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ﺳﻮال

ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ :

ﺑﺎرم
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اﻟﻒ( در ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ) (M.Sﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ب( ﭼﻠﯿﭙﺎي)ﮐﯿﺎﺳﻤﺎي(ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮐﺴﻮن ﻫﺎي ﻋﺼﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﮐﺮة ﻣﺦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ.

1

ج( ﻫﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺤﺮك داراي ﺻﻔﺤﮥ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﻏﻀﺮوﻓﯽ اﺳﺖ.
د( ﭘﺲ از ﺳﻦ رﺷﺪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان زﻧﺎن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻣﺮدان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ه( ﺷﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻏﺪة ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺪد درون رﯾﺰ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ر( ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﻓﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روي ﻣﯿﮑﺮوب ،ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ رااﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:

1

 (Aﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺎرة اﻋﺘﯿﺎد درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد⃝.
 (2ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور در ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ⃝.
 (3ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ در ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد⃝.
 (4ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫ ⃝
ﻨﺪ.
 (Bﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺎرة ﮔﯿﺮﻧﺪة ﺣﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻧﻮر ﮐﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد⃝.
 (2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺮﻧﺪة ﻧﻮري در ﻻﯾﮥ ﺷﺒﮑﯿﻪ و ﻟﮑﮥ زرد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ⃝ .

2

 (3ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ⃝.
 (4ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﻧﻬﻨﺞ ﺑﻪ ﻟﻮب ﭘﺲ ﺳﺮي ﻣﯽ روﻧﺪ⃝.
 (Cاﺳﺘﺨﻮان ران از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
 (1دراز -ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺳﻔﻨﺠﯽ در آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎورس اﺳﺖ⃝.
 (2ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ -در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺧﻮد ،ﺣﺎوي دو ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ⃝.
 (3دراز – در ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي دارد⃝.
 (4ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ -داراي ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﺎري ﻫﺎورس اﺳﺖ⃝.
 (Dﮐﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1در ﻫﻤﮥ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد⃝.
 (2ﺧﻂ دوم دﻓﺎع ﺑﺪن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد⃝.
 (3در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد⃝.
 (4ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ⃝.
اداﻣﻪ ﺳـﺆاﻻت در ﺻﻔﺤﮥ دوم
١
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ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ :

اﻟﻒ( در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻐﺰ ،ﭘﺲ از ﺑﺮش راﺑﻂ ..................... اﺟﺴﺎم ﻣﺨﻄﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

3

ب( در ﭼﺸﻢ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﯿﺎي ﻧﺰدﯾﮏ در  .....................ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج( زردﭘﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﺟﻠﻮي ﺑﺎزو ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان  .........................ﺳﺎﻋﺪ اﺗﺼﺎل دارد.
د( ﻏﺪة ﺗﯿﻤﻮس ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ........................ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
ه( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺑﺎزﺧﻮرد  ..................اﺳﺖ.
ر( ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯽ و  .........................در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻂ زدن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

2

اﻟﻒ( ) ﻗﺒﻞ  /ﺑﻌﺪ از ( ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ  ،ATPدﻫﺎﻧﮥ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ-ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ) ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  /ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ( ﺑﻮده و ﺳﻪ

ﺳﺪﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ) اﺷﻐﺎل  /ﺗﺮك ( ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

4

ب(ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ازﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽ رﺳﻨﺪ،ﻣﺎﻫﯿﺖ )ﯾﮑﺴﺎن/ﻣﺘﻔﺎوت (دارﻧﺪ.
ج( ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و آﮐﺴﻮن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در روي ﭘﺎي ﻣﮕﺲ ﻫﺎ ،در ) ﺧﺎرج  /داﺧﻞ ( ﻣﻮﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
د( ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺗﻮﺳﻂ ) اﻋﺼﺎب و رگ ﻫﺎ  /ﻣﻐﺰ ﻗﺮﻣﺰ ( درون ﻣﺠﺮاي ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺎورس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ه( ﻣﺎرﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎي در ) ﺑﯿﻨﯽ  /زﺑﺎن ( ﺧﻮد ،ﻓﺮوﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ر( ) ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  /ﺗﻨﻬﺎ ( راه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺪز ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.

5

6

در ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﻨﺪ از ﺑﺪن ،ﯾﮏ ﮔﺮه ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻐﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

./5

در ﻣﻮرد ﻧﺨﺎع ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

1

اﻟﻒ( در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺪام رﯾﺸﮥ ﻋﺼﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟
ب( ﻧﺮم ﺷﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺎدة ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺨﺎع اﺗﺼﺎل دارد؟
ج( ﻧﻮرون ﻫﺎي راﺑﻂ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

د( در ﮐﺪام ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺎع ﻣﺎدة ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ؟
1/25

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ( در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻤﺎرة  3دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ را

7

ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟
ب( ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﮐﺪام ﺷﻤﺎره اﺳﺖ؟
ج( ﮐﺪام ﺷﻤﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ؟
د( اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس ،ﺧﺸﻢ و ﻟﺬّت در ﮐﺪام ﺷﻤﺎره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

./5

اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري در زﺑﺎن اﺳﺖ؟

8

ب( ذره ﻫﺎي ﻏﺬا ﮐﺪام ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟)ﺷﻤﺎرة ﯾﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(.

