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 كدام گزينه در رابطه با پروتئين هاي مكمل صحيح مي باشد؟ -1

  .بافت پيوندي برخالف بافت پوششي قادر به سنتز آن نمي باشد) 1

 .هر كدام از آنها به تنهايي قادر به ايجاد منفذ در جدار غشاء پالسمايي ميكروب ها مي باشند) 2

  .ر بسياري از اجزاء دستگاه ايمني بدن را تكميل مي كنندبرخالف پرفورين ها همواره در خون حضور دارند و كا) 3

  .نقش اصلي داشته باشند و مثانه، سلول هاي سازنده ي آن مي توانند در مبارزه با سرطان پانكراس) 4

  

  چند مورد از عبارات زير در رابطه با شكل مقابل به طور صحيحي بيان شده است؟ -2

  .خص شده داراي ريبوزوم هاي كوچك و ساده هستنددر شكل مقابل همه ي بخش هاي مش) الف

  .، مي تواند سلولي باشد كه در ايجاد فشار اسمزي خون نقش ايفا مي كند Bحرف  سلول مشخص شده با) ب

  .، قطعا نمي تواند يك لنفوسيت باشد Bسلول مشخص شده با حرف ) ج

   .، مي توانند عامل بيماري اريون باشند Aمشخص شده با حرف  بخش) د

  .، مي تواند سلولي باشد كه در تعيين رنگ ادرار نقش ايفا مي كند Bسلول مشخص شده با حرف ) ه
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  تكميل مي كند؟ نادرستي، جمله ي پايين را به طور  چند مورد از موارد زير -3

حين مبارزه با سلول هاي  ي كشنده Tپروتئين هاي مترشحه از لنفوسيت هاي ................ ،پروتئين هاي مكمل مترشحه از ماكروفاژها

  .........Bكبدي آلوده به هپاتيت 

  .ود و سپس به دستگاه گلژي براي نشانه گذاري فرستاده مي شوددر شبكه ي آندوپالسمي زبر سلول ساخته مي ش –همانند ) الف

  . منافذي كه ايجاد مي كنند تعداد بيشتري در واحد سطح مي باشد اما از نظر قطر منافذ، تفاوتي با يكديگر ندارند –برخالف ) ب

  .دبه صورت مستقيم به عامل بيماري زا حمله ور مي شوند و آن را از بين مي برن –برخالف ) ج

  .در نهايت از طريق ايجاد تورژسانس سلولي، سلول هدف خود را نابود مي كنند –همانند ) د

  . گذاردبروي سلول هايي كه داراي ساده ترين نوع تقسيم سلولي مي باشند، اثر مي توانند  –برخالف ) ه
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WWWW اليه اي توانه اي تك ـلول هاي پوششي اسـماكروفاژ، سدن انسان از سلول هاي ـپروتئين هاي مكمل در ب : 4گزينه ي : پاسخ   -١

 Tلنفوسيت هاي ني بدن مي خوانيد، در مبارزه با سرطان ها، همانطور كه در فصل ايم. ترشح مي شوند سلول هاي كبديو همچنين از  روده ها

  .دارا مي باشند نقش كمتري، پالسموسيت ها و نيز پادتن ها  Bو لنفوسيت هاي  كشنده و ماكروفاژ ها نقش اصلي دارند Tبويژه 

   : بررسي ساير گزينه ها

ها همان ژاكروفاـبوجود مي آيند در واقع ممونوسيت ها ول هايي بنام ـهمانطور كه مي دانيد ماكروفاژ ها از سل :1گزينه ي 

ونوسيت ها ـبزرگتر از مي ـو از نظر اندازه كم از خون خارج شده و وارد بافت شده اندمونوسيت هايي هستند كه 

) پالسما+ سلول هاي خوني (خون. نسبت به مونوسيت ها مي باشند اندامك ليزوزومي بيشتريمي باشند همچنين داراي 

چون از مونوسيت  محسوب مي شوند سلول پيونديهم نوعي  روفاژهاـماكمحسوب مي شود پس  بافت پيونديي نوع
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ول هاي پوششي ـسل. بافت پيوندي مي تواند پروتئين مكمل بسازدپس . سوب مي شوندـها بوجود آمده اند كه نوعي سلول بافت پيوندي مح

  .ل هستندروده ها نيز داراي توانايي ساخت پروتئين هاي مكم

روب ها منفذ ـاء ميكـبر روي غش »كاري يكديگرـبا هم«ده است، پروتئين هاي مكمل ـاره شـهمانطور كه در متن كتاب درسي اش :2گزينه ي 

