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  پیشگفتار
  

ا هدف آشنایی بهتر داوطلبان عزیز آزمون هاي هاي دکتري و ارشد بهاي آزمونسري کتب طالیی تست
سراسري کارشناسی ارشد و دکتري وزارت بهداشت با نمونه سواالت آزمونهاي اخیر و رفع مشکالت احتمالی 

هاي علوم پزشکی، پس از چندین دوره فعالیت آموزشی در زمینه آزمون. آنها تالیف و گردآوري شده است
 تواند میتفاده داوطلبان از آزمون هاي سال هاي اخیر وزارت بهداشت این حقیقت بر ما مسجل شد که اس

برآورد دقیقی از نقاط ضعف و قوتشان به عمل آورد و به استفاده بهینه از زمان باقی مانده کمک شایانی 
باشد که باعث مزیت دیگر این سري کتب، ارائه پاسخ هاي کامالً تشریحی براي کلیه سواالت می. نماید

  . گردد میسرعت و کارآیی مطالعه داوطلبان عزیز  افزایش
سال اخیر آزمون دکتري و ارشد درس  20کتابی که پیشروي شماست، مجموعه کاملی از سواالت 

فیزیولوژي در پاسخگویی به سواالت عمدتاً از کتاب هاي . باشدهمراه با پاسخ هاي تشریحی می فیزیولوژي
  .شده استاستفاده  لوي و گایتون، گنونگ و برن

ذکر این نکته ضروري است که به رغم سعی و تالش مولفین جهت ارائه هر چه بهتر این کتاب، مجموعه 
بدین خاطر در انتظار رهنمودها و نقد سازنده خوانندگان عزیز . باشدحاضر به طور حتم خالی از ایراد نمی

امید . حب نظران گرامی خواهیم بودهاي سراسري و کلیه صااعم از اساتید، دانشجویان، داوطلبان آزمون
  .     هاي علمی شما عزیزان داشته باشیماست با ارائه این کتاب سهم کوچکی در موفقیت

    
  

  گروه آموزشی نخبگان                                                                                               
nokhbegaanl@yahoo.com 
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  و فیزیولوژي عمومی غشا، سلول :اولفصل 
  )81-82تغذیهارشد (کلسترول در غشاء سلول کدام است؟نقش  -1

  اد کانالجای) د   سیالیت غشاء      ) ج   انتقال کارنی تین) ب       ال فعالانتق) الف
  )81- 82 تغذیه ارشد(وزین کدامین ترکیبات زیر هستند؟ساز اسفنگ پیش -2

  دي هیدروکسی استون فسفات) ب           Aکوآنزیم  سین و سوکسنیلیگل) الف
  و سرین  Aالمتیل کو آنزیم پ) د            فسفات            3گلیسر آلدئید ) ج
  )81-82 ارشد تغذیه(عمدتاً نقش ترمیم دارد؟ E.coliاز پلیمر DNAکدامین  -3

  IV) د                       III) ج                          II) ب    I) الف
4- DNA  81-82 ارشد تغذیه(؟باشد میلیگاز داراي کدامین نقش زیر در همانند سازي(  

  دوباز مجاور 3َفسفات به   5َاتصال ) ب                                             پلیمریزاسیون) الف
  رپرایم RNAبرداشت ) د        انتقال نوکلئوتیدتري فسفات واتصال فسفواستر) ج
 ها محل قرار گرفتن کدامین ترکیب زیر است؟ جایگاه پروموتور در سنتز پروتئین -5
  )81- 82 ارشد تغذیه(

  پلیمراز RNAزیر واحد آلفا ) ب                       اسید آمینه     ) الف
  tRNA- aa) د             پلیمراز    RNAزیر واحد سیگما ) ج
 )82-83 تغذیهدکتري (اي درون سلول درست است؟کدام عبارت زیر درباره اندامک ه- 6

  .شبکه اندوپالسمی صاف در سنتز پروتئین ها نقش دارد) الف
  .کنند میقلیائی عمل  pHو در  هستندلیزوزوم ها، محتوي کالژناز) ب
  .کنند میکلشی سین و وینبالستین از تشکیل میکروتوبول ها ممانعت ) ج
  .کنند میهاي مسیر فسفوریالسیون اکسیداتیو را کنترل میتوکندري تولید تمام آنزیم  DNA) د
 )83-84ارشد تغذیه (کدام مورد زیر صحیح است؟ - 7

  .باشند میها داراي توبول هاي حاوي کلسیم  میتوکندري) الف
  .کسی زوم ها حاوي آنزیم هاي هیدروالز هستنداپر) ب
  .دستگاه گلژي در قند دار شدن پروتئین ها نقش دارد) ج
  .کند میندو پالسمیک دانه دار چربی ها را سنتز ا شبکه) د
 )77- 78ارشد تغذیه (مهمترین بافر خارج سلولی کدام است؟ -8

  پروتئین ها) د  ونیاك               آم) ج             بیکربنات) ب  فسفات             ) الف
 )80-81تغذیه دکتري (عامل اصلی فشار اسمزي یک محلول چیست؟ -9

  فشار هیدرواستاتیک آن) ب           در آن       دازه ذرات حل شده ان) الف
  بار الکتریکی ذرات حل شده در آن) د         حل شده در آن            تعداد ذرات) ج
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 )81-82ارشد تغذیه (کدام عبارت در مورد پدیده انتشار مواد صحیح است؟ -10

         .شرط انتشار، وجود اختالف غلظت است) الف
  .دهد میاز هم  جدا شوند، رخ  وقتی دو محیط) ب
  .انتشار ساده از انتشار تسهیلی سریع تر است) ج
  .شود میانتشار، نهایتاً به یکنواختی غلظت منتهی ) د

ارشد (؟شوند میبا چه مکانیزمی وارد سلول ) LDL(لیپو پروتئین هاي با چگالی کم -11
 )82-83 تغذیه

  پینوسیتوز با واسطه گیرنده) ب                         فاگوسیتوز           )الف
  آندوسیتوز با واسطه گیرنده) د               ترانس سیتوز                    )ج 

کدام یک از اندامک هاي درون سلولی زیر در گلیکوزیله شدن پروتئین ها نقش  -12
 )82-83 تغذیهارشد (دارند؟

  آندوزوم) د لیزوزوم              ) ج   دستگاه گلژي) ب         شبکه آندو پالسمی صاف  )الف
 )82-83 تغذیهارشد (:عضله اسکلتی -گیرنده استیل کولین در سیناپس عصب -13
  .شود میبا دپوالریزاسیون غشاء فعال ) ب       .        یک کانال یونی وابسته به ولتاژ است) الف

  .یک کانال کاتیونی غیر انتخابی است) د             .شود میتوسط تترودوتوکسین مهار ) ج 
 )84آبانتغذیه دکتري (:در پدیده انتقال پیام به داخل سلول -14
ن هیت شاك پروتئین هاي خود در سیتوپالسم سبب جدا شد استروئیدها با اتصال به گیرنده) الف
  .شوند می

  .کند میا فعال آنزیم آدنیلیل سیکالز، مستقیماً سیگنال نسخه برداري ر) ب 
  .نمایند میرا مهار » فوري -زود« ژن هاي  ،روترانسمیترها با اتصال به غشاء سلولون) ج 
  .باشند میهترومتریک بزرگ مسئول ترافیک داخل سلولی  Gپروتئین هاي ) د 

-87 تغذیهارشد (کند؟ کدام مورد زیر را ایجاد می) Caspase(موتاسیون ژن کاسپاز -15
86( 
    غیر طبیعی تعداد نورونها در سیستم عصبی افزایش) الف

  جلوگیري از رشد گانگلیونهاي اتونومیک) ب 
          سیون آکسونها در نخاعانررژ) ج 
  مهار تقسیم و تکثیر سلولی) د 

 )90-91 تغذیهارشد (در اندوسیتوز وابسته به گیرنده چیست؟ Dynaminنقش  -16
  ملحق نمودن وزیکول به غشاء) ب       ل اندوسیتوزي از غشاء   جدا نمودن وزیکو) الف

  رهایش وزیکول از اسکلت سلولی) د           متصل نمودن لیگاند به سطح سلول       ) ج 
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 تغذیهارشد (قال وزیکولی نقش دارد؟تپروتئین منومریک زیر در تنظیم ان Gکدام  - 17
91-90( 
  Ran GTPase )ب                                      Rho GTPAse) الف

  Ras GTPase) د            Rab GTPase) ج
-84 تغذیهارشد (؟باشد مینکدام یک از موارد زیر در مورد گلیکوکالیکس صحیح  - 18
83(  
  .در سطح خارجی غشاء قرار دارد) ب                  .   باشد میواجد بار منفی ) الف

  .شود میتصال سلول ها به یکدیگر باعث ا) د       .کند میحریک پذیري غشاء را کنترل ت) ج
  )93-94 تغذیهارشد (کدام مورد زیر در تعیین فشار اسمزي نقش دارد؟ -19
  اندازه مولکول ها )ب                  تعداد مولکول ها در محلول )الف

 وزن مولکولی مواد) د                   ماهیت شیمیایی مولکول ها )ج
-94دکتري تغذیه (کدام مورد زیر رابطه عکس دارد؟ میزان انتشار یک مولکول با -20
93(  
  شیب غلظت ) د    درجه حرارت          ) ج          وزن مولکولی   ) ب      حاللیت         ) الف
  )94-95 تغذیهارشد (؟ندارددر انتشار ساده مواد از غشاء، کدام عامل زیر نقش  -21
  حرکت مواد سرعت کینتیک) ب            غلظت مواد ) الف

