
 
 

 
 ١٧  

 هفتمجلسه 

  )تست تالیفی(  هاست؟ یک عامل حفظ انقباض ماهیچه کدام 
     رسیدن پیام عصبی به ماهیچه)١
  در سر میوزین ATPادامه هیدرولیز) ٢
  به سر میوزین ATPاتصال) ٣
  که آندوپالسمیشده یون کلسیم به درون شب انتشار تسهیل) ٤

  باشد؟ ی مکانیسم انقباض تار عضالنی ماهیچه اسکلتی نادرست می چند مورد زیر درباره 
  )تست تالیفی(  .ّهمواره اعصاب پیکری در ایجاد انقباض مؤثر است) الف
  .گردد میتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بربالفاصله کلسیم با ان) ب
  .شود ای کلسیم سبب قراردهی پروتئینی مهاری در محل اتصال سرهای میوزین به اکتین میه یون) ج
  .کند پس از اتصال پروتئین میوزین به اکتین، ابتدا شکل آن تغيير می) د
   مورد٢) ٤   مورد١) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١

  »..........درون هر سارکومر «کنند؟  ور نادرست تکمیل میچند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به ط 
  )تست تالیفی(  .دو بخش تیره در اطراف یک بخش روشن قرار دارد) الف
  .ای دارند ی آندوپالسمی مقدار زیادی کلسیم ذخیره های عرضی شبکه لوله) ب
  .اند  متصلZهای نازک قرار داشته و به خط های ضخیم در بین رشته رشته) ج
  .در انقباض دخالت دارند ATPهای زیادی وجود دارند که با تولید میتوکندری) د
   مورد٤) ٤   مورد٢) ٣   مورد٣) ٢   مورد١ )١

  )تست تالیفی(  باشد؟ کدام عبارت زیر نادرست نمی 
  .گیرد ی با تحریک اعصاب پیکری صورت می هر انقباض عضله اسکلت)١
  .شوند ها با انقباض و استراحت خود سبب حفظ شکل بدن می ماهیچه) ٢
  .های تارچه عضالنی وجود دارد شبکه آندوپالسمی در اطراف میتوکندری) ٣
  .دهند سارکومرها به تارچه عضالنی برخالف تار عضالنی ظاهری مخطط می) ٤

  )تست تالیفی(  چند مورد از موارد زیر در عضله اسکلتی نادرست است؟ 
  .های اکتین در وسط بخش تیره به صورت نازک وجود دارند پروتئین) الف
  .کنند ، سارکومر را کوتاه میZهای میوزین با اتصال به خطوط پروتئین) ب
  .ن بیشتری دارندتارهایی که قرمزترند، هموگلوبی) ج
  .دهند سوزانند، سریع انرژی خود را از دست می می O2تارهایی که گلوکز را بیشتر بدون استفاده از) د
   مورد١) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١
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 ١٨  

 هفتمجلسه 

  )تست تالیفی(  .............اند، به جز  ی عبارات زیر درست بیان شده همه 
  .شوند بندی می  جانوران برحسب اسکلت خود به سه گروه تقسیم)١
  .تواند اسکلتی برای حرکت جانور باشد تجمع مایع درون بدن می) ٢
  .هر جانور دارای اسکلت بیرونی چشم مرکب و تنفس نایدیسی دارد) ٣
  .هر جانور دارای طناب عصبی پشتی، اسکلت درونی دارد) ٤

  )٩٠سراسری (  ............های حلقوی دور چشم انسان،  در ساختار ماهیچه 
  .ها را در بر گرفته است ی یاخته ای، مجموعه  بافت پیوندی رشته)١
  .هر تارچه شامل تعدادی هسته، میتوکندری و کمی سیتوپالسم است) ٢
  .اند ای احاطه شده ردهی آندوپالسمی گست واحدهای ساختاری با شبکه) ٣
  .اند های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفته های نازک در مرکز و رشته رشته) ٤

تواند تحـت شـرایطی در تمـاس  سارکومر، می........... در یک یاخته ماهیچه اسکلتی، هر رشته مستقر در نوار  
  ) با تغيير٩٤سراسری (  .ردقرار گی........... مستقیم با 

  ها تیره ـ هسته) ٢     روشن ـ غشای یاخته)١
  های کلسیم تیره ـ یون) ٤    ها روشن ـ میتوکندری) ٣

