
 انتقال پیام عصبی در نورون ها ، به سواالت زیر پاسخ دهید:و در مورد هدایت -1

 عصبی ، وسعت غشای پایانه آکسون سلول پیش سیناپسی چه تغییری می کند؟الف( با آزاد شدن ناقل 

 دارد؟ ATPب(در فرایند انتقال پیام عصبی ، کدام فرایند نیاز به مصرف 

 باعث برگشت نورون به پتانسیل آرامش می شود؟، ها ج(در فرایند هدایت پیام عصبی ،بازشدن کدام کانال 

 یون ها را جابه جا می کند؟، ATPام پروتئین در غشاء یاخته عصبی با مصرف د(در فرایند هدایت پیام عصبی ،کد

 

 ؟قرارداردچه قسمتی از سیستم عصبی مرکزی  درمرکز هر کدام از فعالیت های زیر -2

 الف(فعالیت های مختلف از جمله تنفس و ترشح بزاق 

 ب(پردازش نهایی اطالعات حسی

 ج(تنظیم خواب و تشنگی 

 د(تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد دستگاه عصبی محیطی -3

 الف(در هر عصب محیطی ، چه قسمتی از نورون ها دیده نمی شود ؟

 نقش دارد؟در ترشح بزاق ب(کدام بخش از دستگاه عصبی محیطی ،

 دن دست نقش دارد؟در انعکاس عقب کشی ،ج(کدام بخش از دستگاه عصبی محیطی

 ؟هستندد(اعصاب محیطی مرتبط با نخاع از چه نوع 

 

 در مورد دستگاه عصبی جانوران به سواالت زیر پاسخ دهید:-4

 الف(ساده ترین ساختار عصبی ، در کدام جانور وجود دارد؟

 ب(ساختار مغز در پالناریا چیست ؟

 از بقیه بیشتر است؟،نسبت به وزن بدن  ،ج(در مهره داران ،اندازه نسبی مغز کدام گروه از جانوران

 د(در حشرات ،جسم سلولی نورون ها در کدام قسمت طناب عصبی شکمی قراردارد؟
______________________________________________________________________________________ 

 در مورد دستگاه حسی پیکری ، به سواالت زیر پاسخ دهید:-5

 دارد؟وجود یواره سرخرگ ها ، گیرنده های کدام حس الف(در د

 دارد؟وجود ب(در برخی سیاهرگ های بزرگ ، گیرنده های کدام حس 

 چه مشخصه ی ویژه ای دارند؟ ، ج(گیرنده های فشار نسبت به گیرنده های درد

 وجود دارد؟ ید(درکدام بخش از بدن انسان ،گیرنده های تماسی بیشتر

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: در مورد حس بینائی-6

 الف(در کدام قسمت از شبکیه ، گیرنده های مخروطی زیادی وجود دارد؟

 قطر عدسی را تنظیم می کند؟، ب(کدام ماهیچه 

 ج(رنگ چشم به چه بخشی بستگی دارد؟

 متمرکز نمی شوند. روی یک نقطه ی شبکیهو انکساری چشم ، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند د(در کدام بیماری 

 

 

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهمپایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه           تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی          نام خانوادگی :نام و 

 4:تعداد صفحه              1400-1401سال تحصیلی                                                                      

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 درمورد حواس ویژه ، به سواالت زیر پاسخ دهید:-7

 قسمت دهان و زبان قرارگرفته اند؟ در کدام ،الف(گیرنده های چشایی

 در کدام قسمت بینی قراردارند؟، ب(گیرنده های بویایی 

 در کدام قسمت گوش داخلی قراردارند؟ ، دلج(یاخته های مژکدار حس تعا

 ؟گیرنده ای هستندچه نوع  ، د(یاخته های مژکدار بخش حلزونی گوش داخلی

 

 واالت زیر پاسخ دهید.به س،در مورد گیرنده های حسی در جانوران -8

 الف(ساختار گیرنده های خط جانبی ماهی مشابه کدام گیرنده در انسان است ؟

 مستقیما موجب چه فرایندی می شود؟ ، ب(لرزش پرده صماخ جیرجیرک

 در کدام قسمت بدن مگس قراردارد؟،ج(جسم سلولی گیرنده های شیمیایی 

 پرتوهای فرا بنفش وجود دارد؟چشم مرکب با توانایی درک ،د(در کدام جانور 
______________________________________________________________________________________ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد استخوان انسان -9

