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ارسال  . . . . . . . . .  یرا به دستگاه عصب یکه اطالعات حس دارند وجود ییها
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 .دهند یم صیتشخ
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در احساس تماس و فشار نقش دارند؛ هر چند 
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 گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عضالت کره چشم

کره چشم باعث حرکت کره چشم  عضالت

 ییبدون جابه جا تواندی. کره چشم مشوندیم

 یعقب -ییو جلو یعمود ،یعرض یطول محورها

از عضالت کره چشم  کیحرکت کند. هر 

از  یاز حرکت هستند. مثالً نوع یمخصوص نوع

 شود،یها باعث حرکت چشم به باال و داخل مآن

 یو داخل، نوع نییباعث حرکت به پا گرینوع د

باعث  گرید یباعث حرکت چشم به داخل و نوع

باعث  ینوع شود،یحرکت آن به خارج م

 .شودیچرخاندن چشم م
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 است:چشم از دو بخش بوجود آمده

 اجزای. چشم ه یکر-2چشم  یفرع یجزاا-1

چشم عبارت است از: حَدَقه، پــِلک، مُژه،  یفرع

 .چشم ه یگرداننده کر یهاچهیاَبرو، ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : یمژگان چهیماه

است که با  یاز سه بخش جسم مژگان یکی

. کندیم رییچشم تغ یعدس یانقباض آن انحنا

چشم  یعروق هیال میبخش ضخ یجسم مژگان

. کندیمربوط م هیرا به عنب هیمیاست که مش

صاف است که در  چهیاز نوع ماه یمژگان چهیماه

 چهیماه چشم نقش دارد. یعمل تطابق عدس

 قرار دارد.  یم مژگاندر ضخامت جس یمژگان
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 چه بخشی را تشکیل می دهد؟ ،یعصب یها اختهیآکسون  -ه

 چه نام دارد؟ ه،یشبک از یینایمحل خروج عصب ب -و
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چگونه این علت ایجاد بیماری آستیگماتیسم در چشم چیست؟ توضیح دهید؟  -35
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 Dشود؟ یاصالح م
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 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید؟  -37

 گوش خارجی شامل چه بخش هایی است؟ -الف

 به ترتیب وظیفه الله گوش و مجاری شنوایی چیست؟ -ب

چه کنند،  یدرون مجرا ترشح م یکه غده ها یمجرا و مواد درون کرک مانند یموها -ج

 ؟دارند ینقش

 ؟کند یحفاظت مچه بخشی گوش را  یو درون یانیم یها بخش مجرا و یانتها -د

 

 یجلو یاست که فضا یشفاف عیما :هیزالل

ترشح  هارگیاز مو هیزالل .کندیرا پر م یعدس

 یعدس یرا برا ژنیو اکس ییو مواد غذا شودیم

 زیرا ن یو مواد دفع کندیفراهم م هیو قرن

 .کندیخون دفع م قیکرده و از طر یآورجمع

است  رنگیشفاف و ب ،یژله ا یاماده :هیزجاج

قرار دارد و باعث  یپشت عدس یکه در فضا

 هیو همراه با زالل شودیچشم م یحفظ شکل کرو

 .داردیفشار درون چشم را ثابت نگاه م

قسمت حساس به نور چشم است که  :هیشبک

و  یرنگ دی)مسئول د یمخروط یهاشامل سلول

)مسئول  یااستوانه یهااجسام( و سلول اتیجزئ

. با باشدی( میکیدر تار دیو د دیو سف اهیس دید

 ،یمخروط ای یااستوانه یهاسلول کیتحر

 نیریز یعصب یهاهیاز ال یعصب یهاگنالیس

و قشر مغز  یینایعصب ب یبرهایبه ف تاًینها هیشبک

 .رسندیم
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 ۀو ماد دیآ یبه حرکت در م اری نیم دایرهدرون مج عی، ما. . . . . با چرخش   -46

 Aکند. یم طرف خم کیرا به  ینیژالت

 بویایی

 اختهیها  رندهیگ نی. ادارند قرار ینیدر سقف حفره ب . . . . . . . .  یها رندهیگ  -47

 Bمژک داراست. . . . . . . . . . . . . .  اند که یعصب یها

. کنند.  یم کیرا تحر ی بویاییها اختهی  یتنفس یهوا. . . . . . .  یمولکول ها  -48

 حیمغز تشر ییایبو یبه لوب ها رایی ایبو یها امیها پ اختهی نیا . . . . . . . . .
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 انسان. ییدستگاه شنوا یونگاره و شمار