  .ايجاد مي كنند و به تنهايي قادر به اين كار نيستند

مان ـعفونت ها در خون حضور پيدا كنند بلكه از ه ط حينفقحضور دارند يعني اينطور نيست كه در خون پروتئين هاي مكمل همواره  :3گزينه ي 

حين مبارزه با سلول هاي آلوده به  Tسلول هاي كشنده ي پروتئيني است كه توسط  پرفوريناما . وجود دارند غيرفعالاول در خون به صورت 

ه ـبا توج. رطان مبتالء بشويمـك ويروس يا سبلكه در زمان هايي كه به يهميشه در خون حضور ندارند ويروس و يا سرطاني ترشح مي شود و 

ون ـبرخي از اين پروتئين ها را پروتئين هاي مكمل مي نامند چ. ركت مي كنندـي شـبه متن كتاب درسي انواعي از پروتئين ها در دفاع غير اختصاص

  .اجزاي دستگاه ايمني را تكميل مي كنند !!)نه بسياري(بعضي ازكار 

منتهي در منتهي در منتهي در منتهي در ! ! ! ! ركت دارند و هم در دفاع غيراختصاصيركت دارند و هم در دفاع غيراختصاصيركت دارند و هم در دفاع غيراختصاصيركت دارند و هم در دفاع غيراختصاصيــــتصاصي شتصاصي شتصاصي شتصاصي شــــي هستند كه هم در دفاع اخي هستند كه هم در دفاع اخي هستند كه هم در دفاع اخي هستند كه هم در دفاع اخپادتن ها پروتئين هايپادتن ها پروتئين هايپادتن ها پروتئين هايپادتن ها پروتئين هاي 
دن دن دن دن ــــتصاصي فقط در عفونت ها و يا ورود آنتي ژن ها به بتصاصي فقط در عفونت ها و يا ورود آنتي ژن ها به بتصاصي فقط در عفونت ها و يا ورود آنتي ژن ها به بتصاصي فقط در عفونت ها و يا ورود آنتي ژن ها به بــــدفاع غيراختصاصي در حالت عادي در خون موجود هستند اما در دفاع اخدفاع غيراختصاصي در حالت عادي در خون موجود هستند اما در دفاع اخدفاع غيراختصاصي در حالت عادي در خون موجود هستند اما در دفاع اخدفاع غيراختصاصي در حالت عادي در خون موجود هستند اما در دفاع اخ

   ....افزايش مي يابندافزايش مي يابندافزايش مي يابندافزايش مي يابند

  .از ما گفتن بود! مي خوره ها جدول زير را خوب حفظ كنيد كه روز مبادا به دردتون

    پارامترپارامترپارامترپارامتر    پروفورينپروفورينپروفورينپروفورين    پروتئين مكملپروتئين مكملپروتئين مكملپروتئين مكمل    اينترفروناينترفروناينترفروناينترفرون    پادتن هاپادتن هاپادتن هاپادتن ها
عفونت/ در حالت عادي      نوع حضورنوع حضورنوع حضورنوع حضور در عفونت در حالت عادي در عفونت 

    حضور در خون و لنفحضور در خون و لنفحضور در خون و لنفحضور در خون و لنف بله بله بله بله
    حضور در بافتحضور در بافتحضور در بافتحضور در بافت بله  بله بله بله

غيراختصاصي+ اختصاصي  ياختصاص غيراختصاصي غيراختصاصي      نوع دفاعنوع دفاعنوع دفاعنوع دفاع 
    نوع ايمنينوع ايمنينوع ايمنينوع ايمني كوتاه مدت كوتاه مدت كوتاه مدت كوتاه مدت
خنثي كردن:مختلف مي باشد مثال  !!تركوندن جلوگيري از تكثير   !!تركوندن       مكانيسم عملمكانيسم عملمكانيسم عملمكانيسم عمل 

هم خون هم بافت هم  فقط بافت هم خون هم بافت هم لنف هم خون هم بافت هم لنف

 لنف
    محل ساختمحل ساختمحل ساختمحل ساخت

پيوندي، (انواع بافت ها فقط  پيوندي

...)پوششي و  

بافت كبدي+پوششي+پيوندي     نوع بافت سازندهنوع بافت سازندهنوع بافت سازندهنوع بافت سازنده فقط پيوندي 

  

VVVV 2 -  4گزينه ي : پاسخ  

 

  !!تري استـال تصفيه حساب با چند عدد باكـفيد را نشان مي دهد كه در حـلبول سـيك گ روبروكل ـش

ده و كنارش ـي بدن اوماين شكل دقيقا اول فصل ايمن!! تي اين شكلو كجا ديدي؟ واقعا يادت نيستـراس

