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1. در کدام، ماهیچههاي صاف وجود دارد؟

4) عنبیه3) شبکیه2) صلبیه1) قرنیه

2. فرد مبتال به آستیگماتیسم، می تواند با کدام اختالل مواجه است؟
2) عدم یکنواختی انحناي قرنیه1) کدر شدن عدسی

4) تغییر اندازة کرة چشم3) کاهش قدرت تطابق

3. چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
بخشی از الیۀ میانی چشم انسان، .................. 

 
الف- به صورت شفاف و برجسته درآمده است.

 
ب- در پاسخ به محرك، تغییر وضعیت می دهد.

 
ج- توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می شود.

د- با الیۀ داراي گیرنده هاي نوري و نورون ها در تماس است.
 (1 (2 (3 (4

4. در انسان، بخش شفاف الیه ي خارجی کره ي چشم،  ..................
1) می تواند مواد دفعی خود را به طور مستقیم به خون وارد نماید.

2) در تماس مستقیم با ماده اي شفاف و ژله اي است.
3) نور را بیواسطه بر روي عدسی متمرکز می کند.

4) توانایی تولید و ذخیره ي انرژي را دارد.

5. کدام عبارت در مورد گوش انسان، درست است؟
1) با تحریک هر سلول مژك دار، پیام شنوایی به مغز ارسال میشود.

2) استخوان رکابی، به طور مستقیم در تحریک سلول هاي مجاري نیم دایره نقش دارد.
3) با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل میشود.

4) هر سلول مژك دار با ارتعاش مایع مجراي مختص به خود، مرتعش میگردد.

6. پیام هاي ایجاد شده در کدام گزینه، به بخشی از مغِز انسان که با حرف «الف» در شکل مشخص شده است، منتقل میشود؟ 

 (1

 (2

 (3

 (4

7. نوع گیرندة .................. با بقیه تفاوت اساسی دارد.(با تغییر)
2) فشار در پوست انسان1) روي پاهاي جلویی جیرجیرك

4) موجود در ساختار خط جانبی ماهی حوض3) موجود در روي پاهاي مگس ها
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8. کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)

1) هیپوتاالموس در تنظیم برخی از اعماِل حیاتِی مربوط به فعالیتهاي بدن انسان (مثل عطسه و سرفه) نقش دارد.
2) ماستوسیت ها برخالف یاخته هاي دندریتی، فاقد توانایی بیگانه خواري اند.

3) در دیوارة برخی رگهاي خونی انسان، گیرندههاي درد وجود دارد.
4) بیشتر انواع بیمهرگان، ایمنی اختصاصی دارند.

9. در چشم انسان ماهیچۀ مژگانی مستقیمًا در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی دارد؟(با تغییر)
1) مشیمیه - تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکري می باشد.

2) قرنیه - می تواند به سرعت سلول هاي خود را کوتاه نماید. 
3) عدسی - داراي سلول هاي کشیده و چند هسته اي می باشد.

4) عنبیه - تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختار می باشد.

10. کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)
1) برخی از حشرات به کمک چشم مرکب، قادر به دیدن پرتوهاي فرابنفش میباشند.

2) در هر واحد مستقل چشم مرکِب زنبور، تعدادي سلوِل گیرنده وجود دارد.
3) در چشم انسان، آکسونهاي سلولهاي گیرندة نور، عصب بینایی را میسازند.

4) در چشم انسان، بخش رنگین چشم در پشت قرنیه قرار دارد.

11. کدام عبارت صحیح است؟
1) عدسی چشم در هنگام دیدن اشیاي دور، نازكتر و کشیدهتر میشود.

2) عنبیه به واسطۀ عضالت خود قطر عدسی را تغییر میدهد.
3) قرنیۀ چشم مواد دفعی خود را به مویرگ هاي زجاجیه منتقل میکند.

4) عنبیه بخشی از الیه میانی است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد.

12. در یک فرد سالم، ..................
1) بخش رنگین جلوي چشم، فاقد سلولهاي منقبض شونده است.

2) ماهیچههاي موجود در مردمک، مسئول تغییر قطر مردمک میباشند.
3) حساسیت سلولهاي استوانهاي شبکیه نسبت به نور، بسیار زیاد است.

4) بین شدت نور و تحریک گیرندههاي مخروطی، رابطهي عکس وجود دارد.

13. چند مورد، جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟

 
به طور معمول، در یک فرد، عنبیه .................. 

 
الف) در تولید و ذخیرهي انرژي نقش دارد.

 
ب) در تحریک گیرنده هاي نوري نقش دارد.

 
ج) به واسطۀ عضالت خود، قطر عدسی را تغییر میدهد.
د) بخشی از مشیمیه است که در پشت عدسی قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4

 
14. در انسان، گیرندة کدام مکانیکی است و از سلول هاي مژکدار تشکیل شده است؟

4) شنوایی3) بویایی 2) بینایی1) فشار
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15. در چشم انسان، ماهیچۀ مژگانی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟ 

1) عدسی - فاقد گیرنده هاي هورمونی می باشد.
2) قرنیه - داراي سلول هاي کشیده و چند هسته اي است.

3) مشیمیه - می تواند به سرعت سلول هاي خود را کوتاه نماید.

4) عنبیه - تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد.

16. همۀ .................. (با تغییر)
2) بی مهرگان، قلب منفذ دار دارند.1) جانوران داراي چشم اند.

4) حشرات، چشم مرکب دارند.3) ماهیان استخوانی، اوره دفع می کنند.

17. کدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)
1) استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.

2) پردازش اطالعات مربوط به همۀ سلولهاي مژك دار فقط در قشر مخ صورت می گیرد.
3) شیپور استاش سبب میشود تا پردة صماخ بتواند به درستی به ارتعاش درآید.

4) همۀ بخشهاي گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود.

18. چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

 
«بخشی از الیۀ بیرونی چشم انسان، .................. »

 
الف) به صورت شفاف و برجسته درآمده است.

 
ب) در پاسخ به محرك نور، تغییر وضعیت می دهد.

 
ج) توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می شود.

 
د) با الیۀ داراي گیرنده هاي نوري و نورون ها در تماس است.

 (1 (2 (3 (4

19. کدام عبارت در مورد گوش انسان، نادرست است؟
1) با تحریک هر سلول مژك دار، بخشی از مغز براي پردازش اطالعات فعال می شود.

2) استخوان چکشی، به طور مستقیم با پردة صماخ در تماس است.
3) با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می شود.

4) هر سلول مژك دار با ارتعاش یا حرکت مایع مجراي مختص به خود، تحریک می گردد.

 
20. هر جوانۀ چشایی در انسان، .................. 

2) توسط بافت پوششی چند الیه احاطه می شود.1) روي زبان قرار دارد.
4) در انتهاي خود با آکسون نورون حسی ارتباط دارد.3) در اطراف خود سلول هاي پشتیبان دارد.

21. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
در انسان، .................. چشم، .................. 

1) بخش شفاف الیۀ خارجی - توانایی تولید و ذخیره ي انرژي را دارد.
2) مشیمیه - با سلول هاي مخروطی و استوانه اي به طور مستقیم در ارتباط نیست.

3) هر یک از ماهیچه هاي صاف الیه ي میانی - در تشکیل تصویر روي شبکیه نقش دارند.
4) هر بخش فاقد گیرندة  نوري - قطعًا محل عبور تارهاي تشکیل دهندة عصب بینایی می باشد.
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22. می توان گفت ..................  (با تغییر)

1) اغلب جانواران گیرنده هاي دریافت کننده محرك هایی را دارند که انسان فقط به کمک ابزار می تواند آنها را دریافت کند.

 
2) به طور معمول تماس ساعت یا عینک را با پوست خود احساس نمی کنیم.

3) در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده هاي دمایی وجود دارد که به تغییرات دماي درون بدن حساس اند.
4) هر گیرندة حسی، بخشی از یک یاخته می باشد که اثر محرك را دریافت می کند.

23. کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در بخش حلزونی گوش انسان، .................. »
1) مژك هاي یاخته هاي مژك دار با پوشش ژالتینی در تماس اند.

 
2) یاخته هاي مژك  دار، نوعی گیرندة مکانیکی هستند.

3) با لرزش مایع درون آن، یاخته هاي مژك دار خم می شوند.
4) تحریک یاخته هاي مژك دار به دنبال باز شدن کانال هاي یونی غشاي آن ها صورت می گیرد.

 
24. چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«بعضی از یاخته هاي ماهیچه اي موجود در داخل کرة چشم انسان، .................. »

 
الف – با انقباض خود باعث افزایش قطر سوراخ مردمک چشم می شوند.

 
ب – تحت تأثیر رشته هاي عصبی بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی قرار می گیرند.

ج – با انقباض خود باعث افزایش قطر عدسی و شل شدن تارهاي آویزي متصل به عدسی می شوند.

 
د – داراي سارکومر و چندین هسته در ساختار خود هستند.

 (1 (2 (3 (4

25. در رابطه با عصبی که پیام تولید شده در یاخته هاي استوانه اي شبکیه چشم انسان را به مغز منتقل می کند، کدام عبارت زیر نادرست

 
است؟

1) در ساختار آن نمی توان یاخته هاي مخروطی و استوانه اي را مشاهده کرد.
2) جزئی از دستگاه عصبی محیطی بوده که پیام عصبی را جهت پردازش پیش از قشر مخ تاالموس ها منتقل می کند.

3) می تواند باعث تغییر فعالیت یاخته هاي مخروطی موجود در شبکیه شود.
4) فعالیت آن نمی تواند تحت تأثیر بیماري مالتیپل اسکلروزیس، مختل شود.

 
26. کدام عبارت در مورد گیرنده هاي حواس پیکري نادرست است؟

 
1) در نوعی گیرندة حسی پوست با انتهاي دندریت آزاد، می تواند سازش ایجاد نشود.

 
2) گیرندة دمایی در دیوارة بزرگ سیاهرگ زیرین جزء گیرنده هاي حسی پیکري است.

3) انتهاي دندریت گیرندة فشار در پوست توسط بافت پوششی چند الیه اي پوشانده شده است.
4) این گیرنده ها می توانند اطالعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال کنند.

27. یاخته هاي سقف حفرة بینی ممکن نیست .................. . 

 
1) به غشاي پایه متصل باشند.

 
2) توسط مولکول هاي بودار، تحریک شوند.

 
3) از طریق مژك هاي خود با مولکول هاي بو دار در تماس باشند.

4) با دندریت هاي خود، پیام عصبی را به لوب بویایی مغز انتقال دهند.

 
28. کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟

 
«هر یاختۀ مژکدار موجود در گوش درونی انسان،  .................. »

1) در بین یاخته هاي بافتی با فضاي بین یاخته اي اندك قرار گرفته است.
2) در اثر ارتعاش پردة صماخ به کمک امواج صوتی، تحریک می شود.

3) بخشی از انرژي خود را به صورت گرما از دست می دهد.
4) تحت تأثیر حرکت مایع درون مجراي خود تحریک می شود.
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29. در چشم یک فرد سالم، هر .................. 

1) بخشی که بین سطح جلویی عدسی و سطح پشتی قرنیه قرار دارد، باعث شکست نور می شود.

 
2) ساختار شفاف در الیه هاي آن، با تغییر انحناي خود در فرایند تطابق شرکت می کند.

3) یاختۀ داراي ماده ي حساس به نور، اطالعات الزم براي زندگی یاخته اي را در خود ذخیره می کند.
4) یاخته اي که در الیۀ شبکیه پیام عصبی ایجاد می کند، داراي مادة حساس به نور است.

30. پیام هاي بینایی حاصل از تحریک گیرنده هاي نوري شبکیه در مجاورت قسمت .................. چشم، .................. . 
1) خارجی، با عبور از محل چلیپاي بینایی، به تاالموس می روند.

2) خارجی، بدون عبور از کیاسماي بینایی به لوب پیشانی مخ می روند.
3) داخلی، پیش از پردازش اولیه در تاالموس، از چلیپاي بینایی عبور می کنند.

4) داخلی، بدون عبور از کیاسماي بینایی به لوب پس سري مخ می روند.

31. عصبی که سبب گشاد شدن مردمک می شود .................. 

 
1) برخالف اعصاب پیکري همیشه فعال است.

2) می تواند به طور غیر مستقیم به تحریک یاخته هاي مخروطی کمک کند.
3) موجب انقباض هر ماهیچۀ صاف عنبیه می شود.

4) مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می باشد.

 
32. در انسان، هر نوع .................. موجود در .................. .

 
1) گیرندة فشاري - پوست، در مجاورت غشاي پایۀ بافت پوششی قرار دارد.

2) گیرندة حسی - اندام ها، فقط تحت تأثیر یک نوع محرك، تحریک می شود.

 
3) یاختۀ پوششی - اطراف منفذ چشایی در زبان، به شکل سنگفرشی است.

4) گیرندة شیمیایی - سقف حفرة بینی، داراي جسم سلولی در لوب بویایی است.

33. در رابطه با گیرنده هاي فشاري شکل مقابل، قطعًا ..................
، تبدیل اثر محرك به پیام عصبی در این گیرنده در 1) در وضعیت 

 
حال وقوع است.

، تحت تاثیر فشار، ابتدا کانال هاي پتاسیمی غشاي 2) در وضعیت 
این گیرنده باز می شوند.

3) در هر دو وضعیت پروتئین انتقال دهندة سدیم ـ پتاسیم غشاي
گیرنده، فعالیت می کند.

4) پیام عصبی حاصل از گیرنده در وضعیت  از طریق نخاع به
تاالموس منتقل می شود.

34. جانور داراي گیرندة حسی شکل مقابل، .................. . 

 
1) دو محیط شفاف در هر گیرنده نوري خود دارد.

 
2) داراي یک برجستگی در بخش جلویی طناب عصبی پشتی خود است.

 
3) ساختاري تنفسی دارد که فقط از طریق یک منفذ با بیرون ارتباط دارد.

4) یون هاي پتاسیم و کلر را از همولنف به لوله هاي مالپیگی ترشح می کند.
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35. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟

«در شکل روبه رو، بخش شمارة .................. معادل بخشی از دستگاه عصبی انسان است که .................. »

 
- جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است.  (1

- آکسون یاخته هاي عصبی مژك دار، در آن سیناپس برقرار می کند.  (2
- براي تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن از نقاط مختلف بدن پیام دریافت می   (3

کند.
- پیام هاي بینایی را پس از تقویت و پردازش اولیه به سمت نیم کرة مقابل  (4

هدایت می کند.

 
36. کدام گزینه درست بیان شده است؟

1) تمام پیام هاي بینایی یک چشم به تاالموس سمت مقابل خود وارد شده و پردازش می گردند.
2) گیرنده هاي بویایی در بین یاخته هایی با فضاي بین یاخته اي اندك قرار می گیرند.

3) در سرماخوردگی و گرفتگی بینی، مزة غذاها را تشخیص نمی دهیم.
4) جوانه هاي چشایی ساختارهاي حسی منحصر به زبان اند که توانایی دریافت پنج مزه اصلی را دارا می باشند.

 
37. کدام عبارت در ارتباط با ساختار گوش درونی انسان به درستی بیان شده است؟

1) یاخته هاي مژك دار در تمام سطح داخلی مجاري نیم دایره اي کشیده شده اند.
2) گیرنده هاي مژك دار شنوایی تنها در حفرة میانی بخش حلزونی گوش قابل مشاهده اند.

 
3) هر مژك گیرندة مکانیکی در تماس مستقیم  با مایع درون گوش داخلی قرار دارد.

4) یاخته هاي مژك دار حلزون گوش داراي ارتباط سیناپسی با آسۀ نورون ها در قاعدة خود هستند.

 
38. در هر جانور داراي چشم مرکب .................. .

1) هر واحد بینایی تصویري موزاییکی ایجاد می کند.
2) به کمک گیرندة مکانیکی صدا در پا، امواج صوتی محیط دریافت می شود.

 
3) در دستگاه عصبی مرکزي، هر گرة عصبی متعلق به مغز جانور است.

4) سامانۀ گردش خون باز وجود دارد و همولنف توسط قلب به سینوس هاي بدن پمپ می شود.

 
39. نمی توان گفت .................. .

 
1) در عصب تعادلی گوش غالف میلین وجود ندارد.

2) آکسون هاي گیرند ه هاي بویایی از استخوان جمجمه عبور می کنند.
3) ذره هاي غذا در مادة حاوي آنزیم حل می شوند.

4) تعداد جوانه هاي چشایی از گیرنده هاي چشایی کمتر است.

 
40. در ساختار گوش انسان می توان گفت .................. .

 
1) مژك هاي درون مجراي شنوایی، نقش حفاظتی دارند.

2) تمام مجراي شنوایی و بخش هاي میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی محافظت می کند.

 
3) شیپور استاش گوش میانی، در یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ نقش دارد.

4) در گوش میانی، بخش فوقانی استخوان چکشی به بخش حجیم تر استخوان سندانی مفصل می شود.

 
41. می توان گفت .................. .(با تغییر)

 
1) ماهیت پیام هاي عصبی که از چند نوع گیرنده حسی به مغز می رسند، یکسان است.

2) شیارهاي عمیق، نیمکره هاي مخچه را به چهار بخش یا لوب تقسیم می کنند.
3) در اثر آسیب به لوب پس سري سمت راست، به طور قطع، فقط اطالعات بینایی چشم چپ به درستی پردازش نمی شود.

4) اطالعات بینایی پس از عبور از تاالموس، از کیاسماي بینایی عبور می نماید.
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42. کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

1) گیرندة نوري برخالف گیرندة تماس در اندام ویژه اي قرار دارد.
2) گیرنده هاي دمایی هیپوتاالموس به دماي محیط حساس اند.

3) انتهاي دندریت هر گیرندة حواس پیکري، درون پوشش بافت پیوندي است.
4) گیرنده هاي حس وضعیت در انواع ماهیچه ها، زردپی ها و کپسول مفاصل قرار دارند.

 
43. چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده اند؟

الف) گیرنده هاي دمایی و گیرنده هاي حساس به کاهش اکسیژن در دیوار ة رگی حاوي خون تیره یافت می شوند.
ب) پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندي گیرندة فشار به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می شود.

 
ج) سازش هر گیرنده قطعًا با عدم ارسال پیام عصبی همراه است.

 
د) گیرنده هاي حس پیکري فقط در پوست، ماهیچه هاي اسکلتی و زردپی هاي بدن انسان وجود دارند.

 (1 (2 (3 (4

 
44. کدام عبارت زیر درست است؟

 
1) حلزون گوش انسان حفراتی دارد که در همۀ آن ها گیرنده هاي مژکدار شنوایی قرار دارند.

2) هر گیرندة حسی مژکدار در بدن انسان، بر اثر ارتعاش مایع پیرامون آن پیام عصبی تولید می کند.
3) اعصاب هم حس همانند پادهم حس، در انقباض ماهیچه هاي صاف نقش دارند.

4) آکسون هر یاختۀ عصبی موجود در شبکیۀ چشم انسان، در تشکیل عصب بینایی شرکت می کند.

45. کدام گزینه دربارة هر نوع گیرندة حسی سالم در بدن انسان صحیح است؟
1) پیام هاي حسی را از طریق ریشۀ پشتی نخاع به دستگاه عصبی مرکزي می فرستد.

2) تحت تأثیر محرك، می تواند نفوذپذیري غشاي خود نسبت به یون ها را تغییر دهد.
3) پس از تولید پیام عصبی آن را به تاالموس ارسال می کند.

4) بخشی از یک یاختۀ عصبی تمایزیافته است.

46. در مورد تشریح چشم گاو کدام عبارت صحیح است؟
1) بخش پهن تر قسمت شفافی که به تارهاي آویزي متصل است، به سمت بینی واقع شده است.

2) فاصلۀ محل خروج عصب بینایی تا قرنیه، در باالي چشم کمتر از پایین چشم است.
3) از طریق عصب بینایی می توانیم چپ یا راست بودن چشم را تشخیص دهیم.

4) اجسام مژگانی به عدسی و عنبیه به طور مستقیم متصل نیستند.

 
47. می توان گفت  .................. 

1) با برخورد نور به شبکیه واکنش هایی به راه می افتد که منجر به تولید پیام عصبی شده و به دنبال آن مادة حساس به نور تجزیه
می شود.

2) با برخورد نور به شبکیه، در گیرنده هاي نوري، ویتامین  تجزیه می شود.
3) کیاسماي بینایی نسبت به تاالموس به چشم نزدیک تر است.
4) پیام هاي بینایی هر چشم فقط از یک تاالموس عبور می کند.

48.  چند مورد از موارد زیر دربارة بیماري آستیگماتیسم به درستی بیان نشده است؟

 
الف) در این بیماري سطح عدسی و قرنیه، کامًال صاف و کروي نمی باشد.

ب) پرتوهاي نور به طور منظم به هم می رسند، ولی روي یک نقطه از شبکیه متمرکز نمی شوند.

 
ج) بدون عینک تصویر روي شبکیه این افراد تشکیل نمی شود.

د) براي اصالح دید، از عینکی استفاده می کنند که عدسی آن، عدم یکنواختی انحناي عدسی و قرنیه را جبران می کند.
 (1 (2 (3 (4
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49. هر جانور داراي  .................. فاقد  .................. است.