 . الله گوش2          یرونی. گوش ب1

 . پرده صماخ4          گوش ی. مجرا3

 یانیگوش م یها. استخوان6    یانی. گوش م5

 ی. استخوان سندان8       ی. استخوان چکش7

پرده  یصماخ . حفره10     ی. استخوان رکاب9

 یجگاهی. استخوان گ11                 گوش

 ی. گوش درون13         استاش پوری. ش12

 یحلقومهین ی. مجرا15           راهچی. پ14

    ( گوشزی. داالن )دهل16

 منفذ گرد ای. پنجره 18 یمنفذ داالن ای. پنجره 17

 یزیدهل ای ی. عصب داالن20  . حلزون گوش19

 ییشنوا یدرون ی. مجرا22  ییشنوا. عصب 21

 یحلزون یزی. عصب دهل23

مژه  ،ینیبا ورود به ب بودار یهامولکول

 ی(متصل به سلول هافیظر ی)موها یها

 یم کیرا تحر ینیسقف حفره ب رندهیگ

 قیها را از طر امیها پ رندهیگ نیکنند. ا

کند  یمتصل م ییایبو ازیبه پ ییایعصب بو

 برد. یها را به مغز م امیکه پ



 چشایی

 -جوانه های چشایی در چه بخش یا بخش هایی از بدن قرار دارند؟ ب -الف  -49
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از پنج مزه اصلی که انسان قادر به درک آن است، مزه ی اومامی را با ذکریک   -52

 Cمثال توصیف کنید؟

 3گفتار 

 جانوران یحس یها رندهیگ

. )درست دارد وجود یبه نام خط جانب یها ساختار یماههمه ی بدن  یدر دو سو  -53

 Bنادرست( –

با  ییاست که از راه سوراخ ها ماهی پولک ریدر ز ی، کانالخط جانبیساختار -54

 Bنادرست( –)درست ارتباط دارد. رونیب طیمح

 Dبه پرسش های زیر در رابطه با خط جانبی ماهیان پاسخ دهید:  -55

 آیا همه ی ماهیان دارای خط جانبی هستند؟ -الف

 وظیفه خط جانبی در ماهیان چیست؟-ب

 خط جانبی از چه قسمت هایی تشکیل شده اند؟ -ج

 عمل خط جانبی را بنویسید؟ مکانیسم -د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید:  -56

را درک می کنند در چه عضوی و در  ها مزه که ییایمیش یها رندهیدر مگس، گ -الف

 کجا قرار دارند؟

 ؟دهند یم صیتشخ را چگونه مزه ها ی شیمیاییها رندهیبه کمک گ مگس ها -ب

چگونه در شنیدن به جانور کمک پرده صماخ در جیرجیرک ها در کجا واقع شده و  -ج

 می کند؟

 چشم مرکب در چه جاندارانی دیده می شود و شامل چیست؟ -د

 Cهر واحد بینایی)اوماتیدی( از چه بخش هایی تشکیل شده است؟  -57

 ییچشا یجوانه ها لهیها به وس مزه: ییچشا

ساختارها در دهان  نیشوند ا یداده م صیتشخ

عدد(  10000و گلو قرار دارند و اکثر آنها )حدود 

 یزبان واقع شده اند. آنها تنها م یدر سطح فوقان

 ،ینیریدهند. ش صیرا تشخ یمزه اصل 4توانند

جوانه  لهی. هر مزه به وسیو تلخ یشور ،یترش

خاص از زبان  هیناح کیدر  واقع ییچشا یها

 یر پشت، ترشد یشود: تلخ یداده م صیتشخ

در نوک.  ینیریدر جلو و ش یدر کناره ها، شور

ما را  ،یمزه اصل 4نیما به همراه ا ییایحس بو

تر  یجزئ یاز مزه ها یعیوس فیقادر به افتراق ط

 کند. یم

حس  یبرا یمختلف یهاقسمتنظری متفاوت: 

زبان و  یمتفاوت وجود دارند، اما نه رو یهامزه

 مغز. یبلکه رو
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 Bببرید؟
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 Cکند؟ یم لیتبد یعصب امیو به پ افتیچگونه اثر محرک را در رندهیگ  -62

را نشان می دهد،  فشار ۀرندیگ ۀلیبه وس یعصب امیپ جادیاشکل زیر چگونگی   -63

 Dآن را تفسیر کنید؟

 

طبقه  د،یکه با آنها آشنا شد رندهیرا در پنج گروه گ ریز یها رندهیگ: 1فعالیت   -64

در  ژنیاکس زانیم ۀرندیزبان، گ یرو ییچشا یها رندهیگ .دیکن یبند

 یها رندهیفشار پوست، گ ۀرندیگ گرما، ۀرندیچشم، گ یۀشبک یها رندهیآئورت،گ

 Dرگ ها ۀواریفشار خون د ۀرندیگ ،ینیب ییایبو

 B؟دیسیکنند آن دو را بنو یم میحواس را به دو گروه تقس  -65

 Bشکل های زیر را نام گذاری کنید:  -66

 

چون  یانیدر بندپا یینایعضو ب چشم مرکب

پوستان است. چشم مرکب حشرات و سخت

 .باشدیم یینایتا هزاران واحد مستقل ب کیشامل 

 یو تعداد یعدس کیشامل  یینایب هرواحد

واحد  نیاز ا کیاست ، که هر  ینور یها رندهیگ

 یم لیتشک یینایکوچک از واحد ب یریها تصو

 است. یکیموزائ یریکه به صورت تصو دهد

مقدمه: حواس ساختارهایی هستند که تغییرات 

ایجاد شده در محیط داخلی و خارجی بدن را 

دهند و جانور را از اتفاقات محیط تشخیص می

 کنند.اطراف خود با خبر می

حسی به همراه های های حسی: از گیرندهاندام

آیند. مانند ها به وجود میتعداد دیگری از سلول

 چشم و گوش و بینی و ...

