه سدیم در غشا

ب ـ خروج یون های پتاسیم از طریق مولکول های پروتئینی غشا

ج ـ عبور یون های سدیم از غشای یاخته در خالف جهت شیب غلظت خود

د ـ یک میلی ولت منفی تر شدن پتانسیل غشا با هر بار فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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در هنگام ایجاد پتانسیل عمل در یک رشتءه عصبی، کدام مورد روی نمی دهد؟- 23
1(باتحریکیاخته،اختالفپتانسیلدوسویغشایآندرسراسریاختهتغییرمیکند.

2(پساززمانکوتاهیازتحریک،اختالفپتانسیلبه70-میلیولتبازمیگردد.
3(درشروعپتانسیلعمل،یونهایسدیمبهطورناگهانیواردیاختهمیشوند.

4(دربخشیازمراحلپتانسیلعمل،همءهکانالهایدریچهداربستهاند.
در طول غشای یک رشتءه عصبی، ممکن نیست ............... .- 24

2(بازشدننوعیکانالدریچهدار،پتانسیلرابهحالتآرامشبرساند 1(اختالفپتانسیلغشادربخشهایمختلفآن،متفاوتباشد
پتاسیم،پتانسیلغشارااز30+به70-میلیولتبرساند 4(فعالیتپمپسدیمـ 3(دونوعکانالدریچهداریونیبهطورهمزماندرحالفعالیتباشند

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در مراحل پتانسیل عمل در یک نقطه از غشای جسم یاخته اِی نورون حسی، ............... - 25
باعث ............... اختالف پتانسیل دو سوی غشا می شود.«

2(بازشدنکانالهایدریچهدارپتاسیمیـکاهش 1(بازشدنکانالهایدریچهدارسدیمیـکاهش
4(بازشدنکانالهایدریچهدارپتاسیمیـافزایش 3(بستهشدنکانالهایدریچهدارسدیمیـکاهش

در هر یک از مراحل پتانسیل عمل در یک نقطه از غشا که اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال ............... است، قطعاً ............... .- 26
2(افزایشـیونهایسدیمازیاختهخارجنمیشوند 1(کاهشـنوعیکانالدریچهداریونیبازاست

خروجیونهایپتاسیمفقطازطریقکانالهایدریچهدارممکناست 4(کاهشـ 3(افزایشـمیزانبارمثبتدروِنیاختهبیشترازبیرونآناست
در بخشی از مراحل پتانسیل عمل که میزان بارهای مثبت دروِن یاخته ............... می یابد، به طور حتم ............... .- 27

2(افزایشـکانالهایانتقالدهندءهپتاسیم،غیرفعالاند 1(افزایشـاختالفپتانسیلدوسویغشا،کاهشمییابد
4(کاهشـپتانسیلغشاکمترازصفراست 3(کاهشـدریچءهکانالهایسدیمی،بستهاست

با توجه به شکل زیر که منحنی تغییر پتانسیل غشای یک نورون را نشان می دهد، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح کامل می کند؟ - 28
». ............... ،B نقطءه ............... A در نقطءه«

1(همانندـاختالفپتانسیلدوسویغشادرحالکاهشیافتناست 
2(برخالفـامکانعبوریونسدیمازغشاوجوددارد
3(برخالفـکانالهایدریچهدارسدیمیبستههستند

4(همانندـکانالهاینشتیودریچهداِرغشافعالهستند
منحنی زیر، تغییر پتانسیل غشای یک نورون را نشان می دهد. با توجه به منحنی می توان گفت که در ادامءه این فرایند ............... .- 29

1(کانالهایدریچهدارپتاسیمیبستهمیشوند
2(اختالفپتانسیلدوسویغشاافزایشمییابد

3(دریچءهبرخیکانالهابهسمتداخلغشابازمیشود
4(بازشدنپمپسدیمـپتاسیم،منجربهایجادپتانسیلآرامشمیشود

در طی فرایند پتانسیل عمل، پس از آن که کانال های دریچه دار ............... می شوند، ابتدا ............... .- 30
2(پتاسیمیبستهـپتانسیلغشابهحالتآرامشبازمیگردد 1(سدیمیبازـفعالیتپمپسدیم-پتاسیمافزایشمییابد

4(سدیمیبستهـخروجناگهانیپتاسیمازیاختهشروعمیشود 3(پتاسیمیبازـمصرفATPدرغشاییاختهافزایشمییابد
در غشای یک یاختءه عصبی، در حالتی که ............... است، قطعاً ............... .- 31

1(کانالهایدریچهدارسدیمیوپتاسیمیبستهـپتانسیلغشا،70-میلیولتاست
2(اختالفپتانسیلدوسویغشادرحالتغییرـدریچءهنوعیکانالیونیبازاست
3(نوعیکانالدریچهداربازـاختالفپتانسیلدوسویغشادرحالافزایشاست

4(پمپسدیمـپتاسیمدرحالفعالیتـشیبغلظتیونهاتقریباًثابتباقیمیماند

در یک محل از غشای آسه، هیچ گاه ............... مشاهده نمی شود.- 32
2(عبوردوطرفءهیونهایپتاسیمازمولکولهایغشایی 1(بازبودنهمزمانکانالهایدریچهدارسدیمیوپتاسیمی

4(فقطعبوریکنوعیونازهرکانالهاینشتی 3(فعالیتپمپسدیمـپتاسیموکانالدریچهدارسدیمی
کدام گزینه، دربارءه هدایت پیام عصبی، نادرست است؟- 33

1(هنگامهدایتپیامعصبیدرطولیکدارینه،کانالهایدریچهداربافاصلءهزمانیبازمیشوند.
2(دردوسمتمحلایجادپتانسیلعمل،پتانسیلداخلغشانسبتبهخارجآنمنفیاست.

