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  بسمه تعالی 

 زیست شناسینام درس:

 

 نام و نام خانوادگی:

 سوم تجربیپایه و رشته: 28/05/95خ آزمون:یتار

 302کالس: دقیقه35زمان آزمون:

 خانم آقایینام دبیر: دقیقه30تعداد سؤاالت:

  ................................نمره به عدد: .....................................حروف:نمره به  

 

 کند؟ بدن انسان برای مقابله با عامل کدام بیماری، پرفورین تولید می -1

 ( تب خال4 ( دیفتری3 (ماالریا2 (سل1

 ها...................... پادتن -2

 شوند. ساخته می Tهای  ( توسط لنفوسیت2                                                افزایش دهندوانند فاگوسیتوز را ت ( نمی1

 چسبند. ها می های سطح ویروس ژن ( به آنتی4                                 ها متصل شوند. های سطح باکتری ژن توانند به آنتی ( نمی3

 است؟نادرست کدام عبارت  -3

 ایمنی حاصل از سرم، ..............................در 

 گردند. های سریع شناسایی و خنثی می ( آنتی ژن1

 شود. (از اتصال و تأثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت می2

 سازند. های خاطره می ، تعدادی پالسموسیت و سلولBهای  ( لنفوسیت3

 کند. اکروفاژها را فراهم میی فعالیت م ژن، زمینه ( اتصال پادتن به آنتی4

 در ایمنی هومورال، ................ -4

 ها پادتن بسازند. توانند در نخستین تهاجم آنتی ژن خاطره می Bهای  ( سلول1

 شوند. کنند و تقسیم می ها، رشد می ژن ها در دومین تهاجم آنتی ( پالسموسیت2

 ها فعالیت کنند. ژن توانند علیه آنتی میخوارها  ها با فعال نمودن ذره ( پالسموسیت3

 سازند. خاطره در برخورد با هر آنتی ژنی، تعداد زیادی پالسموسیت می Bهای  ( سلول4

 کدامیک از تعاریف زیر درباره عمل پوست بدن انسان نادرست است؟ -5

 کند. ( از عبور میکروبها به داخل بدن جلوگیری می2                               یابیم. ( به کمک آن بسیاری از تغییرات محیط را درمی1

 باشند ( تمام سلولهای آن زنده می4                                                             .گردد ( مانع خشک شدن بدن می3

 کند؟ قرار داده و در فعالیت آنها اختالل ایجاد می ها را مورد تهاجم دستگاه ایمنی پوشش اطراف کدام سلول (MS)در بیماری اسکلروز متعدد  -6

 ( عصبی4 ( استخوانی3 ( غضروفی2 ( پیوندی1
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 چسبند تا هیستامین آزاد و عالیم آلرژی بروز کند؟ ها به سطح کدام سلول می کند و این پادتن در مراحل بروز آلرژی، کدام سلول پادتن تولید می -7

 ماستوسیت –( پالسموسیت 2 وسیتراریت -( ماستوسیت1

 ماکروفاژ -( اریتروسیت4 پالسموسیت -( پالکت3

 افتد؟ نمیدر روند بهبود عفونتهای موضعی کدام اتفاق  -8

 ها ( دیاپدز توسط نوتروفیل2 (تورم محل آسیب دیده1

 دیده ( ورود ماکروفاژ از خون به محل آسیب4 ها ( گشادی رگ3

 های ایمنی هستند؟ سلولها مشابه کدام  ماستوسیت -9

 ( ماکروفاژB 4( لنفوسیت 3 ( پالسموسیت2 ( بازوفیل1

 باشد؟ متفاوتماهیت شیمیایی کدام یک ممکن است با بقیه  -10

 ی آلرژن ( گیرنده4 ( لیزوزیم3 ( پادتن2 ( آنتی ژن1

 اندازد؟ های ایمنی را به تأخیر می کدام یک واکنش -11

 ( پادتن4 آنتی هیستامین( 3 ( لیزوزیم2 ( اینترفرون1

 سازند به جزء..................... ی موارد زیر پروتئین مکمل را می همه -12

 ( ماکروفاژ4 ( مغز استخوان3 ( کبد2 ( بافت پوششی روده1

 کدام گزینه درست است؟ -13

 شود. ها می ( لیزوزیم موجب تخریب غشای باکتری1

 شوند و نقش دفاعی دارند. لنفوسیت تولید میهای لیزوزومی در سلول  ( آنزیم2

 شود. ها قرار دارد و توسط ماکروفاژ تولید می ( پروتئین مکمل در بافت3

 کنند. ها در خون هیستامین ترشح می ( بازوفیل4

 کدام، از مراحل بروز حساسیت است؟ -14

 های خونی ( آزاد سازی هیستامین از ماستوسیت2                                                     ال مستقیم آلرژن به سطح ماستوسیت( اتص1

 ها، در برخورد بعدی با همان آلرژن ( افزایش تعداد ماستوسیت4                                                 های سطح ماستوسیت ( اتصال آلرژن به پادتن3

 اینترفرون ترشح شده از ............... -15

 شود. های آلوده به ویروس می ویروس، سبب مرگ سلول (1

 دهد. های سالم را تنها در مقابل همان ویروس افزایش می ( یک نوع ویروس، مقاومت سلول2

 دهد. ها، افزایش می ی انواع ویروس های سالم را در مقابل همه ( یک نوع ویروس، مقاومت سلول3

 دهد. های آلوده نشده را، نسبت به ویروس افزایش می سلولهای آلوده به ویروس، مقاومت  ( سلول4
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 پوست و مخاط مجاری تنفسی از چه نظر شباهت دارند؟ -16

