
 

 

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم   

 

 

 

 

شناسی    زیست 
   2وآزمایشگاه 

 
 
 
 
 
 

1 



2 

 پایه ی سوم تجربی
حبیب زاهری: نام دبیر  



3 



                                                
 

   بسمه تعالی                                   
 رس اولد                      

 
 انواع دفاع در بدن

 
 دفاع غیر اختصاصی.1

 یکسان عمل کردن در برابر اغلب میکروبها شناسایی نکردن میکروبها از یکدیگر:علت نامگذاری
 

 دفاع اختصاصی.2
 یک میکروب خاص را از سایر میکروبها شناسایی کرده وبا آنها مبارزه می کند:علت نامگذاری
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 انواع خطوط دفاع غیر اختصاصی بدن

 :شامل اولخط (الف
 جلوگیری از ورود میکروبها:الیه شاخی سطح پوست.1
سطح پوست را اسیدی کرده وازرشد :چربی پوست وعرق.2

 .بسیاری از میکروبها جلوگیری می کند
آنزیم لیزوزیم موجود در عرق دیواره ی سلولی  باکتری       

 .ها را تخریب میکند
الیه ی مخاطی سطح داخلی لوله ی گوارش ،مجاری  .3

عالوه بر داشتن آنزیم لیزوزیم : تنفسی وادراری
میکروبها را به دام انداخته واز نفوذ آنها به بخش های  

 .عمیق تر جلوگیری می کند
 آنزیم لیزوزیم دارند:اشک وبزاق.4
 .میکروبها را دفع می کنند:ادرار ومدفوع.5
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 شامل دومخط •
 .باعث سرکوب عفونت و تسریع بهبودی می شود:پاسخ التهابی.1
 

در گرمای حاصل از تب بسیاری از عوامل بیماری زا  :پاسخ دمایی شامل تب.2
 .نمی کنند رشدبه خوبی 

 
از  (:نوتروفیل ها)فاگوسیت ها:شامل( مهمترین عامل)گلبولهای سفید.3

 .میکروبها را می بلعند ومتالشی می کنند(ذره خواری)طریق فاگوسیتوز   
 

 :پروتئین ها شامل.4
 : پروتئین های مکمل.1
 

 اینترفرون.2
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نوعی پاسخ موضعی است که به دنبال :التهاب•
خراش ،بریدگی ،یا هر نوع آسیب بافتی دیگر 

 .بروز می کند
قرمزی ،تورم وگرم تر بودن نسبت به نقاط  :عالئم
 دیگر

 :مراحل فرایندالتهاب•
 آسیب بافتی1.
 :ترشح مواد از سلول های آسیب دیده شامل2.

باعث گشادی رگ وافزایش حجم  : هیستامین(الف 
حجم خون در محل ودرنتیجه قرمزی وتورم وگرم 

 .شدن محل می شود
جلب بعضی از گلبول   باعث:سایر مواد شیمیایی(ب

(  تاکتیک شیمیایی)های سفید بویژه نوتروفیل ها
 .می شود

عبور سلول ها با حرکات آمیبی شکل از  :دیاپدز.3
 دیواره ی مویرگ

نونروفیل ها با ماکروفاژهای مستقر در بافت ها عمل  .4
 .فاگوسیتوز انجام می دهند

  ایجاد چرك در برخی از بافت های اسیب دیده . 5
گلبول های سفید،سلول های مرده  :شامل

 ومیکروب های کشته شده
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موثر در سرکوب وجلوگیری از انتشار  (گلبولهای سفید)عوامل 
 :عوامل بیماری زا

که با عمل دیاپدز از دیواره ی مویرگها عبور می  نوتروفیل ها.1
 .کنند

آنها عالوه  :مستقر در محل آسیب دیده ماکروفاژهای.2
برفاگوسیتوزمیکروب های مهاجم ،بدن را از سلولهای  

 مرده واجزای سلولی فرسوده پاکسازی می کند
 

فرایندی که طی آن ذرات خارجی ومیکروبها توسط :فاگوسیتوز
غشای سلول احاطه وبه صورت یک وزیکول وارد سلول  

می شوند،سپس در آنجابه کمک آنزیم های لیزوزومی  
 .هضم می شوند
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• :پروتئین ها شامل.4  
: پروتئین های مکمل٭  

کار بعضی از اجزای دستگاه ایمنی را  : علت نامگذاری
 تکمیل می کنند

 محل کار:در خون
• 

در ماکروفاژهاوسلولهای پوششی روده  :ساختمحل 
 وکبد

•  
در برخورد با میکروبها فعال شده وبا :نحوه ی عمل

ایجاد ساختارهای حلقه مانند باعث ایجاد منافذی 
در غشای سلول شده ومواد درون سول به بیرون 
.نشت میکندوباعث مرگ سلول می شود  
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 :اینترفرون٭
 سلولهای آلوده به ویروس:محل تولید

 
در سایر سلولها جلوگیری می   ویروساز تکثیر :نقش

 کندوموجب مقاومت سلولهای سالم در برابر ویروس  
 .می شود 

 
 .می شود کوتاه مدتبا عث مقاومت :ویژگی
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نوع )لنفوسیت ها: دفاع اختصاصی توسط BوT) 
در حال )خون ولنف:محل استقرارلنفوسیتها 

،گره لنفی،طحال ،لوزه هاوآپاندیس(گردش  
 Bلنفوسیت
سلولهای بنیادی مغز استخوان:محل تولید  
مغز استخوان:محل بلوغ  

 
 Tلنفوسیت

سلولهای بنیادی مغز استخوان:محل تولید   
غده ای در پشت استخوان در جلو  )تیموس: محل بلوغ

(نای  
 

ویژگی های ایجاد شده در لنفوسیت ها طی روند  
:تکاملی  

توانایی شناسایی مولکولها وسلولهای خودی را از  .1
 مولکولها وسلولهای غیر خودی

آمادگی الزم برای شناسایی ومقابله با نوع خاصی از  2
 میکروبهای بیماری زا وعوامل بیماری زا
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ماده ای که سبب بروز پاسخ ایمنی   هر:آنتی ژن
.شود  

پروتئین یا پلی ساکارید:جنس  
سطح ویروسها ی،باکتریهایا سایر سلولهای  :محل

بیگانه،سطح سلولهای سرطانی،سم باکتریها  
 ودانه های گرده

:چگونگی شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت  
 گیرنده های آنتی ژنی سطح لنفوسیت ها با آنتی 

ژنهای خاصی که مکمل یکدیگرند متصل شده با آن 
.مبارزه میکند  

:گیرنده ی آنتی ژن  
سطح لنفوسیت: محل  

اختصاصی عمل می کنندیعنی فقط به آنتی  : ویژگی 
.ژن خاصی متصل می شوند  

پروتئینی: جنس  
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ایمنی  .2ایمنی هومورال .1:اختصاصیانواع ایمنی دفاع 
 سلولی

 .ایجاد می شودBتوسط لنفوسیت:ایمنی هومورال□
با آنتی ژن  Bبا اولین برخورد لنفوسیت:نحوه ی عمل

خاصی رشد کرده تقسیم شده وپس از تغییراتی  
خاطره  Bتعدادی سلول بنام پالسموسیت وسلول 

بوجود می آیدوپالسموسیت ها پادتن ترشح می 
 .کنند

چون پالسموسیت ها :علت نامگذاری به نام هومورال
پادتن ترشح می کنند که در خون محلول 

 .هستند
:  علت تولید پادتن بیشتر در دومین برخورد با آنتی ژن
سلولهای خاطره در صورت برخوردمجددبا همان 
آنتی ژن به سرعت تقسیم شده وتعداد بیشتری 
پالسموسیت وتعدادکمتری سلول خاطره تولید  

 .می کنند
خاطره دارای گیرنده ی آنتی ژن  BوBلنفوسیت های

وقدرت شناسایی آنتی ژن وقدرت تقسیم می 
 (برخالف پالسموسیت(باشند
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:روش غیر فعال سازی آنتی ژن توسط پادتن ها  
پادتن ها به آنتی ژنهای سطح میکروبها می چسبند  .1

ومانع از اتصال وتاثیر میکروبها بر سلولهای میزبان می 
 شوند

اتصال پادتن ها به آنتی ژنها موجب می شود ماکروفاژها  .2
.راحت ترآنتی ژنها را ببلعند  

 
 □ توسط لنفوسیت :ایمنی سلولی T .ایجاد می شود  

لنفوسیت :نحوه ی عمل T پس از بر خورد با آنتی ژن خاص
از جمله سلول Tتکثیر پیداکرده وانواعی از سلولهای 

T سلول.کشنده T خاطره بوجود می آورندو سلولT کشنده
به طور مستقیم به سلولهای آلوده به ویروس وسلولهای  
سرطانی حمله کرده وبا تولید پروتئینی به نام پرفورین   

منافذی در سلول ایجاد کرده که موجب مرگ سلولها می  
(به همین دلیل به ایمنی سلولی معروف است.)شود  
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 :علت ایجاد ایمنی پس از ابتالبه یک بیماری واگیر
در هنگام بروز پاسخ ایمنی تعداد سلولهای خاطره  

 .  بوجود می آید
 

 :انواع ایمنی از نظر ماندگاری
 سرم: ایمنی موقت.1
ایمنی حاصل از واکسن ،میکروب  :ایمنی دائمی2

ضعیف شده ودر برخی موارد سم خنثی شده 
 میکروبها

 
علت مبارزه دستگاه  دستگاه ایمنی با سلولهای  

 :سرطانی
 وجودمولکولهای خاصی به نام آنتی ژنهای سرطانی  

 در سطح سلولهای سرطانی که درسلولهای عادی  
 .بدن وجود ندارد

 :عوامل موثر درمبارزه با سلوهای سرطانی
کشنده، TبویژهTلنفوسیت های .1       

 (کم اهمیت تر)ماکروفاژهاوپادتنها.2
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 :راه های جلوگیری از پس زدن پیوند توسط دستگاه ایمنی
باید از فردی عضودریافت شودکه پروتئین های سطح سلولهای اوشباهت بیشتری به پروتئین های  .1

 .سطح سلولهای فرد گیرنده داشته باشد
 

 .افراد گیرنده داروهایی دریافت می کنندکه فعالیت دستگاه ایمنی را تاحدودی کاهش میدهند.2
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 کدام در مورد ایدز درست نیست؟.1
 .احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد( 1
 .، تهیه ی واکسن برای آن مشکل استHIVبه علت تغییر مداوم آنتی ژن های (2
 .به بدن زمایش پادتن مثبت شودHIVچند هفته طول می کشد تا پس از ورود (3
 .عدد می رسد200در هر میلی لیتر خون به کمتر از  Tدر فرد مبتال به ایدز، تعداد لنفوسیت ( 4
 

 .فقط توسط سلول های آسیب دیده آزاد می شود. ...............2
 پروتئین های مکمل( 4اینترفرون                       (3لیزوزیم                   (2هیستامین                  (1
 

 کدام عبارت نادرست است؟.3
 .دفاع اختصاصی دیر تر از دفاع غیر اختصاصی وارد عمل می شود(1
 .میکروب ها به طور معمول ابتدا با دفاع غیر اختصاصی روبرو می شوند(2
 .همه ی میکروب ها ، عوامل بیماری زای زنده هستند(3
 .دفاع غیر اختصاصی در برابراغلب میکروب ها یکسان عمل می کند( 4
 

 طی ایجاد التهاب ، کدام زود تر اتفاق می افتد؟.4
 ترشح هیستامین(4افزایش نفوذ پذیری مویرگ ها               ( 3دیاپدز                        (2تورم                 (1
 

 کدام گروه از سلول های خونی دارای خاصیت دیاپدز هستند؟. 5
 نوتروفیل ،مونوسیت ولنفوسیت(4نوتروفیل ومونوسیت      ( 3فقط نوتروفیل ها             (2تمام سلول های خونی           (1
 

 کدام در روند ایجاد آلرژی نقش ندارد؟.6
 ماکروفاژ(4ماستوسیت                       (3لنفوسیت                     (2پالسموسیت                 (1
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 پرکاری کدام غده ، سبب کاهش فعالیت سیستم ایمنی می شود؟.7
 پاراتیروئید(4تیروئید      ( 3بخش قشری غده ی فوق کلیوی   . 2بخش مرکزی غده ی فوق کلیوی        ( 1
 

 با کدام آنزیم می توان فعالیت ضد قارچی در عصاره ی سلولی یونجه را از بین برد.8
 پروتئاز(4آمیالز                        (3نوکلئاز                  (2لیپاز               (1
 

 کدام گیرنده ی آنتی ژنی ندارد؟.9
 ماستوسیت(4پالسموسیت             (3خاطره            Tلنفوسیت (2کشنده             Tلنفوسیت (1
 

 کدام گزینه نادرست است؟.10
 .احتمال بروز سرطان در افرادی که پیوند عضو در آنهاصورت گرفته بیشتر است(1
 ابتدا افزایش وسپس کاهش می یابدTبه بدن، تعداد نوع خاصی از لنفوسیت HIVپس از ورود (2
 .چند روز پس از ورود ویروس ایدزبه بدن آزمایش پادتن منفی است (3
 .انتقال پادتن از خون مادر به جنین نوعی ایمنی فعال است(4
 

 کدام عبارت نادرست است ؟. 11
 .پروتئین مکمل در خارج از خون نیز یافت می شود(1
 .لنفوسیت ها می توانند از خون خارج شده ودوباره به آن برگردند(2
 .  لنفوسیت بالغ در کبد وطحال مستقر می شوند(3
 .خاطره استBطول عمر پالسموسیت ها کمتر از(4
 

 کدام یک دارای خاصیت دیاپدز وفاگوسیتوز است ؟.12
 ماکروفاژ(4مونوسیت                  ( T                        3لنفوسیت (B                2لنفوسیت (1
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کدام قادر به بگانه خواری در فضای بین سلولی نیست؟.13  
نوتروفیل ( 4مونوسیت                 ( 3لنفوسیت               ( 2بازوفیل                 (1  
 

در ایمنی هومورال کدام نقش ندارد؟. 14  
سلول ( 1 T لنفوسیت ( 4پالسموسیت             (3پادتن                           ( 2خاطره                    B 

 
اتصال آلرژن به کدام ،سبب ترشح هیستامین می شود؟. 15  

گیرنده ی سطح لنفوسیت (1 B پادتن های سطح پالسموسیت( 2                                                
گیرنده ی سطح لنفوسیت (4پادتن های سطح ماستوسیت                                            ( 3 T 

 
در انسان، سلول هایی که در ایمنی فعال نقش دارند، از کدام بافت اصلی منشا می گیرند؟.16  

عصبی( 4ماهیچه ای                  ( 3پوششی                   ( 2پیوندی              ( 1  
 

.واحد سازنده ی کدام، می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد. 17  
گیرنده ی آنتی ژن( 4اینتر فرون                  ( 3پرفورین                ( 2آنتی ژن                 (1  
 

بدن انسان برای مقابله با کدام عامل بیماری ، پرفورین ترشح می کند؟.18  
تبخال(4دیفتری                         (3ماالریا                           (2سل                           ( 1  
 

محلی که لنفوسیت .19 T .............انسان، توانایی شناسایی سلول های خودی از غیر خودی را کسب می کنند، در    
جلو نای واقع شده( 4جلو جناغ واقع شده      (3کشاله ی ران  قرار دارد    (2مغز استخوان پهن قرار دارد             (1  
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 ...........................پادتن ها.20
 .ساخته می شوندTتوسط لنفوسیت (2.                                 نمی توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند(1

 به آنتی ژن سطح ویروس ها می چسبند(4.             نمی توانند با آنتی ژنهای سطح باکتری متصل شوند(3
 