3(ایجادپیدرپیپتانسیلعملدرطولیکآسه،منجربههدایتپیامعصبیمیشود.
4(پتانسیلهردونقطهازغشاییکآسههموارههمزمانباهمتغییرمیکند.
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کدام گزینه، عبارت مقابل را در مورد دارینءه یک یاختءه عصبی حسی، به درستی کامل می کند؟ »در محل گره  رانویه ............... بخش پوشیده شده - 34
توسط غالف میلین ............... .«

2(برخالفـپیامعصبیبهصورتنقطهبهنقطههدایتمیشود 1(همانندـفعالیتکانالهایدریچهداردرهدایتپیامعصبیمؤثراست
4(همانندـعبورپیامعصبیبهصورتجهشیصورتمیگیرد 3(برخالفـپتانسیلغشابهصورتناگهانیدچارتغییرمیشود

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در رشته های عصبی ............... نسبت به رشته های فاقد این ویژگی، بیشتر است.«- 35
ب ـ قطور، سرعت پیشروی پتانسیل عمل الف ـ میلین دار، سرعت هدایت پیام عصبی 

د ـ قطور، مدت زمان هدایت پیام عصبی ج ـ میلین دار، تعداد کانال های دریچه دار یونی 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در انسان، امکان هدایت ............... پیام عصبی در ............... وجود ندارد.- 36
2(جهشیـطولیکرشتءهعصبِیدرونمخچه 1(نقطهبهنقطءهـجسمیاختهایانواعنورونها

4(جهشیـهنگامارسالپیامعصبیازنخاعبهسمتمغز 3(نقطهبهنقطءهـبیشترطولدارینءهنورونحسینخاع
علت بیماری ام. اس )MS( و عوارض آن به ترتیب کدام است؟- 37

1(اختاللدردستگاهایمنیـاختاللدرانتقالجهشیپیامعصبی
2(آسیبگروهیازیاختههایپشتیبانـاختاللدرهدایتپیامعصبی

3(افزایشضخامتمیلیندربرخیرشتههایعصبیـکاهشسرعتهدایتپیامعصبی
4(حملءهگویچههایسفیدبهانواعیاختههایپشتیباندرمغزونخاعـاختاللدربیناییوحرکت

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »یکی از عالئم بیماری مالتیپل اسکلروزیس ............... است که می تواند ناشی از ...............  باشد.«- 38
2(بیحسیـنابودیغالفمیلیندراطرافدندریِتنورونهایحسی 1(اختاللحرکتیـحملءهلنفوسیتهابهیاختههایغیرعصبیدرنخاع

4(لرزشـاختاللدرارسالپیامهایعصبیحرکتی 3(اختاللدربیناییـکاهشمیلیندرسیستمعصبیمرکزی
تصویر زیر می تواند مربوط به ............... یاختءه عصبی ............... ماهیچءه جلوی ران باشد و به هنگام هدایت پیام عصبی در نقطءه ............... .- 39

1(دارینءهـحسِیـB،یونهایسدیمبهطورناگهانیواردیاختهمیشوند
2(آسءهـحرکتِیـA،ابتداهمءهکانالهایدریچهداریونیبازمیشوند
3(دارینءهـحرکتِیـB،نفوذپذیریغشابهیونهادچارتغییرمیشود
4(آسءهـحسِیـA،اختالفغلظتیونهابهطورموقتتغییرمیکند

با توجه به تصویر زیر که هدایت پیام عصبی در بخشی از یک یاختءه عصبی را نشان می دهد، کدام گزینه قطعاً درست است؟- 40
1(درنقطءهAبرخالفنقطءهB،پتانسیلآرامشبرقراراست.

2(درنقطءهBهمانندنقطءهC،کانالهایدریچهداریونیبازهستند.
3(درنقطءهCبرخالفنقطءهD،یونهایسدیممیتوانندبهیاختهواردشوند.

4(درنقطءهDهمانندنقطءهA،سهنوعپروتئینغشاییبهحفظپتانسیلغشاکمکمیکنند.
تصویر مقابل، هدایت پیام عصبی در آسءه نورون رابط را نشان می دهد. کدام گزینه، صحیح است؟ - 41

1(جهتحرکتپیامعصبیاز1بهسمت4است.
2(پسازمدتیدرنقطءه3،شدتخروجپتاسیمازیاختهکاهشمییابد.

3(درنقطءه2همانند3،ورودیکنوعیونبهدرونیاختهافزایشیافتهاست.
4(درادامءههدایتپیامعصبی،غلظتیونهادرنقطءه1و4تغییرمیکند.

چند مورد، در محل همایه )سیناپس(، قطعاً روی می دهد؟- 42
ب ـ انتقال پیام بین دو یاختءه عصبی الف ـ اتصال دو یاخته به یکدیگر  

د ـ تغییر نفوذپذیرِی غشای یاختءه پس همایه ای ج ـ وقوع فعالیت سوخت و سازی  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »ناقل عصبی، همواره ............... می شود.«- 43
2(بامصرفانرژیدریاختههایعصبیتولید  1(ازپایانءهآسهایترشح
4(موجبایجادپتانسیلعملدریاختءههدف  3(بهگیرندههاییدرغشامتصل

کدام گزینه، درست است؟- 44
1(هرپیکشیمیاییترشحشدهدرپایانءهآسه،ناقلعصبیاست.

2(هرناقلعصبیدرپیادغامکیسههایغشاییباپایانءهآسه،ترشحمیشود.
3(بازشدنهرکانالیونیدریاختههایعصبی،وابستهبهاتصالناقلعصبیبهآنهاست.