های حسی: عبارتند از انتهای نورونهای گیرنده

ای که با های تخصص یافتهحسی و یا سلول

 های حسی در ارتباط نزدیک هستند.نورون

های حسی تقریبا در همه جای بدن نکته: گیرنده

های حسی تعداد آنها ا در انداموجود دارند ام

 باشد.بسیار زیاد می

مکانیکی: این  هایگیرنده:های حسیاع گیرندهانو

کشش  ها انرژی مکانیکی مثل فشار، لمس،گیرنده

تبدیل می کنند و  عمل و حرکت را به پتانسیل

 در پوست و گوش به تعداد زیاد وجود دارند.

یایی شیمیایی: در برابر مواد شیم هایگیرنده

مخصوصی تحریک شده و پتانسیل عمل تولید 

هایی مثل بینی و زبان وجود در اندام و کنند.می

نوری: انرژی نورانی را به  هایگیرنده دارند.

کنند و در چشم وجود پتانسیل عمل تبدیل می

دما: در برابر تغییرات دما  هایگیرنده دارند.

 تحریک شده و پتانسیل عمل تولید میکنند و در

 هایگیرنده وجود دارند. زیاد پوست به مقدار

شوند ها تحریک می درد: در برابر آسیب به بافت

 یهمه کنند و تقریبا درو تولید پتانسیل عمل می

 ها وجود دارند.ها و بافتاندام
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 انیپنداشتند که آدم یاز ارسطو م یرویسابقاً به پ

 یچشائ ،یائیبو ،ی،شنوائ ینائیپنج حس دارند: ب

 شیکه ب میدان یو حس بودن )لمس( اما امروز م

حس خبر  نیامروز از چند میاز پنج حس دار

دانستند دو  ینم چیکه سابقاً درباره آنها ه میدار

ها حس تعادل و حس  حس نیا نیتا از مهم تر

ت بدن که است. پوس یحس عضالن ای حرکت

حس است  کیپنداشتند آلت  یم نیاز ا شیپ

: حس درد، حس یعنیآلت چهار حس است 

امروز به عده  زیفشار ،حس سرما و حس گرما ن

 نیاز مهم تر میمعتقد شده ا یعضو یها حس یا

است که ما را  یو مبهم دهیچیپ یحس ها ها نیا

 .دساز یآگاه م یو تشنگ یاز گرسنگ

 یینایب

 ینور یچشم ها هستند. شعاع ها ،یینایب یاعضا

 ـهیقرن ـلهیشود، به وس یکه به هر چشم وارد م

افتند و  یم هیشبک یمتمرکز شده، رو یو عدس

 یم ـلیآن تشک یوارونه بر رو ریتصو کی

را به تکان  ریتصو نیا هیشبک یل هاودهنـد. سل

 قیکنند که از طر یمـ ـلیتبد یکیالکتر یهـا

د و در آنجا رمز رون یبه مغز م یینایعصب ب

اندازه  ه،یشوند. عنب یم یینایشده، باعث ب ییگشا

 هیرا که به شبک یداده، مقدار نور رییمردمک را تغ

 هیشبک یخون یکند. رگ ها یرسد، کنترل م یم

را به چشم  ییمواد غذا ه،یمیبه نام مش یا هیو ال

 رسانند. یم
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با برخورد نور به شبکیه چه اتفاقاتی رخ می دهد تا تصویر بر روی آن به پیام   -74

 Cعصبی بینایی تبدیل شود؟

 Cدر بینایی چیست؟ Aتفش ویتامین   -75

 Dفرایند تطابق را شرح دهید؟  -76

 Cتار چشم در عمل تطابق نقش دارند؟کدام بخش از ساخ  -77

جسم  دنید یچشم هنگام تطابق برا راتیی، تغ6با استفاده از شکل : 2فعالیت   -78

 C.دیکن سهیرا مقا کیدور و نزد

 Cشکل زیر اشاره به چه موضوعی دارد؟  -79

 

 

 

 

 

 

داشته  یا هژیشکل و دیو . . . . . . . .  با یعدس ه،یدرست اجسام، قرن دنید یبرا  -80