 .نقش اصلی دارند...........اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژنهای سطح سلول های بدن شود، در مبارزه با آنها . 21
 پروتئین مکمل( B               4لنفوسیت (3پادتن                     ( 2پرفورین              (1
 

 کدام دستگاه گلژی فعالی دارد؟. 22
 پالسموسیت  ( 4اریتروسیت                  ( 3ریبوزوم               ( 2آنابنا                                ( 1
 

 کدام عبارت نادرست است؟. 23
 ......................در ایمنی حاصل از سرم  
 از اتصال وتاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت می شود(2.                      آنتی ژن ها سریع شناسایی وخنثی می شوند(1

 اتصال پادتن با آنتی ژن، زمینه فعالیت ماکروفاژها را فراهم می کند(4، تعدادی پالسموسیت وسلول های ی سازند   Bلنفوسیت ( 3
 

 .........................در ایمنی هومورال،. 24
 .خاطره  می توانند در نخستین تهاجم آنتی ژنها، پادتن بسازندBسلول های ( 1
 .پالسموسیت ها در دومین تهاجم آنتی ژنهارشد می کنند وتقسیم می شوند( 2
 .پالسموسیت ها با فعال نمودن ذره خوارها  می توانند علیه آنتی ژنها فعالیت کنند( 3
 .خاطره در برخورد با هر آنتی ژنی ، تعداد زیادی پالسموسیت می سازند Bسلول ( 4
 

 .......................ماکروفاژها می توانند. 25
 .طول عمر بیشتری از لنفوسیت ها داشته باشند( 2.                                      منشا گرانولوسیتی داشته باشند(1

 .به کمک پادتن ها میکروب ها را در خون فاگوسیتوز کنند( 4در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد شوند                   ( 3
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.ممکن است ............فقط در سلول های سالم بدن انسان،..................تولید . 26  
ترومبوپالستین (4هیستامین                     ( 3پرفورین                 ( 2اینترفرون               (1  
 

کدام عبارت نادرست است؟.27  
.نوتروفیل ها وماکروفاژها دارای تعداد زیادی لیزوزوم هستند( 1  
.نوتروفیل ها از نظر ساختار وعملکرد به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند( 2  
.بازوفیل ها مانند ماستوسیت ها می توانند در واکنش های آلرژیک شرکت کنند(3  
.ماکروفاژها مانند نوتروفیل ها  قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت های آسیب دیده هستند(4  

 
 28.کدام عبارت نادرست است.

لنفوسیت ها می توانند از خون خارج شده ودوباره به خون برگردند(2.       پروتئین های مکمل در خارج از خون یافت می شود(1  
طول عمر پالسموسیت ها کم تر از (4لنفوسیت های بالغ در کبد وطحال مستقرند                   (3 B .خاطره است  

 
کدام عبارت نادرست است؟. 29  

.نوتروفیل ها همانند مونوسیت ها دارای خاصیت تاکتیک شیمیایی هستند(1  
لنفوسیت های (2 BوT .از نظرشکل ظاهری تفاوتی با هم ندارند  

نوتروفیل ها مانند لنفوسیت (3 T .کشنده لیزوزوم فراوانی دارند   
لنفوسیت های (4 B .وبازوفیل ها می توانند باعث واکنش های آلرژیک شوند  

 
................ماکروفاژها. 30  

.در آپاندیس وطحال یافت می شوند(2.                                           توسط ویروس ها آلوده نمی شوند( 1  
طول بیشتری از لنفوسیت های (4.                قادر به فاگوسیتوز باکتری های کپسول دار نیستند(3 T .خاطره دارند  

 
.کدام اجزای سلولی در پالسموسیت ها ،متنا سب با کاری که این سلول ها انجام می دهند  گسترش بیشتری یافته است .31  

گلژی -شبکه ی آندو پالسمی زبر( 2گلژی                                                -شبکه ی آندو پالسمی صاف( 1  
لیزوزوم -شبکه ی آندو پالسمی صاف( 4شبکه ی آندو پالسمی زبر                                               -لیزوزوم(3  
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 دلیل عمده ی جلوگیری از رشد میکروب ها در سطح پوست کدام است؟.32
 پائینPH(4الیه ی شاخی             (3الیه ی مخاطی                    (2ترشح لیزوزیم               (1
 

 .کشنده در کدام  یک از موارد زیر تقریبا یکسان عمل می کنند Tپالسموسیت وسلول .33
 آنزیم های لیزوزومی(4ایمنی سلولی                     (3پروتئین سازی             (2فاگوسیتوز                (1
 

 عامل دفاع مشترك بین ماهی وعروس دریایی کدام است؟.34
 لیزوزیم(4پرفورین                      (3پروتئین مکمل              (2پادتن                   (1
 

 .در کدام است Tو Bشیاهت لنفوسیت .35
 تولید وترشح پادتن(4نوع عمل ومحل تولید              (3خواص آن                   (2شکل ظاهری                  ( 1
 

 .فاقدآنزیم لیزوزیم است................ترشحات. 36
 غدداشکی(4لوله ی ادراری                 (3غشای موکوزی نایژه                      (2غدد بناگوشی                   (1
 

 کدام یک ساختار غشا یادیواره ی سلول های بیگانه را تخریب نمی کند؟. 37
 پروتئین مکمل       ( 4اینتر فرون                         (3لیزوزیم                     (2پرفورین                     (1
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 اختالل در دستگاه ایمنی
دستگاه ایمنی مولکولها یا سلولهای  :خودایمنی٭

خودی رامورد حمله قرار داده ودر برابر آن پاسخ 
 .ایمنی ایجاد میکند

  
تولید نابجاونامناسب پادتن ها علیه  :ایمنی علت خود

 مولکولهای سطح سلولهای بدن
 ،1،روماتیسم قلبی،دیابت نوع MS:مثال

فعالیت سلولهای عصبی  (:MS)مالتیپل اسکلروزیس٭
 .دچار اختالل میشود

دستگاه ایمنی پوشش اطراف سلولهای عصبی  :علت
 .مغز ونخاع را مورد تهاجم قرار می دهد

ضعف وخستگی،اختالل در تکلم،اختالل  :عالئم
 بدن دربینایی،عدم هماهنگی حرکات

 
در برخی از افراد بعد از یکبار حمله به دلیل ترمیم 
پوشش سلول های غالف میلین عالیم بیماری 

MS  از بین می رود. 
 محل آسیب وشدت تخریب:علت تفاوت عالئم

23 



 :انواع نقص دستگاه ایمنی
 (مادر زادی)ذاتی مثل فقدان تیموس1.
 (در اثر عوامل محیطی)اکتسابی مثل ایدز. 22.

 

 بیماری ایدز:  بیماری نقص ایمنی اکتسابی

به گروه خاصی از  (HIV)ویروس:علت بیماری ایدز
حمله کرده ودر آنها تکثیر پیدا  Tلنفوسیت های 

 .کرده آنها را ازبین می برند

از بین رفتن قدرت دفاعی  :علت مرگ دربیماری ایدز
 بدن در برابربیماری های باکتریایی،قارچی وویروسی

 
 سال10ماه تا 6:دروره ی کمون
 :راه های انتقال

تزریق خون یا فراورده های خونی واستفاده از وسایل  .1
 آلوده ی نوك تیز

 تماس جنسی.2
 (در دوران بارداری،زایمان،شیردادن)مادر به جنین.3
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پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر  :آلرژی٭
 برخی از آنتی ژنها

.آنتی ژنی که موجب آلرژی می شود:آلرژن  
مثال:دانه های گرده،گرده غباروموادی که در برخی  

.غذاها وداروها وجود دارد  

عالئم آلرژی:تورم ،قرمزی،خارش چشم 
 ها،گرفتگی وآبریزش بینی وتنگی نفس
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داروهای که افراد مبتال به :آنتی هیستامین
آلرژی برای مقابله با اثرات شدید هیستامین 

 . مصرف می کنند
 

آلرژن به دو پادتن در سطح ماستوسیت متصل 
 .می شود

 
آزاد شدن هیستامین به روش اگزوسیتوز صورت  

 .می گیرد



در )بازوفیل ها . 2( در بافت)ماستوسیت ها . 1:لول های تولید کننده ی هیستامین شاملس
سلول های اسیب دیده.3خون  

.صورت می گیردروش اگزوسیتوز ازاد شدن هیستامین به  ●   
: راههای دفاعی سایر جانداران  

در کرمهای حلقوی ونرم تنان:    مایع مخاطی روی بدن جانداران   .1  
در اسفنج ها وبند پایان:     سلولهای مشابه فاگوسیت ها       .2  
آنزیم لیزوزیمی.3  
آنزیم های لیزوزومی.4  
در گیاهان:  انواعی از پروتئین ها وپپتیدهای کوچک غنی ازگوگرد .5  

.  نوعی از پپتیدها در یونجه فعالیت ضد قارچی داردمثال   
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هیستامین سبب تنگ شدن نایژك ها می شود  وآسم را ایجاد می کند  ولی همین هیستامین باعث گشاد شدن عروق  ●
.می شود  

 
از هورمون کورتیزول که با تجزیه ی پروتئین های  دفاعی بدن  باعث کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن می شود می توان  ●

MS آلرژی و برای درمان بیماری های خود ایمنی مثل دیابت نوع یک، .ونیز در هنگام پیوند عضو استفاده کرد    
 

.در بیماری مالتیپل اسکلروزیس سلول های پشتیبان که سازنده ی غالف میلین هستند آسیب می بینند  
 

..اتصال آلرژن به کدام ،سبب ترشح هیستامین می شود. 1  
پادتن های سطح پالسموسیت ها( 2گیرنده های سطح لنفوسیت                           (1  

گیرنده های سطح لنفوسیت (4پادتن های سطح ماستوسیت                         (3 T 
 

نحوه ی خروج هیستامین از ماستوسیت ها چگونه است؟. 2  
اگزوسیتوز( 4فاگوسیتوز                   ( 3انتقال فعال                  (2انتشار                        (1  
 

.فعالیت ترشحی کدام سلول ها  می تواند سبب بروز عوارض آسم شود. 3  
لنفوسیت( 3پالسموسیت             ( 2اریتروسیت               (1 T بازوفیل(4                
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 :عوامل موثر در ایجاد هماهنگی بین اعمال سلولها واندامها
 دستگاه عصبی  . 1
 هورمونها. 2

 : خواص ویژه دستگاه عصبی•
• تاثیر پذیری نسبت به محرکهای خارجی.1  

• ایجاد جریان عصبی. 2  
• هدایت جریان عصبی ازیک نقطه  دستگاه به نقطه ی .3

 دیگر
• انتقال جریان عصبی از یک واحد عصبی به واحد دیگر.4  

 
فعالیت دستگاه عصبی به طور کلی در دو جهت صورت می  

 گیرد
تنظیم فعالیت های درون بدن.1  
تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی.2  
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 (:سلول عصبی)اجزای نورون
رشته هایی که از جسم سلولی خارج شده وپیام را دریافت : دندریت  .1

 می کنندوبه جسم سلولی می برند
 .درآن هسته واندامک ها وجود دارند: جسم سلولی.2
 .پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند: آکسون.3
 

از  بسیاریکه (پروتئین و فسفولیپید)الیه ای از جنس غشاء:غالف میلین
 .نورونها را می پوشاند

 (نوروگلیا)سلولهای پشتیبان:محل تولید
 :نقش

باعث انتقال سریع پیام .2عایق بندی رشته های آکسون ودندریت.1
 تغذیه نورون ها. 3.عصبی در آکسونها ودندریت می شود

 
غالف میلین در قسمت هایی از رشته عصبی  قطع می شود که :گره رانویه

در آن غشاءرشته در تماس با مایع اطراف آن .)به آن گره رانویه می گویند
 (است

 چرا هدایت پیام عصبی در رشته های میلین دار سریع تر است؟
چون در هنگام حرکت جریان عصبی در طول رشته از یک گره به گره  

 .دیگر جهش می کند
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 انواع نورونها از نظر عملی

اطالعات را از اندام های :نورونهای حسی.1
 .حسی مثل  پوست به مغزونخاع میرساند

 
فرمانهای مغز ونخاع را به  :نورونهای حرکتی.2

 .ماهیچه ها واندامهای دیگر میبرد
 

بین نورونهای حسی وحرکتی  :نورونهای رابط.3
در بخش خاکستری .)ارتباط برقرار می کند

 (نخاع قرار دارد
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انواع اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو سوی  •
 :غشا

 پتانسیل آرامش1.

 پتانسیل عمل 2.
اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو  ا:پتانسیل آرامش

 سوی غشا در حالت آرامش
 :وضعیت یونها در حالت آرامش

غلظت یون سدیم در بیرون نورون بسیار بیشتر از  
درون غلظت یون پتاسیم درون نورون بسیار  

 بیشتر از بیرون
در هنگام پتانسیل آرامش ،پتانسیل درون سلول 

 چرا؟. نسبت به بیرون منفی تر است
در حال استراحت ،نفوذ پذیری غشا به یونهای  . 1•

پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذ پذیری آن به سدیم 
پمپ سدیم  فعالیت پروتئین غشایی به نام .2 .است

پتاسیم است که با صرف انرژی، سه ی ون سدیم 
دو بار (را به خارج و دو ی ون پتاسیم )مثبت سه بار(

 .را به داخل منتقل می کند)مثبت 
در حالت آرامش کانال های دریچه دار بسته وکانال 

 وپمپ سدیم پتاسیم فعالند( نشتی)های باز
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تغییر ناگهانی وشدید اختالف  :پتانسیل عمل•
 پتانسیل بین دو سوی غشا

 
در حالت پتانسیل عمل برای مدت بسیار کوتاهی  •

 .داخل غشا نسبت به خارج آن مثبت تر می شود
 

با تولید پتانسیل عمل در یک نقطه         :پیام عصبی•
د رنقاط مجاور نیز بوجود آمده ودر طول رشته ی 

 .عصبی سیر کرده که پتانسیل عصبی می گویند
علت مثبت تر شدن پتانسیل غشادرون سلول در قسمت  

 :صعودی نمودار
 ورود ناگهانی یون سدیم به درون سلول

 :علت قسمت نزولی نمودار
 خروج ناگهانی یونهای پتاسیم
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 پتاسیم –پمپ سدیم •
 غشای سلول: محل

 پروتئین: جنس
 :نقش

یون پتاسیم 2یون سدیم از سلول و ورود 3خروج 
 ATPبه آن برخالف شیب غلظت با مصرف 

 :نتیجه ی فعالیت پمپ
افزایش یون سدیم در خارج سلول وپتاسیم 1.

 در داخل سلول
ایجاد اختاالف پتانسیل الکتریکی بین دو  2.

 سوی غشا
جلوگیری از تورم سلول با کاهش غلظت 3.