4(تغییرپتانسیلغشایهریاختءههدفناقلعصبی،منجربهتولیدپیامعصبیدرآنمیشود.
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ویژگی ناقل عصبی و گیرندءه آن به ترتیب کدام است؟- 45
1(درونریزکیسههاذخیرهمیشودـباانجامبرونرانیازیاختءهسازندءهخودترشحمیشود.
2(بامصرفATPازیاختءهعصبیخارجمیشودـموجبورودنوعییونبهیاختهمیشود.

3(قادربهورودبهیاختءهسازندءهخوداستـبیشتراوقاتازپروتئینساختهمیشود.
4(باانتقالفعالبهفضایهمایهایواردمیشودـنوعیکاناِلدریچهداراست.

کدام گزینه، عبارت مقابل را در مورد نورون های متصل به ماهیچءه ران درست تکمیل می کند؟ »به طور معمول، ............... نمی تواند محل ............... باشد.«- 46
2(دارینءهنورونحسیـتولیدپیامعصبیحسی 1(آسءهنورونحسیـترشحناقلعصبی

4(جسمیاختهاینورونحرکتیـاتصالناقلعصبیبهگیرندءهخود 3(جسمیاختهاینورونحسیـحضورگیرندءهناقلعصبی
به طور عادی در بدن یک فرد، تشکیل »همایه« بین کدام یاخته ها مشاهده می شود؟- 47

ج ـ ماهیچءه صاف و نورون حسی ب ـ نورون حرکتی و ماهیچءه صاف  الف ـ نورون حرکتی و یاختءه ترشحی 

و ـ نورون حرکتی و ماهیچءه قلبی ه  ـ نورون حسی و نورون رابط  د ـ نورون رابط و نورون حرکتی 
6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

گیرندءه ناقل عصبی، می تواند در غشای بخشی از یک یاختءه عصبی ............... مشاهده شود، که محل ............... می باشد.- 48
2(حرکتیـدورشدنپیامعصبیازجسمیاختهای  1(حسیـحضورغالفمیلین

4(حرکتیـورودناقلعصبیبهمیانیاخته  3(رابطـانجامسوختوساز
در پی اتصال ناقل های عصبی به گیرندءه خود، کدام مورد قطعاً در یاختءه پس همایه ای روی می دهد؟- 49

2(تغییرپتانسیلالکتریکیغشا  1(تغییرفعالیتیاختءهعصبی
4(افزایشاختالفپتانسیلدوسویغشا 3(بازشدنکانالهایدریچهدارسدیمی

در بخشی از یک نورون که ناقل های عصبی ............... می شوند، به طور حتم ............... .- 50
2(ترشحـهدایتجهشیامکانپذیرنیست  1(هدایتـمیلینیافتنمیشود

4(ترشحـگیرندءهناقلهایعصبیتولیدمیشود 3(هدایتـپیامعصبیبهجسمیاختهاینزدیکمیشود
کدام گزینه، عبارت مقابل را به  طور نامناسب کامل می کند؟ »به طور معمول، هدایت پیام عصبی ............... انتقال آن به یاختءه بعدی، ............... .«- 51

2(برخالفـمیتواندبهصورتجهشیصورتگیرد 1(همانندـدربخشهایغیرآسهاییکنورونامکانپذیراست
4(برخالفـدربیماریام.اس،بااختاللمواجهمیشود 3(همانندـفقطتوسطیاختءهعصبیصورتمیگیرد

چند مورد، دربارءه هر کانال دریچه دار یونی )مؤثر در پتانسیل عمل( در غشای یک نورون، درست است؟- 52
ب ـ بدون مصرف انرژی، یک نوع یون را از غشا عبور می دهد. الف ـ با توجه به میزان پتانسیل غشا، نفوذپذیری خود را تغییر می دهد. 

د ـ به عنوان گیرندءه ناقل عصبی عمل می کند. ج ـ در تعیین اختالف پتانسیل دو سوی غشا مؤثر است. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در همایءه تحریکی ............... همایءه مهاری، ............... .«- 53
1(همانندـناقلهایعصبیمیتوانندبهگیرندههاییدرغشاییاختءهماهیچهایمتصلشوند

2(برخالفـدرابتدا،اختالفپتانسیلدوسویغشاییاختءهپسهمایهایکاهشمییابد
3(برخالفـباانجامبرونرانیناقلهایعصبیازیاختءهپسهمایهایترشحمیشوند

4(همانندـکانالهایدریچهداِرسدیمیدریاختءهپسهمایهایفعالمیشوند
)سراسری 98 ـ   با تغییر(- 54 کدام عبارت، دربارءه هر ناقل عصبی تحریک کنندءه ماهیچه های بدن انسان درست است؟ 

2(درپایانءهآسءهیاختءهپیشهمایهای)پیشسیناپسی(تولیدمیگردد. 1(پسازانتقاِلپیام،توسطآنزیمهاییتجزیهمیگردد.
4(ازطریقتأثیربرنوعیپروتئینکانالی،باعثبازشدنآنمیگردد. 3(بهجایگاهویژءهخوددردرونیاختءهپسهمایهای)پسسیناپسی(متصلمیشود.

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در انسان، ناقل های عصبی پس از تغییر فعالیت کانال های یونی در ............... می توانند ............... .«- 55

بـ  جسم یاخته ای نورون حرکتیـ  با درون بری به جسم یاخته ای وارد شوند الف ـ پایانءه آسه ـ به درون یاختءه سازندءه خود بازگردند 

د ـ آکسون نورون رابط ـ فعالیت یک نورون دیگر را مهار کنند ج ـ دارینءه نورون حرکتی ـ از غشاِی پایانءه آسه ای عبور کنند 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، نادرست است؟- 56
1(افزایشورودناقلهایعصبیبهیاختههایعصبیمیتواندمنجربهبیماریشود.

