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5252در شکل مقابل ،ماهیچههای حلقوی ناحیءه  ...............ماهیچههای حلقوی ناحیءه . ...............

 ،1 )1همانند ـ  ،2تحت تأثیر حرکات کرمی ،انقباض خود را کاهش میدهند

 ،1 )2برخالف ـ  ،2در فرایند استفراغ ممکن است انقباض خود را کاهش دهند
 ،2 )3همانند ـ  ،1توسط شبکءه عصبی زیرمخاط ،عصبدهی میشوند
 ،2 )4برخالف ـ  ،1در ساختار خود ماهیچءه تکهستهای دارند

5353در هر یک از الیههای لولءه گوارش که  ...............وجود دارد ،قطعاً . ...............

 )1شبکءه عصبی ـ یاختههای ماهیچءه صاف به شکل حلقوی و طولی قرار گرفتهاند  )2بافت پیوندی سست ـ یاختههای ترشحکنندءه شیرءه گوارشی دیده میشوند
 )3بافت ماهیچهای ـ یاختههای اصلی بافت عصبی نیز حضور دارند

 )4بافت پوششی غدهای ـ شبکءه عصبی درون بافت پیوندی قرار دارد

 )1لولءه گوارش در تمام طول خود با پردءه صفاق در ارتباط است.

 )2در یک چین حلقوی روده ،تمامی الیههای لولههای گوارش وجود دارند.

5454کدام عبارت ،درست است؟

 )3غدههای رودءه باریک در الیههای مخاط و زیرمخاط دیده میشوند.

 )4ترشحات هر یاختءه ترشحی در غدد معدی ،به فضای درون معده وارد میشوند.

5555در لولءه گوارش ،حرکات کرمی  ...............حرکات قطعهقطعهکننده ،میتوانند  ...............شوند.

 )1برخالف ـ توسط ماهیچههای مخطط راهاندازی
 )3برخالف ـ سبب تسهیل گوارش شیمیایی غذا

 )2همانند ـ فقط توسط ماهیچههای طولی ایجاد

 )4همانند ـ در همءه بخشهای آن که ترشحکنندءه آنزیم است ،مشاهده

5656در دستگاه گوارش انسان ،در محل  ...............گوارش  ...............نمیشود.

 )1شروع ـ چربیها ،انواعی از پروتئازها ترشح

 )3شروع ـ پروتئینها ،تریپسین به شکل فعال تبدیل

 )2پایان ـ کربوهیدراتها ،یاختءه ترشحکنندءه هورمون یافت

 )4پایان ـ چربیها ،آب و بیکربنات به درون لولءه گوارش ترشح
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5757در بخش مشخصشدءه شکل زیر ،ماهیچههای صاف  ...............دارند .

(سراسری خارج از کشور )92

 )1طولی ،بالفاصله پس از بافت پوششی قرار

 )2حلقوی ،بالفاصله پس از بافت پیوندی الیۀ خارجی قرار

 )3طولی ،نسبت به عضالت طولی نواحی باالتر ،قطر کمتری

 )4حلقوی ،نسبت به عضالت حلقوی نواحی باالتر ،توانایی انقباض بیشتری
5858کدام عبارت ،در مورد بخشی از دستگاه گوارش که محل آغاز گوارش کربوهیدراتها میباشد ،درست است؟

 )1هر آنزیم ترشحشده از آن ،در گوارش مواد غذایی نقش دارد.
 )2در این بخش ،از گوارش نشاسته مالتوز حاصل میشود.

 )3یاختههای ماهیچهای دوکیشکل ،گوارش مکانیکی مواد غذایی را به انجام میرسانند.
 )4اندازءه همءه یاختههای آن مشابه است.

5959در یک فرد بالغ ،آنزیمهایی که آغازگر روند هضم پروتئینها میباشند ............... ،میشوند.
		
 )1از ابتدای دوازدهه ترشح

(سراسری  93ـ با تغییر)

 )2فقط توسط غدد مجاور دریچءه انتهایی معده ،ساخته

 )3مستقیماً باعث تولید تعدادی آمینواسید

 )4توسط ترشحات بعضی از یاختههای غدد معدی ،فعال

6060چند مورد ،عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل میکند؟ «هر یک از یاختههای ترشحکنندءه بیکربنات در دستگاه گوارش». ............... ،
الف ـ فاصلءه اندکی با یاختههای پوششی مجاور خود دارند

ب ـ درون ساختار غدد ترشحکنندءه آنزیمهای گوارشی قرار دارند

ج ـ ترشحات خود را به درون یک مجرا وارد میکنند

د ـ در ساختار داخلیترین الیءه لولءه گوارش یافت میشوند

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

6161کدام عبارت ،دربارءه فرایند بلع در انسان ،نادرست است؟

 )1با رسیدن غذا به حلق ،ماهیچههای مخطط به صورت غیرارادی عمل میکنند )2 .در هنگام بلع ،حنجره همانند برچاکنای به سمت پایین حرکت میکند.
 )3در هنگام بلع ،زبان و زبان کوچک نیمی از راههای حلق را میبندند.

 )4حرکات کرمی دیوارءه ماهیچهای حلق ،غذا را به سمت مری میراند.

6262کدام عبارت دربارءه شکل مقابل که بافت پوششی غدهای در معدءه انسان را نشان میدهد ،نادرست است؟

 )1تخریب یاختءه شمارءه  ،1میتواند منجر به ایجاد کمخونی شود.

 )2یاختءه شمارءه  ،3ترشحات خود را با برونرانی به مجرای غده وارد میکند.

 )3یاختءه شمارءه  ،2چند نوع پروتئاز را به خارج از محیط داخلی ترشح میکند.

 )4بافت نشان داده شده ،مربوط به ساختار یک غدءه معدی در مجاورت پیلور میباشد.
6363چند مورد ،دربارءه فردی که در بدن وی ،به مدت طوالنی سنگ کیسءه صفرا منجر به بستهشدن مجرای خروج صفرا شده است ،صدق میکند؟
الف ـ میزان بیلیروبین در خون افزایش مییابد.

ب ـ امکان اختالل در انجام روند انعقاد خون وجود دارد.

ج ـ میزان چربی در محتویات درون کولونها افزایش مییابد.

د ـ تولید کیلومیکرون در یاختههای پوششی روده ،کاهش مییابد.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

6464در دستگاه گوارش انسان  ،...............در سمت  ...............قرار گرفته است.

 )2دریچءه پیلور برخالف کیسءه صفرا ـ چپ

 )1بندارءه انتهای مری همانند رودءه کور ـ راست

 )4کولون پایینرو برخالف بندارءه انتهای مری ـ چپ

 )3کولون باالرو همانند کیسءه صفرا ـ راست

6565در معدءه انسان ،هر یاختءه ترشحکنندءه . ...............

 )2بیکربنات ،توسط الیءه ژلهای چسبناک محافظت میشود

 )1موسین ،درون حفرههای معده قرار گرفته است

 )4عامل داخلی معده ،درون غدد مجاور پیلور قرار دارد

 )3آنزیم گوارشی ،فقط آنزیمهای غیرفعال را ترشح میکند

6666با توجه به شکل مقابل ،کدام عبارت ،دربارءه غدد معدی در ناحیءه مشخصشده با عالمت سؤال ،نادرست است ؟

 )1برخی از ترشحات یاختههای پوششی به خون وارد میشوند.

 )2بیشتر یاختههای درون هر غده ،اسید معده را ترشح میکنند.

 )3یاختههایی در عمق غدد ،به برونرانی آنزیم گوارشی میپردازند.

 )4یاختههای کناری در بین یاختههای تولیدکنندءه موسین ،پراکندهاند.

6767در انسان ،به هنگام حرکت تودءه غذایی در مری ،با انقباض ماهیچههای  ...............میشود.

 )2حلقوی در جلوی توده ،راه عبور غذا باز

 )1حلقوی در پشت توده ،غذا به جلو رانده

 )4طولی در جلوی توده ،مسیر عبور غذا طویل

 )3طولی در پشت توده ،حلقءه انقباضی تشکیل
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(سراسری )92

6868در فرد مبتال به سنگ کیسءه صفرا. ............... ،
 )1بخشی از مواد دفعی صفرا به خون وارد میشود

 )3ترشح آنزیمهای مؤثر در گوارش چربیها ،متوقف میشود

 )2میزان دفع لیپیدها از طریق روده ،کاهش مییابد

(سراسری  93ـ با تغییر)

 )4میزان تریگلیسریدها در مویرگهای لنفی روده ،افزایش مییابد

6969کدام عبارت ،در مورد یاختههای موجود در اندام تولیدکنندءه صفرا درست است؟

 )1نمیتوانند در ذخیرءه لیپیدها مؤثر باشند.

 )3در ذخیرءه همءه ویتامینهای جذبشده در لولءه گوارش نقش دارند.

 )2تحت تأثیر هورمونهای غدءه فوق کلیه قرار میگیرند.

 )4در سمزدایی همءه مواد زائد نیتروژندار تولیدشده در ماهیچهها نقش دارند.

7070در یک فرد سالم ،غدهای که در زیر و موازی با معده قرار گرفته است ،نمیتواند . ...............

