
موارد ج و د نادرست اند. گزینه 3 - 1
بررسی موارد:

الف) درست - فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر می کند.
ب) درست - برخی از ماهیچه هاي اسکلتی (مثل دیافراگم و ماهیچه ي دو سر بازو) به طور غیر ارادي نیز تحریک می شوند.

ج) نادرست - جسم سلولی نورون حسی در گره موجود در ریشه ي پشتی اعصاب نخاعی قرار دارد.
د) نادرست - به یک آکسون و یا دندریت بلند درون یک غالف عصبی، تار گفته می شود. مجموع آکسون ها و دندریت هاي بلند درون یک غالف عصب را به وجود می آورند.

موارد (الف) و (د) صحیح اند. گزینه 2 - 2
بررسی موارد:

الف) درست - قسمت پایینی مغز، ساقهي مغز است که نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن برعهده دارد.
ب) نادرست - بغیر از مخ و مخچه بخش هاي دیگر از مغز نیز هستند که در حرکت نقش دارند براي مثال مغز میانی.

ج) نادرست- هر بخشی از مغز که مسئول یادگیري است در تفکر و عملکرد هوشمندانه نقش ندارد، مثل دستگاه لیمبیک!

د) درست - هر سلول غیرعصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود، آن سلول عصبی، نورون حرکتی است چون نورونهاي حرکتی تحریککنندهي غدهها و ماهیچهها هستند.

نزدیک شدن اختالف پتانسیل نورون حسی به صفر در دو مرحله دیده می شود: گزینه 2 - 3

) بخش باالرو پتانسیل عمل و ورود یون هاي سدیم به درون سلول، که باعث می شود اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از  میلی ولت ابتدا به صفر و در نهایت به  میلی ولت می رسد.

) در بخش پایین رو پتانسیل عمل نیز با خروج یون هاي پتاسیم از سلول، اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از  میلی ولت ابتدا به صفر و سپس به حدود  میلی ولت می رسد. این در
حالی است که در هر دو مرحله پمپ سدیم - پتاسیم با فعالیت کم، کار می کند.

): فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم موجب می شود شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاء دوباره به حالت آرامش بازگردد.  گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:

) یعنی مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل صحیح است در مرحله ي باالرو پتانسیل عمل این گزینه صحیح نیست. ): براي مرحله ي ( گزینه ي (

) یعنی مرحله ي باالرو پتانسیل عمل صحیح می باشند و براي مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل صحیح نیست.  ): براي مرحله ي ( گزینۀ (

):  کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در مرحلۀ باالرو بسته است و همیشه در پتانسیل آرامش و عمل مقدار یون هاي پتاسیم درون یاخته، از بیرون بیشتر است. این اختالف یون پتاسیم درون و گزینۀ (
بیرون در پتانسیل آرامش زیاد و در پتانسیل عمل کم است اما همیشه مقدار پتاسیم درون بیشتر است.

سیناپس بین نورون رابط و نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ي سه سر بازو، از نوع باز دارنده است. گزینه 3 - 4
بررسی سایر گزینه ها:

: نورون هاي رابط درون نخاع با نورون حسی و نورون هاي حرکتی ماهیچه هاي دو سر و سه سر بازو سیناپس دارند. در ارتباط با نورون حسی به عنوان نورون پس سیناپسی است و ناقل گزینه ي 
عصبی دریافت می کند، ولی این ناقل عصبی فعال کننده ي نورون رابط است.