 Aمتمرکز شوند. هیّشبک یرو قیبه طور دق نور یباشند، تا پرتوها

با استفاده  ینیو دورب ینیب کینزد دییبگو 7با استفاده از شکل -:  الف3فعالیت   -81

 ،ینیو دورب ینیب کیافراد، علت نزد یبرخدر-بشوند؟ یاصالح م یاز کدام عدس

 رییتغ دییبگو د،یآموخت چشم است. با استفاده از آنچه یعدس ییهمگرارییتغ

 C شود؟ یم ینیدوربو ینیب کیدر چشم، چگونه موجب نزد یعدس ییهمگرا

 یهااختهیاز  ینوع یااستوانه یهاختهیا

چشم و در  ینور هستند که در انتها رندهیگ

همراه با  هااختهی نیقرار دارند. ا هیشبک

   انیجر یمخروط یهااختهی

 امیرا به پ دینور خورش یسیالکترومغناط

 یینایعصب ب قیکرده و از طر لیتبد یعصب

 .کنندیمغز منتقل م یسربه لوب پس

 فیدر نور ضع شتریب یااستوانه یهااختهی

در  دنید ییو به مغز توانا شوندیم کیتحر

به آن موجب  بیو آس دهندیرا م یکیتار

به  هااختهی نیشود.ا یم یشب کور یماریب

 نیبه هم دهند؛ینشان نم تیها حساسرنگ

 دیسف اه،یبه رنگ س یکیدر تار یینایب لیدل

 یهااختهیاست.  یاز خاکستر یفیو ط

حرکات  صیدر تشخ نیهمچن یااستوانه

تمرکز  نیشتریبتوسط مغز نقش دارند.

 یرامونیپ یهادر بخش یااستوانه یهااختهی

 زردها در لکه تمرکز آن نیو کمتر ه،یشبک

 .است

آ ممکن است باعث بروز  نیتامیکمبود و

مانند کاهش  ییهایماریعالئم و ب یبرخ

از  گرید یکیچشم شود.  یو خشک ینیزبیت

آ  نیتامیکه در صورت کمبود و یعوارض

 .ممکن است ظاهر شود

چشم و به  یانکسار وبیاز ع یکی ینیدورب

 دنیدر د ماریاست که چشم ب نیا یمعن

 حدوددچار اشکال باشد. کینزد یایاش

 شوندیمشکل م نای دچار جامعه افراد 25٪

 کینزد ایدور را بهتر از اش ایافراد اش نیو ا

کم بودن  لیاغلب به دل ینیدورب.نندیب یم

کوچکتر بودن کره  ایچشم  هیتحدب قرن

بوده  یافراد نسل به حالت عاد نای چشم

قرار  هیشبک یرو یعدس یکه نقطه کانون

 و .شودیم لیو در پشت آن تشک ردیگینم

فرد مجبوراست سرش را از اجسام دور 

 فتدیب هیشبک یرو ریکرده تا تصو
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 Dی زیر پاسخ دهید:ا: در رابطه با تشریح چشم به پرسش ه4فعالیت   -85

 به چه طریقی باید عمل کرد؟ چشم نییباال و پا صیتشخ یبرا -الف

 از چه طریقی باید آن را تشخیص داد؟ راست بودن چشم، ای چپ صیتشخ یبرا -ب

 کجا باید برش کره چشم را آغاز کرد این کار به چه منظور انجام می شود؟از  -ج

 علت این که در هنگام تشریح زاللیه شفاف دیده نمی شود چیست؟ -د

 چشم مژگانی در کجا و به شکلی دیده می شود؟ -ه

 در هنگام تشریح عنبیه در کحا دیده می شود و شامل چه بخش هایی است؟ -و

 ۀدهند لیتشک یچشم و بخش ها یۀاز سه ال کیهر یها یژگیو -ز

 ینیکمتر است. دورب ینیبکیاز نزد ینیدورب وعیش

 یاست. در دوران سالمند یدر اغلب موارد ارث

موارد  یکه در بعض میرا دار یرچشمیپ یماریما ب

 یرچشمیپ یول شودیاشتباه گرفته م ینیبا دورب

دور مختل  دیو هم د کینزد دید ییهم توانا

به علت کاهش دامنه تطابق  یرچشمی. پشودیم

چشم  یدر عدس یریاز پ یناش راتییتغ جهیتدر ن

متولد  ینیها با دورباز بچه یاری. بسدهدیرخ م

پس از تولد دچار  یآن را مدت یو بعض شوندیم

 .شوندیم

 

 

 

 

است  یینایب یانکسار بیع کی سمیگماتیآست

چشم که  هیقرن یعیرطبیغ یانحنا جهیکه در نت

 .دهدیرخ م شود،یم ریباعث اعوجاج تصاو

است، و معموال از هنگام  عیشا اریعارضه بس نیا

نکات را در مورد  نیا تولد وجود دارد.