 )1تحت تأثیر هورمون سکرتین ،ترشح آنزیمهای گوارشی را افزایش دهد

 )2در گوارش انواع بسپارهای غذایی نقش داشته باشد

 )3با ترشح بیکربنات ،در قلیاییکردن فضای درون دوازدهه نقش داشته باشد  )4گروهی از آنزیمهای گوارشی را به صورت غیرفعال ترشح نماید

7171چند مورد ،عبارت مقابل را به طور نامناسب تکمیل میکند؟ «هر آنزیم مؤثر در گوارش کربوهیدراتها در رودءه باریک ». ...............
الف ـ مولکولهای حاصل از فعالیت آمیالز بزاق را تجزیه میکند

ب ـ از یاختههایی با فضای بین یاختهای اندک ،ترشح میشود

ج ـ به همراه صفرا و ترکیبات قلیایی ،وارد روده میشود

د ـ قادر به انجام آبکافت انواع پلیساکاریدها میباشد

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

7272کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «در بخشی از لولءه گوارش که  ...............میشود ،گوارش پروتئینها تحت تأثیر ». ...............
 )1آب و بیکربنات ترشح ـ پروتئازهای پانکراس ،پایان مییابد

 )2یاختههای تولیدکنندءه هورمون یافت ـ پپسین ،آغاز میشود

 )3غدههایی در الیءه زیرمخاط دیده ـ شیرءه پانکراس ،ادامه مییابد

 )4مویرگهای خونی منفذدار یافت ـ آنزیم مترشحه از یاختههای مخاطی ،پایان مییابد

7373چند مورد دربارءه همءه آنزیمهای موجود در رودءه باریک انسان ،نادرست است ؟

(سراسری خارج از کشور )94

الف ـ همواره به صورت غیرفعال ،ترشح میشوند.

ب ـ همزمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه ،وارد میگردند.

ج ـ توسط سلولهایی با فضاهای بین یاختهای اندک ،تولید میگردند.

د ـ با مصرف انرژی توسط غشای یاختۀ سازندءه خود ،ترشح میشوند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

7474به هنگام مشاهدءه درون دستگاه گوارش به وسیلءه  ...............همواره . ...............

 )1آندوسکوپی ـ آندوسکوپ از چندین بنداره عبور میکند

 )3کولونوسکوپی ـ عفونتهای ناشی از هلیکوباکتر پیلوری ،قابل بررسی است

 )2کولونوسکوپی ـ بخشی از رودءه باریک مورد بررسی قرار میگیرد

 )4آندوسکوپی ـ دوربین بر سر یک لولءه باریک در تماس با مادءه مخاطی قرار میگیرد

7575در حالت طبیعی در بدن یک انسان سالم ،قسمتی از لولءه گوارش که . ...............

 )1حرکات قطعهقطعه کننده در آن دیده میشود ،دارای گیرنده برای هورمون پاراتیروئیدی است

 )2الیءه ژلهای محافظتکنندءه قلیایی دارد ،در تعیین ترکیبات ذخیرهشده در کبد نقش ندارد

 )3مقداری ویتامین  B12در آن تولید میشود ،در کاهش فشار اسمزی مایع بین یاختهای نقش دارد

 )4اختالل در انقباض بندارءه آن باعث ریفالکس میشود ،در همءه بخشهای خود با نای در تماس است
7676در دستهبندی گوارش مواد غذایی در یک فرد سالم به دو شکل مکانیکی و شیمیایی ،گوارشی که  ...............قطعاً . ...............

 )1به واسطۀ حرکات قطعهقطعهشونده آغاز میشود ـ در اندامی پیچخورده پایان مییابد

 )2در دهان آغاز میشود ـ مواد غذایی را تا حد مولکولهای قابل جذب تجزیه میکند
 )3محل اصلی انجام آن در رودۀ باریک است ـ فقط با فعالیت آنزیمها انجام میشود

 )4مواد غذایی را خرد و آسیاب میکند ـ با فعالیت اسکلت محوری آغاز میشود

7777بخشهای مختلف لولۀ گوارش به وسیلۀ بندارهها از یکدیگر جدا شدهاند .کدام عبارت در مورد آنها صحیح بیان شده است؟

 )1بندارههایی که از ماهیچۀ اسکلتی حلقوی ساخته شدهاند ،همواره از بازگشت مواد به بخش قبلی جلوگیری میکنند.
 )2بندارههایی که در هنگام استفراغ به حالت استراحت درمیآیند ،قطعاً از ماهیچۀ مخطط ساخته نشدهاند.

 )3هر بندارهای که بین دو بخش از لولءه گوارش با بافت پوششی متفاوت قرار دارد ،به طور غیرارادی کنترل میشود.
 )4در هنگام خروج مواد از لولۀ گوارش ،قطعاً حرکات کرمی سبب شلشدن بندارهها میشوند.

7878کدام گزینه ،دربارءه پروتئازهای پانکراس ،نادرست است؟
 )1در مجرای پانکراس به آنزیم فعال تبدیل میگردند.

 )3رِنای پیک آنها به کمک رنابسپاراز نوع  2ساخته میشود.

 )2بیان ژن آنها در سطح پس از رونویسی تنظیم میشود.

 )4ضمن فعالیت خود میزان آب موجود در روده را کاهش میدهند.
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7979در یاختههای پوششی رودءه باریک . ..................

()+12

 )1هر مولکول  ATPبا مصرف اکسیژن تولید میشود

 )2هر آنزیم گوارشی با فرایند برونرانی به محیط روده میریزد

 )3گروهی از کربوهیدراتهای غشا به سطح داخلی آن متصل شدهاند

 )4مولکول استیل کوآنزیم  Aدر فضای نوعی اندامک حاوی دنای حلقوی تولید میشود

8080چند مورد از موارد زیر ،دربارءه هر آنزیمی که در محیط رودءه باریک انسان فعالیت میکند ،نادرست است؟

()+12

الف ـ به کمک آنزیمی غیرپروتئینی تولید شده است

ب ـ دارای ساختار سوم با ثبات نسبی است

ج ـ توسط یاختههای دیوارءه لولءه گوارش تولید شده است

د ـ ژنهای آن در هر یاختءه بالغ مشاهده میشوند

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

8181کدام گزینه ،عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «هر آنزیم در لولءه گوارش انسان » . ..................

 )2دارای عملکرد اختصاصی است

 )1در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارد

 )3در دمای  37درجءه سانتیگراد بهترین عملکرد خود را دارد

()+12

 )4در  pHخنثی بهترین عملکرد خود را دارد

8282کدام گزینه ،دربارءه چربیهای موجود در بدن انسان ،نادرست است؟

 )1در صورت کمبود شدید گلوکز ،چربیها برای تولید  ATPتجزیه میشوند.

()+12

 )2بیشتر گوارش لیپیدها تحت تأثیر لیپاز لوزالمعده و در دوازدهه انجام میشود.

 )3هر مولکول چربی در ساختار خود یک گلیسرول و سه اسید چرب مشابه دارد.
 )4مواد ترشحشده از کبد در گوارش مکانیکی چربیها نقش ایفا میکند.

8383کدام گزینه ،ویژگی همۀ یاختههای ماهیچهای موجود در مری یک انسان سالم را به درستی بیان میکند ؟

 )1پس از ترشح ناقلین عصبی از پایانۀ آسءه یاختءه عصبی دستگاه عصبی خودمختار ،منقبض میشوند.

()+12

 )2فاقد توانایی تولید مولکولهای  ATPدر صورت عدم حضور مولکولهای اکسیژن در میانیاختۀ خود هستند.

 )3ضمن کاهش طول بخشهای تیره و روشن ،بر میزان غلظت مولکولهای  ADPموجود در میانیاخته میافزایند.
 )4اطالعات الزم جهت ساخت آنزیمهای خود را درون انواع مختلفی از اندامکهای دوغشایی ذخیره میکنند.

8484کدام گزینه ،دربارۀ هر آنزیمی که در تجزیۀ پلیساکاریدهای موجود در بدن نقش دارد ،درست است ؟

 )1پس از مراحل تولید ،توسط کیسههای غشایی از دستگاه گلژی به سمت غشا هدایت میشود.
 )2ضمن مصرف مولکولهای آب ،منجر به تولید تعداد زیادی از مونوساکاریدها میشود.

 )3درون سیتوپالسم یاختههای موجود در دستگاه گوارش تولید میشود.
 )4منجر به افزایش میزان فشار اسمزی محل فعالیت خود میشود.
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1-1چند مورد ،عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل میکند؟ «هر یاختءه موجود در بافت مخچه میتواند ». ...............
		
الف ـ پیام عصبی را تولید کند
ج ـ با مصرف گلوکز CO2 ،تولید کند

1 )1

2 )2

2-2هر بخشی از یک یاختءه عصبی که در  ...............نقش دارد. ............... ،

 )1دریافت پیام عصبی ـ پیام عصبی را به جسم یاختهای وارد میکند
 )3انجام سوخت و سا ِز یاخته ـ فاقد ارتباط با سایر یاختههاست

ب ـ دارای یک یا چند دندریت باشد
د ـ پروتئینهای غالف میلین را تولید کند

3 )3

4 )4

 )2انتقال پیام عصبی ـ  توسط یک یاختءه پشتیبان ،عایق میشود
 )4خروج پیام عصبی از جسم یاختهای ـ در ابتدای خود فاقد میلین است

اصلی تشکیلدهندءه بافت عصبی ،نادرست است؟
3-3چند مورد ،دربارءه یاختههای
ِ
الف ـ قادر به انتقال پیام عصبی به یاختههای غیرعصبی نیستند.