: از آنجایی که نورون حرکتی مرتبط با این ماهیچه تحریک می شود. سلول ماهیچه ي دو سر بازو پیام عصبی دریافت نکرده و در این انعکاس فعال میگردد.  گزینه ي 

: نورون حرکتی دو سر بازو با نورون رابط سیناپس دارد و ناقل عصبی آزاد شده از نورون رابط را دریافت می کند. این در حالی است که این ناقل عصبی از نوع فعال کننده می باشد. گزینه ي 

در بروز انعکاس عقب کشیدن دست، نخاع و دستگاه عصبی محیطی فعالیت دارند و مخ هیچ نقشی ندارد. گزینه 3 - 5
بررسی سایر گزینه ها:

): بصل النخاع تنفس را تنظیم می کنند. بنابراین صدمه به بصل النخاع در تنفس اختالل ایجاد نمی کند. گزینه ي (

): لوب هاي بویایی در ارتباط با سامانۀ لیمبیک هستند. بنابراین صدمه به سامانۀ لیمبیک می تواند باعث بروز اختالل در بویایی شود. گزینه ي (

): اطالعات حسی از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم می آیند،  تقویت می شوند و توسط دستگاه لیمبیک به بخش هاي مربوطه در قشر مخ فرستاده می شوند. گزینه ي (

الکل ماده ي شیمیایی است که با اتصال به محل گیرنده ها در سلول پس سیناپسی در مغز می تواند فعالیت این سلول را  ُکند بکند.  گزینه 4 - 6
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): در فضاي سیناپسی ریز کیسه سیناپسی دیده نمی شود، بلکه ناقل هاي عصبی آزاد شده از ریزکیسه ها دیده می شود.  گزینه ي (

): در فضاي سیناپسی سلول نورون به سلول پس سیناپسی نمی چسبد.  گزینه ي (

): در سیناپس انتقال پیام عصبی رخ می دهد. (نه هدایت پیام) گزینه ي (

مورد ب و د صحیح است. گزینه 1 - 7
بررسی موارد:
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:

الف) نادرست - طبق  فصل  استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.

ب) درست - طبق  فصل  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پردة  صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - طبق  فصل  تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.

د) درست - طبق فصل  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

عصب هاي چشم انسان شامل عصب بینایی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (که در تغییر قطر مردمک و تغییر قطر ماهیچههاي مژکی دخالت دارند) می باشد. همۀ تارهاي عصبی گزینه 3 - 8
درآن ها میلین دار می باشد.

بررسی گزینه ها:

) مربوط به اعصاب بینایی، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. ) فقط مربوط به عصبهاي بینایی است، ولی گزینۀ ( ) و ( گزینههاي (

) در کیاسماي بینایی فقط بخشی از آکسون هاي عصب هر چشم با آکسون هاي عصب مقابل جا به جا می شود. گزینۀ (

دستگاه عصبی خودمختار مسئول تنظیم انقباض ماهیچههاي صاف و قلبی است. از طرفی ماهیچههاي مژگانی از نوع صاف هستند و با عنبیه در تماس مستقیم هستند. گزینه 4 - 9

بررسی سایر گزینهها:

): در چشم، عدسی به ماهیچههاي مژگانی متصل است ولی در تماس مستقیم نیست بلکه به وسیله رشته هایی به ماهیچه ي مژگانی متصل شده است. گزینۀ (

): ماهیچه ي مژگانی با قرنیه تماس مستقیم ندارند و به دلیل صاف بودن، تکهستهاي هستند. گزینۀ (

): سلولهاي ماهیچهاي صاف به کندي منقبض شده و انقباض خود را مدت زمان بیشتري نگه میدارند. گزینۀ (
چرخش سر باعث تحریک گیرنده هاي درون مجاري نیم دایره می شود که این پیام ها به مخچه ارسال می شوند و به قشر مخ ارسال نمی شود. گزینه 4 - 10

بررسی سایر گزینه ها:

): در دیابت شیرین میزان قند خون باال می رود و کلیه ها به منظور دفع گلوکز، آب زیادتري دفع می کنند. این عمل مشابه کاهش هورمون ضد ادراري است. گزینۀ (

): بخش مرکزي غدة فوق کلیه اپی نفرین تولید می کند و بخش قشري هورمون آلدوسترون، هر دو این هورمون ها فشار خون را افزایش می دهند. گزینۀ (

