روزي نشست بر پارهسنگي
با انگشتاني گرهكرده در زير چانهاش
و خيره نگاهي تا بيانتها
آرامآرام شرا ِر وسوسهاي در رگهايش دويد
و ُهر ِم قدرتي سترگ ،ساقهاي بيقرارش را در هم نورديد
ناگاه به پا خاست
و گام در راهي نهاد
بيانتها
ـ انسان را ميگويم ـ
او ناچا ِر رفتن بود و يافتن
نيلي چرخ دهد.
شايد به اين اميد كه روزي ،بر فراز قلّهي دريافتن ،پاتابه وا ُكند و يَله بر
ِ
چارطاق ِ
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مقدمه مؤلف
هيچكس منتظر خواب تو نيست
                    كه به پايان برسد
                         سالها ميگذرند
                             و تو در قرن خودت ميخوابي
هيچ پروازي نيست
         برساند ما را به قطار دگران
                          مگر انگيزه و عشق
                                    مگر انديشه و علم
                                              مگر آينه و صلح
                                                         و تقال و تالش
بخت از آن كسي است كه مناجات كند با كارش
                   و در انديشهي يك مسئله خوابش ببرد
                                    و كتابش را بگذارد در زير سرش
                                                               و ببيند در خواب
                                                                       حل يك مسئله را
                                                                               باز با شادي يك مسئله بيدار شود
                               بخت از آن كسي است
                                              كه چنين ميبيند
                                                       و چنين ميفهمد
عشق به اوج رسيدن داد .چون عشق فرمان دهد ،محال سر تسليم فرود ميآورد.
سپاس و ستايش خدايي را كه به ما شوق آموختن ،قدرت پيمودن و
ِ
بهترين راه رسـيدن به موفقيت ،روشـنبودن هدف و سختكوشـي اسـت .هرجا ارادهاي هست ،راهي ميتوان يافت .در راه رسيدن به هدف هيچ
موفقيتي تصادفي نيسـت و هرآنچه پيش رو داريم ،نتيجهي عمل ماسـت و بدانيم كه هر موفقيت بزرگي برآيند صدها تالش كوچك اسـت كه
از سرمايهي جسمي و ذهني هر انسان و گرانبهاترين داشتهاش كه همان زمان باشد ،سرچشمه ميگيرد.
بهتر اسـت بدانيم كه اولويتبندي دقيق و شـفاف كارها تعيينكنندهي كيفيت زندگي ماسـت و ايمان بياوريم كه هيچ محدوديتي براي آنچه
ميتوانيم در زندگي بهدستآوريم ،وجود ندارد .هرآنچه را كه قلباً به آن اعتقاد داريم واقعيت زندگي ما ميشود ،پس بياييد براي ايجاد جهش
بزرگ در زندگي ،تصميم قاطع و تعهد به عمل داشتهباشيم.
دانشآموزان عزيز ،واكنشهاي شـجاعانه در برابر سـختيها كليد موفقيت اسـت .موفقيتي كه فردايي روشـنتر به ارمغان ميآورد .پس ترديد به
دل راه ندهيم و براي آيندهاي بهتر كوشاتر باشيم .با آرزوي موفقيت روزافزون براي تكتك شما.

توضیحاتی در رابطه با کتاب
در این کتاب سعی شده تمام نکات کتاب زیست شناسی یازدهم آورده شود .دقت کنید تستها براساس استاندارد کنکور سراسری طراحی شده
ٔ
ٔ
جنبه سنجشی دارند.
جنبه آموزشی و هم
است و تستها هم
تستها به نحوی طراحی و تنظیم شدهاند که دارای نکات انبوهی میباشند که آنها را بهخاطر داشته باشید .تستهای کتاب در سطح کنکور و
ٔ
مطالعه این کتاب نترسید!
حتی فراتر از آن هستند ،بنابراین از سواالت کنکور پس از
ٔ
مطالعه این کتاب و یادگیری نکات آن در کنار کتاب درسی ،به جرات میتوانیم بگوییم به هیچ کتاب و ٔ
جزوه دیگری نیاز ندارید و به راحتی می
با
توانید بر تستها غلبه کنید.
نوآوری در طراحی سـوال و چینش تیپهای گوناگون سـوال به گونهای متفاوت با سـایر کتابها و حتی کنکورهای ادوار گذشته از ویژگیهای این
کتاب می باشد.
تسـتهای ترکیبـی بـا مباحـث بعـدی از سـواالت گفتارها جـدا شـده و در انتهای فصل قـرار داده شدهاسـت ،اما تسـتهای ترکیبی با گذشـته در
گفتارهای کتاب جای گرفته است.
جا دارد از یکایک پرسـنل محترم نشـر دریافت به ویژه مدیر مسـئول محترم دکتر هامون سـبطی  ،آقای علی امین صادقیه و مدیر روابط عمومی
سرکار خانم زاهدی تشکر و قدردانی کنیم.
ٔ
دهنده راه آنان باشـیم
همچنین از پیشکسـوتان آموزش زیستشناسـی جنابان دکتر احمد باقری اقدم و منصور کهندل که اگر بتوانیم ادامه
افتخار بزرگیست ،سپاسگزاری مینماییم.
(رتبه  ۲۹کنکور  ،)۹۵دکتر متین جمالیان ٔ
الزم می دانیم از دکتر مهدی دیانی ،دکتر محمد قربانی ٔ
(رتبه  ۴۶کنکور  )۹۵و آقای مهران فتحی ،
آقای امیر قجر و حسین عمارلو که در ویراستاری علمی این کتاب یاری و همکاری کردند،صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.
همچنین از دانش آموزان پرتالش؛ خانمها کیمیا مالزاده و پرنیا جوادی که در بازخوانی کتاب همکاری کردند ،سپاسگزاری میکنیم.
ٔ
سـعه صدر را در آماده سـازی کتاب به خرج دادند ،صمیمانه تشـکر و
و در آخر از سـرکار خانم فرناز صفی که با دقت ،صبر و حوصله تمام نهایت
قدردانی میکنیم.

ً
ٔ
شـماره تماس
از صاحـب نظـران ،دبیـران و دانـش آمـوزان گرامـی تقاضـا داریم در صورت مشـاهده هر گونه کاسـتی حتمـا آن را از طریق  SMSبه

( 09121396739دکتر عمارلو) و یا ( 09136420089دکتر مختاری) بیان کنید.
برای مشاهده و کلیپهای آموزشی میتوانید از کانال تلگرامی  @ bioammarlouو یا اینستاگرام  dr. ammarlouاستفاده کنید.
بهترین خود باشید

ٔ
ٔ
علی محمد عمارلو (رتبه  14کنکور  72و دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران)
ٔ
میعاد مختاری (رتبه  25کنکور  95و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران)
«زمستان »1397
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تنظیم عصبی
گفتار 1

فصل اول

یاختههای بافت عصبی

ویژگیهای یاختههای بافت عصبی
.

ٔ
ٔ
1در انسان هر رشته عصبی که از ریشه شکمی نخاع خارج میشود ..........

 )1همواره توسط نورون حسی تحریک میشود.

 )2میتواند پیام عصبی را در شرایطی به جسم سلولی هدایت کند.

 )3پیام عصبی را به ماهیچهها منتقل میکند.

 )4میتواند با صرف انرژی ،ناقل عصبی را از فضای سیناپسی جذب کند.

2 .چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در هر جاندار پر یاختهای ،به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا »..........
الف ـ اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.
ٔ
ب ـ نفوذپذیری غشای یاخته پسسیناپسی تغییر نماید.
ج ـ مولکولهای شیمیایی به گیرندههای اختصاصی خود متصل گردند.
د ـ محتویات ریزکیسه (وزیکول) های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
3 .چند مورد عبارت مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «همه رشتههای عصبی واقع در یک عصب نخاعی ،میتوانند »..........
الف) پیامهای عصبی را از جسم یاختهای تا انتهای خود هدایت کنند .ب) ناقلهای عصبی را با برونرانی در فضای سیناپسی آزاد کنند.
ج) توسط نوعی یاختههای بافت عصبی ،عایقبندی شوند.

1 )1

2 )2

د) به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم ،غلظت یونهای خود را به حالت آرامش برگردانند.

3 )3

4 )4

4 .چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل میکند؟ «تارهای عصبی میلیندار برخالف تارهای عصبی بدون میلین ،میتوانند »..........
الف) پیامهای عصبی را به صرف انرژی کمتری هدایت میکنند.
ٔ
سازنده غالف میلین را بهصورت فعال درآورند.
ج) ژنهای

1 )1

2 )2

ب) میزان کمتری از یونها را به دو سوی غشا جابهجا نمایند.
د) پیامهای عصبی را با سرعت کندتری منتقل نمایند.

3 )3

ٔ
5 .در انسان برخی رشتههای عصبی که از ریشه شکمی نخاع خارج میشوند میتوانند..........

 )1پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
 )2فعالیت یاختههای غیرماهیچهای را تغییر دهند.
ٔ
واسطه فعالیت نوعی سلولهای غیرعصبی عایقبندی شوند.
 )3به
 )4ناقلهای عصبی را با برونرانی در فضای سیناپسی آزاد کنند.

4 )4

خط فکری زیستشناسی یازدهم

ٔ
6 .همه رشتههای عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند ،میتوانند ..........

 )1پیامهای عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند )2 .تحت شرایطی ،پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند.
ٔ
یاخته دیگر منتقل کنند.
 )4پیام عصبی را به
 )3توسط انواعی از سلولهای غیرعصبی ،عایقبندی شوند.

ٔ
7 .در یک یاخته عصبی مربوط به دستگاه عصبی پیکری ،رشتهای از هر نورون که پیام عصبی را از جسم یاختهای دور میکند .......... ،رشته یا رشتههایی
که پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند.......... ،

 )1برخالف ـ دارای انشعابات فراوان میباشد.
 )2مانند ـ توسط غالفی از جنس لیپید ،پوشانده شده است.
 )3مانند ـ واجد شبکه آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.
 )4برخالف ـ میتواند از طریق غشای خود به وزیکولهای سیناپسی بپیوندد.

ٔ
8 .همه یاختههای عصبی توانایی  ..........را دارند.

 )1انتقال پیام عصبی به نورونهای پسسیناپسی
 )3تحریکپذیری و تولید وزیکولهای محتوی ناقلهای عصبی

 )2هدایت و انتقال پیام عصبی به مراکز عصبی
ٔ
واسطه گرههای رانویه
 )4هدایت جهشی به

9 .چند مورد به نادرستی بیان شدهاند؟

ٔ
سازنده غالف میلین بهصورت جهشی صورت میگیرد.
الف) هدایت پیام عصبی در یاختههای
ب) در رشتههای میلیندار ،انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام میگیرد.
ج) نورون رابط واقع در نخاع به علت نداشتن غشاء در  MSآسیب نمیبیند.
د) بسیاری از نورونها الیهای از جنس غشا به نام غالف میلین را میسازند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1 0.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در هر جاندار پریاختهای ،به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا » ..........

 )1اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.
ٔ
یاخته پسسیناپسی تغییر نماید.
 )2نفوذپذیری غشای

ٔ
یاخته پیشسیناپسی ترشح گردد.
 )3پیکهای کوتاهبرد از
 )4مولکولهای شیمیایی به گیرندههای اختصاصی خود متصل گردند.
1 1.چند مورد ،به درستی بیان شده است؟
الف) غالف میلین توسط برخی سلولهای بافت عصبی ساخته میشود.
ب) در  MSبه علت از بین رفتن میلین اطراف یاختههای عصبی انتقال پیام عصبی جهشی صورت نمیگیرد.
ج) هر نورونی که هدایت جهشی دارد ،در  MSآسیب میبیند.
د) برخی از نورونها توانایی تولید الیهای از جنس غشا به نام غالف میلین را ندارند.

1 )1

2 )2

3 )3

1 2.کدام در مورد سلولهای نوروگلیا (پشتیبان) نادرست است؟

 )1در گرههای رانویه و در اطراف نورونهای رابط یافت نمیشوند.
 )2داربستهایی برای استقرار یاختههای عصبی ایجاد میکند.
 )3در دفاع از یاختههای عصبی و حفظ همایستایی مایع اطراف آنها نقش دارند.
 )4انواع گوناگونی دارند و تعداد آنها چند برابر یاختههای عصبی است.
1 3.بعضی از رشتههای عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند ،میتوانند ..........

 )1به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم ،غلظت یونهای خود را به حالت آرامش برگردانند.
 )2اطالعات اندامهای حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند.
 )3پیامهای عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
ٔ
واسطه فعالیت نوعی سلولهای عصبی عایقبندی شوند.
 )4به
2

4 )4

 :لوا لصفیبصع میظنت

ٔ
درباره دستگاه عصبی انسان درست است؟
1 4.کدام گزینه

 )1در یک عصب نخاعی ،پیام هر ٔ
رشته عصبی بهطور مستقل هدایت میشود.
 )2انواع پیامهای تولیدشده در هر اندام حسی ،ابتدا به قشر خاکستری مخ وارد میشود.
 )3پوشش خارجی اغلب اعصاب ،توسط سلولهای پشتیبان ساخته میشود.
ٔ )4
رشته بلند هر نورون ،پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت میکند.

ٔ
1 5.چند مورد از موارد زیر ویژگی همه یاختههای عصبی واقع در نخاع میباشد؟
الف) هدایت و انتقال پیام عصبی به یاختههای دیگر

ب) تحریکپذیری و تولید پیام عصبی

ج) استقرار در داربستهای ایجاد شده توسط سلولهای غیرعصبی د) توانایی هدایت جهشی پیام عصبی

1 )1

2 )2

3 )3

ٔ
1 6.کدام گزینه جمله روبهرا بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در انسان »..........

4 )4

 )1هر نورونی که باعث انقباض ماهیچههای اسکلتی شود ،از ٔ
ریشه شکمی نخاع خارج میشود.
ٔ )2
همه نورونهایی که پیام عصبی را به ماهیچههای مری میرسانند میتوانند فعالیت آنها را به شکل غیرارادی تنظیم کنند.

ٔ
یاخته پوششی میتواند فعالیت خود را تحت تأثیر نورونهای دستگاه عصبی پیکری تغییر دهند.
)3
 )4پردههای مننژ توسط مایع مغزی ـ نخاعی احاطه شدهاند.
1 7.کدام گزینه در ارتباط با یاختههای پشتیبان نادرست میباشد؟

 )1جزء بافت عصبی هستند اما سلول عصبی نیستند.
 )2فقط در اطراف رشتههای دارای غالف میلین مستقراند.
 )3در ایجاد حافظه کوتاهمدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت نقش دارند.
 )4در صورت اختالل در فعالیت آنها ،حفظ پتانسیل آرامش سلول دچار اختالل میگردد.
1 8.کدام گزینه نادرست است؟

 )1غالف میلین توسط برخی یاختههای بافت عصبی ساخته میشود.
 )2در اطراف یاختههای عصبی ،داربست سلولهای نورگلیا یافت میشوند.
 )3در همه مراکز عصبی یاختههای غیرعصبی یافت میشوند.
 )4در یاختههایی که میلین میسازند هدایت پیام عصبی جهشی است.

ٔ
1 9.کدام گزینه جمله روبهرو را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «برخی یاختههای»..........

 )1میلینساز توانایی هدایت و انتقال پیام عصبی را ندارند.
 )2عصبی ،توانایی ساخت غالف میلین را ندارند.
 )3بافت عصبی ،پیام عصبی را از محل پایانه آکسون به یاخته دیگر منتقل میکند.
 )4عصبی ،پوششی بهنام غالف میلین دارند.
20.چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل میکند؟ «همه رشتههای عصبی واقع در یک عصب نخاعی »..........
الف) دارای غالف میلین هستند و هدایت جهشی دارند.

ب) پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت میکنند.

ج) پیام عصبی را به سلول پسسیناپسی منتقل میکنند.

د) توسط یاختههای غیرعصبی محافظت میشوند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

21.نورون  ..........واقع در یک عصب نخاعی ..........

 )1رابط ـ فاقد غالف میلین است و هدایت غیرجهشی دارد.
 )2حرکتی ـ میلین داراست و میتواند در  MSآسیب ببیند.
 )3حسی ـ دندریت بلند دارد و انتهای آکسون آن در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.
 )4حرکتی ـ پیام عصبی را از ریشه شکمی خارج میکند و به یک نورون پسسیناپسی منتقل میکند.

3

خط فکری زیستشناسی یازدهم

ٔ
22.چند مورد از عبارات ،جمله مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «در بیماری ».......... MS
الف) بی حسی در مقابل آسیب به پا به دلیل از بین رفتن غالف میلین نورون در پا مشاهده میشود.
ب) اختالل در بینایی و از بین رفتن یاختههای مخروطی استوانهای مشاهده میشود.
ج) یاختههای پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین میسازند از بین میروند.
د) با آسیب مخچه حرکت مختل و فرد دچار بیحسی و لرزش میشود.

 )1صفر

1 )2

2 )3

3 )4

23.کدام گزینه صحیح است؟
ٔ
 )1نوار مغزی ،جریان الکتریکی ثبت شده در همه یاختههای بافت عصبی مغز است.
 )2وجود یاختههای رابط برای ارتباط نورونهای حسی و حرکتی در دیواره لوله گوارش الزم است.
یاخته نوروگلیا به خارجیترین ٔ
ٔ
ٔ
الیه آن نزدیک است.
هسته
 )3غالف میلین چندین الیه است که
 )4حرکات کرمی در ٔ
لوله گوارش فقط تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار است.

ٔ
درباره مالتیپل اسکلروزیس و عالئم آن درست است؟
24.کدام گزینه

حمله گویچههای سفید به ٔ
ٔ
همه انواع یاختههای پشتیبان در مغز و نخاع رخ میدهد.
)1
 )2جسم سلولی نورونهایی که در سیستم عصبی مرکزی قرار دارند از بین میرود و در نتیجه ارسال پیام عصبی به درستی انجام نمیشود.
رشته عصبی که پیام عصبی را به جسم سلولی واقع در ٔ
 )3سرعت هدایت جهشی ٔ
ریشه پشتی نخاع وارد میکند ،کاهش میدهد.
 )4میتوانند یاختههای غیرعصبی واقع در درخت زندگی ممکن است آسیب ببیند.

ً
25.هدایت پیام عصبی در  ..........قطعا به صورت  ..........رخ میدهد.

 )1هنگام ارسال پیام ازماهیچه به نخاع ـ نقطه به نقطه
		
 )3جسم یاختهای ـ جهشی

 )2آکسونها ـ نقطه به نقطه
ٔ )4
ماده سفید مغز ـ جهشی

26.چند مورد عبارت زیر را بهطور صحیح تکمیل میکند؟
«در انسان  ..........در محل همایه(سیناپس) با ترشح نوعی پیک شیمیایی میتواند باعث تغییر فعالیت  ..........شود».
ٔ
ٔ
ب) یاخته غیرعصبی ـ یاخته عصبی
		
الف) نورون حرکتی ـ نورون حسی
		
ج) نورون حسی ـ نورون حرکتی
ٔ
هـ) نورون سمپاتیک ـ یاختههای ماهیچه دیافراگم

2 )1

3 )2

د) نورون حرکتی ـ یاختههای برونریز یا درونریز

4 )3

5 )4

فعالیت یاختههای عصبی
27.یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد ،انرژی حاصل از عملکرد میتوکندری در این نورون ،صرف کدام مورد نمیشود؟

		
 )1سنتز مولکولهای ناقل عصبی

ٔ
گیرنده ویژهاش
 )2اتصال ناقل عصبی به

 )3برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی

 )4آزادسازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی

ٔ
ٔ
کننده ماهیچههای بدن انسان درست است؟
درباره هر ناقل عصبی تحریک
28.کدام عبارت،
ٔ
 )2به جایگاه ٔ
ویژه خود در درون یاخته پسسیناپسی متصل میشود.
 )1پس از انتقال پیام ،توسط آنزیمهایی تجزیه میگردد.
ِ
ٔ
 )3در ٔ
 )4از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی ،باعث بازشدن آن میگردد.
یاخته پسسیناپسی تولید میگردد.
پایانه اکسون
29.در یک سلول عصبی انسان ،فقط در شرایطی ...........

 )1کانالهای نشتی پتاسیمی ،خروج پتاسیم را از درون سلول ممکن میسازد.
 )2کانالهای دریچهدار سدیمی یا پتاسیمی بهطور همزمان بازمیگردند.
 )3پمپ سدیم ـ پتاسیم ،یونهای سدیم بیشتری را به درون سلول وارد مینماید.
 )4یونهای با بار مثبت از کانالهای دریچهدار عبور میکنند.

4
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ٔ
 30.به طور معمول چند مورد ،در ارتباط با یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟
ٔ
ٔ
الف ـ ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است.
ٔ
ٔ
ب ـ سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی (با قطر یکنواخت) ،مقدار ثابتی است.
ج ـ در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود میرسد ،فقط یک نوع یون از غشا میگذرد.
د) با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچهدار یونی ،مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
ٔ
درباره یک نورون حرکتی موجود در ماهیچه دو سر بازو که در حالت آرامش قرار دارد صحیح است؟
31.چند عبارت
الف) سدیم از طریق یک نوع کانال ،بدون صرف انرژی در جهت شیب غلظت وارد میانیاخته میشود.
ب) پتاسیم از طریق یک نوع پروتئین کانالی با انتشار تسهیل شده وارد مایع بینیاختهای میشود.
ج) نفوذپذیری غشا به یونهای پتاسیم بیشتر از نفوذپذیری غشا به یونهای سدیم است.
د) سدیم بر خالف شیب غلظت و با صرف انرژی توسط نوعی پروتئین از نورون خارج میشود.
ه) پتاسیم با انتقال فعال و با صرف انرژی برخالف شیب غلظت وارد میانیاخته میشود.