1) غدد راست رود اي ترشح کنندة محلول نمکی بسیار غلیظ – طناب عصبی شکمی
2) ساده ترین سامانۀ گردش خون بسته – چینه دان و سنگدان

3) یک طناب عصبی گره دار در بخش شکمی – تنفس نایدیسی
4) دو طناب عصبی موازي مربوط به دستگاه عصبی مرکزي – حفرة گوارشی

 
50. چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
 «در شکل مقابل که مربوط به مغز ماهی است، بخش .................. معادل بخشی از مغز انسان است که»

الف) A- پیام هاي عصبی تولید شده در گیرنده هاي استوانه اي و مخروطی سرانجام به آن وارد می شوند.
ب) B- پیام هاي عصبی گروهی از گیرنده هاي مکانیکی مژکدار سرانجام به آن وارد می شوند.

 
ج) C- قسمت قشري آن با سامانۀ لیمبیک ارتباط دارد.

د) D- جزئی از ساقۀ مغز است و در انعکاس عطسه نقش دارد.
 (1 (2
 (3 (4

51. کدام گزینه دربارة هر گیرندة مژك دار موجود در بخش تعادلی گوش درونی، صحیح است؟
1) در البه  الي یاخته هاي بافت پوششی چند الیه قرار دارد.

2) در سراسر مجاري نیم دایره اي پراکنده اند.
3) در سطح هر یک از این گیرنده ها چندین مژك با طول متفاوت وجود دارد.

4) برخورد جریان مایع به مژك هاي گیرنده ها، آن ها را تحریک می کند.

 
52. گیرنده هاي  .................. 

1) بویایی، در بین یاخته هاي استوانه اي شکل قرار دارند.
2) چشایی، همانند گیرنده هاي بویایی فاقد مژك هستند.

3) بویایی، یاخته هاي عصبی اند که آسه هاي مژك دار دارند.
4) چشایی، برخالف گیرنده هاي بویایی در بین یاخته هاي پوششی قرار دارند.

53. گیرنده هاي  .................. همانند گیرنده هاي  .................. در انسان،  .................. می باشند.
1) نوري در چشم مرکب – نوري – به عدسی متصل

2) شیمیایی در موهاي روي پاي مگس – چشایی – قادر به شناسایی مولکول هاي شیمیایی وارد شده به منفذ 
3) مکانیکی در خط جانبی ماهی – بویایی – داراي مژك هاي هم اندازه

4) مکانیکی صدا در پاي جیرجیرك – مژکدار شنوایی – به پردة صماخ، متصل

54. کدام گزینه درست است؟
1) سلول پیش سیناپسی ممکن نیست داراي مژك باشد.

2) در لوب پس سري قشر مخ، پیام هاي صوتی رسیده از گوش تفسیر می شوند.
3) اولین بخش از چشم که باعث همگرایی نور می شود، انرژي را ذخیره و آزاد می نماید.

4) در بافت پوششی پوست، اغلب گیرنده ها توسط غالف پیوندي احاطه شده اند. این گیرند ها فاقد غالف پیوندي هستند.

 
55. در هر جانور طبیعی داراي  .................. قطعًا  .................. 

1) چشم مرکب – گیرنده هاي نوري، پرتو فرابنفش را تشخیص می دهند.
2) عدسی در چشم خود – مغز، از دو گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.

3) پردة صماخ – گیرنده هاي مکانیکی به این پرده متصل اند.
4) خط جانبی – طناب عصبی پشتی وجود دارد.
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56. کدامیک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

1) یاخته هاي مردمک با مایع زاللیه در تماس می  باشند.
2) گیرنده هاي درد در پاسخ به محرك ثابت پیام عصبی ارسال نمی کنند.

3) همۀ آکسون هاي عصب بینایی چشم راست به نیم کرة چپ مخ می روند.
4) دریچه اي در کف کوچکترین استخوان گوش میانی، باعث ارتعاش مایع درون بخش حلزونی می شود.

57. کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می نماید؟

 
«در گوش درونی، .................. »

1) هر مجراي نیم دایره بر دو مجراي دیگر عمود است.
2) بخش حلزونی نسبت به مجاري نیم دایره اي به شیپور استاش نزدیک تر است.

3) بخش تعادلی عصب گوش باالتر از بخش شنوایی آن است.
4) بخش تعادلی همانند بخش شنوایی پیام را به مهم ترین مرکز تنظیم حرکات بدن براي تعادل ارسال می کند.

 
58. یاخته هاي مژك دار بخش حلزونی گوش  .................. بخش دهلیزي آن  .................. 

2) همانند – توانایی ایجاد پتانسیل عمل را دارند.1) همانند – از نوع یاختۀ پیوندي می باشند.
4) برخالف – باعث لرزش مادة ژالتینی می شوند.3) برخالف – با مادة ژالتینی در تماس هستند.

59. چند مورد دربارة همۀ عضالت داخل کاسۀ چشم انسان صادق است؟

 
* با مایع شفاف جلوي عدسی در تماس اند.

* تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی قرار دارند.

 
* به الیۀ میانی چشم اتصال دارند.

 
* در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش دارند.

 (1 (2 (3 (4

60. کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟
1) عمقی ترین گیرندة حسی پوست، نوعی گیرندة تماسی بوده که در بین یاخته هاي بافت پیوندي قرار دارند.

2) در پی تحریک گیرندة حسی در پوست، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز شده و سدیم به یاخته وارد می شود.
3) الکتیک اسید می تواند باعث ایجاد آسیب بافتی و تحریک گیرنده هاي درد شود.

4) هر گیرندة حسی موجود در پوست، اطالعات دریافتی را از طریق ریشۀ پشتی به نخاع منتقل می کند.

 
61. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«در یک انسان ایستاده، .................. نسبت به .................. در سطح باالتري قرار دارد»

2) حلزون گوش - عصب تعادلی1) استخوان رکابی - استخوان چکشی
4) عصب خروجی از بخش دهلیزي - عصب شنوایی3) دریچه بیضی - مجاري نیم دایره

 
62. اندامی که در پشت ساقۀ مغز قرار دارد .................. (باتغییر)

1) با لوب هاي پس سري و آهیانۀ قشر مخ در تماس است.
2) از گیرنده هاي مژکداري که توسط ارتعاش استخوان رکابی مرتعش شده، پیام دریافت می کند.

3) از اندامی که گیرنده هاي آن مژك دار و در مادة ژالتینی قرار دارند، هم پیام دریافت می کند.
4) از اندامی که براي تطابق در بینایی وابسته به عملکرد دستگاه عصبی پیکري است، پیام دریافت می کند.

63. در فرد مبتال به بیماري ........ ممکن نیست.
2) نزدیک بینی، طبیعی بودن اندازة کرة چشم1) پیرچشمی، عدم تغییر همگرایی عدسی

4) دوربینی، اصالح بیماري به وسیلۀ عدسی واگرا3) آستیگماتیسم، اختالل در یکی از الیه هاي کرة چشم
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64. کدام عبارت دربارة گیرنده هاي حسی در جانوران صحیح است؟

1) گیرنده هاي فروسرخ موجود در چشم مار زنگی به او توانایی شکار در تاریکی را می دهد.
2) لرزش پردة صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك مستقیمًا گیرنده هاي مکانیکی را تحریک می کند.

3) گیرنده شیمیایی موجود در روي پاهاي مگس فاقد جسم سلولی و آکسون می باشد و در موهاي حسی روي پا تجمع می یابد.
4) ماهی ها به کمک مژك هاي هم اندازه در گیرنده هاي خط جانبی خود به وجود اجسام و جانوران دیگر پی می برند.

65. در انسان الیه اي از چشم که داراي مادة حساس به نور است  .................. الیه اي از چشم که داراي بخش رنگین چشم است، 

 
 ..................

2) همانند – می تواند در تماس با ترکیبات شفاف چشم باشد.1) همانند – حاوي یاخته هاي گیرندة نوري است.
4) برخالف – ساختاري شفاف است.3) برخالف – در تغییر قطر مردمک نقش دارد.

66. کدام گزینه در ارتباط با حواس ویژة انسان به درستی بیان نشده است؟
1) منفذ هر جوانه چشایی در نقطۀ مقابل محل خروج رشته هاي عصبی از جوانه قرار دارد.

2) آکسون هاي گیرنده هاي بویایی پس از خروج از بینی به لوب بویایی می روند.
3) با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش درونی منتقل می شود.

4) حساسیت گیرنده هاي استوانه اي از گیرنده هاي مخروطی، نسبت به نور بیشتر است.

 
67. کدام نادرست است؟ می توان انتظار داشت .................. 

، اثري مشابه با کاهش هورمون ضد ادراري بر روي میزان ادرار داشته باشد. 1) ابتال به دیابت شیرین نوع 
2) فعالیت بخش مرکزي فوق کلیه اثري مشابه با فعالیت بخش قشري آن بر روي فشار خون داشته باشد.

3) تحریک سمپاتیک، ارسال پیام از چشم به لوب پس سري را افزایش دهد.
4) چرخش سر، ارسال پیام شنوایی به قشر مخ را افزایش دهد.

68. کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می نماید؟(با تغییر)

 
«بخشی از چشم انسان که در .................. نقش دارد .................. »

1) بروز رنگ چشم - در تماس با ماهیچه صاف قرار دارد.
2) تبدیل اثر نور به پیام عصبی - از  نوع گیرندة مخروطی و گیرندة استوانه اي و تعدادي نورون تشکیل شده است.

3) آستیگماتیسم - می تواند هم با زاللیه و هم با زجاجیه در تماس باشد.
4) خارج مشیمیه در محافظت از چشم - می تواند محل اتصال ماهیچه ي اسکلتی باشد.

69. در انسان سالم و بالغ، هر گیرندة حسی مژك داري .................. قطعًا .................. .
1) که با مولکول هاي شیمیایی تحریک می شود - داراي دندریت و آکسون است.

2) داراي جسم یاخته اي است - در سقف حفرة بینی مستقر شده است.
3) با یک محرك مکانیکی پیام عصبی ایجاد می کند - پیامی به مخچه ارسال می کند.

4) مژك هاي آن با مایعی در تماس است - نوعی گیرندة مکانیکی است.

70. باتوجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است،  .................. 
1) معادل بخش «ج» در انسان، در الیه اي حاوي یاخته هایی با توانایی ایجاد پتانسیل عمل وجود دارد.
2) معادل بخش «الف» در انسان، الیه اي شفاف است که با الیۀ میانی و رنگین چشم در تماس است.

3) معادل بخش «ب» در انسان، به کمک ماهیچه هاي شعاعی و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك می شود.
4) معادل بخش «الف» و «ب» در انسان، توسط ماده اي ژله اي و شفاف تغذیه شوند و مواد دفعی خود را به آن

تحویل دهند.
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71. چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «برخی از گیرنده هاي مکانیکی ممکن است .................. »

* با تغییرات طول ماهیچه تحریک شوند.

 
* با ارتعاش تحریک شوند.

 
* با تغییر فشار خون تحریک شوند.

 
* در کپسول پوشانندة مفصل واقع شده باشند.

 (1 (2 (3 (4

72. زنبور برخالف مار زنگی، داراي گیرنده هاي دریافت کنندة .................. است.
2) پرتوهاي  فروسرخ در خارج از چشم هاي خود1) پرتوهاي  فروسرخ درون چشم هاي خود
4) پرتوهاي فرابنفش در خارج از چشم هاي خود3) پرتوهاي فرابنفش درون چشم هاي خود

 
73. در فرد مبتال به .................. قطعًا .................. 

1) پیرچشمی - ایجاد تصویر بر روي شبکیه امکان پذیر نیست.
2) آستیگماتیسم - کروي بودن یکنواخت عدسی امکان پذیر نیست.

3) نزدیک بینی - طبیعی بودن قطر چشم امکان پذیر نیست.
4) دوربینی - پرتو هاي نور اجسام نزدیک، بر شبکیه متمرکز نمی شود.

 
74. در چشم مورچۀ نگهبان ..................  (با تغییر) 

1) تعداد سلول هاي گیرندة نور با تعداد واحدهاي مستقل بینایی برابر است.
2) تعداد واحدهاي مستقل بینایی با تعداد قرنیه ها برابر است.

3) نور به ترتیب با عبور از عدسی و قرنیه بر روي سلول هاي گیرنده ، تصویر ایجاد می کند.
4) همانند مار زنگی گیرنده هایی براي دریافت تابش هاي فروسرخ وجود دارد.

 
75. کدام گزینه نادرست است؟ 

1) گیرنده هاي حس پیکري، مغز را از چگونگی قرارگیري دست ها و پاها نسبت به هم، هنگام راه رفتن مطلع می کنند. 
2) گیرنده هایی که با ارتعاش تحریک می شوند همانند گیرنده هاي حس وضعیت از نوع مکانیکی هستند. 

 
3) در بزرگ ترین سرخرگ بدن، گیرنده هایی براي سنجش میزان اکسیژن خون وجود دارد. 
4) گیرنده هاي حساس به آسیب بافتی، انتهاي دارینه هایی با پوششی از بافت پیوندي هستند. 

 
76. هر گیرندة حسی پیکري  .................. 

 
1) قطعا در پوست قرار دارد.

 
2) در انتهاي خود، پوششی از بافت پیوندي دارد.

4) اطالعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می کند.3) در مقابل محرك ثابت، سازش پذیر است.

 
77. کدام گزینه نادرست است؟

 
1) در هر واحد بینایی چشم مرکب، تعداد قرنیه کمتر از یاخته هاي گیرندة نور است.

2) گیرنده هاي پرتوهاي فرو سرخ مار زنگی در عقب چشم هاي جانور قرار دارند.

 
3) در مغز ماهی، برخالف انسان، لوب بینایی از مخ جانور بزرگتر است.

4) گیرنده هاي امواج صوتی روي پاهاي جلویی جیرجیرك قرار دارند.

 
78. گیرنده هایی که سازش پیدا نمی کنند، .................. .

 
2) با یک نوع محّرك، تحریک می شوند.1) جزو گیرنده هاي حواس ویژه هستند.

4) بافت پیوندي اطراف آن ها الیه الیه است.3) می توانند در دیوارة سرخرگ قرار گیرند.
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79. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد کانال هاي جانبی ماهی ها به درستی بیان شده است؟

 
1) خط جانبی، کانالی در زیر پوست است.

 
2) عصب آن، درون کانال خط جانبی قرار دارد.

3) درون آن ها، یاخته هاي تاژك دار دیده می شود.
4) تاژك هاي درون آن ها به ارتعاش آب حساس هستند.

80. در کدام یک از بیماري ها، پرتوهاي نوري از اجسامی  در هر فاصله اي از چشم نمی توانند روي یک نقطه از شبکیه متمرکز شوند؟
4) پیرچشمی3) آستیگماتیسم2) دوربینی1) نزدیک بینی

 
81. کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟ 

1) گیرندة استوانه اي نقطۀ کور از لکۀ زرد بیشتر است.
2) محل قرار گیري مادة حساس به نور گیرندة استوانه اي در چشم، از محل قرار گیري مادة حساس به نور گیرندة مخروطی کوتاه تر

 
است. 

3) وقتی ماهیچه هاي مژگانی منقبض می شوند، عدسی ضخیم تر می شود. 
4) زاللیه مادة شفاف و زجاجیه مایع شفاف چشم است. 

82. پردة صماخ پاي جیرجیرك مانند  .................. به طور مستقیم با گیرندة مکانیکی در تماس است. 
2) پوشش ژالتینی خط جانبی ماهی1) پردة صماخ گوش انسان

4) مایع درون مجراي نیم دایرة انسان3) رشتۀ عصبی جوانۀ چشایی انسان

83. نور براي ورود به چشم، در رسیدن به لکۀ زرد چند بار دچار شکست می شود؟
 (1 (2 (3 (4

84. بینایی شخصی که مبتال به بیماري  .................. است با عینک هم گرا اصالح شده است. در این فرد تصویر اجسام دور بدون عینک، 
.................. شبکیه تشکیل می شود.

4) دروبینی – جلوي3) دوربینی – روي2) نزدیک بینی – روي1) نزدیک بینی – جلوي

 
85. بین استخوان هاي کوچک گوش میانی چند مفصل وجود دارد؟ 

 (1 (2 (3 (4

 
86. مکان کدام گیرنده، نادرست است؟

2) گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها1) گیرندة دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ
4) گیرندة مکانیکی در ماهیچه3) گیرندة حس وضعیت در پوست

87. چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
«گیرنده هاي بویایی انسان، .................. »

 
الف) یاخته هاي عصبی تاژك دار هستند.

 
ب) پیام را با دارینه هاي خود به مخ می برند.

 
ج) قبل از پیاز بویایی، سیناپس می دهند.

د) پیام بویایی را به تاالموس می برند.
 (1 (2 (3 (4
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88. کدام عبارت دربارة بویایی انسان درست است؟ 

 
1) گیرندة بویایی بخشی از دستگاه عصبی محیطی محسوب می شود. 
2) اتصال مولکول هاي بودار به پیاز بویایی، پیام عصبی تولید می کند. 

 
3) در پیاز بویایی ناقل عصبی آزاد نمی شود. 

4) گیرنده هاي بویایی، دندریت هاي تاژك دار دارند. 

 
89. در شکل زیر که مغز ماهی را نشان می دهد کدام نام گذاري نادرست است؟ 

2) ب: لوب بویایی1) الف: عصب بویایی
4) د: بصل النخاع3) ج: مخچه

 
90. دانش آموزي در حال مشاهدة برنامۀ گزینۀ جوان است. ضمن مشاهده، چند مورد می تواند در چشم او تغییر کند؟

الف) انقباض عضالت عنبیه         ب) تحدب عدسی            ج) تحدب قرنیه               د) انقباض ماهیچه هاي صاف مژگانی
 (1 (2 (3 (4

91. وقتی شبکیه جلوتر از محل تمرکز پرتوهاي نور باشد، شخص مبتال به  .................. است و نیاز به عدسی  .................. دارد. 
4) نزدیک بینی – همگرا3) دوربینی – واگرا2) دوربینی – همگرا1) نزدیک بینی – واگرا

 
92. گیرنده هاي حسی در انسان .................. .

 
1) همگی جزو دستگاه عصبی محیطی هستند.

2) پیام عصبی تولید شده را فقط به مغز انتقال می دهند.

 
3) فقط در اندام هاي حسی وجود دارند.

4) همگی می  توانند اثر محرك را دریافت و به پیام عصبی تبدیل کنند.

93. در چشم انسان   .................. همانند   .................. داراي تنفس یاخته اي است.
4) عدسی – زجاجیه3) زاللیه – زجاجیه2) عدسی – قرنیه1) قرنیه – زاللیه

94. با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟ 
1) «الف» برخالف یاخته هاي مژك دار سقف بینی، می تواند پیک کوتاه برد ترشح کند.

 
2) «ب» مانند یاخته هاي مژك دار گوش، نوعی گیرندة حواس ویژه است.

 
3) «ج» برخالف زاللیۀ چشم، می تواند نقش تغذیه کننده داشته باشد.

4) «د» مانند رابط سه گوش در مغز، شامل تعدادي دندریت است.

 
95. پیام هاي بینایی از چشم چپ انسان،  .................. 

2) بعد از نهنج، همگی به لوب پس سري نیم کرة چپ می روند.1) قبل از کیاسماي بینایی از نهنج می گذرند.
3) پس از تقویت در مادة سفید نیم کرة مقابل، پردازش می 

شوند.
4) در لوب هاي پس سري مخ پردازش می شوند.

 
96. چند عبارت درست است؟

 
الف) هر گیرندة حسی پوست بدن انسان، پوششی از بافت پیوندي دارد.

 
ب) در زمان سازش گیرنده هاي حسی، پیامی به مغز ارسال نمی شود.

 
ج) سازش گیرنده ها، فرصت کافی براي پردازش اطالعات مهم تر را به مغز می دهد.

 
د) گیرنده هاي حس وضعیت برخالف گیرنده هاي تماس از نوع مکانیکی هستند.

 (1 (2 (3 (4
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97. کدام گزینه دربارة شکل زیر نادرست است؟ 

 
1) «الف» نوعی بافت پیوندي است.

 
2) فضاي درون «ب» پر از مایع است.

 
3) «ج» داراي گیرندة مکانیکی است.

4) «د» از استخوان هاي گوش درونی است.

 
98. کدام گزینه در مورد گوش انسان نادرست است؟ 

1) پردة دریچۀ بیضی از یک طرف با هوا و از طرف دیگر با مایعی در تماس است. 

 
2) یاخته هاي حسی گوش درونی از نوع مکانیکی و تاژك دار هستند. 

 
3) آسۀ یاخته هاي عصبی حسی حلزون گوش، پیام ها را به مغز هدایت می کند. 

4) بخشی از مجراي شنوایی به وسیلۀ نوعی بافت پیوندي محافظت می شود. 

 
99. کدام مورد دربارة گیرنده هاي حسی جانوران درست است؟ 

 
1) گیرنده هاي خط جانبی در ماهی ها مانند گیرنده هاي تعادلی گوش انسان مژك دارند. 

2) با قطع پاهاي مگس، حس شنوایی و با قطع پاهاي جیرجیرك حس چشایی حیوان مختل می شود. 

 
3) هر جانوري که چشم مرکب دارد، قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش است. 

4) هر ماري در تاریکی قادر به تشخیص شکار زنده در اطراف خود است.

 
100. کدام عبارت در مورد گوش انسان درست است؟ 

 
1) استخوان گیجگاهی نقشی در حفاظت از گوش بیرونی ندارد. 

 
2) استخوان سندانی در گوش میانی با دستۀ استخوان چکشی مفصل شده است. 

 
3) در مجراي شنوایی، یاخته هاي مژك دار همراه با غدد ترشحی قرار دارند. 

