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  ایمنی:  پنجم فصل،  یازدهمزیست 

بارمسوال به همره پاسخنامهردیف
جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 احتماال بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها ، جلوگیری از ورود آنها به بدن است.الف( 

در برابر همه میکروب ها موثر است. اختصاصی به کار گرفته می شودروش هایی که در دفاع غیر ب( 

 پوست و مخاط سد محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کند.ج( 

 همه ویروس ها را میتوان با بیگانه خواری از بین برد.د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

سفید از................................................. عبور می کنند.در فرآیند دیاپدز گویچه های الف( 

یاخته مرده توسط......................... بیگانه خواری می شود.ب( 

در التهاب از ماستوسیت های آسیب دیده ........................ رها می شود .ج( 

 .................. به گردش در می آید.پادتن همراه ...............خون و........د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 هر پادتن دارای چند جایگاه برای اتصال به آنتی ژن دارد؟(1

 دفاع اختصاصی توسط کدام لنفوسیت ها انجام می شود؟(2

 ویروس آنفوالنزای پرندگان به کجا حمله می کند؟(3

 چگونه ایمنی است؟واکسن ایمنی حاصل از ( 4

؟ی باشدماینکه دستگاه ایمنی در مواجه با آنتی ژن خاطره آن را در خود نگه می دارد یعنی دستگاه ایمنی دارای چه ویژگی (5

 تنها راه تشخیص ایدز چیست؟(6

 دوره نهفتگی بیماری ایدز چقدر است؟( 7

 شکل پادتن ها چگونه است؟( 8

 عامل بیماری ایدزچیست؟( 9
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5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

 ترشح می شود؟ 1از کدام یاخته ها اینترفرون نوع (1

الف و بد(       سلول آلوده به ویروسج(        Tلنفوسیت ب(       از یاخته های کشنده طبیعیالف( 

قسمت های مغز فعالیت می کند؟ در زمان تب کدام یک از( 2

 لیمبیکد(      تاالموسج(     هیپوتاالموسب(     مخچهالف( 

دفاع اختصاصی به چه چیزی بستگی دارد؟( 3

 نوع عامل بیگانهالف( 

 نوع سلول هدف ب( 

 نوع پیک شیمیایی ج( 

 هیچ کدام د( 

 در کجا بالغ می شوند؟ Tو  Bلنفوسیت های ( 4

در همه جای بدند(            در مغزج(        در مغز استخوانب(       کبد در سلول هایالف( 
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  ایمنی:  پنجم فصل،  یازدهمزیست 

75/1  

شکل زیر نحوه عملکرد واکسن را با توجه به شماره های شکل توضیح دهید: در 5

:1شکل 

:2شکل

:3شکل

:4شکل

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
یاخته پادتن سازالف( 

 ایمنیتحمل ب( 

 حساسیت زاج( 

 خود ایمنید( 

 MSه( 

5/2

2نابود می کند؟ ارکشنده چگونه سلول آلوده  Tلنفوسیت7

5/1واکسن چیست؟8

5/1واکنش فعال شدن در پروتئین های مکمل به چه صورت است؟9

5/1نتیجه ترشح هیستامین چیست؟ 10

5/0چیست؟پاسخ دستگاه ایمنی به ماده حساسیت زا 11

20جمع موفق باشید
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  ایمنی:  پنجم فصل،  یازدهمزیست 

بارمپاسخنامه

 درستالف(  1

در برابر طیف وسیعی از میکروب ها موثر است. روش هایی که در دفاع غیر اختصاصی به کار گرفته می شود غلط.ب( 

 درستج( 

همه عوامل بیماری زا را نمیتوان با بیگانه خواری از بین برد.غلط. د( 

1

2 لنف -مایعات بین یاخته ای د( هیستامین   ج(      درشت خوارب(     منافذ بین سلول های سنگفرشی دیواره مویرگ ها الف(  2

جایگاه2 (1 3

2 )B  وT

 شش ها( 3

 ایمنی فعال( 4

 حافظه( 5

 انجام آزمایش پزشکی( 6

  سال 15ماه تا 6بین ( 7

8 )Yشکل

HIVویروس( 9

75/4

1ب -4     الف -3   ب -2ج    -41

.دارد را خود به مخصوص های ژن آنتی میکروبی هر :1شکل  5
 .شود می استفاده واکسن عنوان به آن های ژن آنتی یا شده ضعیف شده، کشته میکروب از :2شکل
 .شود می تولید خاطره لنفوسیت و پادتن :3شکل
.دارند را آن با مقابله آمادگی ها پادتن و خاطره یاختۀ شود، وارد بدن به واقعی میکروب وقتی : 4شکل

75/1

یاخته ای که پادتن ها را ترشح می کند.الف(  6

 تحمل ایمنی می گویند. خارجی های عامل برابر در ایمنی دستگاه پاسخ عدم بهب( 

 .نامند می حساسیت زا است، شده حساسیت باعث که را ای مادهج( 

 بیماری ها، بیماری نوع این به .شود می بیماری باعث کند و می حمله آنها به و شناسایی غیرخودی عنوان به را خودی های یاخته ایمنی دستگاهگاهی  ( د
 ندگوی می خودایمنی

  دگیری م قرار ایمنی دستگاه حملۀ مورد نخاع و مغز در عصبی هایتهه یاخ اطراف میلین آن در که است خودایمنی بیماری MSه( 

5/2

2هدف متصل می شود و با ترشح پرفورین باعث مرگ برنامه ریزی شده می شود.به یاخته  7

5/1میکروب کشته شده ، ضعیف شده ،آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده آن است. 8

5/1 یابد می دامها ترتیب همین به و کند می فعال را دیگری شود، می فعال ها پروتئین این از یکی وقتی که است صورت این به شدن، فعال واکنش9

5/1است بینی از ریزش آب و قرمزی مثل حساسیت شایعِ عالئمِ هیستامین ترشح نتیجۀ 10

5/0ترشح هیستامین از ماستوسیت و بازوفیل ها 11

موفق باشید

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir
http://www.drdna.ir



