
 
 

 
 ۲۵  

 دهمجلسه 

ی دوم پوسـت،  الیـه........... ی اول پوسـت  الیـه«کننـد؟  کدام موارد، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می 
 .........«  
    .ای غیرزنده در تماس است همانند ـ در سطح خود با الیه) الف
  .های مرده در سطح خود است برخالف ـ حاوی یاخته) ب
  .یک از مجاری تنفسی وجود ندارد  در هیچهمانند ـ) ج
  .نفوذ است ًبرخالف ـ عمال سدی محکم و غیرقابل) د
  »ج«فقط ) ۴  »د«و » ج«) ۳  »د«و » ب«) ۲  »الف« فقط )۱

 ................سطح بیرونی آن ............... سطح درونی پوست بدن  
  .باشد های حواس پیکری می  گیرنده همانند ـ حاوی بسیاری از)۱
  .باشد برخالف ـ حاوی الیه محکم و بادوامی برای جلوگیری از ورود میکروب می) ۲
  .باشد ای کم می ای با فضای بین یاخته های یاخته همانند ـ حاوی الیه) ۳
  .ای پروتئینی و هیدرات کربنی قرار گرفته است برخالف ـ روی الیه) ۴

    باشد؟ در مورد اپیدرم چند مورد زیر نادرست می 
  .های کالژن و کشسان به هم تابیده شده دارد رشته) الف
  .الیه مرده آن روی غشای پایه قرار دارد) ب
  .شوند ها از بدن دور می های متعدد آن همراه با ریختن آن های چسبیده به الیه میکروب) ج
  .ها وجود دارند میکروبدر سطح خارجی آن انواع ) د
   مورد۴) ۴   مورد۱) ۳   مورد۲) ۲   مورد۳ )۱

    .................باشد، در  می............ قسمتی از پوست که دارای  
  .شود  بافت پیوندی سست ـ تولید چرم استفاده می)۱
  .باشد  میای یاخته الیه مرده اراید دار و بدون پوشش ـ ساختار خود های حسی پوشش گیرنده) ۲
  . روی غشای پایه ـ دفع میکروب نقشی نداردهایی یهال) ۳
  .ای نقش دارد ای چرب ـ ایجاد آن بافت پیوندی رشته مادهسطح بیرونی با ) ۴

    کدام گزینه درست است؟ 
  . عرق یکی از ترشحات مشترک پوست و مخاط است)۱
  .کنند ها مقابله می های بدن ما با میکروب  یاختهدر سطح پوست فقط) ۲
  .ًشود قطعا با خط اول دفاعی مواجه شده است هر میکروبی که وارد بدن می) ۳
  .کند  عمل می دفاع غیراختصاصی برخالف دفاع اختصاصی بدون توجه به نوع میکروب) ۴
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۲۶

دهمجلسه 

 ...............شده از آن،   عرق ترشح.............در چربی سطح پوست  
  . همانند ـ مواد نمکی وجود دارد)۱
  .ًبرخالف ـ موادی که مستقیما میکروب را از بین ببرد، وجود ندارد) ۲
  .همانند ـ آنزیم لیزوزیم وجود دارد) ۳
  .مانند های مفید، زنده می برخالف ـ گروهی از میکروب) ۴

  کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟ 
  .کننده به خط اول دفاعی دستگاه گوارش هستند های کمک  مدفوع و ادرار از مکانیسم)۱
  .کند های دفاعی در دستگاه گوارش و ادراری کمک می شکل به مکانیسم حرکات کرمی) ۲
  .کنند میدرون مجرای گوش، موهای پوست و درون بینی، موهای مخاط به دفاع کمک ) ۳
  .کند کند، از پوست دفاع می ریزی که نمک و لیزوزیم ترشح می ی برون هر غده) ۴

  دارد؟ ی اشک و بزاق را بیان می های تولیدکننده چند مورد، ویژگی مشترک غده 
  .کنند با تولید لیزوزیم به نخستین خط دفاعی بدن کمک می) الف
  .ها در پل مغزی قرار دارد ی آن کننده ظیممرکز عصبی تن) ب
  .ها متصل به غشای پایه است های ترشحی آن یاخته) ج
  .های عصبی پاراسمپاتیک قرار دارند تأثیر ناقل تحت) د
۱( 1   ۲(2   ۳(3   ۴(4   

  .نقش دارد......... در ............ شود، به کمک  ای از پوست جانوران که در تولید چرم از آن استفاده می الیه 
  ها  لیزوزیم سطح خود ـ کشتن باکتری)۱
  ی اپیدرم به بافت چربی های پروتئینی خود ـ پیوند الیه رشته) ۲
  ی عصبی به آن زیر خود ـ جلوگیری از ورود رشتهی  غشای پایه) ۳
  ناپذیر درون خود ـ جلوگیری از التهاب های حسی سازش گیرندهی  همه) ۴

  های مؤثر در نخستین خط دفاعی بدن انسان درست است؟ ی یاخته چند مورد، در ارتباط با همه 
  )۹۸چی  قلم(  .هستندای بسیار اندکی  دارای فضای بین یاخته) الف
  .های عصبی را تولید و هدایت نمایند توانند پیام نمی) ب
  .های پرانرژی را دارند ی مولکول توانایی تولید و ذخیره) ج
  .تواند آنزیم لیزوزیم تولید کند در اندامی قرار دارند که می) د
  صفر) ۴   3)۳   2)۲   1 )۱
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