  پروتئین کانال آب) د             پروتئین حامل) ج
غلظت کدامیک از موارد زیر در مایع داخل سلولی بیشتر از مایع خارج سلولی  - 22

 )76-77ارشد فیزیولوژي (است؟
  پتاسیم، منیزیم و یون فسفات) ب           سدیم، منیزیم و یون فسفات    ) الف

  سدیم، کلسیم، پتاسیم و کلر) د             ر    سدیم، منیزیم، کلسیم و کل) ج 
  )95-96ارشدتغذیه (کدام مورد زیر نقش گلیکوکالیکس محسوب می شود؟-23
  اتصال بعضی از سلولها به یکدیگر) الف
  انتقال مواد از عرض غشاء ) ب
  ترشح مواد از غشاء) ج
  هاي سیتوزول ي مستقیم واکنش گیرنده و پروتئینالقا) د

24 - Apuaporin 95-96ارشدتغذیه (در عبور کدام مورد زیر نقش دارند؟(  
        عبور انتخابی آب و یونها) الف
  عبور سریع و اختصاصی آب از غشاء )ب
  عبور یونهاي هیدراته با سرعت کمتر) ج
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  عبور انتخابی آب تحت تاثیر سیگنالهاي الکتریکی) د
ی اکی واالن در لیتر افزایش میل 20به  10در صورتی که غلظت داخل سلولی سدیم از  -25

  )95- 96ارشد فیزیولوژي (پتاسیم حدوداً چندبرابر می شود؟ - یابد، فعالیت پمپ سدیم
  شانزده) د  هشت  )ج  چهار  )ب  دو )الف
ارشد (شود؟ محسوب می pinchaseکدام پروتئین زیر در روند اندوسیتوز، به عنوان -26

  )95-96فیزیولوژي 
  clathrin )د  Dynamin)ج  Dynein)ب  Kinesin)الف
-96ارشد فیزیولوژي (هاي غشاء، میزان کدام یک بیشتر است؟ Raftدر ساختمان  -27
95(  
  فسفاتیدیل کولین ) د  فسفاتیدیل سرین) ج  کلسترول ) ب   لیپوپروتئین  )الف
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  سلول، غشا و فیزیولوژي عمومیپاسخنامه فصل 
  )مولکولی مجید مهدوي -سلولی(.یت غشا داردکلسترول نقش مهمی در کنترل سیال گزینه ج؛ -1
شالوده اصلی اسفنگومیلین یک الکل به نام اسفنگوزین اسـت کـه داراي یـک زنجیـره      د؛ گزینه -2

باشـد کـه   و سـرین مـی   A باشد و پیش ساز آن پالمیتیل کوانزیم هیدروکربنی بلند و سیر نشده می
ــدرو  ــدا دهیـ ــفینگوزین ابتـ ــ ،)Dehydrosphingosine( اسـ ــفینگوزین دي پسسـ  هیدرواسـ

)Dihydrosphingosine (آوردو در نهایت اسفنگوزین را بوجود می.)بیوشیمی استرایر(  
این آنزیم عالوه بر فعالیت . در فعالیتهاي ترمیمی نقش دارد Iپلیمراز  DNA گزینه الف؛ -3

  )مولکولی مجید مهدوي - سلولی(.پلیمرازي داراي فعالیت اگزونوکلئازي هم هست
از نوکلئوتید دیگر در  OH’3فسفات از یک نوکلئوتید با  5’لیگاز بین گروه  DNA گزینه ب؛ - 4

  )گایتون(.یک رشته پیوند فسفو دي استر ایجاد میکند
 یابند و آنگاه ژن را رونویسی میپلیمراز ابتدا ناحیه پروموتور را می RNAهاي آنزیم گزینه ج؛ -5

یمراز بوسیله زیرواحد سیگما پروموتور را جستجو کرده و پل RNAدر پروکاریوتها آنزیم . کنند
  )گایتون(.ن را در زمان کوتاهی پیدا میکندسپس آ

ها محتوي کالژناز شبکه اندوپالسمی زبر در سنتز پروتئین ها نقش دارد، لیزوزوم گزینه ج؛ - 6
وتوبولها است، تشکیل میکر 5/4-5مناسب عمل آنها حدود  pHاسیدي فعالند و  pHهستند و در 

میتوکندري تولید تمام آنزیم هاي مسیر DNA.شودتوسط کلشی سین و وینبالستین مهار می
  )گانونگ(.کنند میفسفوریالسیون اکسیداتیو را کنترل ن

شبکه اندوپالسمی بی دانه یا صاف در ساخت مواد لیپیدي شرکت میکند، پراکسی  گزینه ج؛ -7
تاالز هستند، وظیفه اصلی دستگاه گلژي، گلیکوزیالسیون ها بجاي هیدروالز حاوي آنزیمهاي کازوم

   )گانونگ و گایتون(.ها در محلهاي مناسب آنها میباشدها و لیپیدپروتئین
با مشاهده منحنی . دستگاه بافري بیکربنات مهمترین بافر خارج سلولی است ب؛ گزینه -8

مایع خارج  pHي باشد چرا که اوالً توان انتظار داشت که دستگاه بافري بیکربنات قو تیتراسیون نمی
  )گایتون(.است 1/6دستگاه بافري pKاست، در حالی که  4/7سلولی حدود 

فشار اسمزي ناشی از ذرات یک محلول، چه مولکول و چه یون، به تعداد ذرات در  گزینه ج؛ -9
   )گایتون(.به جرم ذرات موجود در یک محلول واحد حجم مایع بستگی دارد، نه

صورت عدم  اگر در دوسمت غشا اختالف پتانسیل الکتریکی حاکم باشد حتی در ه د؛گزین -10
به  انتشار در نهایت. الکتریکی یونها موجب جابجایی آنها میگردد وجود اختالف غلظت، بار

  )گایتون(.یکنواختی غلظت منتهی میگردد
هاي خود روي سطح به گیرنده ) LDL(هاي با دانسیته پایینوقتی لیپوپروتئین گزینه د؛ -11

سلولها متصل میشوند در داخل حفره هاي پوشش دار تجمع یافته و به صورت وزیکولهاي  داراي 
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خود را آزاد  LDLپوشش کالترینی اندوسیتوز میشوند، اندوزوم تشکیل شده طی این فرآیند 
  )مولکولی مجید مهدوي -سلولی(.میکند و گیرنده ها به سطح سلول برگردانده میشوند

  .رجوع شود7به پاسخ شماره  گزینه ب؛ -12
عضله اسکلتی کانال استیل کولین است  - گیرنده استیل کولین در سیناپس عصب گزینه د؛ -13

سدیم، (نانومتر دارد، به اندازه کافی بزرگ هست که به یونهاي مثبت مهم 65/0که قطري در حدود 
طرف دیگر یونهاي منفی مثل یون کلر از . اجازه عبور از این دریچه را بدهد) پتاسیم و کلسیم

نمیتوانند از این کانال عبور کنند و این به علت بار منفی قوي در دهانه کانال است که این یونهاي 
  )گایتون(.کانال کاتیونی غیر انتخابی است منفی را از خود دفع میکند بنابراین این کانال یک

ونهاي استروئیدي که میتوانند از غشاي گیرنده هاي درون سلولی عمل هورم گزینه الف؛ -14
گیرنده هورمونهاي استروئیدي در داخل سیتوپالسم به . نمایندسلول عبور کنند را میانجی گري می

متصل و غیرفعال ) Heat Shock Proteins(پروتئینهاي خاصی به نام پروتئینهاي استرسی
تشکیل گردیده و گیرنده از  هورمون -با اتصال هورمون به گیرنده، کمپلکس گیرنده. هستند

  )لوي برن و(.پروتئین جدا میشود
کاسپازها، گروهی از سرین پروتئازها هستند که در صورت فعال شدن منجر به  گزینه الف؛ -15

، متراکم شدن سیتوپالسم و کروماتین و درنهایت ازهم پاشیده شدن DNAقطعه قطعه شدن 
در صورتی که ژن کاسپاز دچار موتاسیون . یشوندسلول و برداشت بقایاي آن توسط فاگوسیتوز م

  )گانونگ(.شود تعداد نورونها در سیستم عصبی به طور غیرطبیعی افزایش پیدا خواهد کرد
نیازمند پلیمریزه شدن پروتئین  وزیکولهاي داراي پوشش کالترینی، کنده شدن الف؛ گزینه -16

براي تنظیم  GTPهیدرولیز . دباشمی GTPو هیدرولیز ) dynamin(دیگري بنام داینامین
  )مولکولی مجید مهدوي -سلولی(.انقباض داینامین هنگام جدا شدن وزیکول الزم است

در بسیاري از عملکردهاي سلولی )small G proteins(کوچک Gهاي پروتئین گزینه ج؛ -17
سمی، دستگاه ها را بین شبکه اندوپال، میزان نقل و انتقال وزیکولRabنقش دارند، اعضاي خانواده 

  )گانونگ(.ها و غشاي سلول تنظیم میکنندگلژي، لیزوزوم
تمام سطح بیرونی سلول داراي یک پوشش سست کربوهیدراتی که گلیکوکالیکس  گزینه ج؛-18

بسیاري از آنها بار الکتریکی منفی دارند ) 1:نامیده میشود است، که کارکردهاي مهم متعددي دارند
گلیکوکالیکس برخی از سلولها به گلیکوکالیکس )2سطح غشا دفع میکنند که سایر مواد منفی را از 

