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 .یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نماییددرستی  1

  طناب عصبی پشتی در حشرات، در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی است-1

 .دستگاه عصبی مرکزی پالناریا شامل مغز و دو طناب عصبی است-2

 .خط جانبی ماهی ها ، تنها، قادر به تشخیص اجسام متحرک می باشد-3

 .میانی و گوش درونی ، انتقال می دهدشیپور استاش، هوا را بین گوش -4

 .گیرنده های درد نسبت به گیرنده های فشار در بخش های عمیق تر پوست قرار دارند-5

 .دندریت های عمق ترین گیرنده های حسی پوست را پوششی از جنس بافت پیوندی احاطه کرده است-6

 تر نسبت به هورمون اپی نفرین دارد.  انتقال دهنده ی عصبی اپی نفرین، عملی کند تر و عمری طوالنی-7

 .هورمون های آمینواسیدی تیروئیدی، در افراد بزرگسال سبب کاهش هوشیاری می شوند-8

  ایمنی حاصل از سرم دائمی است، اما ایمنی ناشی از واکسن در بیشتر موارد موقتی است.-9

  می باشند. خاطره، مانند پالسموسیت ها قادر به تشخیص آنتی ژن B سلول های-10

 .پرفورین مانند پروتئین مکمل در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کند-11

 اینترفرون های مترشحه از سلول های آلوده به ویروس، موجب مقاومت سلول های آلوده در برابر سایر ویروس ها می شود.-12
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 .پر کنید با کلمات مناسبرا عبارت  2

 .کیه تشکیل می شودشب ……………تصویر اشیای نزدیک ،  در چشم افراد سالم، هنگام تطابق،-1

 .شود می تشکیل شبکیه. ………………در فرد نزدیک بین، کرهء چشم بیش از اندازه بزرگ است و تصویر اشیای دور در -2

 .است کرده احاطه. …………………دندریت های گیرندهء لمسی را پوششی از بافت -3

 .دارد نقش انسان فضایی موقعیت تشخیص در که دارد وجود. …………………در گوش درونی بخشی به نام -4

 .دارد قرار نخاع. ……………………در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط در ماده -5

 . شود می تیروئید ٔ  غده از. ………………………باال بودن مقدار کلسیم در خون، سبب تحریک ترشح هورمونی به نام -6

 ……………یزان سوخت و ساز بدن و نیز افزایش هوشیاری در افراد بزرگسالی نقش دارند، در گیرنده های هورمون هایی که در تنظیم م-7

  .دارند   قرار  

 .یابد می افزایش. …………………در انسان سالم و طبیعی ، با کاهش میزان سدیم خون ، مقدار هورمون -8
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 ثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است ؟ ا -1 3

 ضربان قلب-1    

 تعداد تنفسی-2    

 فشار خون-3    

 فعالیت های گوارشی-4    

 کدامیک مرکز تقویت پیام های حسی است؟ -2

 هیپوتاالموس-1    

 تاالموس-2    

 بصل النخاع-3    

 ساقه مغز-4    
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 نوع گیرنده های حسی حساس به فشار خون با کدام یک متفاوت است؟ -3

 شی ماهیچه های اسکلتیگیرنده ی کش-1    

 گیرنده های موجود در مجاری نیم دایره ای گوش-2    

 گیرنده های موجود در سقف حفرهای بینی-3    

 گیرنده های موجود در قاعده ی سبیل خرس-4    

 .……………انقباضی انجام هنگام بازو، سر سه ٔ  در ماهیچه -4

 .کاسته می شودبا کشش ثابت، از طول نوارهای روشن سارکومرها -1    

 .به رشته های ضخیم نزدیک تر می شود Z از نوع ایزومتریک، خطوط-2    

 .خفیف و مداوم، رشته های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می گردند-3    

 .از نوع ایزوتونیک، قطعا با مصرف یک مولکول گلوکز، بیشترین مقدار انرژی تولید می شود-4    

 با مستقیم تماس در شرایطی تحت تواند می سارکومر،.. ……………یچهء حلقوی چشم ، هر رشته ء مستقر در نوار در یک سلول ماه -5