 ؟نوع ماده معدنی هستندچه  ی الف(استخوان ها محل ذخیره

 موادی تشکیل شده است؟از چه ،نه ای بافت استخوانی می(ماده زب

 (چه قسمت هایی ارتباط بین بافت زنده استخوان را با بیرون برقرارمی کند؟ج

 چیزی پر می کند؟ چهاسفنجی را  ی(فضای حفره های بافت استخواند

 

 هر کدام از استخوان های زیر را از نظر محوری یا جانبی بودن مشخص کنید:-10

 الف(نیم لگن 

 ب(ترقوه 

 سینه  غج(جنا

 د(کتف

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:، در مورد ماهیچه های اسکلتی بدن انسان -11

 الف(نام ماهیچه پشت ساق پا چیست؟

 ب(واحد سازنده تارچه چیست؟

 ته تارها که موجب انتقال انقباض ماهیچه ها به استخوان ها می شوند چیست ؟شج(غالف پیوندی اطراف ر

 باز گردانده می شوند؟، آندوپالسمی  ی م با چه فرایندی به شبکهد(در پایان انقباض ، یون های کلسی

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ، در مورد ماهیچه های اسکلتی بدن انسان-12

 انقباض ماهیچه ها از سوختن چه ماده ای تامین می شود؟ای الزم بر ATPالف(بیشتر 

 ؟شوددر چه قسمتی ذخیره می اکسیژن ، ماهیچه های اسکلتی  ب( در

 ج(در فرایند انقباض ، طول تارچه چه تغییری می کند؟

 د(اکتین و میوزین از چه نوع مولکول زیستی ساخته شده اند؟

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه              تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی          نام و نام خانوادگی :

 4:عداد صفحهت                1400-1401سال تحصیلی                                                                                  

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد دستگاه درون ریز -13

 اگزوسیتوز می شوند؟ ،محیط داخلی بدنالف(هورمون ها به کدام قسمت 

 دستگاه گوارش موثر است؟ PHترشح شده و بر  یاخته های درون ریزب(هورمونی را نام ببرید که از 

 ی تولید می شود؟اتوسط چه نوع یاخته  ، ج(هورمون اکسی توسین

 ای دستگاه تولید مثل مردان نقش دارد؟عالوه بر نقش در دستگاه ایمنی ،در تنظیم فراینده، د(کدام هورمون هیپوفیز پیشین 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،آن در مورد غده تیروئید و هورمون های -14

 ترشح می شود؟ ،تحت تاثیر هورمون محرک تیروئید ،الف( کدام هورمون های غده تیروئید

 ب(عنصر ید در چه غذاهایی به فراوانی وجود دارد؟

 ید، موجب گواتر می شود؟بود مهورمون در صورت ککدام ج(

 ،در هومئوستازی کلسیم نقش دارد؟د(کدام هورمون تیروئید 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد هورمون ها -15

 د، دستگاه ایمنی را تضعیف می کند؟الف(ترشح کدام هورمون به مدت زیا

 ب(عدم ترشح کدام هورمون ، دستگاه ایمنی را تضعیف می کند؟

 در جذب کلسیم از روده نقش دارد؟ ،تحت تاثیر هورمون پاراتیروئیدی ،نکدام ویتامیج(

 چیست؟ ،خود های نده رترشح و تاثیر هورمون آلدوسترون برگی نهایی د(نتیجه

 

 ها ،به سواالت زیر پاسخ دهید: هورمونمورد در -16

 الف(کدام هورمون از نظر تنظیم بازخوردی شبیه اکسی توسین است ؟

 ین است ؟ناز نظر تنظیم بازخوردی شبیه کلسی توب(کدام هورمون 

 محیط داخلی بدن می شود؟ PHج(عدم ترشح کدام هورمون موجب تجزیه چربی ها و کاهش 

 د(از کدام غده درون ریز، هورمون های جنسی زنانه و مردانه در هردو جنس ترشح می شود؟
______________________________________________________________________________________ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،در مورد نخستین خط دفاعی-17

 الف( عرق و اشک از نظر داشتن چه موادی شبیه هم هستند؟

 کدام الیه ی پوست ، بافت پیوندی رشته ای به هم تابیده وجود دارد؟درب(

 د؟نمیکروبی می شوج(ترشحات مخاط با داشتن لیزوزیم ،موجب کشته شدن چه نوع 

 د(یاخته های پوششی چندالیه با یاخته های مرده در خارجی ترین یاخته های آن ، در کدام قسمت نخستین خط دفاعی قراردارد؟