): با تحریک اعصاب سمپاتیک، مردمک چشم گشاد می شود و پیام هاي عصبی بیشتري از چشم ها تولید می شود. به این ترتیب ارسال پیام از چشم به لوب پس سري قشر مخ افزایش می یابد. گزینۀ (
الیۀ فاقد گیرندة نوري چشم، مشیمیه  و صلبیه است، که اصًال گیرنده ندارند. پس فاقد تارهاي عصبی نیز می باشند. در محل عصب بینایی الیه صلبیه و شبکیه دیده می شود اما الِیۀ گزینه 4 - 11

مشیمیه دیده نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

): بخش شفاف الیۀ خارجی، قرنیه نام دارد و طی تنفس سلولی، انرژي را تولید و در  ذخیره می کند. گزینۀ (

): بخشی از مشیمیه با شبکیه در تماس است اما اولین الیۀ شبکیه یک الیه از یاخته اي رنگدانه دار است که باعث می شود ارتباط مستقیم مشیمیه با گیرنده هاي مخروطی و استوانه اي قطع شود. گزینۀ (

): در الیۀ میانی چشم ماهیچه هاي عنبیه با تنگ و گشاد کردن سوراخ مردمک و ماهیچه هاي مژگانی با تغییر تحدب عدسی در تشکیل تصویر روي شبکیه نقش دارند. گزینۀ (
گزینه 3 - 12

همانطور که در شکل می بینید خارجی ترین پرده ي مننژ و پرده ي میانی درون همه ي شیارهاي مغزي فرو نرفته اند و فقط پرده ي داخلی
درون همه ي شیارهاي مغزي فرو می رود.

مغز حفره

استخوان جمجمھ

ھای مننژپرده

 
بررسی سایر گزینه ها:

): فضاي بین پرده ها داراي مایع مغزي - نخاعی اند که ضربه گیر بوده و دستگاه عصبی مرکزي را حفاظت می کنند. رد گزینه ي (

): در شیار بین دو نیمکره ي مخ هر  پرده ي مننژ دیده می شوند ولی در شیارهاي کوچک فقط پرده ي داخلی وجود دارد. رد گزینه ي (
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عصب شنوایی

): اگر چه رگ هاي خونی کوچک در پرده ي داخلی وجود دارد ولی پرده ي میانی هم در تماس با رگ هاي خونی پرده ي میانی می باشد. رد گزینه ي (

گزینه 4 - 13

در گره هاي لنفی، ماکروفاژ و لنف وجود دارند. به هنگام فاگوسیتوز توسط رشته هاي سیتوپالسمی ماکروفاژها، پادتن ها به همراه میکروب ها بلعیده میشوند.
پس وقتی پادتن ها از لنف توسط ماکروفاژها خارج می شوند که توسط رشته هاي سیتوپالسمی ماکروفاژها بلعیده شده باشند.

شکل در ارتباط با آندوسیتوز است، موارد  و  و  مربوط به اگزوسیتوزاند، اما فرآیند بیگانه خواري که نوعی آندسیتوز است، می تواند با شکل ارائه شده
مطابقت داشته باشد.

پادتن

باکتری
افزایش فاگوسیتوز

اکروفاز

تراگذاري از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است.به غیر از مورد «الف» بقیه ي موارد می تواند، توسط گلبول هاي سفید خارج شده از خون تولید شوند.  گزینه 3 - 14
بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست- پروترومبیناز از سلول هاي بافت هاي آسیب دیدة جدار رگ یا از پالکت ها آزاد می شود. 

مورد ب) درست- پروتئین هاي اینترفرون  توسط لنفوسیت هاي  و یاخته هاي کشندة طبیعی تولید می شوند. 

مورد ج) درست- پرفورین توسط سلول هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی تولید می شود. 

مورد د) درست- در مسیر تنفس، این یاخته ها توانایی تولید  را دارند.