ب ـ جهت هدایت پیام عصبی در رشتههای آنها یکطرفه است.

ج ـ فقط از طریق یک رشته میتوانند پیام عصبی را دریافت کنند.

د ـ نمیتوانند به طور همزمان پیام عصبی را به چند یاخته منتقل کنند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

4-4کدام گزینه ،در مورد بیشتر یاختههای موجود در بافت عصبی مخ ،درست است؟

		
 )1قادر به هدایت پیام عصبی نیستند.
 )3توسط مویرگهای خونیِ پیوسته تغذیه میشوند.

5-5هر یاختءه پشتیبان در دستگاه عصبی ،میتواند . ...............

 )1داربستی برای استقرار یاختههای عصبی ایجاد کند
 )3در حفظ همایستاییِ یونهای بافت عصبی مؤثر باشد

 )2به ساخت غالف میلین میپردازند.
 )4دارای چند دارینه و یک آسه هستند.
 )2به عایقبندیِ رشتههای عصبی بپردازد
 )4به دفاع از یاختههای عصبی در برابر میکروبها بپردازد

6-6در بدن انسان ،نورونها  ...............همءه یاختههای پشتیبان در بافت عصبی قادر به . ...............

 )1همانند ـ تبادل یونها با مایع اطراف خود ،هستند
 )3همانند ـ تولید رشتههای عصبی با طول متفاوت ،هستند

 )2برخالف ـ ساخت غالف عایق برای رشتههای عصبی ،نیستند
 )4برخالف ـ تولید پروتئینِ گیرنده برای هورمونها ،نیستند

7-7کدام عبارت ،در مورد یاختههای عصبی ،به درستی بیان نشده است؟

 )1جریان الکتریکی تولیدشده در نورونهای مغز ،در نوار مغز ثبت میشود.
 )2پروانءه مونارک با استفاده از نورونها ،جهت مقصد خود را تشخیص میدهد.
 )3در الیءه ماهیچهای لولءه گوارش برخالف الیءه زیرمخاط آن ،شبکءه نورونی یافت نمیشود.

 )4رشتههای دریافتکنندءه پیام عصبی در تمام طول خود قطری یکسان ندارند.

8-8کدام مورد ،عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکند؟ «در دستگاه عصبی انسان ،غالف میلین فقط ». ...............
 )1توسط یاختههای غیرعصبی ساخته میشود
 )3در مجاور یاختءه عصبی ساخته میشود

9-9ویژگی غالف میلین ،کدام است؟

 )1در عایقبندی برخی از یاختههای عصبی مؤثر است	 .
 )3موجب هدایت نقطه به نقطءه پیام عصبی میشود	 .

1010کدام مورد ،در مراحل ساخت غالف میلین ،مشاهده نمیشود؟

 )1احاطهشدن یک آسه توسط چندین یاختءه پشتیبان
 )3عدم تشکیل غالف میلین در ابتدا و انتهای هر رشتءه عصبی

 )2در اطراف رشتههای عصبی دیده میشود
 )4در مادءه سفید مغز یا نخاع مشاهده میشود

 )2مانع تماس رشتءه عصبی با مایع اطراف آن میشود.
 )4هر غالف میلین حاوی دو الیءه فسفولیپیدی است.
 )2قرارگیری هستءه یاختءه پشتیبان در عمق غالف میلین
 )4افزایش نسبت مساحت غشا به میزان میانیاخته در یاختههای سازندءه میلین

1111کدام گزینه ،نادرست است؟

 )1هر آکسون میلیندار در مادءه سفید نخاع ،متعلق به نورون حرکتی است )2 .رشتههای عصبیِ تحریککنندءه ماهیچههای اسکلتی ،میلیندار هستند.
 )3بیماری ام .اس ( )MSمنجر به اختالل در فعالیت یاختههای سازندءه میلین میشود )4 .وجود میلین ،تنها عامل افزایندءه سرعت هدایت پیام در یک رشتءه عصبی نیست.

1212چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «تشکیل غالف میلین در اطراف یک رشتءه عصبی ،موجب افزایش  ...............میشود».
الف ـ سرعت انتقال پیام عصبی		

ب ـ سرعت هدایت پیام عصبی

ج ـ سطح تماس غشای نورون با مایع بین یاختهای

د ـ تعداد کانالهای یونی مؤثر در ایجاد پیام عصبی

1 )1

2 )2

3 )3
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4 )4

1313در انسان ،............... ،ویژگی نوعی یاختءه عصبی را بیان میدارد که در  ...............نقش مهمی دارد.

 )1دارینه بلندتر از آسه ـ تحریک انقباضِ یاختههای ماهیچءه اسکلتی

ی حسی به طناب عصبی
 )2قرارگیری جسم یاختهای در بین دو غالف میلین ـ ارسال پیامها 

 )3وجود چندین رشتءه هدایتکنندءه پیام عصبی به جسم یاختهای ـ دریافت پیام از اندامهای حسی
 )4تشکیل همایه با دو نوع متفاوت یاختءه عصبی ـ انتقال پیام عصبی به یاختءه عصبی حسی

1414ویژگی هر نوع یاختءه عصبی در انسان که با یاختههای سازندءه میلین ارتباط نزدیک دارد ،کدام است؟

 )1از طریق چند رشته ،پیام عصبی را به جسم یاختهای وارد میکند.

 )2از طریق یک رشتءه عصبی ،پیام عصبی را از جسم یاختهای دور میکند.

 )3جسم یاختهای آن درون مادءه خاکستریِ دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.
 )4جسم یاختهای آن قادر به ساخت نوعی پیک شیمیایی است.

1515در هر نوع یاختءه عصبی که از طریق  ...............قادر به  ...............میباشد. ............... ،

 )1دارینءه خود ـ انتقال پیام عصبی ـ سوخت و ساز در محلِ فاقد میلین انجام میشود

 )2غالف میلین در دارینءه خود ـ انتقال جهشی پیام عصبی ـ پایانءه آسه و دارینه ،منشعب دارند

 )3چند رشتءه فاقد میلین ـ دریافت پیام عصبی ـ فقط در بخشهایی از آسه ،پتانسیل عمل ایجاد میکند

 )4جسم یاختهای خود ـ دریافت پیام عصبی از رشتءه میلیندار ـ ژنهای مربوط به تقسیم در جسم یاختهای یافت میشوند

1616کدام عبارت ،در مورد یاختههای عصبی رابط ،درست است؟

 )1فقط در بخشهایی یافت میشوند که توسط پردههای مننژ محافظت میگردند )2 .در واردکردن پیام عصبی به درون دستگاه عصبی مرکزی دخالت دارند.
 )3سرعت هدایت پیام عصبی در همءه قسمتهای یاخته ،یکسان است.

 )4جسم یاختهای آن قادر به برقراری همایه با دو نوع یاختءه عصبی متفاوت است.

1717به طور معمول در بدن یک فرد ،در نورونهای رابط  ...............نورونهای . ...............

ِ
سمت جسم یاختهای به آن متصل میشوند
 )1همانند ـ حسی ،دارینه و آسه در دو

 )2برخالف ـ حرکتی ،دارینه و جسم یاختهای ،در بخش مرکزی دستگاه عصبی قرار دارند

 )3همانند ـ حرکتی ،در غشای دارینه و جسم یاختهای ،گیرندءه ناقلهای عصبی یافت میشود

 )4برخالف ـ حسی ،انتقال پیام عصبی در پایانءه منشعب آسه میتواند در مادءه خاکستری صورت گیرد
1818کدام عبارت ،در مورد اختالف پتانسیل دو سوی غشا در یاختههای عصبی ،نادرست است؟

 )1تغییر اختالف پتانسیل دو سوی غشا میتواند با عدم ایجاد پیام عصبی همراه باشد.

 )2احتمال یکسانشدن مقدار بارالکتریکی دو سوی یک نقطه از غشا ،وجود دارد.

 )3اندازهگیری آن با قراردادن دو الکترود در دو سوی غشا امکانپذیر است.
 )4در حالت آرامش ،مقدار این اختالف  -70ولت است.

1919کدام گزینه ،در مورد کانالهای نشتی در غشای نورونها ،نادرست است؟

 )2در منفیبودن پتانسیل آرامش غشا ،مؤثرند.

 )1به انتشار تسهیلشدءه یونها میپردازند.

 )4مانع از کاهش شیب غلظت یونها میشوند.

 )3به صورت یکطرفه یون را منتقل میکنند.

2020در بدن انسان ،پمپ سدیم ـ پتاسیم . ...............