 سدیم درون سلول
 

انتشار یون های سدیم وپتاسیم از طریق کانال 
های دریچه دار به روش انتشار تسهیل شده 

وانتقال آنها از پمپ سدیم پتاسیم به روش  
 .انتقال فعال صورت می گیرد
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سیناپس:محلی که یک نورون با سلول دیگر ارتباط  
.برقرار می کند  

فضای پیش سیناپسی:فاصله ی کمی که بین پایانه ی  
.یک آکسون وسلول دریافت کننده وجود دارد  

نورون پیش سیناپسی:به نورون انتقال دهنده در یک  
.سیناپس می گویند  

نورون پس سیناپسی:به نورون دریافت کننده دریک  
.سیناپس می گویند  

ماده ی انتقال دهنده:ماده ای که باعث انتقال پیام 
عصبی از نورون پیش سیناپسی به نورون پس  

.سیناپسی می شود  
انتقال دهنده ی اصلی در ماهیچه  )استیل کولین:مثال

(ی  آدمی  
:چگونگی انتقال جریان عصبی در محل سیناپس  

بارسیدن پتانسیل عمل به پایانه ی آکسون نورون  
پیش سیناپسی وزیکولهای محتوی انتقال دهنده ها  

با غشای سلول آمیخته می شودومولکول انتقال 
دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می شودوبه  

سلول پس سیناپسی می رسندو باعث تغییرپتانسیل  
الکتریکی آن می شودکه این تغییردر جهت فعال  

 کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد.
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 انواع دستگاه عصبی
 (شامل مغز ونخاع)دستگاه عصبی  مرکزی.1

اطالعات دریافتی از محیط ودرون بدن را تفسیر می  :نقش
 .کند وبه آنها پاسخ میدهد

 :بخشهای تشکیل دهنده
 (بیشتر محتوی جسم سلولی نورونها)بخش خاکستری .◘
 (اجتماع بخش های میلین دار نورونهاست)بخش سفید. ◘
 

شامل تعدادزیادی عصب است  )دستگاه عصبی محیطی.2
که از مجموعه ای از آکسون ها یا دندریت ها ویا هردو آنها  

 .(تشکیل شده است
 :انواع

 .پیام عصبی را از اندامها به مغز می برد: اعصاب حسی ◙
پیام عصبی را از مغز ونخاع به ماهیچه  :اعصاب حرکتی ◙

 .ها یا غده ها می برد
مجموعه ای از تارهای حسی وحرکتی  :اعصاب مختلط ◙

 .هستند
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 کدام یک از پیام های حسی به تاالموس وارد نمی شوند؟. 1
 لمس(4تعادلی                               ( 3درد                        ( 2بینایی               (1
 

متصل شده وباز شدن آن   ...........انتقال دهنده ی عصبی که نورون پس سیناپسی را تحریک می کند به کانال. 2
 .شدن پتانسیل غشا می شود........... باعث

 منفی –پتاسیم ( 4مثبت                        -پتاسیم( 3منفی             –سدیم (2مثبت                  -سدیم( 1
 

 .است ..................وتعداد آن ها..................سلول های پشتیبان در بافت عصبی نسبت به نورون ها (3
 کمتر -بزرگتر( 4بیشتر                   -بزرگتر(3کمتر            –کوچکتر (2بیشتر          -کوچکتر(1
 

 مغزی ناشی از عملکرد کدام نوع  بافت است ؟–سد خونی .4
 عصبی( 4ماهیچه ای                  ( 3پیوندی                         ( 2پوششی                  (1
 

 پتاسیم بیش تر در چه مناطقی قرار دارد؟ -در نورون های حسی  میلین دار، پمپ های سدیم.5
 گره رانویه آکسون(4غالف میلین آکسون                (3گره رانویه دندریت          ( 2غالف میلین دندریت       (1
 

 در غشای نورون ، چند نوع پروتئین در جابجایی یون های سدیو وپتاسیم دخالت دارند؟. 6
 پنج نوع(3چهار نوع                           (3سه نوع                         (2دو نوع                         (1
 

 در مورد غالف میلین ، کدام عبارت نادرست است؟(7
 .بر سطح خارجی آکسون ودندریت قرار می گیرد(1
 .توسط یک دسته از سلول های غیر عصبی ویژه ساخته می شود(2
 .باعث افزایش سرعت سیر پیام عصبی در طول رشته ی عصبی می شود( 3
 .سبب افزایش تماس غشای سلولی رشته ی عصبی با محیط اطراف می شود(4
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 .پتاسیم  واقع در غشای نورون ها ، کدام عبارت نادرست است  –د رارتباط با پمپ سدیم . 8
 افزایش بار مثبت در بیرون از سلول(2ایجاد پتانسیل آرامش در سلول                                  (1

 منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یونها ی با بار منفی( 4انتقال یون ها با بار مثبت به دو سوی غشا                 (3
 

با فرض اینکه در انسان ، تراکم  یون پتاسیم داخل نورون شدیدا کاهش یافته وسدیم درون سلول انباشته شده .9
 .در برقراری پتانسیل آرامش اثر سوءدارد............است،

 باز شدن کانالهای دریچه دار پتاسیمی( 2پتاسیم                          –فعالیت پمپ سدیم ( 1
 در غشا ATPفعلیت پروتئین هیدرولیز کننده ی ( 4بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی       ( 3
 

 است؟..................... چگونگی آزاد شدن هیستامیناز ماستوسیت ها همانند.10
 ترشح پتاسیم به لوله  ی پیچ خورده ی دور(2تراوش اسید اوریک به کپسول بومن                           ( 1

 خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی(4خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل           (3
 

 است؟....................... چگونگی ورود سدیم به نورون در شروع پتانسیل عمل ، همانند. 11
 ترشح یون هیدروژن به لوله ی پیچ خورده ی نزدیک( 1
 آزاد شدن نور اپی نفرین از نورون پیش سیناپسی(2
 ترشح هستامین وهپارین از بازوفیل ها(3
 خروج یون کلسیم از سبکه ی سارکوپالسمی هنگام انقباض( 4
 

 عمده ترین اتفاقی که می افتد کدام است؟+ 40به-65برای رسیدن پتانسیل غشای نورون حسی از . 12
 .کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند(2.                         کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند(1

 .کانال های دریچه دار سدیمی وپتاسیمی بسته می شوند(4پتاسیم فعال تر می شوند                                 -پمپ سدیم(3
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 مغز
افکار،عواطف،رفتار ،ادراك،احساس   :نقش

 وحافظه برعهده ی آن است
: 
 مخ◙ 

 مخچه ◙  
 ساقه ی مغز◙ 
 

 :مخ
توانایی یادگیری،حافظه، ادراك وعملکرد :نقش

 .هوشمندانه را دارد
 :ویژگی

 بزرگترین بخش مغز است●
دارای یک الیه ی خارجی چین خورده با  ●

  قشر مخبرآمدگی هاوشیارهای بسیار زیاد بنام 
 .است

نیمکره های مخ از طریق دسته ای از تارهای  ●
به یکدیگر مرتبط   جسم پینه ایعصبی بنام 

 .است
اطالعات  بطور معمول هر نیمکره ی مخ  ●

 .نیمکره های مقابل را دریافت می کند حسی
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 :فواید چین خوردگی های قشر مخ
 .باعث افزایش سطح قشر مخ می شود.1
 .باعث می شود مغز درون جمجمه جا بگیرد.2
 

 (درخت زندگی )مخچه
 پشت ساقه ی  مغز:محل
مهمترین مرکز هماهنگی ویادگیری حرکات الزم برای  :نقش

 .تنظیم حالت بدن وتعادل است
ماهیچه  : کنداندامهایی که اطالعات از آنجا دریافت می

بخشهایی از مغز    +ها،مفصل ها،پوست،چشم ها وگوشها
 .ونخاع که مربوط به حرکات بدن است

 ویزگی ها
از دو نیمکره تشکیل شده که در وسط آن بخشی بنام  ● 

 .کرمینه وجود دارد
آسیب به مخچه باعث تلوتلو خوردن در هنگام راه رفتن  ● 

واعمال غیر ماهرانه می شودوفرد نمی تواند اعمال دقیقی 
مثل رسم خط مستقیم ویا کوبیدن چکش بر روی میخ انجام 

 .دهد
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 ساقه ی مغز
محل:در قسمت پائینی مغز)از یک سمت به 

نخاع واز سوی دیگر به نیمکره های مخ  
(ومخچه متصل است  

 
:بخش ها  

 مغز میانی● 
 پل● 

 بصل النخاع● 
 

: نقش  
انتقال اطالعات درون دستگاه عصبی مرکزی.1  
تنظیم فعالیت های بدن.2  
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مراکزمهم تقویت وانتقال پیام عصبی در باالی ساقه ی 
:مغز  

هیپوتاالموس.2تاالموس.1  
 

:تاالموس  
:نقش  

پردازش اطالعات حسی.1  
گرد آوری اطالعات حسی وتقویت آنهاو ارسال به  .2

 بخشهای مربوطه در قشر مخ
 

:هیپوتاالموس  
:نقش  

همراه با بصل النخاع بسیاری از اعمال حیاتی مربوط به  .1
.فعالیت بدن مانند تنفس وضربان قلب را تنظیم میکند  

مرکز احساس گرسنگی وتشنگی ودمای بدن است.2  
بسیاری از اعمال غده های ترشح کننده ی هورمونها  .3

.راتنظیم میکند  
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شبکه ی گسترده ای از نورونها که  :دستگاه لیمبیک
تاالموس وهیپوتاالموس رابه قسمت هایی از قشر مخ  

 .متصل می کند
 :نقش

نقش مهمی درحافظه ،یادگیری واحساسات مختلف  
 .،ماننداحساس رضایت، عصبانیت  ولذت را بعهده دارد

 و اتصال تاالموس وهیپوتاالموس به قشر مخ
 

 .لوب بویایی مستقیما با لیمبیک در ارتباط  است
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 نخاع
 درون ستون مهره از بصل النخاع تاکمر: محل
 :نقش

از انعکاسهامثل  برخیمرکز.2انتقال پیام ها  .1
 .انعکاس زردپی زیر زانو است

 
 جفت31:تعداداعصاب متصل به آن

 :ریشه های عصب نخایی
محتوی نورونهای حسی اندکه  :ریشه های پشتی .1

اطالعات را ازگیرنده ی حسی به دستگاه عصبی  
 .مرکزی وارد می کنند

محتوی آکسون نورونها ی  :ریشه های شکمی.2
حرکتی اند که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی  

 .مرکزی به ماهیچه ها وغده ها منتقل میکنند
 

 :بخش های نخاع در برش عرضی
شامل جسم سلولی  (:دروسط)بخش خاکستری.1

 نورونهای رابط  +نورونها
محتوی آکسونها ودندریت  (:دراطراف)بخش سفید.2

 ها
عصب نخاعی شامل دندریت نورون حسی وآکسون  

 .نورون حرکتی می باشد
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 راه های محافظت از دستگاه عصبی مرکزی  
 استخوانهای جمجمه وستون مهره ها.1
 پرده ی مننژ.2
 سد خونی مغزی. 3
 

 الیه های پرده ی مننژ
 .از بافت پیوندی ساخته شده:سخت شامه .1
در زیر میکروسکوپ شبیه تارعنکبوت  : عنکبوتیه .2

 .است
دارای مویرگ خونی فراوان است که بافت  : نرم شامه .3

 عصبی را تغذیه می کند
 
 

 مایع مغزی نخاعی
 فضای بین سخت شامه ونرم شامه : محل 
 :  نقش 

از برخورد مغز ونخاع به استخوانها در .2ضربه گیر .1
 حین حرکت جلوگیری می کند

 
سخت شامه در مغز، به استخوان جمجمه متصل است وقطر آن 

 .  از سایر الیه های پرده ی مننژ بیشتر است
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 :مغزی–عامل حفاظت کننده ی سد خونی 
، مغزیسلولهای پوششی دیواره ی مویرگهای 

فاقدمنافذی هستند که در سایر بافتها دیده می 
بسیاری از مواد که در متابولیسم  شوددر نتیجه 

معموال    مغزی نقشی ندارندونیز میکروبها سلولهای
 . نمی توانند وارد مغز شوند

 موادی که از این سد عبور می کنند؟
 دی اکسید کربن. 3اکسیژن. 2گلوکز .1
 

جفت  12+جفت عصب نخایی31)دستگاه عصبی محیطی
 (عصب مغزی

 :بخش های تشکیل دهنده
اطالعات اندام های حسی رابه دستگاه :بخش حسی.1

 .عصبی مرکزی می برد
ارسال پیام های حرکتی را به اندام های  :بخش حرکتی.2

 .حرکتی بعهده دارد
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 :بخش حرکتی دستگاه عصبی مرکزی شامل
 :دستگاه عصبی پیکری شامل. 1

نورونهای حرکتی محیطی که ماهیچه های ●
 (ارادی)اسکلتی را تحریک می کند

 (غیر ارادی)انعکاس های نخاعی●
 

پاسخ های حرکتی مهره  : انعکاس های نخاعی 
داران به محرك های محیطی اند که برای حفظ 

 .حیات آنها انجام می شود
زیرا در انجام آنها اغلب  )بسیار سریع اند:  ویژگی

نخاع ودستگاه عصبی محیطی درگیرند ومغز  
 (نقشی ندارد

 انعکاس زردپی زیر زانو:  مثال
 

 :دستگاه عصبی خود مختار شامل. 2
 

 اعصاب سمپاتیک. 1•
 اعصاب پاراسمپاتیک. 2•
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 ماهیچه ی جلوران       نورون حسی          تحریک نورون حرکتی جلو ران
                                                                 

 
 تحریک ماهیچه ی جلو ران                                                                     

                                    
 نورون رابط                          

 
 

 باز داشتن از فعالیت نورون حرکتی عقب ران                        
 
 
 

 استراحت ماهیچه ی عقب ران                        

       
                        

 مسیر انعکاس زرد پی زیر زانو                         
 

جسم سلولی نورون ها ی حرکتی ورابط در بخش خاکستری نخاع وجسم 
 .سلولی نورون حسی در گره نخاعی یا شوکی قرار دارد

 
سیناپس های نورون حسی با نورون حرکتی چهار سر ران ونورون حرکتی 
ماهیچه ی چهار سر ران با ماهیچه ی چهار سرران ونورون حسی با 

نورون رابط از نوع تحریکی ونورون رابط با نورون حرکتی دو سر ران 
 از نوع مهاری می باشد

48 



 دستگاه عصبی خودمختار
تنظیم کار  + تنظیم انقباض ماهیچه ی قلبی وصاف: نقش 

 غده های آگاهانه
 بخش های تشکیل دهنده

 اعصاب پاراسمپاتیک. 2اعصاب سمپاتیک .1
 

 اعصاب سمپاتیک
 :بدن را در حالت آماده باش قرار می دهد یعنی: نقش 

 افزایش فشار خون.1              
 افزایش ضربان قلب.2              
 افزایش تعداد تنفس. 3              
هدایت  جریان خون به سوی قلب وماهیچه  .4               

 های اسکلتی
 اعصاب پاراسمپاتیک

 :باعث برقراری حالت آرامش می شودیعنی:  نقش
 کاهش فشارخون.1
 کاهش ضربان قلب.2
 آغاز فعالیت گوارشی.3

دستگاه عصبی خود مختار و هیپوتاالموس هر دو کار غده  
 .های درون ریز را انجام می دهند
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 (محتوی جسم سلولی نورون ها)ماده خاکستری                                                                                                                                     

 (مخ،مخچه، ساقه ی مغز)مغز                                                                

 مرکزی                                           
 (محتوی بخش میلین دار نورون)نخاع                                              ماده سفید                                                                    

 
 دستگاه عصبی

 انتقال پیام به دستگاه عصبی مرکزی: حسی                                                                  
                                                                

 (پیام به اندام های حرکتی)فعالیت ارادی                                                                                                              
 پیکری                                                           

 (انعکاس)فعالیت غیر ارادی                                                                              
 محیطی                                          

 .       ن را در حال آماده باش قرار می دهدبد: سمپاتیک                                                                                                                
 و افزایش فشار خون ،افزایش ضربان قلب،افزایش تعداد تنفس)حرکتی                                                                                        

 (هدایت جریان خون به سوی قلب وماهیچه اسکلتی                                                                                

 خود مختار                                                                                   
                                                        

 .بدن را در حالت  آرامش قرار می دهد: پاراسمپاتیک                                                                                                             
 (کاهش فشار خون،کاهش ضربان قلب وآغاز فعالیت های گوارشی)                                                                                      
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 دستگاه  عصبی در جانوران
سر ومغز نداردوتقسیم بندی مرکزی ومحیطی  )هیدر.1

 :شامل(دردستگاه عصبی آن نیست
شبکه ای ازرشته هاست که در تمام  :شبکه ی عصبی 

 بدن جانور پخش شده
 

 :شاملپالناریا کرم پهن . 2
گره های عصبی متشکل  )مغز  =دستگاه عصبی مرکزی •

دسته ای از  )و دو طناب عصبی(ازجسم سلولی نورونها
 (آکسونها ودندریت ها

                                                              
اعصاب کوچک منشعب شده  =دستگاه عصبی محیطی •

 ازدو طناب عصبی

 :شاملحشرات .3
که از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده   مغز1.