2(کاهشترشحآنزیمِتجزیهکنندءهناقلهایعصبی،منجربهاختاللدردستگاهعصبیمیشود.
3(افزایشمیزانناقلعصبیدرفضایهمایهایبرخالفکاهشآن،غیرطبیعیمحسوبنمیشود.

4(ناقلهایعصبیترشحشدهدرچندهمایهمیتوانندهمزمانبرروییکیاختءهپسهمایهایمؤثرباشند.
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در محل یک همایءه فعال در دستگاه عصبی مرکزی، امکان مشاهدءه کدام مورد، وجود ندارد؟- 57
2(عدمتغییرپتانسیلالکتریکییاختءهپسهمایهای 1(فرورفتگیدرغشاییاختءهپسهمایهای

4(ورودناقلعصبیبهمیانیاختءهنورون 3(ورودیونهابهیاختهازطریقگیرندءهناقلعصبی
58 -)+12( کدام موارد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »به طور طبیعی در یک یاختءه عصبی، هیچ گاه .................. مشاهده نمی شود.« 

ب ـ دورکردن پیام عصبی از جسم یاخته ای توسط دارینه الف ـ فعالیت آنزیم های رنابسپاراز بر روی دنا 
ج ـ رونویسی ژن های مؤثر در ساخت غالف میلین  د ـ همانندسازی مولکول های دنا در هسته

4( »ج«و»د« 3( »ب«و»د«  2( »الف«و»د«  1( »ب«و»ج« 
59 -)+12( چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در بدن انسان، هر یاخته ای که قادر به تولید جریان الکتریکی است، .................. .« 

الف ـ دارای کانال های انتقال دهندءه یون ها می باشد
ب ـ قادر به بیان ژن یا ژن های سازندءه غالف میلین نیست

ج ـ به یکی از بافت های تشکیل دهندءه دستگاه عصبی تعلق دارد
د ـ به طور پیوسته توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم، دو نوع یون را جابه جا می کند

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
60 -)+12( هر یاخته ای که ژن سازندءه گیرنده های ناقل عصبی را رونویسی می کند، چه مشخصه ای دارد؟ 

2(توسطآنزیمهایویژهای،ناقلعصبیراتولیدمیکند. 1(بهکمککانالهایدریچهدارخود،پیامعصبیتولیدمیکند.
4(فقطباآسءهنورونهاهمایهتشکیلمیدهد. 3(حاویژنهایسازندءهمیلیندرژنگانخوداست.

61 -)+12( امکان ساخت چند مورد از پروتئین های زیر، توسط ریبوزوم های موجود بر روی شبکءه آندوپالسمی نورون های دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد؟ 
ب ـ غالف میلین الف ـ پمپ سدیم ـ پتاسیم  

د ـ گیرنده های ناقلین عصبی ج ـ ناقلین عصبی  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

62 -)+12( در غشای یک نورون حرکتی، هر پروتئینی که .................، قطعاً .................. . 
1(بهعنوانگیرندهبراینوعیپیکشیمیاییعملمی کندـدارایتواناییانتقالموادازعرضغشااست

2(دارایجایگاهفعالبرایاتصالبهنوعیپیش مادهاستـدرتغییرمیزانیون هایمایعخارج یاختهایناتواناست
3(درعبوریون هادرجهتشیبغلظتازعرضغشانقشداردـازطریقدریچءهخودمیزانعبوریون هاراکنترلمی کند

4(دراتصالفیزیکیباکربوهیدرات هایغشاییشرکتمی کندـاطالعاتآندرهستءهیاختههایپشتیباننیزقرارگرفتهاست
63 -)+12( پمپ سدیم ـ پتاسیم موجود در نورون های رابط، امکان ندارد .................. . 

1(باعثکاهشانرژیفعالسازینوعیواکنشدرونیاخته ایشود
2(منجربهبازگشتپتانسیلغشابهپتانسیلآرامشدردوطرفغشاینورونشود

3(منجربهافزایشفعالیتآنزیم هایدرونراکیزهشود
4(توسطرناتنهایموجودبررویشبکءهآندوپالسمیتولیدشود

64 -)+12( کدام گزینه، دربارءه هر یاخته ای از بدن انسان سالم که توانایی بیان ژن رمزکنندءه پروتئین های غالف میلین را دارد، درست است؟ 
1(درهدایتجهشیپیام هایعصبیدرطولخودنقشایفامی کنند.

2(دررونویسیازژن هایرمزکنندءهناقلینعصبیپروتئینیناتوانهستند.
3(درمحافظتازنورون هایموجوددردستگاهعصبیمرکزیشرکتمی کنند.

4(تحتتأثیرانواعمختلفیازمحرک هااختالفپتانسیلغشایخودراتغییرمی دهند.
65 -)+12( به طور معمول، وقوع چند مورد در نورون های یک فرد بالغ، دور از انتظار است؟ 

ب ـ تولید مولکول های ATP در سطح پیش ماده درون راکیزه ها الف ـ فعالیت دو آنزیم دنابسپاراز در هر نقطءه همانندسازی 
دـ  تولید ناقلین عصبی توسط رناتن های موجود در درون شبکءه آندوپالسمی ج ـ تخریب پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای موجود در مولکول دنا 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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چند مورد، از مشاهدات گریفیت است؟- 1

الف ـ هر نوع تزریق باکتری های پوشینه دار به موش، موجب مرگ آن می شود.

ب ـ باکتری های بدون پوشینه، هیچ گاه قادر به ایجاد بیماری در موش ها نیستند.

ج ـ باکتری های بیماری زا در موش ها می توانند به شش های جاندار نیز وارد شوند.