 )2سه جایگاه برای اتصال یون پتاسیم دارد

 )1فقط در غشای یاختههای عصبی یافت میشود

 )4در حفظ همایستایی یاختءه عصبی مؤثر است

 )3یونهای مثبت و منفی را جابهجا میکند

2121کدام گزینه ،عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکند؟ «در غشای یک یاختءه عصبی ،پمپ سدیم ـ پتاسیم  ...............کانالهای نشتی». ............... ،
 )1همانند ـ در منفیبودن پتانسیل غشا به هنگام آرامش مؤثر است
 )3همانند ـ موجب کاهش اختالف پتانسیل دو سوی غشا میشود

 )2برخالف ـ با صرف انرژی زیستی ،اختالف غلظت یونها را افزایش میدهد

 )4برخالف ـ موجب کاهش غلظت سدیم در داخل یاخته میشود

2222در پتانسیل آرامش در غشای یک یاختءه عصبی ،چند مورد مشاهده میشود؟
الف ـ فعالیت انواع کانالهای انتقالدهندءه سدیم در غشا
ب ـ خروج یونهای پتاسیم از طریق مولکولهای پروتئینی غشا
ج ـ عبور یونهای سدیم از غشای یاخته در خالف جهت شیب غلظت خود
د ـ یک میلیولت منفیتر شدن پتانسیل غشا با هر بار فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم

1 )1

3 )3

2 )2
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4 )4

2323در هنگام ایجاد پتانسیل عمل در یک رشتءه عصبی ،کدام مورد روی نمیدهد؟

 )1با تحریک یاخته ،اختالف پتانسیل دو سوی غشای آن در سراسر یاخته تغییر میکند.
 )2پس از زمان کوتاهی از تحریک ،اختالف پتانسیل به  -70میلیولت بازمیگردد.
 )3در شروع پتانسیل عمل ،یونهای سدیم به طور ناگهانی وارد یاخته میشوند.
 )4در بخشی از مراحل پتانسیل عمل ،همءه کانالهای دریچهدار بستهاند.

2424در طول غشای یک رشتءه عصبی ،ممکن نیست . ...............

 )1اختالف پتانسیل غشا در بخشهای مختلف آن ،متفاوت باشد
 )3دو نوع کانال دریچهدار یونی به طور همزمان در حال فعالیت باشند

 )2بازشدن نوعی کانالدریچهدار ،پتانسیل را به حالت آرامش برساند
 )4فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم ،پتانسیل غشا را از  +30به  -70میلیولت برساند

2525کدام گزینه ،عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکند؟ «در مراحل پتانسیل عمل در یک نقطه از غشای جسم یاختهایِ نورون حسی............... ،

باعث  ...............اختالف پتانسیل دو سوی غشا میشود».
 )1بازشدن کانالهای دریچهدار سدیمی ـ کاهش 	
 )3بستهشدن کانالهای دریچهدار سدیمی ـ کاهش 	

 )2بازشدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ـ کاهش
 )4بازشدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ـ افزایش

2626در هر یک از مراحل پتانسیل عمل در یک نقطه از غشا که اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال  ...............است ،قطعاً . ...............

 )1کاهش ـ نوعی کانال دریچهدار یونی باز است
 )3افزایش ـ میزان بار مثبت درونِ یاخته بیشتر از بیرون آن است

 )2افزایش ـ یونهای سدیم از یاخته خارج نمیشوند
 )4کاهش ـ خروج یونهای پتاسیم فقط از طریق کانالهای دریچهدار ممکن است

2727در بخشی از مراحل پتانسیل عمل که میزان بارهای مثبت درونِ یاخته  ...............مییابد ،به طور حتم . ...............

 )1افزایش ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا ،کاهش مییابد
 )3کاهش ـ دریچءه کانالهای سدیمی ،بسته است

 )2افزایش ـ کانالهای انتقالدهندءه پتاسیم ،غیرفعالاند
 )4کاهش ـ پتانسیل غشا کمتر از صفر است

2828با توجه به شکل زیر که منحنی تغییر پتانسیل غشای یک نورون را نشان میدهد ،کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور صحیح کامل میکند؟

«در نقطءه  ............... Aنقطءه ». ............... ،B

 )1همانند ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال کاهشیافتن است

 )2برخالف ـ امکان عبور یون سدیم از غشا وجود دارد
 )3برخالف ـ کانالهای دریچهدار سدیمی بسته هستند
 )4همانند ـ کانالهای نشتی و دریچهدا ِر غشا فعال هستند

2929منحنی زیر ،تغییر پتانسیل غشای یک نورون را نشان میدهد .با توجه به منحنی میتوان گفت که در ادامءه این فرایند . ...............

 )1کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته میشون د
 )2اختالف پتانسیل دو سوی غشا افزایش مییابد
 )3دریچءه برخی کانالها به سمت داخل غشا باز میشود
 )4بازشدن پمپ سدیم ـ پتاسیم ،منجر به ایجاد پتانسیل آرامش میشود

3030در طی فرایند پتانسیل عمل ،پس از آنکه کانالهای دریچهدار  ...............میشوند ،ابتدا . ...............

 )1سدیمی باز ـ فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم افزایش مییابد
 )3پتاسیمی باز ـ مصرف  ATPدر غشای یاخته افزایش مییابد

 )2پتاسیمی بسته ـ پتانسیل غشا به حالت آرامش بازمیگردد
 )4سدیمی بسته ـ خروج ناگهانی پتاسیم از یاخته شروع میشود

3131در غشای یک یاختءه عصبی ،در حالتی که  ...............است ،قطعاً . ...............

 )1کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی بسته ـ پتانسیل غشا -70 ،میلیولت است
 )2اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال تغییر ـ دریچءه نوعی کانال یونی باز است
 )3نوعی کانال دریچهدار باز ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال افزایش است
 )4پمپ سدیم ـ پتاسیم در حال فعالیت ـ شیب غلظت یونها تقریباً ثابت باقی میماند

3232در یک محل از غشای آسه ،هیچگاه  ...............مشاهده نمیشود.

 )1بازبودن همزمان کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی
 )3فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم و کانال دریچهدار سدیمی

 )2عبور دوطرفءه یونهای پتاسیم از مولکولهای غشایی
 )4فقط عبور یک نوع یون از هر کانالهای نشتی

3333کدام گزینه ،دربارءه هدایت پیام عصبی ،نادرست است؟

 )1هنگام هدایت پیام عصبی در طول یک دارینه ،کانالهای دریچهدار با فاصلءه زمانی باز میشوند.
 )2در دو سمت محل ایجاد پتانسیل عمل ،پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن منفی است.
 )3ایجاد پیدرپی پتانسیل عمل در طول یک آسه ،منجر به هدایت پیام عصبی میشود.
 )4پتانسیل هر دو نقطه از غشای یک آسه همواره همزمان با هم تغییر میکند.
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3434کدام گزینه ،عبارت مقابل را در مورد دارینءه یک یاختءه عصبی حسی ،به درستی کامل میکند؟ «در محل گره رانویه  ...............بخش پوشیدهشده

توسط غالف میلین ». ...............

 )1همانند ـ فعالیت کانالهای دریچهدار در هدایت پیام عصبی مؤثر است
 )3برخالف ـ پتانسیل غشا به صورت ناگهانی دچار تغییر میشود

 )2برخالف ـ پیام عصبی به صورت نقطه به نقطه هدایت میشود
 )4همانند ـ عبور پیام عصبی به صورت جهشی صورت میگیرد

3535چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «در رشتههای عصبی  ...............نسبت به رشتههای فاقد این ویژگی ،بیشتر است».
ب ـ قطور ،سرعت پیشروی پتانسیل عمل

الف ـ میلیندار ،سرعت هدایت پیام عصبی

ج ـ میلیندار ،تعداد کانالهای دریچهدار یونی

1 )1

د ـ قطور ،مدتزمان هدایت پیام عصبی

3 )3

2 )2

4 )4

3636در انسان ،امکان هدایت  ...............پیام عصبی در  ...............وجود ندارد.

 )2جهشی ـ طول یک رشتءه عصبیِ درون مخچه
 )4جهشی ـ هنگام ارسال پیام عصبی از نخاع به سمت مغز

 )1نقطه به نقطءه ـ جسم یاختهای انواع نورونها
 )3نقطه به نقطءه ـ بیشتر طول دارینءه نورون حسی نخاع

3737علت بیماری ام .اس ( )MSو عوارض آن به ترتیب کدام است؟

 )1اختالل در دستگاه ایمنی ـ اختالل در انتقال جهشی پیام عصبی
 )2آسیب گروهی از یاختههای پشتیبان ـ اختالل در هدایت پیام عصبی
 )3افزایش ضخامت میلین در برخی رشتههای عصبی ـ کاهش سرعت هدایت پیام عصبی
 )4حملءه گویچههای سفید به انواع یاختههای پشتیبان در مغز و نخاع ـ اختالل در بینایی و حرکت

3838کدام گزینه ،عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل میکند؟ «یکی از عالئم بیماری مالتیپل اسکلروزیس  ...............است که میتواند ناشی از ...............باشد».
 )1اختالل حرکتی ـ حملءه لنفوسیتها به یاختههای غیرعصبی در نخاع
 )3اختالل در بینایی ـ کاهش میلین در سیستم عصبی مرکزی

ِ
دندریت نورونهای حسی
 )2بیحسی ـ نابودی غالف میلین در اطراف
 )4لرزش ـ اختالل در ارسال پیامهای عصبی حرکتی

3939تصویر زیر میتواند مربوط به  ...............یاختءه عصبی  ...............ماهیچءه جلوی ران باشد و به هنگام هدایت پیام عصبی در نقطءه . ...............