 است
که در هر قطعه ی بدن دارای یک  طناب عصبی شکمی2.

گره است که فعالیتماهیچه ی آن قطعه راگنترل می 
 کند
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 بخش های مغز مهره داران در دوران جنینی

 مغز جلویی1.

 مغز میانی2.

 مغز عقبی3.
 

هم ماهیچه های ارادی وهم غیر ارادی انعکاس  
 .دارند

 
نورون وجود  4سیناپس و5در انعکاس زردپی زانو 

 .دارد
در زیر  2و1در مغز چهار بطن وجود دارد که بطن 

جلو مخچه قرار   4جسم پینه ای  وبطن 
نخاعی  –ودرون آنها مایع مغزی . دارد

 .جریان دارد
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 :ویژگی های حشرات
 
 پاهای بند بند  .5دفع اسید اوریک   . 4تنفس نایی    . 3قلب پشتی    .2گردش خون باز وفقدان  شبکه ی مویرگی کامل   . 1
 

 چشم مرکب. 8طناب عصبی شکمی گره دار ومغز چند گرهی    . 7اسکلت خارجی از جنس کیتین   . 6
 
 جمعیت فرصت طلب. 11لقاح درونی    . 10دارای سلول های مشابه فاگوسیت وفاقد دفاغ اختصاصی    . 9 
 
 (93کنکور...........)داخلی ترین الیه ی آن، ........... در انسان، خارجی ترین الیه ی مننژ .1
 .برخالف  در ایجاد سد خونی  مغزی نقش دارد( 2.                برخالف  دارای حفرات کوچک و بزرگی میباشد( 1

 .همانند  در ساختار خود مقادیر فراوانی مایع مغزی  نخاعی دارد( 4.    همانند  از نوعی بافت پیوندی سست ساخته شده است( 3
 

 (93کنکور ..........)بعضی از تارهای عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، میتوانند . 2
 .به کمک پمپ سدیم  پتاسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند( 1
 .اطالعات اندامهای حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند( 2
 .پیامهای عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند( 3
 .به واسطه ی فعالیت نوعی سلولهای عصبی عایق بندی شوند( 4
 

 (93کنکور )چند مورد جمله ی زیر را به طور درستی تکمیل میکند؟. 3
 «میباشد ......... . هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لُب های بویایی به سمت باال قرار دارند، . »

 ب  اپی فیز در پایین اجسام مخطط                      2و  1الف  درخت زندگی در باالی بطن 
 درون نیمکرههای مخ                               د  کیاسمای بینایی در باالی پایکهای مغزی 4ج  بطن 

1)1                          2)2                              3)3                         4)4 
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 کدام بخش سیستم عصبی فقط از ماده ی خاکستری تشکیل شده است؟.1
 مخچه(4تاالموس                          (3نخاع                       (2بصل انخاع                     (1
 

 .کدام دارای یک طناب عصبی شکمی است. 2
 المپری( 4ملخ                         (3عروس دریایی                  ( 2پالناریا                          (1
 

 کدام فاقد گره عصبی است؟.3
 هیدر( 4ملخ                     (3پالناریا                          (2زنبور                         (1
 

 در مورد دستگاه لیمبیک ، کدام عبارت نادرست است؟.4
 .تاالموس را به قشر مخ متصل می کند(1
 شبکه ی گسترده ای از نورون هاست  (2
 .در حافظه ویادگیری نقش دارد(3
 پردازش اطالعات دریافتی وحافظه (4
 

 کدام طناب عصبی فاقد جسم سلولی دارد؟. 5
 پالناریا( 4هیدر                              ( 3انسان                                  (2زنبور                  (1
 

 کدام عبارت در مورد انسان درست است؟.6
 .جفت عصب است41دستگاه عصبی محیطی شامل ( 1
 .فرمان تمام اعمال انعکاسی، از نخاع صادر می شود(2
 .دی اکسید کربن می تواند از سد خونی مغزی عبور کند(3
 .                نخاعی بین عنکبوتیه وسخت شامه قرار دارد-مایع مغزی (4
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 .تمایل پیدا می کند..................باغیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک، بدن انسان به . 7
 کاهش تعداد حرکات تنفسی( 2افزایش برون ده قلبی                                  ( 1

 افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی(4کاهش ترشح غده ی زیر زبانی                     (3
 

 کدام عبارت نادرست است ؟. 8
 .مهم ترین مرکز تصخیخ وهماهنگی بدن مخچه است(1
 .بسیاری از اعمل حیاتی توسط هیپوتاالموس وبصل النخاع تنظیم می شود(2
 مهم ترین مرکز تقویت پیام حسی وحرکتی در ساقه ی مغر ، تاالموس است  (3
 .بیشترین پردازش اطالعات حسی وحرکتی در قشر مخ صورت می گیرد(4
 

 کدام عبارت نادرست است؟. 9
 ..................با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان،

 .تصحیح بعضی فعالیت حرکتی درفرد غیر ممکن می گردد(1
 .همهی اعمال بدن غیر ماهرانه وغیر دقیق انجام می شود(2
 فرد از پیش بینی فاصله ی خود با موانع ناتوان می گردد(3
 .اختاللی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه ی مغز ایجاد می شود( 4
 

 چند مورد از موارد نامبرده می تواندجمله ی زیر را تکمیل کند؟.10
 ......................به طور معمول، انتقال دهنده ی عصبی

 .در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری  را در خون طی می کند(الف
 .در پاسخ به محرك های متفاوتی ساخته وآزاد می شوند(ب
 .پاسخ های سریع وکوتاه مدتی را سبب می شوند(ج
 .متنوع می باشندودر هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند(د
1)1                         2)2                          3)3                         4)4 
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 ......................مرکز تنظیم دمای بدن ،.11
 .از طریق نورون های دستگاه لیمبیک به مرکز تقویت پیام های حسی مرتبط می شود(1
 .به همراه بصل النخاع اعمال غده های ترشح کننده ی هورمون ها را تنظیم  می کند(2
 .از طریق اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک  ضربان قلب را کنترل می کند(3
 .در قسمت پائینی مغز قرار دارد واطالعات درون دستگاه عصبی مرکزی عبور می دهد(4
 

 .در مورد ساختار مغز گوسفند کدام گزینه نادرست است .12
 .بطن وجود دارد4درون مغز ( 2.             تنها رابط نیمکره ی راست وچپ مخ، جسم پینه ای است(1

 .پایک مغز در کنار پل مغز قرار دارد( 4.                                 کیاسمای بینایی در کنار هیپوفیز قرار دارد(3
 

 .،عالوه بر اعصاب خود مختار، دستگاه عصبی پیکری نیز نقش دارد...........در افراد بالغ، در تنظیم. 13
 تنفس همانند تخلیه ی ادرار(2تخلیه ی ادراربرخالف انعکاس استفراغ                                  (1

 زردپی زیر زانو همانند انعکاس بلع(4انعکاس استفراغ برخالف تنفس                                              (3
 

این مسئله  . نوزاد انسان پس از کامل شدن رشد استخوانها وماهیچه ها تا مدتی هنوز هنگام راه رفتن دچارناتوانی است.14
 مربوط به نارس بودن کدام یک از مراکز مغزی نوزاد است؟

 قشر مخ(4پل مغزی                      ( 3مخچه                           (2تاالموس                       (1
 

 .حفره های خونی که از خون پر شده اند در کجای پرده ی مننژ قرار دارند. 15
 داخل سخت شامه( 4داخل نرم شامه      (3بین عنکبوتیه وسخت شامه    ( 2بین نرم شامه وعنکبوتیه       (1
 

 در هنگام شرکت در مسابقه ی ورزشی،فعالیت اعصاب سمپاتیک ، کدام یک را کاهش می دهد؟.16
 فشار خون(4ترشحات بزاق    (3خون رسانی به ماهیچه ی اسکلتی           ( 2تعداد تنفس      (1
 

 در کدام جانور، تمام گره های عصبی در مغز قرار ندارد؟. 17
 لمور(4زنبور عسل                              (3پالناریا                     (2وزغ                    (1
 
 

58 



 محل محرک نوع گیرنده

 پوست تغییر دمای محیط گیرنده ی دما

گرما وسرمای +آسیب بافتها گیرنده ی درد
 شدید

 بیشتر بافتها واندامها

گیرنده ی  
 مکانیکی

حرکت،فشار،کشش  
 وارتعاش

پوست،گوش،دیواره  
ی برخی 

رگهاوماهیچه ی 
 اسکلتی

 چشم نور گیرنده ی نور

گیرنده ی  
 شیمیایی

 زبان وبینی مواد شیمیایی
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سلولهای تمایز یافته ای که محرك  :حسگیرنده های 
ها را شناسایی می کنند واثر آنهارا به پیام 

 .عصبی تبدیل می کنند
 :گیرنده های حسی پوست شامل

 گیرنده ی سرما.1
 گیرنده ی گرما. 2
 (در عمق)گیرنده فشار.3
 گیرنده لمس.4
 (برهنه وفاقد بافت پیوندی در اطراف)گیرنده درد.5
 

 هیپو تاالموس: مرکز اصلی دمای بدن 
 

گیرنده های مکانیکی در  : گیرنده  های کششی 
ماهیچه های اسکلتی  حساس به تغییرات طول 

 ماهیچه
وضعیت قسمتهای مختلف بدن رابه دستگاه : نقش 

 عصبی مرکزی اطالع می دهد
گیرنده ی مکانیکی در  :  گیرنده ی فشار خون  

 دیواره ی برخی از رگها
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:             گیرنده های حسی   

تبدیل اثر محرك ها به پیام عصبی. 2شناسایی محرك ها  1: نقش  
سراسر بدن اما بیشتر در اندام های حسی:  موقعیت   
 

.پاسخ می دهند(تغییر طول ماهیچه)گیرنده های مکانیکی به محرك هایئ ارتعاش،لمس،حرکت وکشش  
 

.گیرنده ها دندریت هایی از یک یا چند نورون حسی هستند  
 اغلب دندریت های گیرنده ها، را پوششی از بافت پیوندی  احاطه کرده است بجز گیرنده ی درد

 
.اگر محرك های مختلف شدید باشند  گیرنده ی درد را نیز تحریک می کنند  
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 برای دیدن وتشخیص فاصله ها :  چشم  
 :الیه های چشم از خارج به داخل

 (داخلی)شبکیه.3( میانی)مشیمیه .2(  بیرونی)صلبیه.1
 

الیه ی محکم وسفید رنگ از بافت پیوندی که کره ی :   صلبیه
قرنیه چشم را  می پوشاندودر جلو چشم شفاف است و

 .نام دارد
 

را بوجود می عنبیه در جلوچشم بخش رنگین بنام :مشیمیه
 .آورد

 
سوراخ وسط عنبیه که توسط ماهیچه های صاف وسط : مردمک

تحریک اعصاب )عنبیه تنگ وگشاد می شود
 سمپاتیک  وپاراسمپاتیک باعث تحریک این عمل 

 (می شود            
 مسیر های عبور نور در چشم 

 زجاجیه      شبکیه(      همگرایی نور)زاللیه         مردمک       عدسی (       همگرایی نور)قرنیه
 

 لوب پس سری مغز                   عصب بینایی                                                                        

 در نور کم باتحریک سمپاتیک ماهیچه ی شعاعی عنیبه منقبض 
 شده وقطر مردمک افزایش می یابد ودر نور زیاد با تحریک اعصاب  
پاراسمپاتیک وانقباض عضالت حلقوی عنبیه  قطر مردمک کم می  

 .شود
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وسیله ی رشته هایی به ماهیچه مژکی  ب:عدسی چشم
 .متصل می شود

 متمرکز کردن نور بر روی شبکیه  :نقش
 کمنگاه می کنیم قطر عدسی  دوروقتی به اشیاء  :تطابق

زیاد  قطر عدسی  زدیکمی شود وهنگام دیدن اشیاء ن
 می شودتا تصویر بر روی شبکیه تشکیل شود

 شبکیه
 :انواع گیرنده 

 سلولهای استوانه ای. 2سلولهای مخروطی.1 
 

 سلولهای مخروطی
 ویزگی  

به ما توانایی  .2در نور قوی بیشتر تحریک می شود.1       
دیدن رنگ وجزئیات ظریف اشیاء را میدهدتا تصاویر  

 دقیقی ببینیم
 سلولهای استوانه ای

 در نور ضعیف بیشتر تحریک می شود:ویژگی
پیام عصبی ایجاد شده در گیرنده های نوری  : عصب بینایی 

 .را به مغز می برد
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محلی در امتداد محور نوری بر روی  : زرد لکه ی
 .شبکیه که در دقت وتیز بینی دخالت دارد

ماده ژله دای وشفافی که در فضای پشت  : زجاجیه
 .عدسی چشم قرار دارد

 حفظ شکل کروی چشم: نقش 
 

 مایع شفاف فضای جلو چشم:  زاللیه 
مواد غذایی واکسیژن مورد نیاز عدسی وقرنیه : نقش 

را فراهم می کندومواد دفعی آنها را جمع آوری  
 .می کندتا از طریق خون دفع شود

 
 بیماری های چشم

نزدیک  .3آب مروارید.2پیر چشمی1.
 آستیگماتیسم.5دوربینی.4بینی

 
قرنیه وعدسی فاقد رگ خونی هستند وبوسیله ی  
انتشار مواد از طریق زاللیه مواد دریافت می  

 .کنند
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با افزایش سن ممکن است عدسی چشم سفت  :  پیر چشمی 
 .وانعطاف آن کم شود وقدرت تطابق آن کاهش یابد

 با عینک های مخصوص: راه درمان 
 
 

اگر با افزایش سن ،عدسی کدر شودوبه تدریج :آب مروارید
 .بینایی کاهش یابد

خارج کردن عدسی کدر شده با جراحی و : راه درمان 
 استفاده از یک عدسی مصنوعی

 
اگر کره ی چشم بیش از اندازه بزرگ  : نزدیک بینی 

در جلوشبکیه تشکیل شده وفرد  دور شودتصویر اشیای 
 .اشیای دور راواضح نمی بیند 

 استفاده از عدسی واگرا:  راه درمان 
 

اگرکره ی چشم بیش از اندازه کوچک شود تصویر  : دوربینی
 .اشیای نزدیک درپشت شبکیه تشکیل می شود

 استفاده از عدسی همگرا:راه درمان 
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اگرسطح عدسی یا قرنیه کامال صاف نباشد : آستیگماتیسم
پرتو های نور بطور نامنظم به همدیگر می رسند،روی یک  
نقطه ی شبکیه متمرکز نمی شوندوتصویر واضحی بوجود  

 نمی آید
 

استفاده از عینکی که عدسی آن عدم یکنواختی  :راه درمان
 .انحنای قرنیه یا عدسی چشم را جبران کند
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 چهار مزه ی اصلی
 نوك زبان: شیرینی .1
 کناره های زبان: شوری  .2
 کناره های زبان:ترشی  . 3
 عقب زبان: تلخی  .4

 :اجزای جوانه ی چشایی
( عدد100تا50)سلول چشایی. 2منفذ چشایی 1.