2 )1

3 )2

4 )3

ٔ
ٔ
درباره یک نورون حرکتی ماهیچه دو سر بازو که در حالت آرامش قرار دارد صحیح است؟
32.چند عبارت

5 )4

الف) سدیم همانند پتاسیم از مایع بینیاختهای وارد میانیاخته میشود.
ب) سدیم همانند پتاسیم از میانیاخته وارد فضای بینیاختهای میشود.
ج)کانالهای دریچهدار سدیمی همانند کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند.
د) پروتئینی که سدیم را از سلول خارج میکند با فعالیت خود تولید  ADPرا در سلول افزایش میدهد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

33.بهطور معمول کدام عبارت ،در خصوص یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟

 )1در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به کمترین مقدار خود برسد ،فقط یک نوع یون از غشا عبور میکند.
نقطه متوالی یک ٔ
 )2سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو ٔ
رشته عصبی (با قطر یکنواخت) ،مقدار ثابتی است.
 )3با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچهدار یونی ،مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.
رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در ٔ
 )4ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از ٔ
نقطه مجاورش وابسته است.

ٔ
34.چند عبارت جمله روبهرو را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «زمانی که پتانسیل غشای یک نورون از  -70به  +30میرسد »..........
الف) در محل گرههای رانویه پتانسیل عمل ایجاد میشود.
ب) کانال دریچهدار پتاسیمی بسته میشود.
ج) فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بیشتر میشود.
د) پتاسیم با صرف انرژی از سلول خارج میشود.
ه) سدیم از طریق دو نوع کانال بهصورت غیرفعال وارد سلول میشود.

2 )1

3 )2

4 )3

ٔ
35.چند عبارت جمله روبهرو را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در یک گره رانویه از یک نورون »..........

5 )4

الف) زمانی که کانال دریچهدار پتاسیمی باز میشود ،مقدار سدیم درون سلول بیشتر از زمان آرامش است.
ب) در پی بسته شدن کانال دریچهدار پتاسیمی ،تراکم پتاسیم داخل افزایش خواهد یافت.
ج) بعد از بسته شدن کانال دریچهدار سدیمی ،تراکم پتاسیم درون سلول کمتر از زمان حالت آرامش خواهد شد.
ً
د) زمانی که پتاسیم از دو نوع کانال خارج میشود ،قطعا کانالهای دریچهدار سدیمی بسته هستند.
ه) پس از پایان پتانسیل عمل ،سدیم میانیاخته کاهش خواهد یافت.

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
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36.چند عبارت در ارتباط با پمپ سدیم پتاسیم صحیح است؟
الف) در یاختههای عصبی و غیرعصبی یافت میشوند و هنگام فعالیت آن تولید فسفات آزاد ،در میان یاخته افزایش مییابد.
ٔ
ب) در پی فعالیت بیشتر آن ،انتشار تسهیل شده گلوکز از غشای یاخته ُپرز به مایع بینیاختهای افزایش مییابد.
ج) در پی کمکاری تیروئید و کاهش فعالیت راکیزهها فعالیت این پمپ کاهش مییابد.
د) در پی فعالیت آن غلظت پتاسیم مایع بینیاختهای کاهش مییابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

37.چند عبارت در ارتباط با پروتئینی که باعث ورود فعال پتاسیم به یاختههای عصبی میشود ،صحیح است؟
ٔ
کلسترول دو الیه غشاء قرار دارد.
الف) در مجاورت فسفولیپیدها و
ِ
ب) در پی فعالیت بیشتر آن ،ورود گلوکز و سدیم به یاختههای پوششی پرز افزایش مییابد.
ج) در پی فعالیت بیشتر آن ،غلظت سدیم میان یاخته کاهش مییابد.
د) در پی کاهش فعالیت آن ،جذب بیشتر آمینواسیدها از غشای یاخته پرز کاهش مییابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

38.چند عبارت در ارتباط با پروتئینی که باعث خروج فعال سدیم از یاختههای عصبی میشود ،صحیح است؟
ٔ
الف) در پی فعالیت بیشتر آن ،غلظت پتاسیم در میان یاخته ُپرز روده افزایش مییابد.
ب) در پی فعالیت بیشتر آن ،تولید  ADPدر میان یاخته افزایش مییابد.
ج) فعالیت آن میتواند وابسته به زنجیره انتقال الکترون واقع در غشای داخلی میتوکندری باشد.
د) در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی  ،غلظت پتاسیم مایع بین یاختهای سلولهای عصبی کاهش مییابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
ٔ
39.چند عبارت جمله مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «همه پروتئینهایی که در ورود سدیم به درون نورون نقش دارند »..........
الف) با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی سدیم را عبور میدهند.
ب) با رسیدن پتانسیل غشاء به  +30بسته میشوند.
ج) با تحریک یاخته عصبی باز میشوند تا سدیم از آنها عبور کند.
ٔ
د) هنگام بسته بودن کانالهای پتاسیمی ،به طور قطع سدیم از همه آنها عبور میکند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
40.چند عبارت در مورد همه پروتئینهایی که در جابهجایی سدیم در غشاء نورون نقش دارند صحیح است؟
الف) با انتشار تسهیلشده و بدون صرف انرژی سدیم از آنها عبور میکند.
ب) آنزیمهای غیرپروتئینی در سنتز آنها نقش دارند.
ج) زمانی که پتانسیل غشا ،از  -70به  +30میرسد ،سدیم را وارد سلول میکنند.
د) هنگامی که کانالهای دریچهدار پتاسیمی باز هستند ،سدیم از آنها عبور نمیکند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
41.کدام گزینه جمله روبهرو را به طور نادرست کامل میکند؟ «در ارتباط با پتانسیل غشای سلولهای عصبی هنگامی که »..........

 )1اختالف پتانسیل سلول از  +20به  +10میرسد ،پتاسیم از طریق دو نوع کانال از سلول خارج میشود.
 )2اختالف پتانسیل دو سوی غشا از  -20به  -10میرسد ،کانالهای دریچهدار سدیمی باز هستند.
 )3کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند غلظت یونهای سدیم و پتاسیم با حالت آرامش یکسان است.
 )4پتانسیل عمل به پایان رسید ،با فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم ،غلظت یونها به حالت آرامش باز میگردد.
42.کدام گزینه در ارتباط با پمپ سدیم پتاسیم صحیح است؟

 )1فعالیت شدید آن میتواند اثرات سوء انتشار بیش از حد یون سدیم را به خارج از یاخته خنثی کند.
ً
 )2با هر بار فعالیت خود ،ضمن مصرف یک مولکول  ،ATPمجموعا سبب انتقال  5یون با بار مثبت میشود.
 )3در تمام مدتی که اختالف پتانسیل غشای یاخته عصبی  -70است ،شدت فعالیت این پمپ یکسان است.
 )4فعالیت این پمپ و کانال دریچهدار سدیمی همسو در جهت منفی کردن پتانسیل داخل یاخته نسبت به خارج است.
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43.کدام گزینه در رابطه با نورونهای دستگاه عصبی خودمختار نادرست است؟

 )1ورود سدیم به درون سلول و خروج پتاسیم از آن ،همواره بدون صرف انرژی است.
 )2در حالت آرامش سدیم همانند پتاسیم ،هم وارد سلول و هم از سلول خارج میشوند.
 )3در اختالف پتانسیل صفر ،غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با هم برابر است.
 )4در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،یون پتاسیم با صرف انرژی وارد سلول میشود.
44.کدام گزینه در مورد نورونهای دستگاه عصبی پیکری نادرست است؟

 )1در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،یونهای سدیم با صرف انرژی از سلول خارج میشوند.
 )2کانالهای دریچهداری که دریچه آنها در سمت داخل یاخته است ،در رسیدن سلول به پتانسیل آرامش نقش دارند.
 )3هنگام باز شدن کانالهای دریچهداری که دریچه آنها در سمت خارج یاخته قرار دارد ،پتانسیل غشاء  -70است.
 )4زمانی که سدیم از طریق دو نوع کانال وارد سلول میشود ،کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند.
45.کدام گزینه در ارتباط با کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی درست میباشد؟

 )1هنگامی که اختالف پتانسیل داخل و خارج سلول به  +30رسید ،کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی بسته میشوند.
ٔ
دریچه کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی در سمتی از غشاست که غلظت یون ویژه آن کانال ،در آن سمت کمتر است.
)2
ً
 )3زمانی که پتانسیل دو سوی غشا به صفر میرسد ،قطعا کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته و سدیمی باز هستند.
 )4این کانالها برخالف پمپ سدیم ـ پتاسیم بدون صرف انرژی فعالیت میکنند.
46.کدام گزینه در ارتباط با پتانسیل عمل نادرست است؟

 )1در شروع پتانسیل عمل ،کانالهای دریچهدار سدیمی باز و پتاسیمی بسته میشوند.
 )2در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار سدیمی ،یونهای پتاسیم از طریق دو نوع کانال از سلول خارج میشوند.
 )3هنگامی که کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند ،سدیم با انتشار تسهیل شده وارد سلول میشود.
 )4در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،غلظت سدیم میانیاخته نورون کاهش مییابد.

ٔ
47.چند عبارت جمله زیر را بهطور صحیح تکمیل میکند؟
«پس از پایان پتانسیل عمل »..........

الف) بیشتر شدن غلظت یون پتاسیم در داخل سلول ،ناشی از باز شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی است.
ب) کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشوند و ورود سدیم به داخل نورون کاهش مییابد.
ج) با فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم ،غلظت پتاسیم آب میانبافتی کاهش مییابد.
د) سدیم از طریق یک نوع پروتئین با انتقال فعال از نورون خارج میشود.
ه) دو نوع پروتئین در جابهجایی یون پتاسیم در غشای نورون نقش دارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

48.کدام گزینه در ارتباط با پتانسیل عمل یک نورون نادرست است؟

 )1زمانی که کانالهای دریچهدار پتاسیمی باز میشوند ،غلظت سدیم درون نورون در بیشترین حالت خود است.
 )2زمانی که پتانسیل غشاء  +20باشد ،بهطور قطع کانالهای دریچهدار سدیمی باز و کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند.
 )3زمانی که کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند ،غلظت پتاسیم درون نورون در کمترین حالت خود قرار دارد.
 )4پس از پایان پتانسیل عمل ،در مایع بین یاختهای ،غلظت یونهای سدیم افزایش و پتاسیم کاهش مییابد.
49.ناقلهای عصبی که در سلولهای عصبی ساخته میشوند ..........

 )1توسط آنزیمهایی در فضای سیناپسی تجزیه و یا جذب سلول پسسیناپسی میشوند.
 )2با اتصال به کانالهای نشتی باعث باز شدن آنها میشوند.
 )3در مقایسه با هورمونها ،مسافت کوتاهتری را در خون طی میکنند.
 )4نفوذپذیری غشای یاخته پسسیناپسی را نسبت به یونها تغییر میدهند.
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ٔ
50.چند مورد تکمیلگر صحیح جمله روبهرو است؟ «بهطور معمول ،انتقالدهندههای عصبی »..........
الف) در مقایسه با هورمونها ،مسافت کوتاهتری را در خون طی میکنند.
ب) در پاسخ به محرکهای متفاوتی ساخته و آزاد میشوند.
ج) پاسخهای سریع و کوتاهمدتی را سبب میشوند.
د) متنوع میباشند و در هماهنگ کردن فعالیتهای بدن نقش دارند.
هـ) از انتهای برخی رشتههایی که از جسم سلولی نورونها بیرون زدهاند ،آزاد میشوند.

1 )1

2 )2

ً
ٔ
51.در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسون ،قطعا ..........

3 )3

4 )4

 )1پیام عصبی به دندریت نورون پسسیناپسی منتقل میشود.

 )2وزیکولهای سیناپسی به فضای سیناپسی آزاد میشوند.

 )3پتانسیل الکتریکی سلول پسسیناپسی تغییر میکند.

 )4کانالهای سدیمی در نورون پسسیناپسی باز میشوند.

52.وزیکولهای حامل پیام درد به غشای  ..........سلول  ..........خود متصل میشوند.

 )1آکسون ـ پسسیناپسی

ٔ
سازنده
 )2دندریت ـ

ٔ
سازنده
 )3آکسون ـ

 )4دندریت ـ پسسیناپسی

ٔ
53.چند عبارت جمله مقابل را بهطور نادرست تکمیل میکند؟«هر ناقل عصبی که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون میشود بهطور قطع »..........
ٔ
الف) میتواند با ورود به یاخته پسسیناپسی سبب تغییر در فعالیت الکتریکی آن گردد.
ب) با باز کردن کانالهای دریچهدار سدیمی ،سبب ایجاد پتانسیل عمل میشود.
ج) از انتهای آکسون نورون پیشسیناپسی آن آزاد شده است.
د) توسط آنزیمهایی در فضای سیناپسی تجزیه میشود.

1 )1

2 )2

3 )3

ٔ
54.کدام گزینه جمله مقابل را بهطور نادرست تکمیل میکند؟ «ناقلهای عصبی »..........

4 )4

ٔ
یاخته پسسیناپسی ،به پروتئینی به نام گیرنده متصل میشوند.
 )1پس از رسیدن به غشای

 )2با اتصال به نوعی کانال ،سبب باز کردن آن میشوند.
 )3با تغییر نفوذپذیری غشای یاخته پسسیناپسی به یونها ،پتانسیل الکتریکی آن را تغییر میدهند.
ٔ
یاخته پسسیناپسی از ورود بیش از حد پیام عصبی جلوگیری میکند.
 )4با ورودشان به
55.کدام گرینه صحیح میباشد؟

 )1همه رشتههای عصبی میلیندار ،پیام عصبی را از جسم سلولی به صورت جهشی تا انتهای خود هدایت میکنند.
 )2بخش احاطهکننده هر عصب بر خالف بخش احاطهکننده رشتههای عصبی میلیندار ،دارای رشتههای کالژن و االستیک است.
 )3تنها راهحل برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام؛ جذب دوباره ناقل به یاخته پیشسیناپسی میباشد.
 )4سرعت هدایت پیام عصبی در آکسون نورون رابط بیش از دندریت آن میباشد.
56.کدام گزینه در ارتباط با فعالیت یاختههای عصبی صحیح است؟

 )1یاختههای عصبی بخش حرکتی دستگاه عصبی ،میتوانند فعالیت یاختههای بافت پوششی و ماهیچهای را تغییر دهند.
 )2در یاختههای عصبی ،اندامکهای غشادار تنها در جسم یاختهای یافت میشوند.
 )3همه رشتههای عصبی میلیندار توانایی انتقال پیام عصبی را دارند.
 )4در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه آکسون ،با فرایند برونرانی کیسهچههای سیناپسی به فضای سیناپسی آزاد میشوند.
57.کدام گزینه صحیح است؟

 )1تنها کاهش میزان میلین به دلیل اختالل در هدایت پیام باعث بیماری میشود.
 )2با هر تغییر پتانسیل غشای نورون ،از انتهای آکسون ناقل عصبی آزاد میشود.
 )3غشای نورون پس سیناپسی در محل سیناپس ،فرو رفته است.
 )4در گرههای رانویه و فواصل بین آنها ،کانالهای دریچهدار وجود دارند.
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پاسخنامه

تنظیم عصبی
1 .گزینه 4

فصل اول

ریشـه شـکمی نخاع خارج میشـوند آکسـون نورون حرکتی هسـتند و جسـم سـلولی ٔ
ٔ
ٔ
همه آنها در ٔ
ماده
همه رشـتههای عصبی که از

خاکستری نخاع قرار دارد.
ً
گزینه « »1نادرست .نورون حرکتی ممکن است مستقیما توسط نورون حسی و یا نورون رابط تحریک شود و همچنین ممکن است توسط نورون رابط
مهار شود.
گزینه « »2نادرسـت .آکسـون میتواند پیام عصبی را از جسـم سـلولی تا انتهای خود هدایت کند ولی دقت کنید که هیچ آکسـونی نمیتواند پیام
عصبی را به جسم سلولی هدایت کند.
ٔ
گزینه « »3نادرست .بعضی از آکسونهای ریشه شکمی نخاع فعالیت غدد را تنظیم مینماید.
گزینـه « »4درسـت .از انتهـای آکسـون ناقـل عصبـی بـا فعالیـت برونرانی (با صرف انـرژی) آزاد میشـود .پس از انتقـال پیـام ،مولکولهای ناقل
ٔ
ٔ
یاخته
دوباره ناقل به انتهای آکسون
باقیمانده باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری کنند .این کار با جذب
پیشسیناپسی (نه پسسیناپسی) انجام میشود .همچنین آنزیمهایی که از یاختهها ترشح میشوند میتوانند ناقل عصبی را تجزیه کنند.

2 .گزینـه 1

«الـف» نادرسـت .در هـر جانـدار پریاختـهای اثر محرک بـه پیام عصبـی تبدیل نمیشـود.برای مثـال در قار چهای پریاختـهای ،آغازیان

پریاختهای و یا گیاهان ،اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمیشود
ٔ
«ب و د» نادرست .در قار چهای پریاختهای ،آغازیان پریاختهای و یا گیاهان ،یاخته عصبی و سیناپس وجود ندارد
«ج» درست .در پریاختگان ،یاختهها نمیتوانند از یکدیگر مستقل باشند و در آنها مولکولهای شیمیایی به گیرندههای اختصاصی خود متصل
میگردند.

3 .گزینه 2

در یک عصب نخاعی دو نوع رشته عصبی یافت میشود .الف) دندریت حسی .ب) آکسون حرکتی

«الف» نادرست .دندریتها برخالف آکسونها نمیتوانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
«ب» نادرست .دندریتها برخالف آکسونها توانایی آزاد کردن ناقل عصبی را ندارند.
«ج» و «د» درسـت .هـم دندریـت نـورون حسـی و هـم آکسـون نورون حرکتـی میلیندار هسـتند و هدایت جهشـی دارند و میلین آنها توسـط برخی
یاختههای بافت عصبی (به نام نوروگلیا) سـاخته میشـود .هر دو رشـته پمپ سـدیم پتاسـیم دارند و به کمک این پمپ غلظت یونهای خود را به
حالت آرامش بازمیگرداند.

4 .گزینه 2

«الف» و «ب» درسـت .در تارهای عصبی میلیندار هدایت پیام عصبی به صورت جهشـی اسـت و در گرههای رانویه صورت میگیرد.

یعنی در تمام طول نورون هدایت صورت نمیگیرد بنابراین یونهای کمتری در دو سوی غشا جابهجا میشوند و انرژی کمتری مصرف میشود.
«ج» نادرست .دقت کنید که ٔ
ٔ
سازنده غالف میلین را دارند ولی این ژنها در یاختههای عصبی فعال نیستند .بلکه در برخی
همه نورونها ژنهای
یاختههای غیرعصبی به نام نوروگلیا فعال هستند .این یاختهها جزء بافت عصبی محسوب میشوند.
«د» نادرست .در این یاختهها سرعت هدایت پیام عصبی به علت وجود غالف میلین بیشتر است.
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5گزینه  2گزینه « »1نادرستٔ .
همه آنها آکسون بوده و پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت میکنند.
ٔ
ریشه شکمی نخاع خارج میشوند ،آکسون نورون حرکتی هستند که برخی از آنها آکسون نورونهای
گزینه « »2درست .رشتههای عصبی که از
ٔ
(یاخته بافت پوششی) را تنظیم نمایند.
سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند و میتوانند فعالیت غدد

.

ٔ
یاخته عصبی وارد
6گزینه  2گزینه « »1نادرست .یک نورون دو نوع رشته دارد :الف :دندریت (دارینه)؛ رشتهای است که پیامها را دریافت و به جسم
میکند .ب :آکسون (آسه)؛ رشتهای است که پیام عصبی را از جسم یاختهای تا انتهای خود که ٔ
پایانه آکسون نام دارد ،هدایت میکند .پیام عصبی از

گزینه « »3نادرستٔ .
همه آنها توسط فعالیت نوعی سلولهای غیرعصبی (غالف میلین) عایقبندی شوند.
گزینه « »4نادرستٔ .
همه آنها میتوانند ناقلهای عصبی را با برونرانی در فضای سیناپسی آزاد کنند.

ٔ
ٔ
ٔ
محل ٔ
یاخته دیگر (نورون یا سلولهای ماهیچهای یا سلولهای بافت پوششی در غدهها) منتقل
یاخته عصبی يا به
یاخته عصبی به
پایانه آکسون یک

میشود .توجه کنید که دندریت نمیتواند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کند .دندریتها توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند.
گزینه « »2درسـت .منظور از رشـتههای عصبی ،دندریت و آکسـونها هسـتند که زوائد سیتوپالسـمی هسـتند که از جسم سلولی خارج شدهاند و
میتوانند پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغییر دهند.
گزینه « »3نادرسـت .رشـتههای عصبی که متعلق به دسـتگاه عصبی خودمختار هسـتند ،از نوع رشـتههای عصبی حرکتی هستند و دندریتهای
نورون حرکتی بر خالف آکسون آن فاقد میلین است.
گزینـه « »4نادرسـت .هیـچ دندریتـی در هیـچ جای دنیا توانایی انتقـال پیام عصبی و آزاد کردن ناقـل عصبی را ندارد .در هر نـورون انتقال فقط از
انتهای آکسون صورت میگیرد.

7 .گزینه 4

آکسون (آسه) رشتهای از نورون است که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند و دندریت (دارینه) رشتهای از نورون است که پیام

را به جسم یاختهای نزدیک میکند.
گزینه « »1نادرسـت .دسـتگاه عصبی پیکری دارای نورونهای حرکتی اسـت .هر نورون حرکتی آن چندین عدد دندریت منشـعب دارد و یک عدد
آکسون از جسم سلولی آن خارج شده است.
گزینه « »2نادرست .در نورونهای حرکتی دندریت بر خالف آکسون ،فاقد غالف میلین است.
گزینه « »3نادرست .دندریت و آکسون فاقد هسته و سانتریول هستند .هر نورون یک هسته دارد که در جسم سلولی آن واقع شده است.
گزینه « »4درسـت .آکسـون بر خالف دندریت توانایی انتقال پیام عصبی را دارد .محتویات وزیکولهای سیناپسـی از انتهای آکسون با اگزوسیتوز
(برونرانی) آزاد میشوند .در صورتی که دندریت توانایی آزاد کردن ناقل عصبی را ندارد.