4) تغییر وضعیت مژك هاي گیرندة شنوایی، موجب ایجاد پتانسیل عمل در آن می شود. 

 
101. کدام عبارت در مورد عنبیۀ انسان درست است؟

1) ماهیچه هاي حلقوي آن در نور کم، منقبض می شوند.
2) با ورود از جاي تاریک به مکان روشن، عصب سمپاتیک آن فعال می شود.

3) ماهیچه هاي شعاعی آن توسط اعصاب سمپاتیک منقبض می شوند.
4) اعصاب پاراسمپاتیک با ماهیچه هاي گشاد کنندة مردمک سیناپس برقرار می کنند.

102. در فردي که دچار شکستگی استخوان سقف حفرة بینی شده است، کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند دچار اختالل شده باشد؟
4) بینایی - حس وضعیت3) بویایی - شنوایی2) بینایی - شنوایی1) چشایی - بویایی

 
103. کدام عبارت درست است؟ 

 
1) نیم کره هاي مخ برخالف تاالموس ها، توسط رابط به یکدیگر متصل هستند. 

 
2) مادة خاکستري نخاع مانند بصل النخاع، در بیرون مادة سفید قرار دارد. 

3) شاخه دهلیزي عصب گوش اطالعات مربوط به  کستقیم به مغز ارسال می کند.
4) عصب پاراسمپاتیک مانند عصب سمپاتیک بر برون ده قلب بی تأثیر است. 

 
104. کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

 
1) سطح تماس عدسی با زاللیه بیشتر از سطح تماس آن با زجاجیه است. 

 
2) یاخته هاي استوانه اي نسبت به مخروطی حساسیت کمتري به نور دارند. 

 
3) ماهیچه هاي مژگانی با تماس مستقیم به عدسی چشم، تحدب آن را تغییر می دهند. 

4AT) در هنگام دیدن اشیاي نزدیک، مصرف  توسط ماهیچه هاي مژگانی بیشتر می شود.  P
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105. چند مورد نمی تواند در اطراف عصب بینایی چشم قرار داشته باشد؟

 
الف) صلبیه                 ب) مشیمیه                   ج) شبکیه                          د) میلین

 (1 (2 (3 (4

106. کدام گزینه نمی تواند از ویژگی هاي جانوري باشد که غذاي توبره واش است؟
1) وجود گیرنده هاي شیمیایی تشخیص مزه در موهاي حسی روي پا

 
2) داراي لنف در مویرگ ها و گیرندة پرتوهاي فروسرخ

 
3) داراي چشم مرکب با تعداد زیادي واحد مستقل بینایی
4) وجود پردة صماخ در پاهاي جلویی براي دریافت صدا

 
107. چند مورد دربارة چشم انسان درست است؟

 
 الف) تحدب بیشتر عدسی به سمت زجاجیه است.

ب) جهت عبور نور در عرض شبکیه، عکس جهت حرکت پیام عصبی در آن است.

 
ج) در افراد نزدیک بین تصویر اجسام دور در زجاجیه متمرکز می شود.

د) دوربینی را برخالف نزدیک بینی با عدسی همگرا درمان می کنند.
 (1 (2 (3 (4

 
108. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه درست است؟ 

 
1) «الف»مجموعه اي از آکسون ها و دندریت ها است. 

 
2) هنگام تشریح، بخش «ب» در سطح پشتی مغز دیده می شود. 

 
3) در «ج» می تواند پردازش اولیۀ پیام هاي بینایی انجام شود. 

4) در بخش «د» فقط پردازش پیام هاي حسی چشم چپ انجام می شود. 

 
109. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«پردة صماخ در جیرجیرك  .................. پردة صماخ در انسان، .................. »

 
الف ) همانند – درشنیدن اصوات نقش دارد.

 
ب) همانند – در مجاورت محفظه اي از هوا قرار دارد.

ج) برخالف – مستقیمًا با گیرندة مکانیکی در تماس است. 

 
 د) برخالف – در حفرة استخوانی قرار ندارد.

 (1 (2 (3 (4

110. چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
«گیرندة بویایی انسان مانند گیرندة  .................. » 

 
 الف) تعادلی، دارای مژک است. 

 
 ج) چشایی، نوعی گیرندۀ شیمیایی است.

 ب) فشار، یاختۀ غیر عصبی نیست.
د) درد، فاقد پوشش پیوندي است. 

 (1 (2 (3 (4

 
111. چند مورد از عبارت ها دربارة شکل زیر درست است؟

 الف ) پیام هاي بینایی از شبکیۀ بخش  به نیم کرة چپ مخ می رود.

 
ب)  الیۀ شفاف و فاقد یاخته است.

 
ج) در  یاخته هاي ماهیچه اي صاف وجود دارد.

د) پیام هاي بینایی از شبکیۀ بخش  به نیم کرة راست مخ می رود.
 (1
 (2
 (3
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112. چند مورد از موارد زیر با قید «بسیاري از» تکمیل نمی شود؟

الف) گیرنده هاي درد، در دیواره ي .................. رگ هاي خونی وجود دارند.

 
ب) .................. حشرات داراي چشم مرکب هستند.

ج) .................. مارها، مثل مار زنگی در جلوي سر خود دو سوراخ داراي گیرنده هاي فروسرخ دارند.

 
د) در دم .................. ماهی ها گیرنده هاي مکانیکی وجود دارد.

 (1 (2 (3 (4

 
113. کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

1) هر جوانۀ چشایی، سلول هاي عصبی تشکیل شده است.
2) سلول هاي گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی از مژك هایی با اندازة نا برابر تشکیل شده اند.

3) عدسی به طور مستقیم به ماهیچۀ مژکی متصل شده است.
4) در خارجی ترین الیۀ چشم انسان، بخش رنگین وجود دارد.

 
114. گیرندههاي حسی، همگی .................. 

1) توسط پوششی از بافت پیوندي احاطه شده اند.
2) از طریق ریشههاي پشتی نخاع با مغز در ارتباط هستند.

3) وضعیت بدن را ابتدا به نخاع و سپس به مغز اطالع میدهند.
4) اطالعاتی درباره ي محركها جمع آوري و به مغز اطالع رسانی می کنند.

115. کدام مورد میتواند جمله ي زیر را تکمیل کند؟ «گیرندههاي فشار در پوست ..................»
2) انواعی از گیرنده هاي دمایی محسوب میشوند.1) واجد پوشش چندالیهاي پیوندي هستند.

4) به بافت پوششی سطح پوست، نزدیک ترند.3) در معرض محرك ثابت سازش پیدا نمی کند.

 
116. کدام عبارت درست است؟

1) وجود حواس براي بقاي انسان ضروري است.
2) هر نوع گیرندهي حسی، در جانوران مختلف ساختار یکسانی دارد.

3) گیرندههاي حسی، با دریافت پیام عصبی، محركها را شناسایی میکنند.
4) گیرندهي درد میتواند گرماي شدید را نیز تشخیص دهد.

117. کدام ماهیچه، نقش اصلی را در تنظیم قطر مردمک ایفا می کند؟
4) مخطط عنبیه3) مخطط مژکی2) صاف عنبیه1) صاف مژگانی

118. بخش رنگین الیۀ میانی چشم در انسان هاي مختلف، ..................
2) واجد سلول هاي گیرنده ي نوري است.1) قطر عدسی را تغییر می دهد.

4) داراي عضالت صاف است.3) با مادة ژله ایی ُزجاجیه ارتباط مستقیم دارد.

119. الیۀ رنگین چشم در انسان هاي مختلف، ماهیچههایی با سلول .................. دارد که تحت کنترل اعصاب .................. هستند.
2) استوانهاي شکل - خود مختار1) دوکی شکل - خود مختار

4) استوانهاي شکل - پیکري3) دوکی شکل - پیکري

120. نقش مایع شفاف کرة چشم، می تواند کدام باشد؟
2) حفظ کرویت چشم1) جمع آوري مواد دفعی
4) هدایت بدون شکست نور به شبکیه3) تغذیۀ شبکیه و صلبیه
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121. در هر چشم انسان، .................. 

1) عدسی پشت قرنیه، توسط زاللیه احاطه شده است.

 
2) نقطۀ کور در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد.

3) انواعی از یاخته هاي عصبی و گیرنده هاي نوري در داخلی ترین الیۀ چشم قرار دارد.
4) عنبیه بین مادهاي ژلهاي که از مویرگها ترشح میشود، قرار دارد.

 
122. کدام، نادرست است؟

در عمل تطابق، قطر عدسی .................. می شود.
2) به علت انقباض ماهیچه هاي مژگانی، زیاد1) هنگام دیدن اشیاي دور، کم

4) به علت انقباض ماهیچه هاي مژگانی، کم3) هنگام دیدن اشیاي نزدیک، زیاد

 
123. چند مورد درست است؟ (با تغییر)

الف) همگرایی عدسی چشم براي دیدن اجسام نزدیک تغییر می کند.

 
ب)بخش رنگین چشم داراي مادة حساس به نور است.

 
ج) لکۀ  زرد در امتداد محور نوري کرة چشم است و سلولهاي استوانهاي ندارد.

د) در شب ها سلولهاي استوانهاي نسبت به مخروطی، فعالیت بیشتري دارند.
 (1 (2 (3 (4

124. قطر عدسی چشم با دیدن اجسام ..................
1) نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است.

2) دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است.
3) نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است.

4) دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است.

125. چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟

 
«به طور معمول در چشم یک فرد، قرنیه .................. »

 
الف) اولین جایی است که نور، شکست پیدا میکند.

ب) بخش شفاف الیۀ خارجی چشم در جلوي عدسی است.

 
ج) الیۀ  نازك و داراي گیرندههاي نوري میباشد.

د) به واسطۀ مویرگهاي خود، از زاللیه مواد غذایی را میگیرد.
 (1 (2 (3 (4

126. زجاجیه در چشم انسان ..................
1) مواد غذایی را براي سلولهاي گیرندة نوري در شبکیه فراهم میکند.

2) مادهاي ژلهاي و شفاف است که فضاي پشت عدسی را پر میکند.
3) در فضاي جلوي عدسی قرار دارد و باعث حفظ کرویت چشم میشود.

4) با خون در ارتباط است و در تغذیۀ  سلول هاي قرنیه نقش دارد.

127. سلولی که در شکل مقابل می بینید، .................. 
1) پیامهاي خودش را در نهایت، به لوب گیجگاهی قشر مخ ارسال میکند.

2) در صورت اختالل عملکرد،مقّدمات ابتال به بیماري عدم تشخیص رنگ را فراهم میآورد.
3) نوعی نورون حرکتی در الیۀ شبکیۀ  چشم محسوب میشود.

4) در نور ضعیف، بیشتر تحریک میشود تا دیدن رنگ ها و جزئیات تصویر ممکن گردد.
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128. زاللیه .................. زجاجیه .................. 

 
2) همانند - در تماس مستقیم با عدسی قرار دارد.1) همانند - مادة ژلهاي شفاف است. 

4) برخالف - از مویرگهاي قرنیه ترشح میشود.3) برخالف - تغذیه کنندة عنبیه است. 

129. به طور طبیعی در ساختار کرة چشم انسان، الیهاي از چشم که نور روي آن متمرکز میشود، نمیتواند ..................
2) انرژي نوري را به پیام عصبی تبدیل کند.1) واجد سلولهاي گیرندة نور باشد.
4) داراي ساختار ماهیچه اي باشد.3) با زجاجیۀ ژلهاي در تماس باشد.

130. چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «بخشی از چشم انسان که در .................. نقش دارد، .................. »

 
الف) تغییر قطر مردمک - داراي سلول هاي دوکی شکل است.

 
ب) تغییر قطر عدسی - تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد.
ج) اولین شکست نور - در سطح خارجی خود با لیزوزیم در تماس است.

د) تغذیهي سلولهاي عدسی - از پالسماي خون منشأ میگیرد.
 (1 (2 (3 (4

131. محیطهاي شفاف چشم ممکن نیست، .................. 

 
2) در تعیین محل تشکیل تصویر نقش داشته باشند.1) داراي سلولهاي زنده باشند.

4) داراي الیۀ عضالنی باشند.3) در حفظ حالت پایدار بدن نقش داشته باشند.

 
132. زاللیه در .................. عدسی قرار دارد و در .................. دخالت دارد.

2) جلوي - جمعآوري مادة دفعی قسمت شفاف جلوي چشم1) پشت - حفظ شکل کروي چشم 
4) جلوي - تغذیۀشبکیه3) پشت - تغذیۀ عدسی 

133. الیه اي از چشم که داراي مقادیري ذخیرة گلیکوژن است، .................. (با تغییر) 
1) الیهاي بسیار نازك و داراي مادة حساس به نور است.
2) در امتداد محور نوري چشم، داراي لکهي زرد است.

3) در میزان تحریک گیرندههاي نوري نقش دارد.
4) ساختاري شفاف دارد.

 
134. کدام مطلب در مورد مردمک نادرست است؟

1) مایع زاللیه در آن جریان دارد.
 
2) دستگاه عصبی خود مختار به آن وارد می شود. 

4) ماهیچه هاي مژگانی در تغییر قطر آن نقشی ندارند. 3) نوري که از آن عبور می کند، قبًال همگرا شده است. 

 
135. کدام مورد در ارتباط با چشم انسان سالم، مغایرت ندارد؟

1) مایع شفاف کرة چشم در حفظ شکل کروي چشم دخالت دارد.
2) ماهیچههاي موجود در الیۀرنگین چشم از جنس رشته هاي دوکی شکلاند.

3) اولین محل همگرایی نور از طریق رشته هایی به ماهیچهي مژکی متصل است.
4) هدایت و انتقال پیام هر گیرندةنوري موجود در شبکیه با کاهش شدت نوري، کاهش مییابد.

 
136. درچشم انسان، .................. 

1) مشیمیه الیهاي نازك محتوي رنگدانه و نورون است.
2) دوربینی می تواند ناشی از کوچکی بیش ازحد کرة چشم باشد.

3) درنتیجۀ تحریک گیرندههاي مخروطی و استوانهاي تصاویر رنگی دقیقی تولید میشود.
4) انقباض ماهیچههاي مردمک توسط اعصاب خود مختار تنظیم میشود.
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137. فردي براي اصالح بینایی خودش از عدسی همگرا استفاده میکند. وقتی این شخص عینکش را بر میدارد، تصویر اشیاي

.................. شبکیه تشکیل خواهد شد.
4) دور ، در جلوي3) نزدیک ، در جلوي2) دور ، بر روي1) نزدیک ، بر روي

138. فردي که در مواردي از عینک واگرا براي دیدن استفاده میکند، ..................  
1) کرهي چشم او از حد معمول کوچکتر است.

2) همگرایی عدسی بیشتري نسبت به افراد عادي دارد.
3) سطح عدسی یا قرنیهي آن کامًال کروي و صاف نیست.

4) مبتال به بیماري است که تصویر اجسام نزدیک در جلوي شبکیه تشکیل میشود.

139. در فردي که تصویر اشیاء نزدیک بر روي شبکیه ایجاد میشود، ..................
1) قطعًا کرة چشم از حد معمول بزرگتر است.

2) قطعًا براي مشاهدة اشیاي دور باید از عینک استفاده کند.
3) میتواند به هیچ یک از بیماري هاي چشم مبتال نباشد.

4) میتواند با افزایش انعطاف پذیري به پیرچشمی مبتال شود.

 
140. در یک انسان سالم، قسمتی از گوش که ..................  (با تغییر)

1) پیام تعادلی ایجاد میکند، فاقد ارتباط فیزیکی با حلزون گوش است.
2) از استخوان رکابی ارتعاشات را دریافت میکند، در مجاورت استخوان پهن قرار دارد.

3) هوا را بین گوش و حلق انتقال میدهد، در تمامی قسمتهاي خود با استخوان محافظت میشود.
4) در جمعآوري صداها و انتقال آن به بخش میانی نقش دارد. در تمامی قسمت ها با استخوان محافظت می شود.

 
141. کدام عبارت درست است؟

1) عصب تعادلی از بخش حلزونی گوش خارج میشود.
2) غدههاي درون ریز مجراي گوش، مادة موم مانندي ترشح میکنند.

3) سلولهاي مژك دار گوش درونی توسط محرك هاي مکانیکی تحریک میشوند.
4) سلولهاي مژك دار مجاري نیم دایره پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.

142. با کج شدن و چرخش سر آدمی در جهتی خاص، در سلولهاي مژكدار ..................، ورود ناگهانی یونهاي .................. صورت
میگیرد.

2) حلزون گوش - سدیم1) مجاري نیمدایره - سدیم
4) حلزون گوش - پتاسیم3) مجاري نیمدایره - پتاسیم

143. کدام مورد جاي خالی را به طور نادرستی پر میکند؟ «در هر گوش انسان سالم، .................. .»
1) سه استخوان کوچک در گوش میانی وجود دارد.

2) سه مجراي نیم دایره وجود دارند که بر هم عمودند.
3) خمیدگی مژكهاي گیرندههاي مکانیکی در مجاري نیم دایرهاي سبب تولید پیام عصبی میشود.

4) عصب خارج شده از گوش از طریق ریشۀ پشتی وارد نخاع میشود.

 
144. سلولهاي .................. 

1) مخروطی چشم با داشتن مادة حساس به نور فراوان، نسبت به نور حساسیت زیادي دارند.
2) استوانه اي چشم با قرارگیري در پشت شبکیۀ چشم، در تبدیل انرژي نوري به شیمیایی دخالت دارند.

3) چشایی زبان با آکسون هاي نورونهاي حسی سیناپس برقرار میکنند.
4) در گیرندة مکانیکی گوش، یاخته هاي مژك دار با مادة ژالتینی در تماس اند.
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145. کدام عبارت درست است؟(با تغییر)

1) سرماخوردگی شدید، مانع از تولید پیامهاي عصبی در سلولهاي چشایی میشود.
2) از هرگوش انسان دو عصب خارج میشود که یکی تعادلی و دیگري شنوایی است.

3) ارتعاش مایع درون حلزون گوش، مستقیمًا باعث ایجاد پیام عصبی در گیرندههاي شنوایی و تعادلی می شوند.
4) گیرندة درد در تشخیص آسیب بافتی نقش دارد.

 
146. هر یک از عصبهاي مرتبط با چشم انسان، .................. 

1) اطالعات حسی را به لوب پسسري در نیمکرة مخالف مخ میبرند.
2) پس از ورود به مغز، از تاالموس هم می گذرند.

3) مجموعه اي از تارهاي عصبیاند که توسط غالفی احاطه شدهاند.
4) در کیاسماي بینایی با عصب مقابل کامًال جا به جا می شوند.

147. خط جانبی در ماهیها ..................
1) حاوي گیرندههاي مکانیکی است که نسبت به دماي آب بسیار حساس هستند.
2) تنها قادر به تشخیص امواج حاصل از حرکت اجسام غیر زنده، درون آب است.

3) ساختارهاي متعددي دارد که هر کدام داراي سلولهاي تاژکدار مخصوصی است.
4) کانالی در زیر پوست جانور است که سوراخهاي متعددي به محیط بیرون دارد.

 
148. کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

 
1) در پاهاي مگس، گیرندة شیمیایی وجود دارد.

2) گیرندههاي درد فقط با محرك هاي شدید مکانیکی تحریک میشوند.
3) نقش گیرندههاي حسی، تبدیل و تقویت اثر محرك به پیام عصبی است.

4) سه استخوان کوچک ارتعاشات گوش بیرونی را به مجاري نیم دایره منتقل میکنند.

 
149. کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

1) ماهیها، به کمک گیرنده هاي شیمیایی جهت حرکت آب راتشخیص میدهند.
2) مارماهیها، توسط اندامی که درخط جانبی دارند، انواع مولکول هاي موجود در آب را تشخیص می دهند.

3) جیرجیرك ها توسط گیرنده هاي مکانیکی در پا، صدا را تشخیص می دهند.
4) گیرندههاي حسی انسان، قادر به پردازش بخش کمی ازاطالعات موجود درمحیط هستند.

150. نوع گیرندة موجود در .................. که براي .................. اختصاص یافته است، با سایر گیرندهها تفاوت اساسی دارد.
2) خط جانبی ماهی - تشخیص اجسام ساکن1) سر مار زنگی - شکار طعمه در تاریکی

4) گوش داخلی انسان - حس وضعیت3) روي پاي جیرجیرك - براي دریافت صدا

151. سلولهاي گیرندة نور .................. (با تغییر) 
1) در حشرات، عدسی را در بر گرفته اند.
2) خارج از چشم مار زنگی نیز وجود دارد.

3) زنبورها را قادر به دریافت پرتو هاي فروسرخ می کند.
4) انسان در خارجی ترین الیۀ چشم قرار دارد و شامل دو نوع مخروطی و استوانه اي است.

152. نوع گیرندة موجود در مو هاي حسی روي پاهاي مگس از نظر عمل به  .................. شباهت زیادي دارد.
2) سلول مژکدار در گوش انسان1) سلول چشایی زبان انسان

ری4) گیرنده هاي موجود در جلو و زیر هر چشم مار زنگی3) گیرنده هاي موجود در پاهاي جیرجیرك
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153. کدام عبارت نادرست است؟

1) در چشم زنبور همانند چشم انسان، قرنیه وجود دارد.
2) در مار زنگی همانند زنبور عسل، توانایی درك بخشی از امواج نور غیرمرئی وجود دارد.