 (اطراف سلول چشایی)سلول نگهبان . 3
 چگونگی ایجاد پیام عصبی مربوط به مزه

باحل شدن مولکولهای غذا در بزاق،این مولکولها به  
پروتئین های غشای سلولهای گیرنده متصل 

شده واین سلولها پیام عصبی تولید کرده وبه  
 .مغز فرستاده می شود

 
گیرنده ی شیمیایی که : گیرنده ی بویایی 

 بوهاراتشخیص می دهند
 سقف حفره ی بینی: محل

 ترکیبات شیمیایی موجود در هوا   :محرك 
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 الله ی گوش                                          
 جمع آوری صداهاوانتقال به  گوش میانی      گوش بیرونی                                            

 مجرای گوش                                              
 غده های عرق تغییر. 2دارای موهای ظریف برای تصفیه هواو . 1)                                           

 (شکل یافته برای ترشح موم تا از ورود مواد خارجی جلوگیری کند                                                     
 بخشهای 

 چکشی ●      گوش                                              
 سندانی                  انتقال ارتعاشات پرده ی صماخ ●گوش میانی    استخوانها                        

 رکابی                      به محفظه ی داخل گوش میانی ●                                                              
 
 
 

 در شنوایی نقش دارد      حلزون گوش                                                             
 گوش درونی                   

 در تعادل نقش دارد     سه مجرای نیم دایره ای                                            
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 دو سوم بخش انتهایی مجاری گوش وکل گوش میانی   ●
 .وداخلی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شود

استخوان چکشی روی پرده ی صماخ قرار داشته ورکابی   ●
 .با گوش درونی در ارتباط است

 :عصب گوش شامل
شنوایی که ازبخش حلزونی منشاء می گیرد وبه 1.

 .لوب گیجگاهی مغز پیام می برد
تعادل  که از مجاری نیم دایره ای منشاء گرفته 2.

 وپیام را به لوب پس سری مغز می برد
 لوب های مغز

 پردازش اطالعات بینایی:لوب پس سری .1
 لوب آهیانه.2
 پردازش اطالعات شنوایی: لوب گیجگاهی .3
 لوب پیشانی  .4
 

مناطق خاصی از  :  محل پردازش اطالعات حسی ●
 مخ

سه شیار در هر نیمکره آن را به چهار قسمت تقسیم  
 .می کندویک شیار عمیق در وسط وجود دارد
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سلول های مژك دار مجاری نیم دایره ای ،گیرنده های تعادلی وسلول های مژکدار بخش حلزونی گیرنده های صوتی  ●
 .هستند

 
 .عدسی چشم دارای  ساختار سلولی است  ● 

 
 .مشیمیه ی رنگدانه دار از انعکاس نور در داخل کره ی چشم جلوگیری می کند● 

 
 .ماهیچه های مژکی بخشی از مشیمیه هستند● 

 
گیرنده های تعادلی وشنوایی در گوش، گیرنده ی فشار،کشش، ارتعاش ،گیرنده ی خط جانبی در ماهی ها  وگیرنده   ● 

 .ی پژواك در خفاش هااز نوع مکانیکی است
 چرا؟. جانوران خونگرم  در تاریکی آسان تر  توسط مار زنگی موقعیت یابی می شوند

 
خفاش ها برای جلوگیری از کر شدن در هنگام تولید امواج  با انقباض ماهیچه هایی در گوش میانی  حساسیت شنوایی  

 .خود را کاهش داده وبرای درك پژواك های حاصل بالفاصله این ماهیچه ها را به حالت استراحت در می آورند
 
  (93کنکور.)میباشد........... را دارد، فاقد ............ ترین  هر جانوری که ساده 
 دستگاه عصبی  همولنف( 2                             ی نوری  هومئوستازی  گیرنده( 1

 گردش خون بسته  گوارش برون سلولی( 4         دستگاه گردش مواد  سلولهایی با زوائد حرکتی( 3
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 .متصل اند...................ماهیچه ی مژکی به . 1
 مشیمیه(4قرنیه                        (3صلبیه                       (2شبکیه                                (1
 

 پیام های ایجاد شده در کدام،به لوب پس سری قشر مخ منقل می شود؟.2
 گیرنده های لمسی(4بخش حلزونی گوش     (3سلول های استوانه ای شبکیه   ( 2مجاری نیم دایره ای      (1
 

 در کدام ، ماهیچه های صاف وجود دارد؟.3
 عنبیه(4شبکیه                        (3صلبیه                        (2قرنیه                               ( 1
 

 پیام های عصبی گوش داخلی به کدام بخش ارسال می شود؟. 4
 3    1 4   2           4و3(4                  4و1(3                      3و2(2                                2و1(1
 
 
 
 
 

 کدام یک را می توان، درون ساقه ی مغز مشاهده کرد؟. 5
 4بطن(4درخت زندگی                   (3اجسام مخطط               (2مغزی                        2و1بطن(1
 

 کدام عمل به مایع شفاف چشم اختصاص دارد؟.6
 حفظ شکل کروی چشم(4دقت وتیز بینی        (3جمع آوری مواد زاید              (2تغذیه ی شبکیه                      (1
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 کدام عبارت به درستی بیان شده است؟.7
 .بیشتر انواع بی مهره گان، می توانند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند(1
 .طول عمر برخی گلبول های سفید انسان در حدود چند ساعت تا چند هفته است(2
 .در دیواره ی برخی رگ های خونی انسان،گیرنده های مکانیکی حساس به فشار خون وجود دارد(3
 .هیپوتاالموس به همراه بصل النخاع برخی از اعمال حیاتی مربوط به فعالیت های بدن انسان را تنظیم می کند(4
 

 محلی که عصب بینایی از شبکیه چشم انسان خارج می شود؟. 8
 محتوی گیرنده های نوری است(2.                              فاقد سلول های استوانه ای است(1

 .در امتداد محور نوری کره ی چشم قرار دارد(4.                                در دقت وتیز بینی اهمیت دارد(3
 

 کدام عبارت صحیح است؟.9
 .در رشته های میلین دار،انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام می گیرد(1
 .عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نقطه ی شبکیه،می تواند نشانه ی آستیگماتیسم باشد( 2
 .در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نیم دایره ای به پیام عصبی تبدیل وبه مغز ارسال می شود. 3
 .در روی زبان پنجاه تا صد جوانه ی چشایی وجود دارد وهر جوانه هزاران سلول چشایی دارد. 4
 

 کدام عبارت صحیح است؟. 10
 .عنبیه بخشی از مشیمیه است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد(1
 .عنبیه به واسطه ی عضالت خود قطر عدسی را تغییر می دهد(2
 .عدسی چشم در هنگام دیدن اشیای دور ، نازك تر وکشیده تر می شود. 3
 .قرنیه ی چشم مواد دفعی خود رابه مویرگ های زجاجیه منتقل می کند(4
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کدام گزینه در مورد انسان درست است؟.11  
.پیام های بینایی از چشم مستقیما به لوب پس سری قشر مخ می روند(1  
.محرك های نوری در سلول های استوانه ای ومخروطی پردازش می شوند( 2  
در هر جوانه ی چشایی،سلول های چشایی با نورون های حسی سیناپس دارن(3  
.همه ی پیام های حسی در تاالموس تقویت می شوند(4  

 
کدام گزینه نادرست است؟.12  

.دارند....................... ،................. همه ی جانوران دارای   
پرده ی مننژ -دیافراگم( 1  
گردش خون بسته -دفاع اختصاصی( 2  
گردش خون باز -سلول های فاگوسیت مانند(3  
چشم مرکب-تنفس نایی(4  

 
. کدام عبارت صحیح است. 13  

.در رشته های بدون میلین، انتقال پیام عصبی کند تر است(1  
.نوك زبان فقط به مزه ی شیرینی حساسیت نشان می دهد(2  
.با ارتعاش مایع درون  حلزون گوش،مجاری نیم دایره ای نیز به حرکت در می آید(3  
.هنگامی که نور از اشیای دور به چشم می رسد،تحدب عدسی کم تر می شود(4  

 
کدام یک، فاقد جسم سلولی نورون هاست؟. 14  

ریشه پشتی اعصاب نخاعی(4بخش خاکستری نخاع       (3ریشه ی شکمی اعصاب نخاعی      (2قشرمخ           (1  
 

کدام یک در سطوح خارجی مغز گوسفند مشاهده نمی شود؟.15  
اپی فیز(4پایک های مغزی               (3کرمینه                 (2کیاسمای بینایی              (1  
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 جانور نقش نوع گیرنده

 احتماال در تمام جانوران تشخیص محل آسیب دیده درد

قاعده ی موهای سبیل گربه  تشخیص اشیاء نزدیک در تاریکی لمس
 وخرس

گیرنده ی مکانبکی  
 (خط جانبی)

تشخیص اجسام متحرك وساکن پیرامون 
 ماهی

 ماهی

روی شاخک جنس نر نوعی   تشخیص حضور جانور ماده گیرنده ی شیمیایی
 پروانه ی ابریشم

چشم جامی  
ساده ترین  )شکل

 (گیرنده ی نوری

 کرم پالناریا تعیین شدت نور وجهت آن

دیدن رنگها  .2تشخیص جزئی ترین حرکات .1 چشم مرکب
وپرتوهای فراء بنفش برای رد یابی گلهای 

بعضی حشرات مثل )تولید کننده ی شهد
 (زنبور عسل

 خرچنگ ها وحشرات
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 جانور نقش نوع گیرنده

 بسیاری از حشرات برای گرده افشانی گیاهان توسط حشرات فراء بنفش

در  =بعضی از مارها مثل مار زنگی موقعیت شکار را تشخیص می دهد فروسرخ
انسان این موج بصورت گرما حس  

 .می شود

گیرنده ی 
درخط  )الکتریکی

 (  جانبی

تشخیص میدان الکتریکی ضعیف تولید شده 
 (گربه ماهی)توسط طعمه

با ایجاد آشفتگی در خطوط میدان الکتریکی  
 (در مار ماهی)اشیاء را تشخیص می دهد

 گربه ماهی  ومار ماهی

ایجاد تصویری از محیط با تجزیه وتحلیل  پزواك سازی
 پژواك

خفاش ها ،دولفین هاوبه مقدار  
 کمتر وال ها
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 در ساختار  گیرنده ی نور کدام،سلول وجود ندارد؟. 1
 شته(4پالناریا                          (3اوگلنا                      (2خرچنگ                             (1
 

 .، با بقیه تفاوت اساسی دارد.................نوع گیرنده ی.2
 روی شاخک نوعی پروانه ی ابریشم نر(2موجود در قاعده ی سبیل گربه                                             (1

 حساس به تغییرات طول عضله ی چهار سر ران(3موجود در ساختار کاپوالی ماهی حوض                                (3
 

 .............  همه ی . 3
 .بی مهره گان، قلب منفذ دار دارند(2جانوران دارای چشم مرکب حشره اند                                (1

 .حشرات،چشم مرکب دارند(4ماهیان استخوانی، اوره دفع می کنند                               (3
 

 کدام عبارت نادرست است؟. 4
 .در چشم پالناریا، سلول های تیره رنگ دارای رنگیزه های  بینایی هستند(1
 .در هر واحد مستقل چشم مرکب زنبور،تعدادی سلول گیرنده وجود دارد(2
 .در چشم جامی شکل،آکسون های سلول های گیرنده ی نور،عصب بینایی را می سازد(3
 انواعی از حشرات به کمک چشم مرکب ،قادر به دیدن پرتوهای فرابنفش می باشند(4
 

 الف وب به ترتیب کدام اند؟(گیرنده ی حسی پوست انسان)در طرح مقابل.5
 دندریت -بافت پوششی(4آکسون     -بافت پیوندی(3بافت پیوندی دندریت           (2آکسون          -بافت پوششی(1

 الف        ب              
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کدام از اجزای چشم پروانه ی مونارك است؟. 6  
عدسی ومردمک(4عنبیه                           (3قرنیه                       (2مردمک                     (1  
 

کدام گزینه در مورد چشم جامی شکل پالناریا صحیح است؟.  7  
.سلول های جام ،کل سلول های گیرنده ی نور را می پوشاند(1  
.عصب بینایی همانند عصب بینایی انسان شامل آکسون سلول های گیرنده ی نور است(2  
.سلول های جام حاوی مولکول های رنگیزه بینایی هستند(3  
.نور تابیده شده از سمت راست فقط چشم راست را تحریک می کند(4  

 
در کدام یک طناب های عصبی بیشتری وجود دارد؟.8  
ملخ(4پالناریا                             (3کرم خاکی                            (2هیدر                    (1  
 

محافظت می شود؟.....................در همه ی مهره داران،نخاع توسط.9  
مهره ها(4نخاعی              –مایع مغزی (3استخوان ها                                (2مننژ                       (1  
 

.است.............هیدر ، فاقد. 10  
گوارش درون سلولی(4اندام حس سری          (3بازوهای گزنده                (2جسم سلولی نورون                     (1  
 

ملخ فاقد کدام یک است؟11  
دستگاه عصبی محیطی(4طناب های عصبی موازی     (3تنفس نایی                   (2همولنف                               (1  
 

گیرنده ی عصبی است؟...................طناب عصبی وجود داردکه.................در نوزادپروانه ی کلم.12  
فاقد-یک(4دارای چندین             -یک(3فاقد            -دو(2دارای یک                     -یک(1  
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موادی هستند که سلولهای خاصی آنها را به  :هورمونها
 .درون خون ترشح می کنند

سلولهایی که تحت تاثیر هورمون قرار  : سلولهای هدف 
 .می گیرند

 
 چهار عمل اصلی هورمونها      

تنظیم فرایند های مختلف مثل رشد ،نمو،رفتار  •
 وتولید مثل

 ایجاد هماهنگی بین تولید،مصرف وذخیره ی انرژی•
حفظ حالت پایدار بدن مانند ثابت نگه داشتن مقدار •

 آب ونمکها ی مختلف درون بدن
وادار کردن بدن به انجام واکنش در برابرمحرك ها  •

 مانند ستیز وگریز 
 

 عوامل موثر در دستور هورمون به سلول هدف
 نوع هورمون.1
نوع سلول هدف.2  
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 اثرات هورمونها برسلولهای مختلف
 ساختن پروتئین های   ویژه1.
 فعال کردن آنزیم خاص2.
 تغییر نفوذ پذیری غشاء3.
 وادار کردن سلول به ترشح هورمون دیگر4.
 تحریک سلولهای عصبی یا ماهیچه ای5.



 

 
 .اندامی که سلولهای آن موادی را ترشح می کنند:غده 

 انواع غده
غده ای که موادخاصی را به درون :برون ریز1.

مانند .    ترشح میکند( مجرا)ساختار لوله مانند
غده های ترشح کنند ه ی .غده های عرق،بزاقی

 آنزیم های گوارشی
اندامی که کار اصلی آن ترشح هورمون  :ریزدرون 2.