8 .گزینه 3

گزینه « »1نادرست .نورونهای حرکتی عصب نخاعی پیام عصبی را به ماهیچه یا غده (سلولهای غیرعصبی) منتقل میکنند.

گزینه « »2نادرست .نورونهای حرکتی پیام عصبی را از مراکز عصبی به اندامهای اجراکننده (ماهیچه یا غده) منتقل میکنند.
گزینـه « »3درسـتٔ .
همـه انـواع یاختههای عصبی ،حسـی ،رابـط و حرکتی توانایـی تحریکپذیری و تولیـد وزیکولهای حـاوی انتقالدهندههای
عصبی را دارند.
گزینه « »4نادرست .نورونهای رابط واقع در نخاع فاقد غالف میلین هستند و هدایت جهشی ندارند.

.

9گزینه « 4الف» نادرسـت .غالف میلین توسـط سـلولهای غیرعصبی به نام پشتیبان ساخته میشود .این یاختهها توانایی هدایت پیام عصبی
ً
را ندارند .هر سلول سازنده غالف میلین ،قطعا توانایی تولید ،هدایت و انتقال پیام عصبی را ندارد.
«ب» نادرست .در رشتههای میلیندار ،هدایت (نه انتقال) پیام عصبی به صورت جهشی انجام میگیرد.
«ج» نادرست .نورونهای رابط واقع در نخاع غشاء دارند .ولی غالف میلین ندارند؛ برای همین در  MSآسیب نمیبینند.
«د» نادرست .توجه کنید که هیچ یاخته عصبی (هیچ نورونی) در هیچ جای دنیا میلین نمیسازد .بیشتر نورونها توسط غالف میلین پوشانده شدهاند.

1 0.گزینه 4
گزینه « »1نادرست .در هر جاندار پریاختهای اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمیشود.برای مثال در قار چهای پریاختهای ،آغازیان پریاختهای و
یا گیاهان ،اثر محرک به پیام عصبی تبدیل نمیشود
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ٔ
یاخته عصبی و سیناپس وجود ندارد
گزینه « 2و  »3نادرست .در قار چهای پریاختهای ،آغازیان پریاختهای و یا گیاهان،

گزینه « »4درست .در پریاختگان ،یاختهها نمیتوانند از یکدیگر مستقل باشند و در آنها مولکولهای شیمیایی به گیرندههای اختصاصی خود
متصل میگردند.

1 1.گزینـه 1

ٔ
یاخته پشـتیبان سـاخته میشـود .ولی اگر بگویند توسـط
«الـف» درسـت .غلاف میلین توسـط برخی سـلولهای بافـت عصبی به نام

سلولهای عصبی ساخته میشود غلط است.
«ب» نادرست .انتقال جهشی نیست .بلکه هدایت که جهشی است مختل میشود.
«ج» نادرسـت .در مالتیپـل اسـکلروزیس ( )MSدسـتگاه عصبـی محیطی (مثل اعصاب نخاعی) آسـیب نمیبیند .بنابرایـن نمیتوان گفت که هر
ً
رشتهای که غالف میلین دارد در ( )MSالزاما آسیب میبیند.
«د» نادرست .توجه کنید که هیچ یاخته عصبی (هیچ نورونی) در هیچ جای دنیا میلین نمیسازد.
1 2.گزینه  1گزینه « »1نادرسـت .در اطراف جسـم سـلولی ٔ
همه نورونها و در اطراف گرههای رانویه ،سـلولهای پشتیبان یافت میشود .توجه کنید
کـه در اطـراف ٔ
همه نورونها نوروگلیا یافت میشـود ،که در دفاع از یاختههای عصبی و حفظ همایسـتایی مایـع اطراف آنها (حفظ مقدار طبیعی
یونها) نقش دارند؛ ولی در اطراف این نورونها آن نوعی از سلولهای پشتیبان که غالف میلین میسازند وجود ندارد.
گزینه « »3« ،»2و « »4درست .سلولهای پشتیبان انواع گوناگونی دارند و میتوانند در دفاع از یاختههای عصبی و حفظ همایستایی مایع اطراف
آنها شرکت کنند و همچنین داربستهایی را برای استقرار یاختههای عصبی ایجاد میکنند..

1 3.گزینـه 3

گزینـه « »1نادرسـتٔ .
همـه رشـتههای عصبی (دندریت و آکسـون) ،پمپ سـدیم ـ پتاسـیم ،کانال نشـتی و کانالهای دریچهدار سـدیمی و

پتاسیمی دارند و میتوانند پتانسیل الکتریکی غشاء خود را تغییر دهند .چون در صورت سؤال گفته است ،بعضی رشتهها ،بنابراین این گزینه غلط است.
گزینه « »2نادرسـت .رشـتههای عصبی که به دسـتگاه عصبی پیکری تعلق دارند ،از نوع رشـتههای عصبی حرکتی هسـتند ،بنابراین این رشـتهها
پیام عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی به اندامهای اجراکننده مانند ماهیچه و غدهها انتقال میدهند.
گزینـه « »3درسـت .یـک نورون حرکتی دارای چندین عدد دندریت و یک عدد آکسـون اسـت .توجه کنید که دندریتهـا نمیتوانند پیام عصبی را
از جسـم سـلولی تا انتهای خود هدایت کنند و همچنین توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند .فقط آکسـون یعنی فقط برخی رشـتههای دسـتگاه
عصبی پیکری میتوانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
ٔ
واسـطه فعالیـت نوعی سـلولهای غیرعصبی (نـه عصبی) به نام سـلولهای
گزینـه « »4نادرسـت .توجـه کنیـد کـه آکسـون نورونهـای حرکتی به
پشتیبان عایقبندی میشود.

1 4.گزینه 1

ٔ
رشته عصبی (آکسون یا دندریت) پیام عصبی بهطور مستقل هدایت میشود.
گزینه « »1درست .در هر

گزینه « »2نادرست .در نورونهای حسی اعصاب نخاع پیامهای عصبی ابتدا به نخاع وارد میشود.
گزینـه « »3نادرسـت .غلاف میلیـن دور رشـتههای عصبی اسـت (نـه دور عصب) .توجه کنید که هر عصب از هزاران رشـته عصبی سـاخته شـده،
هر عصب نخاعی توسـط بافت پیوندی رشـتهای احاطه شـده اسـت .در فضای بین سـلولهای بافت پیوندی رشـتهای پروتئین کالژن و االسـتیک
(رشتههای کشسان یا ارتجاعی) وجود دارد که توسط یاختههای این بافت ساخته میشود .در بافت پیوندی متراکم (رشتهای) ،میزان رشتههای
کالژن از بافت پیوندی سست بیشتر ،تعداد یاختههای آن کمتر و ماده زمینهای آن نیز اندک است ولی انعطافپذیری آن کمتر است.
گزینه « »4نادرست .در نورونهای حسی نخاع ،دندریت بلندتر از آکسون است .دندریت پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت میکند .در نورون
ٔ
رشته کوتاه (آکسون) پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت میکند.
حسی نخاع،

1 5.گزینه 3

در نخاع نورونهای حسی ،حرکتی و رابط یافت میشود.

«الف» درست .تمامی نورونها در هدایت و انتقال پیام عصبی به یاختههای دیگر نقش دارند.
«ب» درست .از ویژگی تمام نورونها تحریکپذیری و تولید پیام عصبی است.
«ج» درست .در اطراف ٔ
همه نورونها ،سلولهای پشتیبان با ایجاد داربست در استقرار نورونها نقش دارند.
«د» نادرست .نورونهای رابط توانایی هدایت جهشی پیام عصبی را ندارند.
35
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1 6.گزینه  2گزینه « »1نادرست .اعصاب مغزی میتوانند باعث انقباض ماهیچههای اسکلتی شوند در حالی که از ٔ
ریشه شکمی نخاع خارج نمیشوند.
ماهیچـه صاف اسـتٔ .
ٔ
ٔ
گزینـه « »2درسـتٔ .
همه نورونهایـی که پیـام عصبی را به
ماهیچـه اسـکلتی و انتهـای مری
الیـه ماهیچـهای در ابتـدای مـری
ماهیچههای مری میرسانند (چه دستگاه عصبی پیکری و چه دستگاه عصبی خودمختار) میتوانند فعالیت آنها را به شکل غیرارادی تنظیم کنند.
ٔ
ماهیچه اسکلتی تأثیرگذار است.
گزینه « »3نادرست .نورونهای دستگاه عصبی پیکری تنها بر
گزینه « »4نادرست .فضای بین پردههای مننژ توسط مایع مغزی نخاعی پر شدهاست.

1 7.گزینه 2

گزینه « »1درست .سلول پشتیبان جزء بافت عصبی است اما یک سلول غیر عصبی میباشد.

گزینه « »2نادرست .یاختههای پشتیبان انواع گوناگونی دارند .این یاختهها داربستهایی را برای استقرار یاختههای عصبی ایجاد میکنند.آنها
در دفاع از یاختههای عصبی و حفظ همایستایی مایع اطراف و تولید غالف میلین نیز دارای نقش هستند.
گزینـه « »3درسـت .یاختههـای پشـتیبان در عملکـرد نورونهـای اسـبک مغـز تأثیر گذاشـته و در ایجـاد حافظه کوتاهمـدت و تبدیـل آن به حافظه
بلندمدت نقش دارند.
گزینـه « »4درسـت .یاختههـای پشـتیبان در حفـظ همایسـتایی و تعادل یونها نقـش دارند و در صورت اختلال در فعالیت آن ،پایداری پتانسـیل
آرامش سلول دچار اختالل میگردد.

1 8.گزینه 4

گزینه « »1درست .غالف میلین توسط برخی سلولهای نوروگلیا در بافت عصبی ساخته میشود.

گزینه « »2درست .برخی از سلولهای نوروگلیا در ساخت داربست در اطراف نورونها نقش دارند.
گزینه « »3درست .در ٔ
همه مراکز عصبی در اطراف نورون ،سلولهای غیرعصبی پشتیبان یافت میشود.
گزینه « »4نادرسـت .توجه کنید که سـلولهای پشـتیبان میلین را میسـازند .این سـلولها ،نورون عصبی نیسـتند و توانایی هدایت و انتقال پیام
عصبی را ندارند.

1 9.گزینه 3

گزینه « »1نادرسـت و گزینه « »3درسـت .بافت عصبی از یاختههای عصبی (نورون) و یاختههای پشـتیبان (نوروگلیا) تشـکیل شـده

اسـت .تعداد یاختههای پشـتیبان چند برابر یاختههای عصبی اسـت و انواع گوناگونی دارند .همه این یاختهها (نه برخی) میتوانند پیام عصبی
را هدایت کنند و انتقال دهند.
گزینه « »2نادرست .هر یاخته عصبی توانایی تولید میلین را ندارند (نه برخی).
گزینه « »4نادرست .بیشتر یاختههای عصبی میلین دارند (نه برخی).

20.گزینه 2

«الف» درست .هر عصب نخاعی دارای دندریت حسی و آکسون حرکتی است که میلیندار هستند و هدایت جهشی دارند.

«ب» نادرست .آکسون نمیتواند پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت کند .آکسون فقط پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند.
«ج» نادرست .دندریت پیام را به سوی جسم سلولی هدایت میکند و قدرت انتقال پیام عصبی را ندارد.
«د» درست .اطراف ٔ
همه رشتههای عصبی سلولهای نوروگلیا مشاهده میشود و نورونها توسط این یاختههای غیرعصبی محافظت میشوند.

21.گزینه 3

گزینه « »1نادرست .در عصب نخاعی نورون رابط مشاهده نمیشود.

گزینه « »2نادرست .در بیماری  ،MSغالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی (نه محیطی) و در مغز و نخاع آسیب میبیند.
گزینه « »3درست .نورون حسی واقع در یک عصب نخاعی دندریت بلند دارد و انتهای آکسون آن در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد.
ٔ
ریشه شکمی خارج میشوند با ماهیچه
گزینه « »4نادرست .آکسون نورون حرکتی با یک نورون سیناپس برقرار نمیکند .نورونهای حرکتی که از
ٔ
یاخته غیرعصبیاند سیناپس برقرار میکنند.
یا غدد که

22.گزینه 3

«الف» نادرست .غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی (نه پا) تخریب میشود.

«ب» نادرست .در بیماری  MSتخریب غالف میلین مشاهده میشود نه تخریب سلولهای مخروطی و استوانهای.
«ج» درست .در بیماری  MSیاختههای میلینساز در دستگاه عصبی مرکزی آسیب میبینند.
«د» درست .در بیماری  MSبا آسیب به مخچه حرکت فرد مختل و فرد دچار بیحسی و لرزش میشود.
36

:لوا لصف همان خساپیبصع میظنت

23.گزینه 3

گزینه « »1نادرسـت .نوار مغزی جریان الکتریکی ثبت شـده یاختههای عصبی اسـت .در بافت عصبی یاخته عصبی و غیرعصبی در کنار

یکدیگر مشاهده میشود.

ٔ
یاخته عصبی رابط فقط در مغز و نخاع وجود دارد.
گزینه « »2نادرست.
یاخته نوروگلیا به خارجیترین ٔ
ٔ
ٔ
الیه آن نزدیک است.
هسته
گزینه « »3درست .غالف میلین چندین الیه است که
ٔ
ماهیچه مخطط وجود دارد و حرکات کرمی ابتدای مری تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکری است.
گزینه « »4نادرست .ابتدای مری

24.گزینه 4

ٔ
حمله گویچههای سفید تنها به غالف میلین در مغز و نخاع رخ میدهد.
گزینه « »1نادرست.

گزینه « »2نادرست .جسم سلولی نورونها توسط غالف میلین احاطه نشده و از بین رفتن غالف میلین روی آن تأثیر ندارد.
گزینه « »3نادرست .مالتیپل اسکلروزیس تنها روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیرگذار است.
گزینه « »4درست .در بیماری مالتیپل اسکلروزیس یاختههای غیرعصبی واقع در درخت زندگی میتوانند آسیب ببیند.

25.گزینه 4

گزینه « »1نادرست .دندریت نورون حسی دارای میلین بوده و هدایت در آن جهشی است.

گزینه « »2نادرست .آکسون نورون حرکتی دارای میلین بوده و هدایت در آن جهشی است.
ً
گزینه « »3نادرست .جسم یاختهای قطعا فاقد میلین بوده و هدایت در آن نقطه به نقطه میباشد.
گزینه « »4درستٔ .
ماده سفید مغز حاوی رشتههای میلیندار بوده و هدایت در آن به صورت جهشی میباشد.

26.گزینه 2

«الف نادرست .نورون حرکتی هیچگاه توانایی تغییر فعالیت نورون حسی را ندارد.

«ب» درست .گیرندههای غیرعصبی توانایی تغییر فعالیت یاختههای عصبی را دارند.
«ج» درست .نورون حسی توانایی برقراری سیناپس با نورون حرکتی را دارد.
«د» درست .نورون حرکتی میتواند با یاختههای غدد برونریز یا غدد درونریز سیناپس برقرار کند.
ٔ
ٔ
ماهیچه اسکلتی بوده و تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار نمیگیرد.
ماهیچه دیافراگم
«هـ» نادرست.

27.گزینه 2

سنتز و ساخت ناقلین عصبی و آزادسازی ناقلین عصبی (برونرانی) و برقراری پتانسیل آرامش (فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم)

با صرف انرژی است .ولی اتصال ناقل عصبی به گیرنده خود بدون صرف انرژی است که خارج از سلولها در مایع بین سلولی صورت میگیرد.

28.گزینـه 4

ٔ
یاخته پیشهمایهای میشـوند یا توسـط
گزینـه « »1نادرسـت .ناقـل عصبـی پـس از انتقال پیام عصبـی یا با آندوسـیتوز دوبـاره وارد

آنزیمهایی تجزیه میگردد.
ٔ
ٔ
گزینه « »2نادرسـت .ناقلهای عصبی وارد یاخته پسسیناپسـی نمیشـوند بلکه پس از رسـیدن به غشـای یاخته پسهمایهای به پروتئینی به نام
ٔ
یاخته پسسیناپسی قرار دارد متصل میشود.
گیرنده که در غشای
گزینه « »3نادرست .ناقلهای عصبی در جسم سلولی یا اکسون یاختههای عصبی تولید میگردند.
گزینه « »4درسـتٔ .
همه ناقلهای عصبی از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی و بازکردن آن ،سـبب تغییر نفوذپذیری غشـای یاخته پسهمایهای
ٔ
یاخته پسهمایهای را تغییر میدهند.
به یونها میشوند و پتانسیل الکتریکی

29.گزینه 4

گزینه « »1و « »3نادرسـت .کانالهای نشـتی سـدیمی و پتاسیمی و پمپ سدیم ـ پتاسیم همواره در غشا در هر شرایطی فعال هستند

و یونها را از عرض غشا عبور میدهند.
گزینه « »2نادرست .کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی هیچگاه بهطور همزمان باز نیستند.
گزینه « »4درست .کانالهای دریچهدار سدیمی یا پتاسیمی فقط در شرایط خاصی در طی پتانسیل عمل باز میشوند.
یاختـه عصبی فاقـد میلین برای هدایـت پیام در ٔ
ٔ
همه نقاط پتانسـیل عمل ایجاد میشـود .اما دقـت کنید ایجاد
30.گزینـه « 1الـف» نادرسـت .در یـک
پتانسیل عمل میتواند در اثر اتصال ناقل عصبی به غشاء و انتقال پیام صورت گیرد.
نقطه متوالی یک ٔ
«ب» درست .در یاخته عصبی فاقد میلین سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو ٔ
رشته عصبی (با قطر یکنواخت) ،مقدار ثابتی است.
«ج» نادرست.در هر حالتی هم سدیم و هم پتاسیم از عرض غشاء عبور میکنند.
«د» نادرست .هیچگاه هر دو نوع کانال دریچهدار یونی،همزمان با یکدیگر بسته نمیشوند.
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31.گزینه 4

ٔ
همه عبارتها صحیح هستند.

yپتانسیل آرامش

ٔ
یاختـه عصبـی فعالیـت عصبی ندارد ،در دو سـوی غشـای آن اختالف پتانسـیلی در حـدود  -70میلیولت اسـت .این اختالف پتانسـیل را
وقتـی
پتانسیل آرامش مینامند.
در حالـت آرامـش ،یاختههـای عصبـی زنـده مقدار  Na +در بیرون غشـا بیشتر از داخل آن اسـت و در مقابل مقـدار  K+در درون یاخته ،بیشتر
است .در غشای این یاختهها انواعی از مولکولهای پروتئینی وجود دارند که به عبور یونهای سدیم و پتاسیم از غشا کمک میکنند.
1ـ مقدار  Na +در خارج سلول زیاد است و در داخل سلول کم است برای همین  Na +با انتشار تسهیل شده در جهت شیب غلظت ،بدون صرف
انرژی از طریق کانالهای همیشه باز (بدون دریچه یا کانالهای نشتی) به صورت غیرفعال وارد سلول میشود.
2ـ مقدار  K+در داخل سـلول بیشتر از خارج سـلول اسـت .برای همین  K+با انتشـار تسهیل شده از طریق کانالهای همیشه باز (بدون دریچه
یا کانالهای نشـتی) در جهت شـیب غلظت ،بدون صرف انرژی به صورت غیرفعال از سـلول خارج میشـود .در حالت اسـتراحت نفوذپذیری غشا
به  K+بیشتر از نفوذپذیری آن به سدیم است برای همین مقدار  K+که از سلول خارج میشود بیشتر از سدیمی است که وارد سلول میشود،
به همین دلیل بیرون سلول مثبت و داخل سلول به نسبت بیرون منفی است.
3ـ در حالت آرامش کانال دریچهدار سدیمی و کانال دریچهدار پتاسیمی هر دو بستهاند.
4ـ پمپ سدیم ـ پتاسیم فعال است و با انتقال فعال با صرف انرژی و بر خالف شیب غلظت با صرف یک عدد  ATPسه عدد سدیم را از سلول خارج

و دو عدد  K+را وارد آن میکند .در حال آرامش سـدیم و پتاسـیم هم وارد و هم خارج میشـوند .این پمپ یک پروتئین حامل (ناقل) اسـت که در
همه نورونها و ٔ
غشاء ٔ
همه نورونها و ماهیچهها است.
همه تارهای ماهیچهای وجود دارد .این پمپ عامل اصلی حفظ پتانسیل آرامش در ٔ

32.گزینـه 4

«الـف» درسـت .در هـر حالتـی سـدیم از طریـق کانالهای نشـتی و پتاسـیم از طریق پمپ سـدیم پتاسـیم از مایع بینیاختـهای وارد

میانیاخته میشود.
«ب» درست .در هر حالتی پتاسیم از طریق کانالهای نشتی و سدیم از طریق پمپ سدیم پتاسیم از میانیاخته وارد مایع بینیاختهای میشود.
«ج» درست .کانالهای دریچهدار سدیمی همانند کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته در طی پتانسیل آرامش بسته هستند.
«د» درست .پمپ سدیم ـ پتاسیم ،سدیم را از سلول خارج میکند که در طی فعالیت خود و مصرف  ،ATPتولید  ADPرا در سلول افزایش میدهد.
ٔ
ٔ
رشـته عصبـی (با قطر
نقطـه متوالی یک
33.گزینـه  2گزینـه « »2درسـت .در یاختـه عصبـی فاقـد میلیـن سـرعت هدایـت پیام عصبـی در بین هـر دو
یکنواخت) ،مقدار ثابتی است.
گزینه « »1نادرست .دقت کنید که در هر حالتی هم سدیم و هم پتاسیم از عرض غشاء عبور میکنند.
گزینه « »3نادرست .هیچگاه هر دو نوع کانال دریچهدار یونی،همزمان با یکدیگر بسته نمیشوند.
یاخته عصبی فاقد میلین برای هدایت پیام در ٔ
ٔ
همه نقاط پتانسـیل عمل ایجاد میشـود .اما دقت کنید ایجاد پتانسـیل
گزینه « »4نادرسـت .در یک
عمل میتواند در اثر اتصال ناقل عصبی به غشاء و انتقال پیام صورت گیرد.