واکنش هاي عمومی اما سریع دومین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها در بدن است. لنفوسیت هاي  کمک کنندة آلوده به ویروس، در این مرحله اینترفرون نوع  می سازند. گزینه 4 - 15
پادتن، در دفاع اختصاصی در سومین خط دفاعی عمل می کند اتصال آنتی ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژن در لنفوسیت ها نیز در خط سوم دفاعی رخ می دهد. یاخته هاي کشندة طبیعی در دومین خط

دفاعی پرفورین و اینترفرون نوع  را ترشح می کند. 

گزینه 3 مژك هاي یاخته هاي مژك دار غیر هم اندازه می باشند. (البته در سطح کتاب درسی، این هم اندازه نبودن مژك ها مشخص نیست.) - 16

- در شکل  سلول هاي مژکدار بخش تعادلی در البه الي بافت پوششی یک الیه قرار دارند نه چندالیه. رّد گزینۀ 

- سلول هاي مژکدار مجاري نیم دایره در بخش کوچکی از آن قرار دارند نه سراسر آن. رّد گزینۀ 

- مژك ها در الیۀ ژالتینی قرار دارند و چرخش سر سبب خم شدن مادة ژالتینی سپس خم شدن مژك ها و نهایتًا تحریک گیرندة تعادلی می شود. رّد گزینۀ 

گزینه 2  - 17

با توجه شکل مقابل مجراي حلزونی گوش به  قسمت تقسیم شده و گیرنده هاي مکانیکی تنها در حفرة میانی آن وجود دارند.

: در مجاري نیم دایره اي گوش درونی سلول هاي مژك دار تنها در قاعدة این مجاري مستقر هستند. رد گزینۀ 

: مژك هاي گیرندة مکانیکی مجاري نیم دایره اي مستقیمًا با مایع درون گوش داخلی در تماس نیستند بلکه با مادة ژالتینی در تماس اند. رد گزینۀ 

: با توجه به شکل  فصل  گیرندة هاي شنوایی بخش حلزونی گوش در قاعدة خود با دندریت نورون ها سیناپس دارند نه آکسون. رد گزینۀ 

»: بصل النخاع بخشی از ساقۀ مغز و مرکز اصلی تنظیم تنفس است و در فعالیت ماهیچۀ دیافراگم (میان بند) مؤثر است.بصل النخاع از طریق نورون حرکتی پیکري با ماهیچۀ گزینه « گزینه 2 - 18
دیافراگم ارتباط دارد. 

»: بصل النخاع در تنظیم ضربان قلب نقش دارد اما در تقویت پیام هاي حسی نقشی ندارد.  گزینه «

»: پل مغزي و بصل النخاع در جلوي مخچه (مرکز تنظیم تعادل) قرار دارد. ساقۀ مغز در باالي نخاع قرار دارد و محل ورود اطالعات حسی از نخاع به نیمکره هاي مغز است.  گزینه «

»: مغز میانی نزدیک ترین بخش ساقۀ مغز به تاالموس هاست. مغز میانی در حرکات، نقش دارند. گزینه «

گیرندة فشار پوست انتهاي دندریت نورون حسی است که درون پوششی از جنس بافت پیوندي قرار دارد. یاخته هاي سدخونی مغزي از نوع بافت پوششی سنگفرشی تک الیه هستند. گزینه 3 - 19
بررسی سایر گزینه ها:

رد گزینه  و  : پوشش اطراف گیرنده هاي فشار پوست از نوع بافت پیوندي است.

) غالف میلین توسط سلول هاي پشتیبان (نوروگلیا) ساخته می شوند. 

. بخشی از ساقۀ مغز که در مجاورت مخچه یا مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد، پل مغزي و بصل النخاع است. همۀ پیام هاي حسی از طریق این دو و به طور کلی ساقۀ مغز وارد مغز گزینه 3 - 20
نمی شوند. مثًال پیام هاي بویایی و بینایی به طور مستقیم و بدون گذر از ساقۀ مغز وارد مغز می شوند.