به عنوان رسپتور عمل میکنند و ) 3سلولهاي دیگر متصل میشوند و موجب اتصال سلولی میشوند 
. در واکنشهاي ایمنی نقش دارند) 4به نوبه خود آبشاري از انزیمهاي داخل سلولی را فعال میکنند 

  )گایتون(
  .رجوع شود9به پاسخ شماره  ف؛گزینه ال -19
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سرعت انتشار یک ماده به سمت داخل متناسب با غلظت مولکولهاي آن ماده در   گزینه ب؛ -20
چون این غلظت مشخص میکند که در هر ثانیه چه تعداد از مولکولها با بیرون . باشدخارج غشاء می

ارج با غلظت مولکولهاي آن در و برعکس، سرعت انتشار ماده به سمت خ. نمایندکانال برخورد می
به طور کلی سرعت خالص انتشار با تفادت غلظت ماده در دو سمت غشاء . داخل متناسب است

یکی از مهمترین فاکتورهایی که سرعت انتشار ماده در لیپید دو الیه را تعیین . متناسب است
با درجه حرارت هم نسبت میزان انتشار یک مولکول . میکند، قابلیت حاللیت آن ماده در چربی است

  )گایتون.(میزان انتشار مولکول با وزن مولکولی آن رابطه عکس دارد. مستقیم دارد
در انتشار ساده، مواد در جهت شیب تراکم یا غلظت خود یعنی از غلظت بیشتر به گزینه ج ؛  - 21 

الي مولکول هاي چربی و یا این مواد از منافذ غشا یا به عبارتی از الب. یابندسمت غلظت کمتر انتقال می
اختالف غلظت در دو : عوامل موثر بر سرعت انتشار عبارتند از. کنندهاي پروتئینی عبور می از طریق کانال

سرعت (سوي غشا، اختالف پتانسیل الکتریکی و اختالف فشار در دو سمت غشا، انرژي جنبشی ذرات 
 .، پروتئین کانال ها)کینتیک حرکت مواد

شده یا انتشار با واسطه حامل مانند انتشار ساده، مواد در جهت شیب غلظت خود هیل در انتشار تس
کنند اما به دلیل داشتن اندازه مولکولی بزرگتر، قادر به عبور از منافذ کوچک پروتئینی حرکت می

 . کنندهاي حامل به انتقال این مواد از غشا کمک میبنابراین پروتئین. نیستند
یع درون سلولی به شکل معنی داري با مایع خارج سلولی متفاوت است، ما گزینه ب؛ -22

مخصوصا این مایع حاوي مقادیر بسیار زیاد یونهاي پتاسیم، منیزیوم و فسفات به جاي یونهاي 
   )گایتون(.سدیم و کلر است که در مایع خارج سلولی یافت میشوند

ست کربوهیدراتی که گلیکوکالیکس تمام سطح بیرونی سلول داراي یک پوشش س الف؛ گزینه -23
بسیاري از آنها بار الکتریکی منفی دارند ) 1:نامیده میشود است، که کارکردهاي مهم متعددي دارند

گلیکوکالیکس برخی از سلولها به گلیکوکالیکس )2که سایر مواد منفی را از سطح غشا دفع میکنند 
به عنوان رسپتور عمل میکنند و ) 3د سلولهاي دیگر متصل میشوند و موجب اتصال سلولی میشون

. در واکنشهاي ایمنی نقش دارند) 4به نوبه خود آبشاري از انزیمهاي داخل سلولی را فعال میکنند 
  )گایتون(

حتی در ) مثال گیاهان وحشرات ( هاي تمام جانداران ها در غشاء سلول آکوا پورین ب؛گزینه  -24
از ده آکواپورین در پستانداران شناسایی شده است که به  بیش. ها وجود دارند ها و میکروب باکتري

کنند و در عبور سریع و اختصاصی آب از غشاء نقش  ها عمل می عنوان کانال انتقال آب در سلول
  )گایتون.(دارند

پتاسیم با توان سوم افزایش غلظت سدیم داخل سلولی نسبت  -فعالیت پمپ سدیم ج؛گزینه  -25
میلی اکی واالن در  20به  10با دوبرابر شدن غلظت داخل سلولی سدیم از  بنابراین. مستقیم دارد

  )گایتون.(شودپتاسیم حدودا هشت برابر می-لیتر، فعالیت پمپ سدیم
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کنده شدن وزیکولهاي داراي پوشش کالترینی، نیازمند پلیمریزه شدن پروتئین  گزینه ج؛ -26
براي تنظیم  GTPهیدرولیز . باشدیم GTPو هیدرولیز ) dynamin(دیگري بنام داینامین 

این پروتئین به عنوان .(انقباض داینامین هنگام جدا شدن وزیکول در روند اندوسیتوز الزم است
pinchase مولکولی مجید مهدوي -سلولی.(شوددر روند اندوسیتوز محسوب می( 

که در ) سترولاز قبیل اسفنگومیلین و کل(بعضی غشاها داراي لیپیدهایی هستند ب؛گزینه  -27
این توده هاي لیپیدي با . یابندتجمع می) Lipid raft(درون قسمتی از غشاء به نام توده لیپیدي

. پروتئینهاي خاصی ارتباط داشته و در صفحه غشایی به صورت واحد جداگانه منتشر میشوند
-تفاوت میترکیب لیپید دو الیه غشاء بین سلولهاي مختلف و حتی در سطوح خود لیپید دوالیه م

 )برن و لوي.(باشد بنابراین سیالیت دوالیه لیپیدي غشاء در داخل و خارج متفاوت است
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  عصب و عضله: فصل دوم
  )77-78 تغذیهارشد (:در هنگام دپوالریزاسیون غشاء سلول عصبی -1

 .شوند میعمدتاً یون هاي سدیم وارد سلول ) الف
  .شوند میارج یون هاي سدیم از سلول خ) ب
 .                  شوند مییون هاي پتاسیم وارد سلول ) ج
  .شوند مییون هاي کلسیم خارج ) د
ارشد (؟شود میانتشار مداوم یون هاي سدیم و پتاسیم از غشاي سلول چگونه خنثی  -2

  )77-78 تغذیه
  سلول  ورود کلر به داخل) بپتاسیم از سلول             به وسیله خروج یون ) الف

  خروج آنیون هاي مختلف از سلول ) د پتاسیم               –افزایش فعالیت پمپ سدیم ) ج
 در ایجاد مرحله رپوالریزاسیون پتانسیل عمل یک نورون کدام عامل نقش دارد؟ -3
  )79-80 تغذیهارشد (

  سیمی بسته شدن کانال هاي کل) ب                  باز شدن کانال هاي سدیمی     ) الف
  باز شدن کانال هاي پتاسیمی ) د                  بسته شدن کانال هاي کلري       ) ج 

 )80-81 تغذیهدکتري تخصصی (عامل اصلی فشار اسمزي یک محلول چیست؟ -4
  تیک آنفشار هیدرواستا) بدر آن                         اندازه ذرات حل شده) الف

  بار الکتریکی ذرات حل شده در آن) د                         در آن  تعداد ذرات حل شده) ج
 هاي انتقالی زیر در مورد انتقال اسیدهاي آمینه درست است؟ کدام یک از مکانیزم -5
  )80-81 تغذیهدکتري تخصصی (

  Secondary Active) ب                             Simple Diffusion) الف
  Antiport) د                    Primary Active) ج
دکتري تخصصی (کدام عبارت زیر درمورد انتقال قندها به داخل سلول درست است؟ - 6

  )80-81 تغذیه
  .در همه سلولها به یون سدیم وابسته است) الف
  .کند میکمبود یون سدیم در روده، انتقال قندها را مختل ) ب
  تأثیر دارد انسولین بر فعالیت حامل گلوکز در سلولهاي کبدي ) ج
  .شود میمولکول گاالکتوز به حامل فروکتوز متصل ن) د
 ارشد تغذیه(لهاي عصبی کدام عبارت صحیح است؟در مورد پتانسیل عمل در سلو- 7

82 -81( 
  .باشد میمرحله رپوالریزاسیون به علت ورود یون هاي کلر ) الف
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 .باشد میمرحله رپوالریزاسیون به علت ورود یون هاي پتاسیم ) ب
  .باشد میمرحله دپوالریزاسیون به علت ورود یون هاي سدیم ) ج 
  کند میپتاسیم در مرحله رپوالریزاسیون نقش اصلی را ایفا  –پمپ سدیم ) د 

ارشد (؟باشد میکدامیک از سیتوکرمهاي زیر در ابتداي مسیر زنجیره انتقال الکترون  -8
  )81-82 تغذیه

  c1) د           a) ج            b) ب         c) الف
  )81-82 ارشد تغذیه(؟کند میکدام کمپلکس زنجیره تنفسی را مهار  Aآنتی مایسین  -9

  IV) د                    III) ج           II) ب                   I) الف
ارشد (کدامیک از حد واسط هاي مسیر گلیکولیز در مسیر لیپوژنز دخالت دارد؟ -10

  )81-82 تغذیه
  فسفوانول پیرووات) ب هیدروکسی استن             ديفسفو -3) الف

  دي فسفوگلیسرات 3و  1) د     دي فسفو گلیسرات                 3و  2) ج 
  )81-82 ارشد تغذیه(در مسیر سنتز گلیکوژن کدام ترکیب زیر ضرروي است؟ -11