م به طور ناگهانی وارد یاخته میشوند
 )1دارینءه ـ حسیِ ـ  ،Bیونهای سدی 
 )2آسءه ـ حرکتیِ ـ  ،Aابتدا همءه کانالهای دریچهدار یونی باز میشوند
 )3دارینءه ـ حرکتیِ ـ  ،Bنفوذپذیری غشا به یونها دچار تغییر میشود
 )4آسءه ـ حسیِ ـ  ،Aاختالف غلظت یونها به طور موقت تغییر میکند

4040با توجه به تصویر زیر که هدایت پیام عصبی در بخشی از یک یاختءه عصبی را نشان میدهد ،کدام گزینه قطعاً درست است؟

 )1در نقطءه  Aبرخالف نقطءه  ،Bپتانسیل آرامش برقرار است.
 )2در نقطءه  Bهمانند نقطءه  ،Cکانالهای دریچهدار یونی باز هستند.
 )3در نقطءه  Cبرخالف نقطءه  ،Dیونهای سدیم میتوانند به یاخته وارد شوند.
 )4در نقطءه  Dهمانند نقطءه  ،Aسه نوع پروتئین غشایی به حفظ پتانسیل غشا کمک میکنند.

4141تصویر مقابل ،هدایت پیام عصبی در آسءه نورون رابط را نشان میدهد .کدام گزینه ،صحیح است؟

 )1جهت حرکت پیام عصبی از  1به سمت  4است.
 )2پس از مدتی در نقطءه  ،3شدت خروج پتاسیم از یاخته کاهش مییابد.
 )3در نقطءه  2همانند  ،3ورود یک نوع یون به درون یاخته افزایش یافته است.
 )4در ادامءه هدایت پیام عصبی ،غلظت یونها در نقطءه  1و  4تغییر میکند.

4242چند مورد ،در محل همایه (سیناپس) ،قطعاً روی میدهد؟

ب ـ انتقال پیام بین دو یاختءه عصبی

		
الف ـ اتصال دو یاخته به یکدیگر

		
توسازی
ج ـ وقوع فعالیت سوخ 

1 )1

د ـ تغییر نفوذپذیریِ غشای یاختءه پسهمایهای

3 )3

2 )2

4343کدام گزینه ،عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکند؟ «ناقل عصبی ،همواره  ...............میشود».
		
 )1از پایانءه آسهای ترشح
		
 )3به گیرندههایی در غشا متصل

4 )4

 )2با مصرف انرژی در یاختههای عصبی تولید
 )4موجب ایجاد پتانسیل عمل در یاختءه هدف

4444کدام گزینه ،درست است؟

 )1هر پیک شیمیایی ترشحشده در پایانءه آسه ،ناقل عصبی است.
 )2هر ناقل عصبی در پی ادغام کیسههای غشایی با پایانءه آسه ،ترشح میشود.
 )3بازشدن هر کانال یونی در یاختههای عصبی ،وابسته به اتصال ناقل عصبی به آنهاست.
 )4تغییر پتانسیل غشای هر یاختءه هدف ناقل عصبی ،منجر به تولید پیام عصبی در آن میشود.
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4545ویژگی ناقل عصبی و گیرندءه آن به ترتیب کدام است؟

 )1درون ریزکیسهها ذخیره میشود ـ با انجام برونرانی از یاختءه سازندءه خود ترشح میشود.
 )2با مصرف  ATPاز یاختءه عصبی خارج میشود ـ موجب ورود نوعی یون به یاخته میشود.
 )3قادر به ورود به یاختءه سازندءه خود است ـ بیشتر اوقات از پروتئین ساخته میشود.
 )4با انتقال فعال به فضای همایهای وارد میشود ـ نوعی کانالِ دریچهدار است.

4646کدام گزینه ،عبارت مقابل را در مورد نورونهای متصل به ماهیچءه ران درست تکمیل میکند؟ «به طور معمول ............... ،نمیتواند محل  ...............باشد».
 )1آسءه نورون حسی ـ ترشح ناقل عصبی
 )3جسم یاختهای نورون حسی ـ حضور گیرندءه ناقل عصبی

 )2دارینءه نورون حسی ـ تولید پیام عصبی حسی
 )4جسم یاختهای نورون حرکتی ـ اتصال ناقل عصبی به گیرندءه خود

4747به طور عادی در بدن یک فرد ،تشکیل «همایه» بین کدام یاختهها مشاهده میشود؟
الف ـ نورون حرکتی و یاختءه ترشحی ب ـ نورون حرکتی و ماهیچءه صاف
د ـ نورون رابط و نورون حرکتی

3 )1

ه ـ نورون حسی و نورون رابط

4 )2

ج ـ ماهیچءه صاف و نورون حسی
و ـ نورون حرکتی و ماهیچءه قلبی

5 )3

6 )4

4848گیرندءه ناقل عصبی ،میتواند در غشای بخشی از یک یاختءه عصبی  ...............مشاهده شود ،که محل  ...............میباشد.

		
 )1حسی ـ حضور غالف میلین
		
 )3رابط ـ انجام سوخت و ساز

 )2حرکتی ـ دورشدن پیام عصبی از جسم یاختهای
 )4حرکتی ـ ورود ناقل عصبی به میانیاخته

4949در پی اتصال ناقلهای عصبی به گیرندءه خود ،کدام مورد قطعاً در یاختءه پسهمایهای روی میدهد؟

		
 )1تغییر فعالیت یاختءه عصبی
 )3بازشدن کانالهای دریچهدار سدیمی

 )2تغییر پتانسیل الکتریکی غشا
 )4افزایش اختالف پتانسیل دو سوی غشا

5050در بخشی از یک نورون که ناقلهای عصبی  ...............میشوند ،به طور حتم . ...............

		
 )1هدایت ـ میلین یافت نمیشود
 )3هدایت ـ پیام عصبی به جسم یاختهای نزدیک میشود

 )2ترشح ـ هدایت جهشی امکانپذیر نیست
 )4ترشح ـ گیرندءه ناقلهای عصبی تولید میشود

5151کدام گزینه ،عبارت مقابل را بهطور نامناسب کامل میکند؟ «به طور معمول ،هدایت پیام عصبی  ...............انتقال آن به یاختءه بعدی». ............... ،
 )1همانند ـ در بخشهای غیرآسهای یک نورون امکانپذیر است
 )3همانند ـ فقط توسط یاختءه عصبی صورت میگیرد

 )2برخالف ـ میتواند به صورت جهشی صورت گیرد
 )4برخالف ـ در بیماری ام .اس ،با اختالل مواجه میشود

5252چند مورد ،دربارءه هر کانال دریچهدار یونی (مؤثر در پتانسیل عمل) در غشای یک نورون ،درست است؟

الف ـ با توجه به میزان پتانسیل غشا ،نفوذپذیری خود را تغییر میدهد .ب ـ بدون مصرف انرژی ،یک نوع یون را از غشا عبور میدهد.

ج ـ در تعیین اختالف پتانسیل دو سوی غشا مؤثر است.

1 )1

2 )2

د ـ به عنوان گیرندءه ناقل عصبی عمل میکند.

3 )3

4 )4

5353کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «در همایءه تحریکی  ...............همایءه مهاری». ............... ،
 )1همانند ـ ناقلهای عصبی میتوانند به گیرندههایی در غشای یاختءه ماهیچهای متصل شوند
 )2برخالف ـ در ابتدا ،اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختءه پسهمایهای کاهش مییابد
 )3برخالف ـ با انجام برونرانی ناقلهای عصبی از یاختءه پسهمایهای ترشح میشوند
 )4همانند ـ کانالهای دریچهدا ِر سدیمی در یاختءه پسهمایهای فعال میشوند

5454کدام عبارت ،دربارءه هر ناقل عصبی تحریککنندءه ماهیچههای بدن انسان درست است؟

(سراسری  98ـ با تغییر)

 )2در پایانءه آسءه یاختءه پیشهمایهای (پیشسیناپسی) تولید میگردد.
 )1پس از انتقالِ پیام ،توسط آنزیمهایی تجزیه میگردد.
 )3به جایگاه ویژءه خود در درون یاختءه پسهمایهای (پسسیناپسی) متصل میشود )4 .از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی ،باعث بازشدن آن میگردد.

5555چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «در انسان ،ناقلهای عصبی پس از تغییر فعالیت کانالهای یونی در  ...............میتوانند ». ...............
الف ـ پایانءه آسه ـ به درون یاختءه سازندءه خود بازگردند

ب ـ جسم یاختهای نورون حرکتی ـ با درونبری به جسم یاختهای وارد شوند

ج ـ دارینءه نورون حرکتی ـ از غشایِ پایانءه آسهای عبور کنند

د ـ آکسون نورون رابط ـ فعالیت یک نورون دیگر را مهار کنند

1 )1

2 )2

3 )3

5656کدام گزینه ،نادرست است؟

 )1افزایش ورود ناقلهای عصبی به یاختههای عصبی میتواند منجر به بیماری شود.
 )2کاهش ترشح آنزیمِ تجزیهکنندءه ناقلهای عصبی ،منجر به اختالل در دستگاه عصبی میشود.
 )3افزایش میزان ناقل عصبی در فضای همایهای برخالف کاهش آن ،غیرطبیعی محسوب نمیشود.
 )4ناقلهای عصبی ترشحشده در چند همایه میتوانند همزمان بر روی یک یاختءه پسهمایهای مؤثر باشند.
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4 )4

5757در محل یک همایءه فعال در دستگاه عصبی مرکزی ،امکان مشاهدءه کدام مورد ،وجود ندارد؟

 )2عدم تغییر پتانسیل الکتریکی یاختءه پسهمایهای
 )4ورود ناقل عصبی به میانیاختءه نورون

