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 )بار 8(  88 –شاهد معراج   –مشهد  .زا را نام ببريدهاي بيماريسه گروه از ميكروب .1

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .2

  .شودزا ميمل بيماريدستگاه ايمني همواره مانع از فعاليت عوا) الف

  .كندها يكسان عمل ميدفاع غيراختصاصي در برابر تمام ميكروب) ب

  .دنهاي ليزوزومي دخالت داردر دفاع غير اختصاصي ليزوزيم و آنزيم) پ

 )بار 11( 88 –تربيت  –تهران 

 )بار 1(  88 –هدف  –هواز ا د؟دههاي غيرخودي چه عملي انجام ميها و سلولدستگاه ايمني پس از شناسايي مولكول .3

  :االت زير پاسخ دهيدمخاطي به سؤ هايدر مورد پوست و اليه .4

  .كند نام ببريددو عامل كه سطح پوست را اسيدي مي) الف

  شود؟ها به بدن ميي پوست مانع از ورود بسياري از ميكروبكدام اليه) ب

  وب اثر دارد؟ها و كدام بخش ميكرآنزيم ليزوزيم بر روي كدام ميكروب) پ

  .هاي مخاطي را نام ببريدسه بخش داراي اليه) ت

 )بار 21( 88 –امام صادق  –اصفهان 

 )بار 17(  88 –آيت اهللا كاشاني  –تهران  .كند، آن دو روش را بنويسيدها به بدن مقاومت ميمايع مخاطي به دو روش در برابر ورود ميكروب .5

 )بار 16( 88 –سميه   -مشهد  دهند؟ها چه عملي انجام مير است و اين مژكداي مخاطي كدام قسمت بدن مژكاليه .6

 )بار 7( 87 –شهيد باهنر  –تهران  سرنوشت خلط چيست؟ .7

 )بار 15( 88 –شايستگان  –بهبهان   .اند را نام ببريدچهارقسمت كه داراي آنزيم ليزوزيم .8

مخاطي نيست؛ سه عامـل ديگـر كـه در ايـن خـط      هاي نخستين خط دفاع غيراختصاصي فقط شامل پوست و اليه .9

 .نقش دارند را نام ببريد

 )بار 5( 88 –معرفت   –نجف آباد 

 )بار 14( 88 –سمپاد   –شهركرد   د؟نكنها با دومين خط دفاع غيراختصاصي برخورد ميدر چه صورت ميكروب .10

 )بار 27( 88 –د رش –اردبيل  .م ببريددومين خط دفاع غير اختصاصي را ناچهار مكانيسم  .11

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتلتهابي به در مورد پاسخ ا .12

  پاسخ عمومي است يا موضعي؟) الف

  عامل ايجاد آن چيست؟) ب

  .ي آن را بنويسيدنشانه سه) پ

  شود؟در مجموع باعث چه عملي مي) ت

 )بار 11( 87 –عالمه طباطبائينخبگان  - تهران 

  شود، نقش هر كدام چيست؟ي زير آزاد ميديده دو مادههاي آسيب در روند التهاب از سلول .13

  هيستامين) الف

 ساير مواد شيميايي) ب

 )بار 25( 88 –معرفت  –نجف آباد 

 )بار 14( 88 –بتول امام خميني  –يزد   .ي ماكروفاژها را بنويسيددو وظيفه .14

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد چرك به  .15

  د؟شودر چه شرايطي ايجاد مي) الف

 چرك شامل چيست؟) ب

 )بار 17( 87 –صديقه طاهره  –شهر اسالم

 مرجع

  ايمني بدن 

 يراختصاصيغدفاع 
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  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد پاسخ دمايي به  .16

  ي چيست؟تب نشانه) الف

  زا چيست؟اثر آن بر روي عوامل بيماري) ب

  .تب را تعريف كنيد) پ

 )بار 8( 87 –سماء  –تهران 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد شكل به  .17

  
  شود؟دياپدز در كدام شكل مشاهده مي) الف

  گردد؟عمل فاگوسيتوز در كدام شكل مشاهده مي) ب

 دهد؟كدام نوع مكانيسم دفاع غيراختصاصي را نشان مي) پ

 )بار 5( 88 –ثامن االئمه  –كرج 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتترين بخش دومين خط دفاع غيراختصاصي به در مورد مهم .18

  اند؟سفيدي كه در آن نقش دارند متعلق به كدام گروههاي گلبول) الف

  .هاي سفيد را نام ببريديك نوع از اين گلبول) ب

  بلعند؟ها را ميهاي سفيد از طريق چه عملي ميكروباين گلبول) پ

  شود؟ميكروب بلعيده شده چگونه هضم مي) ت

 )بار 21( 88 –سمپاد  –نيشابور 

 )بار 26( 88 –شهيد مدني  –تبريز  .فاع غيراختصاصي نقش دارند را نام ببريدها كه در ددو گروه از پروتئين .19

  .پاسخ دهيد زير سؤاالتهاي مكمل به در مورد پروتئين .20

  .ها را نام ببريدشوند آندر سه بخش بدن ساخته مي) الف

  شوند؟چرا به اين نام خوانده مي) ب

  در كجا حضور دارند؟) پ

  ند؟شودر چه صورت فعال مي) ت

  دهند؟پس از فعال شدن چه عملي انجام مي) ث

  )بار 17( 87 –تالش  –تهران 

  هاي سياه چيست؟هاي سفيد اطراف حفرههاي سياه و بخشدر شكل مقابل به ترتيب حفره .21

 

 ) بار 5( 88 –دانشمند  –تهران 

 )بار 14( 88 –مدرسان  - تهران   .چگونگي انجام فاگوسيتوز را بنويسيد .22

جبالف
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  :زير پاسخ دهيد سؤاالتورد اينترفرون به در م .23

  جنس آن چيست؟) الف

  شود؟ها ساخته ميتوسط كدام سلول) ب

  آيا بر روي سلول سازنده اثر دارد؟ سرنوشت سلول سازنده آن چيست؟) پ

  هاي مجاور دارد؟چه اثري بر روي سلول) ت

 هاي مجاور كوتاه مدت است يا بلند مدت؟ر سلولباثر آن ) ث

 )بار 20( 87 –پيام ملت  –تهران 

  

 )بار 15( 88 –حضرت رقيه  –تبريز   ند؟نكها از بدن محافظت ميهاي مخاطي چگونه در برابر ميكروبپوست و اليه .24

 )بار 11( 88 –امام صادق  –اصفهان  هاي سفيد در دفاع غيراختصاصي چيست؟نقش گلبول .25

 )بار 9( 88 –فاطميه  –يزد   هاي مكمل وجود دارد؟ي عمل اينترفرون و پروتئيننحوه هايي بينچه تفاوت .26