34.گزینه 1

«الف و هـ» صحیح است.

yپتانسیل عمل

ٔ
یاخته عصبی تحریک میشود در محل تحریک ،اختالف پتانسیل دو سوی غشای آن بهطور ناگهانی تغییر میکند و داخل یاخته از بیرون آن،
وقتی
مثبتتر میشود ،پس از مدت کوتاهی ،اختالف پتانسیل دو سوی غشا ،دوباره به حالت آرامش برمیگردد .به این تغییر ،پتانسیل عمل میگویند.
در غشای یاختههای عصبی ،پروتئینهایی به نام کانالهای دریچهدار وجود دارند که با تغییر ولتاژ باز میشوند و یونها از آنها عبور میکنند.
1ـ ابتـدا ناقـل عصبـی (مثـل اسـتیل کولین) بـه گیرندههای خود کـه میتواند همان کانالهای دریچهدار سـدیمی باشـد ،متصل و غشـای یاخته
تحریک میشود.

ٔ
گیرنده خود ،کانالهای دریچهدار سـدیمی باز میشـوند و یونهای سـدیم فراوانی با انتشـار تسهیل شده ،بدون صرف
2ـ با اتصال ناقل عصبی به
انرژی در جهت شـیب غلظت از طریق دو نوع کانال وارد یاخته میشـود .بنابراین بار الکتریکی درون آن ،مثبتتر شـده و به  +30میرسـد .زمانی
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که پتانسیل درون نورون از  -70به  +30میرسد ،کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند ،اگر بگویند بسته میشوند غلط است .چون از قبل
بسته بودهاند.
3ـ پس از زمان کوتاهی یعنی در  +30کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشوند و کانالهای دریچهدار پتاسیمی باز میشوند و یونهای پتاسیم
در جهت شـیب غلظت با انتشـار تسـهیل شـده (بدون صرف انرژی) از طریق دو نوع کانال از نورون خارج میشوند .و پتانسیل درون نورون از +30
به  -70میرسد.
4ـ پس از مدت کوتاهی یعنی در پایان پتانسـیل عمل ،کانالهای ولتاژی پتاسـیمی (دریچهدار پتاسـیمی) بسـته میشـوند به این ترتیب ،دوباره
پتانسیل غشای درون نورون به حالت آرامش ( )-70برمیگردد.
5ـ در پایان پتانسیل عمل ،مقدار یونهای سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با مقدار این یونها در حالت آرامش تفاوت دارد .چون نسبت
به حالت آرامش ،سـدیم داخل افزایش و پتاسـیم داخل کاهش یافته اسـت .در پایان پتانسـیل عمل فعالیت بیشتر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم موجب
میشود غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش بازگردد.
ٔ
یاخته عصبی ایجاد میشـود ،نقطه به نقطه پیش میرود تا به انتهای رشـته عصبی (آکسـون یا دندریت
6ـ وقتـی پتانسـیل عمـل در یـک نقطـه از
ٔ
رشته عصبی در یک لحظه میتواند بخشی در حالت آرامش و بخش دیگر در حالت
بلند) برسد .این جریان را پیام عصبی مینامند .در طول یک
پتانسیل عمل باشد.
«الف» درست .در محل گره رانویه پتانسیل عمل ایجاد میشود.
«ب» نادرست .در شروع پتانسیل عمل ،کانالهای دریچهدار پتاسیمی بستهاند و بسته میمانند.
«ج» نادرست .در پتانسیل عمل ،فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم کمتر (نه بیشتر) میشود.
«د» نادرست .پتاسیم با صرف انرژی وارد (نه خارج) میشود.
«هـ» درست .سدیم از طریق دو نوع کانال نشتی و دریچهدار وارد سلول میشود.

35.گزینه 4

ٔ
همه عبارتها صحیح هستند.

yپایان پتانسیل عمل
نکته  :1در پایان پتانسـیل عمل ،کانال دریچهدار پتاسـیمی بسـته میشـود و کانال دریچهدار سـدیمی که از قبل بسته بوده ،بسته باقی میماند.
اگر بگویند در پایان پتانسیل عمل کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشوند غلط است ،چون در  +30بسته شدهاند.
نکتـه  :2در پایـان پتانسـیل عمل یعنی هنگامی که کانالهای دریچهدار پتاسـیمی بسـته میشـوند ،نسـبت به حالت آرامـش ،مقدار  Kداخل
+

نورون کاهش و سدیم داخل نورون افزایش یافته است.
نکته  :3در پایان پتانسـیل عمل یعنی در پی بسـته شـدن کانالهای دریچهدار پتاسـیمی ،پمپ سدیم ـ پتاسـیم فعالتر میشود .به همین دلیل
با ورود پتاسیم به داخل سلول تراکم پتاسیم داخل سلول افزایش و با خروج سدیم ،غلظت سدیم در داخل سلول کاهش خواهد یافت و به همین
علت غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در دو سمت به حالت اولیه خود برمیگردد .توجه کنید که در پی بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی
یعنی در پایان پتانسیل عمل ،پمپ سدیم ـ پتاسیم فعالتر میشود و بیشترین انرژی را مصرف میکنند .دقت کنید که کانال دریچهدار سدیمی
در این لحظه بسته نمیشود بلکه از قبل بسته بوده است.
نکته  :4در غشای یک نورون سه نوع پروتئین در عبور  Na +و  K+نقش دارد (کانالهای نشتی ،کانالهای دریچهدار و پمپ سدیم ـ پتاسیم)
دوست فسفولیپیدهای غشاء در تماس هستند.
هر سه نوع پروتئین در عرض غشاء قرار دارند که هم با بخش آبگریز و هم با بخش آب
ِ

نکته  :5وقتی پتانسیل غشا به  +30رسید کانال دریچهدار سدیمی بسته میشود و بعد از بسته شدن کانال دریچهدار سدیمی ،کانال دریچهدار
پتاسیمی باز میگردد ،بنابراین در  +30هم کانالهای دریچهدار سدیمی و هم کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند.
نکته  :6در  +30در پی بسته شدن کانال سدیمی ،کانال دریچهدار پتاسیمی باز میشود و با خروج ناگهانی  K+غلظت پتاسیم در داخل سلول
کاهش مییابد.

ٔ
ٔ
دریچه کانال پتاسیمی در سطح داخلی غشاء سلول است.
دریچه کانال سدیمی در سطح بیرونی غشاء سلول اما
نکته :7
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نکته  :8توجه کنید که همواره مقدار سدیم خارج سلول بیشتر از سدیم داخل آن است و پتاسیم داخل سلول همواره بیشتر از خارج آن است.
نکته  :9هنگامی که پتانسـیل دو طرف غشـا صفر یا  +20یا  -20باشـد وضعیت کانالهای دریچهدار سـدیمی و پتاسـیمی چگونه است؟ بستگی
دارد .اگر در شروع پتانسیل عمل باشد کانال دریچهدار سدیمی باز و دریچهدار پتاسیمی بسته است .ولی اگر در ادامه پتانسیل عمل باشد کانال
دریچهدار سدیمی بسته و کانال دریچهدار پتاسیمی باز است.
نکته  :10در طول پتانسـیل عمل چهار بار اختالف دو طرف غشـا به  20میلیولت میرسـد .و دو بار اختالف دو طرف غشـا به صفر میرسـد .و
یکبار نیز به  +30ولت خواهد رسید.

36.گزینه 4

«الف» درست .در ٔ
همه یاختههای عصبی و غیرعصبی پمپ سدیم ـ پتاسیم وجود دارد .این پمپ در هنگام فعالیت با مصرف هر ATP

یک عدد ADPو فسفات تولید میکند بنابراین تعداد فسفات آزاد در میان یاخته ،فعالیت خود را افزایش میدهد.
«ب» درسـت .در پی افزایش فعالیت پمپ سـدیم ـ پتاسـیم ،نیاز یاخته به گلوکز افزایش مییابد که در پی آن انتشـار تسـهیل شـده گلوکز از غشای
یاخته پرز به مایع بینیاختهای افزایش مییابد.
«ج» درسـت .در پی کمکاری غده تیروئید و کاهش فعالیت راکیزهها ،مقدار تولید  ATPدر یاخته کاهش مییابد ،بنابراین با کاهش فعالیت پمپ
سدیم ـ پتاسیم روبهرو هستیم.
«د» درست .در پی فعالیت این پمپ ،پتاسیم از فضای بینیاختهای واردمیانیاخته (سیتوپالسم) شده و غلظت آن در مایع بینیاختهای کاهش مییابد.
37.گزینه  4پمپ سدیم ـ پتاسیمی پروتئینی است که باعث ورود پتاسیم به یاختههای عصبی میشود.
ٔ
«الف» درست .پمپها پروتئینهای سراسری هستند که در عرض غشاء و در مجاورت فسفولیپیدها و کلسترول دو الیه غشا قرار دارند.
«ب» درست .با افزایش فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم و با روش همانتقالی ،ورود گلوکز و سدیم به درون یاختههای پوششی پرز افزایش مییابد.
«ج» درست .با افزایش فعالیت پمپ ،سدیم از یاخته خارج شده و مقدار آن درون میانیاخته کاهش مییابد.
«د» درست .جذب بیشتر آمینواسیدها به فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم بستگی دارد.

38.گزینه 4

پمپ سدیم ـ پتاسیم پروتئینی است که باعث خروج فعال سدیم از یاختههای عصبی میشود.

«الف» درست .با افزایش فعالیت پمپ ،پتاسیم بیشتری به درون یاخته وارد شده و غلظت پتاسیم میان یاخته افزایش مییابد.
«ب» درست .برای افزایش فعالیت پمپ ،مقدار مصرف  ATPافزایش یافته که در پی آن مقدار تولید  ADPو فسفات آزاد درون میانیاخته افزایش مییابد.
«ج» درست .فعالیت پمپ وابسته به  ATPاست و زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری  ATPالزم را فراهم میکند.
«د» درسـت .پمپ سـدیم ـ پتاسـیم در پایان پتانسـیل عمل در پی بسـته شدن کانالهای دریچهدار پتاسـیمی ،با ورود بیشتر پتاسیم به درون یاخته،
غلظت پتاسیم مایع بینیاختهای سلولهای عصبی را کاهش میدهد.

39.گزینه 1

کانال همیشه باز (نشتی) و کانال دریچهدار دو نوع پروتئین هستند که در ورود سدیم به درون نورون نقش دارند .هر دو در جهت شیب

غلظت و بدون صرف انرژی فعالیت خود را انجام میدهند.
«الف» درست .هر دو نوع کانال ،با انتشار تسهیل شده ،بدون صرف انرژی و در جهت شیب غلظت سدیم را عبور میدهند.
«ب» نادرست .توجه کنید کانالهای نشتی همواره باز هستند و دریچه ندارند.
«ج» نادرست .کانالهای نشتی چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش ،همواره باز هستند (نه اینکه باز میشوند).
«د» نادرست .در حالت آرامش کانالهای دریچهدار پتاسیمی و سدیمی هم بستهاند .درحالیکه کانالهای نشتی سدیم در همه حالت باز هستند.

40.گزینه 1

خط فکری :سه نوع پروتئین ،کانال نشتی ،کانال دریچهدار و پمپ در جابهجایی سدیم نقش دارند .فقط عبارت «ب» صحیح است.

هنگامی که تحریک در نورون صورت میگیرد و پتانسیل غشا از  -70به  +30میرسد کانالهای دریچهدار سدیمی باز هستند این در حالی است
که کانالهای نشـتی سـدیمی نیز همیشـه باز بوده و در حال انتقال سـدیم میباشـند .عملکرد پمپ سدیم ـ پتاسـیم نیز با اینکه کاهش یافته ولی
متوقف نشده و در تبادل سدیم نقش دارد.
الف» نادرست .پمپ سدیم ـ پتاسیم با انتقال فعال (نه انتشار) و با صرف انرژی سدیم را عبور میدهند.
40
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«ب» درست .در سنتز ٔ
همه پروتئینها آنزیم  rRNAموجود در ریبوزوم نقش دارد که نوعی آنزیم غیرپروتئینی است.

«ج» نادرست .پمپ سدیم ـ پتاسیم نیز در تبادل سدیم نقش دارد ولی سدیم را به خارج از سلول منتقل میکند! نه به داخل سلول.
«د» نادرست .در ادامه پتانسیل عمل ،کانالهای نشتی باز هستند ،همچنین پمپ فعال است و سدیم از آنها عبور میکند.

41.گزینه 3

ٔ
مرحله ادامه پتانسـیل عمل اختالف پتانسـیل شـروع به کاهش میکند در این مرحله کانالهای نشـتی پتاسـیمی
گزینه « »1درسـت .در

همیشه باز هستند و کانالهای دریچهدار پتاسیمی نیز باز میشوند و پتاسیم از طریق دو نوع کانال از یاخته خارج میشود.
گزینه « »2درست .در شروع پتانسیل عمل ،اختالف پتانسیل دو سوی غشا از  -20به  -10میرسد .در این شرایط کانالهای دریچهدار سدیمی باز هستند.
گزینه « »3نادرسـت .در پایان پتانسـیل عمل هنگامی که کانالهای دریچهدار پتاسـیمی بسـته میشـوند .مقدار زیادی سـدیم وارد یاخته شده و مقدار
زیادی پتاسیم از یاخته خارج میشود .غلظت این دو با حالت آرامش تفاوت دارد.
گزینه « »4درست .در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم افزایش مییابد تا غلظت یونهای سدیم ـ پتاسیم به حالت آرامش بازگردد.

42.گزینه 2

گزینه « »1نادرست .توجه کنید که فعالیت پمپ باعث میشود اثرات سوء خروج یون پتاسیم (نه سدیم) به خارج از یاخته خنثی شود.

گزینـه « »2درسـت .پمـپ سـدیم ـ پتاسـیم با هر بـار فعالیت خود یک مولکول  ATPمصرف و یک  ADPو فسـفات تولید میکنـد .انرژی حاصل از
ٔ
تجزیه مولکول  ATPصرف جابهجایی  3عدد یون سدیم و  2عدد یون پتاسیم میشود که یونهایی با بار مثبت میباشند.
گزینه « »3نادرست .در انتهای پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم نسبت به قبل بیشتر میشود تا غلظت یونهای داخل و خارج سلول
را مشابه پتانسیل آرامش قبل از عمل کند.
گزینـه « »4نادرسـت .فعالیـت پمپ سـدیم ـ پتاسـیم و کانال دریچـ ه دار مخالف یکدیگر و در دو جهت متفاوت (غیرهمسـو) اسـت( .توجه کنید که
اختالف پتانسیل داخل و خارج سلول همان  -70میلیولت میماند).

43.گزینه 3

گزینه « »1درست .سدیم و پتاسیم از طریق دو نوع کانال نشتی و دریچهدار بدون صرف انرژی به ترتیب به یاخته وارد و از آن خارج میشوند.

گزینه « »2درست .در حالت آرامش هم کانالهای نشتی و هم پمپ سدیم ـ پتاسیم فعالیت میکنند که در نتیجه آن هر دو نوع یون سدیم و پتاسیم
میتوانند به سلول وارد و از آن خارج شوند.
گزینـه « »3نادرسـت .توجـه کنیـد کـه همـواره غلظت یون سـدیم در خـارج یاختـه از درون آن بیشتر اسـت ،همچنیـن غلظت یون پتاسـیم درون
میانیاخته از خارج یاخته و فضای بینیاختهای بیشتر است( .صفر شدن اختالف پتانسیل به معنی یکسان شدن لحظهای برایند مقدار بارهای
مثبت در دو سوی غشاست نه برابر شدن مقدار هر یون در دو سوی غشا).
گزینه « »4درسـت .در پی بسـته شـدن کانالهای دریچهدار پتاسـیمی در پایان پتانسـیل عمل ،با فعالیت بیشتر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم و با صرف
انرژی یون پتاسیم بیشتری به درون یاخته وارد میشود.

44.گزینه 4

گزینه « »1درسـت .در پایان پتانسـیل عمل در پی بسـته شـدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،یونهای سدیم با فعالیت پمپ سدیم ـ

پتاسیم و با صرف انرژی از سلول خارج میشوند.
ٔ
دریچه کانالهای پتاسیمی در سمت داخل یاخته است .این کانال در رسیدن سلول به پتانسیل آرامش نقش دارد.
گزینه « »2درست.

ٔ
دریچه کانالهای سدیمی در سمت خارج یاخته است .این کانالها در  -70باز میشوند و با فعالیت خود در رسیدن پتانسیل
گزینه « »3درست.

به  +30نقش دارند.
گزینه « »4نادرسـت .در شـروع پتانسـیل عمل سـدیم از طریق دو نوع کانال نشـتی و دریچهدار وارد سلول میشـود .در این مرحله کانال دریچهدار
پتاسیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته میشوند غلط است.

45.گزینـه 4

گزینـه « »1نادرسـت .هنگامـی کـه اختالف پتانسـیل بـه  +30میلیولت میرسـد ،کانالهای دریچهدار سـدیمی بسـته میشـود اما

کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته میشود غلط است.
ٔ
دریچه کانالهای دریچهدار سـدیمی و پتاسـیمی در سـمتی از غشاسـت که غلظت یون ویژه آن
گزینه « »2نادرسـت .توجه کنید با توجه به شـکل،
کانال در آن سمت بیشتر (نه کمتر) است.
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گزینه « »3نادرسـت .توجه کنید که در مرحله ادامه پتانسـیل عمل نیز اختالف پتانسـیل برای بار دوم به صفر میرسـد و در این مرحله کانالهای
دریچهدار پتاسیمی باز و سدیمی بسته هستند.
گزینـه « »4درسـت .کانالهـا هماننـد پمپهـا از پروتئینهای سراسـری در عرض غشـاء میباشـند کـه با هر دو الیه فسـفولیپیدی غشـا در تماس
هستند .کانالها برخالف پمپ سدیم ـ پتاسیم بدون صرف انرژی کار میکنند.

46.گزینه 1

گزینه « »1نادرست .در شروع پتانسیل عمل کانالهای دریچهدار سدیمی باز میشوند اما کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته هستند

و اگر بگویند بسته میشود غلط است.
گزینه « »2درسـت .در آغاز مرحله ادامه پتانسـیل عمل در پی بسـته شـدن کانالهای دریچهدار سـدیمی ،یونهای پتاسـیم از طریق دو نوع کانال
نشتی و دریچهدار از یاخته خارج میشوند.
گزینه « »3درست .توجه کنید که همواره کانالهای نشتی باز هستند و یونهای سدیم با انتشار تسهیلشده از طریق آن وارد یاخته میشود.
گزینه « »4درسـت .در پی بسـته شـدن کانال دریچهدار پتاسـیمی ،فعالیت پمپ سـدیم ـ پتاسـیم افزایش مییابد که در پی آن غلظت یون سـدیم
داخل نورون کاهش خواهد یافت.

47.گزینه 3

«الف» نادرست .بیشتر شدن غلظت یون پتاسیم در داخل یاخته ناشی از فعالیت پمپ است.

«ب» نادرست .در پایان پتانسیل عمل ،کانالهای دریچهدار سدیمی بسته هستند و اگر بگویند بسته میشوند غلط است.
«ج» درسـت .با فعالیت بیشتر پمپ سـدیم ـ پتاسـیم ،پتاسـیم از آب میانبافتی به داخل یاخته منتقل شـده که در نتیجه آن غلظت پتاسـیم آب
میانبافتی کاهش مییابد.
«د» درست .سدیم از طریق پمپ سدیم ـ پتاسیم (یک نوع پروتئین) با صرف انرژی و با انتقال فعال از نورون خارج میشود.
«هـ» درست .پس از پایان پتانسیل عمل دو نوع پروتئین (کانال نشتی و پمپ) در جابهجایی یون پتاسیم در غشای نورون نقش دارند.

48.گزینـه 2

گزینـه « »1درسـت .بالفاصلـه بعـد از  +30کانالهـای دریچـهدار پتاسـیمی بـاز میشـوند .در ایـن لحظه غلظت سـدیم درون نـورون در

بیشترین حالت خود است.
گزینه « »2نادرست .توجه کنید که در دو حالت پتانسیل غشا  +20میباشد1 .ـ در مرحله آغاز پتانسیل عمل زمانی که از 70ـ شروع میشود2 .ـ
در مرحله ادامه پتانسیل عمل زمانی که از  +30شروع میشود .در مرحله آغاز بهطور قطع کانالهای دریچهدار سدیمی باز و دریچهدار پتاسیمی
بسته هستند اما از  +30تا  -70دریچهدار سدیمی بسته و دریچهدار پتاسیمی باز هستند.
گزینه « »3درسـت .در مرحله پایان پتانسـیل عمل کانال دریچهدار پتاسـیمی بسـته میشـوند .در این زمان غلظت پتاسیم درون نورون در کمترین
حالت خود قرار دارد.
گزینه « »4درست .پس از پایان پتانسیل عمل ،با افزایش فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم ،سدیم در مایع میانیاختهای افزایش و پتاسیم کاهش مییابد.

49.گزینه 4

گزینه « »1نادرست .انتقالدهندهها جذب سلول پیش (نه پس) سیناپسی میشود.