پس مي تونيم چند تا نكته از دل اين شكل » !!يك گلبول سفيد در حال حمله به چند باكتري«نوشته كه 

  :و جمله ي كناريش بكشيم بيرون

  )گلبول سفيد(و يوكاريوت) باكتري(وجود داره يعني پروكاريوت نوع سلول 2در اين شكل ✓✓✓✓

ونوسيت، ماكروفاژ، نوتروفيل، ـماشد پس مي تواند مي ب وسيتـفاگاين گلبول سفيد يك نوع ✓✓✓✓

ال فاگوسيت باكتري ها مي باشد و از آنجايي ـلبول سفيد در حـچون گ. باشد ائوزينوفيل و يا بازوفيل

  .لنفوسيت نمي باشد قطعا مي تونيم بگيم اين سلول! لنفوسيت ها عرضه ي اينجور كارها رو ندارن
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روفاژ باشد و مي دانيم كه ـتوجه داشته باشيد كه در مورد قدرت دياپدز سلول مورد نظر نمي توان اظهار نظر قطعي كرد چون ممكن است يك ماك

  .ه ي ويژگي هاي عمومي در مورد يوكاروت ها در موردش صدق مي كندـچون يوكاريوت مي باشد هم. .ماكروفاژها دياپدز نمي كنند

  :نادرستي عباراتبررسي درستي و 

). يوكاريوت(ول هاي كوچك باكتري مي باشند و سلول بزرگتر يك فاگوسيت كننده مي باشدـهمانطور كه گفته شده سل) الف

ريبوزوم هاي بزرگ و داراي  سلول هاي يوكاريوتيمي باشد و  باكتري هامربوط به  كوچك و سادهريبوزوم هاي 

ول هاي ـمانند سل(هستند ندريـبشان داراي ميتوكـلغاسلول هاي يوكاريوت دقت داشته باشيد كه . مي باشنديده ـپيچ

كروموزوم هاي حلقوي و نيز ريبوزوم هاي باكتري ها در ساختار خود داراي همانند و ميتوكندري ها ) فاگوسيت كننده

. ك و ساده اندپس مي توان گفت كه همه ي سلول هاي موجود در شكل داراي ريبوزوم هاي كوچ. هستند كوچك و ساده

  .پس اين عبارت درست است

نوان ـي تحت عـروتئين هاي خاصـادرند پـاكروفاژها قـم! اكروفاژـوسيت كننده باشد مانند مـول مي تواند يك فاگـهمانطور كه گفته شد اين سل) ب

ال دوم ـس وادـردش مـل گـدر فص. نندارزه كـون مبـل خـريق با ميكروب هاي داخـترشح كنند و از اين طپروتئين هاي مكمل به داخل خون 

ون مي شوند ـيعني باعث غليظ تر شدن خ(مي باشند پروتئين ها يكي از عوامل ايجاد كننده ي فشار اسمزي خونمي خوانيم كه  دبيرستان

پس اين  .ون مي باشندـاسمزي خپس مي توانيم بگوييم ماكروفاژ ها قادر به ايجاد فشار ) و در نتيجه تمايل خون براي جذب آب را افزايش مي دهند

  .عبارت صحيح مي باشد

يح ـپس اين عبارت صح. اين سلول قطعا نمي تواند لنفوسيت باشدس ـبا توجه به درسنامه لنفوسيت ها قادر به انجام ذره خواري نيستند پ) ج

  .مي باشد

عامل بيماري ارويون ق متن كتاب درسي مي خوانيم كه طب. مي باشند باكتري، در واقع  Aبا توجه به درسنامه، بخش مشخص شده با حرف ) د

 .پس اين عبارت غلط مي باشد .عامل بيماري اريون باشندنمي توانند پس اين سلول ها ! مي باشد نه باكتري نوعي ويروس

ل دوم دبيرستان مي خوانيم در فصل گردش مواد سا. باشد ماكروفاژهااين سلول مي تواند يك سلول فاگوسيت باشد براي مثال مي تواند يك ) هـ

، از )مويرگهاي كبد و طحالمانند (متالشي شده اند عبور از مويرگهاي ريزكه ماكروفاژ ها گلبول هاي قرمز پير و فرسوده ي خون را كه حين 

و  »گلوبيني«اي بخش هستند كه داراي دو بخش به نام ه هموگلوبينگلبول هاي قرمز داراي پروتئيني بنام . تجزيه مي كنند فاگوسيتوزطريق 

. تبديل مي كنند و آنها را وارد خون مي سازند به مواد رنگي مانند بيلي روبينماكروفاژها طي متابوليسم هايي بخش هم را . است »هم«بخش 