 )بار 13( 88 –فاطمه الزهرا  –سيرجان  شوند؟ها محافظت ميها چگونه در برابر ميكروبچشم .27

 )بار 8( 88 –شهيد صدر  –كرج   شوند در معرض عفونت شديد قرار دارند؟چرا اغلب افرادي كه دچار سوختگي شديد مي .28

هـاي تنفسـي قـرار    كشند در معرض ابتال بـه عفونـت  تر از افرادي كه سيگار نميبه چه علت افراد سيگاري بيش .29

 دارند؟

 )بار 9( 87 –فاطميه  –اهواز 

Cتر از چرا افزايش دماي بدن بيش .30
�

 )بار 11( 88 –رفيع  –ساري   ممكن است كشنده باشد؟ 41

 )بار 18( 88 –ميثاق  –تبريز  شوند؟هاي مكمل، چگونه موجب مرگ ميكروب مياي حاصل از فعاليت پروتئينمنفذه .31

 )بار 7( 87 –حضرت معصومه  –تبريز   .هاي عفوني بنويسيدبر را بر روند بيمارياثر داروهاي تب .32

 )بار 9( 88 –پناهيشهيد  -كرج  كند؟ها يكسان عمل ميكدام گلبول سفيد در برابر اغلب ميكروب .33

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .34

  .بيماري ايدز بيماري خودايمني نيست) الف

  .شوندها به بدن ميهاي شاخي پوست، با اسيدي كردن پوست، مانع از ورود بسياري از ميكروباليه) ب

  .است Bهاي نفوسيتهاي مرده و اجزاي سلولي فرسوده برعهده لپاك سازي بدن از سلول) ج

 )بار 7(نخبگان عالمه طباطبائي  –تهران 

  شود؟ چرا؟هاي دفاعي زير، ديرتر وارد عمل ميدر مواجهه با عامل مولد كزاز كداميك از بخش .35

 پاسخ هومورال) ب    پاسخ التهابي) الف

 )بار 11( 89 -سراسري خرداد

  يك از مواد زير نقشي در ايمني بدن ندارد؟كدام .36

  پرفورين    اينترفرون  استيل كولين       مينهيستا

 )بار  7( 88 –امام محمد باقر  -فهانصا

 )بار 8( 88–نمونه دولتي حضرت معصومه -قم ؟اتر است يا همسر؟ چردر عمل پيوند اعضا براي دريافت عضو برادر مناسب .37

 )بار 5( 88 –ثاراهللا  -مشهد  و تب چيست؟ بتفاوت گرماي ناشي از التها .38

  .رشح كننده مواد زير را نام ببريدهاي تولسل .39

  پرفورين) الف

  اينترفرون) ب

 پادتن) ج

 )بار 20( 89 -نمونه فخريه - تبريز 

 

 مرور دفاع غير اختصاصي
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  ؟شودهر يك از اعمال زير توسط كدام سلول انجام مي .40

  (...........)هاي مرده پاك سازي بدن از سلول) الف

  ........)(.....هاي آلوده به ويروسايجاد منافذ در سلول) ب

   )بار 16( 88 –فرزانگان   -ساري

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد .41

  .كندمي كه در عرق وجود دارد غشاي سلول باكتري را تخريب مييآنزيم ليزوز) الف

  .ي محرك دياپدز نوتروفيل استشود همان مادهاي كه موجب گشادي رگ خوني ميماده) ب

  .شوديك نوع ويروس خاص ساخته مياينترفرون توسط ) پ

  .تواند موجب سركوب ميكروب درون خون شودماكروفاژ مي) ت

 .ويروس مقاومند ياينترفرون، در برابر حمله يهاي توليد كنندهسلول) ث

 )بار 9( 89 –شاهد معراج  -مشهد

   

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر نمائيد .42

  .فعاليت دارند... هاي سفيد به نام در دفاع اختصاصي گروهي از گلبول) فال

  .است... و عامل بيماري كزاز نوعي ... عامل بيماري اريون نوعي ) ب

  .است... در ... هاي ها سلولمنشأ لنفوسيت) پ

 .ا ندارندهستند و توانايي شناسايي عوامل بيگانه ر... هاي بنيادي هاي حاصل از سلوللنفوسيت) ت

 )بار 10( 87 –فدك  –تهران 

 )بار 24( 88 –شايستگان  –كرج   .ها را نام برده و محل بلوغ هر كدام را بنويسيدشوند آنها بر اساس محل بلوغ به دو دسته تقسيم ميلنفوسيت .43

 )بار 22( 87 –اطهران  –تبريز  ؟رسندهاي نابالغ چگونه به تيموس ميمحل تيموس را نوشته و لنفوسيت .44

  .كنند را بنويسيدلغ طي روند تكامل خود كسب مياهاي نابدو توانايي كه لنفوسيت .45
 88 –حجاب  –اهواز 

 )بار 15(

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .46

  .اندهاي نابالغ بين خون و لنف در گردشاي از لنفوسيتعده) الف

  .شوديافت مي هاي بالغ و نابالغدرون خون لنفوسيت) ب

 .شوندها مستقر ميهاي بالغ در لوزهاي از لنفوسيتعده) پ

 )بار 16( 88 - نداي زينب  –تهران 

 )بار 12( 88 –زندي نيا  –تهران   )سه مورد(كنند؟ مي هها با عوامل بيگانه مبارزدر طحال كدام سلول .47

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد آنتي ژن به  .48

  ست؟آنتي ژن چي) الف

  ژن چيست؟جنس آنتي) ب

 .سه نوع آنتي ژن مثال بزنيد) پ

 )بار 16( 88 –بتول امام خميني  –يزد 

 )بار 21( 88 –جمشيد نژاد  –آمل   كند؟ژن را شناسايي ميچگونه لنفوسيت، آنتي .49

 )بار 20(  87 –شاهد  –همدان  ها عمل اختصاصي دارند؟چگونه لنفوسيت .50

  .ترتيب چيست؟ جنس هر كدام را بنويسيدبه  Bو  Aدر شكل مقابل  .51

  
  

 )بار 8( 88 –سمپاد  –اروميه 

 دفاع اختصاصي
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  .ب كامل نمائيدجاهاي خالي را با كلمات مناس .52

  .نقش دارد... در ايمني  Tو لنفوسيت .... در ايمني  Bسيت فولن

 )بار 8( 88 –بنت الهدي صدر  –تهران 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتبه  Bدر مورد لنفوسيت  .53