گزینه « »2نادرست .با اتصال ناقل عصبی به کانالهای دریچهدار (نه نشتی) وصل میشوند .کانالهای نشتی همیشه باز هستند.
گزینه « »3نادرست .توجه کنید که انتقالدهندههای عصبی وارد خون نمیشوند.
گزینه « »4درست .انتقالدهندههای عصبی با تأثیر بر سلولهای پسسیناپسی ،نفوذپذیری غشای یاخته پسسیناپسی را نسبت به یون تغییر میدهند.

50.گزینه 4

«الف» نادرست .توجه کنید که انتقالدهندههای عصبی وارد جریان خون نمیشوند.

«ب» درست .انتقالدهندههای عصبی در پاسخ به محرکهای متفاوتی مانند مواد شیمیایی ،حرارت و ...ساخته و آزاد میشوند.
«ج» درست .از ویژگیهای انتقالدهندههای عصبی میتوان به پاسخهای سریع و کوتاهمدت را اشاره کرد.
«د» درست .انتقالدهندههای عصبی انواع متفاوت تحریکی و مهاری دارند و در هماهنگ کردن فعالیتهای بدن نقش دارند.
«هـ» درسـت .انتقالدهنده عصبی از انتهای آکسـون نورونها آزاد میشـود .آکسـونها رشتههای عصبی هستند که در دستگاه عصبی به صورت
کلی تعدادشان از دندریتها کمتر است.

42

:لوا لصف همان خساپیبصع میظنت

51.گزینـه 3

ً
گزینه « »1نادرسـت .سـلول پسسیناپسـی میتوانـد نورون یا میون یا غده باشـد ،بنابراین نمیتوان گفت پیام عصبـی قطعا به نورون

منتقل میشود.
گزینه « »2نادرسـت .وزیکولهای سیناپسـی به فضای سیناپسـی آزاد نمیشـوند ،بلکه محتویات خود را (انتقالدهندههای عصبی) با اگزوسیتوز
وارد فضای سیناپسی میکنند.

ٔ
دهنده فعالکننده باشد چه مهارکننده ،در جابهجایی یونها به سمت سلول پسسیناپسی نقش دارد
گزینه « »3درست .توجه کنید که چه انتقال
ٔ
یاخته پسسیناپسی میشود.
و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی

گزینـه « »4نادرسـت .اگـر ناقـل عصبی تحریکی باشـد ،میتواند کانال دریچهدار سـدیمی را که بـه عنوان گیرنده عمل میکند ،بـاز کند و در نتیجه در
سلول پسسیناپسی پتانسیل عمل ایجاد میشود .ولی اگر ناقل عصبی مهارکننده باشد ،کانال دریچهدار سدیمی باز نمیشوند و نورون مهار میشود.

52.گزینه 3

گزینه « 1و  »4نادرست .وزیکولها به سلولهای پسسیناپسی متصل نمیشوند.

گزینه « »2نادرست .وزیکول در آکسون (نه دندریت) مشاهده میشود.
گزینه « »3درست .توجه کنید که وزیکولهای انتقالدهندههای عصبی به غشا آکسون یاختههای سازنده خود (پیشسیناپسی) متصل میشود.

53.گزینه 4

انتقالدهندههای عصبی پیکهای شیمیایی هستند که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک یاخته میشود.

«الف» نادرست .انتقالدهندههای عصبی وارد یاخته پسسیناپسی نمیشوند.
«ب» نادرست .ممکن است انتقالدهنده از نوع مهاری باشد و باعث باز شدن کانالهای دریچهدارسدیمی نشود.
«ج» نادرست .گیرندههای چشایی زبان بافت پوششی هستند و پیک شیمیایی آزاد میکنند .این گیرندهها آکسون ندارند.
«د» نادرست .ناقل عصبی میتواند به سلول پیشسیناپسی برگردد( .از فضای سیناپسی به سلول پیشسیناپسی بازجذب شود).

54.گزینه 4

گزینه « »1درست .انتقالدهنده به کانالهای پروتئینی دریچهدار غشا متصل میشوند.

گزینه « »2درست .انتقالدهنده به کانال دریچهدار متصل میشود.
گزینه « »3درست .انتقالدهندهها چه از نوع مهاری چه از نوع تحریکی ،پتانسیل الکتریکی سلول پسسیناپسی را تغییر میدهند.
گزینه « »4نادرست .توجه کنید که انتقالدهندههای عصبی به یاختههای پسسیناپسی وارد نمیشوند.
55.گزینه  2گزینه « »1نادرست .دندریتهای بیشتر نورونهای حسی دارای میلین هستند و پیام را به جسم سلولی نورون نزدیک میکنند.
ٔ
کننده هر عصب یک بافت پیوندی حاوی رشتههای کالژن و االستیک است .در حالی که رشتههای عصبی توسط
گزینه « »2درست .بخش احاطه
غالف میلین که از جنس غشا است احاطه میشود.
گزینـه « »3نادرسـت .جـذب انتقالدهنـده عصبی به درون یاخته پیشسیناپسـی و تجزیه انتقالدهنده عصبی درون فضای سیناپسـی دو راهحل
برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام است.
گزینه « »4نادرست .سرعت هدایت پیام عصبی در آکسون و دندریت رابط یکسان است چون هر دو رشته فاقد میلین هستند.

56.گزینه 1

گزینه « »1درست .نورونهای حرکتی با سلولهای پوششی غدهها و تارهای ماهیچهای سیناپس دارند و میتوانند فعالیت این یاختهها

را تغییر دهند.
گزینه « »2نادرست .توجه کنید که در پایانه آکسونی نیز اندامکهای غشاداری چون میتوکندری یافت میشوند.
گزینه « »3نادرست .دندریتها فقط توانایی هدایت پیام را دارند در حالی که آکسونها هم توانایی هدایت و هم انتقال پیام عصبی را دارند.
گزینه « »4نادرست .کیسههای حاوی انتقالدهند ه عصبی وارد فضای سیناپسی نمیشوند .توجه کنید که ناقلهای عصبی وارد فضای سیناپسی میشوند.

57.گزینه 3

گزینه « »1نادرست .نادرست افزایش میزان میلین نیز میتواند باعث ایجاد بیماری شود.

گزینه « »2نادرست .اگر تغییر پتانسیل نورون در جهت مهاری باشد.از نورون ناقل عصبی آزاد نمیشود.
گزینه « »3درست .با توجه به شکل کتاب غشا نورون پس سیناپسی در محل سیناپس فرورفته است.
گزینه « »4نادرست .در فواصل بین گرههای رانویه ،کانال دریچهدار وجود ندارد.
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فصل هفتم

تولیدمثل
گفتار 1
.

دستگاه تولیدمثل در مرد

ٔ
درباره هر اسپرماتوسیت موجود در لوله اسپرمساز یک فرد بالغ درست است؟
1چند عبارت
		
الف) در آنافاز میتواند کروموزومهای همتا را از هم جدا کند.
ٔ
ج) توانایی مبادله قطعه بین فامینکهای غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارند.

1 )1

2 )2

ب) ژنهای مربوط به آنزیمهای سر اسپرم را دارد.
د) تعداد کروماتیدها ،دو برابر تعداد سانترومرها است.

3 )3

4 )4

ٔ
گیرنده  FSHهستند ..........
2 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،یاختههایی که دارای

 )1مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهند و به اسپرم تمایز پیدا میکنند.
 )2میتوانند کروموزومهای همتا را از طول کنار هم قرار دهند.
 )3در ٔ
همه مراحل اسپرمزایی و نیز بیگانهخواری باکتریها نقش دارند.
 )4در بینابین لولههای اسپرمساز قرار دارند.

ٔ
3 .کدام گزینه جمله روبهرو را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟ «در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،در هر سلول مولد »..........

ٔ
حلقه انقباضی به غشا متصل است.
 )1اسپرماتید ،در هنگام تقسیم،

 )2اسپرماتوسیت ثانویه ،ضمن کوتاه شدن رشتههای دوک ،کروموزومهای همتا از هم جدا میشوند.
ٔ
مرحله آنافاز برخی رشتههای دوک کوتاه میشوند.
 )3اسپرماتوسیت اولیه ،در

ٔ
شبکه آندوپالسمی به قطعات کوچکتر تجزیه میشوند.
 )4اسپرم ،بالفاصله پس از تشکیل دوک ،پوشش هسته و

4 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،یاختههایی که برای  LHگیرنده دارند ..........

ٔ
دیواره لولههای اسپرمساز و در بینابین یاختههای زاینده قرار دارند.
 )1در

 )2میتوانند کروموزومهای همساخت که دوکروماتیدی هستند را از هم جدا کنند.
ٔ
 )3در افزایش تراکم ٔ
ماهیچه اسکلتی نقش دارد.
توده استخوانی و تقسیم سیتوپالسم یاختههای
 )4در تحریک رشد اندامهای مختلف بدن و بروز صفات ثانویه نقش دارند.
5 .کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،برخی ترشحات یاختههای بینابینی میتوانند »..........

 )1باعث کاهش ترشح هورمون لوتئینی از بخش پیشین زیرمغزی شوند.
 )2در افزایش تراکم ٔ
توده استخوانی و رشد یاختههای ماهیچهای نقش داشته باشند.
 )3باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده از ٔ
غده زیرنهنج شوند.
 )4از طریق مجرایی به خون وارد شوند.

خط فکری زیستشناسی یازدهم

6 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به ثانویه کدام رخ نمیدهد؟

ٔ
ٔ
ناحیه سانترومر ،کروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند.
تجزیه پروتئین اتصالی در
 )1با
 )2با رسیدن کروموزومهای دوکروماتیدی به دو سوی یاخته ،پوشش هسته تشکیل میشود.
ٔ
شبکه آندوپالسمی به قطعات کوچکتر تجزیه میشوند.
 )3بالفاصله پس از تشکیل دوک ،پوشش هسته و
 )4ساختار چهارکروماتیدی که بیشترین فشردگی را پیدا کردهاند ،در سطح استوایی یاخته ردیف میشوند.

7 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،ضمن تبدیل اسپرماتید به اسپرم ..........

 )1مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهد و کروموزومهای آن فشرده میشود.
 )2رشتههای دوک تخریب میشوند و کروموزومها شروع به باز شدن میکنند.
 )3پوشش هسته دور کروموزومهای تککروماتیدی تشکیل میشود.
 )4یاختهها از هم جدا و تاژکدار میشوند و هسته فشرده میشود.

8 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،ضمن تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید کدام رخ میدهد؟

 )1ساختارهای چهارکروماتیدی ،از ناحیه سانترومر به رشتههای دوک متصل میشوند.
 )2با کوتاه شدن رشتههای دوک ،کروماتیدهای خواهری از هم جدا و به دو قطب هسته کشیده میشوند.
 )3دو یاخته با عدد کروموزومی یکسان ولی با کروموزومهای جنسی متفاوت ایجاد میشود.
 )4رشتههای دوک تخریب شده ،و کروموزومها به صورت کروماتین درمیآیند.

9 .در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،برخی ترشحات یاختههای  ..........میتواند ..........

 )1بینابینی ـ باعث کاهش ترشح هورمون لوتئینی از بخش پیشین هیپوتاالموس شود.
 )2سرتولی ـ در تمایز اسپرماتید به اسپرم در لولههای پیچیدهای اپیدیدیم نقش داشته باشد.
 )3غدهای در زیر مثانه ـ باعث کاهش  pHترشحات مجرای اسپرم َبر شود.
 )4غددی در پشت مثانه ـ غنی از نوعی مونوساکارید باشد که انرژی الزم را برای فعالیت اسپرمها فراهم میکند.

1 0.بهطور معمول ،با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم)ها و مراحل زامهزایی (اسپرمزایی) در یک فرد بالغ ،کدام عبارت درست است؟

 )1یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.
ٔ
هسته فشردهای دارند.
 )2یاختههای زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی)
 )3یاختههای زامه (اسپرم) بر خالف یاختههای زام یاختک (اسپرماتید) ،ابتدا توانایی حرکت و جابهجا شدن را دارند.
 )4یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه ،فامتن (کروموزوم)های تککروماتیدی دارند.

ٔ
درباره هر اسپرماتوسیت ،موجود در لوله اسپرمساز یک فرد بالغ درست است؟
1 1.چند عبارت
الف) با تقسیم خود ،سلولهای هاپلوئید میسازد.
ب) حاوی ژن یا ژنهای سازنده تاژک میباشد.
ج) میتواند ساختار چهارکروماتیدی تشکیل دهد.
د) هر کروموزوم آن چهار رشته پلینوکلئوتیدی دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1 2.در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،ضمن تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتید ابتدا کدام رخ میدهد؟

 )1کروموزومهای همساخت به صورت تتراد در استوای هسته ،روی رشتههای دوک قرار میگیرند.
 )2رشتههای دوک تخریب شده و پوشش هسته دور کروموزومهای دوکروماتیدی تشکیل میشود.
ٔ
تجزیه پروتئینهای اتصالی در ناحیه سانترومر ،کروماتیدها از هم جدا میشوند.
 )3با
 )4پس از اتصال دوک به سانترومر ،پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی به قطعات کوچکتر تجزیه میشوند.

1 3.در فرآیند اسپرمزایی بهطور طبیعی ممکن نیست که ..........

 )1سلولهای حاصل از میوز  ،Iاز نظر نوع کروموزومها متفاوت باشند.
ٔ
هسته سلولهای حاصل افزوده شود.
 )2در فاصله بین میوز  Iو  ،IIبر مقدار DNA
 )3سلولهای حاصل از میوز  ،IIمقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست دهند.
 )4در فاصله بین میوز  Iو ،IIسانتریولها همانندسازی کنند.
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ٔ
ٔ
ٔ
دیواره هر لوله پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان ،صحیح است؟
درباره سلولهای دیپلوئید
1 4.بهطور معمول کدام عبارت

 )1با تقسیم خود ،سلولهای هاپلوئیدی را میسازند که مسئول تولیدمثل هستند.
 )2در مجاورت سلولهایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را برعهده دارند.
ٔ
گیرنده الکترونی استفاده مینمایند.
 )3در مرحله اول تنفس سلولی ،از دو نوع
ٔ
مرحله دوم تنفسی سلولی ،ضمن تولید استیل کوآنزیم  ، Aکربن دیاکسید تولید میکنند.
 )4در

ٔ
ٔ
درباره هر سلول هاپلوئید درون لوله اسپرمساز یک فرد بالغ درست است؟
1 5.چند عبارت،
الف) با تقسیم خود ،سلولهای هاپلوئید میسازد.

ب) حاوی ژن یا ژنهای سازنده تاژک میباشد.

ج) نمیتواند کروموزومهای خود را مضاعف کند.

د) هر کروموزوم آن دو رشته پلینوکلئوتیدی  DNAدارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
ٔ
ٔ
درباره هر لوله پر پیچ و خم موجود درون کیسه بیضه یک مرد جوان ،صحیح است؟
1 6.بهطور معمول کدام گزینه

 )1درون خود یاختههایی دارند که با  FSHتحریک میشوند تا تمایز اسپرمها را تسهیل کنند.
 )2در نزدیک سطح خارجی خود یاختههای اسپرماتوگونی دارند که با میتوز تقسیم میشوند.
 )3در اطراف خود یاختههای هدف  LHوجود دارند که تستوسترون ترشح میکنند.
 )4یاختههای تاژکدار هاپلوئید یافت میشوند.

ٔ
1 7.با توجه به جمله داده شده در لولههای اسپرمساز فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟ «هر سلولی که توانایی تولید سلول هاپلوئید را دارد »..........
ٔ
الف) توانایی تشکیل دوک تقسیم و ناپدید کردن غشای هسته خود را دارد.
ب) ژنهای مربوط به آنزیمهای سر اسپرم را دارد.
ج) تحت تأثیر ترشحات یاختههای سرتولی قرار میگیرد.
د) تعداد کروماتیدهای آن دو برابر تعداد سانترومرها است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1 8.کدام گزینه در مورد شکل مقابل نادرست است؟

ب

 )1سلولهای هاپلوئید در بخش «ب» قدرت تحرک متفاوت دارند.

ج

 )2یاختههای درون بخش «ب» توانایی تشکیل ساختار چهارکروماتیدی را ندارند.
 )3اسپرمها پس از تولید توسط ٔ
لوله «ج» از بیضه خارج و به اپیدیدیم منتقل میشوند.

اﻟﻒ

ٔ
تغذیه یاختههای جنسی نقش دارند.
 )4برخی ترشحات درون لولههای «الف» در همه مراحل اسپرمزایی و پشتیبانی و

ٔ
1 9.چند عبارت جمله مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در انسان ،هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه  ..........هر سلول حاصل از اسپرماتید »..........
الف) همانند ـ توانایی تشکیل دوک تقسیم و سیتوکینز را ندارد.
ب) برخالف ـ از سیتوکینز یک سلول هاپلوئید بهوجود آمده است.
ج) همانند ـ تعداد مولکولهای  DNAخطی با تعداد سانترومرها برابر است.
د) برخالف ـ توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

20.کدام گزینه در رابطه با ٔ
غده پیازی میزراهی صحیح است؟

ٔ
کننده خود را ابتدا وارد مایع بین سلولی میکند.
 )1ترشحات قلیایی و روان

 )2ترشحات آن به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرمها کمک میکند.
ٔ
اندازه نخودفرنگی هستند که ترشحات قلیایی خود را وارد مجرای ِدفران میکنند.
 )3یک جفت غده به
ٔ
مجموعه ترشحات آن و پروستات و وزیکول سمینال که اسپرمها را به بیرون از بدن منتقل میکنند ،مایع منی گفته میشود.
 )4به
طی فرایند زامهزایی (اسپرمزایی) از هم جدا میشوند ،چه مشخصهای دارند؟
21.در غدد جنسی یک فرد بالغ ،یاختههایی که در ِ
 )1با تقسیم خود ،یاختههای تکالد (هاپلوئید)ی را بهوجود میآورند.

 )2برای هر صفت مستقل از جنس ،یک دگره (الل) دارند.

 )3ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابهجا میگردند.

 )4با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث میشوند.
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22.چند مورد عبارت مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «بهطور معمول در مردان بالغ »..........
الف)  FSHسلولهای سرتولی را تحریک میکند ،تا تمایز اسپرمها را تسهیل کنند.
ب)  LHیاختههای بینابینی را تحریک میکند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.
ج) تستوسترون ضمن تحریک رشد اندامهای مختلف به ویژه ماهیچهها و استخوانها ،باعث بروز صفات ثانویه در مردان میشود.
د) تنظیم میزان ترشح  LHو  FSHبا ساز و کار بازخورد منفی انجام میشود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
23.با توجه به شکل روبهرو درستی یا نادرستی چند مورد با جمله زیر یکسان نیست؟
ٔ
«هورمون  ،LHیاختههای بینابینی درون لوله اسپرمساز را تحریک میکند تا هورمون تستوسترون ترشح کنند».

ج

ب

الف) در بخش «الف» اسپرمهایی با قدرت تحرک متفاوت دیده میشوند.
ب) سلولهای دارای تاژک متحرک وارد بخش «الف» میشوند.
اﻟﻒ

ج) ترشحات بخش «ب» به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر عبور اسپرمها کمک میکند.
د) اسپرمها پس از ورود به بخش«ج» انرژی الزم برای فعالیت خود را فراهم میکنند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

24.در یک مرد بالغ ،یکی از هورمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین میتواند.......... ،

 )1باعث بلوغ اسپرمها در محل تولید خود شود.
 )2با تأثیر مستقیم بر لولههای اسپرمساز ،تولید تستوسترون را افزایش دهد.
 )3باعث آزادسازی آنزیمهای درون وزیکولی موجود در سر سلولهای جنسی شود.
ٔ
دیواره لولههای اسپرمساز نقش داشته باشد.
 )4در میوز بعضی از سلولهای
25.بهطور معمول در یک فرد بالغ ،هر سلول  ..........موجود در لولههای اسپرمساز.......... ،

 )1دیپلوئیدی ـ تقسیم میوز را انجام میدهد.
 )3هاپلوئیدی ـ ژنهای مربوط به آنزیمهای سر اسپرم را دارد.

ٔ
حفره شکمی قرار گرفته است.
 )2دیپلوئیدی ـ در درون
ٔ
 )4هاپلوئیدی ـ در هسته خود کروموزومهای تککروماتیدی دارد.

26.ریزلولههای پروتئینی موجود در سلول اسپرماتید انسان ..........

 )1در تشکیل آن از سلول مولدش نقش داشتهاند.

 )2در بخش مرکزی سانتریولها یافت میشوند.

 )3باعث جابهجایی آن در مایع پیرامونی میشوند.

 )4در صورت لزوم به سانترومر کروموزومهای آن متصل میگردند.

27.چه تعداد از هورمونهای زیر در فعالیت دستگاه تولیدمثل مردان نقش دارند؟
الف) تستوسترون

ب) پروالکتین

ج) هورمون T3

د) برخی هورمونهای هیپوفیزی

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

28.کدام عبارت ،در مورد هر سلول هاپلوئیدی موجود در بیضه یک فرد بالغ ،درست است؟

 )1از تقسیم سلول قبلی خود ایجاد میشود.
 )2در تماس مستقیم با ترشحات غدد برونریز قرار دارد.
 )3تحت تأثیر برخی ترشحات یاختههای سرتولی قرار میگیرند.
 )4قابلیت تقسیم دارد و میتواند به سلولهای جنسی تبدیل شود.
29.چند مورد عبارت مقابل را بهطور درست تکمیل میکند؟ «بهطور معمول ،در مردان بالغ»..........
ٔ
دیواره لولههای اپیدیدیم ،تمایز اسپرمها را هدایت میکنند.
الف) ترشحات یاختههای سرتولی در
ب) ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرمها کمک میکند.
ٔ
ٔ
دیواره لولههای اسپرمساز ،توانایی انجام میوز را دارند.
ج) همه سلولهای دیپلوئیدی
د) اپیدیدیم دارای اسپرمهایی با قابلیتهای حرکتی متفاوت است.