 :دیداشته باش ادیبه  سمیگماتیآست

  یاختالالت انکسار ریاغلب با سا سمیگماتآستی•

 دارد. یهمراه ینیدورب ای ینیبکیچشم مانند نزد

 یبه چه علت سمیگماتیکه آست ستیروشن ن هنوز•

 .دهدیرخ م

را  سمیگماتیآست توانیمرتب چشم م نهیمعا با•

 داد. صیتشخ

 توانیسخت م یتماس یلنزها ای نکیع با•

را درمان کرد، اما  سمیگماتیبه آست انیمبتال

عارضه  نینرم عموما در درمان ا یتماس یلنزها

 .کنندیخوب عمل نم
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 ؟دیکن سهیمقا گریکدیرا با  هیو زالل هیزجاج -ح

 تصویری از چشم را کشیده و نام گذاری کنید؟ -ط

 Bدر کجا قرار دارند و وطیفه ی آن چیست؟ یکیمکان یها رندهیگ  -86

 Bنام گذاری کنید؟  -87

 

پاسخ  ریز یبه پرسش ها(  87)شکل سوال  9با استفاده از شکل : 5فعالیت   -88

 C:دیده

 گوش کدام ساختار قرار دارد؟ یانیو م یرونیبخش ب نیب-الف

 کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟ یها نااستخو-ب

 گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟ حلزون-ج

 Dچگونگی تبدیل امواج صوتی به مکانیکی را شرح دهید؟  -89

بخش حلزونی گوش چه ویژگی دارد که باعث می شود در نهایت لرزش -الف  -90

 یم جادیا ییعصب شنوا امیچگونه پ-دریچه بیضی به پیام عصبی تبدیل شود؟ ب

 D؟شود

 Bنامگذاری کنید:  -91

 

 

 

 

گوش به  یو بخش تعادل ییشنوا یها رندهیگ

 مین یعبارتند از حلزون گوش و مجار بیترت

شوند  یکه از گوش خارج م ییها امپی…رهیدا

به لوب  یشوند بخش یم میبه دو دسته تقس

شوند و  یمنتقل م ریبه منظور تفس یجگاهیگ

که مر بوط به بخش تعادل گوش است به  یگرید

از گوش که  ییها شود. قسمت یلوب منتقل م

آنها مژک دارند : حلزون گوش که  یسلول ها

مژک دار( آن  ی)سلول ها یکیمکان یها رندهیگ

 ،یامواج صوت جادیحاصل از ا عیبا ارتعاش ما

به لوب  ریشود و به منظور تفس یم کیتحر

 رهیدا مین یشوند و مجار یفرستاده م یجگاهیگ

مژک دار دارد که بر اساس مقدار  یهم سلول ها

 امیکند و پ یحرکت م عیو جهت حرکت سر ما

به مخچه فرستاده  تیشوند ودر نها یم دیها تول

 شوند. یم

از طرف پرده  یانیگوش م یاستخوان ها بیترت

صماخ به سمت داخل گوش و به سمت پرده  ی

 نی. نقش ا یرکاب – سندانی – ی: چکش یضیب ی

ارتعاشاعت و منتقل کردن به  دیاستخوان ها تشد

 است. یضیب یپرده 

توجه : از هر گوش یک عصب شنوایی و یک 

این عصب عصب تعادلی خارج می شود . هر دو 

عصب شنوایی به  ها ابتدا به تاالموس رفته وبعد

جهت پردازش( و عصب تعادلی به قشر مخ)

مخچه فرستاده می شود .اگر عصب شنوایی قطع 

شود ولی آسیب به عصب  شود فرد ناشنوا می

می شود و  تعادلی سبب برهم خوردن تعادل فرد

 نقشی در شنوایی ندارد .

 



 گوش ییشنوا یدر مجرا یموها و مواد ترشح ینقش حفاظت ۀدربار: 6فعالیت   -92

 D.دیکن ارائه و به کالس یاطالعات جمع آور

 Dرا شرح دهید؟ یتعادل یعصب امیپ لیتشک یچگونگ  -93

. . . . . . . .  یها رندهیمانند گ گرید یها رندهیحفظ تعادل بدن، مغز از گ یبرا  -94

 Aکند. یم افتیدر امیپ زین

 Bکنید: نامگذاری  -95

 

 

 

 

 

و به کالس  هیته یگزارش یسنج یینایو ب یسنج ییشغل شنوا ۀدربار: 7فعالیت  -96

 D؟دیارائه کن

 Bنامگذاری کنید:  -97

 

 Cچیست؟ ییایبو امیسرانجام پ -98

 Bنامگذاری کنید:  -99

 

 

 

 

زرد رنگ و چرب بوده و  یاجرم گوش ماده

نرم  یاست که برا یحالت چسبندگ یدارا

 یگوش خارج ینگهداشتن و حفظ سالمت مجرا

 تیخاص ی. جرم گوش داراباشدیم یضرور

و قارچ  یکه مانع از رشد باکتر باشدیم تهیدیاس

خود و خودبه یعیطور طب . جرم گوش بهشودیم

 یو از مجرا کندیگوش حرکت م رونیبه سمت ب

 به دست یازین نیبنابرا شودیگوش خارج م

خروج آن از گوش وجود ندارد. البته  یبرا یکار

خصوص از حد به شیاز موارد، ترشح ب یبرخ در

در افراد مستعد موجب انسداد گوش و کاهش 

 ماریب یستیصورت با نیکه در ا شودیم ییشنوا

الزم به  یهاگوش و اقدام یجهت شستشو

 کند. راجعهپزشک م

 