  دهد؟به آنتي ژن براي نخستين بار چه وقايعي رخ مي Bس از اتصال لنفوسيت پ) الف

  .را نام ببريد Bهاي حاصل از تغيير لنفوسيت سلول) ب

  .را بنويسيد Bهاي حاصل از تغيير لنفوسيت ي هر كدام از سلولوظيفه) پ

 )بار 14( 88 –جعفري اسالمي  –تهران 

 )بار 19( 87 –فاطميه  –اهواز  ني هومورال گويند؟ها ايمچرا به ايمني حاصل از پادتن .54

 نژژن در برابر برخورد اول با همان آنتـي تعداد پالسموسيت و ميزان پادتن ساخته شده در دومين برخورد آنتي .55

  چه تفاوتي دارد؟

 )بار 10( 88 –جالل آل احمد  –كرمانشاه 

  .دهد نام گذاري نمائيدا نشان مير B ژن با لنفوسيت شكل مقابل كه نخستين برخورد آنتي .56

  

  

  

  

  

  

 )بار 7( 87 –دكتر شريعتي  –تهران 

 )بار 18( 88 –شهيد بهشتي  –بيرجند   .كند بنويسيدها را غيرفعال مينژدو روش مختلفي را كه پادتن آنتي .57

58. Humors بار 11( 87 –رضوان  –اراك  گردد؟هايي در بدن ميبه معني چيست و شامل چه بخش( 

  )به طور كامل(دهد؟ شكل مقابل كدام نوع دفاع را نشان مي .59

  

  

  

 )بار 17( 89 –نخبگان عالمه طباطبايي - تهران

 )بار 16( 88 –رشد  –زنجان   .خاطره و پالسموسيت را بنويسيد Bدو تفاوت ظاهري سلول  .60

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتمورد ايمني سلولي به  رد .61

  در اين ايمني كدام لنفوسيت دخالت دارد؟) الف

  شود؟در چه صورت اين نوع لنفوسيت تكثير مي) ب

  .هاي حاصل از تقسيم آن را بنويسيددو نوع از سلول) پ

  .وظيفه هر كدام از اين دو نوع سلول را بنويسيد) ت

  است؟ Tنام ايمني سلولي براساس عملكرد كدام نوع لنفوسيت ) ث

 )بار 13( 88 –اميرالمؤمنين  امام –اصفهان 

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .62

  .شودايجاد مي Tتنها دو نوع لنفوسيت  Tژن به لنفوسيت در اثر برخورد آنتي) الف

  .كندپرفورين همانند پروتئين مكمل در غشا منفذ ايجاد مي) ب

  .لت داردپرفورين همانند پروتئين مكمل در دفاع اختصاصي دخا) پ

  .كندميكروب منفذ ايجاد مي يپرفورين همانند پروتئين مكمل در غشا) ت

 )بار 11( 88 –كمال  –تهران 
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 )بار 12( 88 –سروش  - تهران  .را در دفاع اختصاصي مقايسه كنيد Tو  Bهاي ي عمل لنفوسيتنحوه .63

  شوند؟ چرا؟ي ميكدام پادتن شناساي توسطهاي الف و ب در شكل مقابل هر يك از باكتري .64

  
  

  

 

 )بار 17( 88 –حضرت زهرا  –اصفهان 

 )بار 12( 88 –شهريور  17 –گلپايگان   شويم؟ها بيش از يك بار مبتال نميچرا به اغلب بيماري .65

هـا و  ر دارند، چه ارتباطي بين ايـن انـدامك  پالسمي زبي آندوها تعداد زيادي دستگاه گلژي و شبكهپالسموسيت .66

 ها وجود دارد؟نقش پالسموسيت

 )بار 11( 88 –امام سجاد  –تبريز 

 )بار 8( 87 –عصمت  –مشهد   دهند؟هاي سفيد را انجام ميچرا براي تشخيص عفونت آپانديس، آزمايش شمارش گلبول .67

ـ     اگر همزمان با ايجاد خراش در يك جانور آزمايشگاهي، بـا اسـتفاده    .68 واد از مـوادي، عمـل هيسـتامين و سـاير م

 دهد؟ا متوقف كنيم، چه روي مييي رشيميا

 )بار 7( 88 –طيبه مهرنامي  –تهران 

 )بار 10( 88 –آموزش  –تهران   كند؟نزا از خود دفاع ميآبدن ما چگونه در برابر بيماري آنفلو .69

 )بار 7( 88 –ابوعي سينا  –آمل  شوند؟يا چگونه منتشر ميرنزا و ماالآهاي واگير آنفلوبه ترتيب بيماري .70

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتبه  كمونمورد در  .71

  نام ديگر آن چيست؟) الف

  .را تعريف كنيد كمون) ب

  آيا در اين دوره فرد ناقل بيماري است؟) پ

  تر است؟طوالني دارند بيش كموني هايي كه دورهچرا احتمال سرايت بيماري) ت

 )بار 8( 88- سمپاد  –خوي 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد واكسن به  .72

  واكسن چيست؟) الف

  هاي هر ميكروب با واكسن آن تفاوت دارد؟نژشكل آنتي) ب

 شود؟با ورود واكسن به بدن چه موادي در بدن ساخته مي) پ

 )بار 12( 88 –زهرا  –اصفهان 

 )بار 17( 88 –سروش  –تهران   شود و كاربرد آن چيست؟چگونه تهيه مي) سرم(پادتن آماده  .73

 )بار 10( 88 –شهيد غرويان  –نيشابور  تر موارد دائمي است؟سرم موقتي است اما ايمني ناشي از واكسن در بيش چرا ايمني حاصل از .74

 )بار 12( 88 –شايستگان  –بهبهان   كند؟چه نوع مصونيتي ايجاد مي ر به جنينانتقال پادتن از ماد .75

 )بار 7( 88 –شهيد آويني  –كرج  فرد تزريق كرد؟ها مثل واكسن كزاز را بايد چندين بار به يك چرا برخي از واكسن .76

 )بار 13( 88 –شاهد معراج  –مشهد   گيرد چه اعمالي بايد صورت گيرد؟براي جلوگيري از رد پيوند در فردي كه پيوند عضو صورت مي .77

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .78

  .گاه ايمني همواره مطلوب استهاي خودي از غير خودي توسط دستشناسايي سلول) الف

  .كنندي عضو را ضعيف ميدستگاه ايمني فرد دهنده ،در طي پيوند عضو) ب

 .كنندي عضو را به طور كامل متوقف ميفعاليت دستگاه ايمني فرد گيرنده ،در طي پيوند عضو) پ