 ی شاخی شده ( داشتن الیه2 ( حالت اسیدی1

 ها ( به دام انداختن میکروب4 ها ( کشتن باکتری3

 کدام ترکیبات در یونچه نقش ضد قارچی دارند؟-17

 ( برخی پپتیدهای گوگردی2 ساکاریدها( برخی پلی 1

 های غیر گوگردی ( پروتئین4 ( برخی لیپیدهای کوچک3

 در دوره کمون یک بیماری................ -18

 باشد. ( فرد، ظاهراً بیمار است و ناقل بیماری می2                            رسد و ناقف بیماری نیست. نظر می ( فرد به ظاهر سالم به1

 شود ولی ناقل بیماری نیست. های بیماری در فرد ظاهر می ( نشانه4                                                      تواند افراد دیگ را آلوده کند. ی( فرد م3

 هایی درون آنها فراوانتر است؟ ها در ایمنی بدن چه اندامک با توجه به نقش و عملکرد پالسموسیت -19

 ( دستگاه گلژی و شبکه آندوپالسمی صاف2                                                      گلژی و شبکه آندوپالسمی زبر تگاه( دس1

 ( لیزوزوم و شبکه آندوپالسمی زیر4                                                           ( لیزوزوم و شبکه آندوپالسمی صاف3

 تواند خطرساز باشد؟ ، برای کسی که مبتال به نقص ایمنی اکتسابی است، میتزریق کدام -20

 ( پادتن4 ( واکسن3 ( آنتی بیوتیک2 ( اینترفرون1

 زا نقش ندارد؟ های حساسیت کدام عامل در بروز واکنش -21

 T(لنفوسیت 4 ( پالسموسیت3 خاطره B( سلول 2 ( ماستوسیت1

 کدام، صحیح است؟ -22

 شوند. های لیزوزیمی موجود در وزیکول هضم می فرایندی است که طی آن مواد خارجی توسط غشایی احاطه شده و توسط آنزیم( فاگوسیتوز 1

 شود. ها می کشنده از طریق تولید پادتن، سبب مرگ سلول T( سلول 2

 کند. خاطره با تولید پالسموسیت بیشتر با شدت با عامل خارجی مبارزه می Bژن، سلول  ( در ایمنی هومورال، در تماس دوم فرد با آنتی3

 ها مکمل در دفاع اختصاصی نقش دارند. ( پروتئین4

 جمله را با بهترین گزینه کامل کنید: -23

 هوووووایی از دفووووواع غیووووور اختصاصوووووی در    هوووووای لیزوزوموووووی نمونوووووه  وجوووووود آنوووووزیم لیوووووزوزیم و آنوووووزیم 

 ند.هست -----------و  ----------

   تنان های حلقوی و نرم ( کرم2 ها و بندپایان (اسفنج1

 داران ( بی مهرگان و مهره4 داران ( بندپایان و مهره3
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 های خودایمنی................ در بیماری -24

 شود. ها، در بدن مصونیت ایجاد می بار اول میکروب ( پس از ورود2ها ایمنی طبیعی دارند.                                         ه آنتی ژنها، نسبت ب ( سلول1

 بیند. های سالم فرد، توسط دستگاه ایمنی خودش آسیب می ( سلول4منی خودش مصون است.              ی دستگاه ای های سالم فرد، از حمله ( سلول3

 در مسیر بروز آلرژی توسط آلرژن، کدام جمله نادرست است؟ -25

 شود. متصل می Bی آنتی ژن در سطح لنفوسیت  ( آلرژن به گیرنده1

 شود. ( پادتن حاصل از پالسموسیت به ماستوسیت متصل می2

 شود. ، هیستامین آزاد می های سطح ماستوسیت ( در برخورد آلرژن با پادتن3

 شود. ( در برخورد آلرژن با سطح ماستوسیت، هیستامین آزاد می4

 کدام گزینه، صحیح است؟ -26

 کند. خاطره با تولید پالسموسیت بیشتر و با شدت، با عامل خارجی مبارزه می B( در ایمنی هومورال، در تماس دوم فرد با آنتی ژن، سلول 1

 شوند. های لیزوزیمی موجود در وزیکول هضم می (فاگوسیتوز فرایندی است که طی آن مواد خارجی توسط غشایی احاطه شده و توسط آنزیم2

 های مکمل در دفاع اختصاصی نقش دارند. ( پروتئین3

 شوند. ها می کشنده از طیق تولید پادتن، سبب مرگ سلول Tهای  ( سلول4

 ترند؟ های خونی شبیه ها به کدام سلول ماستوسیت -27

 بازوفیل (4 ( نوتروفیل3 ( مونوسیت2 ( لنفوسیت1

 آید؟ می)آلرژی( و پاسخ التهابی به حساب  های فرآیند حساسیت کدام یک از موارد زیر از شباهت -28

 ها ( عملکرد غیر اختصاصی فاگوسیت2 ی عروق (انبساط عضالت صاف دیواره1

 ( منشاء هیستامین ترشح شده4 ( امکان تشکیل چرک3

 شود. با تکرار تزریق سرم به بدن، ................... بیشتری...................... می -29

 در بدن ساخته –( پادتن 2 بدن واردبه  -( پادتن1

 در بدن ساخته –های  ( لنفوسیت4 به بدن وارد -( آنتی ژن3

 سازد. های دارای آنتی هیستامین برطرف می را قرص ---------ی ارهای مبتالیان به بیم بعضی از ناراحتی -30

 ( تب یونجه4 ( مالتیپل اسکلروزیس3 ( دیابت2 ( روماتیسم قلبی1

 

 