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،بیگانه خوارها در مورد -18

 کنند؟میکروب ها مبارزه می  باکدام بیگانه خواری در حبابک ها و گره های لنفاوی الف(

 ضور بیشتر گویچه های سفید می شود؟عالوه بر بیگانه خواری ، موجب افزایش جریان خون و ح ،ب(کدام بیگانه خوار

 دارند؟ در کبد و طحال به فراوانی وجود، هاج(کدام بیگانه خوار

 بیشتر بیگانه خواری انجام می دهد؟ ،د(کدام یاخته خونی
 

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه            تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی                        و نام خانوادگی :نام 

 4:تعداد صفحه  1400-1401سال تحصیلی                                                                                  

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 سواالت زیر پاسخ دهید: ، بهدر مورد گویچه های سفید-19

 دیده می شود؟الف( کدام ویژگی در همه گویچه های سفید 

 ب(ماده مترشحه از کدام گویچه های سفید ،در گشاد شدن رگ ها نقش دارد؟

 و یاخته های دارینه ای است؟ هامنشا ماکروفاژ ،ج(کدام گویچه های سفید

 ،کدام نوع گویچه های سفید نقش دارند؟ IIد(در ترشح اینترفرون نوع 

 

 دهید: به سواالت زیر پاسخ،  خط دفاعی سومین در مورد -20

 الف(کدام نوع لنفوسیت ها در مغز قرمز استخوان بالغ می شوند؟

 ب(یکی از راه های غیرفعال شدن پادگن ها بوسیله پادتن را بنویسید؟

 چه پروتئینی ترشح می کنند؟ Tج(در دفاع اختصاصی ، لنفوسیت های 

 پروتئین های مکمل فعال می شوند؟ ،کدام نوع از لنفوسیت ها در دفاع اختصاصید(

 

 

 
سربلندو پیروز                                                             

 باشید

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه           تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی       نام و نام خانوادگی :

 4:تعداد صفحه  1400-1401سال تحصیلی                                                                               

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 :در هورد هذایت و انتقال پیام عصبی در نوروى ها ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-1

 افسایص هی یبثذثب آزاد ضذى ًبقل عصجی ، ٍسعت غطبی پبیبًِ آکسَى سلَل پیص سیٌبپسی چِ تغییری هی کٌذ؟ (الف

 اگسٍسیتَز ًبقل عصجی دارد؟ATPدر فرایٌذ اًتقبل پیبم عصجی ، کذام فرایٌذ ًیبز ثِ هصرف (ة

 دریچِ دار پتبسیویدر فرایٌذ ّذایت پیبم عصجی ،ثبزضذى کذام کبًبل ّب ، ثبعث ثرگطت ًَرٍى ثِ پتبًسیل آراهص هی ضَد؟(ج

 پتبسین- پوپ سذین  ،یَى ّب را جبثِ جب هی کٌذ؟ATPدر فرایٌذ ّذایت پیبم عصجی ،کذام پرٍتئیي در غطبء یبختِ عصجی ثب هصرف (د

 

 هرکس هر کذام از فعالیت های زیر در چه قسوتی از سیستن عصبی هرکسی قراردارد؟-2

 پل هغسی:فعبلیت ّبی هختلف از جولِ تٌفس ٍ ترضح ثساق (الف

 قطرهخ: پردازش ًْبیی اطالعبت حسی (ة

 ّیپَتبالهَس: تٌظین خَاة ٍ تطٌگی (ج

 ّیپَکبهپ: تجذیل حبفظِ کَتبُ هذت ثِ ثلٌذ هذت (د

 

 :در هورد دستگاه عصبی هحیطی ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-3

 جسن سلَلیدر ّر عصت هحیطی ، چِ قسوتی از ًَرٍى ّب دیذُ ًوی ضَد ؟ (الف

 خَدهختبرکذام ثخص از دستگبُ عصجی هحیطی ،در ترضح ثساق ًقص دارد؟ (ة

 پیکریکذام ثخص از دستگبُ عصجی هحیطی، در اًعکبس عقت کطیذى دست ًقص دارد؟(ج

 هختلطاعصبة هحیطی هرتجط ثب ًخبع از چِ ًَع ّستٌذ؟ (د

 

 :در هورد دستگاه عصبی جانوراى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-4