 )1فرورفتگی در غشای یاختءه پسهمایهای
 )3ورود یونها به یاخته از طریق گیرندءه ناقل عصبی

5858کدام موارد ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «به طور طبیعی در یک یاختءه عصبی ،هیچگاه  ..................مشاهده نمیشود».
الف ـ فعالیت آنزیمهای رنابسپاراز بر روی دنا

ب ـ دورکردن پیام عصبی از جسم یاختهای توسط دارینه

ج ـ رونویسی ژنهای مؤثر در ساخت غالف میلین

د ـ همانندسازی مولکولهای دنا در هسته

« )1ب» و «ج»

« )3ب» و «د»

« )2الف» و «د»

()+12

« )4ج» و «د»

5959چند مورد ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در بدن انسان ،هر یاختهای که قادر به تولید جریان الکتریکی است» . .................. ،
الف ـ دارای کانالهای انتقالدهندءه یونها میباشد

()+12

ب ـ قادر به بیان ژن یا ژنهای سازندءه غالف میلین نیست

ج ـ به یکی از بافتهای تشکیلدهندءه دستگاه عصبی تعلق دارد

د ـ به طور پیوسته توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم ،دو نوع یون را جابهجا میکند

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

6060هر یاختهای که ژن سازندءه گیرندههای ناقل عصبی را رونویسی میکند ،چه مشخصهای دارد؟

 )2توسط آنزیمهای ویژهای ،ناقل عصبی را تولید میکند.
 )4فقط با آسءه نورونها همایه تشکیل میدهد.

 )1به کمک کانالهای دریچهدار خود ،پیام عصبی تولید میکند.
 )3حاوی ژنهای سازندءه میلین در ژنگان خود است.

6161امکان ساخت چند مورد از پروتئینهای زیر ،توسط ریبوزومهای موجود بر روی شبکۀ آندوپالسمی نورونهای دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد ؟

		
الف ـ پمپ سدیم ـ پتاسیم

ب ـ غالف میلین

		
ج ـ ناقلین عصبی

د ـ گیرندههای ناقلین عصبی

1 )1

3 )3

2 )2

()+12

()+12

4 )4

6262در غشای یک نورون حرکتی ،هر پروتئینی که  ،.................قطعاً . ..................

 )1به عنوان گیرنده برای نوعی پیک شیمیایی عمل میکند ـ دارای توانایی انتقال مواد از عرض غشا است
 )2دارای جایگاه فعال برای اتصال به نوعی پیشماده است ـ در تغییر میزان یونهای مایع خارجیاختهای ناتوان است
 )3در عبور یونها در جهت شیب غلظت از عرض غشا نقش دارد ـ از طریق دریچۀ خود میزان عبور یونها را کنترل میکند
 )4در اتصال فیزیکی با کربوهیدراتهای غشایی شرکت میکند ـ اطالعات آن در هستۀ یاختههای پشتیبان نیز قرار گرفته است

6363پمپ سدیم ـ پتاسیم موجود در نورونهای رابط ،امکان ندارد . ..................

()+12

()+12

 )1باعث کاهش انرژی فعالسازی نوعی واکنش درونیاختهای شود
 )2منجر به بازگشت پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش در دو طرف غشای نورون شود
 )3منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای درون راکیزه شود
 )4توسط رناتنهای موجود بر روی شبکۀ آندوپالسمی تولید شود

6464کدام گزینه ،دربارۀ هر یاختهای از بدن انسان سالم که توانایی بیان ژن رمزکنندۀ پروتئینهای غالف میلین را دارد ،درست است؟

()+12

6565به طور معمول ،وقوع چند مورد در نورونهای یک فرد بالغ ،دور از انتظار است؟

()+12

 )1در هدایت جهشی پیامهای عصبی در طول خود نقش ایفا میکنند.
 )2در رونویسی از ژنهای رمزکنندۀ ناقلین عصبی پروتئینی ناتوان هستند.
 )3در محافظت از نورونهای موجود در دستگاه عصبی مرکزی شرکت میکنند.
 )4تحت تأثیر انواع مختلفی از محرکها اختالف پتانسیل غشای خود را تغییر میدهند.
الف ـ فعالیت دو آنزیم دنابسپاراز در هر نقطۀ همانندسازی

ب ـ تولید مولکولهای  ATPدر سطح پیشماده درون راکیزهها

ج ـ تخریب پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای موجود در مولکول دنا

د ـ تولید ناقلین عصبی توسط رناتنهای موجود در درون شبکۀ آندوپالسمی

1 )1

2 )2
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3 )3

4 )4

1-1چند مورد ،از مشاهدات گریفیت است؟
الف ـ هر نوع تزریق باکتریهای پوشینهدار به موش ،موجب مرگ آن میشود.
ب ـ باکتریهای بدون پوشینه ،هیچگاه قادر به ایجاد بیماری در موشها نیستند.
ج ـ باکتریهای بیماریزا در موشها میتوانند به ششهای جاندار نیز وارد شوند.
د ـ عامل ایجادکنندءه بیماری در موشها فقط ترکیبات تشکیلدهندءه پوشینه نیست.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

2-2کدام گزینه ،در مورد دانشمندی درست است که اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیتهای او به دست آمد؟

 )1به امکان انتقال صفات بین باکتریها پی برد.
 )3باکتریهای بدون پوشینۀ کشتهشده را به موشها تزریق کرد.

 )2عامل مؤثر در انتقال صفات بین نسلها را شناسایی کرد.
 )4در هر یک از آزمایشهای خود ،باکتریهای زنده را به موشها تزریق کرد.

3-3ایوری و همکارانش پس از آنکه عدهای از دانشمندان نتایج به دست آمده از پژوهشهای آنها را قبول نکردند ،در ادامۀ آزمایشهای خود . ...............

 )1هر بخش از عصارۀ سانتریفیوژشده را به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه افزودند
 )2تمامی پروتئینهای موجود در عصارۀ استخراجشده از باکتریهای پوشینهدار را تخریب کردند
 )3به هر قسمت از عصارۀ باکتریهای پوشینهدار ،نوعی آنزیم تخریبکنندۀ مواد آلی افزودند
 )4مشاهده کردند که فقط در یکی از محیطهای کشت ،انتقال صفت صورت میگیرد

4-4گریفیت سعی داشت واکسنی برای بیماری  ...............تولید کند و در طی آزمایشهای خود . ...............

 )1آنفلوآنزا ـ تعداد زیادی باکتریهای پوشینهدار زنده را در ششهای موشهای مرده مشاهده کرد
 )2سینهپهلو ـ به ساخت آنزیمهای سازندۀ پوشینه در باکتریهای بدون پوشینه پی برد
 )3سینهپهلو ـ باکتریهای پوشینهدار زنده و کشتهشده را به موشها تزریق کرد
 )4آنفلوآنزا ـ با هر بار تزریق باکتریهای پوشینهدار شاهد مرگ موشها بود

5-5پس از آنکه گریفیت مقدار زیادی باکتری پوشینهدار زنده را در خون موشهای مرده مشاهده کرد ،کدام مورد مشخص شد؟

 )1همءه باکتریهای بدون پوشینه ،پوشینه ساخته بودند.
 )3عامل مؤثر در انتقال صفات از جنس نوکلئیک اسید است.

 )2مادءه وراثتی میتواند به یاختۀ دیگری منتقل شود.
 )4مادءه وراثتی نمیتواند از محیط به یاخته وارد شود.

6-6کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی کامل مینماید؟ «در هر یک از مراحل آزمایش گریفیت که موشها ». ...............
 )1مردند ،ژنگان بعضی از باکتریها درون خون موش دچار تغییر شد
 )2مردند ،دو نوع آنزیم پلیمراز بر روی ژن مؤثر در ساخت پوشینه فعالیت کردند
 )3زنده ماندند ،پادتن علیه باکتریهای ایجادکنندۀ سینهپهلو در بدن موش تولید نشد
 )4زنده ماندند ،باکتریهای فاقد پوشینه در بدن موش ،هومئوستازی خود را حفظ کردند

7-7باکتریهای استرپتوکوکوس نومونیای  ،...............در همۀ مراحلی از آزمایش گریفیت که . ...............

 )1فاقد پوشینه ـ موشها زنده ماندند ،توسط سیستم ایمنی موش نابود شدند
 )2دارای پوشینه ـ از گرما استفاده شد ،قادر به کاهش حجم هوای جاری نبودند
 )3بیماریزا ـ دو نوع از این باکتری به موش تزریق شد ،فقط در بدن موش ایجاد شدند
 )4غیربیماریزا ـ پوشینه ساخته شد ،همراه با نوع دیگر این باکتری به موش تزریق شدند

8-8کدام گزینه ،عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکند؟ «ایوری و همکارانش پس از آنکه در آزمایشهای خود ». ...............
 )1پروتئینهای موجود در عصارۀ باکتریهای پوشینهدار را تخریب کردند ،نخستین اطالعات در مورد مادۀ وراثتی را ارائه کردند
 )2به هر قسمت از عصارۀ باکتریهای پوشینهدار نوعی آنزیم تخریبکننده افزودند ،به چگونگی انتقال مادۀ وراثتی پی بردند
 )3عصارۀ باکتریهای پوشینهدار را در یک گریزانه (سانتریفیوژ) قرار دادند ،عامل اصلی در انتقال صفات را کشف کردند
 )4باکتریهای پوشینهدار زنده را در خون موش مرده مشاهده کردند ،به امکان انتقال مادۀ وراثتی و صفات پی بردند

9-9کدام گزینه ،دربارءه آزمایشهای ایوری و همکارانش نادرست است؟

 )1برای نخستین بار عامل مؤثر در انتقال صفات بین باکتریها را کشف کردند.
 )2در انواع آزمایشهای خود ،به عدم انتقال صفت توسط پروتئینها پی بردند.
 )3پس از تفکیک الیههای عصارءه باکتریها ،به هر الیه نوعی آنزیم تخریبکننده افزودند.