  TTP) د          GTP) ج     CTP) ب                     UTP) الف
  )81-82 ارشد تغذیه(؟شود میلسیتین در اثر کدام آنزیم زیر حاصل لیزو -12
  LCAT) د          LPL) ج        تري گلیسریداز) ب            Aفسفولیپاز ) الف
 )81- 82 تغذیهدکتري (منبع نهایی تولید انرژي در عضله اسکلتی کدام است؟ -13
  گلیکولیز) د      گلیکوژن) ج           فسفوکراتین) ب     بولیسم اکسیداتیو     متا) الف
دکتري (؟دهد مینکدام یک از عوامل زیر سرعت هدایت فیبر عصبی را افزایش  -14

  )81-82 تغذیه
  افزایش قطر خارجی) ب             افزایش قطر داخلی            ) الف

  حیطی افزایش درجه حرارت م) د                  افزایش طول                   ) ج
 تغذیهارشد (انتشار ساده در غشاء سلول با کدامیک از موارد زیر نسبت عکس دارد؟ -15

83 -82( 
  ضخامت) د     الف  غلظت        اخت) ج               ضریب نفوذ پذیري) ب          سطح   ) الف
 )82-83 تغذیهارشد (کدام اندامک زیر درگوارش درون سلول شرکت دارد؟ -16
  پراکسی زوم) د     شبکه آندوپالسمیک      ) ج           دستگاه گلژي ) ب زوزوم         لی) الف
  )82-83 تغذیهدکتري (:پتاسیم –با مهار پمپ سدیم  - 17
                   .شود میانتقال برخی اسیدهاي آمینه مختل ) الف
  .شود میسلول چروکیده ) ب
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         شود میتر پتانسیل غشاي سلول منفی) ج
  .شود میشیب غلظتی سدیم در عرض غشاء بیشتر ) د

  )82-83 تغذیهدکتري (:در انقباض ایزومتریک عضله اسکلتی - 18
  .رشته هاي اکتین روي رشته هاي میوزین سر می خورند) الف
  .تولید نیرو ثابت است) ب
  .ماند میطول عضله ثابت ) ج
  .پل هاي عرضی فاقد فعالیت هستند) د

 تغذیه ارشد(نقش دارد؟ Signal Transductionدر لیپید غشایی زیرکدام فسفو-19
84 -83(  
  لسیتین) د    دیل اینوزیتول     فسفاتی) ج          اسفنگومیلین) ب دیل کولین       فسفاتی) الف
 تغذیه ارشد(؟دهد مینکدامیک از فرایندهاي انتقالی زیر ویژگی اشباع پذیري نشان -20

85-84(  
  کلسیم –تبادل سدیم ) د ار ساده     انتش) ج    انتشار تسهیل شده ) فعال اولیه     بانتقال ) الف
  )84-85 تغذیهارشد (:G، پروتئین شوند میوقتی گیرنده هاي بتاادرنرژیک فعال  -21
  .کند میآدنیالت سیکالز را فعال ) ب.                کند میرا فعال  cفسفولیپاز ) الف

  .دهد میرا افزایش  DAGغلظت ) د         .     کند میرا فعال  cپروتئین کیناز ) ج
 دکتري.(باشد انتشار بیشتر است .............عرض یک غشاء هر چه دیفیوژن مواد از در - 22

 )84آبان  تغذیه
  ضخامت غشاء بیشتر) ب     وزن ملکولی بیشتر                      ) الف

  سطح انتشار کوچکتر) د                  درجه حرارت بیشتر          ) ج 
  )84آبان تغذیه دکتري (.مشابه عضله اسکلتی است.............. در عضله صاف  -23
  میانجی عمل کننده) عضله              ب –سیناپس هاي عصب ) الف

  مکانیزم اصلی انقباض) د                  مقدار انرژي مصرفی         ) ج 
تغذیه دکتري (از موارد زیر از ویژگی هاي عضالت اسکلتی سریع است؟کدامیک  - 24

  )84آبان 
  مویرگ هاي فراوان) ب                     میتوکندري زیاد          ) الف

  سارکوپالسمیک رتیکولوم زیاد) د            اعصاب حرکتی کوچک              ) ج
ریق شده ایزوسموالر، اثرات هیپوتونیک حضور کدام یک از مواد زیر در یک سرم تز -25

  )85-86 تغذیهارشد (دارد؟
  کلرورسدیم) د               گلوکز ) ج                 آلبومین ) ب      گلوبولین       ) فال
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کدام مورد زیر آزاد سازي کلسیم در عضله صاف از شبکه سارکوپالسمی را تحریک  -26
  )85آذر  تغذیه دکتري(؟کند می

  Cفسفولیپاز ) د               IP3) ج        پروتئین       G) بدي استیل گلیسرول           )فال
تغذیه دکتري (عامل اصلی در ایجاد پتانسیل عمل غشاء در سلول عصبی چیست؟ -27

  )85آذر 
  کانال هاي کلسیمی سریع ) ب       کانال هاي سدیمی        ) الف

  کانال هاي کلري) د                        کانال هاي پتاسیمی       ) ج 
 ؟شود می cAMPفعال شدن کدام مورد زیر موجب افزایش غلظت داخل سلولی  - 28

  )85آذر  تغذیه دکتري(
  پروتئین مهاري G) ب          گیرنده هاي بتا آدرنرژیک           ) الف

  ینکالمودول) د             فسفودي استراز                       ) ج
دکتري (؟نقش نداردکدام مورد زیر در هدایت جهشی پتانسیل عمل در طول آکسون  - 29

  )85آذر تغذیه 
                               غالف میلین اطراف آکسون  ) الف
  گره رانویه) ب
  انتشار الکتروتونیک جریان در طول آکسون    ) ج
  پر شدن وزیکول هاي سیناپسی از نوروترانسمیتر) د

ه دي گیرند میدر کدامیک از عضالت زیر ورود کلسیم از طریق کانالهاي کلسی -30
 تغذیه ارشد(هیدروپیریدینی براي رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی ضروري است؟

87-86(  
  اسکلتی سریع) د         صاف        ) ج              قلبی ) ب ی آهسته            اسکلت) الف
 نال گیرنده رایانودینی غشاء شبکهارد زیر از خصوصیات کاکدامیک از مو -31

  )86-87 تغذیهارشد (؟باشد میسارکوپالسمی 
  .شود میبه صورت وابسته به ولتاژ باز و بسته ) الف
  .گردد میکانال گیرنده در حالت بسته توسط رایانودین مهار ) ب
  .دهد میاجازه عبور یون کلسیم را به خارج شبکه سارکوپالسمی ) ج
  .کند میدر روند شل شدن عضله نقش مهمی ایفا ) د

) IPSP(باز شدن کدام دسته از کانالهاي یونی زیر، پتانسیل پس سیناپسی مهاري -32
  )86- 87 تغذیهارشد (؟کند میایجاد 

  پتاسیمی وابسته به ولتاژ) ب            سدیمی وابسته به ولتاژ    ) الف
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  کلسیمی وابسته به لیگاند) د                     کلري وابسته به لیگاند      ) ج
عضله موجب باز شدن کدامیک از  –رهایش استیل کولین در محل اتصال عصب  -33

  )86آذر تغذیه  دکتري(؟شود میکانال هاي یونی زیر 
  وابسته به گیرنده کلري) وابسته به گیرنده اینوتروپیک نیکوتینی        ب) الف

  وابسته به گیرنده متابوتروپیک موسکارینی) د         می                      وابسته به ولتاژ سدی) ج
کدامیک از موارد زیر از هر سه طریق کانال، پروتئین حامل و پمپ از غشاء سلولی  -34

  )86آذر تغذیه دکتري (؟یابد میانتقال 
  گاالکتوز) د              دیم   یون س) ج              اسید آمینه) ب             اوره    ) الف
کدامیک از موارد زیر از خصوصیات فیبرهاي سریع عضالت اسکلتی محسوب  -35
  )86آذر  تغذیه دکتري(؟شود می
  فعالیت گلیکولیزي باال) ب               شبکه رگهاي خونی گسترده    ) الف

  از فیبرهاي عصبی کوچکتر عصب گیري) د                      متابولیسم اکسیداتیو باال    ) ج
تغذیه  ارشد(؟گیرد میعبور کدام ماده از غشاء از طریق حل شدن در چربی صورت  - 36
87-88(  
  O2) د              Aاستیل کوآنزیم  ) ج                   ATP) ب                 +K) الف

  )88- 87 تغذیهارشد (واحد حرکتی کدام عضله زیر کوچکتر است؟ - 37
  کتف) د         چهار سرران            ) ج                   ساق پا) ب       چشم         ) الف
  )88-87 تغذیهارشد (تفاوت فیبرهاي عضالنی اسکلتی و صاف چیست؟ - 38
  .شود میدر فیبرهاي عضالنی صاف، یون کلسیم از طریق کانال گیرنده رایانودینی آزاد ) الف
  IP3اسکلتی، انقباض وابسته به یون کلسیم رها شده از کانال گیرنده در فیبرهاي عضالنی ) ب

  .است
  .وابسته به فسفریالسیون است ATPaseدر عضالت صاف، فعالیت میوزین ) ج
  .در عضالت صاف لوله هاي عرضی در انتقال دپالریزاسیون به عمق عضله نقش دارد) د

  )87آبان تغذیه دکتري (ست؟عضله چی –اثر سم بوتولینوم در محل اتصال عصب  -39
  افزایش رهایش نوروترانسمیتر) ب           مهار گیرنده هاي پس سیناپسی   ) الف