 ییایعصب بو ریمس

واقع در  ییایبو ومیتل یاز اپ ییایبو یهانورون

 نیشوند.ا یشروع م ینیحفره ب یقسمت فوقان

 ومیتل یاپ انیبوده که در م یها دوقطبنورون

 یهارندهیگ یو حاو ابندی یانتشار م ییایبو

دو  یهانورون یهستند.آکسون ها ییایحساس بو

سازند.رشته  یرا م ییایعصب بو ،یقطب

 ییایبو ازیدر پ ییایبو عصب یها)آکسون ها(

رابط  لهیوسه ب ییایبو ازیدو پ .ابندی یم خاتمه

 ارتباط دارند زین گریکدی( با ی)قدامنیشیپ



. . . .  یدارد؛ مثالً وقت ریغذا تأث ۀدر درک درست مز. . . . . . . . . . . .  -100

 ینم صیتشخ یغذاها را به درست ۀمز م،یا شده ینیب یو دچارگرفتگ. . . . . . . . 

 B.میده

 گوناگون یها رندهیکه از گ یعصب امیپ تیبودن ماه کسانیبا وجود  -101

 یمتفاوت یبه شکل ها را رسند، مغز چگونه آنها یم یمرکز یبدن به دستگاه عصب

 Dبا ذکر مثال توضیح دهید؟کند؟ یم ریمزه تفس ای ر،یمانند صدا، تصو

 Bنامگذاری کنید: -102

 

از مغز  یگرید یبه قشر مخ از بخش ها دنیقبل از رس یینایب یها مایپ -103

 Bنادرست( –.)درست گذرند یم نهنجزیرمانند 

چشم به  کی یینایب عصب یها نآکسواست که  یمحل ، یینایب یپایچل -104

 Bنادرست( –)درست  .روند یمخ مقابل م ۀکر مین

قشر مخ وارد و در آنجا . . . . . . . . . . .  به سرانجام یینایب یها امیپ -105

 A.شوند یپردازش م

 یحس یها رندهیاز گ یانسان با بعض یحس یها رندهیگ نیب یچه تفاوت -106

 Dد؟یده حیدارد با ذکر مثال توضوجود  گریجانوران د

 Bنامگذاری کنید: -107

 

 

 

 

 

 

 یصفحه غربال قیاز طر ییایعصب بو یهاآکسون

به حفره جمجمه  (Ethmoid)یزنیاستخوان پرو

 ازی.پابندی یم انیپا ییایبو ازیوارد شده که در پ

 12شکل به طول  یضیب یتوده عصب کی ییایبو

 یمتر است که بر رو یلیم 5متر و عرض  یلیم

کرده و  هیتک یزنیاستخوان پرو یغربال غهیت

آن  یبه سطح تحتان ییایبو عصب یهاآکسون

که در ارتباط با  ییایبو ازیشوند.دو پ یوارد م

قرار  یشانیهستند، در کف لوب پ یمغز کمیزوج 

 .رندیگ یم

 هستند. نیلیفاقد م ییایعصب بو یها آکسون

و  یدر حال نابود ییایبو هیاول یهانورون

 شیپ یهامداوم بوده و توسط سلول ینیگزیجا

 نیشوند و ا یم نیگزیجا ییایبو ومیتل یساز اپ

در  گرید یهااز نورون کی چیاست که ه یدرحال

ساز  شیپ یهاتوسط سلول یدستگاه عصب

 .شوندینم نیگزیجا

 

 

 

 

 



 Bنامگذاری کنید: -108

 

 

 

 

 

 

(1)                                                 (2) 

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: فروسرخ ۀرندیگدر رابطه با  -109

 ی این گیرنده هستند؟اچه جاندارانی دار-الف

 عضو دریافت کننده ی این گیرنده در کجای جاندار است؟ -ب

 مکانیسم عملکرد این عضو را توضیح دهید؟ -ج

 امیپ افتیمحل در د،ینیب یکه در شکل م ییایبو یهالوب : 8فعالیت  -110

 لوب از یماه ییایبو یلوب ها-الف است.  ییایبو یها رندهیاز گ یعصب یها

 ییایحس بو ۀرا دربار یتیمطلب چه واقع نیا انسان بزرگ تر است. ییایبو یها

ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را -ب   دهد؟ ینشان م یماه

م ساختار ها در انسان شباهت ها با کدا یدر ماه یخط جانب-ج  .دیکن سهیمقا

 D؟دارد

 

 

 رستانیسوم دب هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها 111تذکر:از سوال 

 باشد. یم یرشته تجرب

 