 )بار 12( 88 - زهره –تهران 

  .پاسخ دهيد زير سؤاالتهاي سرطاني به در مورد مبارزه با سلول .79

  كند؟دستگاه ايمني چگونه سلول سرطاني را شناسايي مي) الف

  .ها را نام ببريدهاي سرطاني سه عامل دخالت دارند آندر مبارزه با سلول) ب

 )بار 19( 88 –آينده سازان  –شهر اسالم
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 )بار 16( 88 -احمديه –بروجرد  .را نام ببريد خود ايمني را تعريف نماييد و دو بيماري خود ايمني .80

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتبه  MSدر مورد بيماري  .81

  نام كامل اين بيماري چيست؟) الف

  كند؟در اين بيماري دستگاه ايمني به كدام بخش حمله مي) ب

  شود؟در اين بيماري كدام عملكرد نورون دچار اختالل مي) پ

  عاليم اين بيماري چيست؟) ت

  كند؟عاليم مختلف اين بيماري بر اساس چه عواملي بروز مي) ث

 )بار 12( 87 –فاطميه  –يزد 

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .82

  .ها نقش ندارندهاي سرطاني پادتندر مبارزه با سلول) الف

  .شودهاي خودي بدن پادتن ساخته ميدر بيماري خودايمني همواره عليه سلول) ب

  .شودهاي عصبي ترميم ميسلول شپوش ي،ي بيماربعد از يك بار حمله MSدر برخي بيماران ) پ

 )بار 8( 87 –شهريور  17 –گلپايگان 

  هاي خودايمني را كاهش داد؟توان اثرهاي بيماريآيا مي .83
 )بار 10( 88 –آالء  –تهران 

هـاي سـطح   شبيه بـه برخـي از مولكـول    يژننتيفرض كنيد نوعي باكتري از راه بريدگي وارد بدن شما شده و آ .84

 ؟دهدآيا دستگاه ايمني به اين باكتري پاسخ مي. هاي بدن شما داردسلول

 )بار 7( 88 –حضرت رقيه  –تبريز 

 )بار 9( 88 –خاتم االنبياء  –تنكابن   .دو اختالل دستگاه ايمني را نام ببريد .85

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد آلرژي به  .86

  آلرژن چيست؟) الف

  آلرژي چيست؟) ب

  .سه نوع آلرژن معمول را نام ببريد) پ

  .سه نوع سلول كه در ايجاد آن نقش دارند را نام ببريد) ت

 .عالئم آن را بنويسيد) ث

 )بار 16( 87 –فراز  –اصفهان 

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل نمائيد .87

  .نام دارد.... ود شاي كه سبب بروز عالئم آلرژي ميماده) الف

  .خون هستند... ها شبيه ماستوسيت) ب

  ....ها درون خون يافت ماستوسيت) پ

  .ندشومتصل مي... به  ها در اولين بارآلرژن) ت

  .شوندساخته مي... ها توسط هاي موجود در سطح ماستوسيتپادتن) ث

 )بار 19(  88 –شاهد پسرانه  -  يزد

  :ر پاسخ دهيدزي سؤاالتدر شكل مقابل به  .88

  

   .را بنويسيد 2و  1هاي نام سلول) فلا

  شود چيست؟آزاد مي 2و  1هاي اي كه از سلولنام ماده) ب

  شود؟شود به كدام قسمت متصل ميآزاد مي 1اي كه از سلول ماده) پ

 شود؟استفاده مي از كدام داروها 2براي مقابله با اثرات آزاد شده از سلول ) ت

 )بار 19(  88 –رحمت  –فريدون شهر 

 اختالل در دستگاه ايمني
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  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .89

  .آسم يكي از موارد شديد آلرژي است) الف

  .ايدز مثالي از نقص ايمني مادرزادي است) ب

  .كشنده است Tميزبان ويروس ايدز لنفوسيت ) پ

  .كنندا آلرژن هيستامين آزاد ميها در اثر برخورد بدر آلرژي پالسموسيت) ت

 )بار 13( 88 –سروش  –تهران 

 )بار 9( 88 –حجاب  –اهواز  يابد؟هاي عفوني و يا سرطان در افراد مبتال به ايدز افزايش ميچرا احتمال بيماري .90

 )بار 17( 88 –علي بن موسي الرضا  –بابل   .سه راه انتقال ويروس ايدز از فرد بيمار به فرد سالم را بنويسيد .91

 )بار 19( 87 –سماء  –تهران  شود؟در چه صورت استفاده از مسواك فرد مبتال به ايدز باعث انتقال بيماري مي .92

 )بار 17( 88 –شهيد بهشتي  –سمنان   تواند ويروس را به جنين يا نوزاد منتقل نمايد؟هايي ميمادر مبتال به ايدز در چه زمان .93

  .زير را مشخص نمائيددرستي يا نادرستي جمالت  .94

  .تواند بين شش ماه تا ده سال باشدي نهفتگي ايدز ميدوره) الف

  .شودويروس ايدز از راه غذا و نيش حشرات منتقل نمي) ب

عـدد برسـد عالئـم     200تـر از  هاي ميزبان ويروس ايدز در هر ميلي ليتر خون به كمزماني كه تعداد سلول) پ

 .كندبيماري بروز مي

 )بار 8( 88 –امام سجاد  –تبريز 

 )بار 12( 88 –عالمه حلي  –زرند   ؟روستي واكسن بر عليه ويروس ايدز با مشكل روبهچرا تهيه .95

 )بار 8( 88 –عصمت  –مشهد  ي اين فقدان چيست؟نتيجه. در موارد نادر برخي افراد نقص ايمني مادرزادي دارند و فاقد تيموس هستند .96

 )بار 13( 88 –چهارده معصوم  –تهران   كشد تا آزمايش پادتن مثبت شود؟به بدن چند هفته طول مي HIVچرا پس از ورود ويروس  .97

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر نمائيد .98

  .كنندزا مبارزه ميبا عوامل بيماري... مهرگان از طريق بي) الف

  .كننداز طريق مايع مخاطي از خود دفاع مي... و ) ... ب

 .شودديده مي... و ... هايي مشابه فاگوسيت در سلول) پ

 )بار 19( 88 –پيام مصباح  –تهران 

مكانيسم آن مشابه ايـن عمـل در   آيا شود؟ مهرگان توانايي پس زدن بافت بيگانه مشاهده ميدر كدام گروه بي .99

  داران است؟مهره

 )بار 17( 88 –حضرت معصومه  –تبريز 

  .را مشخص نمائيددرستي يا نادرستي جمالت زير  .100

  .داران استآنزيم ليزوزيم خاص مهره) الف

  .شودمهرگان مشاهده ميداران و هم بيهاي ليزوزومي هم در دفاع مهرهآنزيم) ب

  .ها و پپتيدهاي غني از فسفر در گياهان خاصيت ضد ميكروبي دارندپروتئين) پ

 .پپتيد غني از گوگرد در يونجه فعاليت ضد قارچي دارد) ت

 )بار 16( 88 - ثامن االئمه – كرج

 )با 16( 87 –امام صادق  –اصفهان   ؟تر استها صورت گرفته است، بيشچرا احتمال بروز سرطان در افرادي كه پيوند عضو در آن .101