. بخشی از ساقۀ مغز که در تنظیم ضربان قلب مؤثر است، بصل النخاع است. بصل النخاع در تقویت پیام هاي حسی مؤثر نیست.

. بصل النخاع به طور مستقیم در تنظیم فعالیت عضلۀ دیافراگم نقش دارد. از بصل النخاع نورون هاي حرکتی به لولۀ گوارش، دستگاه تنفس و گردش خون وارد می شود. 

. مغز میانی بخشی از ساقۀ مغز است که نزدیک ترین فاصله را با تاالموس دارد. این بخش در فعالیت تنفسی نقشی ندارد.

هواي تهویه نشده منظور هوایی است که به کیسه هاي هوایی هنوز نرسیده باشند. در بخش میانی گوش یک فرد بالغ استخوان هاي چکشی، رکابی و سندانی دیده می شوند که این گزینه 2 - 21
بخش از طریق شیپور استاش با حلق در تماس است و بخشی از هواي تنفسی می تواند از طریق شیپور استاش وارد گوش میانی شود و در تماس با این استخوان ها قرار گیرد. 

بررسی سایر گزینه ها:

4

123

  IIT

T

ATP

TII

II

111

2

4

3

1

3

4102

1

2

3

4

12

4

1

2

3

4

3

ت
س

ی زی
آقا

دکتر ساالر فرضی



): طبق شکل روبرو در بخش دهلیزي گوش، هر یاختۀ مژکدار با مادة ژالتینی در تماس مستقیم است (نه مستقیم با مایع موجود در گزینۀ 
مجاري نیم دایره اي) 

محل قرار گرفتن
گیرنده ھا

عصب تعادلی

حلزون

مجاری
نیم دایره

مایع درون مجرای
نیم دایره

پوشش ژالتینی
مژک

یاختھ ھای
مژک دار
رشتھ عصبی

جریان مایع درون مجرا

): در بخش حلزونی گوش یک فرد بالغ، عالوه بر گیرنده هاي حسی که غشاي آن ها به یون ها نفوذ پذیري دارد، یاخته هاي پوششی دیوارة حلزون گوش نیز همانند دیگر یاخته هاي زندة بدن گزینۀ 
هر فرد سالم به برخی یون ها نفوذپذیري دارند، اما نمی توان گفت مژك دار هستند. 

) استخوان گیجگاهی بخش انتهایی (داخلی) گوش بیرونی را احاطه می کند.  گزینۀ 

. همۀ یاخته هاي سفید خونی توانایی تراگذري دارند. در بین آن ها نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي دانه هایی در میان یاختۀ خود هستند. ائوزینوفیل ها با آزادسازي گزینه 2 - 22
محتویات دانه هاي خود، در دفاع در برابر انگل ها نقش دارند.

. نوتروفیل ها، نیرو هاي واکنش سریع هستند. نوتروفیل ها عالوه بر حمل مواد دفاعی قابلیت بیگانه خواري دارند.

. نوتروفیل ها اولین یاخته هاي بیگانه خوار در طی التهاب هستند. در پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده، درشت خوار ها نقش دارند.

. مونوسیت ها پس از خروج از رگ خونی تغییر شکل می دهند. مونوسیت ها به درشت خوار ها و یاخته هاي دندریتی تبدیل می شوند.