، به  (Infraredفروسرخ ) ایامواج مادون قرمز   

 گرددیاطالق م سیاز امواج الکترومغناط ینوع

که بعد از برخورد با جسم موجب گرم شدن آن 

 ینامرئ یاز پرتوها یاامواج دسته نی. اشودیم

در مقابل  یسبب وقت نیهستند. به هم دیخورش

احساس گرما  میریگیقرار م دینور خورش

 .میکنیم

 یاز امواج مرئ شتریب یطول موج یامواج دارا نیا

. به دباشنیو بسامد )فرکانس( کمتر از آنها م

بعد  سیالکترومغناط فیدر نمودار ط لیدل نیهم

امواج در نمودار  نیقرار دارد. ا یاز امواج مرئ

 نیترکه کم ،یبعد از رنگ سرخ در امواج مرئ

ها دارد قرار رنگ گریشکست را نسبت به د

سبب به آنها امواج مادون قرمز  نی. به همرندیگیم

 .ندیگویم (Infraredفروسرخ ) ای

مختلف متفاوت  یدر گونه ها یدیاومات ساختار

سه بخش  یدارا یوجود به طور کل نیاست. با ا

 رییو تغ یکولیکوت یقسمت هیقرن -1است: ریز

 یپوشش دهنده  ه،یقرن -2است. افتهیشکل 

 -3نام دارد. یاست که عدس یمخروط شفاف

 یعدس ریحساس به نور در ز یاز سلولها یگروه

که به صورت لوله  یا هیشبک یها ، به نام سلول

 .رندیگ یقرار م یا



عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید، و در پاسخ نامه  -111

 Aبنویسید:

 دندریت های گیرنده لمس را پوششی از بافت . . . . . . . . . احاطه کرده است. -الف

. .  در فرد نزدیک بین، کره ی چشم بیش از اندازه بزرگ و تصویر اشیای دور در. . . -ب

 . . . .  شبکیه تشکیل می شود.

سالم، هنگام تطابق، تصویر اشیای تزدیک، . . . . . . شبکیه تشکیل می  در چشم افراد -ج

 شود.

در گوش درونی بخشی به نام . . . . . . وجود دارد که در تشخیص موقعیت فضایی  -د

 انسان نقش دارد.

را پوششی از بافت پیوندی احاطه کرده در پوست، اغلب . . . . . . . گیرنده های حس  -ه

 است.

در تشریح چشم گاو، کنار عدسی، . . . . . . . . . . . ، شامل عضالت و تارهای آویزهای  -و

 دیده می شوند.

در اثر تحریک سلول های مژکدار در بخشی از محفظه ی گوش درونی که . . . . . . . .   -ز

 یق عصب شنوایی به لوب گیجگاهی مخ می رود.نام دارد، پیام عصبی بخش شنوایی، از طر

درستی یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل  -112

 Bمشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید:

هر جوانه ی چشایی روی زیان و بخش های دیگر دهان، دارای یک سلول گیرنده  -الف

 ی چشایی است.

بیشتر  فاصله ی عقب بینایی تا روی قرنیه در تشریح چشم گاو، سطحی که در آن -ب

 است، باالی چشم است.

اجسام مژگانی در چشم به صورت یک دایره مخطط در اطراف محل استقرار عدسی  -ج

 قرار دارند.

 در قسمت نقطه ی کور چشم، هیچ سلول مخروطی و یلول استوانه ای وجود ندارد. -د

ست را پوششی از جنس بافت پیوندی دندریت های عمقی ترین گیرنده های حسی پو -ه

 احاطه کرده است.

 Cدرباره ی اندام های حس به پرسش های زیر پاسخ دهید: -113

 ماهیچه های کدام بخش از چشم، باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک می شود؟ -الف

صلبیه : الیه ای سفید رنگ و محکم از جنس 

بافت پیوندی که کره چشم را پوشانده 

 ظت از کره چشم را دارد .است.وظیفه حفا

به صورت بی رنگ و  قرنیه :در جلو چشم صلبیه

شفاف در می آید که نور بتواند به راحتی ازآن 

قرنیه نام دارد و  عبور کند . این قسمت شفاف

بافت پیوندی شفاف می باشد .قرنیه با تحدب 

 خود به شکست نور نیز کمک می کند

و  مشیمیه : دومین الیه چشم است که نازک

رنگدانه دار است و از جنس بافت ماهیچه ای 

خونی پر  علت داشتن مویرگ های است و به

 خون می باشد .

عنبیه: مشیمیه در جلوی چشم بخش رنگینی را 

 نام دارد . عنبیه می کند که ایجاد

مردمک : در وسط عنبیه سوراخی قراردارد که به 

کمک ماهیچه های موجوددرعنبیه می تواند گشاد 

تحت کنترل اعصاب  شود . این عمل وتنگ

 سمپاتیک و پارا سمپاتیک می باشد.

علت  توجه : نور در اثر برخورد با قرنیه و به

انحنایی که آن دارد همگرایی یافته و می تواند از 

 سوراخ مردمک عبور کند.