3) در پاي جیرجیرك همانند گیرنده هاي سقف حفره ي بینی انسان، گیرندة  شیمیایی وجود دارد.
4) در چشم ملخ همانند چشم انسان عدسی وجود دارد.

154. هر عصبی که از گوش درونی خارج میشود، فقط پیام هاي تولید شده در .................. را به مغز و هر عصبی که از مخچه خارج می

 
شود، پیام هایی را به .................. میفرستند.

2) حلزون گوش - مغز و نخاع1) سلولهاي مژك دار - مغز و نخاع
4) سلولهاي مژكدار - جوانهي چشایی3) حلزون گوش - کرهي چشم

155. نوع گیرندهاي که در شکل مقابل میبینید، به .................. شبیهتر است.
1) سلولهاي مژکدار موجود در خط جانبی قزل آال

 
2) گیرندههاي روي پاي مگس

3) سلول هاي مژکدار موجود در مجاري نیم دایرهي گوش
4) گیرندههاي دو سوراخ جلوي چشم مار زنگی

 
156. چند مورد زیر صحیح اند؟

 
الف- گیرندههاي موجود در سقف حفرهي بینی، در درك مزه ي غذا نقش دارند.

 
ب- هواي وارد شده به گوش بیرونی انسان، از طریق پرده ي صماخ به گوش میانی میرود.

ج- سلولهاي موجود در یک جوانهي چشایی، همگی توانایی تولید پیام عصبی و انتقال آن به رشتههاي عصبی را دارند.

 
د- پیامهاي عصبی همهي سلول هاي مژكدار گوش، پس از تولید به مغز ارسال می شود.

ه- حساسیت نوري گیرنده ي استوانهاي برخالف گیرندهي مخروطی، با شدت نور رابطهي عکس دارد.
 (1 (2 (3 (4

 
157. کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟

1) پیامهاي عصبی پس از ارتعاش پردة  صماخ سبب ارتعاش استخوان چکشی می شوند.
2) در بیماري آستیگماتیسم، همانند پیرچشمی، بخشی که دچار اختالل می شود توسط زاللیه تغذیه می گردد.

3) ترکیبات شیمیایی در گیاه شب بو، می تواند سبب تحریک گیرنده هاي موجود در سقف حفرة بینی شود.
4) دستگاه عصبی مرکزي انسان به واسطه ي گیرنده هاي موجود در ماهیچه هاي اسکلتی می تواند از وضعیت قسمت هاي مختلف بدن

اطالع یابد.

 
158. کدام عبارت در مورد انسان نادرست است؟

1) در دیوارة برخی از رگ هاي خونی، گیرندة دمایی وجود دارد.
2) جسم سلولی نورون حسی، در ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد.

3) با تحریک مژكهاي سلول گیرنده، پیام عصبی در گوش تولید می شود.
4) ناقلهاي عصبی، هدایت پیام چشایی را به نورون حسی ، برعهده دارند.

 
159. جانداري با تنفس نایدیسی، فاقد کدام است؟ (با تغییر)

2) یاخته هاي پادتن ساز1) یک گرة عصبی در هر بند از بدن
4) عدسی3) طناب عصبی شکمی
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160. زنبور عسل ماده ..................

1) دو طناب عصبی گره دار و شکمی دارد.
2) می تواند عمدة اطالعات خودش را به صورت امواج فروسرخ درك کند.

3) هاپلوئید بوده و توانایی بکرزایی دارد.
4) می تواند اطالعات محیط خودش را به صورت تصاویر موزاییکی دریافت کند.

161. به دنبال این که پوست انسان، در معرض سرما یا گرماي شدید قرار گیرد، چه تعداد از موارد زیر ممکن است، اتفاق بیافتد؟ (با

 
تغییر)

 
الف) ورود یون سدیم از مایع بین سلولی بافت پیوندي به دندریت گیرندة درد در گرماي شدید

ب) خروج یون پتاسیم از دندریت گیرندة  سرما به مایع بین سلولی بافت پیوندي در سرماي شدید

 
ج) عدم فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم در گیرندههاي مکانیکی پوست

 
د) بسته بودن کانالهاي دریچهدار سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرندة درد در هر دوحالت

 (1 (2 (3 (4

 
162. هر جانداري با .................. قطعًا ..................  (با تغییر) 
1) دستگاه تنفس  نایدیسی - در زیر قرنیۀ خود، عدسی دارد.

2) دستگاه عصبی محیطی و مرکزي - فاقد همولنف است.

 
3) عدد کروموزومی  - ژن هاي کامًال مشابه دارند.

4) اسکلت خارجی - فاقد توانایی کسب انرژي از مواد گیاهی است.

 
163. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در یک انسان ایستاده، .................. نسبت به .................. در سطح باالتري قرار دارد.»
الف) استخوان رکابی - چکشی           ب) مجاري نیم دایره - پردهي صماخ

ج) مغز میانی - تاالموس           د) غده ي فوق کلیه - پانکراس
 (1 (2 (3 (4

164. کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟
«در یک فرد سالم، زاللیه ..................  زجاجیه ..................  »

2) برخالف - در تماس با عنبیه است.1) همانند - در تماس با عدسی است.
4) همانند - می تواند با الیۀ خارجی چشم در تماس باشد.3) برخالف - سبب تغذیۀ عدسی می شود.

165. کدام عبارت صحیح است؟
1) اولین انتقال پیام عصبی توسط گیرندة بویایی در لب بویایی صورت می گیرد.

2) هر سلول جوانۀ چشایی به یکی از مزه هاي اصلی بیش ترین حساسیت را نشان می دهد.
3) شیپور اُستاش با جا به جایی هوا بین گوش درونی و حلق، سبب می شود پردة صماخ به درستی مرتعش شود.

4) در دوربینی برخالف پیرچشمی، به دلیل کاهش قطر عدسی، بینایی به تدریج کاهش می یابد.

166. پیام هاي عصبی از حسی که بیش ترین اطالعات اطراف را دریافت می کند به  .................. وارد نمی شود. (با تغییر)
4) لوب پس سري3) تاالموس 2) مخچه1) لوب گیجگاهی

167. بخشی از چشم که توسط زاللیه تغذیه می شود، ممکن نیست .................. باشد.
1) داراي سلول هاي گیرنده ي نور

2) در عمل تطابق نقش داشته
3) در ایجاد بیماري آستیگماتیسم نقش داشته

4) در سطح آن آنزیم تخریب کننده ي دیوارة باکتري وجود داشته

1234
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عنبیه داراي ماهیچههاي شعاعی و حلقوي صاف است که توسط سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل میشود. قرنیه و صلبیه از 1.گزینه 4
جنس بافت پیوندي هستند و شبکیه شامل گیرنده هاي نوري و نورون است. بنابراین فاقد ماهیچه صاف هستند. البته توجه کنید که رگ 

 
هاي موجود در مشیمیه هم ماهیچه صاف دارند.

 
عدم یکنواختی (صاف نبودن) انحناي قرنیه یا عدسی باعث آستیگماتیسم می شود. 2.گزینه 2

فقط موارد ب و د درست هستند. منظور از الیۀ میانی چشم انسان، همان مشیمیه است. 3.گزینه 2

 
بررسی موارد:

 
الف) مربوط به صلبیه (الیۀ خارجی کره ي چشم) است که در جلوي قرنیه را می  سازد.

ب) عنبیه، بخشی از الیۀ میانی در جلوي عدسی است که با ماهیچه  هاي صاف خود به تغییرات مقدار نور محیط پاسخ می  دهد. در نور کم

 
باعث گشاد شدن مردمک و در نور زیاد باعث تنگ شدن آن می  شود.

ج) مایع شفاف جلوي عدسی همان زاللیه است که نقشی در تغذیه مشیمیه ندارد. مشیمیه توسط رگ  هاي خونی خودش تغذیه می شود. (

 
زاللیه به تغذیه قرنیه و عدسی کمک می  کند)

د) مشیمیه در پشت عدسی در تماس با شبکیه قرار دارد که شبکیه شامل گیرنده  هاي نوري و نورون  ها است.
بخش شفاف الیهي خارجی چشم (الیه صلبیه)، قرنیه نام دارد. قرنیه داراي سلولهاي زنده است و مانند تمام سلولهاي 4.گزینه 4

زنده بدن، تنفس سلولی انجام میدهد و توانایی تولید و ذخیره ATP را دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: قرنیه مواد دفعی خود را ابتدا وارد زاللیه می کند. گزینه ي 

 
: در تماس مستقیم با مایع شفاف به نام زاللیه است. گزینه ي 

: نور پس از قرنیه، از زاللیه و سوراخ مردمک عبور کرده و به عدسی می رسد. گزینه ي 

 
بررسی گزینه ها: 5.گزینه 4

: گوش درونی، داراي دو بخش حلزونی (مربوط به حس شنوایی) و مجاري نیمدایره (مربوط به تأئید گزینه ي  و رد گزینه ي 
تعادل) است. در هر دو بخش، سلولهاي مژكدار مخصوص به آن بخش وجود دارد. ارتعاش مایع درون بخش حلزونی، باعث تحریک
سلولهاي مژكدار بخش تعادلی نمیشود و بالعکس! به عبارتی، هر سلول مژكدار با ارتعاش مایع مجراي مختص به خود، مرتعش می

 
گردد.

 
: تحریک سلول هاي مژك دار مجراهاي نیم دایره هیچ ارتباطی با استخوان رکابی ندارند. گزینه ي 

: استخوان رکابی به طور غیر مستقیم یعنی با به ارتعاش درآوردن مایع درون بخش حلزونی باعث تحریک سلول هاي گزینه ي 

 
مژك دار و ایجاد پیام عصبی می شود.

) گیرندة استوانهاي شکل (الف) لوب پسسري را نشان میدهد که در پردازش اطالعات بینایی نقش دارد و گزینۀ ( 6.گزینه 4
چشم میباشد که در دید نور کم، مؤثر است، پس پردازش اطالعات آن در لوب پسسري اتفاق میافتد.

 
بررسی سایر گزینهها:

 
): حلزون گوش می باشد که پردازش اطالعات آن در لوب گیجگاهی رخ می دهد. گزینۀ (

): مجاري نیم دایره می باشد که اطالعات تعادلی را به مخچه براي پردازش می برد. گزینۀ (

 
): گیرندة فشار می باشد. گزینۀ (

در پاي مگس ها، گیرندة شیمیایی وجود دارد نه گیرندة مکانیکی. 7.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها: 

): پاهاي جیرجیرك، گیرندة مکانیکی براي دریافت صدا دارد. رد گزینۀ (

 
): گیرندة فشار، مکانیکی است. رد گزینۀ (

): ماهی گیرندة حساس به ارتعاشات آب (گیرندة مکانیکی) دارد. رد گزینۀ (
گیرندههاي درد، در برخی رگهاي خونی مانند سرخرگ ها یافت میشوند. 8.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): مرکز تنظیم انعکاس عطسه و سرفه بصل النخاع می باشد. رد گزینۀ (

 
): ماستوسیت همانند سلول هاي دندریتی فاگوسیتوز می کند. رد گزینۀ (

 
): ایمنی اختصاصی اساسًا مربوط به مهره داران می باشد. رد گزینۀ (

(1)
(2)
(3)

(4)(1)

(2)
(3)
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ماهیچههاي مژگانی، در تماس با تارهاي آویزان، عنبیه و مشیمیه هستند اما در تماس مستقیم با عدسی نیستند و نیز در 9.گزینه 4

غشاي خود براي بعضی هورمونها گیرنده دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

: ماهیچۀ مژگانی تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار است نه پیکري. گزینۀ 
: ماهیچۀ مژگانی با قرنیه در تماس نیست. و از ماهیچه هاي صاف است که به کندي منقبض می شوند. گزینۀ 

: ماهیچۀ مژگانی مستقیمًا با عدسی در تماس نیست بلکه به وسیله رشته هایی به عدسی متصل شده است و ماهیچه هاي صاف گزینۀ 
سلول هایی دوکی شکل و تک هسته اي هستند.

آکسون یاخته هاي عصبی در شبکیه، عصب بینایی را می سازند نه آکسون گیرنده هاي نوري. 10.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: حشرات داراي چشم مرکب اند و برخی از حشرات قادر به دیدن پرتوهاي فرابنفش می باشند. گزینۀ 
: هر واحد مستقل بینایی چشم مرکب شامل یک قرنیه و یک عدسی و چندین سلول گیرنده نوري می باشد. گزینۀ 

: بخش رنگین چشم، یعنی عنبیه در پشت قرنیه قرار دارد. گزینۀ 
هنگام عمل تطابق در چشم، براي رویت اشیاي دور، قطر عدسی کاهش مییابد. 11.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: عنبیه در تغییر قطر مردمک نقش دارد نه قطر عدسی. گزینۀ 

 
: قرنیه مواد دفعی خود را به درون زاللیه می ریزد نه مویرگ هاي زجاجیه. گزینۀ 

: عنبیه در مجاورت زاللیه قرار دارد نه زجاجیه. عنبیه ومشیمیه به همراه جسم مژگانی از اجزاء الیۀ میانی می باشند. گزینۀ 
سلولهاي استوانهاي در نور ضعیف و سلولهاي مخروطی در نور قوي، تحریک میشوند. بنابراین حساسیت سلول هاي 12.گزینه 3

استوانه اي شبکیه نسبت به نور، بسیار زیاد است.

 
بررسی سایر گزینهها:

: منظور از بخش رنگین جلوي چشم،  عنبیه است که داراي بافت ماهیچهاي است و قابلیت انقباض دارد. گزینۀ 

 
: ماهیچههاي موجود در عنبیه (نه مردمک)، مسئول تغییر قطر مردمک میباشند. گزینۀ 

: بین شدت نور و تحریک گیرندههاي مخروطی، رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر چه شدت نور بیشتر باشد، تحریک گزینۀ 
گیرندههاي مخروطی بیشتر است.

 
(الف) و (ب) صحیح هستند. 13.گزینه 2

در عنبیه، به دلیل وجود ماهیچهها، تولید و ذخیرهي انرژي  وجود دارد و چون مردمک را تنگ و گشاد میکنند, به طور غیر 
مستقیم در تحریک گیرندهها نقش دارند.

 
بررسی سایر موارد:

 
مورد ج) نادرست- ماهیچه هاي عنبیه در تغییر قطر عدسی و در نتیجه در تطابق نقشی ندارند.

 
مورد د) نادرست- عنبیه در جلوي عدسی قرار دارد نه در پشت عدسی و بخشی از الیۀ میانی است نه مشیمیه.

در بخش حلزونی و مجراهاي نیم دایره گوش درونی، گیرنده هاي مکانیکی به نام سلول هاي مژکدار وجود دارد. گیرندة 14.گزینه 4
حس بویایی از نوع گیرنده شیمیایی است. گیرنده ي حس بینایی، گیرندة نوري است و گیرندة فشار، گیرنده مکانیکی است اما سلول 

هاي مژکدار ندارد.
دستگاه عصبی خودمختار مسئول تنظیم انقباض ماهیچههاي صاف و قلبی است. از طرفی ماهیچههاي مژگانی از نوع 15.گزینه 4

صاف هستند و با عنبیه در تماس مستقیم هستند.

 
بررسی سایر گزینهها:

): در چشم، عدسی به ماهیچههاي مژگانی متصل است ولی در تماس مستقیم نیست بلکه به وسیله رشته هایی به ماهیچه ي گزینۀ (

 
مژگانی متصل شده است.

 
): ماهیچه ي مژگانی با قرنیه تماس مستقیم ندارند و به دلیل صاف بودن، تکهستهاي هستند. گزینۀ (

): سلولهاي ماهیچهاي صاف به کندي منقبض شده و انقباض خود را مدت زمان بیشتري نگه میدارند. گزینۀ (
چشم مرکب در همۀ حشرات وجود دارد. 16.گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها:

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(4)

(2)
(3)
(4)
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: بعضی جانوران چون کرم خاکی و کرم کدو و ... فاقد گیرندة نوري اند. گزینۀ 

 
: بعضی از بی مهرگان مانند کرم خاکی گردش خون بسته داشته و قلب شان منفذدار نیست. گزینۀ 

: بعضی از ماهی هاي استخوانی، اوره دفع می کنند. بیشتر ماهی ها آمونیاك دفع می کنند. گزینۀ 
شیپور اُستاش با برقراري توازن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ باعث می شود تا پردة صماخ به درستی مرتعش شود. 17.گزینه 3
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بررسی سایر گزینهها:

 
): استخوان چکشی قبل از استخوان سندانی قرار دارد. گزینۀ (

 
): پردازش اطالعات و مربوط  به سلول هاي مژك دار حلزون، در قشر مخ است نه تمام سلول هاي مژك دار. گزینۀ (

): فقط بخش انتهایی مجراي گوش به اضافهي گوش میانی و درونی در ضخامت استخواِن گیجگاهی قرار میگیرند. گزینۀ (
خارجی ترین الیۀ چشم از صلبیه و قرنیه تشکیل شده است. 18.گزینه 2

 
بررسی موارد:

 
الف) قرنیه به صورت شفاف و برجسته است. (درست) 

 
ب) عنبیه در پاسخ به محرك (نور) تغییر وضعیت می دهد. (نادرست)

ج) قرنیه توسط زاللیه (مایع شفاف جلوي عدسی) تغذیه می شود. (درست)

 
د) قرنیه و صلبیه با شبکیه در تماس نیستند. (نادرست)

با ارتعاش استخوان رکابی، ارتعاشات به گوش داخلی منتقل می شوند نه پیام عصبی! 19.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

): با تحریک سلول مژك دار مجاري نیم دایره و حلزون گوش، به ترتیب پیام ها براي پردازش به مخچه و لوب گیج گاهی می  گزینۀ (

 
روند که هر دو بخشی از مغز هستند.

 
): استخوان چکشی با پردة صماخ در تماس است. گزینۀ (

): هر سلول مژك دار چه در مجاري نیم دایره، چه در بخش حلزونی با ارتعاش یا حرکات مایع مجراي مختص به خود تحریک گزینۀ (

 
می شود.

جوانه هاي چشایی بر روي زبان و بخش هاي دیگر دهان در البه الي بافت پوششی سنگفرشی چند الیه قرار گرفته اند. 20.گزینه 2
جوانۀ چشایی با دندریت نورون حسی در ارتباط است و توجه کنید که سلول هاي پشتیبان جزئی از جوانۀ چشایی محسوب می شوند.

الیۀ فاقد گیرندة نوري چشم، مشیمیه  و صلبیه است، که اصًال گیرنده ندارند. پس فاقد تارهاي عصبی نیز می باشند. در 21.گزینه 4
محل عصب بینایی الیه صلبیه و شبکیه دیده می شود اما الِیۀ مشیمیه دیده نمی شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): بخش شفاف الیۀ خارجی، قرنیه نام دارد و طی تنفس سلولی، انرژي را تولید و در  ذخیره می کند. گزینۀ (

): بخشی از مشیمیه با شبکیه در تماس است اما اولین الیۀ شبکیه یک الیه از یاخته اي رنگدانه دار است که باعث می شود ارتباط گزینۀ (

 
مستقیم شمیمیه با گیرنده هاي مخروطی و استوانه اي قطع شود.

): در الیۀ میانی چشم ماهیچه هاي عنبیه با تنگ و گشاد کردن سوراخ مردمک و ماهیچه هاي مژگانی با تغییر تحدب عدسی در گزینۀ (

 
تشکیل تصویر روي شبکیه نقش دارند.

در بدن انسان عالوه بر پوست، برخی سیاهرگ هاي بزرگ هم گیرندة دمایی دارند که تغییرات دماي درون بدن را به 22.گزینه 3

 
مغز ارسال می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): برخی جانوران اطالعاتی را دریافت می کنند که ما بدون استفاده از ابزار مناسب آن ها را درك نمی کنیم. گزینۀ (

 
): گاهی (نه همیشه) تماس ساعت یا عینک را با پوست خود احساس نمی کنیم. گزینۀ (

 
): گیرندة حسی یاخته یا بخشی از یک یاخته  می باشند که اثر محرك را دریافت می کند. گزینۀ (

 
با لرزش مایع درون بخش حلزونی مژك هاي سلول ها خم می شود نه خود سلول ها گزینه هاي دیگر صحیح می باشند. 23.گزینه 3

در بخش حلزونی سلول هاي مژك دار یا گیرنده هاي مکانیکی وجود دارند، با لرزش مایع و خم شدن مژك ها، کانال هاي یونی غشاءآن 
ها باز شده و این سلول ها تحریک می شوند.

ماهیچه هاي موجود در داخل کرة چشم همگی از نوع صاف هستند. این ماهیچه ها شامل ماهیچه هاي عنبیه، ماهیچۀ 24.گزینه 2

 
مژکی و ماهیچه هاي دیوارة سرخرگ ها و سیاهرگ ها هستند.

الف. ( درست ) ماهیچه هاي عنبیه شامل ماهیچه هاي شعاعی و حلقوي است. انقباض ماهیچۀ شعاعی عنبیه باعث گشاد شدن مردمک

 
می شود.

ب. ( نادرست ) ماهیچه هاي صاف تحت تاثیر بخش پیکري دستگاه عصبی قرار ندارند. این ماهیچه ها تحت کنترل اعصاب خود مختار
هستند.
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ج. ( درست ) ماهیچۀ مژکی با انقباض خود باعث شل شدن تارهاي آویزي و افزایش قطر عدسی می شوند.