 .قرار گیرد ………………  

 سارکولم –روشن -1    

 هسته ها-تیره-2    

 میتوکندری ها-روشن-3    

 یون های کلسیم-تیره-4    

 .……………در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان،  -6

 . بافت پیوندی رشته ای، مجموعه ی میون ها را در برگرفته است-1    

 . هر تارچه شامل تعدادی هسته، میتوکندری وکمی سارکوپالسم است-2    

 . واحدهای ساختاری با شبکه ی سارکوپالسمیِ گستردهای احاطه شده اند-3    

 ارکومر قرار گرفته اندرشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دو انتهای س-4    

 …………… در یک فرد خردسال، بخش اعظم سر استخوانِ زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که -7

 .حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند-1    

 . در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاریِ متعددِ موازی می باشد-2    

 .شته های کالژن فراوان می باشددارای فضاهای بین سلولی اندک و ر-3    

 . سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند-4    

  باشد، که علیه پوشش  …………………بیماری مالتیپل اسکلروزیس، ممکن است در اثر تولید نابه جا و نامتناسب مواد حاصل از سلول های -8 

  شود می ساخته نخاع و مغز عصبی های سلول اطراف

 نوتروفیل    -1

 ماکروفاژ    -2

 بازوفیل    -3

 B لنفوسیت -4

 .زیر پاسخ کوتاه دهید سوال های تشریحیبه  4

 در رابطه با مغز انسان به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -1

 الف( کدام بخش از مغز، باعث اتصال تاالموس و هیپوتاالموس به قسمت هایی از قشر مخ می شود؟    

 دی معموالً نمی توانند وارد مغز شوند؟ب( چه موا    

  به پرسش های زیر که در مورد منحنی تغییر پتانسیل غشا است، پاسخ دهید.-2

 الف( دار کدام شماره، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز است؟    

 ، وضعیت دو کانال دریچه دار سدیمی و 2ب( در شمارهء     

 کانال دریچه دار پتاسیمی چگونه است؟         
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 در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید. -3

 الف( کدام بخش از مغز نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب، بر عهده دارد؟    

 ب( کدام ریشهء نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کند؟    

 پالناریا -3هیدر  -2زنبور  -1ج( در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟ 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -4

 میلی ولت می رسد؟ -65 الف( در پتانسیل عمل به دنبال باز شدن کدام پروتئین های کانالی غشای نورون، پتانسیل درون سلول به     

 .( نوع بافت نزدیک ترین الیه مننژ به استخوان جمجمه را بنویسیدب    

 
 در ارتباط با اندام های حسی انسان، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  -5

 الف( برای اصالح کدام عیب انکساری چشم، از عدسی همگرا استفاده می شود؟    

 سد، چه نام دارد؟ب( اولین استخوان کوچکی گوش میانی که ارتعاشات به آن می ر    

 ج( سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های دیگر، در کجا انجام می شود؟ 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -6

 الف( عدم یکنواختی انحنای قرنیه سبب بروز کدام یک از عیوب انکساری چشم می شود؟    

 خل گوش درونی منتقل می کند؟ب( استخوان های گوش میانی، ارتعاشات کدام قسمت را به مایع دا    

 ج( گیرنده های درک مزه ی محلول آسپیرین در کدام قسمت زبان قرار گرفته اند؟    

 د( پردازش پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های نوری مخروطی ، در کدام لوب مغز انسان صورت می گیرد؟    

 در مورد گیرنده های حسی، به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -7

 .الف( نوع گیرنده ی سلول های مژکدار گوش درونی را نام ببرید    

 ب( پردازش اطالعات بینایی در کدام بخش قشر مخ ، انجام می گیرد؟    

 ج( گیرنده های بویایی بینی در کجا قرار دارند؟    

 در مورد اندام های حسی انسان ، به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -8

 .ی درد را بنویسیدالف( محرک گیرنده     

 ب( بخشی که باعث تغییر قطر مردمک چشم می شود، از کدام الیه ی چشمی بوجود می آید ؟    

 ج( در شکل روبرو، بخش مشخص شده چه نام دارد ؟    

 
 نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نیم لگن را نام ببرید؟-9

 را بنویسیدانواع روش های تامیین انرژی ماهیچه ها -10

 به سؤاالت زیر در رابطه با هورمون ها پاسخ دهید. -11

 برسند؟ هدف های سلول به تا کنند، می عبور کجا از ابتدا خود، ٔ  الف( هورمون ها پس از آزاد شدن از سلول های سازنده    