د ـ عامل ایجادکنندءه بیماری در موش ها فقط ترکیبات تشکیل دهندءه پوشینه نیست.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، در مورد دانشمندی درست است که اطالعات اولیه در مورد مادءه وراثتی از فعالیت های او به دست آمد؟- 2
2( عامل مؤثر در انتقال صفات بین نسل ها را شناسایی کرد. 1( به امکان انتقال صفات بین باکتری ها پی برد. 

4( در هر یک از آزمایش های خود، باکتری های زنده را به موش ها تزریق کرد. 3( باکتری های بدون پوشینۀ کشته شده را به موش ها تزریق کرد. 
ایوری و همکارانش پس از آن که عده ای از دانشمندان نتایج به دست آمده از پژوهش های آن ها را قبول نکردند، در ادامۀ آزمایش های خود ............... .- 3

1( هر بخش از عصارۀ سانتریفیوژشده را به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه افزودند
2( تمامی پروتئین های موجود در عصارۀ استخراج شده از باکتری های پوشینه دار را تخریب کردند

3( به هر قسمت از عصارۀ باکتری های پوشینه دار، نوعی آنزیم تخریب کنندۀ مواد آلی افزودند
4( مشاهده کردند که فقط در یکی از محیط های کشت، انتقال صفت صورت می گیرد

گریفیت سعی داشت واکسنی برای بیماری ............... تولید کند و در طی آزمایش های خود ............... .- 4
1( آنفلوآنزا ـ تعداد زیادی باکتری های پوشینه دار زنده را در شش های موش های مرده مشاهده کرد

2( سینه پهلو ـ به ساخت آنزیم های سازندۀ پوشینه در باکتری های بدون پوشینه پی برد
3( سینه پهلو ـ باکتری های پوشینه دار زنده و کشته شده را به موش ها تزریق کرد

4( آنفلوآنزا ـ با هر بار تزریق باکتری های پوشینه دار شاهد مرگ موش ها بود
پس از آن که گریفیت مقدار زیادی باکتری پوشینه دار زنده را در خون موش های مرده مشاهده کرد، کدام مورد مشخص شد؟- 5

2( مادۀ وراثتی می تواند به یاختۀ دیگری منتقل شود. 1( همۀ باکتری های بدون پوشینه، پوشینه ساخته بودند. 
4( مادۀ وراثتی نمی تواند از محیط به یاخته وارد شود. 3( عامل مؤثر در انتقال صفات از جنس نوکلئیک اسید است. 

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می نماید؟ »در هر یک از مراحل آزمایش گریفیت که موش ها ............... .«- 6
1( مردند، ژنگان بعضی از باکتری ها درون خون موش دچار تغییر شد

2( مردند، دو نوع آنزیم پلی مراز بر روی ژن مؤثر در ساخت پوشینه فعالیت کردند
3( زنده ماندند، پادتن علیه باکتری های ایجادکنندۀ سینه پهلو در بدن موش تولید نشد

4( زنده ماندند، باکتری های فاقد پوشینه در بدن موش، هومئوستازی خود را حفظ کردند
باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای ...............، در همۀ مراحلی از آزمایش گریفیت که ............... .- 7

1( فاقد پوشینه ـ موش ها زنده ماندند، توسط سیستم ایمنی موش نابود شدند
2( دارای پوشینه ـ از گرما استفاده شد، قادر به کاهش حجم هوای جاری نبودند

3( بیماری زا ـ دو نوع از این باکتری به موش تزریق شد، فقط در بدن موش ایجاد شدند
4( غیربیماری زا ـ پوشینه ساخته شد، همراه با نوع دیگر این باکتری به موش تزریق شدند

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »ایوری و همکارانش پس از آن که در آزمایش های خود ............... .«- 8
1( پروتئین های موجود در عصارۀ باکتری های پوشینه دار را تخریب کردند، نخستین اطالعات در مورد مادۀ وراثتی را ارائه کردند

2( به هر قسمت از عصارۀ باکتری های پوشینه دار نوعی آنزیم تخریب کننده افزودند، به چگونگی انتقال مادۀ وراثتی پی بردند
3( عصارۀ باکتری های پوشینه دار را در یک گریزانه )سانتریفیوژ( قرار دادند، عامل اصلی در انتقال صفات را کشف کردند

4( باکتری های پوشینه دار زنده را در خون موش مرده مشاهده کردند، به امکان انتقال مادۀ وراثتی و صفات پی بردند
کدام گزینه، دربارءه آزمایش های ایوری و همکارانش نادرست است؟- 9

1( برای نخستین بار عامل مؤثر در انتقال صفات بین باکتری ها را کشف کردند.
2( در انواع آزمایش های خود، به عدم انتقال صفت توسط پروتئین ها پی بردند.

3( پس از تفکیک الیه های عصارۀ باکتری ها، به هر الیه نوعی آنزیم تخریب کننده افزودند.
4( با اضافه کردن محلول فاقد پروتئین به محیط کشت باکتری ها، موجب تغییر چهرۀ جمعیت آن ها شدند.
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در آزمایش سوم ایوری ............... آزمایش ............... .«- 10
2( همانند ـ چهارم گریفیت، باکتری های پوشینه دار ایجاد شد 1( برخالف ـ اول آن، از آنزیم های تخریب کننده استفاده شد 

4( برخالف ـ سوم گریفیت، از باکتری های کشته شده با گرما استفاده شد 3( همانند ـ دوم آن، عصارۀ یاخته ای را در گریزانه قرار داد 
در مورد ترتیب انجام مراحل آزمایش های ایوری، می توان گفت پیش از ...............، ابتدا ............... انجام شد.- 11

1( استخراج عصارۀ باکتری های کپسول دار ـ افزودن آنزیم تخریب کنندۀ مادۀ آلی
2( تولید مخلوطی از باکتری های کپسول دار و بدون کپسول ـ جداسازی همۀ پروتئین ها

3( قرار دادن عصارۀ استخراج شده از باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار در گریزانه ـ بررسی امکان انتقال صفت
4( تخریب نوع خاصی مادۀ آلی در هر قسمت از عصاره ـ انتقال محتویات به محیط کشت حاوی باکتری بدون کپسول

براساس مدل مولکولی دنا که توسط واتسون و کریک ارائه شده است، بیان کدام عبارت در مورد هر مولکول دنا صحیح است؟- 12
2( بین هر دو نوکلئوتید مجاور، پیوند هیدروژنی وجود دارد. 1( هر پیوند بین قند و فسفات از نوع فسفودی استر است. 

4( تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در هر رشته، برابر است. 3( بازهای مکمل، دارای تعداد اتم های هیدروژنی متفاوتی نسبت به هم هستند.  
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ »طبق مدل پیشنهادی دنا )DNA( توسط دانشمندانی که مدل مولکولی نردبان مارپیچ را - 13

ساختند و موفق به کسب جایزءه نوبل شدند، ............... است.«
1( دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدِی هر دنا به دور یک محور فرضی پیچ خورده 

2( بین جفت بازهای مختلف در هر مولکول دنا، تعداد پیوند یکسانی تشکیل شده 
3( بین قندهای دو نوع نوکلئوتید مجاور هم، فقط یک پیوند فسفودی استر تشکیل شده

TACG باشد، ترتیب نوکلئوتیدهای رشتۀ مکمل ATGC 4( اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشتۀ دنا
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در نتیجۀ تحقیقات صورت گرفته توسط ............... بر روی مولکول دنا، ............... مشخص ............... .«- 14

2( چارگاف ـ مکمل بودن نوکلئوتیدهاِی دو رشتۀ دنا ـ شد 1( ویلکینز و فرانکلین ـ ابعاد مولکولی دنا ـ نشد 
4( گریفیت ـ ماهیت و چگونگی انتقال مادۀ وراثتی بین باکتری ها ـ نشد 3( واتسون و کریک ـ یکسان بودن قطر دنا در سراسر طول آن ـ شد 

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »مدل مولکولی دنا نخستین بار توسط ............... ارائه شد و براساس آن ............... .«- 15
1( ویلکینز و فرانکلین ـ دنا حالت مارپیچی و چندرشته ای دارد

2( ویلکینز و فرانکلین ـ نوکلئوتیدهای مکمل موجب پایداری دنا می شوند
3( واتسون و کریک ـ دو رشتۀ مولکول دنا به دور یک محور فرضی، پیچ خورده است

4( واتسون و کریک ـ پیوندهایی با انرژی زیاد، دو رشتۀ سازندۀ دنا را در کنار هم نگه می دارند
کدام گزینه، دربارءه نکات کلیدی مدلی که توسط واتسون و کریک برای دنا )DNA( ارائه شد، نادرست است؟- 16

1( پیوند هیدروژنی بین جفت بازهای مکمل به صورت اختصاصی تشکیل می شود.
2( قرارگیری جفت بازها در مقابل هم موجب قطر یکسان دنا )DNA( در سراسر آن می شود.

3( وجود پیوندهایی با انرژی باال بین هر دو جفت باز موجب افزایش پایداری دنا )DNA( می شود.
4( شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر رشتۀ دنا )DNA(، ترتیب نوکلئوتیدهای رشتۀ مقابل را مشخص می کند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می نماید؟ »در طی تحقیقات صورت گرفته در مورد مادءه وراثتی، ............... پس از ............... برای - 17
نخستین بار متوجه شد)ند( که ............... .«

1( ایوری ـ اضافه کردن هر الیه از عصارۀ سانتریفیوژ شدۀ باکتری ها به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه ـ مادۀ وراثتی پروتئینی نیست
2( گریفیت ـ تزریق باکتری های فاقد پوشینه و باکتری های پوشینه دار مرده به موش ـ پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست

3( چارگاف ـ اندازه گیری میزان همۀ انواع بازهای آلی در ساختار مولکول دنا ـ بازهای آلی دارای رابطۀ مکملی با یکدیگر هستند
4( ویلکینز و فرانکلین ـ تهیۀ تصاویری از دنا با استفاده از پرتو ایکس ـ مولکول دنا بیش از یک رشته و حالت مارپیچی دارد

در کدام گزینه، نام پژوهشگر با نتیجۀ پژوهش هایی که توسط او صورت گرفت، منطبق است؟- 18
1( گریفیت ـ انتقال مادۀ وراثتی فقط بین نسل ها صورت می گیرد.

2( چارگاف ـ تعداد هر دو باز مکمل در یک مولکول دنا، یکسان است.
3( ایوری ـ تولید پوشینه بدون حضور پروتئین در یاخته امکان پذیر است.