د. ( نادرست ) یاخته هاي ماهیچه مخطط داراي سارکومر و چندین هسته هستند. ولی یاخته هاي ماهیچۀ صاف یک هسته دارند و
سارکومر ندارند. 
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سريلوب پس

عصب بینایی

چشم چپ

کیاسماي بینایی

چشم راست
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. یاخته هاي مخروطی و استوانه اي، گیرنده هاي نوري چشم هستند. این یاخته ها مستقل از عصبی هستندکه پیام عصبی 25.گزینه 3

 
را به مغز منتقل می کنند. در ساختار عصب بینایی، آکسون نورون هاي حسی بینایی وجود دارد.

.  عصب بینایی که پیام عصبی تولید شده در گیرنده هاي چشم را به مغز منتقل می کند، جزئی از دستگاه عصبی محیطی است که پیام

 
عصبی را جهت پردازش ابتدا به تاالموس ها منتقل می کند.

 
. عصب بینایی یک عصب حسی است و نمی تواند فعالیت گیرنده ها را تحت تاثیر قرار دهد.

. بیماري مالتیپل اسکلروزیس، فعالیت نورون هاي مرکزي را تحت تاثیر قرار می دهد نه نورون هاي محیطی.
در انتهاي دندریت گیرندة فشار بافت پیوندي چند الیه وجود دارد نه پوششی چند الیه. 26.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): در گیرندة درد که انتهاي آزاد دارد، سازش ایجاد نمی شود. گزینۀ (

): گیرندة دمایی، تماس، درد و حس وضعیت جزء گیرنده هاي حسی پیکري محسوب می شوند. گزینۀ (
): گیرنده هاي حواس پیکري اطالعات حسی را به مغز و نخاع ارسال می کنند. گزینۀ (

 
آکسون گیرندة بویایی، پیام بویایی را به لوب بویایی مغز می برد نه دندریت. 27.گزینه 4

 
: در سقف حفره بینی سلول هاي پوششی  نیز وجود دارند که داراي غشاء پایه می باشند. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي حفره بینی از طریق مژك هاي خود با مولکول هاي بودار تحریک می شوند. رد گزینه هاي  و 
. یاخته هاي مژك دار گوش درونی در بین بافت پوششی قرار گرفته اند و فضاي بین یاخته اي در این بافت اندك است. 28.گزینه 2

. ارتعاش پردة صماخ فقط در ارتعاش یاخته هاي مژکدار بخش حلزونی نقش دارد و بر روي یاخته هاي مژك دار بخش دهلیزي بی

 
تاثیر است.

 
. این یاخته ها داراي تنفس سلولی بوده و بخشی از انرژي خود را به صورت گرما از دست می دهند.

. در مجاري مربوط به بخش حلزونی و دهلیزي مایع وجود دارد و حرکت مایع هر مجرا یاخته هاي مژکدار همان بخش را تحت تاثیر

 
قرار می دهد.

همۀ سلول هاي بدن از جمله سلول هاي گیرندة نوري داراي هسته می باشند که اطالعات الزم براي زندگی سلولی را در  29.گزینه 3
 خود ذخیره کرده است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): بین قرنیه و عدسی هم زاللیه و هم عنبیه وجود دارد، فقط زاللیه در شکست نور نقش دارد. گزینۀ (

 
): شامل هر ساختار شفاف نمی شود، فقط عدسی با تغییر انحناي خود در فرآیند تطابق نقش دارد. گزینۀ (

): شبکیه عالوه بر گیرنده ي نوري، شامل نورون ها نیز می باشند، نورون ها فاقد مادة حساس به نورند. گزینۀ (
30.گزینه 3

 با توجه به شکل مقابل، پیام های عصبی چه از بخش داخلی و چه از بخش خارجی چشم

ابتدا وارد کیاسمای بینایی می شوند،سپس با عبور از تاالموس به لوب �س سری مخ می 

 
روند.

: همانطور که در شکل مشاهده می کنید اعصاب بخش خارجی چشم راست و رد گز�نۀ 

بخش خارجی چشم چپ همراه هم از کیاسمای بینایی عبور نمی کنند بلکه اعصاب خارجی

چشم راست با داخلی چشم چپ همراه هم از کیاسما عبور می نما�ند.

: بدون عبور از کیاسمای بینایی صحیح نمی باشد. رد گز�نۀ  . 

اعصابی که سبب گشادي مردمک می شوند اعصاب سمپاتیک می باشد که در نور کم تحریک شده و اجازة عبور نور به  31.گزینه 2
درون چشم را می دهد، اگر چه سلول هاي استوانه اي در نور کم فعالیت می کنند ولی در نور ضعیف سلول هاي مخروطی به مقدار کم

 
تحریک می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): اعصاب خود مختار در دستگاه عصبی محیطی اگر چه همیشه فعال هستند ولی عصبی که سبب گشادشدن مردمک می شود گزینۀ (
گاهی فعال و گاهی غیرفعال است.
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): اعصاب سمپاتیک موجب انقباض ماهیچه هاي شعاعی عنبیه می شود نه حلقوي عنبیه. گزینۀ (
): اعصاب خود مختار جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اند. گزینۀ (

با توجه به سنگفرشی بودن بافت پوششی زبان، سلول هاي پوششی اطراف جوانۀ چشایی زبان از نوع سنگفرشی می باشد. 32.گزینه 3
: گیرندة فشار با فاصلۀ زیادي از غشاء پایه در عمق پوست قرار دارد. رد گزینۀ 

3
4

1

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=669304;details= 31/63

عصب شنوایی

صادق طاهري فصل 2 یازدهم - 09174457144 26

 
: گیرندة درد می تواند تحت تأثیر گرماي شدید ،سرماي شدید، فشار، بریدگی یا مواد شیمیایی تحریک شود. رد گزینۀ 

 
: جسم سلولی گیرنده هاي بویایی در بین سلول هاي بافت پوششی سقف حفره بینی است نه در لوب بویایی. رد گزینۀ 

: در گیرنده ي فشار، در انتهاي دندریت یک نورون حسی، همواره کانال هاي سدیم و پتاسیم، همچنین پمپ گزینه   33.گزینه 3
سدیم و پتاسیم فعال می باشد.

 
سایر گزینه ها:

) پیام عصبی در گره اول رانویه تشکیل می شود، در شکل  هنوز در گره رانویه پیام عصبی ایجاد نشده است. به تغییر بار ابتداي

 
دندریت پتانسیل عمل گفته نمی شود.

 
)در شکل  تحت تاثیر فشار ابتدا کانال هاي سدیمی در غشاي گیرنده باز می شوند.

)ممکن است  پیام عصبی در گره رانویه تشکیل نشود و پیام به مراکز عصبی ارسال نشود، زیرا در فرآیند سازش اگر محرك ثابت،
طوالنی مدت اثر کند پیام عصبی متوقف شده یا کاهش می یابد.

 
شکل مقابل مربوط به گیرندة شیمیایی در پاي مگس می باشد که  مربوط به گروه حشرات است. 34.گزینه 4

سامانۀ دفعی حشرات لوله هاي مالپیگی می باشد، یون هاي پتاسیم و کلر از همولنف به لوله هاي مالپیگی ترشح شده و سپس آب از

 
طریق اسمز وارد این لوله ها می شود.

:  سلول هاي گیرندة نوري محیط شفاف محسوب نمی شوند. رد گزینۀ 

 
: حشرات طناب عصبی شکمی دارند نه پشتی. رد گزینۀ 

: در تنفس نایدیسی در حشرات، نایدیس ها از طریق منافذ تنفسی در سطح بدن (نه منفذ) به خارج باز می شوند. رد گزینۀ 

 
- مخچه می باشد - لوب بینایی   - عصب بینایی   - عصب بویایی    در شکل مقابل  35.گزینه 3

مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است، مخچه به طور پیوسته از بخش هاي دیگر مغز، نخاع و اندام هاي حسی مانند گوش

 
پیام دریافت می کند تا فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را در حالت هاي گوناگون هماهنگ کند.

 
- در انسان جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز مخ می باشد نه لوب بینایی. رد گزینۀ 

- در انسان آکسون یاخته هاي عصبی مژك دار در لوب بویایی سیناپس برقرار می کنند نه عصب بویایی. رد گزینۀ 
- بخشی از آکسون هاي عصب بینایی یک چشم در انسان به نیمکرة مقابل می روند. رد گزینۀ 

گیرنده هاي بویایی در بین بافت پوششی در سقف حفرة بینی قرار دارند. فضاي بین سلولی در بافت پوششی بسیار کم 36.گزینه 2

 
می باشد.

- بخشی از پیام هاي بینایی یک چشم به تاالموس سمت مقابل خود وارد می شود. رد گزینۀ 

 
- مزة غذا به درستی تشخیص داده نمی شود. رد گزینۀ 

- در دهان و برجستگی هاي زبان جوانه هاي چشایی قرار دارند پس جوانه هاي چشایی منحصر به زیان نمی باشند. رد گزینۀ 

 
37.گزینه 2 

با توجه شکل مقابل مجراي حلزونی گوش به  قسمت تقسیم شده و گیرنده هاي مکانیکی تنها در حفرة

 
میانی آن وجود دارند.

: در مجاري نیم دایره اي گوش درونی سلول هاي مژك دار تنها در قاعدة این مجاري مستقر رد گزینۀ 

 
هستند.

: مژك هاي گیرندة مکانیکی مجاري نیم دایره اي مستقیمًا با مایع درون گوش داخلی در تماس رد گزینۀ 

 
نیستند بلکه با مادة ژالتینی در تماس اند.

: با توجه به شکل  فصل  گیرندة هاي شنوایی بخش حلزونی گوش در قاعدة خود با دندریت نورون ها سیناپس دارند نه رد گزینۀ 

 
آکسون.

منظور از جانوران داراي چشم مرکب حشرات می باشد، در گردش خون باز حشرات، همولنف از قلب به درون حفره  38.گزینه 4

 
هاي بدن پمپ می شود.

- در چشم مرکب هر واحد بینایی تصویر کوچکی از بخش از میدان بینایی ایجاد می کند و هزاران واحد مستقل بینایی رد گزینۀ 

 
تصویري موزاییکی ایجاد می کنند.

- روي پا هاي جلویی در جیرجیرك است نه اینکه همۀ حشرات، داراي گیرنده مکانیکی در پا براي دریافت امواج صوتی رد گزینۀ 
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محیط باشند.

 
- در طناب عصبی شکمی، در هر بند یک گره عصبی وجود دارد نه مغز جانور. رد گزینۀ 

اکسون هاي یاخته هاي عصبی حسی (نه دندریت ها) شاخۀ تعادلی گوش را تشکیل می دهند. که این جمله با نمی توان اول 39.گزینه 1

 
جمله، به جملۀ درست تبدیل می شود.

- آکسون هاي گیرنده هاي بویایی پس از عبور از استخوان جمجمه، پیام بویایی را به لوب هاي بویایی مغز می برند. رد گزینۀ
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- در بزاق دهان آنزیم هاي آمیالز و لیزوزیم وجود دارد. ذره هاي غذا در بزاق حل می شوند. رد گزینۀ 

 
- درون هر جوانۀ چشایی تعدادي گیرندة چشایی وجود دارد. رد گزینۀ 

با  توجه به تصویر صفحۀ  مربوط به بخش هاي تشکیل دهندة گوش، بخش فوقانی استخوان چکشی به بخش بزرگ 40.گزینه 4

 
تر استخوان سندانی مفصل شده است.

 
- موهاي کرك مانند (نه مژك ها) درون مجراي شنوایی نقش حفاظتی دارند. رد گزینۀ 

 
، بخش ابتدایی مجراي گوش را استخوان گیجگاهی محافظت نمی کند. رد گزینۀ 

- شیپور استاش  رابط گوش میانی با حلق است ولی خود جزء گوش میانی نمی باشد. رد گزینۀ 
ماهیت پیام هاي عصبی که از گیرنده هاي گوناگون بدن به دستگاه عصبی مرکزي می روند یکسان است، پیام عصبی در 41.گزینه 1

 
اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوي غشاي یاختۀ عصبی به وجود می آید.

 
- شیارهاي عمیق نیمکره هاي مخ را به چهار بخش تقسیم می کند نه مخچه. رد گزینۀ 

- لوب پس سري سمت راست اطالعاتی را از هر دو چشم چپ و راست دریافت می کند پس اگر آسیب ببیند اطالعات رد گزینۀ 

 
بینایی هر دو چشم به درستی پردازش نمی شود.

- اطالعات بینایی پس از عبور از کیاسماي بینایی، از تاالموس عبور می نماید. رد گزینۀ 
گیرنده ي تماس مربوط به حواس پیکري و گیرنده ي نوري مربوط به حواس ویژه می باشند. 42.گزینه 1

 
) گیرنده ي دمایی هیپوتاالموس به دماي درون بدن حساس است نه دماي محیط. رد گزینۀ 

) همۀ گیرنده هاي حواس پیکري درون پوشش بافت پیوندي قرار ندارند مثًال گیرنده ي درد داراي دندریت هاي آزاد است. رد گزینۀ 
) گیرنده  ي حس وضعیت فقط در ماهیچه اي اسکلتی قرار دارند و در ماهیچه هاي صاف وقلبی وجود ندارند. رد گزینۀ 

 
همۀ موارد نادرست می باشند. 43.گزینه 1

الف) گیرنده ي دمایی درون سیاهرگ هاي بزرگ ولی گیرنده ي حساس به کاهش اکسیژن در دیواره ي آئورت با خون روشن یافت می 

 
شود (گیرنده ي حساس به کاهش اکسیژن در آئورت مربوط به فعالیت  می باشد.)

ب) در پوشش پیوندي در گیرنده ي فشار تغییر پتانسیل الکتریکی رخ نمی دهد، فقط رشته ي دندریت را تحت فشار قرار می دهد، کانال 

 
هاي یونی در غشاء گیرنده باز می شود.

 
ج) در سازش گیرنده ها یا پیام عصبی کمتري ایجاد می شود و یا اصًال پیامی ارسال نمی شود.

د) کلمه ي فقط صحیح نیست مثًال گیرنده ي درد و دما درون رگ هایی مثل سرخرگ و سیاهرگ هم وجود دارند.

 
بررسی گزینه ها: 44.گزینه 3

): حلزون گوش انسان داراي حفراتی است که فقط در یکی از آن ها گیرنده هاي شنوایی یافت می شوند.  گزینۀ (

 
): براي گیرنده هاي مژکدار بویایی و چشایی صحیح نیست.  گزینۀ (

): به عنوان مثال در چشم انسان، اعصاب سمپاتیک سبب انقباض ماهیچه هاي تنگ کنندة مردمک و اعصاب پاراسمپاتیک گزینۀ (

 
سبب انقباض ماهیچه هاي تنگ کنندة مردمک می شوند. 

): شبکیه داراي گیرنده هاي نوري و چندین الیه نورون است. گروهی از اکسون هاي الیۀ نورونی، عصب بینایی را می سازند. گزینۀ (

 
نفوذپذیري غشاء هر گیرنده ي حسی تحت تأثیر محرك نسبت به یون ها تغییر می کند. 45.گزینه 2

 
) پیام هاي حسی ایجاد شده در گیرنده هاي حسی موجود در سر انسان از نخاع عبور نمی کند. رد گزینۀ 

) اغلب پیام هاي حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا جهت پردازش نهایی به بخش هاي مربوطه در قشر مخ فرستاده رد گزینۀ 

 
شوند.

 
) گیرنده ي حسی یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرك را می تواند به پیام عصبی تبدیل کند. رد گزینۀ 

وقتی چشم را طوري در دست بگیریم که سطح باالي آن رو به باال باشد، عصب بینایی پس از خروج از چشم به سمت 46.گزینه 3

 
مخالف خم می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

- قسمت شفاف چشم که به تارهاي آویزي متصل است عدسی است، بخش پهن تر قرنیه به سمت بینی قرار دارد نه عدسی  رد گزینۀ 

 
- فاصلۀ عصب بینایی تا قرنیه در باالي چشم بیشتر از پایین چشم می باشد.  رد گزینۀ 

- اجسام مژگانی از طریق تارهاي آویزي به عدسی متصل اند ولی مستقیمًا به عنبیه متصل اند. رد گزینۀ 
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، کیاسماي بینایی جلوتر از تاالموس است. با توجه به شکل  صفحه ي  47.گزینه 3

 
) در گیرنده هاي نوري ابتدا ماده حساس به نور تجزیه می شود، سپس واکنش هایی به راه می افتد. رد گزینۀ 

، این ویتامین در ساختن ماده ي حساس به نور الزم است. ) ماده ي حساس به نور تجزیه می شود، نه ویتامین  رد گزینۀ 
) از هرتاالموس، پیام نیمی از هردوچشم عبور می کند. رد گزینۀ 

همۀ موارد نادرست اند. 48.گزینه 4
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بویاییلب

بیناییلوب نخاع

هاي مخنیمکرهمخچه

بویاییعصب
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بررسی گزینه ها:

مورد الف) در بیماري آستگیماتیسم سطح عدسی یا قرنیه (نه هر دو) کامًال صاف و کروي نمی باشد. 

 
مورد ب) پرتوهاي نور به طور نامنظم به هم می رسند. 

 
مورد ج) بدون عینک تصویر واضحی روي شبکیه تشکیل نمی شود. 

 
مورد د) از عینکی استفاده می شود که عدسی آن، عدم یکنواختی انحناي عدسی یا قرنیه (نه هر دو) را جبران می کند.

منظور از گزینۀ  ماهیان غضروفی می باشد که عالوه بر کلیه ها داراي غدد راست روده اي هستند که محلول نمک بسیار 49.گزینه 1

 
غلیط را به روده ترشح می کند، ماهیها طناب عصبی پشتی دارند نه شکمی.

 
»: ساده ترین گردش خون بسته در کرم  خاکی یافت می شود که چینه دان و سنگدان دارد. رد گزینۀ «

»: حشرات طناب عصبی شکمی دارند و در هر بند از بدن آن ها یک گره عصبی وجود دارد و تنفس حشرات نایدیسی می  رد گزینۀ «

 
باشد.

»: در پالناریا دو طناب عصبی موازي به مغز متصل است که دستگاه عصبی مرکزي را تشکیل می دهند، پالناریا داراي حفره  رد گزینۀ «
ي گوارشی می باشد.

همۀ موارد صحیح می باشند. 50.گزینه 4

 
بررسی موارد:

الف) بخش  لوب بینایی است و در انسان معادل لوب پس سري است و پیام عصبی تولید شده در گیرنده هاي استوانه اي و مخروطی

 
سرانجام به آن وارد می شوند. 

ب) بخش  مخچه است، پیام عصبی بخش تعادلی گوش که داراي گیرنده هاي مکانیکی مژك دار است به آن وارد می شود. 

 
ج) بخش  مخ است. بخش قشري آن با سامانۀ لیمبیک ارتباط دارد. 

د) بخش  بصل النخاع است که بخشی از ساقۀ مغز بوده و در انعکاس عطسه نقش دارد.

51.گزینه 3 مژك هاي یاخته هاي مژك دار غیر هم اندازه می باشند. (البته در سطح کتاب درسی، این هم اندازه نبودن مژك ها

 
مشخص نیست.)

- در شکل  سلول هاي مژکدار بخش تعادلی در البه الي بافت پوششی یک الیه قرار دارند نه چندالیه. رّد گزینۀ 

 
- سلول هاي مژکدار مجاري نیم دایره در بخش کوچکی از آن قرار دارند نه سراسر آن. رّد گزینۀ 

- مژك ها در الیۀ ژالتینی قرار دارند و چرخش سر سبب خم شدن مادة ژالتینی سپس خم شدن مژك ها و نهایتًا تحریک رّد گزینۀ 

 
گیرندة تعادلی می شود.

 
در شکل  فصل  محل گیرنده هاي بویایی را در بین سلول هاي استوانه اي شکل نشان می دهد. 52.گزینه 1

- گیرندة چشایی همانند گیرندة بویایی داراي مژك می باشند، البته گیرنده هاي چشایی در واقع مژك ندارند بلکه رّد گزینۀ 

 
ریزپرزدار هستند، اما در کتاب درسی آنها را مژك دار معرفی نموده است.

 
- گیرنده هاي بویایی سلول هاي عصبی اند که داراي دندریت مژك دارند نه آکسون. رّد گزینۀ 

 
- گیرنده هاي چشایی همانند گیرنده هاي بویایی در بین سلول هاي پوششی قرار دارند. رّد گزینۀ 

هم گیرندة چشایی در انسان و هم گیرندة شیمیایی روي پاي مگس از طریق منفذ با مولکول هاي شیمیایی ارتباط برقرار 53.گزینه 2

 
می کنند و تحریک می شوند.

 
- در مورد حشرات فقط صادق است که گیرندة نوري به عدسی متصل می باشد. رّد گزینۀ 

- در شکل هاي  و  فصل  کتاب درسی مالحظه می نمایید که مژك هاي گیرنده ها غیرهم اندازه اند. رّد گزینۀ 

 
- اتصال گیرنده به پرد ة صماخ در مورد گیرندة پاي جیرجیرك صدق می کند نه انسان. رّد گزینۀ 

قرنیه اولین بخشی از چشم است که سبب همگرایی نور می شود و به دلیل داشتن ساختار سلولی، زنده است و در آن  54.گزینه 3

 
 تولید و مصرف می شود. بررسی سایر گزینه ها:
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): گیرنده هاي بویایی در انسان داراي مژك هستند و به عنوان سلول هاي پیش سیناپسی نیز ایفاي نقش می کنند. گزینۀ (

 
): پیام هاي ارسال شده به لوب پس سري قشر مخ، پیام هاي بینایی هستند نه صوتی! گزینۀ (

): با توجه به شکل انتهاي تعدادي از گیرنده هاي درد در بافت پوششی دیده می شوند. این گیرنده ها فاقد غالف پیوندي گزینۀ (
هستند.
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خط جانبی در دو سوي بدن ماهی ها قرار دارد و ماهی ها مانند سایر مهره داران طناب عصبی پشتی دارند. 55.گزینه 4

- در همۀ حشرات چشم مرکب وجود دارد ولی فقط برخی از حشرات مانند زنبور داراي گیرنده هاي نوري هستند که رّد گزینۀ 

 
فرابنفش را دریافت می کند. (حشرات گرده افشان)

- همۀ مهره داران داراي عدسی در چشم می باشند، حشرات نیز عدسی دارند ولی هیچ کدام مغز داراي  گرة جوش خورده رّد گزینۀ 

 
ندارند.