 ب( کدام هورمون تولید شده در هیپوتاالموس، در حفظ آب بدن، نقش دارد؟    

 دارد؟ قرار هدف سلول داخل در استروئیدی، غیر های هورمون از یک کدام ٔ  هج( گیرند    

 به سؤاالت زیر در رابطه با مکانیسم های دفاع پاسخ دهید. -12

 الف( آنزیم لیزوزیم موجود در عرق، چگونه باکتری ها را از بین می برد؟    

         است؟ ای ماده چه شدن آزاد از یناش دیده، آسیب ٔ  ب( در التهاب، افزایش جریان خون در ناحیه    

 دارد؟ نام چه شود، می آنها مرگ موجب ویروس، به آلوده های سلول در منافذی ایجاد با که شیمیایی ٔ  د( در ایمنی سلولی، ماده

 در ارتباط با اختالل در دستگاه ایمنی، به پرسش های زیر پاسخ دهید. -13  

 زیس، فعالیت کدام نوع از سلول های بدن دچار اختالل می شود؟الف( در بیماری مالتیپل اسکلرو    

 ، در کدام یک از سلول های بدن تکثیر می شود؟HIV ب( ویروس    



 در ارتباط با ایمنی بدن، به سواالت زیر پاسخ دهید-14  

 .الف( آلرژن را تعریف کنید    

   موالً نسبت به ابتالی مجدد به این بیماری، ایمنی پیدا می کنند؟( چرا افرادی که به یک بیماری واگیر مبتال می شوند، معب    

 در مورد دفاع غیر اختصاصی به سؤاالت زیر پاسخ دهید -15

 الف( در التهاب، چه عاملی سبب تورم و قرمزی ناحیه ی آسیب دیده می شود؟    

 مل بیگانه فعال می شوند؟ب( کدام یک از پروتئین های دائمی محلول در خون، پس از برخورد با عا    

  در مورد دستگاه ایمنی به سؤاالت زیر پاسخ دهید-16

 می شود؟ T الف( در ایمنی سلولی، چه عاملی سبب تکثیر لنفوسیت های    

 ، پس از یک بار حمله ی بیماری، چه عاملی سبب از بین رفتن عالیم بیماری می شود؟MS ب( در برخی بیماران مبتال به    

  مالتیپل اسکلروزیس() MS بیماری در-17  

 الف( دستگاه ایمنی چه بخشی از سلول های عصبی را مورد تهاجم قرار می دهد؟    

 .ب( دو مورد از عالئم این بیماری را بنویسید    

 در مورد ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی ، به سواالت زیر پاسخ دهید -18  

 ی محلول در پالسمای خون ، در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند؟الف( کدامیک از پروتئین های دائم    

 ب( کدامیک از سلول های موثر در ایمنی هومورال ، فاقد قدرت تشخیص آنتی ژن است؟    

 ج( کدام ترکیب شیمیایی در ایمنی اختصاصی، موثرترین نقش را در انهدام سلول های سرطانی ، ایفا می کند    

  ستگاه ایمنی ، به سواالت زیر پاسخ دهید.در مورد اختالالت د-19

 ، در بیماران مبتال، بر چه اساسی متفاوت است؟MS الف( عالئم بروز بیماری    

 ب( در برخورد اول بدن با یک ماده ی آلرژن ، پادتن ها به سطح کدام سلول متصل می شوند؟    

 ر عوامل بیماری زا به سایر بافت ها می شوند؟در بریدگی های پوستی، چه نوع سلول هایی، مانع از انتشا-20  

  در مورد سیستم ایمنی بدن به سواالت زیر پاسخ دهید-21  

 الف( در حضور کدام سلول ها، مبارزه با آنتی ژن ها سریع تر و با شدت بیشتری صورت می گیرد؟    

 ر سلول های میزبان نمی شوند؟ب( در چه صورت، آنتی ژن های سطح میکروب ها، قادر به اتصال و تأثیر ب    

 در کدام یک از موارد زیر ، وجود دارد؟ HIV ج( احتمال انتقال ویروس    

 مادر شیر  دادن دست  پشه  نیش    

 منظور از بیماری های خود ایمنی را بنویسید.-22  

 20 جمع نمره                                                              موفق باشید.        
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 ج ـ پیاز بویایی    

 ( الف ـ آستیگماتیسم6

 رکابیب ـ      
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