4( ویلکینز و فرانکلین ـ مولکول دنا قطعاً بیش از یک رشته و حالت مارپیچی دارد. 
کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »وجه اشتراک پژوهش های واتسون و کریک با ...............، در آن است که ............... .«- 19

1( ایوری ـ در مراحل مختلف آزمایش های خود از گریزانه با سرعت بسیار باال استفاده نمی کردند
2( ویلکینز و فرانکلین ـ معتقد بودند مولکول دنا، حاوی بیش از یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است

3( چارگاف ـ در پژوهش خود، یکی از بازهای نیتروژن دار تک حلقه ای مهم طبیعت را مد نظر قرار ندادند
4( مزلسون و استال ـ در نظر گرفتند دو رشتۀ دنا، در شرایطی می توانند از یکدیگر جدا شوند
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »با توجه به پژوهش های انجام شده توسط دانشمندی که ............... به طور کامل مشخص ............... .«- 20
1( اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیت های او به دست آمد، ماهیت مادۀ وراثتی ـ شد

2( برای نخستین بار نتیجه گرفت پروتئین ها مادۀ وراثتی نیستند، عامل اصلی در انتقال صفات ـ نشد
3( با استفاده از پرتو ایکس، از مولکول های دنا تصاویری تهیه کرد، دورشته ای و مارپیچی بودن مولکول دنا ـ شد
4( بر روی دناهای جانداران تحقیق می کرد، علت برابری تعداد بازهای آلی تک  حلقه ای و دو حلقه ای در دنا ـ نشد

به دنبال پژوهش های ...............، ثابت شد که ............... .- 21
1( چارگاف ـ تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در نوکلئیک اسیدها برابر است

2( ویلکینز و فرانکلین ـ در انسان دنای هسته ای برخالف سیتوپالسمی، خطی است
3( واتسون و کریک ـ در وسط هر رشتۀ دنا، هر مولکول قند با دو گروه فسفات پیوند دارد

4( ایوری و همکارانش ـ پوشینۀ باکتری ها به تنهایی عامل مرگ موش های گریفیت نبوده است
در یک لنفوسیت موجود در مویرگ های کلیۀ انسان، هر نوکلئیک اسیدی که ...............، به طور حتم ............... .- 22

1( از دو رشتۀ غیریکسان تشکیل می شود ـ دارای پیوند فسفودی استر بین قند و فسفات در واحدهای سازندۀ خود است
2( از تشکیل پیوند اشتراکی بین دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل می شود ـ حاوی اطالعات وراثتی است

3( درون هسته یافت می شود ـ در تعامل با انواعی از پروتئین های هیستون، فام تن را تشکیل می دهد
4( قطر ثابتی در سراسر طول خود دارد ـ شامل مقدار یکسانی از بازهای آلی تک و دو حلقه ای است

در گروهی از جانداران، دنای هر فام تن به صورت خطی است و مجموعه ای از پروتئین ها همراه آن قرار دارند. کدام عبارت، دربارءه همۀ آن ها، درست است؟- 23
1( مولکول های وراثتی در غشا محصور شده اند.

2( تعداد جایگاه های آغاز و پایان فعالیت هلیکازها برابر است.
3( فقط دو نوع آنزیم در هر دوراهی همانندسازی فعالیت می کنند.

4( ساخت هر رشتۀ دنا )DNA( توسط دو آنزیم دنابسپاراز )DNA پلی مراز( صورت می گیرد.
به طور طبیعی در یک مولکول دنا )DNA(ی استرپتوکوکوس نومونیا، تعداد کدام مورد بیشتر از سایرین است؟- 24

4( پیوندهای میان قند و باز آلی 3( حلقه های آلی پنج ضلعی  2( پیوندهای قند ـ فسفات  1( پیوندهای فسفودی استر 
کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در یاخته هایی که مولکول)های( دنا )DNA(ی اصلی آن ها به غشای یاخته متصل ............... .«- 25

1( نیست، امکان اتصال پروتئین های غیرهیستونی به فام تن آن ها وجود دارد
2( است، امکان وقوع فرایند همانندسازی در جهت رشد و نمو یاخته وجود دارد

3( است، امکان حضور نوکلئیک اسیدهایی با دو انتهای مولکولی متفاوت وجود ندارد
4( نیست، امکان وقوع فرایند همانندسازی در مراحل مختلفی از چرخۀ یاخته ای وجود ندارد

چند مورد، دربارءه همۀ مولکول هایی که در یک یاختۀ جانوری، در ذخیره و انتقال اطالعات نقش دارند، صحیح است؟- 26

ب ـ توسط آنزیم هایی با توانایی ویرایش سنتز شده اند. الف ـ در فضایی احاطه شده توسط غشا، ساخته شده اند. 

د ـ دارای دو انتهای متفاوت در هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خود هستند. ج ـ حاوی تعداد یکسانی از بازهای پورین و پیریمیدین هستند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام عبارت، دربارءه مولکولی که به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته محسوب می شود، درست است؟- 27
1( می تواند با از دست دادن فسفات، در ساخت نوکلئیک اسیدهایی که قطر متفاوتی در طول خود دارند، شرکت کند.

2( می تواند از طریق گروه های فسفات خود در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت کند.
3( در ساختار آن، باز آلی از طریق حلقۀ شش ضلعی به قند متصل شده است.

4( نمی تواند در فرایند ترجمۀ مولکول های mRNA مصرف شود.
کدام عبارت، در مورد اطالعات وراثتی نادرست است؟- 28

1( هر بخشی از مولکول دنا، اطالعات وراثتی را ذخیره می کند.
2( اطالعات وراثتی می تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

3( در هر جاندار مولکول های دنا )DNA( و رنا )RNA( در ذخیره و انتقال اطالعات نقش دارند.
4( ساخت هر آنزیم در بدن انسان، نیازمند ساخت نوعی رنا )RNA( با استفاده از اطالعات وراثتی است.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در انواع جانداران، هر ............... دارد، به طور حتم ............... .«- 29
1( نوکلئوتیدی که در فام تن باکتری قرار ـ در ایجاد دو پیوند فسفودی استر شرکت می کند

2( نوکلئیک  اسیدی که دئوکسی ریبوز ـ در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای ساخته شده است
3( نوکلئوتیدی که باز آلی دو حلقه ای ـ در ساختار مادۀ وراثتی شرکت می کند

4( نوکلئیک  اسیدی که باز آلی تیمین ـ دارای دو انتهای متفاوت است
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کدام گزینه، به درستی بیان شده است؟- 30
1( قند نوکلئوتیدهای غیرآزاد، به حلقۀ شش ضلعی هر باز آلی اتصال دارد. 