- در پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظۀ هوا وجود دارد که روي آن پردة صماخ قرار دارد و گیرنده هاي مکانیکی متصل به رّد گزینۀ 

 
پرده در اثر امواج صوتی تحریک می شوند ولی این مطلب در مورد پردة صماخ در انسان صدق نمی کند.

استخوان رکابی کوچکترین استخوان گوش میانی است و کف این استخوان بر روي پردة بیضی واقع است و با ارتعاش 56.گزینه 4

 
این پرده مایع درون حلزون گوش به ارتعاش در می آید.

- مردمک سوراخی است با مایع زاللیه ولی فاقد سلول می باشد. رّد گزینۀ 

 
- گیرنده هاي درد سازش ناپذیرند. رّد گزینۀ 

 
- در کیاسماي بینایی بخشی از عصب بینایی یک چشم به نیم کرة مقابل می روند. رّد گزینۀ 

پیام هاي شنوایی گوش داخلی به مخچه (مهم ترین مرکز تنظیم حرکات بدن براي تعادل) ارسال نمی شود، بلکه به لوب   57.گزینه 4
" به سختی این موضوع از شکل کتاب درسی گیچگاهی ارسال می شود. بقیه ي گزینه ها صحیح می باشند. البته در مورد گزینۀ "

 
مشخص است. 

سلول هاي مژکدار بخش حلزونی گوش و بخش دهلیزي آن گیرندة حسی هستند که توانایی ایجاد پتانسیل عمل را 58.گزینه 2

 
دارند.

- سلول هاي مژك دار بخش حلزونی گوش و بخش تعادلی گوش هر دو از نوع سلول هاي پوششی اند. رّد گزینۀ 

 
- هر دو سلول هاي مژکدار بخش حلزونی و تعادلی گوش با مادة ژالتینی در تماس اند. رّد گزینۀ 

- لرزش مادة ژالتینی در نتیجۀ حرکت مایع درون بخش حلزونی و مجاري نیم دایره می باشد که حرکت مایع سبب خم شدن رّد گزینۀ 
مادة ژالتینی و سپس خم شدن مژك ها می شود.

عضالت داخل کاسۀ چشم انسان از نوع اسکلتی بوده و به صلبیه متصل اند و در حرکات ارادي چشم نقش دارند پس 59.گزینه 1
تحت کنترل بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی اند.

 
رّد مورد اول: با زاللیه تماس ندارد.

قبول مورد دوم: تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی پیکري اند.

 
رّد مورد سوم: به الیۀ خارجی چشم اتصال دارند.

 
رّد مورد چهارم: لکۀ زرد در دقت و تیزبینی مؤثر است.

 
گیرنده هاي حسی موجود در پوست صورت مستقیمًا به مغز وارد می شوند و به نخاع نمی روند. 60.گزینه 4

 
- این جمله صحیح است. عمقی ترین گیرندة حسی پوست فشار است که در بافت پیوندي قرار دارند. رّد گزینۀ 

 
- این جمله صحیح است. با تحریک گیرنده اي حسی پوست کانال دریچه دار سدیمی باز شده و سدیم به آن وارد می شود. رّد گزینۀ 

- این جمله صحیح است اگر مقدار اسید الکتیک زیاد باشد آسیب بافتی ایجاد شده و گیرندة درد تحریک می شود. رّد گزینۀ 
61.گزینه 4
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 با توجه به شکل روبه رو محل عصب خروجی از بخش دهلیزی باالتر از

عصب شنوایی در فرد ا�ستاده می باشد. 
استخوان

چکش

سندانی
رکابی مجاري نیم دایره بخش دهلیزي ((

عصب شنوایی

عصب شنوایی

دریچه بیضیشیپور استاش

پردة صماخ
مجراي شنوایی

گوش

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- استخوان چکشی باالتر از رکابی است.  رد گزینۀ 

 
- عصب تعادلی باالتر از بخش حلزونی گوش است.  رد گزینۀ 

- مجاري نیم دایره باالتر از دریچۀ بیضی است. رد گزینۀ 
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در پشت ساقۀ مغز، مخچه قرار دارد که براي حفظ تعادل پیام هایی از مجاري نیم دایره دریافت می کند. 62.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): مخچه با لوب آهیانه در تماس نیست. گزینۀ (

): گیرنده هاي مژکدار مرتعش شده توسط استخوان رکابی، گیرنده هاي شنوایی هستند که با مخچه در ارتباط نیستند. گزینۀ (
): تطابق به کمک ماهیچه هاي صاف مژکی رخ می دهد که در ارتباط با دستگاه عصبی خود مختار اند. گزینۀ (

 
اصالح دوربینی توسط عدسی همگرا صورت می گیرد نه واگرا. 63.گزینه 4

 
) در بیماري پیرچشمی تطابق یا تغییر همگرایی عدسی چشم دشوار می شود.

) نزدیک بینی به  دلیل صورت می گیرد که یکی بزرگ بودن غیر طبیعی کرة چشم و دیگري قطر زیادي عدسی می باشد.

 
) آستیگماتیسم می تواند ناشی از کروي و صاف نبودن قرنیه (یکی از الیه هاي چشم) باشد.

لرزش پرده هاي صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك در اثر امواج صوتی، گیرنده هاي مکانیکی متصل به پرده را 64.گزینه 2
تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- محل گیرنده هاي فروسرخ در جلو و زیر هر چشم مارزنگی است نه در چشم مار.  رد گزینۀ 

- گیرنده هاي شیمیایی تشخیص مزه در روي پاهاي مگس ساختار نورونی داشته و  بخش دندریت، جسم سلولی و آکسون رد گزینۀ 

 
را داراست. 

 
- مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی خط جانبی هم اندازه نمی باشند. رد گزینۀ 

بخش اول صورت سؤال مربوط به شبکیه و بخش دوم عنبیه می باشد. شبکیه همانند عنبیه در تماس با مادة شفاف چشم 65.گزینه 2
است. شبکیه در ارتباط با زجاجیه و عنبیه در ارتباط با زاللیه می باشد.

 
- عنبیه گیرنده هاي نوري ندارد. رّد گزینۀ 

 
- شبکیه در تغییر قطر مردمک نقش ندارد ولی عنبیه نقش دارد. رّد گزینۀ 

 
- هیچ یک از الیه هاي شبکیه و عنبیه ساختاري شفاف ندارند. رّد گزینۀ 

در گوش میانی که استخوان رکابی در آن وجود دارد پیام عصبی ایجاد نمی شود. 66.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:
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- با توجه به شکل روبه رو، هر جوانه چشایی  رد گز�نۀ 

�ک منفذ دارد که روبروی محل خروج رشته های عصبی

از جوانه است. 

پیشانییاخته

هامژك

چشاییگیرندةمنفذ
چشاییجوانۀ

برجستگی روي زبانرشتۀعصبی

چشاییجوانۀ

- آکسون گیرنده هاي بویایی پس از خروج از بخشی از استخوان جمجمه به لوب بویایی می روند، سرانجام پیام هاي بویایی رد گزینۀ 

 
به قشر مخ ارسال می شود. 

 
- گیرندة استوانه اي حساسیت بیشتري از گیرنده هاي مخروطی نسبت به نور دارند. رد گزینۀ 

چرخش سر باعث تحریک گیرنده هاي درون مجاري نیم دایره می شود که این پیام ها به مخچه ارسال می شوند و به 67.گزینه 4

 
قشر مخ ارسال نمی شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در دیابت شیرین میزان قند خون باال می رود و کلیه ها به منظور دفع گلوکز، آب زیادتري دفع می کنند. این عمل مشابه گزینۀ (

 
کاهش هورمون ضد ادراري است.

): بخش مرکزي غدة فوق کلیه اپی نفرین تولید می کند و بخش قشري هورمون آلدوسترون، هر دو این هورمون ها فشار خون گزینۀ (

 
را افزایش می دهند.

): با تحریک اعصاب سمپاتیک، مردمک چشم گشاد می شود و پیام هاي عصبی بیشتري از چشم ها تولید می شود. به این ترتیب گزینۀ (

 
ارسال پیام از چشم به لوب پس سري قشر مخ افزایش می یابد.

اثر نور در شبکیه به پیام عصبی تبدیل می شود. در شبکیه بجز یاخته هاي مخروطی و استوانه اي، یاخته هاي عصبی 68.گزینه 2

 
دیگري نیز وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): بخشی از چشم انسان که در آن رنگ دیده می شود، عنبیه است که در تماس با ماهیچه هاي صاف کنترل کننده مردمک گزینۀ (

 
چشم است.

): عدسی چشم به دلیل صاف یا کامًال کروي نبودن می تواند در بروز آستیگماتیسم نقش داشته باشد. عدسی از سمت جلو با گزینۀ (

 
زاللیه و از سمت عقب با زجاجیه در تماس است.

): بخشی از چشم که در خارج از مشیمیه است و در محافظت از چشم نقش ایفا می کند، صلبیه است که با ماهیچه ها اسکلتی گزینۀ (

 
کره چشم در ارتباط و تماس است.

گیرنده هاي حسی مژك دار بدن انسان شامل بویایی، چشایی، شنوایی و تعادلی است. و گیرنده هاي بویایی ساختار 69.گزینه 2

 
نورونی دارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- در مورد گیرنده هاي چشایی صادق نیست.  رد گزینۀ 

 
- در مورد گیرنده هاي شنوایی صادق نیست.  رد گزینۀ 

 
- در مورد گیرنده هاي بویایی و چشایی صادق نیست. رد گزینۀ 

در شکل رسم شده الف = قرنیه، ب = عدسی و ج = گیرنده هاي نوري است، معادل گیرنده هاي نوري در حشرات الیۀ 70.گزینه 1
شبکیۀ انسان وجود دارد که گیرنده هاي نوري در آن توانایی ایجاد پتانسیل عمل دارند.

 
- الف که قرنیه می باشد معادل الیۀ خارجی چشم است نه میانی. رّد گزینۀ 

- ب که عدسی می باشد در انسان از طریق تارهاي آویزي به ماهیچه هاي مژکی متصل می باشد. رّد گزینۀ 
- بخش الف و ب در انسان توسط زاللیه تغذیه می شوند که ژله اي نمی  باشد. رّد گزینۀ 
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هر  گزینه درست می باشند. 71.گزینه 4

 
- گیرنده هاي وضعیت درون ماهیچه با تغییر طول ماهیچه تحریک می شوند.

 
- گیرنده هاي مژك دار بخش حلزونی گوش درونی با ارتعاش تحریک می شوند.

- گیرنده هاي فشار در دیوارة سرخرگ هاي گردش عمومی به تغییر فشار خون حساس اند.
- در کپسول پوشانندة مفصل گیرندة حس وضعیت وجود دارند که مکانیکی اند.
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گیرنده هاي نوري که فرابنفش را دریافت می کنند در زنبور درون چشم قرار دارد در حالی که گیرنده هاي نوري که 72.گزینه 3

فروسرخ را دریافت می کنند در مار در خارج از چشم قرار دارند. 

 
سایر گزینه ها صحیح نمی باشد.

در دوربینی اگر عدسی کاهش همگرایی داشته باشد و یا محور نوري کرة چشم کوتاه باشد، در هر صورت تصویر 73.گزینه 4
اجسام نزدیک روي شبکیه نمی افتد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پیرچشمی به واسطه کاهش قدرت تطابق است نه این که تطابقی رخ ندهد. گزینۀ (

 
): در آستیگماتیسم اختالل می تواند مربوط به قرنیه باشد. گزینۀ (

 
): نزدیک بینی می تواند به علت اختالل در کار عدسی نیز ایجاد شود. گزینۀ (

حشرات (نظیر مورچه هاي نگهبان) چشم مرکب دارند، هر چشم مرکب از تعداد زیادي واحد مستقل بینایی تشکیل شده 74.گزینه 2
که هرکدام یک قرنیه و یک عدسی دارد که نور را روي تعدادي سلول گیرنده متمرکز می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): بیشتر است نه برابر. رد گزینۀ (

 
): تصویر در مغز جانور (دستگاه عصبی او) ایجاد می شود. رد گزینۀ (

 
): مار زنگی براي تابش هاي فروسرخ گیرنده دارد. رد گزینۀ (

گیرنده هاي درد که به آسیب بافتی حساس هستند، انتهاي دارینه هاي (دندریت هاي) فاقد پوشش هستند.  75.گزینه 4

 
: گیرندة حس وضعیت در پوست نیست. گزینۀ  76.گزینه 4

: گیرندة درد فاقد بافت پیوندي در انتهاي خود است. گزینۀ 

 
: گیرندة درد سازش پذیر نیست. گزینۀ 

: هر گیرندة حسی پیکري، اطالعات حسی را به دستگاه عصبی ارسال می کند. گزینۀ 
77.گزینه 2

 گز�نۀ  . هر واحد بینایی، �ک عدسی و تعدادی

گیرنده نوری دارد. همچنین در شکل روبه رو در جلوی

�ک عدسی �ک قرنیه نشان داده شده است. �س در هر

واحد بینایی تعداد قرنیه از گیرنده کمتر است. 

هاي گیرندهیاخته
نور

هايرشته
عصبی

چشم مرکب

واحد بینایی
. همانطور که در شکل روبه رو می بینید در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که  گز�نۀ 

گیرنده های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارد.

. در تصویر روبه رو نشان داده شده که لوب بینایی ماهی از نیمکره های مخ آن بزرگ تر است .اما در انسان لوب بینایی همان لوب �س ِ  گز�نۀ 

سری است که بخشی از مخ است و در نتیجه کوچک تر است.
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لوببویایی

بیناییعصب بصل النخاع

لوب بیناییمخچه

بویاییعصب

مخ
لوب آهیانه

سريلوب پس

مخچه
لوب گیجگاهی

لوب
پیشانی

سريهاي پسلوب

هاي پیشانیلوب

نیمکرهشیار بین دو
شیار مرکزي

لوب آهیانه

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=669304;details= 44/63

33فصل 2 یازدهم - 09174457144صادق طاهري

. روي پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روي آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج گزینۀ 
صوتی گیرنده هاي مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.

 
گیرنده هاي درد سازش پیدا نمی کنند.  78.گزینه 3

این گیرنده ها در پوست و بخش هاي گوناگون بدن مثل دیوارة سرخرگ ها قرار دارند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
: گیرنده هاي درد جزو حواس پیکري هستند. گزینۀ 

 
: محرك هاي مختلف آن ها را تحریک می کنند. گزینۀ 

 
: این گیرنده ها فاقد پوشش بافت پیوندي هستند. گزینۀ 

. این سا ختار (خط جانبی)، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد.  گزینۀ  79.گزینه 1
. طبق شکل روبه رو عصب در بیرون کانال خط جانبی قرار دارد.  گز�نۀ 

جانبیکانال خطعصب

پولکمنفذکانال

جانبیخط

پوشش

هامژك
داریاختۀ مژك

یاختۀ
پشتیبان

رشتۀ عصبی

. درون کانال یاخته هاي مژکداري قرار دارند که به ارتعاش آب حساس اند.  گزینۀ 
. یاخته هاي درون کانال مژکدار هستند نه تاژکدار. گزینۀ 

اگر سطح عدسی یا قرنیه کامًال کروي و صاف نباشد. پرتوهاي نور به طور نامنظم به هم می رسند و روي یک نقطۀ شبکیه 80.گزینه 3

 
متمرکز نمی شوند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: در نزدیک بینی، تصویر اشیاي نزدیک روي شبکیه تشکیل می شود. گزینۀ 

 
: در دوربینی، تصویر اشیاي دور روي شبکیه تشکیل می شود. گزینۀ 

: در پیرچشمی، به علت سخت بودن عدسی، تصویر اجسام دور ممکن است روي شبکیه تشکیل شود. گزینۀ 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:  81.گزینه 3

 
گزینۀ  - نقطۀ کور فاقد یاخته هاي گیرندة نور است. 

گزینۀ  - آکسون گیرندة استوانه اي در چشم از آکسون گیرندة مخروطی کوتاه تر است. آکسون بخش بعد از هسته را در گیرنده 
هاي نوري استوانه اي و مخروطی را گویند و محل قرار گیري مادة حساس به نور بخش قبل از هسته است.

گزینۀ  - زاللیه مایع شفاف و زجاجیه مادة شفاف چشم است. 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 82.گزینه 2

 
- پردة صماخ گوش انسان با گیرندة مکانیکی در تماس نیست.  گزینۀ 

 
- رشته هاي عصبی جوانۀ چشایی با گیرنده هاي شیمیایی در تماس است.  گزینۀ 

 
- مایع درون مجراي نیم دایرة گوش انسان با الیۀ ژالتینی در تماس است.  گزینۀ 

نور براي رسیدن به لکۀ زرد، باید از محیط هاي شفاف قرنیه، زاللیه، عدسی وزجاجیه عبور کند. بنابراین نور  بار دچار 83.گزینه 4
شکست می شود.

 
. براي اصالح دید چشم نزدیک بین از عینک واگرا استفاده می شود. 84.گزینه 3

، در فرد نزدیک بین تصویر اجسام دور جلوي شبکیه تشکیل می شود. . عالوه بر اشکال مطرح شده در گزینۀ 
. بینایی فرد دوربین با عینک واگرا اصالح می شود و تصویر اجسام دور روي شبکیه تشکیل می شود.

 
. در فرد دوربین تصویر اجسام دور روي شبکیه تشکیل می شود.

 
بین استخوان هاي چکشی و سندانی و بین استخوان هاي سندانی و رکابی مفصل وجود دارد.  85.گزینه 2

گیرنده هاي حس وضعیت درون ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند. 86.گزینه 3
در پوست گیرند هاي تماسی، گیرنده هاي دمایی و گیرند ه هاي درد وجود دارد. 
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سایر گزینه ها درست هستند.
87.گزینه 4

 الف . نادرست، گیرنده های بو�ایی �اخته های عصبی مژک دار

هستند نه تاژک دار.

ب. نادرست، دار�نه (دندر�ت) و جسم �اخته ای گیرنده های بو�ایی

بین �اخته های پوششی قرار دارند. آکسون این نورون ها پیام بو�ایی

را به پیاز بو�ایی می برند و در پیاز بو�ایی با نورون های د�گری

سینا�س می دهند.

ج. نادرست، گیرنده های بو�ایی در پیاز بو�ایی با نورون های جد�د

سینا�س می دهند نه قبل از آن.

د. نادرست، توضیح این قسمت در گز�نه های قبلی آمده است.

پیام های گیرنده های بو�ایی ابتدا به پیاز بو�ایی بوده می شود.

هاي بودارمولکول
بینیحفرة

پیاز بویایی

پیاز بویایی یاختۀ عصبی

هايرشته

گیرندة بویایی
عصبی حسی

هاي بودارمولکول
هاي گیرنده بویاییمژك
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علت رد سایر گزینه ها 88.گزینه 1

 
- مولکول هاي بودار به مژك هاي گیرندة بویایی متصل می شوند.  گزینۀ 

- در پیاز بویایی، سیناپس وجود دارد به همین دلیل انتقال دهندة عصبی آزاد می شود  گزینۀ 
- دندریت گیرنده هاي بویایی، مژك دارند.  گزینۀ 

 
«ب» لوب بینایی را نشان می دهد.  89.گزینه 2

 
مورد «الف» درست است، انقباض عضالت عنبیه موجب تغییر قطر مردمک می شود. 90.گزینه 3

مورد «ب و د» درست است، تحدب عدسی با انقباض ماهیچه هاي مژگانی می تواند تغییر یابد.

 
مورد «ج» نادرست است، تحدب قرنیه ثابت است.

در این شخص تصویر پشت شبکیه تشکیل می شود. پس دوربینی دارد و با عدسی همگرا اصالح می شود تا پرتوهاي 91.گزینه 2
نوري (تصویر) روي شبکیه متمرکز شوند.

همۀ گیرنده هاي حسی اثر محرك را دریافت کرده و می توانند آن را به پیام عصبی تبدیل کنند. 92.گزینه 4

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: گیرندة حسی، یاخته یا بخشی از آن است و آن دسته که یاختۀ عصبی یا بخشی از یاختۀ عصبی اند جزو دستگاه عصبی محیطی  گزینۀ 

 
اند و در واقع برخی گیرنده هاي حسی نورون نیستند.

: گیرنده هاي حسی پیام عصبی تولید شده را به مغز و نخاع انتقال می دهند. گزینۀ 

 
: گیرند ه هاي حسی در تمام قسمت هاي بدن قرار دارند. گزینۀ 

 
قرنیه و عدسی داراي یاخته اند و تنفس یاخته اي دارند.  93.گزینه 2

 
زاللیه مواد غذایی و اکسیژن را براي عدسی و قرنیه فراهم می کند. زجاجیه ماده اي ژله اي است.