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

9

./75

اﻟﻒ( وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﻫﺎي آوﯾﺰي در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪة اﺟﺴﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ب( ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ درﯾﭽﮥ ﺑﯿﻀﯽ اﺳﺖ؟
ج( ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺸﺮات اﻣﻮاج ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﯿﺮﻧﺪه اي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اداﻣﻪ ﺳـﺆاﻻت در ﺻﻔﺤﮥ ﺳـﻮم

٢
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

./75

اﻟﻒ( ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﮔﻮش دروﻧﯽ اﺳﺖ؟

10

ب( ﻣﮋك ﻫﺎي ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرة  2در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج( ﺷﻤﺎرة  3ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد؟

./75

در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺸﻢ:

11

اﻟﻒ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ راﺳﺖ را از ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟
ب( ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺪب ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

./75

اﻟﻒ( ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ؟

12

ب( ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﺷﻤﺎره اﺳﺖ؟
ج( ﮐﺪام ﺷﻤﺎره در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ دارد؟

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

13

./5

اﻟﻒ( ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ب( ﻣﺎدة زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺎﻧﺪاران زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ:

14

اﻟﻒ( ﺟﺎﻧﺪاري ﮐﻪ از ﻓﺮوﻣﻮن ﺑﺮاي اﺧﻄﺎر ﺣﻀﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ب( ﺟﺎﻧﺪاري ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻊ درون ﺑﺪن ،اﺳﮑﻠﺖ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﺎم ﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ.

15

./5

.................. -1

1

........................ -2

ب( ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ  Aﯾﺎ  Bﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻠﮥ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزو در ﺣﯿﻦ
اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج( در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ) Aﯾﺎ ( Bﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﺷﺒﮑﮥ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي اﺳﺖ؟

16

اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ب( اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي از اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

17

./5

./5

اﻟﻒ( در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻻزم اﺳﺖ.
ب( دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ ﺳـﺆاﻻت در ﺻﻔﺤﮥ ﭼﻬـﺎرم

٣
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1

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺨﺶ  5ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  4ﻣﯽ رﺳﻨﺪ؟
ب(ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮدرﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آب ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 3و  4ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،راﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

18

ج( وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎرة  2ﭼﯿﺴﺖ؟

./5

دﻻﯾﻞ ﻫﺮﯾﮏ از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ( روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ.

19

ب( ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎدﺗﻦ ﺳﺎز ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽ ژن را ﻧﺪارﻧﺪ.
./5

در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺘﯽ ژن ﻣﯽ ﺷﻮد؟

20
./75

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ( ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﻂ دوم دﻓﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ؟
ب( ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻂ دوم دﻓﺎع ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻠﻮل

21

ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد؟
ج( ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﻮارة ﻣﻮﯾﺮگ در واﮐﻨﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ:

1

اﻟﻒ( در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد؟
ب( ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺮوي واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود؟
ج( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟

22

د( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه

4

5

3

1

2

ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮔﺮدد؟
)ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(.
1

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

23

ب( ﯾﺎﺧﺘﻪ اي از دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد؟
ج( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
» ﻣﻮﻓـﻖ و ﻣـﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿـﺪ «
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺼﺤﺢ/دﺑﯿﺮ

ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﺑﺎ ﻋﺪد
اﻣﻀﺎء :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺼﺤﺢ /دﺑﯿﺮ

ﺑﺎ ﺣﺮوف

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري
ﺑﺎ ﻋﺪد

اﻣﻀﺎء :

٤
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ﺑﺎ ﺣﺮوف

دبیرستـان دخترانه امام رضـا علیـه السـالم – واحـد يـک
جمهوری اسالمی اریان
وزارت آموزش و پرورش
مديريت آموزش و پرورش
ناحیه 5

نام درس  :زيسـت شناسی ()2

رشتـه :علوم تجربی

نام و نام خانوادگی :

پايه/كالس :يازدهم

نوبت امتحانی  :اول

زمان شـروع  ۸ :صبـح

تاريخ برگزاری 13۹7/10/۸ :

وقت پاسخگويی  ۹0 :دقیقه
تعداد صفحات 4 :

تعداد سئواالت23 :

شماره دانش آموزی:

نام دبیر :عرفانیـان

رديف

بارم

راهنمای تصحیح سؤاالت

ج) ص ()۰/۲۵
ر) غ ()۰/۲۵

ب) غ()۰/۲۵
ه) غ()۰/۲۵

1

الف) غ()۰/۲۵
د) غ()۰/۲۵

2

)۰/۲۵( ۴ (A

3

الف) رابط پینه ای ()۰/۲۵
د)تیموسین ()۰/۲۵

4

الف) بعد از ()۰/۲۵
ب) یکسان ()۰/۲۵
ه) زبان ()۰/۲۵

5

مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است)۰/۵(.

