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1

ایوٌی فعال را تعزیف کٌیذ ٍ بٌَیسیذ اس چِ راّْایی در بذى بَجَد هی آیذ؟

1

2

لٌفَسیت  Bچگًَِ فعال هی شًَذ ٍ حاصل فعال شذى آًْا چیست؟

1

3

الف) چزا اشک ٍ بساق خاصیت ضذهیکزٍبی دارًذ؟

1

0/5

ب) ًوًَِ ّایی اس دفاع غیز اختصاصی در اسفٌج ّا ٍ ًرم تٌاى را بٌَیسیذ.

4

هاستَسیت ّا بِ کذام سلَل خًَی شباّت دارًذ ٍ چِ هادُ ای را تزشح هی کٌٌذ؟

5

الف)هیلیي در رشتِ ّای هیلیي دار چِ اّویتی (ًقشی ) دارد.

0/5

1

ب) ریشِ ی شکوی ًخاع حاٍی کذام ًَرٍى ّاست ٍ ًقش آى چیست؟
6

ًَرٍى ّا چِ اعوالی اًجام هیذٌّذ؟

0/75

7

الف) کذام بخش هغش هزکش احساس رضایت است؟

0/25

ب) در ّیجاًات رٍاًی یا جسوی  ،کذام بخش دستگاُ عصبی خَدهختار فعال تز است؟

0/25

هرکس عصبی ّز یک اس فعالیت ّای سیز را بٌَیسیذ.

0/75

8

الف)تقَیت اطالعات حسی

ب) تٌظین دهای بذى

ج) تعادل بذى

9

علت بیواری  ( MSهالتیپل اسکلرٍزیس ) چیست؟

0/5

 10چگًَِ هار زًگی در تاریکی هطلق با ًْایت دقت هی تَاًذ طعوِ را شکار کٌذ؟

0/75

 11بِ پزسشْای سیز پاسخ دّیذ؟

0/75

الفًَ -ع گیزًذُ ّای فشار خَى کذاهٌذ؟
ب -کذام بخش سباى بیشتزیي حساسیت را بِ تلخی ًشاى هی دّذ؟
ج -خط جاًبی در کذام گزٍُ اس هْزُ داراى ٍجَد دارد؟
 12چشن جاهی شکل چیست ٍ در کذام جاًَر دیذُ هی شَد؟

0/75

 13شکل رٍبزٍ هزبَط بِ چیست ؟ بخش ّای شوارُ گذاری شذُ را ًاهگذاری کٌیذ.

0/75

 14علت ًسدیک بیٌی چیست ٍ چگًَِ جبزاى هی شَد؟

1

 15گربِ هاّی چگًَِ ٍجَد طعوِ را تشخیص هی دّذ؟

0/5

 16بِ پزسش ّای سیز پاسخ دّیذ؟

1/5

الف -هکاًیسن خَد تٌظیوی هٌفی در تٌظین هقذار تزشح َّرهَى ّا را تَضیح دّیذ؟
بَّ -رهَى پارا تیزٍئیذ ،بزای افشایش کلسین خَى ،در استخَاى ٍ کلیِ چِ عولی اًجام هی دّذ؟
ج -علت دیابت شیزیي ًَع دٍ چیست؟
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 17پیک ّای شیویایی در دستگاُ درٍى ریس ٍ دستگاُ عصبی اس ًظز عول چِ تفاٍتْایی با یکذیگز دارًذ؟

1

 18در ّز یک اس هَارد سیز کذام َّرهَى ًقش دارد؟

1

الفٌّ -گام فشار ّای رٍحی هقذار آى در خَى افشایش هی یابذ.
ب -در پاسخ بِ کاّش سذین خَى تزشح هی شَد.
ج -در پاسخ بِ افسایش هقذار کلسین خَى تزشح هی شَد.
د -بِ کوک  AMPحلقَی  ،بز سلَل ّذف تاثیز هی گذارد.
ّ 19یپَتیرٍئیذیسن در افزاد بالغ چِ عَارضی تَلیذ هیکٌذ؟

 20گیرًذُ ّای َّرهَى در کذام بخش ّای سلَل قزار دارًذٍ جٌس آًْا هعوَالً اس چیست؟

 21در اًعکاس سردپی سیز ساًَ ٍظیفِ ًرٍى رابط چیست؟

0/75

1

0/75

 22چِ عاهلی باعث شذُ است تا سذ خًَی -هغسی در دستگاُ عصبی پستاًذاراى بَجوَد آیوذٍ ٍ.جوَد آى چوِ
اّویتی دارد؟

 23درهٌحٌی تغییز پتاًسیل غشاء ٌّ ،گام ایجاد پتاًسیل عول  ،بخش باالرٍ ٍ پاییي رٍ هٌحٌی بِ چِ علت است ؟

1

1