 ّیذرسبدُ تریي سبختبر عصجی ، در کذام جبًَر ٍجَد دارد؟ (الف

 دٍگرُسبختبر هغس در پالًبریب چیست ؟ (ة

 پستبًذاراى ٍ پرًذگبىدر هْرُ داراى ،اًذازُ ًسجی هغس کذام گرٍُ از جبًَراى، ًسجت ثِ ٍزى ثذى ،از ثقیِ ثیطتر است؟ (ج

 ثٌذدر حطرات ،جسن سلَلی ًَرٍى ّب در کذام قسوت طٌبة عصجی ضکوی قراردارد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هورد دستگاه حسی پیکری ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-5

 درددر دیَارُ سرخرگ ّب ، گیرًذُ ّبی کذام حس ٍجَد دارد؟ (الف

 گرهبدر ثرخی سیبّرگ ّبی ثسرگ ، گیرًذُ ّبی کذام حس ٍجَد دارد؟ (ة

 اًتْبی گیرًذُ پَضص چٌذالیِ ی از ثبفت پیًَذیگیرًذُ ّبی فطبر ًسجت ثِ گیرًذُ ّبی درد ، چِ هطخصِ ی ٍیژُ ای دارًذ؟ (ج

 اًگطتبى ٍ لتدرکذام ثخص از ثذى اًسبى ،گیرًذُ ّبی توبسی ثیطتری ٍجَد دارد؟(د

 

 :در هورد حس بینائی ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-6

 لکِ زرددر کذام قسوت از ضجکیِ ، گیرًذُ ّبی هخرٍطی زیبدی ٍجَد دارد؟ (الف

 جسن هژگبًیکذام هبّیچِ ، قطر عذسی را تٌظین هی کٌذ؟ (ة

 عٌجیِرًگ چطن ثِ چِ ثخطی ثستگی دارد؟ (ج

  استیگوبتیسن. در کذام ثیوبری اًکسبری چطن ، پرتَّبی ًَر ثِ طَر ًبهٌظن ثِ ّن هی رسٌذ ٍ رٍی یک ًقطِ ی ضجکیِ هتورکس ًوی ضًَذ(د

 

 

 هْر دثیرستبى

 19/10/1400:تاریخ اهتحاى  باسوه تعالی   زیست شناسی :سؤاالت اهتحانی درس 

 دقیقه75:      اداره کل آهوزش و پرورش استاى قن         زهاى پاسخگویی   یازدهن:پایه 

 استاد حسینی :  نام دبیر4      هذیریت آهوزش و پرورش ناحیه     تجربی : رشته 
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 :درهورد حواس ویژه ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-7

 جَاًِ ّبی چطبییگیرًذُ ّبی چطبیی، در کذام قسوت دّبى ٍ زثبى قرارگرفتِ اًذ؟ (الف

 سقف حفرُ ثیٌیگیرًذُ ّبی ثَیبیی ، در کذام قسوت ثیٌی قراردارًذ؟ (ة

 هجبری ًین دایرُ یبختِ ّبی هژکذار حس تعبدل ، در کذام قسوت گَش داخلی قراردارًذ؟ (ج

 هکبًیکی یبختِ ّبی هژکذار ثخص حلسًٍی گَش داخلی ، چِ ًَع گیرًذُ ای ّستٌذ؟ (د

 

 .در هورد گیرنذه های حسی در جانوراى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-8

 گیرًذُ ّبی ضٌَاییسبختبر گیرًذُ ّبی خظ جبًجی هبّی هطبثِ کذام گیرًذُ در اًسبى است ؟ (الف

 تحریک گیرًذُ ّبی ضٌَاییلرزش پردُ صوبخ جیرجیرک ، هستقیوب هَجت چِ فرایٌذی هی ضَد؟ (ة

 پبّبجسن سلَلی گیرًذُ ّبی ضیویبیی ،در کذام قسوت ثذى هگس قراردارد؟ (ج

 زًجَردر کذام جبًَر ،چطن هرکت ثب تَاًبیی درک پرتَّبی فرا ثٌفص ٍجَد دارد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هورد استخواى انساى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-9

 فسفبت ٍ کلسین استخَاى ّب هحل رخیرُ ی چِ ًَع هبدُ هعذًی ّستٌذ؟ (الف

 هَاد هعذًی ٍ پرٍتئیي هبدُ زهیٌِ ای ثبفت استخَاًی ،از چِ هَادی تطکیل ضذُ است؟ (ة

 رگ ّب ٍ اعصبةچِ قسوت ّبیی ارتجبط ثیي ثبفت زًذُ استخَاى را ثب ثیرٍى ثرقرارهی کٌذ؟ (ج