باتوجه به شکل رو به رو می بینید که کیاسماي بینایی تنها در بخش شکمی مغز دیده می شود که در مجاورت نیمکره هاي مخ قرار دارد. گزینه 3 - 23

ھای بویایی لوب

کیاسمای بینایی

مخ نیمکرة چپ

نیمکرة مخچھ

نخاع

مغزمیانی

ھای بویایی لوب

مغزی پل
مخچھ

النخاع بصل نخاع
کرمینة مخچھ

دونیمکره شیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

بررسی سایر گزینه ها:

»:  مغز میانی تنها در بخش شکمی دیده می شود، اما در بخش پایینی خود، بالفاصله در مجاورت پل  مغزي است، نه بصل النخاع. گزینۀ «

»: نیم کره هاي مخچه و لوب هاي بویایی هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی مغز گوسفند دیده می شوند. » و « گزینه هاي «

بیشترین میزان سدیم یاخته زمانی است که کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شوند و سدیم از مایع بین سلولی وارد یاخته می شود. در پی این عمل کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و گزینه 2 - 24
ابتدا اختالف پتانسیل غشا کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

. ایجاد اختالف پتانسیل آرامش مربوط به کانال هاي دریچه دار پتاسیمی است. گزینۀ 

. کانال هاي نشتی در تمام مراحل فعالیت یاختۀ عصبی، پتاسیم را از یاخته خارج می کنند. گزینۀ  

. فعالیت پمپ سدیم پتاسیم سبب کاهش غلظت  یون هاي سدیم درون یاخته می شود. گزینۀ  

پرده هاي مننژ در اطراف همۀ بخش هاي دستگاه عصبی مرکزي قرار دارند و از آن حفاظت می کنند. در بین پرده هاي مننژ مایع مغزي- نخاعی قرار دارد و مانند یک ضربه گیر عمل گزینه 4 - 25
می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

. طبق شکل پایین آسیب بخش پیشین مغز در اثر مصرف کوکائین بیش از سایر مناطق است. گزینۀ 
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. بسیاري از میکروب  ها از سدخونی مغزي عبور نمی کنند. اما عده اي می توانند عبور کنند. گزینۀ 

. طبق شکل پایین ضخامت بخش خاکستري در تمام سطح خارجی یکسان نیست. گزینۀ 

مغز

ماده سفید ماده خاکستری  

طبیعی

روز پس از آخرین مصرف

10روز پس از آخرین مصرف

100

این ویژگی مربوط به یاختۀ کشندة طبیعی است. گزینه 4 - 26

اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس (نه یاخته هاي سالم) ترشح می شوند.
بررسی سایر موارد:

. یاختۀ کشندة طبیعی نوعی لنفوسیت است. لنفوسیت ها از یاخته هاي بدون دانه هستند و از یاخته هاي لنفوئیدي مغز استخوان به وجود  آمده اند. مورد 

. یاخته هاي کشندة طبیعی با تولید اینترفرون نوع  سبب فعال کردن درشت خوارها می شوند. مورد 

. یاخته هاي کشندة طبیعی با وارد کردن آنزیم مرگ برنامه ریزي شده در یاختۀ سرطانی باعث اجراي این برنامه و مرگ یاخته می شوند. مورد 

در بدن انسان عالوه بر هورمون ها، ناقل هاي عصبی، پیک هاي شیمیایی التهاب و  ..................  ترکیبات دیگري مانند کربن دي اکسید، در سلول هاي بدن تولید می شوند و بر روي گزینه 4 - 27
فعالیت یاخته هاي دیگر مانند یاخته هاي بنداره هاي مویرگی اثر می گذارند. کربن دي اکسید از جمله مواد گشادکننده رگی است که با تأثیر بر ماهیچه هاي صاف دیوارة رگ ها، سرخرگ هاي کوچک را

گشاد و بنداره هاي مویرگی را باز می کند.
بررسی موارد:

مورد اول) دي اکسید کربن، نه هورمون است و نه ناقل عصبی.
مورد دوم) کربن دي اکسید توسط یاخته هاي بافت ماهیچه اي نیز می تواند تولید شود.

مورد سوم) این مورد براي گروهی از هورمون ها که درون سلول داراي گیرنده هستند، صادق نیست. گیرندة گروهی از هورمون ها در درون سلول قرار دارد.
مورد چهارم) براي آزادشدن کربن دي اکسید از سلول ها (انتشار) انرژي زیستی مصرف نمی شود.