1 )1
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(30.در) لوله پیچیده و طویل «الف» « ..........ب» ..........

ب

 )1برخالف ـ درون خود یاختههای هدف  LHرا دارند که هورمون جنسی ترشح میکنند.
ٔ
یاخته جنسی نقش دارند.
 )2برخالف ـ در اطراف خود یاختههای سرتولی دارند که در تمایز و پشتیبانی
اﻟﻒ

 )3همانند ـ در تماس با سلولهای هاپلوئیدی بالغ و متحرک قرار میگیرند.
 )4همانند ـ یاختههای تاژکدار فاقد ژن فاکتور  8یافت میشوند.
31.در انسان ،هر اسپرماتید  ..........اسپرماتوسیت ثانویه ..........

 )1همانند ـ میتواند سلولهای هاپلوئید بسازد.

 )2همانند ـ توانایی تشکیل ساختار چهارکروماتیدی را ندارد.

 )3برخالف ـ توانایی دوکروماتیدی کردن کروموزومهای خود را ندارد )4 .برخالف ـ نمیتواند کروموزومهای همتا را از هم جدا کند.

ٔ
32.با توجه به جمله داده شده در لولههای اسپرمساز یک فرد بالغ چند عبارت صحیح است؟
ل هاپلوئید را دارند میتوانند »........
«سلولهایی که توانایی تولید سلو 

الف) در پروفاز ،کروموزومهای همتا را از طول کنار هم قرار دهند و تشکیل ساختار چهارتایی دهند.
ٔ
ٔ
ب) در آنافاز با تجزیه پروتئینهای اتصالی در ناحیه سانترومر ،کروماتیدهای خواهری را از هم جدا کنند.
ج) مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست بدهند و به یاختهای کشیده تبدیل شوند.
د) با دو برابر شدن DNAی هسته ،کروموزومهای خود را دوکروماتیدی کنند.

1 )1

2 )2

3 )3

ٔ
33.در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،در فاصله پروفاز  Iتا پروفاز  IIکدام رخ نمیدهد؟

4 )4

 )1سانتریولها همانندسازی میکنند.

 )2کروموزومها در مجاورت اندامکها قرار میگیرند.

 )3کروموزومهای همتا از همدیگر جدا میشوند.

 )4ضمن همانندسازی  ،DNAکروموزم مضاعف میشود.

34.کدام گزینه در مورد اسپرم صحیح است؟

 )1سر دارای یک هسته بزرگ و کیسههایی پر از آنزیم به نام آکروزوم است.
ٔ
استوانه عمود بر هم به نام سانتریول (میانک) دارد.
 )2دو جفت

ٔ
قطعه میانی ضمن مصرف اکسیژن ،کربن دیاکسید تولید میشود.
 )3در تنه یا
 )4از تقسیم اسپرماتید حاصل میشود.

35.در یک فرد بالغ اگر اپیدیدیم آسیب ببیند..........

		
 )1تولید اسپرم متوقف میشود.

 )2ترشح تستوسترون کاهش مییابد.

 )3اسپرمها توانایی حرکت کردن را ندارند.

 )4مقدار  LHو  FSHکاهش مییابد.

ٔ
36.چند مورد از موارد زیر جمله روبهرو را بهطور صحیحی تکمیل میکنند؟ «در حالت طبیعی هر اسپرماتوسیت اولیه به دنبال هر بار میوز »..........
الف) هر صفت جهشیافتهای را به اسپرمهای حاصل منتقل میکند.
ب) در شرایطی میتواند چهار نوع گامت ایجاد کند.
ٔ
ج) همه سلولهای حاصل ،کروموزومهای جنسی یکسانی دارند.
ٔ
د) همه سلولهای حاصل ژنهای مربوط به آنزیمهای سر اسپرم را دارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
37.کدام گزینه جمله روبهرو را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟ «در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی) »..........

ٔ
زاینده لولههای زامهساز هستند که در نزدیک سطح خارجی لولهها قرار دارند.
 )1یاختههای

 )2میتوانند با کوتاه کردن رشتههای دوک ،کروموزومهای همتا را از هم جدا کنند.
 )3یکی از یاختههای حاصل از سیتوکینز آن به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل میشود.
 )4تحت تأثیر ترشحات سلولهای سرتولی تقسیم ،تغذیه و پشتیبانی میشوند.
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ٔ
38.چند عبارت جمله زیر را بهطور صحیح تکمیل میکند؟
«در انسان ،هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت اولیه  ..........هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه »..........
الف) برخالف ـ با سیتوکینز خود میتواند سلولهای هاپلوئید بسازد.
ب) همانند ـ توانایی تشکیل تتراد و توانایی انجام کراسینگاور را ندارد.
ج) برخالف ـ توانایی ناپدید کردن غشای هسته و تککروماتیدی کردن کروموزومهای خود را دارد.
د) همانند ـ توسط سلولهای پیکری پشتیبانی و تغذیه میشوند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

39.کدام گزینه در مورد ٔ
غده وزیکول سمینال نادرست است؟

 )1سلولهای ترشحی آن فضای بین سلولی اندک دارند.
 )2سلولهای ترشحی آن روی شبکهای از گلیکوپروتئین و پروتئین رشتهای مستقرند.
 )3در پشت مثانه قرار دارد و مایعی غنی از فروکتوز به اسپرمها اضافه میکند.
 )4مجرای اسپرم َبر پس از عبور از آن وارد ٔ
غده پروستات میشود.

ٔ
40.چند عبارت جمله مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در انسان ،اسپرماتوسیت اولیه  ..........اسپرماتوسیت ثانویه »..........
الف) برخالف ـ توانایی تبادل قطعه بین کروماتیدهای غیر خواهری از دو کروموزوم همتا را دارد.
ب) همانند ـ از سلولهایی با دو مجموعه کروموزوم بهوجود میآیند.
ج) برخالف ـ در آنافاز کروموزومهای همتا را از هم جدا میکند.
د) همانند ـ تعداد زنجیرههای پلینوکلئوتیدی  DNAخطی ،چهار برابر تعداد سانترومرها است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

41.کدام گزینه در مورد دستگاه تولیدمثلی مردان صحیح است؟

 )1وجود شبکهای از رگهای کوچک درون بیضه به تنظیم دما ،برای فعالیت بیضه و تمایز صحیح اسپرمها کمک میکند.
ٔ
قطعه میانی خود تعداد زیادی میتوکندری دارند.
 )2اسپرمهای حاصل از هر اسپرماتید در
ٔ
کیسه بیضه ،توانایی تحرک خود را پیدا میکنند.
 )3اسپرمها داخل برخی لولههای پیچیده و طویل درون
 )4اسپرمها با حرکت تاژکهای خود به سمت لولهای پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم (برخاگ) منتقل میشوند.

42.چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

الف) کار اصلی دستگاه تولیدمثلی مرد تولید هورمون تستوسترون است.
ٔ
ب) هیچکدام از غدههای دستگاه تولیدمثلی مرد درون کیسه بیضه قرار ندارند.
ج) درون لولههای اسپرمساز یاختههای درونریزی وجود دارند که هورمون تستوسترون ترشح میکنند.
ٔ
حفره شکمی قرار دارند.
د) در حالت طبیعی غدد پروستات و وزیکول سمینال بر خالف بیضهها درون

1 )1

2 )2

43.کدام گزینه در مورد دستگاه تولیدمثلی مردان صحیح است؟

3 )3

4 )4

 )1اسپرمها داخل برخی لولههای پیچیده و طویل درون بیضه ،به نام اپیدیدیم توانایی تحرک خود را پیدا میکنند.
 )2اسپرمها پس از تولید در لولههای اسپرمساز ،از طریق ٔ
لوله طویلی به نام زامه َبر به اپیدیدیم (برخاگ) منتقل میشوند.
 )3اسپرمهای حاصل از هر اسپرماتید دارای  23عدد کروموزوم تککروماتیدی هستند.
 )4دو مجرای اسپرم َبر در زیر مثانه وارد ٔ
غده پروستات شده و به میزراه متصل میشوند.

ٔ
44.چند عبارت زیر جمله مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در حالت طبیعی در مردان بالغ».......... ،

الف) هر سلول واقع در لولههای اسپرمساز که دو مجموعه کروموزوم دارد ،میتواند در پروفاز ساختار چهارکروماتیدی تشکیل دهد.
ٔ
ب) سلولهای حاصل از هر زام یاخته اولیه ،هاپلوئید هستند و بهطور قطع کروموزومهای جنسی متفاوت دارند.
ٔ
ج) سلولهای حاصل از هر زام یاخته ثانویه ،هاپلوئید هستند و بهطور قطع کروموزومهای جنسی مشابه دارند.
د) اسپرمها همواره خارج از بیضه توانایی تحرک خود را پیدا میکنند.

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4

 :متفه لصفلثمدیلوت

45.چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل میکنند؟ در دستگاه تولیدمثلی مرد .......... ،مشاهده میشود».
الف) عبور مجرای دفران از مجاور میزراه

ب) ترشح مایع شیری رنگ از غده اسفنجی

ج) شروع تحرک اسپرمها در بیضه

د) شروع مجرای اسپرمبر از پایینترین قسمت بیضه

1 )1

2 )2

46.کدام گزینه در مورد ٔ
غده پروستات نادرست است؟

3 )3

4 )4

 )1سلولهای ترشحی آن فضای بین سلولی اندک دارند و روی شبکهای از گلیکوپروتئین و پروتئینهای رشتهای مستقرند.
 )2ترشحات آن به خنثی کردن محیط قلیایی در مسیر عبور اسپرمها کمک میکند.
ٔ
اندازه گردو است و حالت اسفنجی دارد و ترشحات خود را وارد ساختارهای لوله مانند به نام مجرا میکند.
 )3به
 )4دو مجرای ِدفران در زیر مثانه وارد آن شده و به میزراه متصل میشود.

ٔ
47.کدام گزینه جمله مقابل را بهطور نادرست تکمیل میکند؟ «ترشحات  ..........بر خالف  ،..........وارد میشود»

 )1وزیکول سیمنال ـ سلولهای بینابینی ،به ساختارهای لوله مانند خود
 )2جزایر النگرهانس ـ پروستات ،به فضای بین یاختهای
 )3پیازی میزراهی ـ سلولهای فولیکولی تخمدان ،به ساختارهای لوله مانند خود
 )4هیپوفیز پسین ـ پاراتیروئید،به آب میانبافتی

48.در ارتباط با موقعیت اندامهای دستگاه تولیدمثل مرد چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟
الف) بخش کیسه مانند ذخیره کننده ادرار در باالی غدهای هماندازه گردو قرار دارد.
ب) نخستین بخشی که محتویات خود را وارد مجرای اسپرم َبر میکند ،غده وزیکول سیمنال است.
ج) انتشار مواد ساخته شده به خون ،فقط در غدهای دیده میشود که در پایینترین بخش آن قرار دارد.
ٔ
د) درون هر لوله پر پیچ و خم واقع در کیسه بیضه ،یاخته سرتولی یافت میشود.

1 )1

49.بهطور معمول در مردان ..........

2 )2

3 )3

4 )4

 )1اسپرمهای حاصل از هر اسپرماتید در اپیدیدیم توانایی تحرک خود را به دست میآورند.
 )2محل تولید اسپرمها و محل کسب توانایی تحرک اسپرمها با هم متفاوت است.
ٔ )3
ٔ
دیواره لولههای اسپرمساز ،توانایی انجام میوز را دارند.
همه سلولهای
 )4آنزیمهای آکروزوم به اسپرمها کمک میکند تا بتوانند در الیه حفاظتکننده اووسیت اولیه نفوذ کنند.

ٔ
50.کدام گزینه جمله مقابل را بهطور نادرست تکمیل میکند؟ «در یک مرد سالم تعداد  ..........در هر سلول ..........با هر سلول  ..........برابر است».

 )1سانترومرها ـ اسپرماتوسیت ثانویه ـ اسپرماتید
 )2کروماتیدهای هر کروموزوم ـ اسپرماتوسیت اولیه ـ اسپرماتوسیت ثانویه
 )3کروماتیدها ـ حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه ـ حاصل از اسپرماتید
 )4کروماتیدهای هر کروموزوم ـ حاصل از اسپرماتوسیت اولیه ـ حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه

51.کدام گزینه نادرست است؟

 )1جدار لولههای اسپرمساز از یاختههای مختلفی از جمله یاختههای زاینده تشکیل شده است.
 )2یاختههای بینابینی ترشحات خود را به خون میریزند.
 )3لولههای اسپرمساز در انتهای خود به ٔ
لوله دیگری به نام اپیدیدیم متصلاند.
 )4دستگاه عصبی خودمختار در تنظیم دمای بیضهها نقشی ندارند.

52.کدام گزینه عبارت داده شده را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «بهطور معمول در مردان »..........

 )1اسپرم بالفاصله پس از ترک لولههای اسپرمساز وارد ٔ
لوله اپیدیدیم شده و تاژکدار میشود.
 )2در فاصله پروفاز  Iتا پروفاز  IIسانتریولها همانندسازی میکنند.
 )3اسپرمها پس از کسب توانایی تحرک ،ابتدا در مجاورت ترشحات پروستات قرار میگیرند.
 )4تمایز اسپرماتیدها به اسپرم در ٔ
لوله پرپیچ و خم اپیدیدیم صورت میگیرد.
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ٔ
53.کدام گزینه جمله زیر را بهطور نادرستی تکمیل مینماید؟
«مجرای دفران برای رسیدن به پروستات »..........

 )1از بیضه خارج و به اپیدیدیم منتقل میشود.

ٔ
کیسه بیضه خارج و وارد محوطه شکمی میشود.
 )2از درون

 )3از کنار و پشت مثانه عبور میکند.

 )4در پشت مثانه ترشحات غنی از فروکتوز را دریافت میکند.

الف) اندام تولیدکننده مواد انرژیزا برای اسپرم
ٔ
سازنده مایع قلیایی و روانکننده
ج) غده

ب) محل ایجاد توانایی حرکات در اسپرم.

54.در یک فرد سالم چند مورد از موارد زیر در دستگاه تولیدمثلی مردان در حفره شکمی قرار دارند؟

د) اندام تولیدکننده هورمونهای  FSHو LH

هـ) یاختههای ترشحکننده تستوسترون

1 )1

2 )2

3 )3

55.در حالت طبیعی در یک مرد بالغ ،هر سلول حاصل از تقسیم  ..........دارد.

		
 )1اسپرماتید 23 ،سانترومر
 )3اسپرماتوسیت اولیه 23 ،ساختار چهارکروماتیدی خطی

4 )4

ٔ
زنجیره پلینوکئوتید خطی
 )2اسپرماتوسیت ثانویه46 ،
 )4اسپرماتوسیت اولیه 23 ،مولکول  DNAخطی

56.کدام گزینه به ترتیب نقش برخاگ (اپیدیدیم) و غدد گشنابدان (وزیکولسمینال) را به درستی بیان کرده است؟

 )1محل تولید اسپرمها ـ تولید مایع شیری و قلیایی
 )2محل خروج اسپرمها از بیضه ـ ترشح مایع غنی از فروکتوز و تامین انرژی اسپرمها
 )3محل ذخیره و بالغ شدن اسپرمها ـ تامین دیساکاریدهای الزم برای فعالیت اسپرمها
 )4محل توقف و کسب توانایی حرکت اسپرمها ـ خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرمها

57.چند مورد از موارد زیر جزء وظایف دستگاه تولیدمثلی مردان است؟
الف) ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرمها

ب) انتقال اسپرمها به خارج از بدن

ج) تولید هورمون ایجادکننده صفات ثانویه

د) تولید یاختههایی با توانایی حرکت

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

58.کدام گزینه ،عبارت مقابل را بهطور نادرست تکمیل میکند؟ «در انسان ،غدهای (هایی) که »..........

 )1اسپرم تولید میکند ،یاختههای بینابینی دارد.

 )2یاختههای سرتولی دارد ،هورمون جنسی تولید میکند.

 )3در پشت مثانه قرار دارد ،در بلوغ اسپرمها نقش دارد.

 )4در زیر مثانه قرار دارد ،مایعی شیریرنگ و قلیایی ترشح میکند.

59.در ارتباط با شکل روبهرو چند مورد زیر صحیح است؟

الف) بخش  bکاله مانند و بیشتر حجم سر را اشغال کرده است.

c

ب) بخش  aهنگامی فعالیت دارد که مقدار هورمونهای مؤثر در چرخه تخمدانی در حال کاهش است.
ج) انرژی حرکتی بخش  dتوسط بخش  cتأمین میشود.
د) بخش  cدارای اندامکهای دوغشایی است که درون اووسیت هم یافت میشود.

1 )1

گفتار 2

2 )2

3 )3

4 )4

تولیدمثل جنسی در زنان

60.چند مورد عبارت مقابل را بهطور مناسب کامل میکند؟ «در دستگاه تناسلی یک زن جوان »..........
الف) بافت پوششی لولههای فالوپ موسین ترشح میکند.
ب) زنش مژکهای لوله فالوپ ،اووسیت اولیه را به سمت رحم میراند.
ج) تمام اووسیتهای درون تخمدان ،در دوران جنینی بهوجود آمدهاند.
د) لولههای فالوپ به بخش پهن و پایین رحم متصل هستند.

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4

d

b

a

پاسخنامه

تولیدمثل
1 .گزینه 2

فصل هفتم

منظور اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه هستند.

«الف» نادرست .اسپرماتوسیت ثانویه در آنافاز کروماتیدهای خواهری را از یکدیگر جدا میکند.
ٔ
«ب» درست .اسپرماتوسیت اولیه همانند اسپرماتوسیت ثانویه دارای هسته بوده که در آن ژن (های) سازنده آنزیم یافت میشود.
ٔ
مرحله پروفاز  Iدر هنگام تشکیل تتراد رخ میدهد .کراسینگاور
«ج» نادرست .تنها اسپرماتوسیت اولیه توانایی تشکیل تتراد و کراسینگاور را دارد .کراسینگاور در
تبادل قطعه بین دو کروماتید غیرخواهری از کروموزوم همتاست .اسپرماتوسیت ثانویه چون کروموزوم همتا ندارد توانایی تشکیل تتراد و کراسینگاور را ندارد.
«د» درست .در هر دو ،کروموزومها مضاعف بوده و هر کروموزوم دارای  2کروماتید و  1سانترومر میباشد.

2 .گزینه 3

گزینه «»1نادرست .اسپرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهند.

گزینه « »2نادرست .اسپرماتوسیت اولیه در پروفاز  Iتتراد تشکیل میدهد.
ٔ
گزینه « »3درست .یاختههای سرتولی دارای گیرنده برای  FSHهستند .این یاختهها در همه مراحل اسپرمزایی و نیز بیگانهخواری باکتری نقش دارند.
گزینه « »4نادرست .سلولهای بینابینی در بین لولههای اسپرمساز قرار دارند.

3 .گزینه 4

ٔ
حلقه
گزینه «»1درسـت .سـلول مولد اسـپرماتید ،اسپرماتوسیت ثانویه است که در حالت طبیعی سیتوکینز انجام داده و در سیتوکینز

انقباضی به غشا متصل میشوند.
گزینه « »2درست .در اسپرماتوسیت اولیه با انجام میوز یک کروموزومهای همتا از یکدیگر جدا میشوند.
گزینه « »3درسـت .سـلول مولد اسپرماتوسـیت اولیه ،اسـپرماتوگونی اسـت که میتوز میکند و در آنافاز برخی رشـتههای دوک کوتاه میشـوند تا
کروماتیدهای خواهری را از هم جدا کنند.
گزینه « »4نادرست .توجه کنید که اسپرم از تمایز اسپرماتید (نه تقسیم) بهوجود میآید.

4 .گزینه 4

گزینه « »1نادرست .یاختههای بینابینی در بین دیواره لولههای اسپرمساز مشاهده میشوند.

گزینه « »2نادرست .یاختههای بینابینی توانایی میوز و جدا کردن کروموزومهای همتا (همساخت) را ندارند.
گزینه « »3نادرست .در یک فرد بالغ یاختههای ماهیچهای مخطط قدرت تقسیم و سیتوکیز ندارند.
گزینه « »4درست .یاختههای بینابینی دارای گیرنده برای  LHهستند و با ترشح تستوسترون در تحریک رشد اندامهای مختلف بدن و بروز صفات ثانویه نقش دارند.

.

5گزینه  4گزینه « »1درسـت .مکانیسـم تنظیم ترشـح تستوسـترون از طریق بازخورد منفی اسـت که افزایش ترشـح تستوسـترون باعث کاهش
ترشح هورمون  LHاز بخش پیشین ٔ
غده زیر مغزی میشود.
گزینه « »2درست .هورمون تستوسترون در افزایش تراکم ٔ
توده استخوانی و رشد یاختههای ماهیچهای نقش دارد.

گزینه « »3درسـت .افزایش ترشـح تستوسـترون از طریق بازخورد منفی باعث کاهش ترشـح هورمون آزادکننده زیرنهنج و در نتیجه کاهش ترشـح
 LHدر غده زیرمغزی میشود.
گزینه « »4نادرست .هورمون تستوسترون از یاختههای بینابینی ترشح میشود .هورمونها هیچگاه وارد مجرا نمیشوند تستوسترون ابتدا به مایع
میانبافتی ریخته و سپس به خون میریزد ،مجرا مخصوص ترشحات غدد برونریز است.
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6 .گزینه 1

گزینه « »1درسـت .اسپرماتوسـیت اولیه با تقسـیم میوز  Iبه اسپرماتوسـیت ثانویه تبدیل میشود .توجه کنید که در میوز  Iکروموزومهای

همتا از هم جدا میشوند در حالی که در میوز  IIبا تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر ،کروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند.
ٔ
مرحله تلوفاز  ،1پوشش هسته در اطراف کروموزومهای دو کروماتیدی تشکیل میشود.
گزینه « »2نادرست .در
ٔ
ٔ
شبکه آندوپالسمی به قطعات کوچکتر تجزیه میشود.
مرحله پروفاز  ،1پوشش هسته و
گزینه « »3نادرست .در
ٔ
مرحله متافاز  ،1ساختارهای تتراد در استوای یاخته بیشترین فشردگی را دارند.
گزینه « »4نادرست .در

7 .گزینه 4

گزینه « »1نادرست .توجه کنید که در حین تمایز هسته (نه کروموزومها) اسپرماتید فشرده میشود.