  هغساستخَاى ٍ رگ ّبفضبی حفرُ ّبی ثبفت استخَاًی اسفٌجی را چِ چیسی پر هی کٌذ؟(د

 

 :هر کذام از استخواى های زیر را از نظر هحوری یا جانبی بودى هشخص کنیذ-10

  جبًجی: ًین لگي (الف

 جبًجی: ترقَُ (ة

 هحَری: جٌبغ سیٌِ (ج

 جبًجی: کتف(د

 

 :در هورد هاهیچه های اسکلتی بذى انساى ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-11

 تَام ًبم هبّیچِ پطت سبق پب چیست؟ (الف

 سبرکَهرٍاحذ سبزًذُ تبرچِ چیست؟(ة

 زردپیغالف پیًَذی اعراف رضتِ تبرّب کِ هَجت اًتقبل اًقجبض هبّیچِ ّب ثِ استخَاى ّب هی ضًَذ چیست ؟ (ج

 اًتقبل فعبلدر پبیبى اًقجبض ، یَى ّبی کلسین ثب چِ فرایٌذی ثِ ضجکِ ی آًذٍپالسوی ، ثبز گرداًذُ هی ضًَذ؟ (د

 

 :در هورد هاهیچه های اسکلتی بذى انساى ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-12

 گلَکس الزم ثرای اًقجبض هبّیچِ ّب از سَختي چِ هبدُ ای تبهیي هی ضَد؟ ATPثیطتر (الف

 هیَگلَثیيدر هبّیچِ ّبی اسکلتی ، اکسیژى در چِ قسوتی رخیرُ هی ضَد؟  (ة

 کَتبُ هی ضَددر فرایٌذ اًقجبض ، عَل تبرچِ چِ تغییری هی کٌذ؟ (ج

 پرٍتئیياکتیي ٍ هیَزیي از چِ ًَع هَلکَل زیستی سبختِ ضذُ اًذ؟ (د
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 :در هَرد دستگاُ درٍى ریس ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-13

 (ثیي یبختِ ای)هبیغ هیبى ثبفتی َّرهَى ّب ثِ کذام قسوت هحیظ داخلی ثذى، اگشٍسیتَس هی ضًَذ؟ (الف

 سکزتیي- کبستزیي  دستگبُ گَارش هَثز است؟ PH تزضح ضذُ ٍ ثز یبختِ ّبی درٍى ریشَّرهًَی را ًبم ثجزیذ کِ اس (ة

 یبختِ ػصجیَّرهَى اکسی تَسیي ، تَسظ چِ ًَع یبختِ ای تَلیذ هی ضَد؟ (ج

 پزٍالکتیيکذام َّرهَى ّیپَفیش پیطیي ، ػالٍُ ثز ًقص در دستگبُ ایوٌی ،در تٌظین فزایٌذّبی دستگبُ تَلیذ هثل هزداى ًقص دارد؟ (د

 

 :در هَرد غذُ تیرٍئیذ ٍ َّرهَى ّای آى ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-14

 T3 ٍ T4کذام َّرهَى ّبی غذُ تیزٍئیذ، تحت تبثیز َّرهَى هحزک تیزٍئیذ، تزضح هی ضَد؟  (الف

 غذای دریبییػٌصز یذ در چِ غذاّبیی ثِ فزاٍاًی ٍجَد دارد؟ (ة

 هحزک تیزٍئیذکذام َّرهَى در صَرت کوجَد یذ، هَجت گَاتز هی ضَد؟ (ج

 کلسی تًَیيکذام َّرهَى تیزٍئیذ ،در َّهئَستبسی کلسین ًقص دارد؟ (د

 

 :در هَرد َّرهَى ّا ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-15

  کَرتیشٍلتزضح کذام َّرهَى ثِ هذت سیبد، دستگبُ ایوٌی را تضؼیف هی کٌذ؟(الف

 اًسَلیيػذم تزضح کذام َّرهَى ، دستگبُ ایوٌی را تضؼیف هی کٌذ؟ (ة

 Dکذام ٍیتبهیي، تحت تبثیز َّرهَى پبراتیزٍئیذی، در جذة کلسین اس رٍدُ ًقص دارد؟ (ج

 افشایص فطبرخَىًتیجِ ًْبیی تزضح ٍ تبثیز َّرهَى آلذٍستزٍى ثزگیزًذُ ّبی خَد ، چیست؟ (د