  .گیرد صورت می............ بالفاصله پس از ............. در یک فرد سالم و بالغ، در هنگام فعالیت ماهیچه توأم،  
  )٩٨چی  قلم(    ید مولکول فسفات ـ اتصال سر اکتین به میوزین تول)١
  از میوزین ADPکوتاه شدن طول نوار تیره ـ جدا شدن) ٢
  به سر میوزین ATPجدا شدن سر میوزین از اکتین ـ اتصال) ٣
  به هم ـ ایجاد موج تحریکی در غشا Zنزدیک شدن خطوط) ٤

  )٩٨چی  قلم (.افتد اتفاق می........... بالفاصله ........... ی سه سر بازوی انسان،  هنگام انقباض ماهیچه 
  های میوزین به اکتین های کلسیم در خالف جهت شیب غلظت ـ پیش از اتصال پروتئین  حرکت یون)١
  ها فسفات از آن های آدنوزین دی های میوزین ـ پیش از جدا شدن مولکول پارویی سر پروتئینحرکت ) ٢
  ها به میوزین Zفسفات به سر میوزین ـ پس از نزدیک شدن خطوط های آدنوزین تری اتصال مولکول) ٣
  فسفات دن انرژی از مولکول آدنوزین تریهای اکتین ـ پس از آزاد ش جدا شدن سرهای میوزین از پروتئین) ٤

توانـد در تمـاس مـستقیم بـا یـون  ای که می های ماهیچه ی پروتئینی در تارچه ی هر رشته کدام عبارت، درباره 
  )٩٨چی  قلم(  کلسیم قرار بگیرد، درست است؟

  .کنند را هیدرولیز می ATPای، مولکول پرانرژی هیچههای سطح تار ما های عصبی به گیرنده  در پی اتصال ناقل)١
  .شود پس از ایجاد موج تحریکی در طول غشای یاخته، با تغيير طول خود موجب کوتاه شدن سارکومر می) ٢
ی سارکومر نزدیک  را به میانه Zی آندوپالسمی، با تغيير شکل خطوط های کلسیم از شبکه با آزاد شدن یون) ٣
  .کند می
  .شوند ای دیده می ی تار ماهیچه های تیره ، بیشتر در بخش ها به دنبال انقباض کامل ماهیچه این رشته) ٤
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 ١٩  

 هفتمجلسه 

  )٩٨چی  قلم (.......سارکومر، هنگام ........... روتئینی های پ ی توأم انسان، رشته در ساختار سارکومرها در ماهیچه 
  .تری نسبت به زمان استراحت خود دارند  نازک ـ انقباض کامل ماهیچه، طول کم)١
  .خواهند داشت Zترین فاصله را با خطوط ضخیم ـ انقباض کامل ماهیچه، کم) ٢
  .ردهای نازک دا ضخیم ـ استراحت کامل ماهیچه، بیشترین مجاورت را با رشته) ٣
  .های نازک سمت مقابل همان سارکومر دارد ترین فاصله را با رشته نازک ـ استراحت کامل ماهیچه، کم) ٤

  )٩٨سنجش (  ها، درست است؟ های اسکلتی و مکانیسم انقباض آن کدام عبارت در مورد ماهیچه 
  .وزین با آرایش خاصی در کنار هم قرار دارندهای اکتین و می های سارکومر، رشته ی بخش  در همه)١
  .شود ی خود در سطح یاخته، یک موج تحریکی در طول تارچه ایجاد می با اتصال ناقل عصبی به گیرنده) ٢
  .های اکتینی تشکیل یافته، قرار دارد در میان دو بخش روشن که فقط از رشته zخط) ٣
  .شود تأمین می ATPهای اکتین و میوزین، از طریق هیدرولیز  انقباض رشتهانرژی الزم برای) ٤

  )٩٨سنجش (  چند مورد از عبارات زیر، درست است؟ 
  .شوند های اسکلتی، فقط به صورت ارادی منقبض می ماهیچه*
  .های تند و کند را دارند ختههای بدن، هر دو نوع یا بسیاری از ماهیچه*
  .شوند های مختلف متصل می های دو انتهای ماهیچه، به استخوان زردپی*
  .آورند ای کند، بیشتر انرژی خود را از اکسایش کامل پیرووات به دست می تارهای ماهیچه*
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   
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