: یاختۀ «الف»، در این تصویر، گیرندة مخروطی شبکیه چشم است. این گیرنده ها با نورون هاي بعدي در شبکیه، گزینۀ  94.گزینه 2
سیناپس می دهند. در نتیجه از انتهاي آن ها انتقال دهندة عصبی ترشح می شود. یاخته هاي مژکدار سقف بینی نیز، نورون هستند و با

نورون هاي پیاز بویایی سیناپس دارند. از انتهاي این نورون ها نیز، انتقال دهندة عصبی ترشح می شود. انتقال دهندة عصبی، نوعی پیک

 
شیمیایی کوتاه برد است.

 
: یاختۀ «ب»، گیرندة استوانه اي شبکیۀ چشم است. این یاخته، همانند یاختۀ مژکدار گوش نوعی گیرندة حواس ویژه است. گزینۀ 

: بخش «ج»، الیۀ مشیمیۀ چشم است. این الیه نقش تغذیۀ شبکیه را بر عهده دارد. زاللیه، تغذیۀ عدسی و قرنیه را انجام می دهد. گزینۀ 

 
: بخش «د»، آکسون هاي یاخته هاي عصبی شبکیه را نشان می دهد. در این بخش دندریت وجود ندارد. گزینۀ 

 
: پیام هاي بینایی پس از کیاسماي بینایی، وارد مغز شده و از قسمت هاي مختلف مغز، از جمله نهنج می گذرد. گزینۀ  95.گزینه 4

: پیام هاي بینایی چشم چپ، پس از کیاسماي بینایی به دو بخش تقسیم می شوند. پیام هایی که از سمت گوش شبکیه آمده اند به گزینۀ 
نیمکرة همان سمت، و پیام هایی که از سمت بینی شبکیه آمده اند به سمت نیمکرة مقابل می روند.

 
: پیام هاي بینایی در نهنج تقویت می شوند. گزینۀ 

: همۀ پیام هاي بینایی، ابتدا در نهنج پردازش اولیه می شوند. سپس در لوب هاي پس سري مخ پردازش نهایی می شوند. گزینۀ 
مورد «الف» نادرست: برخی گیرنده هاي حسی پوست، پوششی از بافت پیوندي ندارند. 96.گزینه 1

 
مورد «ب» نادرست: در پدیدة سازش گیرنده ها، اطالعات کمتري به مغز می فرستند.

مورد «ج» درست: سازش گیرنده ها، فرصت کافی براي پردازش اطالعات مهم تر را به مغز می دهد.
مورد «د» نادرست: گیرنده هاي حسی وضعیت و تماس از نوع مکانیکی هستند.
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شکل استخوان رکابی نشان می دهد که این استخوان از استخوان هاي گوش میانی است اما در سؤال به اشتباه گفته شده 97.گزینه 4

از استخوان هاي گوش درونی است.      

: استخوان گیجگاهی را نشان می دهد که استخوان یکی از انواع بافت پیوندي است.   گزینۀ 

 
: بخش حلزونی که در گوش داخلی قرار گرفته است توسط مایعی پر شده است. گزینۀ 

: گیرندة شنوایی، نوعی گیرنده هاي مکانیکی است که با لرزش مایع درون بخش حلزونی تحریک می شود. گزینۀ 
یاخته هاي حسی گوش درونی از نوع مکانیکی و مژکدار هستند. 98.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها

 
- دریچۀ بیضی از یک سمت با استخوان رکابی در تماس است که نوعی بافت پیوندي محسوب می شود.  گزینۀ 

- آسۀ یاخته هاي عصبی حسی حلزون گوش تشکیل دهندة عصب شنوایی گوش هستند که پیام عصبی را به لوب گیجگاهی گزینۀ 

 
مغز هدایت می کنند. 

- انتهاي مجرا، بخش میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی (نوعی بافت پیوندي) حفاظت می کند.  گزینۀ 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها 99.گزینه 1

- پاي مگس داراي گیرندة حس چشایی و پاي جیرجیرك داراي گیرندة حس شنوایی است.  گزینۀ 

 
- برخی حشرات مانند زنبور قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش هستند.  گزینۀ 

- برخی مارها می توانند پرتوهاي فروسرخ را تشخیص و محل شکار خود را در تاریکی تشخیص دهند.  گزینۀ 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها 100.گزینه 4

- انتهاي مجراي شنوایی که بخشی از گوش بیرونی است توسط استخوان گیجگاهی حفاظت می شود.  گزینۀ 

 
- دستۀ استخوان چکشی به پردة صماخ متصل شده است.  گزینۀ 

 
- در مجراي شنوایی موهاي کرك مانندي وجود دارد نه یاخته هاي مژك دار گزینۀ 

ماهیچه هاي شعاعی عنبیه توسط اعصاب سمپاتیک منقبض و قطر مردمک زیاد می شود. 101.گزینه 3

 
نادرستی سایر گزینه ها:

 
: ماهیچه هاي حلقوي عنبیه در نور زیاد، منقبض می شوند. گزینۀ 

: با ورود از جاي تاریک به مکان روشن، عصب پاراسمپاتیک در عنبیه فعال می شود. گزینۀ 
: اعصاب پاراسمپاتیک با ماهیچه هاي تنگ کننده مردمک سیناپس برقرار می کند. گزینۀ 

گیرنده هاي بویایی، در سقف حفرة بینی قرار دارند. بنابراین شکستن این استخوان می تواند سبب اختالل در بویایی 102.گزینه 1
شود. از طرفی، چون حس بویایی در درك مزة غذا نقش دارد، اختالل در بویایی می تواند سبب اختالل در چشایی شود.

شاخۀ دهلیزي عصب گوش، پیام تعادلی را مستقیم به مغز ارسال می کنند. 103.گزینه 3

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
: بین تاالموس ها هم رابط وجود دارد. گزینۀ 

: در نخاع ماده سفید در بیرون و مادة خاکستري در درون قرار دارد. گزینۀ 

 
: هر دو (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) بر برون ده قلبی موثر هستند. گزینۀ 

با دیدن اشیاي نزدیک در نتیجۀ انقباض ماهیچه هاي مژگانی، قطر عدسی زیاد و مصرف  بیشتر می شود.  104.گزینه 4

 
علت نادرستی سایر گزینه ها

 
- عدسی به سمت زجاجیه تحدب بیشتري دارد و سطح تماس آن با زاللیه کمتر است.  گزینۀ 

- یاخته هاي استوانه اي به کمترین میزان نور در محیط حساس اند و براي دیدن اجسام در نور کم تخصص یافته اند.  گزینۀ 

 
- ماهیچه هاي مژگانی به واسطۀ تارهاي آویزي با عدسی در تماس هستند.  گزینۀ 

مورد «الف و ج» درست: صلبیه در اطراف عصب بینایی قرار دارد، عصب بینایی آکسون نورون هاي شبکیه است. 105.گزینه 2

 
مورد «ب» نادرست: در اطراف عصب بینایی، الیۀ مشیمیه وجود ندارد.

 
مورد «د» نادرست: میلین اطراف هر رشتۀ عصبی را می پوشاند، نه عصب بینایی.

توبره واش از گیاهان حشره خوار است. حشرات گردش خون باز دارند، مویرگ ندارند و لنف و خون از هم جدا 106.گزینه 2

 
نیستند بلکه همولنف دارند. بعضی حشرات داراي گیرندة فرابنفش هستند.
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: یکی از حشرات مگس است. که مگس در موهاي بر روي پاهاي خود داراي گیرنده هاي شیمیایی است که می تواند از طریق گزینۀ 

 
این گیرنده ها، مزه ها را تشخیص دهد.

: حشرات داراي چشم مرکب هستند که هر چشم مرکب داراي تعداد زیادي واحد مستقل بینایی است. گزینۀ 
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: جیرجیرك، نوعی حشره است که بر پاهاي جلویی خود داراي پرده صماخ است که با لرزش پرده در اثر صوت، گیرنده هاي گزینۀ 
مکانیکی متصل به آن تحریک می شوند.

107.گزینه 4

 
هر چهار عبارت درست هستند.

جملۀ (الف) از روی شکل مشخص است.

جملۀ (ب): درست - نور ابتدا به الیه هایی نورونی شبکیه و سپس به گیرنده هاي نوري شبکیه برخورد می کند. ولی پیام عصبی ابتدا در

 
گییرنده هاي نوري تشکیل و سپس به الیه هاي نورونی منتقل می شود. 

: ج تاالموس است که محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی می باشد.  درستی گزینۀ  108.گزینه 3

 
علت نادرستی سایر گزینه ها

 
- «الف»، عصب بینایی است که مجموعه اي از آکسون ها می باشد.  گزینۀ 

 
- «ب»، کیاسماي بینایی در سطح شکمی مغز دیده می شود.  گزینۀ 

 
- «د»، قشر مخ پردازش اطالعات حسی هر دو چشم را انجام می دهد. گزینۀ 

الف. (درست) پردة صماخ در جیرجیرك و انسان در شنیدن اصوات نقش دارند. 109.گزینه 4

 
ب. (درست) پردة صماخ در جیرجیرك و انسان در مجاورت محفظه اي از هوا قرار دارند.

ج. (درست) پردة صماخ در جیرجیرك مستقیما با گیرندة مکانیکی تماس دارد ولی در انسان بین این دو گوش میانی و مایع گوش

 
درونی وجود دارد.

 
د. (درست) پردة صماخ در انسان در یک حفرة استخوانی قرار دارد ولی در جیرجیرك چنین نیست.

گیرنده هاي بویایی، یاختۀ عصبی داراي مژك هستند و در طبقه بندي کلی گیرنده ها که براساس نوع محرك انجام می  110.گزینه 4

 
شود، گیرندة شیمیایی محسوب می شوند و فاقد پوشش پیوندي هستند. 

الف. (نادرست) تصویر مورد نظر چشم راست را نشان می دهد. پیام هاي بخش  یعنی پیام هاي سمت گوش چشم 111.گزینه 1

 
راست به  نیمکرة راست مغز وارد می شوند.

 
ب. (نادرست) الیۀ  قرنیه را نشان می دهد که شفاف ولی داراي سلول است.

ج. (درست) در محل  که شبکیه را نشان می دهد، رگ خونی وجود دارد و در دیوارة رگ هاي خونی ماهیچۀ صاف وجود دارد.
د. (نادرست) پیام هاي بخش  شبکیه یعنی سمت بینی چشم راست به نیمکرة مقابل یعنی سمت چپ وارد می شود.

هر چهار مورد با قید «بسیاري از» تکمیل نمی شود. 112.گزینه 4

 
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست - گیرنده هاي درد، در دیوارة «برخی از» رگ هاي خونی مثل سرخرگ ها وجود دارند.

 
مورد ب) نادرست - «همه» حشرات داراي چشم مرکب هستند.

مورد ج) نادرست - «بعضی» از مارها مثل مار زنگی در جلوي سر خود دو سوراخ داراي گیرنده هاي فروسرخ دارند.
مورد د) نادرست – گیرنده هاي مکانیکی در خط جانبی ماهی ها قرار دارند، نه دم جانور.

با توجه به شکل: مژك هاي گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی، اندازة برابري با هم ندارند. 113.گزینه 2

 
 
بررسی سایر گزینه ها:

): جوانۀ چشایی از گیرنده هاي چشایی و نگهبان تشکیل شده اند که هردو سلول هاي غیرعصبی هستند. گزینۀ (
): عدسی توسط تارهاي آویزي به ماهیچه ي مژکی متصل شده است. گزینۀ (
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): بخش رنگین چشم عنبیه است که مربوط به خارجی ترین الیۀ چشم نمی باشد. گزینۀ (

 
بررسی سایر گزینه ها: 114.گزینه 4

 
: اغلب گیرندههاي حسی در پوست توسط پوششی از بافت پیوندي احاطه شدهاند ولی گیرنده هاي درد این پوشش را ندارند. گزینۀ 
: گیرندههاي حسی موجود در سر، از طریق نخاع با مغز ارتباط ندارند. این گیرنده ها مستقیمًا به مغز اطالع رسانی گزینه هاي  و 

 
می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها: 115.گزینه 1

) و توسط پوشش چند الیهي پیوندي احاطه گیرندههاي مکانیکی فشار در پوست انسان از عمقی ترین گیرندهها هستند (رد گزینۀ 

 
شدهاند.

( گیرندة فشار داراي توانایی سازش پذیري است. (رد گزینۀ

 
116.گزینه 1 بررسی سایر گزینهها:

 
): به عنوان مثال میتوان گفت ساختار گیرندهي نوري در انسان، زنبور و .... متفاوت است. گزینه (

): گیرندههاي حسی،اثر محرك را دریافت کرده  وآن رابه پیام عصبی تبدیل می کند. دقت کنید که پیام عصبی را دریافت نمی گزینه(

 
کنند.

 
): گیرندهي درد میتواند آسیب بافتی ناشی از گرماي شدید را تشخیص دهد، نه خود گرماي شدید را. گزینه (

ماهیچه هاي صاف عنبیه به طور غیر ارادي و تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به تنظیم قطر مردمک می  117.گزینه 2

 
پردازند.

ماهیچه هاي صاف مژکی به تنظیم قطر عدسی می پردازند.
رنگ چشم افراد مختلف ناشی از «عنبیه» است که ماهیچههاي صاف و غیرارادي براي کنترل قطر مردمک دارد. 118.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: قطر عدسی به وسیله ي ماهیچه هاي مژگانی تغییر می کند. گزینۀ 

: گیرنده هاي نوري مخروطی و استوانه اي در الیۀ شبکیه چشم قرار دارند در حالی که عنبیه جزء الیۀ مشیمیه است. گزینۀ

 
: عنبیه هیچ ارتباط مستقیمی با زجاجیه ندارد. (عنبیه جلوي عدسی و زجاجیه پشت عدسی است) گزینۀ 

بخش رنگین چشم، عنبیه نام دارد و داراي ماهیچه هاي صاف با سلول هاي دوکی شکل و تک هسته اي است که 119.گزینه 1
عملکرد غیرارادي دارند و تحت کنترل اعصاب خود مختار می باشند.

نقش مایع زاللیه، رساندن مواد غذایی و اکسیژن به عدسی و قرنیه و جمع آوري مواد دفعی عدسی و قرنیه است.  120.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

: حفظ کرویت چشم برعهده زجاجیه است که ماده اي شفاف و ژله اي است ولی مایع نیست.  گزینۀ 

 
: تغذیۀ شبکیه و بیشتر صلبیه (به جز قرنیه) توسط رگ هاي خونی انجام می گیرد.  گزینۀ 

: هر بخش از محیط هاي شفاف چشم ضریب شکست خاص خود را دارد. نور هنگام عبور از هر الیه می شکند. گزینۀ
داخلی ترین الیۀ چشم شبکیه است که داراي  نوع گیرندة نوري و تعدادي یاختۀ عصبی می باشد. 121.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: عدسی بین زاللیه و زجاجیه قرار دارد یعنی از جلو به وسیلۀ زاللیه و از عقب به وسیلۀ زجاجیه احاطه شده است. گزینه ي 
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: امتداد محور نوري کرة چشم لکۀ زرد است، نه نقطۀ کور. گزینه ي 

 
: عنبیه درون مایعی شفاف که از مویرگها ترشح میشود یعنی زاللیه قرار گرفته است. گزینه ي 

انقباض ماهیچه هاي مژگانی سبب افزایش قطر عدسی می شود. بنابراین قطر عدسی، هنگام دیدن اشیاي دور به علت 122.گزینه 4
استراحت ماهیچه هاي مژگانی کم و هنگام دیدن اشیاي نزدیک به علت انقباض این عضالت زیاد می شود. 

جمالت (الف) و (د) درست اند. 123.گزینه 2
الف) درست - چشم با تغییر همگرایی عدسی، انسان را قادر می سازد اجسام دور و نزدیک را واضح ببیند.

ب) نادرست - بخش رنگین چشم همان عنبیه است، مادة حساس به نور ندارد. این ماده مربوط به سلولهاي گیرندة  نور بر روي
شبکیه اند.

ج) نادرست - لکۀ زرد، سلول گیرندة  نور استوانهاي و مخروطی دارد ولی براي دقت بیشتر، تعداد مخروطی ها بیشتر است.

 
د) درست - یاخته هاي استوانه  اي در نور کم تحریک می شوند مانند شب ها.اما یاخته هاي مخروطی در نور زیاد.

هنگام دیدن اشیاي نزدیک، باانقباض ماهیچه هاي مژگانی عدسی ضخیم می شود.تاتصویر بر  روي شبکیه تشکیل شود. 124.گزینه 1
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بررسی سایر گزینه ها:

 
: هنگام دیدن اشیاي دور، ماهیچه هاي مژگانی به حالت استراحت در آمده وعدسی باریک ترمی شود. گزینه ي 

: ماهیچه هاي عنبیه نقشی در تغییر قطر عدسی ندارند بلکه باعث تغییر قطر مردمک می شوند. گزینه هاي  و 

 
بررسی موارد: 125.گزینه 2

 
الف) درست - قرنیه اولین قسمت از چشم است که نور در آن دچار شکست می شود.

ب) درست - خارجی ترین الیه ي کره ي چشم از صلبیه و قرنیه تشکیل شده است.
ج و د) نادرست - «قرنیه» فاقد مویرگ خونی و گیرندههاي نوري است.

مادة ژلهاي شفاف به نام زجاجیه فضاي پشت عدسی را پر می کند وشکل کروي چشم را حفظ میکند. 126.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: زجاجیه هیچ نقشی در تغذیه گیرنده هاي نوري شبکیه ندارد. گزینۀ  

: زجاجیه در پشت عدسی قرار دارد و جلوي عدسی را زاللیه پر می کند. گزینۀ  

 
: تغذیه قرنیه از طریق مایع زاللیه انجام می شود. گزینۀ  

سلولهاي گیرندة مخروطی در شبکیۀ  چشم انسان، بیشتر در نور قوي تحریک میشوند و پیامهاي بینایی را به 127.گزینه 2
کوچکترین لوب قشر مخ (لوب پس سري) ارسال میکنند و گیرندة  حسی  محسوب میشوند. اختالل در عملکرد این سلول، می تواند

باعث کور رنگی (عدم تشخیص رنگ) شود.
فضاي پشت عدسی چشم را مادة ژلهاي و شفافی پر کرده است که زجاجیه نام دارد. فضاي جلوي عدسی چشم نیز با 128.گزینه 2

 
مایع شفافی به نام زاللیه پر شده است، پس هم زجاجیه و هم زاللیه در تماس مستقیم با عدسی قرار دارند.

پرتوهاي نوري روي شبکیۀ چشم انسان سالم، متمرکز میشوند که گیرندة نوري دارد و انرژي نوري را به پیام عصبی 129.گزینه 4
تبدیل میکند. این الیه در تماس با مادهاي ژلهاي زجاجیه است. شبکییه از یک الیه گیرنده هاي نوري و چندین الیه نورون تشکیل شده

 
است.

هر  مورد درست هستند. 130.گزینه 4
الف) بخشی از چشم انسان که در تغییر قطر مردمک نقش دارد، عنبیه است که داراي سلولهاي ماهیچهاي صاف (دوکی شکل) است.

ب) بخشی از چشم انسان که در تغییر قطر عدسی نقش دارد، ماهیچههاي مژگانی است که تحت تاثیر سمپاتیک و پاراسمپاتیک

 
(دستگاه عصبی خود مختار) عمل میکند.

ج) بخشی از چشم انسان که در اولین شکست نور نقش دارد، قرنیه است که در سطح خارجی خود با اشک (حاوي لیزوزیم) در تماس

 
است.

د) بخشی از چشم انسان که در تغذیۀ سلولهاي عدسی نقش دارد، زاللیه است که از طریق تراوش پالسماي مویرگهاي خونی تولید
میشود.

محیطهاي شفاف چشم شامل قرنیه، زاللیه، عدسی و زجاجیه می باشد. هیچ یک از محیط هاي شفاف چشم، الیۀ عضالنی 131.گزینه 4

 
ندارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): قرنیه و عدسی از آن جا که مواد غذایی الزم دارند و مواد دفعی خود را به زاللیه دفع میکنند، پس داراي سلول زندهاند. گزینۀ (

 
): عدسی، توانایی تعیین محل تشکیل تصویر را دارد. گزینۀ  (

 
): دفع مواد زاید از جمله موارد هم ایستایی (هومئوستازي) است که زاللیه در آن دخالت دارد. گزینۀ (

فضاي جلوي عدسی چشم با مایع شفافی به نام زاللیه پر شده است که از مویرگها ترشح میشود و مواد غذایی و 132.گزینه 2

 
اکسیژن را براي عدسی و قرنیه فراهم کرده و مواد دفعی آنها را نیز جمع آوري میکند.

عنبیه از الیهي میانی، داراي ماهیچههاي صاف است که می تواند گلیکوژن را در خود ذخیره کند و با تنگ و گشاد 133.گزینه 3
کردن مردمک در میزان تحریک گیرندههاي نوري نقش دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): شبکیه، الیۀ نازك داراي مادة حساس به نور است که در امتداد محور نوري داراي لکه زرد است و داراي گیرنده ) و ( گزینه هاي (
هاي نوري و نورون است و فاقد بافت ماهیچهاي است که بتواند گلیکوژن را ذخیره کند.