گزینه 4 - 28

: نوتروفیل : لنفوسیت  : بازوفیل  : ائوزینوفیل  : مونوسیت 
لنفوسیت ها توانایی بیگانه خواري ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

) هر دو نوع یاختۀ موردنظر در دفاع اختصاصی نقش دارند. پس با انواعی از یاخته هاي بیگانه مقابله می کنند. گزینۀ 

) ائوزینوفیل ها با ترشح محتویات دانه هاي خود بر روي عوامل بیگانۀ بزرگ مانند انگل ها و بازوفیل ها با ترشح هیستامین در پاسخ به گروهی از عوامل بیگانه نقش دارند. هیستامین در پاسخ گزینۀ 
التهابی سبب گشادي رگ و در حساسیت ها سبب ایجاد عوارض آلرژي می شود.

) همۀ گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز دارند. گزینۀ 

مایع شفاف جلوي عدسی زاللیه و مادة شفاف پشت آن زجاجیه است. موارد «ب» و «د» عبارت را به درستی تکمیل می کنند. گزینه 2 - 29
بررسی موارد:

مورد الف) زجاجیه در حفظ شکل کروي چشم نقش دارد.
مورد ب) زاللیه برخالف زجاجیه در تغذیۀ یاخته هاي عدسی نقش دارد. یاخته هاي زنده هم توانایی تولید و ذخیرة انرژي را دارند.

مورد ج) زاللیه و زجاجیه هر دو محیط هاي شفاف چشم هستند که نور از آنها عبور می کند و در تمرکز نور روي شبکیه نقش دارند.
مورد د) زاللیه برخالف زجاجیه با بخشی از الیۀ خارجی کرة چشم (قرنیه) تماس دارد.

موارد «الف»، «ب» و «ج» درست هستند. گزینه 3 - 30
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نوتروفیل ها مواد دفاعی زیادي حمل نمی کنند و چابک هستند.
بررسی موارد:

مورد الف: اندازة نوتروفیل ها نسبت به بقیۀ یاخته هاي اصلی ایمنی بدن یعنی لنفوسیت ها بزرگ تر است.

مورد ب: فولیک اسید براي تکثیر طبیعی یاخته ها به ویژه در مغز استخوان الزم است. ویتامین  نیز براي کارکرد صحیح فولیک اسید الزم است.
مورد ج: منظور گزینه عمل دیاپدز است. نوتروفیل ها دیاپدز دارند.

مورد د: نوتروفیل ها داراي یک هستۀ چندقسمتی هستند نه چندهسته. در هستۀ همۀ یاخته هاي انسان ژن هاي الزم براي ساخت پرفورین وجود دارد.

کانالهاي دریچهدار پتاسیمی در مرحلهي ادامهي پتانسیل عمل (یا بخش پایین رو پتانسیل عمل)  نقش دارند، نه در ایجاد پتانسیل آرامش، در واقع نفوذ پذیري بیشتر نورون نسبت به گزینه 4 - 31
پتاسیم به کانال هاي همیشه باز (نشتی) نورون ارتباط دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

: در پتانسیل آرامش ورود پتاسیم به داخل نورون با پمپ سدیم - پتاسیم و با صرف انرژي است ولی خروج آن از طریق کانال هاي نشتی و انتشار تسهیل شده است. گزینه ي 

: در حین پتانسیل آرامش، یون سدیم با استفاده از کانال هاي نشتی وارد سلول شده و از طریق پمپ سدیم - پتاسیم از سلول خارج می شود. گزینه ي 

: اختالف پتانسیل داخل سلول نورون نسبت به بیرون آن  میلی ولت است. اگر بیرون به داخل نورون را در نظر بگیریم این عدد  میلی ولت خواهد بود. گزینه ي 