گزینه « »2نادرست .اسپرماتید و اسپرم قدرت تقسیم و تشکیل و تخریب رشتههای دوک را ندارند.
گزینه « »3نادرست .اسپرماتید و اسپرم تقسیم نمیشوند و پوشش هسته نه تخریب و نه تشکیل میشود.
گزینه « »4درست .در فرآیند تمایز اسپرماتیدها به اسپرمها اتفاقهای زیر رخ میدهد:

ٔ
هسـته آنها فشـرده
1ـ یاختهها از هم جدا میشـوند2 .ـ یاختهها تاژکدار میشـوند3 .ـ مقدار زیادی سیتوپالسـم خود را از دسـت میدهند4 .ـ
میشود5 .ـ یاختهها حالت کشیده پیدا میکنند.

8 .گزینه 4

گزینه « »1نادرست .ساختارهای چهارکروماتیدی (تتراد) در میوز  ،Iتشکیل میشود.

گزینه « »2نادرست .توجه کنید در حین جدا شدن کروماتیدها ،کروماتیدها به قطبین یاخته (نه هسته) کشیده میشوند .پوشش هسته تجزیه شدهاست.
گزینه « »3نادرست .در میوز ( Iنه میوز  )IIاسپرماتوسیت ثانویه با کروموزومهای جنسی متفاوت  Xو  Yایجاد میشوند.
گزینه « »4درسـت .برای تبدیل اسپرماتوسـیت ثانویه به اسـپرماتید مرحله میوز  IIآغاز میشـود که در تلوفاز  IIآن رشـتههای دوک تخریب شـده و
کروموزومها به صورت کروماتین درمیآیند.

9 .گزینه 4

گزینه « »1نادرست .ترشح تستوسترون باعث کاهش ترشح  LHاز بخش پیشین زیرمغزی (نه هیپوتاالموس) میشود.

گزینـه « »2نادرسـت .برخـی ترشـحات یاختههای سـرتولی در تمایز اسـپرماتید به اسـپرم نقـش دارند اما این تمایـز در لولههای اسپرمسـاز (نه در
اپیدیدیم) اتفاق میافتد.
َ
گزینه « »3نادرست .ترشحات غده پروستات در زیر مثانه باعث افزایش (نه کاهش)  pHدر مجرای میزراه (نه اسپرمبر) میشود.
گزینه « »4درسـت .غدد وزیکول سـمینال (گشـنابدان) در پشـت مثانه قرار دارد و مایعی سرشـار از فروکتوز (نوعی مونوسـاکارید) را که انرژی الزم
برای فعالیت اسپرمها است فراهم میکند.

1 0.گزینه 1

گزینه « »1درسـت .با دقت در شـکل کتاب درسـی درخواهید یافت که یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای اسپرماتوگونی

به هم متصل هستند و در ابتدا سیتوکینز ناقص دارند.
گزینه « »2نادرست .در اسپرماتوگونی هسته فشرده نیست.
گزینه « »3نادرسـت .اسـپرماتیدها در هر مرحلهای فاقد توانایی حرکت و جابهجا شـدن هسـتند در حالیکه اسپرمهایی که در لولههای اسپرمساز تولید
میشوند در ابتدا فاقد توانایی حرکت و جابهجا شدن هستند اما با خروج از بیضه و ماندن در اپیدیدیم قابلیت تحرک را بهدست میآورند.
گزینه « »4نادرست .هم در اسپرماتوسیت ثانویه و هم در اسپرماتوسیت اولیه فامتنها دو کروماتیدی و مضاعف هستند.

1 1.گزینه 3

در فرایند زامهزایی دو نوع اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دیده میشود:

«الـف» درسـت .از تقسـیم اسپرماتوسـیت اولیـه اسپرماتوسـیتهای ثانویـه و از تقسـیم اسپرماتوسـیت ثانویه اسـپرماتیدها بهوجـود میآید که هر
دوهاپلوئید میباشند.
ٔ
ٔ
ٔ
«ب» درسـت .ژن یا ژنهای سـازنده تاژک و ژن سـازنده آنزیمهای داخل آکروزوم بر روی کروموزومهای اتوزوم قرار دارند .زامیاخته اولیه  2nو زام
ٔ
یاخته ثانویه  nاست که دارای کروموزومهای غیرجنسی هستند.

ٔ
یاخته اولیه (اسپرماتوسیت اولیه) که  2nاست و میتواند تتراد و ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل دهد.
«ج» نادرست .تنها زام
ٔ
ٔ
«د» درست .اسپرماتوسیت یا زامیاخته اولیه و ثانویه دارای کروموزومهای دو کروماتیدی هستند .یعنی هر کروموزوم چهار رشته پلینوکلئوتیدی خطی دارد.
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1 2.گزینه  2گزینه « »1نادرست .منظور پروفاز  Iاست اما کروموزومهای همساخت در استوای سلول روی برخی رشتههای دوک قرار میگیرند چون
ً
پوشش غشای هسته تجزیه شده و اصال هستهای وجود ندارد.
ٔ
مرحله تلوفاز  ،Iرشـتههای دوک تخریب شـده و
گزینه « »2درسـت .ضمن تبدیل اسپرماتوسـیت اولیه به اسـپرماتید ابتدا میوز  Iاتفاق میافتد .در
پوشش هسته دور کروموزومهای دو کروماتیدی تشکیل میشود.
گزینه « »3نادرست .منظور آنافاز  IIاست.
گزینه « »4نادرست .اتصال دوک به سانترومر پس از تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی است.
1 3.گزینه  2گزینه « »1نادرست .منظور اسپرماتوسیتهای ثانویه است که با هم در کروموزومهای جنسی ( xو  )yمتفاوتاند.
ٔ
فاصله بین میوز  Iو  DNA ،IIهیچگاه در حالت طبیعی همانندسازی نمیکنند اما سانتریولها همانندسازی میکنند.
گزینه « »2درست .در
گزینه « »3نادرست .اسپرماتید در طی تمایز به اسپرم مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهند.
گزینه « »4نادرست .در فاصله بین میوز  Iو میوز  IIسانتریولها دو برابر میشود ولی چون سلولهای حاصل از میوز  ،Iکروموزومها مضاعف شده
دارند در این فاصله همانند سازی کروموزومها صورت نمیگیرد و بر مقدار ماده ژنتیک افزوده نمیشود.

1 4.گزینه 4

گزینه « »1نادرست .در اپیدیدیم یاختهها توانایی تقسیم میوز و تولید اسپرم را ندارند بلکه اسپرمها در اپیدیدیم تنها بالغ میشوند.

گزینه « »2نادرست .در اپیدیدیم که بیرون از بیضهها است ،یاختههای بینابینی وجود ندارد.
ٔ
ٔ
مرحله اول تنفس سلولی (قندکافت) فقط یک نوع
گزینه « »3نادرست .در
گیرنده الکترونی یعنی  NAD+استفاده میشود.
ٔ
کیسـه بیضه لولههای اسپرمسـاز و اپیدیدیم پرپیچ و خم هسـتند .سـلولهای دیپلوئید موجود در لولههای اسپرمسـاز و
گزینه « »4درسـت .درون
ٔ
مرحله دوم تنفس سـلولی ،پیرووات با از دسـت دادن کربندیاکسـید به بنیان اسـتیل و اسـتیل با
اپیدیدیـم میتوکنـدری دارنـد و در آنها در طی
اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم  Aبه استیل کوآنزیم  Aتبدیل میشوند.
1 5.گزینه « 2الف» نادرست .اسپرماتید و اسپرم قدرت تقسیم ندارند.
ٔ
ٔ
سازنده تاژک در هسته خود هستند.
«ب» درست .هر دو اسپرماتوسیت دارای ژن (های)
«ج» درسـت .نـه اسپرماتوسـیت ثانویـه (خـودش کروموزومهایـش مضاعـف اسـت) و نـه اسـپرم و اسـپرماتید ،هیچکـدام توانایـی مضاعـف کـردن
کروموزومهای خود را ندارند.
«د» نادرست .چون کروموزومهای اسپرماتوسیت ثانویه مضاعف هستند و هر کروموزوم  4رشته پلینوکلئوتیدی خطی دارد.

1 6.گزینه 4

ٔ
کیسه بیضه لولههای اسپرمساز و اپیدیدیم ،پرپیچ و خم هستند.
درون

گزینه « »1نادرسـت .یاختههای هدف  FSHدر بیضهها یاختههای سـرتولی هسـتند که در تمام مراحل اسـپرمزایی پشـتیبانی و تغذیه یاختههای
جنسی و بیگانهخواری باکتریها را برعهده دارد.
گزینه « »2نادرست .درون لولههای اپیدیدیم در خارج از بیضهها یاختههای اووگونی وجود ندارد.
گزینه « »3نادرست .در اطراف لولههای اپیدیدیم در خارج از بیضهها یاختههای بینابینی تولید کننده تستوسترون وجود ندارد.
گزینه « »4درست .هم درون لولههای اسپرمساز و هم درون لولههای اپیدیدیم ،یاختههای هاپلوئید تاژکدار (اسپرم) وجود دارند.

1 7.گزینه 2

سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید توانایی تولید سلول هاپلوئیدی را دارند.

«الف» نادرست .اسپرماتید توانایی تقسیم شدن را ندارد.

ٔ
سازنده آنزیم یافت میشود.
«ب» درست .اسپرماتوسیت اولیه همانند اسپرماتوسیت ثانویه دارای هسته بوده که در آن ژن (های)
همه سلولهای موجود در ٔ
«ج» درستٔ .
لوله اسپرمساز تحت تأثیر ترشحات یاختههای سرتولی قرار میگیرند.
«د» نادرست .اسپرماتید کروموزومهایش تککروماتیدی است و هر کروماتید یک سانترومر دارد.
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1 8.گزینه 3

ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺧﺎگ

گزینه « »1درست .اسپرمهای موجود در اپیدیدیم قدرت تحرک متفاوت دارند.

گزینه « »2درست .همه یاختههای موجود در اپیدیدیم توانایی انجام میوز و تشکیل تتراد ندارند.
گزینه « »3نادرست .الف ← لولههای اسپرمساز ب ← اپیدیدیم ج ← ٔ
لوله اسپرمبر

ﻣﺠﺮای زاﻣﻪﺑﺮ

اسپرمها در لولههای اسپرمساز (الف) تولید میشوند.

ٔ
ﻟﻮﻟﻪ زﺍﻣﻪﺳﺎز

گزینه « »4درست .ترشحات یاختههای سرتولی که در دیواره لولههای اسپرمساز قرار
ٔ
تغذیه یاختههای جنسی نقش دارند.
دارند در همه مراحل اسپرمزایی و پشتیبانی و

1 9.گزینه 3

در این نوع سـؤاالت باید توجه کنید که سـلولهای حاصل از تقسـیم یا

ﺑﯿﻀﻪ

تمایز مورد سؤال هستند نه سلولهایی که به ظاهر در صورت سؤال آمدهاند.
«الف» درست .سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه ،اسپرماتید است و سلول حاصل از اسپرماتید ،اسپرم است .اسپرماتید همانند اسپرم توانایی
تشکیل دوک تقسیم را ندارد.
«ب» درست .اسپرماتید از سیتوکینز اسپرماتوسیت ثانویه کههاپلوئید است بهوجود آمده اما اسپرم از تمایز (و نه سیتوکینز) اسپرماتید بهوجود آمده است.
«ج» درسـت .هـم اسـپرماتید و هم اسـپرم هر دو کروموزومهایشـان غیرمضاعف اسـت و هر کرومـوزوم یک مولکول  DNAدارد پـس تعداد مولکول
 DNAخطی = تعداد سانترومرها
«د» نادرست .اسپرماتید همانند اسپرم تککروماتیدی است و توانایی جدا کردن کروماتیدهای خواهری را ندارد.

20.گزینه 4

گزینه « »1نادرست .غدد پیازی میزراهی نوعی ٔ
غده برونریز بوده و ترشحات قلیایی و روانکننده خود را وارد مجرا (نه مایع بین سلولی) میکند.

گزینه « »2نادرست .ترشحات آن قلیایی است و به خنثی کردن مقدار اندک اسید ادرار کمک میکند.
گزینه « »3نادرست .ترشحات خود را وارد میزراه (نه دفران) میکنند.
گزینه « »4درست .به مجموع ترشحات  3نوع ٔ
غده وزیکول سمینال ،پروستات ،غده پیازی میزراهی (در کل  5عدد غده) مایع منی گفته میشود.

21.گزینـه 2

منظـور سـوال ،اسـپرماتید اسـت .اسـپرماتید تـک الد و تککروماتیـدی اسـت و برای هـر صفت تکژنی و مسـتقل از جنـس فقط یک

الـل دارد .البتـه توجـه کنیـد که اگر صفت چندژنی باشـد هر اسـپرماتید برای آن صفت میتواند چند الل داشـته باشـد .دقـت کنید که  50درصد
اسپرماتیدها فاقد کروموزوم  Xهستند پس  50درصد اسپرمها اللی برای ژن فاکتور  8ندارند.

22.گزینه 4

«الف» درست .در مردان  ،FSHیاختههای سرتولی را تحریک میکند که در پی آن تمایز اسپرمها تسهیل میگردد.

«ب» درست LH .با تحریک یاختههای بینابینی منجر به ترشح هورمون تستوسترون میشود.
«ج» درست .هورمون تستوسترون باعث تحریک رشد ماهیچهها و استخوانها و بروز صفات ثانویه در مردان میشود.
«د» درست .ترشح این دو هورمون با ساز و کار بازخورد منفی صورت میگیرد.

23.گزینه 1

این جمله نادرست است .چون یاختههای بینابینی درون ٔ
لوله اسپرمساز قرار ندارند.

«الف» درست .اسپرمها در ابتدای ورود به اپیدیدیم قادر به حرکت نیستند ،باید حداقل  18ساعت در آنجا بمانند تا توانایی تحرک پیدا کنند.
«ب» نادرست .چون اسپرمها در اپیدیدیم قدرت تحرک خود را به دست میآورند.
«ج» نادرست .ترشحات پروستات محیط اسیدی را خنثی میکنند.
«د» نادرست .اسپرمها وارد وزیکول سمینال نمیشوند ،بلکه ترشحات وزیکول سمینال به اسپرمها اضافه میشود.

24.گزینه 4

گزینه « »1نادرسـت .محل تولید اسـپرمها در لولههای اسپرمسـاز و محل بلو غشـان لولههای اپیدیدیم است پس این دو فرآیند در یک

جا رخ نمیدهد.
گزینه « »2نادرست LH .بر سلولهای بینابینی اثر گذاشته و ترشح تستوسترون را زیاد میکند و بر لولههای اسپرمساز تأثیری ندارد.
گزینه « »3نادرست .نه  FSHو نه  LHهیچکدام نمیتوانند باعث آزادسازی آنزیمهای آکروزوم (تارک تن) شوند.
گزینه « »4درست .هورمون  FSHبا تحریک یاختههای سرتولی در میوز برخی از سلولهای دیواره لولههای اسپرمساز نقش دارند.
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25.گزینه  3گزینه « »1نادرست .یاختههای اسپرماتوگونی و سرتولی تقسیم میوز انجام نمیدهد.
ٔ
حفره شکمی قرار ندارد.
گزینه « »2نادرست( .در فرد بالغ) بیضه درون
گزینه « »3درست .سلولهای اسپرماتوگونی ،سرتولی و اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید و سلولهای اسپرماتوسیت ثانویه ،اسپرماتید و اسپرمهاپلوئید
هستندٔ .
همه سلولهای مذکور هاپلوئید هستند و دارای کروموزوم اتوزوم هستند بنابراین ژنهای مربوط به آنزیمهای سر اسپرم را دارند.
گزینه « »4نادرست .اسپرماتوسیت ثانویه سلولی هاپلوئید بوده که کروموزومهای دو کروماتیدی دارد.
26.گزینه  1گزینه « »1درست .اسپرماتیدحاصل تقسیم میوز  IIاست و ریزلولهها در ساختار دوک تقسیم بهکار میروند.
ٔ
دسته سهتایی میکروتوبول با آرایش استوانهای تشکیل شدهاند.
گزینه « »2نادرست .در بخش مرکزی سانتریولها ریز لوله یافت نمیشود بلکه سانتریولها از 9
گزینه « »3نادرست .ریزلولهها در اسپرماتید نقشی در حرکت تاژک ندارند و اسپرماتید قدرت حرکت و باروری ندارد.
گزینه « »4نادرست .اسپرماتید قدرت تقسیم ندارد و هیچگاه دوک تقسیم تشکیل نمیدهد.

27.گزینه 4

«الف» درست .هورمون تستوسترون با تأثیر بازخورد منفی باعث تنظیم ترشح  FSHو  LHمیشود و در تنظیم فعالیت دستگاه تولید مثلی نقش دارد.

«ب» درست .در مردان و خانمها این هورمون در تنظیم فعالیتهای دستگاه تولیدمثل نقش دارد.
«ج» درست .میزان انرژی و گلوکز سلولها را متعادل میکند.
«د» درست LH .و  FSHدر هیپوفیز پیشین ساخته میشوند و بر فعالیت تولیدمثلی مؤثراند.

28.گزینه 3

گزینه « »1نادرست .اسپرم از تمایز (نه سیتوکینز) اسپرماتید حاصل میشود.

گزینه « »2نادرسـت .اسپرماتوسـیت ثانویه و اسـپرماتید سـلولهای هاپلوئیدی هستند که از بیضه خارج نمیشوند این یاختهها تحت تأثیر ترشحات
غدد بیرونریز قرار نمیگیرد این یاختهها پس از تولید اسپرم ،اسپرم از بیضه خارج میشود.
گزینه « »3درستٔ .
همه مراحل اسپرمزایی تحت تأثیر برخی ترشحات سلولهای سرتولی قرار میگیرند.
گزینه « »4نادرست .اسپرماتید و اسپرم قابلیت تقسیم ندارند.

29.گزینه 1

ٔ
دیواره لولههای اسپرمساز قرار دارند.
«الف» نادرست .یاختههای سرتولی در

«ب» نادرست .پروستات محیط اسیدی را در مسیر عبور اسپرمها خنثی میکند.
«ج» نادرست .سلولهای سرتولی و اسپرماتوگونی توانایی انجام میوز ندارند.
«د» درست .اسپرم در اپیدیدیم قابلیت حرکت پیدا میکند پس اپیدیدیم دارای اسپرمهای با قابلیت حرکت متفاوت است.

30.گزینـه 4

بخـش «الف» لولههای اسپرمسـاز اسـت .توجه کنید کـه یاختههای بینابینی در اطراف لولههای اسپرمسـاز هسـتند (نه در داخل) و

برعکس؛ یاختههای سرتولی درون لولههای اسپرمسازند (نه در اطراف آنها) در بخش «الف» و «ب» اسپرمهای تاژکدار یافت میشوند میدانید
که  50درصد اسپرمها چون فاقد کروموزوم xاند پس فاقد ژن فاکتور  8هستند.

31.گزینه 2

گزینه « »1نادرست .هر اسپرماتید تنها به یک اسپرم تبدیل میشود پس نمیتواند سلولهایهاپلوئید بسازد.

گزینه « »2درست .در مردان تنها سلولهای اسپرماتوسیت اولیه توانایی انجام میوز  Iو تشکیل ساختار 4کروماتیدی (تتراد) را دارند.
گزینه « »3نادرست .نه اسپرماتید و نه اسپرماتوسیت ثانویه هیچکدام توانایی دوکروماتیدی کردن کروموزومهای خود را ندارند چون اسپرماتید که
در  G0بوده و فاقد توانایی میتوز است و اسپرماتوسیت ثانویه نیز حاصل میوز  Iبوده و کروموزومهای خودش دوکروماتیدی است.
گزینه « »4نادرست .هر دوهاپلوئیدند و فاقد کروموزومهای همتا هستند.

32.گزینه 3

منظور سوال اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید است.

«الف» درست .اسپرماتوسیت اولیه میتواند میوز  Iانجام دهد.
«ب» درست .در اسپرماتوسیت ثانویه در مرحله آنافاز  IIکروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند.
«ج» درست .اسپرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهد و به اسپرم تبدیل میشود.
«د» نادرسـت .هیچکـدام توانایـی مضاعـف کـردن کروموزومهای خود و همانندسـازی را ندارند اسپرماتوسـیت اولیه و ثانویه که کروموزومهایشـان
ً
مضاعف است و اسپرماتید هم که اصال تقسیم نمیشود.
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33.گزینه  4گزینه « »1نادرست .برای شروع میوز  ،2سانتریولها همانندسازی میکنند.
ٔ
تجزیه پوشش هسته ،کروموزومها در مجاورت اندامکها قرار میگیرند.
گزینه « »2نادرست .با
گزینه « »3نادرست .در میوز  Iکروموزومهای همتا از یکدیگر جدا میشوند.
گزینه « »4درست .پس از میوز  Iبه هیچوجه  DNAمضاعف نمیشود.

34.گزینه 3

ٔ
کیسه (نه کیسهها) آکروزوم (تارک تن) وجود دارد.
گزینه « »1نادرست .در سر اسپرم تنها یک

گزینه « »2نادرست .دو عدد یا یک جفت سانتریول دارد.
گزینه « »3درست .در تنه مقدار زیادی میتوکندری وجود دارد که در آن تنفس هوازی رخ داده و  O2مصرف و  CO2تولید میشود.
گزینه « »4نادرست .از تمایز اسپرماتید (نه سیتوکینز آن) حاصل شده است.