)۰/۲۵( ۳ )C

)۰/۲۵(۱ )B
ب) روی ()۰/۲۵
ه) مثبت ()۰/۲۵

)۰/۲۵( ۳ )D

ج) زبرین ()۰/۲۵
ر)ماستوسیت()۰/۲۵

مایع بین سلولی ()۰/۲۵
ج) خارج ()۰/۲۵
ر) تنها ()۰/۲۵

ب) مادة سفید ()۰/۲۵

1/5

ترک ()۰/۲۵
د) اعصاب و رگ ها ()۰/۲۵

6

7

الف) حافظة این افراد دچار اختالل می شود .این افراد نمی توانند نام افراد جدید را به خاطر بسپارند .نام های جدید حداکثر فقط
برای چند دقیقه در ذهن این افراد باقی می ماند .این افراد در به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی مشکل چندانی
ندارند)۰/۵( .
د) )۰/۲۵(۶
ج) )۰/۲۵( ۴
ب) )۰/۲۵( ۲

۸

۹

الف) شل هستند)۰/۲۵( .

10

الف) بخش حلزون گوش ()۰/۲۵
ب) لرزش مایع()۰/۲۵
ج) مغز()۰/۲۵

ج) مادة خاکستری ()۰/۲۵

د) سطح پشتی()۰/۲۵

ب))۰/۲۵(۴
ب) استخوان رکابی ()۰/۲۵

1/5

2

0/5

الف) ریشة پشتی ()۰/۲۵

الف) جوانه های چشایی ()۰/۲۵

1

1

1/25

0/5

ج) گیرنده های نوری()۰/۲۵
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0/75

11

الف) در صورتی که سطح باالیی آن رو به باال باشد قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می شود و بخش پهن تر آن به سمت بینی و
ب) زجاجیه()۰/۲۵
بخش باریکتر آن به سمت گوش قرار دارد)۰/۵( .
ب) )۰/۲۵( ۲

0/75

12

الف) ماهی ()۰/۲۵

13

الف) با افزوده شدن نمک های کلسیم ()۰/۲۵

ب) یاخته های استخوانی()۰/۲۵

14

الف) اسکلت بیرونی ()۰/۲۵

ب) آب ایستایی()۰/۲۵

15

الف)  -۱اکتین ()۰/۲۵
ب) ) ۰/۲۵( A

 -۲سارکومر()۰/۲۵
ج) )۰/۲۵( B

16

الف) کند()۰/۲۵

ب) کند()۰/۲۵

0/5

ب) کورتیزول()۰/۲۵

0/5

()۰/۲۵

ج) )۰/۲۵(۵

0/75
0/5

0/5

1

17

الف) T3

1۸

ب) بخش  ، 3هورمون ضدادارای ()۰/۲۵
الف) رگ های خونی ()۰/۲۵
ج) غدة زیرمغزی (هیپوفیز) با ساقه ای به زیرنهنج (هیپوتاالموس) متصل است)۰/۲۵( .

1۹

الف) در هر دو مورد لنفوسیت های  Tنقش اساسی دارند)۰/۲۵( .
ب) یاخته های پادتن ساز فاقد گیرنده های آنتی ژنی هستند)۰/۲۵( .

0/5

20

رسوب( )۰/۲۵آنتی ژن های نامحلول()۰/۲۵

0/5

21

الف) تب()۰/۲۵
ب) اینترفرون نوع )۰/۲۵( II
ج) تولید پیک های شیمیایی ()۰/۲۵
ب) )۰/۲۵( ۴

بخش  ،4هورمون پروالکتین()۰/۲۵

1

0/75

ج) )۰/۲۵( ۲

د) )۰/۲۵( ۵

22

الف) )۰/۲۵( ۳

23

الف) پروتئین های فعال شده به کمک یکدیگر ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ها ایجاد می کنندکه مشابه یک
روزنه عمل می کنند این روزنه ها عملکرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برد و سرانجام
یاخته می میرد)۰/۵( .
ب) سلول خاطره()۰/۲۵
ج) سرم ضدکزاز یا پادزهره سم مار که بعد از مارگزیدگی استفاده می شود)۰/۲۵( .
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جمع نمرات

1
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