 )4با اضافهکردن محلول فاقد پروتئین به محیط کشت باکتریها ،موجب تغییر چهرءه جمعیت آنها شدند.
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1010کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «در آزمایش سوم ایوری  ...............آزمایش ». ...............

 )2همانند ـ چهارم گریفیت ،باکتریهای پوشینهدار ایجاد شد
 )4برخالف ـ سوم گریفیت ،از باکتریهای کشتهشده با گرما استفاده شد

 )1برخالف ـ اول آن ،از آنزیمهای تخریبکننده استفاده شد
 )3همانند ـ دوم آن ،عصارۀ یاختهای را در گریزانه قرار داد

1111در مورد ترتیب انجام مراحل آزمایشهای ایوری ،میتوان گفت پیش از  ،...............ابتدا  ...............انجام شد.

 )۱استخراج عصارۀ باکتریهای کپسولدار ـ افزودن آنزیم تخریبکنندۀ مادۀ آلی
 )2تولید مخلوطی از باکتریهای کپسولدار و بدون کپسول ـ جداسازی همۀ پروتئینها
 )3قراردادن عصارۀ استخراجشده از باکتریهای کشتهشدۀ پوشینهدار در گریزانه ـ بررسی امکان انتقال صفت
 )۴تخریب نوع خاصی مادۀ آلی در هر قسمت از عصاره ـ انتقال محتویات به محیط کشت حاوی باکتری بدون کپسول

1212براساس مدل مولکولی دنا که توسط واتسون و کریک ارائه شده است ،بیان کدام عبارت در مورد هر مولکول دنا صحیح است؟

 )1هر پیوند بین قند و فسفات از نوع فسفودیاستر است.
 )3بازهای مکمل ،دارای تعداد اتمهای هیدروژنی متفاوتی نسبت به هم هستند.

 )2بین هر دو نوکلئوتید مجاور ،پیوند هیدروژنی وجود دارد.
 )4تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در هر رشته ،برابر است.

1313کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ «طبق مدل پیشنهادی دنا ( )DNAتوسط دانشمندانی که مدل مولکولی نردبان مارپیچ را

ساختند و موفق به کسب جایزۀ نوبل شدند ............... ،است».

 )1دو رشتۀ پلینوکلئوتیدیِ هر دنا به دور یک محور فرضی پیچ خورده
 )2بین جفت بازهای مختلف در هر مولکول دنا ،تعداد پیوند یکسانی تشکیل شده
 )3بین قندهای دو نوع نوکلئوتید مجاور هم ،فقط یک پیوند فسفودیاستر تشکیل شده
 )4اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشتۀ دنا  ATGCباشد ،ترتیب نوکلئوتیدهای رشتۀ مکمل TACG

1414کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در نتیجءه تحقیقات صورتگرفته توسط  ...............بر روی مولکول دنا ............... ،مشخص ». ...............
 )1ویلکینز و فرانکلین ـ ابعاد مولکولی دنا ـ نشد
 )3واتسون و کریک ـ یکسانبودن قطر دنا در سراسر طول آن ـ شد

 )2چارگاف ـ مکملبودن نوکلئوتیدهایِ دو رشتءه دنا ـ شد
 )4گریفیت ـ ماهیت و چگونگی انتقال مادءه وراثتی بین باکتریها ـ نشد

1515کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «مدل مولکولی دنا نخستین بار توسط  ...............ارائه شد و براساس آن ». ...............
 )1ویلکینز و فرانکلین ـ دنا حالت مارپیچی و چندرشتهای دارد
 )2ویلکینز و فرانکلین ـ نوکلئوتیدهای مکمل موجب پایداری دنا میشوند
 )3واتسون و کریک ـ دو رشتءه مولکول دنا به دور یک محور فرضی ،پیچ خورده است
 )4واتسون و کریک ـ پیوندهایی با انرژی زیاد ،دو رشتءه سازندءه دنا را در کنار هم نگه میدارند

1616کدام گزینه ،دربارۀ نکات کلیدی مدلی که توسط واتسون و کریک برای دنا ( )DNAارائه شد ،نادرست است؟

 )1پیوند هیدروژنی بین جفت بازهای مکمل به صورت اختصاصی تشکیل میشود.
 )2قرارگیری جفت بازها در مقابل هم موجب قطر یکسان دنا ( )DNAدر سراسر آن میشود.
 )3وجود پیوندهایی با انرژی باال بین هر دو جفت باز موجب افزایش پایداری دنا ( )DNAمیشود.
 )4شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر رشتۀ دنا ( ،)DNAترتیب نوکلئوتیدهای رشتۀ مقابل را مشخص میکند.

1717کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی کامل مینماید؟ «در طی تحقیقات صورتگرفته در مورد مادۀ وراثتی ............... ،پس از  ...............برای

نخستین بار متوجه شد(ند) که ». ...............

 )1ایوری ـ اضافهکردن هر الیه از عصارۀ سانتریفیوژشدۀ باکتریها به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه ـ مادۀ وراثتی پروتئینی نیست
 )2گریفیت ـ تزریق باکتریهای فاقد پوشینه و باکتریهای پوشینهدار مرده به موش ـ پوشینه به تنهایی عامل مرگ موشها نیست
 )3چارگاف ـ اندازهگیری میزان همۀ انواع بازهای آلی در ساختار مولکول دنا ـ بازهای آلی دارای رابطۀ مکملی با یکدیگر هستند
 )4ویلکینز و فرانکلین ـ تهیۀ تصاویری از دنا با استفاده از پرتو ایکس ـ مولکول دنا بیش از یک رشته و حالت مارپیچی دارد

1818در کدام گزینه ،نام پژوهشگر با نتیجۀ پژوهشهایی که توسط او صورت گرفت ،منطبق است؟

 )1گریفیت ـ انتقال مادۀ وراثتی فقط بین نسلها صورت میگیرد.
 )2چارگاف ـ تعداد هر دو باز مکمل در یک مولکول دنا ،یکسان است.
 )3ایوری ـ تولید پوشینه بدون حضور پروتئین در یاخته امکانپذیر است.
 )4ویلکینز و فرانکلین ـ مولکول دنا قطعاً بیش از یک رشته و حالت مارپیچی دارد.

1919کدام گزینه ،عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکند؟ «وجه اشتراک پژوهشهای واتسون و کریک با  ،...............در آن است که ». ...............
 )۱ایوری ـ در مراحل مختلف آزمایشهای خود از گریزانه با سرعت بسیار باال استفاده نمیکردند
 )۲ویلکینز و فرانکلین ـ معتقد بودند مولکول دنا ،حاوی بیش از یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی است
 )۳چارگاف ـ در پژوهش خود ،یکی از بازهای نیتروژندار تکحلقهای مهم طبیعت را مد نظر قرار ندادند
 )۴مزلسون و استال ـ در نظر گرفتند دو رشتۀ دنا ،در شرایطی میتوانند از یکدیگر جدا شوند
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2020کدام گزینه ،عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میکند؟ «با توجه به پژوهشهای انجامشده توسط دانشمندی که  ...............به طور کامل مشخص ». ...............
 )1اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیتهای او به دست آمد ،ماهیت مادۀ وراثتی ـ شد
 )2برای نخستین بار نتیجه گرفت پروتئینها مادۀ وراثتی نیستند ،عامل اصلی در انتقال صفات ـ نشد
 )3با استفاده از پرتو ایکس ،از مولکولهای دنا تصاویری تهیه کرد ،دورشتهای و مارپیچی بودن مولکول دنا ـ شد
 )4بر روی دناهای جانداران تحقیق میکرد ،علت برابری تعداد بازهای آلی تکحلقهای و دوحلقهای در دنا ـ نشد

2121به دنبال پژوهشهای  ،...............ثابت شد که . ...............

 )1چارگاف ـ تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در نوکلئیک اسیدها برابر است
 )2ویلکینز و فرانکلین ـ در انسان دنای هستهای برخالف سیتوپالسمی ،خطی است
 )3واتسون و کریک ـ در وسط هر رشتۀ دنا ،هر مولکول قند با دو گروه فسفات پیوند دارد
 )4ایوری و همکارانش ـ پوشینۀ باکتریها به تنهایی عامل مرگ موشهای گریفیت نبوده است

2222در یک لنفوسیت موجود در مویرگهای کلیءه انسان ،هر نوکلئیک اسیدی که  ،...............به طور حتم . ...............