،  هیپو تاالموس، (اپی فیز)مانند پینه آل .است
 هیپوفیز،تیروئید،فوق کلیوی،تخمدان ،بیضه

 
 

 هورمون ها عالوه بر غده های های درون ریز از سلول های  
 .  درون ریز نیز ترشح می شود

 
 :بعضی از سلول های درون ریز عبارتند

 سلول های ترشح کننده ی گاسترین : در معده
 در روده ی باریک سلول های ترشح کننده ی سکرتین
 در کبد وکلیه سلول های ترشح کننده ی اریتروپویتین

 در قلب  سلول های ترشح کننده ی پپتید های دهلیزی
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 غده ی درون ریز                                
 دستگاه درون ریز

 سلولهای درون ریز    مغز،معده،روده ی باریک،کلیه،قلب                                
 

 .بخش برون ریز      آنزیم های گوارشی می سازد                     
 کاهش قند خون:    پانکراس                                     هورمون انسولین  

 بخش درون ریز                    
 افزایش قند خون :  هورمون گلوکاگون                                                   

  
 

 وقتی از غده ی فوق کلیوی ترشح     )به عنوان هورمون عمل میکند                  
 (شود                                              

 اپی نفرین 
 وقتی از سلول )به عنوان انتقال دهنده ی عصبی عمل می کند                   
 (عصبی ترشح شود                   
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 .پیک شیمیایی آن انتقال دهنده ی عصبی نامیده می شود: دستگاه عصبی دستگاه های موثر در       

 هماهنگی فعالیت های
 پیک شیمیایی آن هورمون می نامند: دستگاه درون ریز                            دن   ب 
 
 

 گیرنده:  روش شناسایی سلولهای هدف توسط هورمون  
 

قرار دارد واز نظر شکل سه بعدی به گونه ای است که (سیتوپالسم یا هسته)مولکولی که روی سلول یا درون سلول : گیرنده 
 .جفت وجور می شود( هورمون)فقط با ماده ی  شیمیایی 
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 تفاوت دستگاه درون ریز ودستگاه عصبی

نوع پیک  
 شیمیایی

 محل رسیدن طول عمر زمان عمل محل آزاد شدن

انتقال دهنده ی  
 عصبی

پس از عبور از فضای سیناپسی به  کوتاه سریع دستگاه عصبی
 سلول پس سیناپسی مجاور میرسد

ازمایع میان بافتی وارد خون شده   طوالنی کند دستگاه درون ریز هورمون
 تا به سلول هدف برسد
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 (از آمینواسید تغییر شکل یافته ویا پروتئین تشکیل شده اند(هورمونهای آمینو اسیدی                 
 انواع

 (از کلسترول تشکیل شده اند)هورمونهای استرئیدی    هورمونها

 

 هورمونهای آمینو اسیدی
 هورمونهای تیروئیدی،انسولین گلوکاگون وهورمون رشد: مثال 

 (درون هسته قرار دارد تیروکسینگیرنده ی )روی غشاءسلول: محل گیرنده 
 مراحل عمل   

 به گیرنده شکل مولکول گیرنده تغییر می کند( پیک اول)با اتصال هورمون1.

 می شود(آدنوزین مونوفسفات حلقوی)این تغییر شکل سبب ایجاد پیک دومین 2.

 .پیک دومین سبب فعال یا غیر فعال شدن یک آنزیم یا زنجیره ای از آنزیم ها میشود3.

 .فعالیت سلول هدف در اثرتغییر عملکرد آنزیم یا آنزیم هاتغییر می کند4.
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 نحوه ی عملکرد هورمون گلوکاگون
اتصال هورمون گلوکاگون به گیرنده ی خوددر سطح  1.

 سلول جگر
فعال شدن آنزیمی که آدنوزین تری فسفات را به 2.

 .آدنوزین مونوفسفات حلقوی تبدیل میکند
آدنوزین مونوفسفات حلقوی یک یازنجیره ای از آنزیم 3.

 .ها را فعال می کند
 .گلیکوژن به تعدادی مولکول گلوکز تجزیه می شود4.

 هورمونهای استروئیدی
( استروژن ،پروژسترون وتستوسترون)مثال هومونهای جنسی

کورتیزول و )هورمونهای قسمت قشری غده ی فوق کلیوی
 (آلدوسترون

 نحوه ی عمل        
هورمونهای استروئیدی در لیپید حل شده وبه راحتی از  1.

 .غشاء عبور می کنند
هورمونهای استروئیدی به گیرنده ی خود درسیتوپالسم  2.

 .یا هسته ی سلول هدف متصل می شوند
 .فعالیت سلول تغییر پیدا می کند3.
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 اگر زیاد شدن هورمون در خون،سر انجام سبب: خود تنظیمی منفی                     
 کاهش مقدار تولید یا ترشح همان هورمون شود وبالعکس            انواع         

   ود تنظیمیخ

 اگر افزایش مقدار هورمون درخون سبب افزایش                         :خود تنظیمی مثبت       ورمونها ه
 .مقدار تولید وکاهش هورمون در خون سبب کاهش تولید آن شود                           

 
 

 مراکز اصلی کنترل سایر غده های درون ریز
 غده ی هیپوفیز.  2غده ی هیپوتاال موس1.

 
 

 :  نقش غده ی هیپوتاالموس 
 هماهنگی فعالیت های دستگاه عصبی ودرون ریز.1
 تنظیم بسیاری اعمال بدن مثل دمای بدن،فشار خون و احساسات.2
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 سبب می شود هیپوفیزپیشین هورمون خاصی: هورمون آزاد کننده                      
 را بسازد سپس آن را ترشح کند                                                                                    

 سبب می شود هیپوفیز پیشین ترشح یکی از  :هورمونهای       هورمون مهارکننده  
 هیپوتاالموس                                        خود را کاهش دهد

 انقباضات رحم در هنگام زایمان.2خروج شیر از غده ی پستانی . 1: اکسی توسین                           

 
 غلیظ شدن ادراربرای حفظ آب بدن(       ADH)ضد ادراری                           

 
ساخته شده   هیپوتاالموسهورمونهای اکسی توسین وضد ادراری توسط آکسونهای •

 .  ذخیره وترشح می شود هیپوفیز پسینولی در 
 

 :بخش های هیپوفیز 
 (عقبی)پسین . 3میانی. 2(جلویی)پیشین..1    
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 تنظیم سوخت وساز بدن  .1                                                      

 افزایش رشد طبیعی مغز،استخوانها. 2تولید وترشح                              غده ی
 (در کودکان)وماهیچه ها هورمونهای تیروئیدی                تیروئید 

 (در بزرگساالن)افزایش هوشیاری.3(       اسیدآمینه ی تیروزین+ید)                
 

 اگر نمک های ید در غذا کم شود غده ی تیروئید در نتیجه ی تالش: | گواتر
 بیشتر برای ساختن هورمونهای تیروئیدی بزرگ شده  که به آن گواتر             
 .می گویند             

 
 (در کودکان)کاهش رشدوعقب افتادگی ذهنی.1کم کاری تیروئید       . 1                    

 (بزرگساالن)کمبودانرژی،خشکی پوست وافزایش وزن.2(         هیپو تیروئیدیسم)    ی بیماریها
 مربوط به

 افزایش تعداد ضربان.3اختالالت خواب.2بی قراری. 1پرکاری تیروئید          . 2        تیروئید
 کاهش وزن.4قلب(       هیپرتیروئیدیسم)                       

92 



                          از غده ی تیروئید ترشح می شود                                                    
 با افزایش رسوب کلسیم در استخوانهاکلسی تونین                                    

 میدهد کلسیم خون را کاهش                                 هورمونهای موثر
 درتنظیم کلسیم    

 از غده ی پارا تیروئید ترشح می شودپارا تیروئید           خون                     
 کلسیم خون را افزایش میدهد                                                                   

 
 

 را وادار می کند که بافت استخوانی راتجزیه کنند سلولهای استخوانی. 1چگونگی افزایش     
 سبب افزایش بازجذب کلسیم از ادرار می شود کلیهدر .2کلسیم  خون          
 شده که آن هم در روده ها سبب افزایشDسبب فعال شدن ویتامین. 3توسط غده ی         

 جذب کلسیم می شود                   پاراتیروئید
 

 برای ترشح بعضی مواد از سلولها الزم است.2انقباض ماهیچه ها. 1:   نقش کلسیم
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                                                                    (هورمونهای ستیز وگریز)                                     

 افزایش )آماده کردن بدن برای مواقع اضطراری:  هورمونهای اپی نفرین ونور اپی نفرینبخش مرکزی                      
 (  ضربان قلب،فشار خون،قند خون وافزایش جریان خون به قلب وشش                                                                                  

 غده فوق  
 کلیوی

 پروتئین هارا به گلوکز  )مقدار انرژی دردسترس بدن را زیاد میکند:  هورمون کورتیزول                                                   
 (می شکند ا انرژی را افزایش دهد                                                                                   

 بخش قشری                                
 

 با کاهش دفع سدیم از ادرارسدیم خون را زیاد کرده تا فشار  . 1هورمون آلدوسترون                                                    
 باعث میشود کلیه ها پتاسیم را به داخل  ادرار.2خون باال رود                                                                                                 

 دفع کنندوپتاسیم خون کاهش دهند                                                                                                  
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 (از نظر مدت زمان پاسخ دهی)عوامل موثر در پاسخ به موقعیت های تنش زا
 هورمونهای بخش قشری فوق کلیوی  >هورمونهای بخش مرکزی  >دستگاه عصبی سمپاتیک 

 
 بخش درون ریز پانکراس           سلولهایی بنام جزایر النگرهانس

 
 میدهد کاهشبا افزایش تولید وتجمع گلیکوژن در کبد،قند خون را .ا: ترشح انسولین نقش سلولهای         

 با جذب گلوکزتوسط سلولهای ماهیچه ای وتبدیل آن به گلیکوژن    . 2جزایر النگرهانس                              
 میدهد انرژی را افزایش                                                           

 گلیکوژن ذخیره در کبدبه گلوکز تبدیل وبه داخل خون آزاد   :  ترشح گلوکاگون                                 
 میکند                                                                                   

 به دلیل حمله دستگاه ایمنی خودی به جزایر النگرهانس   (:وابسته به انسولین)انواع دیابت        نوع یک  
 تولید انسولین کاهش می یابد                                                                                           

 به دلیل کاهش تعداد گیرنده های انسولین:  شیرین                نوع دو   
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با افزایش گلوکز خون کلیه هاگلوکز اضافی را دفع کرده وچون آب به دنبال گلوکز دفع می :  علت افزایش حجم ادرار در دیابت 
 شود حجم ادرار زیاد می شود وباعث تشنگی شده

 
تجزیه ی چربی ها سبب تولید محصوالت اسیدی وتجمع آنها در خون شده در نتیجه :   علت ایجاد اغما ومرگ دردیابت 

PHخون کاهش می یابد 
انسولین بر خالف هورمون های اپی نفرین ، نور اپی نفرین وکورتیزول عمل می کند وپاراتورمون بر خالف کلسی تونین عمل می  

 .کند

 
 در پاسخ به تاریکی ترشح شده بنابر این در ایجاد ریتم شبانه روزی                       : ترشح هورمون مال تونین : غده ی پینه آل

 دخالت دارد(                                                            اپی فیز)    
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 .عاملی که باعث انتقال خصوصیات وویژگی ها ی یک نوع  جاندار می شود: ماده ی زنتیک  
 ویژگی مولکولی که نقش ماده ی ژنتیک ایفا می کند

 اطالعات زنتیک در خود ذخیره کند1.

 .اطالعات ژنتیک از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد2.

 نسبتا پایدار بوده تا بتواند در سراسر زندگی فرد ،خود را حفظ کند3.
 

 کپسول باکتری را در برابر دستگاه ایمنی محافظت در نتیجه موجب بیماری              : کپسول دار                                 
 زایی می شود                                                                          

 .باکتری مولد ذات الریه 
 آنها را ازبین برده  ودر نتیجه موجب بیماری زایی نمی شود   دستگاه ایمنی: بدون کپسول (        استرپتوکوکوس نومونیا)
 

 فرایندی که  طی آن باکتری ها با دریافت ماده ی ژنتیک  از محیط خارج، در خصوصیات ظاهری              :ترانسفورماسیون 
 خود تغییراتی پدید می آورد                                     
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 .در تشکیل کدام عامل انعقادی می تواند ایجاد اختالل کند(پاراتورمون)کمبود هورمون پاراتیروئید. 1
 پروترومبین(4فیبرینوژن                   (3ترومبوپالستین                 (2ترومبین                 (1
 

 محل تولید وبافت هدف هورمون ضد ادراری به ترتیب کدام است؟.2
 فوق کلیوی-هیپوفیز پسین(4کلیه       -هیپوتاالموس(3کلیه     -هیپوفیز پسین(2هیپوفیز پسین      -هیپوتاالموس(1
 

 به طور معمول، کدام بر بازجذب فعال سدیم توسط لوله ی پیچیده دور،اثر افزاینده دارد؟.3
 مایع میان بافتی PHافزایش (2افزایش یون پتاسیم پالسما                                                            (1

 کاهش فعالیت بخش قشری غده ی فوق کلیوی(4کاهش هورمون آلدوسترون                                                           (3
 

 کدام هورمون ها،اندام هدف مشترك دارند؟.4
 گلوکاگون وآلدوسترون(4ضد ادراری وگلوکاگون   (3محرك فوق کلیوی وکورتیزول     ( 2آلدوسترون وضد ادراری      (1
 

 .......................با افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید،کلسیم.5
 .در کلیه کمتر باز جذب می شود(4از روده کمتر جذب می شود     (3در استخوان افزایش می یابد     (2در خون افزایش می یابد    (1
 

 کدام ترشحات غده ی درون ریز محسوب می شود؟. 6
 اکسی توسین(4کورتیزول                    (3سکرتین                        (2لیزوزیم                     (1
 

 ................در دیابت شیرین، .7
1)PH                                                         چربی موجود در سلول ها کم تر تجزیه می شود(2خون افزایش می یابد 

 .مقدار بیشتری گلوکز به سلول ها وارد می شود(4مقدار زیادی آب از طریق کلیه ها دفع می شود                        (3
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 به طور معمول در بدن انسان، در مواجهه با فشارهای روحی طوالنی مدت،کدام روی نمی دهد؟. 8
 افزایش گلوکز خون(4کاهش سدیم ادرار     (3افزایش پتاسیم خون            (2کاهش پروتئین ها             (1
 

 کدام در مورد انسان صحیح است؟.9
 گلوکاگون ،باعث  تبدیل گلوکز به گلیکوژن ذخیره ای می شود( 2آلدوسترون،با بازجذب سدیم ،فشار خون را افزایش می دهد        (1

 .دیابت نوی دوم، معموال در سنین کودکی عارض می شود(4.                 مالتونین ،معموال در پاسخ به روشنایی ترشح می شود(3
 

 .................همه ی موارد زیر، با افزایش تجزیه ی گلیکوژن به گلوکز، موجب افزایش قند خون می شوند،به جز. 10
 اعصاب پاراسمپاتیک(4اعصاب سمپاتیک                   (3گلوکاگون                         (2آدرنالین                     (1
 

 درمورد انسان، کدام نادرست است؟. 11
 .با کاهش زیاد آلدوسترون، مقدار پناسیم خون افزایش می یابد( 1
 .می شودDهورمون پاراتیروئید، سبب فعال شدن ویتامین (2
 .آلدوسترون با افزایش دفع سدیم، از طریق ادرار، فشار خون را باال می برد(3
 .وجود مقدار زیاد کورتیزول،سبب سرکوب دستگاه ایمنی بدن می شود(4
 

 در تولید کدام، هورمون آزاد کننده ی مغزی نقشی ندارند؟. 12
 استروژن( 4کورتیزول                        ( 3اکسی توسین                       (2تستوسترون                      (1
 

 .پروتئینی هستند.........................همه ی . 13
 هورمون ها(4میکروتوبول ها                        (3آنتی ژن ها                            ( 2آنزیم ها                        (1
 