 )بار 9( 88 –شاهد رضوان  –اهواز  ؟اگر بخواهيم واكسني عليه سرطان توليد كنيم بايد شامل چه ماده يا موادي باشد .102

 )بار 7( 88 –پروين اعتصامي  –تبريز   ام ماده در ايمني جانداران مختلف دخالت دارد؟كد .103
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برگه در تـأليف كتـاب    400. ي سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شد برگه 650) 2(شناسي و آزمايشگاه  زيستدرس در  

) ي مباحـث كتـاب   كليـه (برگه مربوط به امتحانات پايـان سـال    150سال اول و  برگه مربوط به نيم 250. مورد استفاده قرار گرفت

  .است )دستگاه عصبي(سؤاالت مربوط به همين فصل % 12 . باشد مي

  

  

  

  

قسمتدر هر  سؤالفراواني   زير موضوع  

ها ساختار و كار نورون    

 
 دستگاه عصبي محيطي

 مرور بخش اول 

 مرور دستگاه عصبي مركزي

 ساختار و كار دستگاه عصبي

مركزيمحافظت از دستگاه عصبي   

 نخاع

 دستگاه عصبيدستگاه عصبيدستگاه عصبيدستگاه عصبي

12%

88%

ها ي فصل بقيه  

 دستگاه عصبي
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 )بار 9( 88 –فاطمه الزهرا   - تهران  دستگاه عصبي براي برطرف كردن كدام نياز جانوران به وجود آمده است؟ .104

 )بار 27( 88 – شهيد بهشتي –سمنان   )چهار مورد. (ديي دستگاه عصبي را بنويسخواص ويژه .105

 )بار 17( 87 –شرافت  –كرج  .اين دو جهت را بنويسيد: شوندهاي عصبي جانوران به طور كلي در دو جهت انجام ميفعاليت .106

 )بار 11( 88 –فاطميه  –اهواز  .ي هر كدام را بنويسيدشود را نام برده و وظيفهها خارج مياي كه از جسم سلولي نوروندو نوع رشته .107

  .در مورد شكل مقابل به سؤاالت زير پاسخ دهيد .108

  كند؟كدام قسمت پيام را به جسم سلولي هدايت مي) الف

  چيست؟  Dجنس ) ب

  اي در تماس است؟ غشاء نورون با چه ماده Eدر ) پ

  چه اثري در عمل نورون دارد؟ Dوجود ) ت

  شود؟ در كدام قسمت پيام عصبي به سلول ديگر منتقل مي) ث

 )بار 19( 88 –پيام مصباح  – تهران

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .109

  .اندها داراي غالف ميلينتمام نورون) الف

  .تواند ايجاد گرددميلين فقط حول اكسون مي) ب

  .گرددهاي پشتيبان توليد ميميلين توسط سلول) پ

  .كندمي غالف ميلين پوشش يكنواختي حول اكسون و دندريت ايجاد) ت

 .در سرعت هدايت پيام عالوه بر ميلين، قطر تار عصبي نيز دخالت دارد) ث

 )بار 17( 87 –حضرت رقيه  –تبريز 

 )بار 13( 88 –مريم  –مشهد   تر است؟هاي ميلين دار سريعچرا هدايت پيام در نورون .110

 )بار 9( 88 –زهراي اطهر  –تهران  ها بسيار مفيد است؟وجود ميلين در كدام نورون .111

 )بار 11( 87 –شهيد آويني  –كرج   شوند؟ وظيفه هر گروه چيست؟دهند به چند گروه تقسيم ميها از نظر عملي كه انجام مينورون .112

  هاي زير مربوط به كدام نوع نورون است؟هر يك از ويژگي .113

  داشتن اكسون بلند و دندريت كوتاه) الف

  داشتن دندريت بسيار منشعب) ب

  باشد؟ داشته دار ميلينواند هم اكسون و هم دندريت تع نورون ميكدام نو) پ

 شود؟كدام نوع نورون فقط در دستگاه عصبي مركزي يافت مي) ت

 )بار 16( 88 –نخبگان عالمه طباطبائي –تهران

  :در مورد پتانسيل آرامش به سؤاالت زير پاسخ دهيد .114

  پتانسيل آرامش گويند؟ ،غشا نورون يندر چه زمان به اختالف پتانسيل طرف) الف

  غشا چگونه است؟ انسيل طرفيندر پتانسيل آرامش اختالف پت) ب

  در اين پتانسيل كدام يون درون سلول و كدام يون بيرون نورون تراكم زياد دارد؟) پ

  در اين زمان غشا نورون نسبت به كدام يون نفوذپذيرتر است؟) ت

 )بار 25( 88 –هدف  –اهواز 

 )بار 21( 88 –تربيت صالحين  –تهران  دهد؟ها را در كدام جهت حركت ميسيم يونپتا –پمپ سديم  .115
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  .در مورد پتانسيل عمل به سؤاالت زير پاسخ دهيد .116

  .پتانسيل عمل را تعريف كنيد) الف

  پتانسيل عمل داراي چند مرحله است؟) ب

  علت آن چيست؟ كند وي باالرو پتانسيل درون نسبت به بيرون چه تغييري ميدر مرحله) پ

  كند و علت آن چيست؟ي پايين رو پتانسيل درون نسبت به بيرون چه تغييري ميدر مرحله) ت

  شود؟تر ميپتاسيم بيش –چرا در پايان پتانسيل عمل فعاليت پمپ سديم ) ث

  شود؟چرا به پتانسيل عمل، پيام عصبي نيز گفته مي) ج

 )بار 24( 87 –تالش  –تهران 

  .دار سديم و پتاسيم را از نظر باز و بسته بودن مقايسه نمائيدوضعيت كانال دريچه در شكل مقابل .117

  
  

  

  

 