  مهار هیدرولیز استیل کولین) د              تضعیف پتانسیل صفحه انتهایی   ) ج 
 تغذیه دکتري(در شل شدن سلولهاي عضالنی صاف، کدام مورد زیر نقش مهمی دارد؟ -40

  )87آبان 
   پتاسیم -پمپ سدیم) ب                                میوزین کیناز      ) الف

  میوزین فسفاتاز) د         کالمودولین           –کمپلکس کلسیم ) ج
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دکتري (؟کند میکدام مورد در کنترل حجم یک سلول متورم شده نقش مهمی ایفا  -41
  )87آبان تغذیه 

  کانالهاي نشتی غشاء) ب                           پتاسیم  –پمپ سدیم ) الف
  انتشار ساده) د                                        +Na+ -Hمبادله کننده ) ج

کدام مورد زیر پیامد مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در عضله اسکلتی  - 42
  )87آبان  تغذیهدکتري (است؟

  طوالنی شدن پتانسیل صفحه انتهایی) ب                   کولین جلوگیري از رهایش استیل) الف
  هیپرپالریزاسیون غشاي پس سیناپسی) د          جلوگیري از ورود کلسیم به پایانه سیناپسی) ج

  )87آبان  تغذیهدکتري (؟شود میکدام مورد زیر ویژگی پتانسیل عمل محسوب  -43
  .شکل آن به شدت محرك وابسته است) الف
  .یابد میاندازه آن با دور شدن از محل تولید، کاهش  )ب
  . آستانه تولید آن در همه سلولها یکسان است) ج
  .کند میحذف سدیم خارج سلولی تولید آن را مهار ) د

  )88- 89 تغذیهارشد (؟دهد میدر کدام مورد زیر تورم سلولی رخ  -44
  ش فشار اسمزي مایع خارج سلولیکاه) ب     پتاسیم       -افزایش فعالیت پمپ سدیم) الف

  افزایش درجه حرارت) د افزایش خروج سدیم از سلول                      ) ج
عضالت دونده هاي سرعتی در مقایسه با عضالت دونده هاي ماراتون چه تفاوتی  -45

  )88-89 تغذیهارشد (دارد؟
  .تارهاي عضالنی آهسته بیشتري دارند) الف
  .ع بیشتري دارندتارهاي عضالنی سری) ب
  .محتواي میوگلوبین تارهاي عضالنی سریع آنها بیشتر است) ج
  .شوند میتوسط فیبرهاي عصبی کوچکتري عصب دهی ) د

  )88- 89تغذیه ارشد (؟ندارد کدام مورد زیر در انقباض عضالت صاف نقش -46
  کالمودولین) د    تروپومیوزین       ) ج             یون کلسیم ) ب          ATP) الف

 )88-89 تغذیهدکتري (؟گردد میکدام مورد زیر موجب چروکیدگی سلول  - 47
  افزایش فشار اسمزي مایع خارج سلولی) ب                      کاهش درجه حرارت   ) الف

  پتاسیم –کاهش فعالیت پمپ سدیم ) د                      افزایش ورود یون پتاسیم ) ج
-89 تغذیهدکتري (؟باشد میرد زیر درباره عضالت اسکلتی صحیح کدامیک از موا - 48
88(  
  .یابد میبا تحریک پی در پی عضله، ذخیره کلسیمی شبکه سارکوپالسمی افزایش ) الف
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  .شود میآنزیم استیل کولین استراز در شکاف سیناپسی از میوسیت ها تامین ) ب 
  .یابد میبرابر افزایش  10سقف  در زمان انقباض، غلظت کلسیم داخل سارکوپالسم تا) ج 
  .شود میمصرف  ATPمیوزین دو مولکول  –براي هر سیکل لغزشی اکتین ) د 

مهمترین فاکتورهایی که در تعیین سرعت انتشار یک ماده در دو الیه لیپیدي غشا  - 49
  ) 89-90 تغذیهارشد (نقش دارد چیست؟

  اختالف غلظت در دو سوي غشا) ب               قابلیت حاللیت در چربی          ) الف
  بار الکتریکی غشا) د                   تعداد منافذ موجود در غشا       ) ج

ارشد (اثر افزایش غلظت خارج سلولی یون کلسیم بر غشا سلولهاي عصبی چیست؟ -50
  )89- 90 تغذیه

  ن قطبیت غشاکاهش میزا) ب                                    تورم سلولی        ) الف
  پتاسیم –تشدید فعالیت پمپ سدیم ) د            افزایش آستانه شلیک پتانسیل عمل      ) ج

علت افزایش سرعت انتشار سیگنال در یک فیبر عصبی میلین دار نسبت به فیبر  -51
  )89-90 تغذیهارشد (بدون میلین چیست؟

  اهش ثابت ظرفیت خازنی غشاک) ب       تولید پتانسیل عمل در سراسر طول آکسون) الف
  افت کمتر دامنه پتانسیل عمل) د                              افزایش ظرفیت خازنی غشا) ج

 تغذیهارشد (؟باشد میو اسکلتی، کدامیک از موارد زیر غلط  در مقایسه عضله قلبی -52
90-89(  
  باشد میشروع انقباض در هر دو با دپالریزاسیون ) الف
  .کنند میسیگنالهاي کلسیمی داخلی سلولی براي انقباض استفاده  هر دو از) ب
  .کنند میهر دو کلسیم مورد نیاز خود را براي ادامه انقباض از داخل سلول تامین ) ج
  .مکانیسم لغزشی در هر دو عضله مشابه است) د

 )89-90 تغذیه دکتري(:در پتانسیل آستانه یک سلول عصبی -53
  .بیش از خروج یونهاي پتاسیم استورود یونهاي سدیم ) الف
  .ورود یونهاي سدیم و خروج یونهاي پتاسیم برابر است) ب
  .دهد میهمزمان با ورود بیش از حد یون سدیم، ازدیاد خروج یون پتاسیم نیز رخ ) ج
  .ماند میپتانسیل غشا در حد پتانسیل استراحت ثابت باقی ) د

  )89- 90 تغذیه دکتري(یم درست است؟پتاس –کدام عبارت زیر درباره پمپ سدیم  -54
  .روي زیر واحد بتا است، محل هاي اتصال سدیم و پتاسیم) الف
  .محل اتصال اوبائین، روي زیر واحد بتا است) ب
  .کند میتعدیل  ATPمیل پمپ را به  FxyD2پروتئینی ) ج
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  .ندارد حذف زیر واحد بتا، تاثیري بر عملکرد فیزیولوژیک زیر واحد ) د
میک از موارد زیر در خروج کلسیم از سیتوپالسم سلول عضله بطنی در پایان کدا - 55

  )89-90 تغذیه دکتري(پتانسیل عمل نقش مهمتري دارد؟
  پمپ کلسیم سارکولمی) ب     می        کلسیم سارکول –مبادله گر سدیم ) الف

  وکندریها ورود کلسیم به میت) د               پمپ کلسیم شبکه سارکوپالسمی     ) ج
-91 تغذیه ارشد(درباره انرژي مصرفی عضله اسکلتی کدام گزینه زیر صحیح است؟-56
90( 
  .کند میکراتین فسفات مستقیماً انرژي تشکیل پل عرضی را تأمین ) الف
  .شود میانرژي الزم در زمان فعالیت آهسته، عمدتاً از گلوکز تأمین ) ب
  .شود میرد فرآیند گلیکولیز هوازي در صورت وجود اکسیژن کافی، پیرووات وا) ج
  .شود میدر دو مارتن، اکثر انرژي مورد نیاز، از متابولیسم بی هوازي تأمین ) د

هاي پس سیناپسی تحریکی، مهاري و صفحه انتهایی  وجه مشترك پتانسیل -57
  )90-91 تغذیه ارشد(چیست؟

  .دهند میهر سه در نتیجه ورود کاتیون ها به سلول رخ ) الف
  .گیرد مینتشارشان به صورت الکتروتونیک صورت ا) ب
  فاقد پتانسیل معکوس هستند) ج
  .داراي دوره تحریک ناپذیري هستند) د

  )90- 91 تغذیه ارشد(انتقال کدامیک از مواد زیر در عرض غشاي لیپیدي فعال است؟ -58
  آب ) د                 اوره  ) ج               آالنین ) ب یتروژن              ن) الف
 تغذیه ارشد(کدام عبارت زیر در مورد پروتئین هاي سراسري غشاء صحیح است؟ -59
91-90(  
  .در دو الیه لیپید حرکت جانبی داشته باشند توانند می) الف
  .در دو الیه غشاء داراي توزیع متقارن هستند) ب
  .شوند میبا محلول هاي نمکی ضعیف از غشاء جدا ) ج
  .آنزیمی دارند فقط در سطح داخلی سلول قرار دارندکه عمل  ییآنها) د

اختالف غلظت یونی در دو سوي غشاء سلولی توسط فعالیت کدام مورد زیر حفظ  - 60
 )90-91 تغذیه دکتري(؟شود می
  ترانسپورترهاي نوروترانسمیتري الکتروژنیک ) ب            پتاسیم    –پمپ هاي سدیم ) الف

  کانال هاي یونی وابسته به ولتاژ) د       وکز        گل -ترانسپورترهاي سدیم) ج
  )90-91تغذیه دکتري (:تفاوت سلولهاي عضالنی صاف و اسکلتی در این است که  -61
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برابر طوالنی تر از عضالت  50قبل از انقباض در عضالت اسکلتی)Latent period(زمان تاخیر)الف
  .صاف است