2( در یک دنای حلقوی، تعداد پیوندهای فسفودی استر بیشتر از بازهای آلی است.
3( در برخی مولکول های رنا برخالف مولکول دنا، بازهای دو حلقه ای با هم جفت می شوند.

4( در تصویربرداری پرتو ایکس از مولکول دنا، محل برقراری پیوندهای هیدروژنی روشن دیده می شود.
در ساختار نوکلئوتیدها، هر جزئی که ...............، می تواند در تشکیل پیوند ............... شرکت کند.- 31

2( به مولکول قند اتصال دارد ـ فسفودی استر برخالف هیدروژنی 1( دارای اتم اکسیژن در حلقۀ کربنی خود است ـ هیدروژنی برخالف فسفودی استر 
4( در ساختار خود دو حلقۀ آلی دارد ـ اشتراکی همانند غیراشتراکی 3( در ساختار خود دارای اتم فسفر است ـ غیراشتراکی همانند اشتراکی 

کدام گزینه، دربارءه یک یاختۀ یوکاریوتی، درست است؟- 32
1( در هر واحد سازندۀ دنا، قند پنج کربنی به یک حلقۀ پنج ضلعی از باز آلی متصل است.
2( هر مولکول دنا، حاوی یک گروه هیدروکسیل در انتهای آزاد هر رشتۀ خود می باشد.

3( هر نوکلئوتید دارای دو پیوند اشتراکی بین اجزای اصلی تشکیل دهنده است.
4( در ساختار محصول نهایی هر ژن، پیوندهای پپتیدی وجود دارد.

کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟- 33
1( هر دنای خطی در یک انتهای خود دارای گروه هیدروکسیل است. 

2( هر باز آلی در نوکلئوتیدها از طریق حلقۀ پنج ضلعی خود به قند متصل است.
3( هر پیوند قند ـ فسفات در مولکول های دنا، جزئی از یک پیوند فسفودی استر است.
4( در هر مولکول دنا، دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی به دور محور فرضی پیچیده شده است.

در یک یاختۀ یوکاریوتی، نوعی رنا که ...............، به طور حتم ............... .- 34
1( در ساختار رناتن ها شرکت می کند ـ توالی مشابه با رشتۀ الگوی ژن خود دارد

2( در انتقال آمینواسید به رناتن نقش دارد ـ در محل تولید خود، فعالیت نمی کند
3( اطالعات را از دنا به رناتن ها می رساند ـ با توالی دنای هسته ای رابطۀ مکملی دارد

4( در تنظیم بیان ژن ها نقش مؤثری دارد ـ در یک انتهای خود، گروه فسفات آزاد دارد
چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »به طور طبیعی، ممکن است در ............... .«- 35

الف ـ بین دو انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، پیوند فسفودی استر ایجاد شود
ب ـ یک مولکول دنای حلقوی، هیچ گروه هیدروکسیل آزادی یافت نشود

ج ـ یک مولکول رنا، بین جفت بازها به صورت اختصاصی پیوند تشکیل شود
د ـ مولکول دنا، چهار نوع نوکلئوتید به نسبت های مساوی در سراسر مولکول توزیع شوند

4 )4   3 )3  2 )2  1 )1
با توجه به دو نوع اسید هسته ای موجود در یک یاختۀ یوکاریوتی، کدام عبارت فقط دربارءه هر مولکول نوکلئیک اسیدی درست است که تنها در - 36

یک انتهای خود گروه فسفات آزاد دارد؟ 
2( در ذخیره و انتقال اطالعات یاخته نقش دارد. 1( دارای پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ خود است. 

4( مستقیماً در فرایند پروتئین سازی دخالت می کند. 3( آنزیم سازندۀ آن فاقد توانایی نوکلئازی می باشد. 
هیچ گاه نمی توان انتظار داشت که ............... .- 37

2( بین نوکلئوتیدهای یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی پیوند هیدروژنی برقرار گردد 1( دو نوکلئوتید با قند متفاوت با هم رابطۀ مکملی تشکیل دهند 
4( در یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، گروه هیدروکسیل آزاد وجود داشته باشد 3( در دئوکسی ریبونوکلئیک  اسیدها سه نوع باز تک  حلقه ای دیده شود 

نوکلئوتیدی که باز آلی آن می تواند با بیش از یک نوع باز آلی رابطۀ مکملی برقرار کند، می تواند ............... .- 38
2( بیشترین تعداد پیوند هیدروژنی را با باز مکمل خود برقرار کند 1( به عنوان رایج ترین انرژی مورد نیاز یاخته ها مصرف شود 

4( با برخی از بازهای آلی دارای حلقۀ پنج ضلعی رابطۀ مکملی داشته باشد 3( فقط در جایگاه فعال آنزیم های دنابسپاراز و هلیکاز قرار گیرد 
چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در جانداران همۀ مولکول های دنا ............... دارند.«- 39

ب ـ در یک انتهای خود گروه هیدروکسیل  الف ـ تعداد باز پورینی و پیریمیدینی برابر  
د ـ به دور محوری فرضی پیچ خوردگی  ج ـ دو برابر پیوندهای قند ـ باز، پیوند قند ـ فسفات  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
مولکول رنا ............... مولکول دنا، قطعاً ............... است. - 40

2( برخالف ـ در ساختار خود دارای قند ریبوز  1( همانند ـ دارای تعداد برابری باز پورینی و باز پیریمیدینی  
4( برخالف ـ فاقد پیوند هیدروژنی  3( همانند ـ دارای رشته های پلی نوکلئوتیدی با سرهای متفاوت  
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