 فبخش در جلوگیری از پس زدن عضو پیوندی نقش دارد؟.درانسان،افزایش فعالیت کدام . 14
 پسین هیپوفیز(4درون ریز پانکراس          (3مرکزی فوق کلیوی                (2قشر فوق کلیوی                  (1
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را کاهش می دهد؟............در خون،مقدار هورمون...........در انسان سالم ،  باال بودن مقدار.15  
کلسی تونین –کلسیم (4ضد ادراری           –آب (3آلدوسترون           –پتاسیم (2قند انسولین                (1  
 

افزایش کدام  هورمون ،بر فعالیت غده های برون ریزتاثیر می گذارد؟  .16  
اکسی توسین(4آلدوسترون                       (3کلسی تونین                     (2محرك فولیکولی       ( 1  
 

هورمون های آزاد کننده ی هیپوتاالموس ،بر ترشح کدام هورمون ،بی تاثیراست؟.17  
اکسی توسین(4محرك فولیکولی          (3لوتئینی کننده                          (2کور تیزول                  (1  
 

.کاهش می یابد........در یک فرد بالغ مبتال به هیپرتیروییدیسم.18  
ذخایر چربی در سلول های بدن(4رسوب کلسیم در استخوان    (3فعالیت گیرنده های تیروکسین      ( 2تحریک پذیری قلب       (1  
 

.را تحت تاثیر قرار می دهد..........جسمی به انسان ،ابتدا_فشارهای روحی.19  
بخش قشری فوق کلیه(4بخش مرکزی کلیه          (3هیپوفیزپیشین             (2هیپوتاالموس           (1  
 

.بی تاثیر است.........درانسان ،تغییرات کلسیم بر فرایند.20  
ترشحی غده ی تیروئید(4جذب فعال گلوکز ازروده       (3کوتاه شدن سارکومر       (2تشکیل ترومبین        (1  
 

.اثر دارد.........به طور مستقیم بر تولید وترشح................ کدام عبارت نادرست است؟ درانسان هورمون  مترشحه از . 21  
تستوسترون-هیپوتاالموس(2کورتیزول                                                                    -هیپوفیز پیشین(1  

هورمون تخمدان-هیپوفیز پیشین(4هورمون محرك فولیکولی                                               -هیپوتاالموس(3  
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 کدام عبارت به درستی بیان شده است؟. 22
 .از وظایف پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز جانوران پرسلولی، برقراری هومئوستازی است(1
 .هورمون آزاد کننده ومهار کننده ی هیپوتاالموس، ترشحات هیپوفیز پیشین وپسین را تنظیم می کند(2
 .گیرنده ی برخی هورمون های آمینواسیدی بر خالف گیرنده های هورمون استروئیدی در غشای سلول هدف قرار دارد(3
 .اپی فیز که توسط ساقه ی کوتاه از هیپوتاالموس آویزان  به نظر می رسد، احتمال در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش دارد(4
 

 ...............کدام نادرست است؟    افزایش غیر طبیعی هورمون های تیروئیدی در خون انسان سبب می شود تا. 23
 میزان نیاز فرد به بعضی ویتامین ها افزایش یابد(2.                                                از میزان آرامش  فرد کاسته شود(1

 .پتاسیم کاسته می شود–به تدریج از فعالیت پمپ سدیم (4.         مقدار بیشتری پیروئیک اسید در سلول ها تولید می شود(3
 

 کدام اندام هم جزء دستگاه عصبی وهم جزء دستگاه درون ریز است؟. 24
 پانکراس(4تیروئید                       (3هیپوتاالموس                         (2هیپوفیز پیشین                     (1
 
 ساخت کدام هورمون توسط هیپوتاالموس انسان تنظیم نمی شود؟.25 
 FSH(4کورتیزول                     (3تیروکسین                          (2انسولین                          (1
 

 .شود..................افزایش هورمون آزاد کننده نمی تواند  باعث افزایش. 26
 پتاسیم وکلسیم خون( 2فشار خون وسدیم میان بافتی                                                    (1

 تعداد ضربان قلب وکاهش چربی های بدن(4گلوکز خون وپروتئین های ماهیچه                                             (3
 

 .وجود دارد....................میون ها،گیرنده ی ......................در.27
 تیروکسین-سارکولم(4کورتیزول      -سارکوپالسم(3گلوکاگون            -سارکولم( 2تیروکسین      -سارکوپالسم(1
 

 .دخالت دارد........................... درتنظیم ترشح لیپاز لوزالمعده. 28
 همانند آمیالز بزاق،دستگاه درون ریز(2برخالف پپسینوژن،دستگاه درون ریز                                             (1

 همانند اکسی توسین،دستگاه عصبی(4برخالف لیزوزیم،دستگاه عصبی                                                     (3
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شبکه ی آندو پالسمی صاف در انسان در کدام مورد نقش ندارد؟.29  
ساخت استروژن(4ساخت انسولین         (3تجزیه ی گلیکوژن کبد            (2انقباض ماهیچه                 (1  
 

کدام ماده می تواند بطور مستقیم وارد خون شود؟.30  
اکسی توسین(4هومون ضد ادراری           (3هورمون آزاد کننده                   (2هیستامین                  (1  
 

کدام گزینه از اثرات گلوکاگون است؟.31  
افزایش غلظت (1 AMPحلقوی در سلول ماهیچه ای 

تجزیه ی گلیکوژن به گلوکز در سیتوپالسم سلول ماهیچه ای(2  
افزایش فعالیت آنزیم های خاصی در شبکه ی آندو پالسمی صاف سلول کبدی(3  
افزایش گلیکولیز در سلول های کبدی(4  

 
نحوه ی عمل کدام هورمون  شبیه هورمون اپی نفرین است؟. 32  

انسولین(4آلدوسترون                         (3کلسی تونین                  (2گلوکاگون                     (1  
 

برخی مواقع با این که انسولین از حد طبیعی بیشتر است ولی آثار بیماری دیابت در تعدادی افراد دیده می شود دلیل آن کدام است؟.33  
کاهش تعداد گیرنده های انسولین(2افزایش توانایی سلول ها در گرفتن گلوکز از خون                             (1  

اثر نکردن آدنوزین مونوفسفات حلقوی(4نقص عمل هورمون گلوکاگون                                                           (3  
 

(93کنکور............)هر هورمونی که مصرف گلوکز را در سلولهای بدن افزایش میدهد، قطعاً    
.از غدهای در باالی تیموس ترشح میشود( 1  
.از غدهای در زیر معده به خون وارد میشود( 2  
.گیرنده هایی بر روی غشای پالسمایی سلولهای هدف دارد( 3  
.فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گلبولهای قرمز را ممکن می سازد( 4  
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 عامل ترانسفور ماسیون نیستند       کربوهیدراتها                                           

                                          

 عامل ترانسفور ماسیون نیستندلیپیدها                                                                 

 
 

ایوری پروتئین ها را با آنزیمهای پروتئین ها                                                    
 تخریب کننده ی پروتئین از بین برد ولی ترانسفورماسیونزمایش ایوری                   آ

 همچنان رخ داد بنابراین پروتئین عامل ترانسفورماسیون برای شناسایی                         

 نیستعامل ترانسفورماسیون            

 

                                                             DNA        ، اگر به باکتری های بدون کپسولDNA 
 خالص مربوط به باکتری کپسول دار اضافه کنیم باکتری                                                           
 بدون کپسول کپسول دار می شود بنابراین عامل                                                           
 .استDNAترانسفورماسیون                                                            
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 انواع  اسیدنوکلئیک

 نوع قندپنتوز انواع باز آلی تعداد رشته ها انواع اسید نوکلئیک

DNA 
 اسید ریبو نوکلئیکدئوکسی 

 (آدنین)A دو 
T(تیمین) 
C(سیتوزین) 
G(گوانین) 

 دئوکسی ریبوز
 (یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد)

RNA 
 اسیدریبو نوکلئیک 

 (یوراسیلU((   آدنین)A یک
C(سیتوزین) 
G(گوانین) 

 

 ریبوز
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 ([DNA)یا دئوکسی ریبوز(RNA)ریبوز]کربنی5قند . 1            
    (گروه در حالت پیوند1گروه در حالت آزادو3)گروه فسفات. 2اجزای            
  GوAشامل(دوحلقه ای)پورین. 1باز آلی     . 3نوکلئوتید       

    UوCوTشامل(تک حلقه ای)پیریمیدین.2                                          
 

 C=GوA/T=C/G       A=Tمشاهدات چارگف                                            
 اطالعات موثردر  

 DNAبه روش      مارپیچی بودن DNAکشف ساختار        مطالعه ی بلور 

DNA                    پراش پرتوX توسط ویلکینز        تشکیلDNA 3یا2از   
 رشته(   در حال ساخت RNAوجود با )وفرانکلین                                                       
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دو انتهای  :علت قطبیت رشته پلی نوکلئوتیدی
رشته مثل هم نیست دریک انتهای آن گروه  

فسفات وجود دارد حال آنکه در انتهای دیگر 
 .فسفات یافت نمی شود

 
طبق مدل پیشنهادی DNAساختار مولکول 

از دو رشته ی پلی DNA:  واتسون وکریک
نوکلئو تیدی تشکیل شده است که حول یک  

محور فرضی به دور یکدیگر پیچیده اند  
وشبیه نردبانی است که نرده های آن گروه  

قند بوده وپله های آن باز های  -های فسفات
آلی هستند که بوسیله ی پیوند هیدروژنی به  

 ..هم پیوند دارند
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 دختر یک رشته ی جدید ویک DNA چون هر)نیمه حفظ شده:    روش                       

 (قدیمی داردهمانندسازی                                        

 DNA                    باز کردن دورشته ی:  هلیکاز  آنزیم های مورد DNAاز یکدیگر 
 نیاز                                                        

                                                          DNAپلیمراز        همانند سازی 
 ویرایش                                                                                                    

 (پروکاریوت)تشکیل دو دوراهی همانند سازی:  از یک نقطه  محل شروع                                   

 (یوکاریوت)تشکیل دو راهی های متعدد:  از چند نقطه                                                              
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دختر اضافه شودیعنی مکمل نباشد آنزیم  DNAدر صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به :  ویرایش 
DNAپلیمراز برمی گرددنوکئوتید غلط را جدا کرده وآن رابا نوکلئوتید درست تعویض می کند. 

 .را جهش می گویندDNAاشتباهات تصحیح نشده ی : جهش
 :علت همانند سازی در سلولهای انسانی ویوکاریوتها در نقاط مختلف

ساعت طول  8روز33دوراهی های همانند سازی  مختلف سبب می شود تا یک کروموزوم انسانی بجای
 بکشد

 پیوند بین دو نوکلئوتید: پیوند فسفودی استر 
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،یک نوع از بازهای مورد استفاده رادیواکتیو باشد نسبت ونحوه ی  توزیع DNAاگر به هنگام همانند سازی مولکول . 1
 رادیواکتیویته در مولکول حاصل چه خواهد بود؟

 دو زنجیره ی هر مولکول%100(4یک زنجیره ی هر مولکول    %100(3دو زنجیره ی هرمولکول      %50(2یکی از دو زنجیره    50%(1
 

 توانست منجر به بیان کدام فرضیه شود؟DNAکشف برابر بودن تعداد نوکلئوتیدهای معین در مولکول .2
 مولکول دو نواری است( 2مولکول مارپیچی است                                                      (1

 .نوکلئوتید ها در مولکول جفت اند(4جفت نوکلئوتیدها با پیوند هیدروژنی متصلند                   (3
 

 کدام ویژگی در مورد اسید های نوکلئیک طبیعی صحیح است؟. 3
 .نسبت مولکولی آدنین به تیمین همیشه ثابت استRNAدر مولکول های (1
 .ها تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار وسیتوزین دار برابر است RNAدر (2
 .تعداد نوکلئوتید های آدنین دار وسیتوزین دار برابر استDNA در مولکول(3
 .نسبت مولکولی سیتوزین به گوانین همیشه ثابت استDNAدر مولکول های ( 4
 

 .وجود دارد...................... کم ترین نقطه ی شروع در ژنوم . 4
 ساکارمیسز سرویزیه(4باسیلوس                    ( 3نوروسپورا کراسا                  (2آمیب                    (1
 

 .کم تتر از سایرین است...............تعدادDNA در یک مولکول(5
 پیوند های فسفودی استر(4دئوکسی ریبوز           (3پیوند های هیدروژنی                    (2باز های پورین               (1
 

 ..............،Xکدام عبارت نادرست است؟ در بررسی ساختار مولکول ها به کمک پراش پرتو. 6
 ساختار مولکول قابل تشخیص است(2تهیه ی بلور از جسم ضرورتی ندارد                                      (1

 .تجزیه وتحلیل سایه ی مولکول ممکن نمی باشد(4فیلم در پشت جسم قرار می گیرد                                        (3
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7 .DNA هموفیلوس آنفلوآنزا....................... 
 .خطی ودارای چند نقطه آغاز همانند سازی است(2.          حلقوی ودارای چند نقطه ی آغاز همانند سازی است(1

 .خطی ودارای یک نقطه آغاز همانند سازی است(4.               حلقوی ودارای یک نقطه آغاز همانندسازی است(3
 

 جفت نوکلئوتید،چه تعداد پیوند فسفودی استر وجود دارد؟ nباکتری دارای  DNAدر یک مولکول . 8
1)n                         2)2-n                       3)2-n2                             4)n2 
 

 :راDNA اطالعات وراثتی در یک. 9
 .نوع جاندار مشخص می شود(2ترتیب نوکلئوتیدها مشخص می کند                                            (1

 .تعداد نوکلئوتید ها مشخص می کند(4توالی وتعداد نوکلئوتیدها مشخص می کند                                  (3
 

 در چند نوع نوکلئوتید متفاوتند؟ RNAوDNAدر ساختار اسید های نوکلئیک چند نوع نوکلئوتید وجود دارد .10
 4و4(4                         4و8(3                           4و5(2                         1و4(1
 

 کدام عبارت درست است؟.11
 .،پیوند هیدروژنی یافت نمی شودRNAدر (2در ترانسفورماسیون،تنها فنوتیپ تغییر می کند                         (1

 .  نوکلئوتید وجود دارد 24در یک سلول (4.        عمل ویرایش در همه ی جانداران در هسته انجام می گیرد(3
 

 جنس کپسول در استرپتوکوکوس نومونیا  به کدام یک از ترکیبات زیر شبیه تر است؟. 12
 موم زنبور عسل(4پرفورین                   (3کیتین            (2گیرنده ی هورمون انسولین       (1
 

 پلیمراز وهلیکاز کدام است؟DNAبه ترتیب واحد سازنده ی . 13
 نوکلئوتید -آمینواسید(4نوکلئوتید          -نوکلئوتید(3آمینواسید             -آمینواسید(2آمینواسید        -نوکلئوتید(1
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 باکتری ها:   تقسیم دوتایی                      

 برای  رشد ،نمو ،ترمیم     )در یوکاریوتها:  تقسیم میتوز  انواع تقسیم   

 (جنسیسلولی وتولید مثل غیر                                                       

 (برای تولید گامت)در یوکاریوتها:  تقسیم میوز                           
 

 مراحل تقسیم دوتایی در باکتری ها
 DNAهمانند سازی 1.
اضافه شدن غشای جدیدبه غشای بین دو مولکول  2.

DNA 
فرورفتگی غشااز وسط به داخل ساخت دیواره ی  3.