  .ه غلظت کلسیم شبکه سارکوپالسمی وابسته استفرآیند انقباض در عضالت صاف تنها ب) ب
  .پروتئین کالمودولین نقش اساسی در بافرینگ کلسیم داخل سلولی دارد،  در عضالت اسکلتی) ج
  .در عضالت صاف، نیروي انقباضی به غلظت کلسیم خارج سلولی وابسته است) د

  )90- 91 غذیهتدکتري (در ساختار مولکولی عضله اسکلتی، کدام مورد صحیح است؟ -62
  .قرار دارد Zتوبول هاي عرضی بخشی از سیستم رتیکولوم است که در نزدیک دیسک ) الف
  .باشد می Iدر بخش روشن موجود در میان نوار تیره  Mنوار ) ب
  .محل قرار گرفتن فیالمان هاي میوزین است Zدیسک هاي ) ج
  .شود می  Zتیتین سبب اتصال فیالمان میوزین به دیسک ) د

در تعیین فشار اسمزي یک محلول حاوي مولکول تجزیه ناپذیر کدام مورد زیر نقش  - 63
  )90- 91 تغذیه دکتري(دارد؟

  غلظت مولی ) ب                     جرم ماده حل شده              ) الف
  تعداد کانال هاي پشتی غشا) د                 الکتریکی دو سلول غشا     پتانسیل) ج 

 )91- 92 تغذیهارشد (صاف فاقد کدامیک از پروتئین هاي زیر هستند؟ عضالت -64
  Caldesmon) د             Actin) ج         Tropomyosin) ب         Nebulin) الف
ارشد (هاي پس سیناپسی مهاري صحیح است؟ کدام عبارت زیر در مورد پتانسیل -65

  )91-92 تغذیه
       .شود میشا از آستانه باعث دور نگه داشتن پتانسیل غ) الف
  .فاقد جمع پذیري فضایی هستند) ب
  .دهند میفقط در جسم سلولی رخ ) ج
  .هستند +Kهمیشه ناشی از باز شدن کانال هاي ) د

  )91- 92 تغذیهارشد (کدام مفهوم زیر در عضالت اسکلتی صحیح نیست؟ -66
  .عضله نسبت عکس دارد Loadسرعت انقباض با ) الف
  .شوند می، زودتر دچار خستگی عضالت سریع) ب
  .عضالت مسئول حفظ قامت از نوع سریع هستند) ج
  .تراکم مویرگ با سرعت تکانه فیبر عضالنی نسبت عکس دارد) د

 )91-92 تغذیهدکتري (:به یک عضالنی اسکلتی Afterloadافزایش  -67
  .شود میموجب افزایش سرعت کوتاه شدن فیبر عضالنی ) الف

  .شود میروي تولید شده توسط عضله در حین کوتاه شدن موجب کاهش نی) ب 
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  .دهد میفاصله زمانی بین تحریک و کوتاه شدن را کاهش ) ج 
  .دهد میمیزان کوتاه شدن را کاهش ) د 

  )91-92 تغذیهدکتري (نقش هم پوشانی رشته هاي اکتین و میوزین چیست؟ -68
  .کند میمیزان تانسیون را در عضله در حال انقباض تعیین ) الف

  .کند میمیزان کلسیم آزاد شده از سیستم رتیکولوم سارکوپالسمیک را مشخص ) ب 
  .در میزان کوتاه شدن سارکومر نقشی ندارد) ج 
  .در میزان تانسیون عضله نقشی ندارد) د 

با اعمال تحریک به عضله اسکلتی در طول استراحت خود، کدام مورد زیر رخ  -69
  )91-92 تغذیهدکتري (؟دهد می
  .یابد میمیزان تانسیون غیر فعال آن کاهش ) ب   .      شود میبا حداکثر نیروي خود منقبض ) الف

  .شود میبا حداقل نیروي خود منقبض ) د.           یابد میمیزان تانسیون فعال آن کاهش ) ج
-92دکتري سال(در طول پتانسیل عمل کدامیک از موارد زیر به وقوع می پیوندد؟ -70
91(  
  .شود میدر مراحل اولیه پتانسیل عمل، میزان هدایت پتاسیم چند هزار برابر ) الف

  .شود میبرابر  30در مراحل انتهایی پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود ) ب 
  .شود میدر مراحل اولیه پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود چند هزار برابر ) ج 
  .شود میبرابر  30زان هدایت پتاسیم حدود در مراحل اولیه پتانسیل عمل می) د 

 )92-93 تغذیهارشد (کدامیک از پروتئین هاي زیر داراي فعالیت آنزیمی است؟ - 71
  تیتین) د       پومیوزین         ترو) ج                  اکتین ) ب           میوزین  ) الف
  )92- 93 تغذیهشد ار(در توقف انقباض عضله صاف، کدام مورد زیر مهم است؟ -72
  میوزین فسفاتاز) د     کلسکسترین    ) ج       کالمودولین ) ب  لسیم        پمپ هاي ک) الف
-93 تغذیهارشد (؟شود میخارج سلولی، موجب کدام اثر زیر  +Kافزایش غلظت  - 73
92(  
  .دهد میرا به سمت مقادیر منفی تر سوق  +Kپتانسیل تعادل ) الف
  .دهد میرا به سمت مقادیر مثبت تر سوق  +Kپتانسیل تعادل ) ب
  .کند میندارد لکن پتانسیل غشاء را هیپرپالریزه  +Kتاثیري بر پتانسیل تعادل ) ج
  .کند میندارد لکن پتانسیل غشاء را دپالریزه  +Kتاثیري بر پتانسیل تعادل ) د

  )93-94ارشد تغذیه (در مورد پتانسیل عمل چیست؟» همه یا هیچ«مفهوم قانون  -74
  .شود افزایش شدت محرك موجب تغییر شکل پتانسیل عمل می) الف
  .یابد اگر شدت محرك برابر با حد آستانه باشد طول مدت پتانسیل عمل افزایش می) ب
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  .کند اگر شدت محرك باالتر از حد آستانه باشد شکل پتانسیل عمل تغییري نمی) ج
  .یابد انسیل عمل کاهش میاگر شدت محرك کمتر از حد آستانه باشد، دامنه پت) د

کدام پروتئین زیر بـه دلیـل سـاختار االسـتیک خـود، در مقابـل کشـیده شـدن          -75
  )93-94ارشد تغذیه (کند؟ ها مقاومت کرده و از ساختار سارکومر محافظت می میوفیبریل

  دسمین) د  اکتینین ) ج    سینتروفین ) ب    تیتین ) الف
  )93-94ارشد تغذیه (؟اسکلتی درست است کدام گزینه زیر درباره عضالت صاف و -76
  .تر است انقباض در عضله صاف سریع -مزدوج شدن تحریک) الف
  .عضالت صاف تک واحدي در مقایسه با فیبر اسکلتی، پتانسیل غشاي ناپایدار دارند) ب
  .شوند سرهاي میوزنی در عضله اسکلتی فسفریله نمی) ج
  .کند تري را طی می سافت طوالنیموج انقباضی در عضالت صاف چند واحدي، م) د

در عضالت صاف می ) dense bodies(کدام پروتئین زیر اکتین را به اجسام متراکم -77
  )93-94دکتري تغذیه (چسباند؟

  -actinin )د            Syntaxin) ج              Dystrophin)ب             Laminin) الف
-94دکتري تغذیه (رد انقباض عضالت اسکلتی درست است؟کدام گزینه زیر در مو -78
93 (  
  .کنند شدن فیالمنت ها عضله را کوتاه میدر حین انقباض، کوتاه ) الف
  .پاسخ فیبر عضالنی به یک پتانسیل عمل، مدرج است) ب
  .شوند میوزین همزمان به اکتین متصل نمیدر تشکیل هر پل عرضی، دوسر) ج
توان عضالت اسکلتی را افزایش  سیم قبل از تمرینات ورزشی،هاي جوشان کل مصرف قرص) د

  .دهد می
دکتري تغذیه (در عضله صاف، ملکول میوزین توسط کدام آنزیم فسفریله می شود؟ -79
94 -93(  
  IIIکیناز وابسته به کالمودولین ) ب          کیناز زنجیره سبک میوزین ) الف

  کالمودولین) د                ین تونکلسی ) ج
هاي  جهت پتانسیل) میلی ولت+ 30(قلبی هاي عضله در قله پتانسیل عمل سلول -80

هاي زیر درست  یم و پتاسیم در کدام یک از گزینههاي سد الکتریکی و شیمیایی یون
  )93- 94دکتري تغذیه (باشد؟ می



     گروه علوم پزشکی نخبگان فیزیولوژي مجموعه سواالتکتاب طالیی                                 
 

24 

 

  .پتانسیل الکتریکی و شیمیایی سدیم به سمت داخل است) الف
  .ت داخل و پتانسیل شیمیایی آن به سمت خارج استپتانسیل الکتریکی سدیم به سم) ب
  .پتانسیل الکتریکی پتاسیم به سمت داخل و پتانسیل شیمیایی آن به سمت خارج است) ج
  .پتانسیل الکتریکی و شیمیایی پتاسیم به سمت داخل است) د

را محاسبه  برون ده قلبی یک فرد ورزشکار در حال بازي فوتبال با مشخصات زیر - 81
  )93-94دکتري تغذیه ( .دنمایی