35.گزینه 3

ٔ
ذخیره اسـپرمها اسـت پس میتوان گفت در صورت آسـیب آن اسـپرمها دیگر
اپیدیدیم محل بلوغ (کسـب توانایی حرکت و باروری) و

توانایی حرکت پیدا نمیکنند توجه کنید که تاژکدار شدن اسپرمها در همان لولههای اسپرمساز که محل تولیدشان است اتفاق میافتد.
36.گزینه « 2الف» نادرسـت .به دنبال میوز  Iدر اسپرماتوسـیت اولیه نیمی از ژنهایش به یک اسپرماتوسـیت ثانویه و نیمی دیگر به اسپرماتوسـیت
ثانویه دیگر منتقل میشوند پس نمیتوان گفت ٔ
ٔ
همه اسپرمهای حاصل صفت جهش یافته را دارا خواهند بود.
«ب» درست .در صورت انجام کراسینگاور میتواند  4نوع گامت ایجاد کند.
«ج» نادرست .نیمی از سلولهای حاصل  Xو نیمی دیگر Yدارند.
ٔ
ٔ
«د» درست .ژن آنزیمهای سر اسپرم در کروموزومهای اتوزوم یافت میشود .همه یاختههای هاپلوئید و دیپلوئید همه کروموزومهای اتوزوم را دارند.

37.گزینه 2

یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی) فقط میتوز میکنند و هیچگاه میوز انجام نمیدهند.

زﺍﻣﻪزﺍ
ٔ
زام
ﯾﺎﺧﺘﻪ اوﻟﯿﻪ
ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
زام
زﺍمﯾﺎﺧﺘﮏ
زﺍﻣﻪ

38.گزینه 4

«الف» درست .اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف اسپرماتید میتواند با سیتوکینز خود سلولهایهاپلوئید بسازند.

«ب» درست .اسپرماتوسیت ثانویه همانند اسپرماتید هاپلوئید هستند و فاقد
کروموزوم همتا هستند بنابراین توانایی تشکیل تتراد و کراسینگاور را ندارند.
«ج» درسـت .اسپرماتوسـیت ثانویه سـلول حاصل از اسپرماتوسیت اولیه است
ٔ
هسـته خود را دارد .اما
که توانایی تک کروماتیدی کردن و ناپدید کردن غشـای

ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺍوﻟﯿﻪ 2n

ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )(n
ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ ) (nﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ )(n

ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )(n
ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ ) (nﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ )(n

اسپرماتید سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه است که توانایی تقسیم ندارد.
دیواره لولههای اسپرمساز وجود دارند و در ٔ
ٔ
همه مراحل اسپرمزایی ،پشتیبانی و تغذیه یاختههای جنسی را بر عهده دارند.
«د» درست .یاختههای سرتولی در

39.گزینه 4

گزینه « »1درستٔ .
غده وزیکول سیمنال از سلولهای پوششی با فضای بین سلولی اندک تشکیل شده است.

گزینه « »2درست .سلولهای پوششی بر روی غشای پایه که شبکهای از گلیکوپروتئین و پروتئینهای رشتهای هستند مستقرند.
گزینه « »3درست .این غدهها در پشت مثانه و جلوی راست روده قرار دارند و فعالیت آنها تغذیه اسپرمها و ترشح مایع غنی از فروکتوز است.
گزینه « »4نادرست .مجرای اسپرمبر وارد ٔ
غده وزیکول سمینال نمیشود ،یعنی از آن عبور نمیکند! تنها ترشحات آن را دریافت میکنند.

40.گزینـه 4

«الـف» درسـت .اسپرماتوسـیت اولیـه با تقسـیم میوز  Iاسپرماتوسـیت ثانویـه را تولید میکند کـه هاپلوئید و دوکروماتیدی اسـت ولی

اسپرماتوسیت ثانویه با میوز  IIیاختههایهاپلوئید و تککروماتیدی میسازد.
«ب» درست .اسپرماتوسیت اولیه از تقسیم میتوز اسپرماتوگونی )  ( 2nو اسپرماتوسیت ثانویه از تقسیم میوز  Iاسپرماتوسیت اولیه )  ( 2nبهوجود میآیند.
406

:متفه لصف همان خساپلثمدیلوت

«ج» درسـت .اسپرماتوسـیت اولیه )  (2nبوده و با میوز  Iکروموزومهای همسـاخت را در آنافاز  Iاز هم جدا میسـازد در حالی که اسپرماتوسـیت
ثانویه فاقد کروموزومهای همساخت بوده و فقط کروماتیدهای کروموزومهای مضاعف را از هم جدا میسازد.
«د» درست .در سلولهایی با کروموزومهای مضاعف تعداد زنجیرههای پلینوکلئوتیدی  DNAخطی  4برابر تعداد سانترومرهاست و هر دو مضاعفاند.
ٔ
کیسه بیضه (نه بیضه) قرار دارند.
41.گزینه  3گزینه « »1نادرست .شبکهای از رگهای کوچک درون
گزینه « »2نادرست .از هر اسپرماتید تنها یک اسپرم بهوجود میآید.

ٔ
کیسه بیضه هستند.
گزینه « »3درست .اسپرمها درون لولههای اپیدیدیم بالغ شده و توانایی تحرک پیدا میکنند که این لولهها ،لولههایی پیچیده و طویل درون
گزینه « »4نادرست .اسپرمها توانایی حرکت تاژکها را در برخاگ (اپیدیدیم) پیدا میکنند.

42.گزینه « 1الف» نادرست .کار اصلی دستگاه تولیدمثلی مرد تولید اسپرم است.
ٔ
ٔ
کیسه بیضه قرار دارند ولی بقیه مثل پروستات و وزیکول سمینال خارج از کیسه بیضهاند.
«ب» نادرست .از بین غدههای دستگاه تولیدمثل مرد بیضهها درون
ل آنها.
«ج» نادرست .یاختههای بینابینی البهالی لولههای اسپرمساز وجود دارند نه داخ 
ٔ
«د» درست .پروستات و وزیکول سمینال درون ٔ
کیسه بیضه قرار گرفتهاند.
حفره شکمی و خارج از
ٔ
کیسه بیضه (نه درون بیضه) بهدست میآورند.
43.گزینه  4گزینه « »1نادرست .اسپرمها توانایی تحرک خود را در لولههای پیچیده و طویل درون
گزینه « »2نادرسـت .اسـپرمها پس از تولید در بیضه به اپیدیدیم منتقل میشـوند و سپس وارد ٔ
لوله طویل دیگری به نام زامهبر (اسپرمبر) میشوند
ٔ
محوطه شکمی میشود.
از هر بیضه یک اسپرمبر خارج شده و وارد

گزینه « »3نادرست .از تمایز هر اسپرماتید تنها و تنها یک عدد اسپرم تولید میشود پس اسپرمها نادرست است.
ٔ
محوطه شکمی میشود دو مجرای اسپرمبر در زیر مثانه وارد ٔ
غده پروستات میشوند و به میزراه متصل میشوند.
گزینه « »4درست .از هر بیضه یک اسپرم بر خارج و وارد

44.گزینه 3

«الف» نادرسـت .سـلولهای اسـپرماتوگونی ،اسپرماتوسـیت اولیه و سـرتولی دو مجموعه کروموزوم دارند اما فقط اسپرماتوسـیت اولیه

میتواند در پروفاز ساختار چهار کروماتیدی تشکیل دهد.
ٔ
یاخته اولیه  2nاست و میوز میکند و سلولهای حاصل  nکروموزومی و هاپلوئیداند و چون که یکی از اسپرماتوسیتهای ثانویه
«ب» درست .هر زام
دارای کروموزوم جنسی  xو دیگری دارای  yاست پس از نظر کروموزوم جنسی متفاوتاند.
«ج» درست .در واقع هر اسپرماتوسیت ثانویه  nاست و با میوز  IIاسپرماتیدهای  nکروموزومی نیز تولید کرده و چون هر اسپرماتوسیت ثانویه یا دارای
 xاست یا  yاسپرماتیدهای حاصل نیز تنها  xیا  yدارند.
«د» درست .اسپرمها پس از تولید در لولههای اسپرمساز از بیضه خارج و به درون اپیدیدیم وارد میشوند .حداقل باید  18ساعت آنجا بمانند تا توانایی
تحرک به دست آورند.

45.گزینه « 2الف» درسـت .با توجه به شـکل مقابل میتوان گفت عبور مجرای دفران از
مجاور میزراه مشاهده میشود.
«ب» درست .ماده شیری رنگ و قلیایی از غده پروستات که حالت اسفنجی دارد ،ترشح میشود.
ﻏﺪﻩ ﭘﯿﺎزی ﻣﯿﺰرﺍﻫﯽ
«ج» نادرست .اپیدیدیم در خارج از بیضهها قرار دارد.
ﻣﺠﺮﺍی زﺍﻣﻪﺑﺮ
ً
ﺑﺮﺧﺎگ
«د» نادرسـت .طبـق شـکل روبـهرو مجـرای اسـپرمبر تقریبا از قسـمت میانـی بیضه آغاز
ٔ
ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﻀﻪ
میشود.
46.گزینـه  2گزینه « »1درسـت .سـلولهای ترشـحی ٔ
غـده پروسـتات بافت پوششـیاند و فضای

ﻣﺜﺎﻧﻪ

وزﯾﮑﻮل ﺳﻤﯿﻨﺎل

بینیاختهای اندک دارند.
ٔ
گزینه « »2نادرسـت .ترشـحات غده پروسـتات شـیری رنگ و قلیایی اسـت و به خنثی کردن
مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک میکند.
گزینـه « »3درسـت .غـده پروسـتات بـه اندازه گردو اسـت و حالـت اسـفنجی دارد .یک غدهٔ
برونریز است که ترشحات خود را وارد ساختارهای لولهمانند به نام مجرا میکند.
گزینه « »4درست .طبق شکل دو مجرای ِدفران در زیر مثانه با هم یکی شده و به میزراه متصل میشوند.

ﻏﺪﻩ ﭘﺮوﺳﺘﺎت
ﻣﯿﺰرﺍﻩ
ﺑﯿﻀﻪ

ﻣﯿﺰﻧﺎی

ﻣﺜﺎﻧﻪ
ﭘﺮوﺳﺘﺎت

وزﯾﮑﻮل ﺳﻤﯿﻨﺎل
ٔ
ﻏﺪه ﭘﯿﺎزی ﻣﯿﺰراﻫﯽ

زﺍﻣﻪﺑﺮ

ﺑﺮﺧﺎگ
ﻣﯿﺰرﺍﻩ

ﺑﯿﻀﻪ
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47.گزینه 4

گزینه « »1درست .وزیکول سمینال بر خالف سلولهای بینابینی غده برونریز است که ترشحات خود را وارد مجرا یا ساختار لوله مانند میکند.

گزینه « »2درست .جزایر النگرهانس بر خالف پروستات هورمون ترشح میکنند که ابتدا به فضای بین یاختهای ریخته و سپس وارد خون میشود.
گزینه « »3درست .غدد پیازی میزراهی بر خالف سلولهای فولیکولی تخمدان که استروژن ترشح میکنند ترشحات قلیایی خود را وارد میزراه میکنند.
گزینه « »4نادرسـت .ترشـحات غدد برونریز وارد مجرا و ترشـحات غدد درونریز ابتدا وارد مایع میانبافتی و سـپس وارد خون میشـوند .هیپوفیز
پسین همانند پاراتیروئید از غدد درونریز است و ترشحات خود را وارد مایع بینیاختهای میکنند.

48.گزینه 4

«الف» درست .مثانه جز اندامهای دستگاه تولیدمثلی نیست.

«ب» درست .اپیدیدیم قبل از غده وزیکول سمینال ،اسپرمها را وارد مجرای اسپرمبر میکند.
«ج» درسـت CO2 .تولیدی در تمامی اندامها وارد خون میشـود( .از سـلولهای بینابینی اطراف لولههای اسپرمساز بیضه هورمون تستوسترون
وارد جریان خون میشود)
«د» درست .یاختههای بینابینی در اپیدیدم یافت نمیشوند.
49.گزینه  2گزینه « »1نادرست .از هر اسپرماتید تنها یک اسپرم حاصل میشود.
گزینه « »2درست .محل تولید اسپرمها ٔ
لوله اسپرمساز و محل کسب توانایی تحرک زامهها لولههای اپیدیدیم است.
گزینه « »3نادرست .یاختههای سرتولی ،اسپرماتوگونی ،اسپرماتید و اسپرم توانایی میوز ندارند.
گزینه « »4نادرست .آنزیمهای آکروزوم به اسپرمها کمک میکند تا بتوانند در ٔ
ٔ
کننده اووسیت ثانویه (تخمک نابالغ) نه اووسیت اولیه نفوذ کنند.
الیه حفاظت

50.گزینه 4

گزینه « »4نادرست .اسپرماتید کروموزومهای تککروماتیدی ولی اسپرماتوسیت ثانویه کروموزومهای مضاعف دارد.

گزینه « »1تعداد سانترومرها = تعداد کروموزومها ،در نتیجه اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید هر دو  23کروموزومی هستند.
گزینه « »2اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه هر دو کروموزومهای  2کروماتیدی دارند.

ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺧﺎگ

گزینه « »3اسپرماتید و اسپرم هر دو  23کروموزوم تککروماتیدی دارند.

51.گزینه 4

گزینه « »1درست .در جدار لولههای اسپرمساز یاختههای زاینده،

سرتولی ،اسپرماتوسیت ،اسپرماتید و اسپرم مشاهده میشود.

ﻣﺠﺮای زاﻣﻪﺑﺮ
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ زﺍﻣﻪﺳﺎز

گزینه « »2درست .یاختههای بینابینی هورمون تستوسترون را به خون میریزند.
گزینـه « »3درسـت .بـا توجـه به شـکل مشـاهده کنیـد که لولههـای اسپرمسـاز در
انتهای خود به لولههای اپیدیدیم متصل میشوند.
گزینـه « »4نادرسـت .دسـتگاه عصبـی خودمختـار با تنظیم فشـار خون شـبکهای از
ٔ
کیسه بیضه به تنظیم دمای بیضه کمک میکنند.
رگهای کوچک در

52.گزینه 2

ﺑﯿﻀﻪ

گزینه « »2درست .پس از میوز  Iسانتریولها همانندسازی میکنند اما  DNAمضاعف نمیشود.

گزینه « »1نادرست .نکته خیلی مهم :تاژکدار شدن اسپرماتید در لولههای اسپرمساز اتفاق میافتد اما توانایی تحرک و بلوغ آنها در اپیدیدیم رخ میدهد
گزینه « »3نادرست .اولین غدهای که اسپرمها در تماس با ترشحات آن قرار میگیرند وزیکول سمینال (نه پروستات) است.
گزینه « »4نادرست .تمایز و تاژکدار شدن اسپرماتیدها و تبدیل اسپرماتید به اسپرم در لولههای اسپرمساز و بلوغ اسپرمها در اپیدیدیم رخ میدهد.

53.گزینه 1

ٔ
ٔ
محوطه
کیسـه بیضه دو مجرای اسـپرمبر خارج شـده و وارد
گزینه « »1نادرسـت .مجرای زامهبر (اسـپرمبر) از اپیدیدیم خارج میشـود .از

شکمی میشود.
گزینه « »2درست .مجرای اسپرمبر از درون کیسه بیضه خارج و وارد محوطه شکمی میشود.

گزینه « »3درست .هر کدام از لولههای اسپرمبر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات ٔ
غده وزیکول سمینال را دریافت میکنند.

گزینه « »4درست .مجرای اسپرمبر ترشحات غده وزیکول سمینال را که غنی از فروکتوز است در پشت مثانه دریافت میکند.
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54.گزینه 2

«الف» درست .وزیکول سمینال اندام تولیدکننده مواد انرژیزا فروکتوز برای اسپرمها است.

«ب» نادرست .اپیدیدیم محل ایجاد توانایی حرکت اسپرم است که درون کیسه بیضه قرار دارد.
«ج» درست .غدد پیازی میزراهی مایع قلیایی و روانکننده میسازد.
«د» نادرست .بخش پیشین غده زیرمغزی در سر مسئول تولید هورمون  FSHو  LHاست.
«هـ» نادرست .یاختههای بینابینی درون بیضه هورمون تستوسترون ترشح میکنند.

55.گزینه 2

گزینه « »1نادرست .اسپرماتید تقسیم نمیشود.

گزینه « »2درست .اسپرماتید سلول حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه است که  23کروموزوم تککروماتیدی با  46زنجیره پلینوکلئوتیدی خطی دارد.
ً
گزینه « »3نادرست .اسپرماتوسیت ثانویه اصال ساختار 4کروماتیدی (تتراد) تشکیل نمیدهد.
گزینه « »4نادرست .اسپرماتوسیت ثانویه  23کروموزوم 2کروماتیدی ( )DNAدارد در نتیجه در کل  46مولکول  DNAخطی دارد.
56.گزینه  3اپیدیدیم محل ذخیره و بالغ شـدن اسـپرمها اسـت .در ٔ
لوله اپیدیدیم اسـپرم و یاختههای هاپلوئید تولید نمیشـود .اسـپرمها در بیضه
تاژکدار شـدهاند ولی تاژک اسـپرمها در اپیدیدیم قدرت تحرک خود را پیدا میکند .وزیکول سـمینال مایع غنی از فروکتوز (نوعی مونوسـاکارید) را
به زامهها اضافه میکند .فروکتوز انرژی الزم برای فعالیت زامهها فراهم میکند.
ٔ
ٔ
دهنده دستگاه
همه عبارتها صحیح هسـتند .مطابق کتاب اندامهای تشکیل
57.گزینه 4
ً
تولیدمثلی مرد مجموعا نقشهای زیر را به عهده دارند.
1ـ تولید اسپرم ← یاختههایی با توانایی حرکتی
2ـ ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری اسپرمها

ﻣﯿﺰﻧﺎی
ﻣﺜﺎﻧﻪ
ﭘﺮوﺳﺘﺎت

وزﯾﮑﻮل ﺳﻤﯿﻨﺎل
ٔ
ﻏﺪه ﭘﯿﺎزی ﻣﯿﺰراﻫﯽ

زﺍﻣﻪﺑﺮ

ﺑﺮﺧﺎگ

3ـ انتقال اسپرمها به خارج بدن
4ـ تولید تستوسترون از یاختههای بینابینی

58.گزینه 3

ﻣﯿﺰرﺍﻩ

ﺑﯿﻀﻪ

گزینه « »1درست .در بیضهها در البهالی لولههای اسپرمساز یاختههای بینابینی قرار دارند.

گزینه « »2درست .در بیضهها یاختههای سرتولی یافت میشود همچنین یاختههای بینابینی در آنها تستوسترون ترشح میکنند.
گزینه « »3نادرسـت .غدد وزیکول سـمینال (گشـنابدان) در پشـت مثانه قرار دارد و مواد تغذیهکننده اسـپرم را ترشـح میکند ولی نقشـی در بلوغ
ٔ
عهده اپیدیدیم است.
اسپرمها ندارد .بلکه وظیفه بلوغ اسپرمها به
گزینه « »4درست .پروستات در زیر مثانه قرار دارد و مایعی قلیایی و شیری رنگ تولید و ترشح میکند.

59.گزینه 3

«الف» نادرست .آکروزوم (نه هسته) کالهمانند است.

«ب» درست .لقاح و آزاد شدن آنزیمهای آکروزوم زمانی است که مقدار ترشح  LHو  FSHدر خون خانمها در حال کاهش است.
«ج» درست .بخش  cدارای میتوکندری فراوان است و انرژی حرکت تاژک را فراهم میکند.
«د» درست .در بخش  cمیتوکندری وجود دارد که این اندامک درون اووسیت هم یافت میشود.
60.گزینه « 1الف» درست .درون ٔ
لوله فالوپ از بافت پوششی موکوزی تشکیل شده است که موسین ترشح میکند.
«ب» نادرست .اووسیت ثانویه به درون ٔ
لوله فالوپ رها میشود نه اووسیت اولیه( .اووسیت اولیه فقط و فقط در تخمدان یافت میشود)
ٔ
ٔ
ٔ
یاخته اووسـیت اولیه میوز  Iخود را تکمیل میکند که حاصل آن اووسـیت
چرخه تخمدانی
مرحله فولیکولی
«ج» نادرسـت .درون تخمدان در اواخر
ثانویه است پس نمیتوان گفت تمام اووسیتهای درون تخمدان در دوران جنینی بهوجود آمدهاند( .اووسیتهای ثانویه پس از بلوغ ایجاد میشوند).
«د» نادرست .لولههای فالوپ به بخش پهن و باالی (نه پایین) رحم متصلاند.
ٔ
چرخه جنسی دختر بالغ صورت میگیرد .پس نمیتوان گفت هورمونهای  LHو
61.گزینه  4گزینه « »1نادرست .تخمکزایی در حدود روز چهاردهم
 FSHهمواره باعث تخمکزایی میشوند .دقت کنید که هورمون  LHعامل اصلی تخمکزایی است.
گزینه « »2نادرست .ترشح هورمونهای  LHو  FSHدر اواخر ٔ
دوره لوتئالی با تنظیم بازخوردی مثبت افزایش مییابند.
گزینه « »3نادرست .بعد از تخمکگذاری و اوایل ٔ
دوره لوتئالی ضخامت آندومتر در حال افزایش است ،در حالی که میزان هورمونهای  LHو  FSHکاهش مییابد.
ٔ
مهارکننده هیپوتاالموس مغز تنظیم میشود.
گزینه « »4درست .ترشح هورمونهای  LHو  FSHتحت تأثیر مکانیسم بازخوردی هورمون آزادکننده و
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