 سلولی جدید
 ادامه ی فرورفتگی ودو نیم شدن سلول   4.
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 .سلولهای تخصص یافته ای هستند که در جانداران برای تولید مثل جنسی استفاده می شوند:  گامت

•DNAباکتری حلقوی بوده وبه غشای پالسمایی متصل است. 
•DNAیوکاریوتها خطی است ودر هسته ،میتوکندری وکلروپالست یافت می شود. 
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توده ی رشته ه ی باریک ودر هم تنیده های تشکیل   :کروماتین
 دهنده ی کروموزوم

وقتی سلول برای تقسیم آماده می :  کروموزوم مضاعف شده
در حقیقت  )شودهر یک از رشته های نامشخص کروماتین

همانند سازی می کندوکروموزوم مضاعف شده را  (کروموزوم
 .بوجود می آورد

هر نیمه ی هرکروموزوم  مضاعف شده را کروموزوم  :    کروماتید
 .می گویند

 محل اتصال دو کروماتید را سانترومر می گویند:   سانترومر

نقش  DNAفشرده کردن گروهی از پروتئین ها که در :  هیستون
 .دارند

به دور DNAساختاری که از پیچیدن دو دور مولکول:نوکلئوزوم
 .مولکول هیستون بوجود می آید8
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 :تفاوت تکثیر سلول با تکثیر یک صفحه ی کتاب
در تکثیر صفحات کتاب،نسخه ی اصلی تغییر پیدا نمی  

کنداما در تکثیر سلول از سلول مادر دو سلول دختر 
 .حاصل می آید

است که برای ساختن پروتئین  DNAقسمتی از مولکول   :ژن
 .مورداستفاده قرار می گیردRNAیا 

نقش در چگونگی رشد ونموبدن وتنظیم کارکرد :  نقش ژن
 آنها
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 DNA 2 =کروماتید 2 =مضاعف شده  کروموزوم

 
کروموزوم هایی که از نظر شکل،اندازه ومحتوای ژنتیکی با هم :  کروموزوم همتا

 .مشابهند
 

عدد می باشد که از 46تعداد کروموزومهای سلولهای پیکری انسان•
 .کروموزومی تشکیل شده است23دومجموعه ی

 
 
 

           A22                   A22                          A22              A22   
             +                       +                 +                               + 

               X                       X                              Y                     X 
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 مانند گامت.سلولی که ققط یک مجموعه ی کروموزومی دارد(:   n)سلول هاپلوئید
 

 مانند سلول پیکری.سلولی که دو مجموعه ی کروموزومی دارد(:n2)سلول دیپلوئید
 

 XX (کروموزوم های جنسی+)22A تعدادکروموزوم =(    اتوزوم)کروموزوم غیر جنسی 
 سلولهای زن                                                                                                                                         

XY (کروموزوم های جنسی+)22A تعدادکروموزوم =(    اتوزوم)کروموزوم غیر جنسی 
 سلولهای مرد                                                                                                                                         

 جفت22=تعداد کروموزوم های همتای سلول مرد 
 جفت23=تعداد کروموزوم های همتای سلول زن 

 .مستقیما نقشی ندارند(نر یاماده بودن)کروموزومهایی که در تعیین جنسیت: اتوزوم

 .کروموزومهایی که مستقیما مسئول تعیین جنسیت هستند:کروموزوم های جنسی

 .درون گامت ها کروموزوم همتا وجود ندارد ◙
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 :الگوهای تعیین  جنسیت در جانوران
 در انسان: XYالگوی•
 در ملخ:XOالگوی•
 پروانه ها ،بیدهاوپرندگان: ZWالگوی •

 
شکل ، ساختار واندازه کروموزوم حتی در گونه  

هایی که عدد کروموزومی یکسان  
مثل سیب زمینی شامپانزه )دارند
 .متفاوت است(وآلو

تعداد کروموزوم یک گونه همیشه یکسان نیست  
کروموزوم دارد ولی ملخ  23ممثال ملخ نر 

 .کروموزوم است 24ماه دارای 
در ملخ نیمی از گامت ها دارای یک کروموزوم  

و نیم دیگر فاقد کروموزوم   xجنسی
 .جنسی هستند
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به تغییراتی که در تعدادوساختار کروموزوم ها  :جهش
 .رخ می دهند

 :انواع جهش در ساختا کروموزوم ها
دراین نوع جهش ،قطعه ای از کروموزوم  :حذف1.

بر اثر شکسته شدن کامال آز آن جدا شده در  
نتیجه سلول جدید بعد از تقسیم شدن فاقد 

 .بعضی از ژنهاست

در این نوع جهش ،قطعه ای از  : مضاعف شدن2.
کروموزوم بر اثر شکسته شدن از آن جدا شده 
اما به کروموزوم همتا متصل می شود بنابراین  

 .کروموزوم همتا از بعضی ژنها دو نسخه دارد

در این نوع جهش ،قطعه ای از  : واژگونی3.
کروموزوم بر اثر شکسته شدن از آن جدا  شده 
ودر جهت معکوس به جای اول خود متصل می  

 .شود

اگر ،قطعه ای از کروموزوم بر اثر  : جابجایی4.
شکسته شدن از آن جدا شده وبه کروموزوم  

 .غیر همتا متصل شود
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 :نقش میکروتوبولها
از یک میکروتوبول  )سازماندهی دوك تقسیم•

 (ساخته شده
 

تایی 3دسته ی9از )سازماندهی سانتریولها•
میکروتوبول تشکیل شده است که در مجموع 

 (جسمی استوانه ای شکل را می سازد
 

هر سلول جانوری هنگام ورود به میتوز، دو  •
 .دارد(عدد4)جفت ساتریول

سلول بسیاری از گیاهان گرجه سانتریول ندارند •
 .ولی دوك دارند

سلول های گیاهان پست مانند خزه ها وسرخس  •
 .ها  سانتریول دارند

وظایف سانتریول ها، تشکیل مژك وتاژك  •
 .وسازماندهی اسکلت سلولی است
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 سلول دراین مرحله به سرعت      (1G)نخستین مرحله ی رشد.1                                 
 .رشد کرده وبزرگ می شود                                                                                                   

 .همانند سازی می کندDNAدر این مرحله(                S)مرحله رشد.2  اینتر فاز                      
 در این مرحله تمهیدات الزم برای (      2G)دومین مرحله ی رشد. 3                                        

 تقسیم هسته فراهم می شود وهمانند سازی                                                                                
 میتوکندری،سانتریول ودیگر اندامکها صورت میگیرد                                                     مراحل

 .فرایندی که طی آن سیتوپالسم سلول تقسیم می شود:   سیتو کینزچرخه ی                      
 قابل رویت شدن کروموزومها،تشکیل دوك:پروفاز                         تقسیم        زندگی

 با دور شدن سانتریولها،از بین رفتن پوشش هسته                              سلول       سلول   
ردیف شدن کروموزوم ها در وسط سلول روی                                          :متافازتقسیم میتوز     یوکاریوتی                   

 رشته های دوك،کروماتید های کروموزوم حداکثر                                                                 
 .فشردگی دارد                                                                 

 جدا شدن کروماتید های خواهری وانتقال آنها   :آنافاز                                                              
 .به قطبین                                                                 

 یجاد پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها،بازا:لوفازت                                                              
 شدن پیچ خوردگی کروموزوم ها وتبدیل انها به                                                                  

                                                کروماتین،از بین رفتن دوك                                                                                                        
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 :تقسیم سلولی شامل
 
فرایندی که طی آن سیتوپالسم :   سیتو کینز.1

 .سلول تقسیم می شود
 

 تقسیم میتوز. 2
 
قابل رویت شدن کروموزومها،تشکیل  :پروفاز.1

 دوك
سلول با دور شدن سانتریولها،از بین رفتن پوشش  

 هسته
ردیف شدن کروموزوم ها در وسط سلول   :متافاز.2

روی  شته های دوك،کروماتید های کروموزوم  
 .حداکثر  فشردگی دارد

جدا شدن کروماتید های خواهری  :   آنافاز.3 
 .وانتقال آنها به قطبین

یجاد پوشش هسته در اطراف کروموزوم  ا:تلوفاز.4 
ها،باز شدن پیچ خوردگی کروموزوم ها  

 وتبدیل انها به کروماتین،از بین رفتن دوك
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 :سیتوکینز در سلولهایی که دیواره دارندمثل گیاهان
 ساخت وزیکول توسط دستگاه گلژی         پیوستن وزیکول به هم درمیانه ی سلول           ایجاد صفحه ای از دیواره در وسط سلول

 

 :سیتوکینز در سلولهایی که دیواره ندارندمثل جانوران
 ایجاد کمربندی از رشته های پروتئینی  درمیانه ی سلول           تنگ شدن کمربند          دو نیم شدن سلول

 

 .زمانهای حساسی از چرخه ی سلولی که عبور سلول از یک مرحله به مرحله ی دیگر کنترل می کند : نقاط وارسی

 :محل نقاط وارسی در چرخه ی سلولی
 Sو1Gبین1.
 ومیتوز2Gبین2.
 بین میتوز وسیتوکینز3.

 

128 



129 



 
 :عوارض اختالل در تنظیم چرخه ی سلولی  که منجر به سرطان می شود

 تولید بیش از حد مولکولهای محرك رشدوتقسیم سلولها  منجر به شتاب در چرخه ی سلولی می شود1.

غیر فعال شدن پروتئین های کند کننده  یا متوقف کننده ی چرخه ی سلولی منجر به مختل شدن 2.
 .ترمز چرخه ی سلولی می شود

اتوزوم ها بطور غیر مستقیم در تعیین جنسیت نقش دارد مثال گیرنده ی هورمون تستوسترون بر روی  ◙
 .کروموزوم اتوزوم قرار دارد

در مرحله ی آنافاز رشته های دوك متصل به سانترومر ها کوتاه شده ولی برخی که به سانترومر متصل ◙
 .نیستند بلند تر هم می شوند وبه طویل تر شدن سلول کمک می کنند

 
 .کروموزوم های تک کروماتیدی مانند کروموزوم های دو کروماتیدی دارای یک سانترومر هستند◙
 

 در ساختار کروموزوم ها همیشه هیستون وجود دارد حتی در مرحله ی اینتر فاز◙
 

 حلقوی  DNAصورت می گیرد ولی همانند سازی  sهسته ای در مرحله ی  DNAهمانند سازی ◙
 .صورت گیردSو1G،2Gمیتوکندری وکلروپالست مستقل از چرخه ی سلولی است ومی تواند در مراحل

 .نمی شوند Sنورون ها ومیون ها وماهیچه های قلبی تقسیم میتوز انجام نمی دهند  بنابر این وارد مرحله ی ◙
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 کدام معرف چرخه ی سلولی است؟.1
 فاصله ی پایان تقسیم تا آغاز تقسیم بعدی(1
 اینترفاز،میتوز،سیتوکینز(2
 مجموعه ی مراحل تقسیم سلولی(3
 مجموع زمان های سنتز وآماده سازی(4
 

 کدام مورد در برابطه با وضعیت کروموزوم ها در آنافاز میتوز صحیح است؟.2
 .چون هر کروموزوم تک کروماتیدی است با میکروسکوپ دیده نمی شود(1
 .در هر قطب ،تنها نیمی از تعداد کروموزوم های هر سلول قابل رویت است(2
 .هر کروموزوم با میکروسکوپ دیدنی وتک کروماتیدی است(3
 .هر کروموزوم با میکروسکوپ دیدنی وبنابراین دو کروماتیدی است(4
 

 را در چرخه ی سلولی اعالم می کند؟2Gکدام یک، پایان.3
 تحلیل سانتریول ها(2دیدنی شدن کروموزوم ها                                .ضخیم (1

 آغاز پیدایش نوکلئوزوم(DNA                                           4آغاز مضاعف شدن (3
 

 کدام یک بطور صحیح، مفهوم نوکلئوزوم است؟. 4
 DNAواحد های  هیستونی وقسمتی از مولکول (1
 DNAواحد های هیستونی ویک مولکول (2
 DNAیک مولکول هیستون وقسمتی از مولکول (3
 DNAیک مولکول هیستون ویک مولکول (4
 

 مانند کدام است؟ XOجنسیت ملخ . 5
 ZWکبوتر (XX               4گنجشک (XY                      3پروانه ی (XX                2انسان(1
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 تیغه ی میانی سلول های گیاهیرا کدام می سازد؟. 6
 دیواره ی نخستین( 4دستگاه گلژی                ( 3دیواره ی ثانویه             (2غشا                  (1
 

 سلول های کدام تقسیم میتوز ندارند؟.7
 گندم تریپلوئید(4آسپرژیلوس                (3کلستریدیوم بوتولینم               (2آمیب                 (1
 

 کدام تقسیم میتوز ندارد؟. 8
 استرپتوکوکوس نومونیا(4گندم تریپلوئید                  (3هاگ آسپرژیلوس             (2آمیب                        (1
 

 سلول کدام اتوزوم بیش تر دارد؟. 9
 سوماتیک مگس سرکه(4پیکری ملخ ماده             (3تخمک شمپانزه                (2اسپرم خروس                     (1
 

 .رخ می دهد............در تقسیم میتوز، پس از آنکه کروماتیدهای هر کروموزوم دستخوش حد اکثر فشردگی شدند،بالفاصله.10
 دور شدن سانتریول ها از یکدیگر(4کوتاه شدن رشته های دوك     (3ناپدیدشدن پوشش هسته    (2جدا شدن کروموزوم های همتا         (1
 

 کدام عبارت،تعریف درستی از مراحل چرخه ی سلولی سینورابدیتیس ندارد؟. 11
 .در مرحله ی پروفاز، دو جفت سانتریول وجود دارد(1
 .در متافاز،کروماتیدها حد اکثر فشردگی را پیدا می کنند(2
 .در پروفاز،کروموزوم های مضاعف گردیده وقابل رویت می گردند(3
 .حرکت کروموزوم ها به قطبین با کوتاه شدن رشته های دوك همراه است(4
 

 در انجام سیتوکینز کدام یک ،جسم گلژی نقش دارد؟. 12
 مایکو باکتریوم توبر کلوسیز(4قارچ چتری                   ( 3آمیب                            (2لوله ی غربالی                      (1
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 ..................در چرخه ی سلولی نارون،در مرحله ی .13
1)2Gیک جفت سانتریول شروع به همانند سازی می کنند. 
2)Sکروماتین حداکثر فشردگی وتراکم را پیدانکرده است،. 
 سیتوکینز،صفحه ی جداکننده،دیواره ی سلولی است که غشا ندارد(3
 .پروفاز،کروموزوم های قابل رویت ورشته های دوك،درون هسته شکل می گیرند(4
 

 ................در طی میتوز هنگامی که پوشش هسته از بین می رود، .14
 .همه ی کروموزوم ها در استوای سلول قرار گرفته اند(1
 .کروموزوم های دو کروماتیدی با میکروسکوپ نوری قابل رویت می شوند(2
 .سانتریول ها شروع به جدا شدن از یکدیگر می کنند(3
 .رشته های دوك به سانترومرها متصل می شوند(4
 

 .........  در چرخه ی سلولی آمانیتا موسکاریا ، . 15
 .ی هسته به صورت نوکلئوزوم بسته بندی شده اندDNA،مولکول های Sدر مرحله ی (1
 .کروموزوم ها درمتافاز حد کثر فشردگی را داشته وبه رشته های دوك در سیتوپالسم متصل اند(2
 .دو جفت سانتریول در سیتوپالسم وجود دارد2Gدرپایان (3
 .جسم گلژی در سیتوکینز نقشی ندارد(4
 

 .کدام عبارت صحیح است.16
 .نوکلئوتید های آزاد درون هسته  همگی دارای دو گروه فسفات هستند(1
 .آکسون سلول های عصبی هیپوتاالموس در بخش های  مختلف هیپوتاالموس ادامه دارد(2
 .تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود وارد خون می شوند(3
 .پلی مراز مورد رونویسی قرار می گیرد فاقد پیوند هیدروژنی استRNAهر مولکولی که توسط ( 4
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