ي توان گفت كه پس م. ليه ها از خون وارد لوله هاي نفرون مي شودـي فرآيند تراوش در كـكه ط عامل رنگ زرد ادرار بيلي روبين مي باشد

  .پس اين عبارت هم صحيح مي باشد .ماكروفاژها با توليد بيلي روبين در تعيين رنگ ادرار نقش ايفا مي كنند

VVVV 3 -  1گزينه ي 

  :بررسي ساير عبارات

كمل، ـروتئين هاي مـن ها، پـپادتانند ـم(حيـوانيد پروتئين هاي ترشـال دوم دبيرستان مي خـور كه در سـهمانط) الف

وند و سپس براي نشانه ـساخته مي ش دوپالسمي زبرـشبكه ي آنتوسط اندامكي بنام ) ...فورين ها، اينترفرون ها وپر

ون ـيند ـبه بيرون از سلول ترشح مي شوند كه نيازم اگزوسيتوزگذاري به جسم گلژي رفته و پس از آن طي فرآيندي بنام 

  .صحيح مي باشد اين عبارتپس . مي باشندهاي كلسيم و انرژي زيستي 

ر ـاث ولـاء سلـغشر دو بر روي ـورين ها هـرفـمل و پـروتئين هاي مكـپ) ب

ي خوب توجه كرده باشيد متوجه مي شويد كه پروتئين هاي ـكل هاي كتاب درسـاگر به ش. ذارندـمي گ

اد ـجنافذ ايـم ر ازـبيشتول ايجاد مي كند ـنافذي كه در واحد سطح غشاء يك سلـتعداد م! مكمل اولن

در ورين ها ـپرفكل منفذي كه در اثر فعاليت ـبا توجه به ش! ورين ها مي باشد، دومنـرفـشده توسط پ

. منفذي مي باشد كه پروتئين هاي مكمل ايجاد مي كنند بسيار بزرگتر ازغشاء سلول ايجاد مي شود 

  .صحيح نمي باشداين عبارت  پس
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مله مي كنند و با ايجاد منفذ در ساختار آنها باعث تركيدن شان مي شوند اما پرفورين ـب ها حروـبه ميك مستقيمپروتئين هاي مكمل به صورت ) ج

ن ـروس را از بيـوده به ويـول هاي آلـمله ور مي شوند و سلـكه به سلول هاي آلوده به ويروس حـبل ا حمله نمي كنندـمستقيمها به ويروس ها 

  .حيح مي باشدص اين عبارت پس! مي برند نه خود ويروس ها را

دف شان، باعث ورود آب از ـول هاي هـاد منفذ در غشاء سلـهمانطور كه گفته شد هم پروتئين هاي مكمل و هم پرفورين ها، هر دو از طريق ايج) د

حيح صپس اين عبارت . ندـ، سلول هاي مورد نظر مي تركدر اثر تورژسانس و افزايش حجم سلوليمحيط به داخل اين سلول ها مي شوند و 

  .مي باشد

ازيان و ـارچ ها، آغـشامل قاي غشاء دار ـروب هـميك. طبق متن كتاب درسي پروتئين هاي مكمل بر روي غشاء ميكروب ها اثر مي گذارند) هـ

ح ـي ترشرطانـكشنده حين مبارزه با بيماري هاي ويروسي و س Tپرفورين ها پروتئين هايي هستند كه از لنفوسيت هاي . مي باشند پروكاريوت ها

ويم ـوانيم بگـبا توجه به اين تفاسير مي ت. دـآنها را از بين مي برن) سلول هاي آلوده و يا سرطاني(مي شوند و با اثر گذاري روي سلول هاي بدن مان

روي قط بر ـورين ها فـپرفا ـذار هستند امـاثر گ و هم روي يوكاروت ها) تري هاـباك(ل هم روي پروكاريوت هاـپروتئين هاي مكم

لولي مربوط به ـي، ساده ترين نوع تقسيم سـبا توجه به متن كتاب درس. ودمان مي باشدـول هاي بدن خـاثر مي گذارند كه همان سل يوكاريوت ها

  .صحيح مي باشدپس اين عبارت . نام دارد تقسيم دوتاييباكتري ها مي باشد كه 
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طراح سواالت آقاي جوادي مولف مجموعه . سوال طرح مي شود 40الي  30در هر آزمون بين . به زودي برنامه ي آزمون ها اعالم مي شود

در صورتي كه قصد ثبت نام و كسب . برنامه ي آزمون ها مطابق با آزمون هاي آزمايشي مي باشد. كتاب هاي فاگوزيست مي باشند

  .آزمون ها را داريد مي توانيد به سايت گروه آموزشي هم كالسي ها مراجعه كنيد اطالعات بيشتر در مورد
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