 )بار 14( 88 –شهداي بدر  –تهران 

  .زير پاسخ دهيد در مورد سيناپس به سؤاالت .118

  .سيناپس را تعريف كنيد) الف

  سلول پيش سيناپسي همواره چه سلولي است؟) ب

  كند؟سيناپس شركت مي سيناپسي در كدام بخش سلول پيش) پ

  )دو مورد(تواند باشد؟ سيناپسي چه سلولي ميسلول پس ) ت

  شود؟ي عصبي از سلول پيش سيناپسي آزاد ميانتقال دهنده چگونه) ث

 )بار 20( 87 –سماء  –تهران 

  .لمات مناسب كامل نمائيدجاهاي خالي را با ك .119

  .است... ي آدمي ي اصلي در ماهيچهانتقال دهنده) الف

  .وجود دارد... هاي سيناپسي در وزيكول) ب

  .است... هاي سيناپسي حاوي وزيكول) پ

 .شودآن مي... ي عصبي پس از رسيدن به سلول پس سيناپسي همواره باعث انتقال دهنده) ت

 )بار 13( 88 –شهيد مهدي ساكت  –تبريز 

  .ت زير را مشخص نمائيددرستي يا نادرستي جمال .120

  .چسبدسلول پيش سيناپسي به پس سيناپسي مي ،اپسدر محل سين) الف

  .كندميفعال ي عصبي همواره سلول پس سيناپسي را انتقال دهنده) ب

 )بار 11( 88 –جمشيد نژاد  –آمل 

 )بار 17( 87 –نداي زينب  –تهران  .مواد روان گردان را تعريف كنيد و دو مثال از آن را بنويسيد .121

  .مناسب كامل نمائيدجاهاي خالي را با كلمات   .122

نيـز  ... ها موجب وابستگي تر آنمصرف كننده شوند و بيش... توانند باعث وابستگي ي مواد روان گردان ميهمه

  .شوندمي

 )بار 14( 88 –شايستگان  –كرج 

  :در مورد اعتياد به سؤاالت زير پاسخ دهيد .123

  اعتياد چيست؟) الف

  كند؟م بخش تغيير ميها و كدادر اعتياد عملكرد كدام سلول) ب

 ند؟نكها در چه صورت به طور طبيعي كار ميها و سيناپسدر فرد معتاد نورون) پ

 )بار 15( 87 –عصمت  –مشهد 
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  .در مورد نيكوتين به سؤاالت زير پاسخ دهيد .124

  آيد؟دست مياز كدام گياهان و كدام بخش اين گياهان به) الف

  آور است؟ان مرگ نسچه مقدار از آن براي يك ا) ب

  ي عصبي است؟از لحاظ ساختاري شبيه كدام انتقال دهنده) پ

  گذارد؟هاي مغز اثر ميبر روي كدام بخش) ت

 )بار 12( 88 –پژوهش  –شهركرد 

  :در مورد دود سيگار به سؤاالت زير پاسخ دهيد .125

  ها ارتباط مستقيم دارد؟در ابتال به كدام سرطان) الف

  دهد؟ها را افزايش مياناحتمال ابتال به كدام سرط) ب

 چه اثراتي بر روي دستگاه تنفسي دارد؟) پ

 )بار 11( 88 –امام خميني  –تهران 

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد .126

  .ي سمي و جهش زاي شيميايي استنيكوتين حاوي هزاران ماده) الف

  .در زنان سيگاري احتمال سقط جنين زياد است) ب

  .قط در فرد سيگاري اثرات خطرناك دارددود سيگار ف) پ

 )بار 9( 87 –هدف  –اهواز 

  

هنگام پتانسيل آرامش، در صورت ادامه روند خروج پتاسيم از سلول، سرانجام تراكم پتاسيم داخـل بـه شـدت     .127

 شود؟سلول چگونه بر اين مشكل چيره مي. يابدكاهش مي

 )ربا  17( تالش – تهران

 )بار 9( 89 –شاهدان كوثر  –خمين   تواند هدايت جهشي صورت گيرد؟در دندريت و اكسون كدام نورون مي .128

  :دهدشكل زير يك نورون را نشان مي) الف .129

  اين شكل، كدام نوع نورون است؟ )1

  بخش شماره گذاري شده چيست؟ )2

 ؟تر استسلول منفي چرا در حالت استراحت نورون، داخل سلول در مقايسه با خارج) ب

 )بار  25( نخبگان عالمه طباطبايي – تهران

هنگام پتانسل عمل، ابتدا، كدام كانال دريچه دار غشايي باز شده و در اين حالت، پتانسيل داخل سـلول نسـبت    .130

  كند؟به خارج چه تغييري مي

 )بار 21( 88 -باقرالعلوم  –تهران 

  .جاهاي خالي را كامل كنيد .131

  .است... اگهاني يون سديم، به علت وجود ورود ن) الف

  .شودمي... پتاسيم  –بعد از پايان پتانسيل عمل فعاليت پمپ سديم ) ب

  .است... هاي آدمي ي اصلي در ماهيچهانتقال دهنده) ج

 .است... عملكرد ماده اعتيادآور موجود در برگ توتون، در مغز شبيه به عملكرد ) د

 )ارب  20( 87 –سمپاد  –اروميه 

گيرد تا در نـورون  ي آكسون نورون پيش سيناپسي، چه اعمالي صورت ميپس از رسيدن پتانسيل عمل به پايانه .132

  پس سيناپسي، تغيير پتانسيل الكتريكي صورت گيرد؟
 )بار 17( 87 -دكتر شريعتي  –تهران 

 )بار 31( 88 –زمي خوار –تهران  ميلي ولت چيست؟ -65به + 40دليل بازگشت اختالف پتانسيل غشا از  .133
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  .هاي زير پاسخ دهيدها به سؤالدر مورد نورون .134

  .يكي از دو عامل اصلي باال بردن سرعت هدايت پيام عصبي را بنويسيد) الف

  اند؟در كدام نوع نورون اكسون و دندريت هر دو داراي غالف ميلين) ب

  .جهت هدايت پيام عصبي را در يك نورون به طور كامل بنويسيد) پ

  ي ديگري در ساختمان ميلين شركت دارد؟به جز پروتئين چه ماده) ت

 )بار  26( 88–نخبگان عالمه طباطبايي - تهران

  .تر است؟ علت را بنويسيدهاي زير بيشسرعت هدايت پيام عصبي در كدام يك از نورون) الف .135

  

1      (    2(  
  

اپسي، سبب چه نوع تغييراتي در پتانسيل الكتريكي ي عصبي پس از رسيدن به نورون پس سينانتقال دهنده) ب

 شوند؟آن مي

 )بار 17( 88 –شهريور

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .136

  .تت هدايت پيام در نورون يك طرفه اسجه) الف

 دارد، نقـش نـورون پـيش   نورون رابط نخاعي، كه نورون حركتي ماهيچه عقـب ران را، از فعاليـت بـاز مـي    ) ب

  .كندسيناپسي را ايفا مي

  .شودپتاسيمي باز و پتاسيم وارد سلول مي دارهاي دريچهعمل، ابتدا كانال در هنگام پتانسيل) ج

  .ي تأثير محرك در دستگاه عصبي استايجاد يك جريان عصبي، نماينده) د

 )بار 21( 89  –شاهد معراج -مشهد 

  