 

 :در هَرد َّرهَى ّا ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-16

 پزٍالکتیيکذام َّرهَى اس ًظز تٌظین ثبسخَردی ضجیِ اکسی تَسیي است ؟ (الف

 اًسَلیي کذام َّرهَى اس ًظز تٌظین ثبسخَردی ضجیِ کلسی تًَیي است ؟ (ة

 اًسَلیي  هحیظ داخلی ثذى هی ضَد؟ PHػذم تزضح کذام َّرهَى هَجت تجشیِ چزثی ّب ٍ کبّص (ج

 ثخص قطزی فَق کلیِاس کذام غذُ درٍى ریش، َّرهَى ّبی جٌسی سًبًِ ٍ هزداًِ در ّزدٍ جٌس تزضح هی ضَد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هَرد ًخستیي خط دفاعی، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-17

 لیشٍسین- ًوک ػزق ٍ اضک اس ًظز داضتي چِ هَادی ضجیِ ّن ّستٌذ؟  (الف

 درمدرکذام الیِ ی پَست ، ثبفت پیًَذی رضتِ ای ثِ ّن تبثیذُ ٍجَد دارد؟ (ة

 ثبکتزیتزضحبت هخبط ثب داضتي لیشٍسین ،هَجت کطتِ ضذى چِ ًَع هیکزٍثی هی ضًَذ؟ (ج

 اپی درمیبختِ ّبی پَضطی چٌذالیِ ثب یبختِ ّبی هزدُ در خبرجی تزیي یبختِ ّبی آى ، در کذام قسوت ًخستیي خظ دفبػی قزاردارد؟ (د

 

 :در هَرد بیگاًِ خَارّا ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-18

 هبکزٍفبصّبکذام ثیگبًِ خَاری در حجبثک ّب ٍ گزُ ّبی لٌفبٍی ثب هیکزٍة ّب هجبرسُ هی کٌٌذ؟ (الف

  هبستَسیتکذام ثیگبًِ خَار، ػالٍُ ثز ثیگبًِ خَاری ، هَجت افشایص جزیبى خَى ٍ حضَر ثیطتز گَیچِ ّبی سفیذ هی ضَد؟ (ة

 هبکزٍفبصّبکذام ثیگبًِ خَارّب ،در کجذ ٍ عحبل ثِ فزاٍاًی ٍجَد دارًذ؟ (ج

 ًَتزٍفیل ّبکذام یبختِ خًَی، ثیطتز ثیگبًِ خَاری اًجبم هی دّذ؟ (د
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 :در هَرد گَیچِ ّای سفیذ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-19

 دیبپذزکذام ٍیصگی در ّوِ گَیچِ ّبی سفیذ دیذُ هی شَد؟  (الف

 ببزٍفیل ّبهبدُ هترشحِ از کذام گَیچِ ّبی سفیذ ،در گشبد شذى رگ ّب ًقش دارد؟ (ة

 هًََسیت ّبکذام گَیچِ ّبی سفیذ، هٌشب هبکرٍفبشّب ٍ یبختِ ّبی داریٌِ ای است؟ (ج

  ٍ کشٌذُ طبیعیTلٌفَسیت ّبی  ،کذام ًَع گَیچِ ّبی سفیذ ًقش دارًذ؟ IIدر ترشح ایٌترفرٍى ًَع (د

 

 :در هَرد سَهیي خط دفاعی  ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-20

 Bلٌفَسیت ّبی کذام ًَع لٌفَسیت ّب در هغس قرهس استخَاى ببلغ هی شًَذ؟ (الف

  بْن چسببًذى– تِ ًشیي شذى –خٌثی سبزی یکی از راُ ّبی غیرفعبل شذى پبدگي ّب بَسیلِ پبدتي را بٌَیسیذ؟ (ة

 2 ابترفرٍى ًَع – آًسین –پرفَریي  چِ پرٍتئیٌی ترشح هی کٌٌذ؟ Tدر دفبع اختصبصی ، لٌفَسیت ّبی (ج

 Bلٌفَسیت ّبی در دفبع اختصبصی کذام ًَع از لٌفَسیت ّب، پرٍتئیي ّبی هکول فعبل هی شًَذ؟ (د
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