لیتر در لیتر و  میلی 200قه، غلظت اکسیژن شریانی میلی لیتر در دقی 2000مصرف اکسیژن 
  .میلی لیتردر لیتر 100غلظت اکسیژن وریدي 

  لیتر در دقیقه       5/12) ب             لیتر در دقیقه     5/7) الف
  دقیقه لیتر در  20) د              لیتر در دقیقه      15) ج

دکتري (در کدامیک از حاالت زیر ضربان قلب پایه در انسان بیشترین خواهد بود؟ - 82
  )93-94تغذیه 

        مهار پاراسمپاتیک توسط آتروپین ) الف
  مهار سمپاتیک توسط پروپرانولول) ب
  مهار همزمان هر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ) ج
  یقطع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قلب) د

  )94-95ارشد تغذیه (تفاوت عضالت صاف و اسکلتی چیست؟ - 83
  .فعالیت پمپ کلسیمی در عضالت صاف، آهسته است) الف
  .طول دوره انقباض در عضالت صاف کوتاه است) ب
  .دهد در عضالت اسکلتی دپالزیراسیون غشا بدون وقوع پتانسیل عمل رخ می) ج
  .میزان میوزین فسفاتاز فعال است در عضالت اسکلتی، شل شدن عضله وابسته به) د

ارشد (؟دهد نمیدر فیبر عصبی، در خالل وقوع پتانسیل عمل کدام مورد زیر رخ  - 84
  )94-95تغذیه 

  .شود در فاز با الرو پتانسیل عمل نسبت کنداکتانس سدیم به پتاسیم یک می) الف
  .یابد در فاز نزولی پتانسیل عمل کنداکتانس پتاسیمی افزایش می) ب
  .شود در سطح پتانسیل استراحت کانالهاي پتاسیمی وابسته به ولتاژ بسته می )ج
  .در اورشوت پتانسیل عمل، پتانسیل غشاء مثبت است) د
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ارشد (در رابطه با انتشار ساده مواد از غشاء سلول کدام عبارت زیر صحیح است؟ -85
  )74-75 فیزیولوژي

  .شود میبا افزایش اختالف غلظت عبورماده زیاد ) الف
  .شود میبا افزایش ضخامت غشاء عبور ماده زیاد ) ب
  .کند میاندازه مولکول، ماده بیشتري از غشاء عبور  با بزرگ تر شدن) ج
  .کند میبا افزایش زمان انتشار، ماده کمتري از غشاء عبور ) د

کدامیک از یون هاي زیر ) End plate potential(در ایجاد پتانسیل صفحه محرکه -86
  )74-75 فیزیولوژيارشد (صلی را به عهده دارند؟نقش ا

  سدیم) د   پتاسیم                ) ج                 کلر ) ب      کلسیم            ) فال
  )74-75 فیزیولوژيارشد (:در حالت انقباض یک عضله اسکلتی -87
  .یابد میمجاور افزایش  Zفاصله دو نوار ) الف
  .شود میکم  Iولی طول باند ثابت بوده  Aطول باند ) ب
  .شود میزیاد  Iکم شده ولی طول باند  Aطول باند ) ج
  .شود میزیاد  Hطول نوار ) د

-75 فیزیولوژيارشد (...................منبع اصلی کلسیم مورد نیاز در عضله اسکلتی  -88
74(  
  .ري استکلسیم موجود در میتوکند)ب         .              کلسیم پالسما است) الف

  .است Tکلسیم موجود در داخل توبول هاي ) د.     کلسیم موجود در شبکه سارکوپالسمی است) ج
 کدام قسمت از سلول بیشتر است؟ون حرکتی درتحریک پذیري غشاء یک نور - 89

  )74- 75 فیزیولوژيارشد (
  دندریت ها و محل اتصال آنها به جسم سلولی    ) الف
  هاي متصل به آن جسم سلولی و محل سیناپس) ب
  طول آکسون و پایانه آن                                           ) ج
  محل اتصال آکسون به جسم سلولی) د

  )74- 75 فیزیولوژيارشد (در رابطه با دوك عضالنی کدام عبارت صحیح است؟ -90
  .شود میموجب فعال شدن نورون آلفا   Iaتحریک فیبر ) الف
  .بیشتر داراي عمل دینامیک است) Secondary Ending(پایانه ثانویه) ب
  .شود میتحریک نورون حرکتی گاما موجب مهار رشته هاي داخل دوکی ) ج
  .شود میموجب فعال شدن رفلکس کششی  Ibتحریک فیبر ) د

  )74-75 فیزیولوژيارشد (در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟ -91
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  .گیرند میقشر حرکتی منشاء  IIدال از الیه شماره مسیرهاي حرکتی پیرامی) الف
  .شود میتحریک هسته هاي قاعده اي مغز موجب افزایش تونوس عضالت )ب
  .کنترل عضالت پروگزیمال را به عهده دارد) Extrapyramidal(سیستم خارج هرمی) ج
  .دقت عمل هسته قرمز بر روي عضالت مشابه قشر حرکتی است) د

ناپسی کدام یک از مبادالت یونی زیر در غشاء نورون پس علت مهار پس سی - 92
  )74- 75 فیزیولوژيارشد (سیناپسی است؟

  ورود یون کلر و خروج یون پتاسیم) ب                               ورود یون سدیم  ) الف
  ورود یون پتاسیم ) د                        انتشار یون کلسیم        ) ج

-76 فیزیولوژيارشد (ر مسئول دپوالریزه شدن غشاء سلول است؟کدام عامل زی -93
75(  
  انتقال فعال سدیم) د انتقال فعال پتاسیم      ) ج      +Naدیفوزیون ) ب     +Kدیفوزیون ) الف
تحریک پذیري فیبر عصبی در کدامیک از مراحل زیر از پتانسیل عمل بیشتري  - 94

  )75-76 فیزیولوژيارشد (برخوردار است؟
  رپوالریزاسیون غشاء) ب              دپوالریزاسیون غشاء             ) الف

  مرحله پتانسیل متعاقب مثبت) د             مرحله پتانسیل متعاقب منفی     ) ج
ارشد (در اکتین کدام عامل زیر است؟) Active site(الزمه فعال شدن جایگاه فعال -95

  )75- 76 فیزیولوژي
  اکتین Gاتصال سر مولکول میوزین به ) ب                         ATPشکسته شدن ) الف

  در سارکوپالسم  Caافزایش یون ) د      کلسیم در غشاء توبول طولی       پمپ) ج
 فیزیولوژيارشد (اثر یک نوروترانسمیتر تحریک کننده بر غشاء نورون کدام است؟ -96
76-75(  
  .شود می K,CIموجب باز شدن کانال هاي ) ب                  .     کند میغشاء راهیپر پالریزه ) الف

  .شود میموجب خروج یون کلسیم از غشاء ) د     .کند میایجاد پتانسیل عمل  Naبا دیفوزیون ) ج
  )75-76 فیزیولوژيارشد (درباره دیفوزیون تسهیل شده کدام عبارت درست است؟ -97
  .قابل اشباع شدن است) ب           . شود میدر جهت عکس شیب غلظت انجام ) الف

  .کند میانرژي مصرف ) د               .     شود میانجام  Co- Transportبدون ) ج
 فیزیولوژيارشد (کدام جمله درست است؟) Adaptation(در رابطه با سازش غشاء - 98
76-75(  
  .شود میفیبر عصبی زیاد تحریک پذیري ) ب             .رود میآستانه تحریک گیرنده باال ) الف

  .شود میغشاء هیپرپالریزه ) د.                            شود میمحرك تضعیف ) ج
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هدایت تحریک از عصب به صفحه انتهایی عضله اسکلتی به کدامیک از طریق زیر  - 99
  )75-76 فیزیولوژيارشد (است؟

  افزایش نوراپی نفرین در فضاي سیناپسی          ) الف
  هش نوراپی نفرین در فضاي سیناپسیکا) ب
  اتصال استیل کولین به گیرنده هاي غشاء عضله        ) ج
  ورود کلسیم به سلول عضله ) د

) Inactivation(در طی تحریک یک سلول عصبی دریچه غیر فعال شدن سدیمی -100
 فیزیولوژيارشد (کدامیک از عوامل زیر باعث گشودن آن خواهد شد؟. بسته شده است

77-76(  
            تحریک شدید غشاي سلول ) الف
  میلی ولت  15-30افزایش پتانسیل غشاء به میزان ) ب
  رساندن پتانسیل غشاء به حد استراحت) ج
  میلی ولت -5رساندن پتانسیل غشاء به ) د

در یک تار عضله اسکلتی ناشی از گشوده شدن ) EPP(پتانسیل صفحه انتهایی -101
  )76- 77 فیزیولوژيارشد (ي زیر است؟یک از کانال ها کدام

  پتاسیمی وابسته به ولتاژ) ب                    سدیمی وابسته به ولتاژ      ) الف
  کلسیمی وابسته به لیگاند) د                 سدیمی وابسته به لیگاند          ) ج

تاسیم نزدیک در کدام یک از وضعیت هاي زیر پتانسیل غشاء به پتانسیل تعادلی پ -102
  )76-77 فیزیولوژيارشد (تر است؟

  در حالت استراحت سلول ) ب              در نیمه رپالریزاسیون             ) الف
  در طی هیپرپالریزاسیون) د                 در قله پتانسیل عمل             ) ج

پیش سیناپسی  کدامیک از وقایع زیر در پایانه پیش سیناپسی موجب بروز مهار -103
  )76-77 فیزیولوژيارشد (؟شود می
  بسته شدن کانال هاي سدیم ) ب                   هیپرپالریزاسیون             ) الف