  .دبا كلمات مناسب كامل نمائي الي راجاهاي خ .137

  .وابسته است... وظايف دستگاه عصبي به ) الف

 .انددو بخش اصلي دستگاه عصبي) ... ب

 )بار 8( 87 –رشد نو  –كرج 

  .دهد كامل نمائيدطرح زير كه سازماندهي دستگاه عصبي را نشان مي .138

  

  دستگاه عصبي

  

 )بار 11( 87 –امين  –اصفهان 

 )بار 17( 88 -فاطميه –زنجان  هاي نورون است؟كدام بخش لاين مواد را نوشته و هر كدام شام: زي از دو ماده تشكيل شده استدستگاه عصبي مرك .139

  .ادرستي جمالت زير را مشخص نمائيددرستي يا ن .140

  .تار عصبي همان عصب است) الف

  .انداكسون نورون حركتي و دندريت نورون حسي، تار عصبي) ب

  .ماعي از تارهاي عصبي استعصب فقط اجت) پ

  .هاي حسي و حركتي باشدتواند حامل پيامعصب مي) ت

  .برندها مياعصاب حركتي فقط پيام را به سمت ماهيچه) ث

  .اندتلطتر اعصاب بدن انسان از نوع اعصاب مخبيش) ج

  .تواند حسي و حركتي باشدهر تار عصبي مي) چ

 )بار 9( 88نخبگان عالمه طباطبايي –تهران 

 

 ساختار و كار دستگاه عصبي

  »: .........، د: ......... ج«: شامل ←دستگاه عصبي مركزي ) الف
  

 »: .........، ي: ......... ، هـ: ....... و« : انواع ←شامل اعصاب  ←.... ) ........ب
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 )بار 8( 88 –تقوي  –بيرجند  ).از نظر حسي، حركتي، مختلط(گردند به ترتيب عصب شنوايي و عصب نخاعي از كدام اعصاب محسوب مي .141

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد .142

  .گيرداطالعات بدن فقط در مغز صورت مي پردازش) الف

  .ي مغز استمغز فقط شامل مخ، مخچه و ساقه) ب

  .ي مخ كارهاي مخصوص به خود نيز داردكرههر نيم) پ

  .رودي چپ مخ ميكرهي راست بدن به نيمهاي حسي نيمهپيام) ت

  .ي چپ مخ ارسال شده استكرهبراي باال بردن دست راست دستور حركتي از نيم) ث

 )بار 13( 88 –ها شهيد نعمتي –كرج 

  .دهيدزير پاسخ  سؤاالتدر مورد شكل مقابل به  .143

  ي سفيد است يا خاكستري؟ي مادهحاو Aقسمت ) الف

  چيست و حاوي كدام بخش نورون است؟ Bي قسمت وظيفه) ب

  ها است؟ي مغز شامل كدام قسمتساقه) پ

  شود؟كرمينه در كدام قسمت ديده مي) ت

  اند؟ي به هم مرتبطكرهها داراي دو نيمكدام بخش) ث

  چيست؟ Eي قسمت وظيفه) ج

  ها دخالت دارند؟تنظيم تنفس و ضربان قلب كدام بخش در) د

  چيست؟ Dي بخش وظيفه) ر

  كدام قسمت مركز تعادل بدن است؟) س

  كند؟ها دريافت ميها را از كدام بخشبراي انجام عمل خود پيام Cقسمت ) ص

  تواند خط مستقيم رسم نمايد كدام قسمت آسيب ديده است؟اگر فردي نمي) ط

 )بار 17( 88 –ينا ابوعلي س –آمل 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتي مغز به در مورد ساقه .144

  ها مرتبط است؟به كدام بخش) الف

  .ي آن را بنويسيددو وظيفه) ب

 )بار 11( 88 –احمديه  –بروجرد 

  .ال زير پاسخ دهيددر مورد دستگاه ليمبيك به دو سؤ .145

  كند؟هاي مغز را به هم مرتبط ميكدام بخش) الف

 .ف آن را بنويسيدوظاي) ب

 )بار 9( 88آالء   –تهران 

  

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد نخاع به  .146

  مغز شروع شده و تا كدام قسمت ادامه دارد؟قسمت از كدام ) الف

  ي سفيد و خاكستري در آن چگونه است؟ي قرارگيري مادهنحوه) ب

  .ي آن را بنويسيدسه وظيفه) پ

 چند جفت عصب به نخاع متصل است؟) ت

 )بار 10( 88  -كرج  شهيد صدر 

 )بار 20( 88 –رشد  –زنجان   .انعكاس را تعريف كنيد .147

  

  

  نخاع
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  زير پاسخ دهيد. سؤاالتدر مورد شكل مقابل به  .148

  شود؟الف) چند جفت عصب نخاعي در شكل ديده مي

  ي پشتي عصب نخاعي است و حاويب) كدام قسمت ريشه

  هاست؟پيامكدام  

  هاي بلند است و نام آن چيست؟پ) كدام قسمت حاوي اكسون

  شود؟ت) نورون رابط در كدام قسمت مشاهده مي

 

 بار) 17( 87 –رضوان  –اراك 

  

  مركز هر يك از موارد زير در كجاي بدن قرار دارد؟ .149

  هاي حسيپيامبسياري از الف) تقويت و انتقال 

  مركز احساس رضايت ب)

  ج) مركز احساس گرسنگي

  د) تنظيم دماي بدن

  ) تصحيح حركات بدنـه

 و) انعكاس زردپي زير زانو

 بار) 25( 87 –پروين اعتصامي  –تبريز 

  جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. .150

  شود.النخاع متصل ميي توسط ... به بصلالف) مغز ميان

  لي را دارند.ب) در يادگيري ... و ... نقش اص

 88 –استعدادهاي برتر بزرگمهر  -  همدان

 بار) 14(

 بار) 21( ي چين خوردگي قشر مخ چيست؟فايده .151

  را نامگذاري كنيد.» ب«و » الف«با توجه به شكل مقابل، هر يك از موارد  .152

  

  

  
  

 بار) 17(89 –سراسري خرداد

  ارد؟تر از سه بخش ديگر قرار دهاي زير پايينكدام يك از بخش .153

  الف) پل مغزي

  ايب) رابط پينه

  ج) هيپوتاالموس

 د) دستگاه ليمبيك

 89 -تهران نخبگان عالمه طباطبايي 

 بار) 13( 88دكتر علي شريعتي   –تهران   شود؟در كدام جانوران انعكاس نخاعي ديده نمي .154

  

 بار) 12( 88 –فرزانگان  –نيشابور  ن را نام ببريد.سه بخش محافظت كننده از دستگاه عصبي پستاندارا .155

