
 " ايمني بدن "
 

 های استنباطي مبحث ايمني بدننکته

 آکادمي کنکور دانشگاه تهراني ها

 
 

 .اگر گفته شود تمام عوامل بيماريزا زنده هستند نادرست است- 

پيش  9چون ويروس ها باعث بروز بيماری مي شوند که موجود زنده به شمار نمي روند.)ترکيبي فصل
 دانشگاهي(

 

 .فعاليت تمام باکتری ها مي شود نادرست استاگر گفته شود آنزيم ليزوزيم باعث تخريب و عدم - 

چون باکتری هايي که توکسين خود را به غذا ترشح مي کنند وارد بدن نشده و توکسين نيز تحت تاثير 
 پيش دانشگاهي( 9ليزوزيم تخريب نميشود ) ترکيبي فصل 

 

 .اگر گفته شود دمای بدن تنها در حالت تب افزايش مي يابد نادرست است- 

متن کتاب حالتي که دمای بدن بيشتر به علت عواملي مانند عوامل بيماريزا افزايش مي يابد ،  چون طبق
 ( 99تب نام دارد ) آزمونهای کانون سال 

 

  .اگر گفته شود ماکروفاژها در نابودی عوامل درون خون نقشي ندارند ، نادرست است- 

وليد مي کنند که باعث نابودی عوامل چون اگرچه ماکروفاژها در خون نيستند اما پروتئين مکمل ت
 ( 99بيماريزای درون خون مي شود . ) آزمونهای کانون 

 

  .اگر گفته شود لنفوسيت های نابالغ در خون وجود ندارند نادرست است- 

 ( 99چون برخي لنفوسيت های نابالغ از طريق خون به تيموس مي روند.) آزمونهای کانون 

 

هورمون کورتيزول برای کاهش احتمال رد پيوند استفاده کرد چون اين  در پيوند اعضا ميتوان از- 
 سوم ( 5هورمون دستگاه ايمني را سرکوب مي کند ) ترکيبي فصل 

 

اگر گفته شود در مبارزه با سلول های سرطاني پادتن ها نقشي ندارند نادرست است چون طبق متن - 
کمتر است نه اينکه اصال نقشي نداشته   tهایکتاب نقش پادتن ها نسبت به ماکروفاژها و لنفوسيت 

 سوم ( 1باشند.)فصل 

 

  :در فرآيند بروز آلرژی مکانيسم های زير هم در مرحله ی اول و هم در مرحله ی دوم رخ مي دهند- 

 

 b اتصال آنتي ژن به لنفوسيت1-

 ترشح پادتن2-



  اتصال پادتن به ماستوسيت3-

 خاطره و پالسموسيت  bتوليد4- 

  (99آزمونهای کانون  )

 

 دوم ( 2خروج هيستامين از ماستوسيت طبق فرآيند اگزوسيتوز رخ مي دهد )ترکيبي فصل - 

 

انتقال ويروس ايدز از مادر آلوده به فرزند خود طي دوران بارداری ، زايمان و شيردهي ، حتمي نيست . - 
 سوم ( 1ممکن است اين ويروس طي اين رخدادها منتقل شود ) فصل 

 

در اثر مبارزه با ويروس در ابتدا   tطي ابتالی فرد به بيماری ايدز ، تعداد نوع خاصي از لنفوسيت های- 
 سوم ( 1افزايش و سپس در اثر فعاليت ويروس کاهش مي يابد.) فصل 

 

سوم ، واکسني عليه ماالريا ساخته نشده است . اين  1برخالف متن موجود در آخرين فعاليت فصل - 
ا فرضيه ای را مطرح مي کند اما تاکنون واکسني عليه ماالريا توليد نشده است . ) ترکيبي فعاليت تنه

  پيش دانشگاهي ( 11فصل 

 

اگر گفته شود تمام لنفوسيت ها از مغز استخوان منشاء مي گيرند نادرست است چون ممکن است - 
 ( 99لنفوسيتي از تقسيم لنفوسيت خاطره بوجود آيد .) آزمونهای کانون 

 
 

اسم مشابه يکديگر و بسيار  2برخالف لنفوسيت ها ، پالسموسيت ها توانايي تقسيم ندارند )اين - 
 غلط انداز هستند (

  (سوم 1فصل  )

 
 
 

 منبع : کانون

 