در انتهاي دندریت گیرندة فشار بافت پیوندي چند الیه وجود دارد نه پوششی چند الیه. گزینه 3 - 32
بررسی سایر گزینه ها:

): در گیرندة درد که انتهاي آزاد دارد، سازش ایجاد نمی شود. گزینۀ (

): گیرندة دمایی، تماس، درد و حس وضعیت جزء گیرنده هاي حسی پیکري محسوب می شوند. گزینۀ (

): گیرنده هاي حواس پیکري اطالعات حسی را به مغز و نخاع ارسال می کنند. گزینۀ (

یاخته هایی که در دفاع اختصاصی شرکت می کنند لنفوسیت ها هستند که به گویچه هاي سفید خون تعلق دارند. خون جزئی از بافت هاي پیوندي است.  گزینه 3 - 33
رد سایر گزینه ها: 

(ویروس نقص ایمنی انسان) باعث ایدز می شود، اما افراد مبتال به ایدز ممکن است حتی در اثر ابتال با کم خطر ترین بیماري هاي واگیر نیز فوت  کنند.  : گزینۀ 

): همۀ یاخته هاي بدن داراي ژن پرفورین هستند ولی فقط انواعی از یاخته هاي لنفوسیت آن را بیان می کنند.  گزینۀ (

): منشأ درشت خوار ها و یاخته هاي دارینه اي در خارج از خون مونوسیت است که گویچۀ سفید بدون دانه محسوب می شوند. گزینۀ (

یاخته هایی که در خون توانایی بیگانه خواري دارند شامل نوتروفیل ها ( از دانه دار ها) و مونوسیت ها ( از بدون دانه ها) هستند که هیچ کدام ( برخالف لنفوسیت ها) ویژة ایمنی اختصاصی گزینه 2 - 34
نیستند پس توانایی شناسایی یک میکروب خاص از سایر میکروب ها را ندارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

: مونوسیت هاي خون پس از تراگذاري، به صورت ماکروفاژ در می آیند پس ازنظر ساختار و اندازه تغییر می کنند.  رد گزینل 

: یاخته هاي لنفوسیت و هم چنین لنفوسیت خاطره، می توانند پس از برخورد به آنتی ژن، تقسیم شوند ( که نیاز به عبور از مرحله وقفه دوم دارد) اما این یاخته ها در غشاء خودگیرنده آنتی رد گزینۀ 
ژنی دارند. توجه کنید که پالسموسیت ها فاقد گیرنده آنتی ژنی در سطح خود هستند.  

: بازوفیل هاي در وزیکول هاي خود داراي هیستامین ( ماده گشاد کنندة رگ ها) هستند که با اگزوسیتوز، هیستامین را ترشح می کنند. رد گزینۀ 

موارد (الف)، (ج) و (د) صحیح اند. گزینه 3 - 35
بررسی موارد:

الف) دستگاه عصبی خودمختار، جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی است. بنابراین پیام ها را از دستگاه عصبی مرکزي خارج و به اندام ها منتقل می کنند.
ب) انقباض ماهیچه هاي صاف به غیراعصاب خودمختار توسط موادي مانند کربن دي اکسید از جمله مواد گشاد کنندة رگی است که با تأثیر بر ماهیچه هاي صاف دیوارة رگ ها، سرخرگ هاي کوچک را

گشاد و بنداره هاي مویرگی را باز می کند.
ج) بخش هم حس (سمپاتیک) سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می شود و جریان خون را به سوي قلب و ماهیچه هاي اسکلتی هدایت می کند و با رساندن اکسیژن بیشتري به

ماهیچه ها، تنفس یاخته اي در این یاخته ها را افزایش می دهد.

د) دستگاه عصبی خودمختار با تأثیر بر میزان فعالیت عضالت صاف براي مثال بندارة پیلور و غدد بدن (مانند غدد بزاقی) انسان، میزان  در آنها را تغییر می دهد، زیرا «فعالیت» ماهیچه ها و غدد

نیاز به  دارد.
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