): مشیمیه (عنبیه) جزء قسمتهاي شفاف چشم نمیباشد. گزینۀ (

(2)
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مردمک، سوراخی در مرکز عنبیه است و دستگاه عصبی خود مختار به عنبیه وارد می شود.  134.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در فضاي جلوي عدسی که پشت و جلوي عنبیه را شامل می شود، مایع زاللیه وجود دارد. بنابراین در فضاي مردمک نیز باید گزینۀ 
این مایع حضور داشته باشد.
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: نوري که از مردمک می گذرد، قبًال با عبور از قرنیه همگرا شده است.  گزینۀ 
: ماهیچۀ مژگانی در تغییر قطر عدسی نقش دارد نه مردمک. گزینۀ 

توجه کنید که «مغایرت ندارد» یعنی «درست است»! 135.گزینه 2
عنبیه بخش رنگین چشم است که داراي  گروه ماهیچه است .ماهیچههاي موجود در عنبیه از نوع ماهیچههاي صاف هستند که داراي

سلولهاي (رشتههاي) دوکی شکلاند.

 
بررسی سایر گزینهها: 

): حفظ شکل کروي چشم، وظیفهي مادة ژلهاي و شفاف (زجاجیه) است نه مایع شفاف (زاللیه). گزینۀ (

 
): اولین محل همگرایی نور قرنیه است نه عدسی. گزینۀ  (

): این مورد براي گیرندههاي استوانهاي صادق نیست. گزینۀ (
در حالتی که کرة چشم بیش از حد کوچک باشد تصویر اشیاي نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود و فرد به دور  136.گزینه 2

 
بینی مبتالست.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: مشیمیه نورون ندارد. گزینۀ 

: تحریک گیرند ه هاي استوانه اي برخالف مخروطی، تصاویر رنگی تولید نمی کند. گزینۀ 

 
: مردمک منفذ است، ماهیچه ندارد.  گزینۀ 

اشخاص دوربین از عینکی با عدسی همگرا استفاده میکنند، چون به دلیل کوچکی کرة چشم یا تحدب کم 137.گزینه 2
عدسی، بدون عینک، تصاویر اشیاي دور روي شبکیه ولی تصاویر نزدیک در پشت شبکیه تشکیل میگردند. لذا آنها تصاویر نزدیک را

به خوبی نمیبینند.
فردي که از عینک (عدسی ) واگرا استفاده میکند، یعنی به نزدیک بینی مبتالست. پس احتمال دارد تحدب عدسی 138.گزینه 2

 
چشم او زیاد باشد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: کرهي چشم فرد نزدیک بین اغلب از حد معمول بزرگتر است. گزینه ي 

: ناصاف بودن سطح عدسی و یا قرنیه مربوط به بیماري آستیگماتیسم است. گزینه ي 
: در نزدیک بینی، تصویر اجسام دور در جلوي شبکیه تشکیل میشود. گزینه ي 

چنین فردي قطعًا به دوربینی مبتال نیست و می تواند به نزدیک بینی نیز مبتال نباشد، چون در افراد سالم نیز تصویر 139.گزینه 3
اشیاء نزدیک بر روي شبکیه ایجاد می شود. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در افراد سالم نیز تصویر اشیاء نزدیک بر روي شبکیه ایجاد می شود، در این افراد کرة چشم از حد معمول بزرگ تر نیست. گزینۀ 

 
: براي افراد سالم صدق نمی کند.  گزینۀ 

 
: علت پیرچشمی، کاهش انعطاف پذیري عدسی می باشد. گزینۀ 

در گوش انسان، حلزون گوش که در بخش درونی گوش قرار دارد، ارتعاشات را از استخوان رکابی دریافت میکند. 140.گزینه 2
گوش درونی توسط استخوان گیجگاهی (که قسمتی از جمجمه می باشد) محافظت میشود و حلزون گوش در مجاورت این استخوان

قرار دارد. استخوان گیجگاهی که یکی از استخوان هاي جمجمه است، نوعی استخوان پهن میباشد. 
 در استخوان گیجگاهی بخش میانی بافت اسفنجی و بخش اطراف آن بافت متراکم دارد، می

توانیم نوع این استخوان را تشخیص دهیم.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پیامهاي تعادلی در مجاري نیم دایره ایجاد میشود. در گوش درونی مجاري نیم گزینۀ (

 
دایره و حلزون گوش در تماس با یکدیگر میباشند .

): انتقال هوا بین گوش میانی و حلق، توسط شیپور استاش انجام میشود. شیپور استاش گزینۀ (

 
در قسمت هاي باالیی خود توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود.

): جمعآوري صداها توسط گوش بیرونی انجام میشود. گوش بیرونی از مجراي گوش گزینۀ (
و اللهي گوش تشکیل شده است که فقط انتهاي مجراي گوش توسط استخوان محافظت می شود.

(3)
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تمام سلول هاي مژکدار گوش داخلی به خاطر حرکت مایع اطرافشان (محرك مکانیکی) تحریک می شوند. 141.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: عصب تعادلی از مجاري نیم دایره خارج می شود. گزینۀ 

: ماده موم مانند توسط غدد برون ریز مجراي خارجی، تولید و ترشح می شود. گزینۀ 
(1)
(2)

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=669304;details= 56/63

صادق طاهري فصل 2 یازدهم - 09174457144 40

 
: سلول هاي مژك دار حلزون شنوایی در تبدیل پیام صوتی به پیام عصبی نقش دارد. گزینۀ 

 
سلول هاي گیرندة مکانیکی در گوش درونی از نوع مژکدار هستند و به  دسته تقسیم می شوند: 142.گزینه 1

) گیرندههاي تعادلی در مجاري نیم دایره قرار دارند که با تغییر موقعیت سر تحریک میشوند که نتیجۀ آن تولید پتانسیل عمل و باز

 
شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی و ورود یون سدیم به آنها میباشد.

) گیرندههاي شنوایی در بخش حلزونی گوش درونی قرار دارند که با حرکت مایع اطرافشان توسط فشار استخوانهاي گوش میانی
تحریک میشوند و سدیم به آن ها وارد میشود.

در هر گوش انسان سالم،  استخوان کوچک و  مجراي نیم دایرهاي عمود بر هم وجود دارد. درون مجاري نیم دایره 143.گزینه 4
اي گوش، مایعی قرار دارد که در اثر تغییر موقعیت سر به حرکت در میآید و در پی آن مژكهاي سلولهاي مژكدار (گیرنده هاي

 
مکانیکی) خم و به دنبال آن پیام عصبی تولید میشود.
عصب خارج شده از گوش به مغز میرود نه به نخاع.

سلولهاي گیرندة مکانیکی گوش، هم در بخش حلزونی و هم در مجاري نیم دایره با ماده اي ژالتینی در تماس اند. 144.گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

 
): سلول استوانهاي به نور حساسیت زیادي دارد.  گزینۀ (

 
): سلول استوانهاي بر روي شبکیهي چشم قرار دارد.  گزینۀ (

): سلول چشایی با دندریت نورون حسی سیناپس میدهد، نه آکسون. گزینۀ (
گیرندة درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند. 145.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینهها:

): اگرچه سرماخوردگی شدید باعث میشود مزة غذاها را خوب درك نکنیم، اما این موضوع ارتباطی با تولید پیام چشایی گزینۀ (

 
ندارد و به خاطر کاهش تحریک گیرنده هاي بویایی است.

 
): از هر گوش انسان یک عصب خارج میشود که هم بخش تعادلی و هم بخش شنوایی دارد. گزینۀ (

 
): ارتعاش مایع درون حلزون گوش، فقط باعث تحریک سلول هاي مژك دار شنوایی می شود. (نه گیرنده تعادلی) گزینۀ (

عصب هاي چشم انسان شامل عصب بینایی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (که در تغییر قطر مردمک و تغییر قطر 146.گزینه 3
ماهیچههاي مژکی دخالت دارند) می باشد. همۀ تارهاي عصبی درآن ها میلین دار می باشد.

 
بررسی گزینه ها:

) مربوط به اعصاب بینایی، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ) فقط مربوط به عصبهاي بینایی است، ولی گزینۀ ( ) و ( گزینههاي (

 
است.

 
) در کیاسماي بینایی فقط بخشی از آکسون هاي عصب هر چشم با آکسون هاي عصب مقابل جا به جا می شود. گزینۀ (

خط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی است که به وسیلۀ سوراخ هاي متعددي که در سطح بدن ماهی وجود دارد با 147.گزینه 4
محیط بیرون ارتباط دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
: خط جانبی ماهیها، داراي گیرندههاي مکانیکی حساس به ارتعاش آب می باشد نه دما. رد گزینۀ 

: خط جانبی قادر به تشخیص اجسام و جانوران است. رد گزینۀ 
: خط جانبی، حاوي سلولهاي مژکدار حساس به ارتعاش آب می باشد. رد گزینۀ 

گیرنده هاي شیمیایی که مزه ها را تشخیص می دهند، روي موهاي حسی روي پاي مگس قرار دارد. 148.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

: اگر محرك هاي مختلف (مکانیکی، شیمیایی، دمایی) آن چنان شدید باشند که احتمال آسیب به بافت ها را ایجاد کنند، گزینۀ 
گیرنده هاي درد نیز تحریک می شوند. 

: گیرنده هاي حسی، اثر محرك را به پیام حسی تبدیل می کنند ولی تقویت نمی کنند.  گزینۀ 
: استخوان هاي کوچک گوش میانی، ارتعاشات پردة صماخ را تقویت و در نهایت به حلزون گوش درونی منتقل می کنند. گزینۀ 

روي پاي جیرجیرك ها یک محفظۀ هوا و گیرندة مکانیکی وجود دارد که قادرند صدا را دریافت کنند. 149.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: ماهی به کمک گیرنده هاي مکانیکی (ارتعاشی) جهت حرکت آب را تشخیص می دهند.  گزینۀ 
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: خط جانبی در ماهی ها قادر به تشخیص مولکول هاي شیمیایی نیست. گزینۀ 
: گیرنده هاي حسی انسان، قادر به پردازش اطالعات موجود در محیط نیستند. پردازش در مراکز عصبی صورت می گیرد. گزینۀ 
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گیرنده هاي سر مار زنگی براي شکار طعمه در تاریکی، از نوع گیرنده هاي دریافت امواج فروسرخ است. ولی 150.گزینه 1

 
) از نوع گیرنده هاي مکانیکی هستند.  گیرنده هاي ذکر شده در گزینه هاي ( ، و

مارهاي زنگی عالوه بر گیرنده هاي نوري موجود در چشم داراي گیرنده هاي فروسرخ (الکترومغناطیسی) نیز در دو 151.گزینه 2
سوراخ جلو سر خود می باشند. (البته گیرنده هاي فرو سرخ در مارزنگی، از انواع گیرنده هاي نوري نیستند و در این سوال به اشتباه آن

را در گروه گیرنده هاي نوري تقسیم بندي کرده است.) 

 
بررسی سایر گزینه ها:

: در هر واحد بینایی چشم مرکب در حشرات، سلول هاي گیرندهي نور پایین تر از عدسی قرار دارند.  رد گزینۀ 
: زنبورها پرتوي فرابنفش را دریافت می کنند نه فروسرخ. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي نوري در انسان، در داخلی ترین الیۀ چشم است نه خارجی ترین. رد گزینۀ 
گیرندة موجود در پاي مگس، شبیه سلول چشایی زبان انسان از نوع شیمیایی است. 152.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

: سلول مژکدار در بخش حلزونی و مجراهاي نیم دایرة گوش درونی انسان، از نوع مکانیکی است. رد گزینۀ 
: گیرنده هاي حساس در پاهاي جیرجیرك، از نوع گیرنده هاي مکانیکی است. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي موجود در زیر چشم مار زنگی، از نوع گیرنده هاي نوري است. رد گزینۀ 
در پاي جیرجیرك، گیرندة دریافت صدا از نوع مکانیکی است و گیرندة بویایی انسان شیمیایی است. 153.گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:
: چشم مرکب زنبور نیز همانند چشم انسان داراي قرنیه و عدسی و گیرنده هاي نوري می باشد. گزینۀ 

: مار زنگی قادر به درك بخشی از نور نامرئی (فروسرخ) و زنبورعسل نیز قادر به درك نور نامرئی (فرابنفش) می باشند. گزینۀ 
: در چشم مرکب ملخ نیز همانند چشم انسان قرنیه و عدسی و گیرنده هاي نوري وجود دارد. گزینۀ 

عصبی که از گوش خارج می شود، شامل بخش شنوایی و تعادلی است. که در هر دو بخش سلول هاي گیرنده و مبدل 154.گزینه 1
پیام، از نوع مژك دار است. از مخچه پیام هایی براي هماهنگی حرکات به مغز و نخاع فرستاده می شود. از جوانۀ چشایی و کرة چشم

اعصاب حسی خارج می شوند واعصاب ورودي  به درون کرة چشم، اعصاب از نوع خود مختارمی باشند. که نیازي به تنظیم و هماهنگی
حرکات ندارند.

گیرندههاي چشایی روي زبان و گیرندههاي روي پاي مگس، هر دو از نوع گیرندههاي شیمیایی محسوب میشوند. 155.گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

: سلول هاي مژك دار موجود در خط جانبی قزل آال از نوع گیرنده هاي مکانیکی می باشند. گزینۀ 
: سلول هاي مژك دار موجود در مجاري نیم دایره ي گوش درونی از نوع گیرنده هاي مکانیکی می باشند. گزینۀ 

: گیرنده هاي دو سوراخ جلوي چشم مار زنگی از نوع گیرنده هاي فروسرخ می باشند. گزینۀ 
موارد الف،  د و ه صحیح اند. 156.گزینه 3

 
بررسی موارد:

 
الف) حس بویایی بر درك مزهي غذا تأثیر دارد.

 
ب) هوا از طریق حلق و شیپور استاش وارد گوش میانی میشود.

 
ج) در جوانهي چشایی، سلول هاي پشتیبان حضور دارند که پیام عصبی تولید نمیکنند.

 
د) پیامهاي عصبی همهي سلولهاي مژكدار گوش پس از تولید به مغز (مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن) فرستاده میشود.

ه) گیرندههاي استوانهاي در نور کم، بیشتر حساسیت نشان می دهند و گیرنده هاي مخروطی در نور قوي بیشتر تحریک میشوند.
امواج صوتی پس از ارتعاش پردة صماخ سبب ارتعاش استخوان چکشی می شوند. (نه پیام هاي عصبی) 157.گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها:
: در آستیگماتیسم و پیر چشمی، عدسی چشم دچار اختالل می شود و تغذیه عدسی به وسیله زاللیه انجام می شود. گزینۀ 

: گیاهان تیره شب بو، ترکیبات شیمیایی که در مجموع روغن خردل نامیده می شود را ترشح می کنند که بو و مزه تند دارد گزینۀ 
بنابراین می تواند گیرنده هاي بویایی موجود در سقف بینی را تحریک کند.

: دستگاه عصبی مرکزي می تواند از طریق گیرنده هاي مکانیکی حس وضعیت، که در ماهیچه هاي اسکلتی هستند، از وضعیت گزینۀ 
قسمت هاي مختلف بدن اطالع پیدا کند.
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ناقلهاي عصبی، انتقال پیام عصبی را از نورون به سلول پس سیناپسی بر عهده دارند نه هدایت پیام عصبی را. بقیۀ 158.گزینه 4

 
موارد درست هستند.

 
برخی سیاهرگ هاي بزرگ گیرندة دمایی دارند.

در «حشرات» که تنفس  نایدیسی دارند ، فقط ایمنی غیراختصاصی وجود دارد و بنابراین یاختۀ پادتن ساز و پادتن  در 159.گزینه 2
آنها یافت نمیشود، اما حشرات داراي یک گرة عصبی در هر بند و طناب عصبی شکمی بوده و در چشم مرکب خود داراي قرنیه و

عدسی و گیرنده هاي نوري می باشند.
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رکابی
سندانی

چکشی

حلزونیبخش

شنواییمجرايسماخپرده

شنواییعصب

استاشُاُشیپور

صادق طاهري فصل 2 یازدهم - 09174457144 42
زنبورعسل به وسیلۀ چشم مرکب خودش، می تواند پیام حاصل از تصاویر موزاییکی را به مغز مخابره کند. 160.گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 
: زنبورعسل از حشرات است و تنها یک طناب عصبی شکمی دارد. گزینۀ 

: حشرات قادر به درك امواج فرابنفش می باشند اما قادر به درك امواج فروسرخ نمی باشند. گزینۀ 
) است. : زنبور عسل ماده، دیپلوئید ( گزینۀ 

موارد الف و ب درست هستند. 161.گزینه 2
در سرماي شدید، گیرندههاي سرما و درد و در گرماي شدید، گیرندههاي گرما و درد تحریک میشوند. موارد الف و ب صحیح هستند.

 
بررسی موارد:

الف) درست - براي تحریک گیرندهي درد و ایجاد پتانسیل عمل، یون سدیم از مایع بین سلولی بافت پیوندي پوست وارد دندریت این

 
گیرنده میشود.

ب) درست - براي تحریک گیرندهي سرما و ایجاد پتانسیل عمل، یون پتاسیم از دندریت این گیرنده (به پوششی از بافت پیوندي که

 
گیرنده در آن قرار گرفته است) خارج میشود.

ج) نادرست - گیرندههاي مکانیکی پوست، گیرندههاي لمس و فشار هستند. این گیرندهها میتوانند در حالت استراحت یا آرامش

 
باشند که در هر دو حالت فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم مشاهده میشود. (این پمپ همیشه فعال است)

د) نادرست - گیرندههاي درد در هر دو حالت فعالاند، بنابراین ابتدا کانالهاي دریچهدار سدیمی و سپس پتاسیمی در آنها باز می
شوند.

دستگاه تنفسی  نایدیسی در حشرات دیده میشود. حشرات چشم مرکب دارند که از تعداد زیادي واحد مستقل بینایی 162.گزینه 1
تشکیل شده است و در هر کدام، یک قرنیه و در زیر  آن، یک عدسی و تعدادي سلول گیرندة نور وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینهها:

 
): حشرات، داراي دستگاه عصبی محیطی و مرکزي هستند و همولنف نیز دارند. گزینۀ (

 
) به انسان و درخت زیتون مربوط است که ژن هاي آن ها متفاوتند. ): عدد کروموزومی ( گزینۀ (

): جانوران با اسکلت خارجی ،حشرات و.... هستند. ملخ که نوعی حشره هستند به کمک آغازیانی نظیر تاژکداران جانور مانند گزینۀ (
که درون لولۀ گوارش آن ها به صورت هم زیست وجود دارند، میتواند از مواد گیاهی انرژي کسب کند.

مورد ب و د صحیح است. 163.گزینه 1
بررسی موارد:

ه مخنیمکر

موسھیپوتا

مغزساقھ
میانیمغز

پل مغزی

نخاعبصل النخاع

مخچھ

:

الف) نادرست - طبق  فصل  استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.
ب) درست - طبق  فصل  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پردة  صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - طبق  فصل  تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.
د) درست - طبق فصل  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

164.گزینه 4
 با توجه به شکل زیر زاللیه برخالف زجاجیه می تواند با بخشی از قرنیه در تماس

باشد که جزو ال�ۀ خارجی چشم محسوب می شود.

بررسی سایر گز�نه ها:
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: زاللیه و زجاجیه هر دو با عدسی در تماس اند. گز�نۀ 

: زاللیه با عنبیه در تماس است اما بین زجاجیه و عنبیه هیچ تماسی گز�نۀ 

 
وجود ندارد.

: زاللیه در تغذ�ه عدسی و قرنیه نقش دارد درحالی که زجاجیه در گز�نۀ 

تغذ�ه عدسی نقشی ندارد و باعث حفظ شکل کروی جسم می شود.

ماهیچه دور مردمکعنبیهقرنیه

عدسی

رشته هازجاجیه
ماهیچه
مژکی مویرگ هاي

ترشح کننده

مسیر جریان
کانال خروج
به سیلفرگ
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43فصل 2 یازدهم - 09174457144صادق طاهري
165.گزینه 1

 با توجه به شکل زیر اولین سینا�س گیرنده ی بو�ایی در لب بو�ایی است، �س اولین انتقال پیام در لب

بو�ایی صورت می گیرد:

پیام عصبی
پیاز بویایی

استخوان جمجه
سلول پوششی

گیرنده بویایی

مخاط بینیمژك ها

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): سلول هاي پشتیبان جوانۀ چشایی این ویژگی را ندارند. گزینۀ (

 
): شیپور اُستاش با جابه جایی هوا بین گوش میانی و حلق، سبب می شود پردة صماخ به درستی مرتعش شود. گزینۀ (

): در دوربینی یا قطر عدسی کاهش می یابد و یا اندازة کرة چشم کوچک تر می شود و در پیرچشمی عدسی چشم قدرت تطابق گزینۀ (

 
ندارد، در هر دو بیماري قدرت بینایی کاهش می یابد.

کارآمدترین حس بدن انسان، حس بینایی است که اطالعات آن براي تعادل به مخچه و براي پردازش بینایی به لوب 166.گزینه 1
پس سري مخ می رود، ولی به لوب گیجگاهی نمی رود.

عدسی و قرنیه توسط زاللیه تغذیه می شوند و هر دو فاقد سلول گیرندة نوري می باشند.  167.گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها:

: عدسی در عمل تطابق نقش دارد.  گزینۀ 
: بیماري آستیگماتیسم، به علت عدم یکنواختی سطح عدسی و یا قرنیه ایجاد می شود. گزینۀ 

: لیزوزیم موجود در اشک (که در سطح قرنیه است) دیوارة سلولی باکتري ها را تخریب می کند. گزینۀ 
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