  باز شدن کانال هاي کلر) د                کاهش ورود کلسیم                ) ج
  )76- 77 ژيفیزیولوارشد (:در انقباض عضله اسکلتی در حالت ایزومتریک -104
  .رسد مینیروي انقباضی به حداقل ) ب                 .  کند میطول عضله تغییر ن) الف

  .شود میطول عضله کوتاه ) د     .      کند مینیروي انقباضی کاهش پیدا ) ج
در قله پتانسیل عمل در یک رشته عصبی پتانسیل غشاء به پتانسیل تعادلی  -105

  )76- 77 فیزیولوژيارشد (زدیک است؟کدامیک از یون هاي زیر ن
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  کلسیم ) د  سدیم                  ) ج                     کلر) ب     پتاسیم           ) لفا
 فیزیولوژيارشد (انتشار ساده با کدام یک از کمیت هاي زیر رابطه معکوس دارد؟ - 106
77-76(  
  قابلیت نفوذ غشاء) اختالف غلظت           د) ج      سطح انتشار ) ب جذر وزن مولکولی       ) الف

 کدام عبارت صحیح است؟) EPSP(در مورد پتانسیل پس سیناپسی تحریکی - 107
  )76-77 فیزیولوژيارشد (

  .تابع قانون همه یا هیچ است) الف
  .شود میدر اثر افزایش ورود یون سدیم به سلول ایجاد ) ب
  .شود میدر اثر خروج یون هاي پتاسیم ایجاد ) ج
  .شود مییک نوع پتانسیل عمل محسوب ) د

  )77-78 فیزیولوژي ارشد(:پتانسیل عمل در فیبر ماهیچه اي اسکلتی موجب - 108
 .شود میپمپ شدن کلسیم آزاد داخل سلولی به درون شبکه هاي سارکوپالسمی ) الف
سارکوپالسمی هاي به درون شبکه )T-Tubule(هاي عرضیکلسیم از طریق لوله هاينانتقال یو )ب

  .شود می
  .گردد میانتقال یون کلسیم سلول عضالنی از طریق لوله هاي عرضی به خارج ) ج
  .شود میرهایش کلسیم از شبکه هاي سارکوپالسمی به داخل سلول و انقباض ) د

در عضله صاف، یون کلسیم با اتصال به کدام ماده زیر سبب فعال شدن روند انقباض  -109
  )77-78 یولوژيفیزارشد (؟گردد می

  تروپومیوزین ) د مولکول میوزین           سر) ج            کالمودولین ) ب   تروپونین       ) فال
ارشد (کدام یون زیر نزدیک تر است؟) نرنست(قله پتانسیل عمل به پتانسیل تعادلی -110

  )77-78 فیزیولوژي
  کلسیم) د             سدیم   )  ج                  پتاسیم ) ب         کلر      ) الف
انتقال پتانسیل عمل در طول فیبر عصبی به کدام یک از کانال هاي زیر بستگی  - 111

  )77-78 فیزیولوژيارشد (دارد؟
  وابسته به ولتاژ سدیم) ب           لیگاندي سدیم                      ) الف

  وابسته به ولتاژ کلسیم) د                وابسته به ولتاژ پتاسیم           ) ج
 باشند؟ ان غشاء سلول چه عملی را دارا میهاي محیطی موجود در ساختم پروتئین - 112

  )77-78 فیزیولوژيارشد (
  .نقش ساختمانی دارند) ب               .باشند میداراي عمل آنزیمی ) الف

  .ال هاي انتقال یونی عمل می نمایدبه صورت کان) د               .نمایند میبه عنوان حامل عمل ) ج
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  )77-78 فیزیولوژيارشد (:افزایش تانسیون در اندام وتري گلژي موجب - 113
  .شود میمهار سیستم حرکتی گاما که با عضالت داخلی دوکی در ارتباطند ) الف
  .شود میسازش رفلکس کششی ) ب
  .شود میافزایش پاسخ گیرنده هاي کششی عضالنی ) ج
  .شود میهاي واسطه اي نخاع که با اعصاب حرکتی آلفا در ارتباطند  مهار نورون) د

 فیزیولوژيارشد (هاي کششی عضالنی کدام عبارت صحیح است؟ در مورد رفلکس - 114
80-79(  
  .شود میتحریک نورون حرکتی آلفا موجب انقباض عضله داخل دوکی ) الف
  .طول عضله حساس نیستند پایانه هاي ثانویه در عضالت داخل دوکی نسبت به تغییر) ب
پایانه هاي اولیه در عضالت داخل دوکی هم نسبت به تغییر طول و هم نسبت به کشش مداوم ) ج

  .باشند میعضله حساس 
  .شود میموجب تحریک عضله مربوطه ) Golgy tendon(تحریک گیرنده هاي تاندونی گلژي) د

  )79-80 فیزیولوژيرشد ا(؟باشد میدر مورد عضالت اسکلتی کدام عبارت درست  -115
  .گیرند مییک فیبر عضالنی اسکلتی از چندین نورون حرکتی عصب ) الف
  .منبع اصلی کلسیم در انقباض عضالنی سارکوپالسمیک رتیکولوم است) ب
  .یابد میبا افزایش پس بار سرعت انقباض ایزوتونیک افزایش ) ج
  .در فیبرهاي عضالنی آهسته تعداد میتوکندري کم است) د

  )79-80 فیزیولوژيارشد (در مورد عبور مواد از غشاء کدام جمله صحیح است؟ -116
  .شود میسرعت انتشار تسهیل شده با افزایش غلظت ماده پیوسته و به طور متناسب زیاد ) الف
در یک فیبر عصبی بعد از رسیدن پتانسیل غشاء به حد آستانه، کانال هاي سدیمی تدریجاً باز ) ب

  .شوند می
  .دهد یک ظرفیتی را براي غشاء نشان می ابطه نرنست اختالف پتانسیل ناشی از انتشار یک یونر  )ج
  .باشند میفشار اسمزي داخل سلول مربوط به مولکول هاي درشت واقع در سیتوپالسم ) د

 فیزیولوژيارشد (در مورد پتانسیل عمل در غشاء عصبی کدام جمله صحیح است؟ -117
80-79(  
  .شود مینحنی پتانسیل عمل دریچه غیر فعال سازي کانال هاي سدیمی بسته در باالي م) الف
  .شود میدر نیمه رپوالریزاسیون دریچه فعال سازي کانال هاي سدیمی باز ) ب
  .شود میدر انتهاي پتانسیل عمل دریچه غیر فعال سازي کانال هاي سدیمی بسته ) ج
  .شود میی باز در نیمه رپوالریزاسیون دریچه کانال هاي پتاسیم) د
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-80 فیزیولوژيارشد (در مورد پتانسیل هاي سیناپسی کدام عبارت صحیح است؟ -118
79(  
  .تابع قانون همه یا هیچ است)IPSP(پتانسیل پس سیناپسی مهاري) الف
  .پتانسیل صفحه محرکه تابع قانون همه یا هیچ نیست) ب
  .شود میذیري یون پتاسیم ایجاد در اثر افزایش نفوذ پ)EPSP(پتانسیل پس سیناپسی تحریکی) ج
  .شود میپتانسیل پس سیناپسی مهاري در اثر افزایش نفوذ پذیري یون سدیم تولید ) د

  )79-80 فیزیولوژيارشد (در مورد پمپ سدیم پتاسیم کدام گزینه صحیح است؟ - 119
  .محل اتصال یون سدیم در سطح خارجی جزء آلفا قرار دارد) الف
  .طح خارجی جزء آلفا قرار دارددر س ATPمحل اتصال ) ب
  .شود میبه سمت خارجی پمپ متصل )اوابائین(مهار گران دیژیتالی) ج
  .شود میتوسط جزء بتاي پمپ انجام  ATPعمل هیدرولیز کردن ) د

ارشد (علت مرحله تحریک ناپذیري مطلق در یک عصب کدام مورد زیر است؟ -120
  )79-80 فیزیولوژي

  ورون براي فعالیت در داخل ن ATPکمبود ) الف
  کمبود یون هاي سدیم و پتانسیل در محیط نورون) ب
  افزایش غلظت یون کلسیم داخل سلولی ) ج
  عدم بازگشت کانال هاي یونی به حالت عادي) د

ارشد (؟کند میرا توجیه ) Rigormortis(کدام یک از موارد زیر جمود نعشی - 121
  )79-80 فیزیولوژي

  دپالریزه شدن غشاء عضله ) داخل سلول           ب باال بودن غلظت کلسیم) الف
  غیر فعال شدن ملکول تروپومیوزین) د        تخلیه سلول عضالنی از انرژي            ) ج 

-81 فیزیولوژيدکتري (مدت انقباض ایزومتریک در کدام عضله زیر بیشتر است؟ -122
80(  
  عضله سولئوس) ب         عضالت کره چشم                        ) الف

  عضله دو سر بازو) د          عضله گاستروکنیمیوس                   ) ج
دکتري (تانسیون در عضله اسکلتی درست است؟ –کدام عبارت در مورد رابطه طول - 123

  )80-81 فیزیولوژي
  .شود میتحریک منفرد عصب حرکتی به تانسیون حداکثر منجر ) الف
  .تانسیون پاسیو حداقل است)L0(اوپتیمومدر طول اولیه یا ) ب
  .شود میبا ازدیاد طول از اپتیموم، تانسیون فعال زیاد ) ج