 محافظت از دستگاه عصبي مركزي

 ركزيمرور دستگاه عصبي م

(الف)

(ب)
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  :زير پاسخ دهيد سؤاالتژ به ني مندر مورد پرده .156

  ي آن در زير استخوان جمجمه قرار داشته و جنس آن چيست؟كدام اليه) الف

  ي عنكبوتيه به اين نام معروف است؟چرا اليه) ب

  د؟ي بافت عصبي نقش داري آن در تغذيهكدام اليه) پ

  ي آن چيست؟مايع مغزي نخاعي در كدام قسمت مننژ قرار دارد و وظيفه) ت

  ي سفيد؟ي خاكستري قرار دارد يا مادهي مغز مادهدر زير نرم شامه) ث

 )��ر �١( 88 –صديقه طاهره  –شهر اسالم

 )ارب 9( 88 –فجر شاهد  –همدان  شود؟نخاعي مانع چه عملي مي –خاصيت ضربه گيري مايع مغزي  .157

  .ال زير پاسخ دهيدمغزي به سه سؤ –در مورد سد خوني  .158

  مغزي چيست؟ -سد خوني) الف

  شود؟اين سد چگونه باعث محافظت مغز مي) ب

  .كند را نام ببريدتي از اين سد عبور مياي كه به راحدو ماده) پ

 )بار 14( 88 –عالمه طباطبائي  –نجف آباد 

  .ل نمائيدجاهاي خالي را با كلمات مناسب كام .159

  .نام دارد... ها عامل محافظت دستگاه عصبي مركزي در برابر مواد شيميايي و ميكروب) الف

 .شود مي يده نام... گير در مغز دارد اي كه نقش ضربهماده) ب

 )بار 17( 88 –شاهدان كوثر  –خمين 

  

  .زير پاسخ دهيد ؤاالتسدر مورد دستگاه عصبي محيطي بدن انسان به  .160

  باشد؟داراي چند جفت عصب مي) الف

  .شوند؟ نام ببريداين اعصاب بر اساس محل اتصال به چند گروه تقسيم مي) ب

  .دو بخش اصلي دستگاه عصبي محيطي را نام برده و وظيفه هر كدام را بنويسيد) پ

 .دو دستگاه مستقل بخش حركتي آن را نام ببريد) ت

 )بار 11( 87 –آموزش  –تهران 

  .در مورد دستگاه عصبي پيكري درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد  .161

  .هاي حركتي استهمواره حاوي پيام) الف

  .كندي اسكلتي ارسال ميها را به ماهيچههمواره پيام) ب

  .اندهاي اراديهمواره حاوي پيام) پ

 )بار 14( 88 –باقرالعلوم  –مشهد 

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتكاس نخاعي به در مورد انع .162

  .يك مثال از اين نوع انعكاس بنويسيد) الف

  شود؟دام گروه از جانوران ديده ميدر ك) ب

  چه نقشي در اين گروه از جانوران دارند؟) پ

 اند؟ها بسيار سريعچرا اين انعكاس) ت

 )بار 10( 88 –هدف  –اهواز 

  .پاسخ دهيد رزي سؤاالتدر مورد اين شكل به . دهد را نشان مي انعكاس زردپي زيرزانو ي بعد صفحهشكل  .163

  كند؟ي حسي كدام ماهيچه را تحريك ميي چكش به زردپي زيرزانو گيرندهضربه) الف

  شود؟پيام حسي از طريق كدام ريشه وارد نخاع مي) ب

  دارد؟ ها سيناپس ي اكسوني نورون حسي با كدام نورونپايانه) پ

س كـدام ماهيچـه   در اين انعكا) ت

 )بار 25( 88 –عالمه حلي  –زرند 

 دستگاه عصبي محيطي
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چـه در حالـت   تحريك و كدام ماهي

  گيرد؟استراحت قرار مي

هـا از نـوع   سيناپس كدام نورون) ث

  مهاري است؟

در كدام نـورون پتانسـيل عمـل    ) ج

  شود؟ايجاد نمي

ي با ماهيچه Eدر سيناپس نورون ) چ

A شود؟اي آزاد ميچه ماده  

  

 )بار 17( 88 –راهيان واليت  –نيشابور   .كنند را بنويسيدي كه پزشكان از انعكاس زردپي زيرزانو ميادو استفاده .164

 )بار 15( 88  - تالش –تهران  انعكاس زردپي زيرزانوي آن چه تفاوتي با افراد طبيعي دارد؟باشد طراب فرد زياد ضاگر ا .165

  .دزير پاسخ دهي سؤاالتدر مورد دستگاه عصبي خودمختار به  .166

  هاي حسي است يا حركتي و يا هر دو؟اين دستگاه حاوي پيام) الف

  رود؟ها ميهاي اين دستگاه به كدام بخشپيام) ب

  هاي حمل شده در اين دستگاه ارادي است يا غير ارادي؟پيام) پ

  .دو بخش دستگاه عصبي خودمختار را نام ببريد) ت

 )بار 11( 88 -نصر  –مشهد 

  تيك و پاراسمپاتيك كدام گزينه درست و كدام گزينه نادرست است؟در مورد اعصاب سمپا .167

  .كنندحالت پايدار بدن را حفظ مي) الف

  .خالف يك ديگر است ،ها به طور معمولعملكرد آن) ب

  .در مواقع هيجان پاراسمپاتيك بر سمپاتيك غلبه دارد) ت

  .اراسمپاتيك اثر كاهنده داردسمپاتيك همواره اثر افزاينده و پ) ث

 .شودتحريك پاراسمپاتيك باعث آغاز فعاليت گوارشي و كاهش ضربان قلب مي) ج

 )بار 24( 88 –رحمت  –شهر فريدون

 )بار 11( 87 –شاهد رضوان  –اهواز   تر است؟چرا حس بويايي ماهي از انسان قوي .168

  .زير پاسخ دهيد سؤاالتدر مورد تشريح مغز گوسفند به  .169

  اري بايد انجام دهيم؟براي سفت شدن آن چه ك) الف

  ي آن چيست؟مثلث مغزي در كدام قسمت قرار داشته و وظيفه) ب

  درخت زندگي در كدام بخش مغز قرار دارد؟) پ

 ؟مغز گوسفند داراي چند بطن است) ت

 )بار 8( 88 - رضوان –اراك 

  .گذاري نمائيدهاي زير را نامهاي مشخص شده در شكلقسمت .170

  
  

  

  )ب(                                                  )   الف(           

  

 )بار 12( 88 –شهيد بهشتي  –سمنان 

  

 Aي  ماهيچه

 Bي  ماهيچه

 D نورون C نورون

 E ننورو

 G نورون

 Fي  ريشه  

 Hي  ريشه