 )1از دو رشتءه غیریکسان تشکیل میشود ـ دارای پیوند فسفودیاستر بین قند و فسفات در واحدهای سازندءه خود است
 )2از تشکیل پیوند اشتراکی بین دو رشتءه پلینوکلئوتیدی تشکیل میشود ـ حاوی اطالعات وراثتی است
 )3درون هسته یافت میشود ـ در تعامل با انواعی از پروتئینهای هیستون ،فامتن را تشکیل میدهد
 )4قطر ثابتی در سراسر طول خود دارد ـ شامل مقدار یکسانی از بازهای آلی تک و دو حلقهای است

2323در گروهی از جانداران ،دنای هر فامتن به صورت خطی است و مجموعهای از پروتئینها همراه آن قرار دارند .کدام عبارت ،دربارۀ همۀ آنها ،درست است؟

 )1مولکولهای وراثتی در غشا محصور شدهاند.
 )2تعداد جایگاههای آغاز و پایان فعالیت هلیکازها برابر است.
 )3فقط دو نوع آنزیم در هر دوراهی همانندسازی فعالیت میکنند.
 )4ساخت هر رشتۀ دنا ( )DNAتوسط دو آنزیم دنابسپاراز ( DNAپلیمراز) صورت میگیرد.

2424به طور طبیعی در یک مولکول دنا ()DNAی استرپتوکوکوس نومونیا ،تعداد کدام مورد بیشتر از سایرین است؟

 )1پیوندهای فسفودیاستر

 )2پیوندهای قند ـ فسفات

 )3حلقههای آلی پنجضلعی

 )4پیوندهای میان قند و باز آلی

2525کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «در یاختههایی که مولکول(های) دنا ()DNAی اصلی آنها به غشای یاخته متصل ». ...............
 )1نیست ،امکان اتصال پروتئینهای غیرهیستونی به فامتن آنها وجود دارد
 )2است ،امکان وقوع فرایند همانندسازی در جهت رشد و نمو یاخته وجود دارد
 )3است ،امکان حضور نوکلئیک اسیدهایی با دو انتهای مولکولی متفاوت وجود ندارد
 )4نیست ،امکان وقوع فرایند همانندسازی در مراحل مختلفی از چرخۀ یاختهای وجود ندارد

2626چند مورد ،دربارۀ همۀ مولکولهایی که در یک یاختۀ جانوری ،در ذخیره و انتقال اطالعات نقش دارند ،صحیح است؟
الف ـ در فضایی احاطهشده توسط غشا ،ساخته شدهاند.

ب ـ توسط آنزیمهایی با توانایی ویرایش سنتز شدهاند.

ج ـ حاوی تعداد یکسانی از بازهای پورین و پیریمیدین هستند.

د ـ دارای دو انتهای متفاوت در هر رشتۀ پلینوکلئوتیدی خود هستند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

2727کدام عبارت ،دربارۀ مولکولی که به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته محسوب میشود ،درست است؟

 )1میتواند با از دست دادن فسفات ،در ساخت نوکلئیک اسیدهایی که قطر متفاوتی در طول خود دارند ،شرکت کند.
 )2میتواند از طریق گروههای فسفات خود در تشکیل پیوند فسفودیاستر شرکت کند.
 )3در ساختار آن ،باز آلی از طریق حلقۀ ششضلعی به قند متصل شده است.
 )4نمیتواند در فرایند ترجمۀ مولکولهای  mRNAمصرف شود.

2828کدام عبارت ،در مورد اطالعات وراثتی نادرست است؟

 )1هر بخشی از مولکول دنا ،اطالعات وراثتی را ذخیره میکند.
 )2اطالعات وراثتی میتواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
 )3در هر جاندار مولکولهای دنا ( )DNAو رنا ( )RNAدر ذخیره و انتقال اطالعات نقش دارند.
 )4ساخت هر آنزیم در بدن انسان ،نیازمند ساخت نوعی رنا ( )RNAبا استفاده از اطالعات وراثتی است.

2929کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «در انواع جانداران ،هر  ...............دارد ،به طور حتم ». ...............
 )1نوکلئوتیدی که در فامتن باکتری قرار ـ در ایجاد دو پیوند فسفودیاستر شرکت میکند
 )2نوکلئی 
ک اسیدی که دئوکسیریبوز ـ در مرحلۀ  Sچرخۀ یاختهای ساخته شده است
 )3نوکلئوتیدی که باز آلی دوحلقهای ـ در ساختار مادۀ وراثتی شرکت میکند

 )4نوکلئیک اسیدی که باز آلی تیمین ـ دارای دو انتهای متفاوت است
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3030کدام گزینه ،به درستی بیان شده است؟

 )1قند نوکلئوتیدهای غیرآزاد ،به حلقۀ ششضلعی هر باز آلی اتصال دارد.
 )2در یک دنای حلقوی ،تعداد پیوندهای فسفودیاستر بیشتر از بازهای آلی است.
 )3در برخی مولکولهای رنا برخالف مولکول دنا ،بازهای دوحلقهای با هم جفت میشوند.
 )4در تصویربرداری پرتو ایکس از مولکول دنا ،محل برقراری پیوندهای هیدروژنی روشن دیده میشود.

3131در ساختار نوکلئوتیدها ،هر جزئی که  ،...............میتواند در تشکیل پیوند  ...............شرکت کند.

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

3232کدام گزینه ،دربارءه یک یاختءه یوکاریوتی ،درست است؟

 )1در هر واحد سازندءه دنا ،قند پنجکربنی به یک حلقءه پنجضلعی از باز آلی متصل است.
 )2هر مولکول دنا ،حاوی یک گروه هیدروکسیل در انتهای آزاد هر رشتءه خود میباشد.
 )3هر نوکلئوتید دارای دو پیوند اشتراکی بین اجزای اصلی تشکیلدهنده است.
 )4در ساختار محصول نهایی هر ژن ،پیوندهای پپتیدی وجود دارد.

3333کدام عبارت ،به درستی بیان شده است؟

 )1هر دنای خطی در یک انتهای خود دارای گروه هیدروکسیل است.
 )2هر باز آلی در نوکلئوتیدها از طریق حلقۀ پنجضلعی خود به قند متصل است.
 )3هر پیوند قند ـ فسفات در مولکولهای دنا ،جزئی از یک پیوند فسفودیاستر است.
 )4در هر مولکول دنا ،دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی به دور محور فرضی پیچیده شده است.

3434در یک یاختۀ یوکاریوتی ،نوعی رنا که  ،...............به طور حتم . ...............

 )1در ساختار رناتنها شرکت میکند ـ توالی مشابه با رشتۀ الگوی ژن خود دارد
 )2در انتقال آمینواسید به رناتن نقش دارد ـ در محل تولید خود ،فعالیت نمیکند
 )3اطالعات را از دنا به رناتنها میرساند ـ با توالی دنای هستهای رابطۀ مکملی دارد
 )4در تنظیم بیان ژنها نقش مؤثری دارد ـ در یک انتهای خود ،گروه فسفات آزاد دارد

3535چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «به طور طبیعی ،ممکن است در ». ...............
الف ـ بین دو انتهای رشتۀ پلینوکلئوتیدی ،پیوند فسفودیاستر 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 نسبتهای مساوی در سراسر مولکول توزیع شوند

۱ )۱

۳ )۳

۲ )۲

		

۴ )۴

3636با توجه به دو نوع اسید هستهای موجود در یک یاختۀ یوکاریوتی ،کدام عبارت فقط دربارۀ هر مولکول نوکلئیک اسیدی درست است که تنها در

یک انتهای خود گروه فسفات آزاد دارد؟

 )2در ذخیره و انتقال اطالعات یاخته نقش دارد.
 )4مستقیماً در فرایند پروتئینسازی دخالت میکند.

 )1دارای پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ خود است.
 )3آنزیم سازندۀ آن فاقد توانایی نوکلئازی میباشد.

3737هیچگاه نمیتوان انتظار داشت که . ...............

 )1دو نوکلئوتید با قند متفاوت با هم رابطۀ مکملی تشکیل دهند
 )3در دئوکسیریبونوکلئیک اسیدها سه نوع باز تکحلقهای دیده شود

 )2بین نوکلئوتیدهای یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی پیوند هیدروژنی برقرار گردد
 )4در یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی ،گروه هیدروکسیل آزاد وجود داشته باشد

3838نوکلئوتیدی که باز آلی آن میتواند با بیش از یک نوع باز آلی رابطۀ مکملی برقرار کند ،میتواند . ...............

 )2بیشترین تعداد پیوند هیدروژنی را با باز مکمل خود برقرار کند
 )4با برخی از بازهای آلی دارای حلقۀ پنجضلعی رابطءه مکملی داشته باشد

 )1به عنوان رایجترین انرژی مورد نیاز یاختهها مصرف شود
 )3فقط در جایگاه فعال آنزیمهای دنابسپاراز و هلیکاز قرار گیرد

3939چند مورد ،عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «در جانداران همۀ مولکولهای دنا  ...............دارند».

ب ـ در یک انتهای خود گروه هیدروکسیل

الف ـ تعداد باز پورینی و پیریمیدینی برابر

ج ـ دو برابر پیوندهای قند ـ باز ،پیوند قند ـ فسفات

1 )1

د ـ به دور محوری فرضی پیچخوردگی

3 )3

2 )2

4040مولکول رنا  ...............مولکول دنا ،قطعاً  ...............است.

 )1همانند ـ دارای تعداد برابری باز پورینی و باز پیریمیدینی
 )3همانند ـ دارای رشتههای پلینوکلئوتیدی با سرهای متفاوت

4 )4

 )2برخالف ـ در ساختار خود دارای قند ریبوز
 )4برخالف ـ فاقد پیوند هیدروژنی
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