شبکیه: داخلی ترین الیه چشم است که 

بسیارنازک بوده و از جنس بافت عصبی است و 

 .باشد رنده های نوری و نورون میشامل گی

گیرنده - 1نوع هستند : این گیرنده های نوری دو

گیرنده  گیرنده های مخروطی- 2های استوانه ای 

نوری : این گیرنده ها به نور حساس هستند و می 

عصبی تبدیل کنند.  توانند انرژی نورانی را به پیام

نانومتر می باشد  700تا  400نور قابل رویت بین 

یرنده های استوانه ای : این گیرنده ها به نور گ

شب مناسبند.  ضعیف تحریک شده و برای دید در

گیرنده  نور زیاد است . حساسیت این گیرنده به

 قوی بـیش نور در ها ی : این گیرندهمخروط

دیدن رنگ و  ترتحریک مـی شوند وتوانایی

جزئیات ظریف اشیا را دارند. از تحریک آن ها 

ی تولید میشود.حساسیت این گیرنده تصاویردقیق

 نور کم است. ها به



، به کمک تحریک سلول های مژکدار کدام شماره، مغز می تواند جهت و 1در شکل -ب

 موقعیت سر را تعیین کند؟

 Bچیست؟ 1نام قسمت شماره ی  2در شکل -ج

 

 Dزیر پاسخ دهید:به پرسش های  -114

 کدام یک از عیوب انکساری چشم می شود؟عدم یکنواختی انحنای قرنیه سبب بروز  -الف

استخوان های گوش میانی، ارتعاشات کدام قسمت را به مایع داخل گوش درونی  -ب

 منتقل می کند؟

 گیرنده های درک مزه ی محلول آسپرین در کدام قسمت زبان قرار گرفته اند؟ -ج

کدام لوب مغز پردازش پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های نوری مخروطی، در  -د

 انسان صورت می گیرد؟

 Dدرباره ی حواس به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: -115

 کدام بخش از گوش، باعث انتقال هوا بین گوش میانی و حلق می شود؟ -الف

 کدام بخش از زبان، بیشترین حساسیت را نسبت به مزه ی ترشی نشان می دهد؟ -ب

 از مخ انجام می شود؟ پردازش اطالعات شنوایی در کدام ناحیه -ج

، چه نقش مهمی توانایی دیدن پرتوهای فرابنفش بازتابیده شده از گل ها توسط زنبور -د

 در زندگی گیاهان ایفا می کند؟

با مغز انسان، چه  سهیدر مقا یماه ییایبو یبزرگ تر بودن لب ها -116

 Dکند؟ یآشکار م یماه ییایحس بو یرا درباره  یتیواقع

 Cسواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:درباره ی گوش به  -117

 نقش موهای ظریف درون مجرای گوش را بنویسید؟ -الف

 کدام یک از استخوان های گوش میانی به پرده ی صماخ متصل شده است؟ -ب

گوش درونی : این بخش شامل دوقسمت مجزا 

 مجاری نیم دایره- 2حلزون گوش - 1می باشد : 

مانند حلزون گوش ) بخش شنوایی( : این قسمت 

صدف حلزون پیچ خورده است . درون آن سلول 

نوعی گیرنده  که دارد های مژک داری وجود

مکانیکی می باشند . ارتعاش مایع سبب تحریک 

واز این طریق ارتعاش تبدیل  این سلول ها شده

می شود . از این بخش عصب  به پیام عصبی

شنوایی خارج می شود و پیام های عصبی را به 

 پیام عصبی اولین بار در سلول هایمغزمی برد . 

 دار حلزونی ایجاد می شود . مژک

توجه : در گوش صوت تبدیل به حرکت ) 

مکانیکی ( و سپس تبدیل به پیام عصبی می شود 

مجاری نیم دایره ) بخش تعادلی( : در گوش 

 یک بر وجود دارد که درونی سه مجرای نیم دایره

یع پر کرده را ما عمود هستند . ودرون آن ها دیگر

داری  است . درون این مجاری سلول های مژک

بعد  در سهدارد که در اثرتغییر موقعیت سر )قرار

شوند و به دنبال آن پیام عصبی از  ( تحریک می

طریق عصب تعادلی به مخچه ارسال می شود . 

 بدین طریق مغز می تواند جهت و موقعیت سررا

 تعیین کند.

میانی و گوش  توجه : بخش انتها مجرا و گوش

درونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می 

 شود.

 بینی : گیرنده های بویایی در سقف بینی قرار

که از نوع گیرنده های شیمیایی می باشند    دارند

به این گیرنده  ترکیبات شیمیایی موجود درهوا

نتیجه این عمل پیام عصبی تولید  در متصل شده و

بویایی در درک و به مغزارسال می شود .حس 

 غذا موثراست مزه

مزه چشایی می  بو و غذا ترکیبی از توجه : مزه

 باشد .

 

 



 پردازش اطالعات شنوایی در کدام یک از لوب های مخ صورت می گیرد؟ -ج

 Dدرباره ی حواس، به سواالت زیر پاسخ دهید: -118

 اس اند؟در دیواره برخی از رگ های خونی، چه نوع گیرنده هایی به فشار خون حس -الف

با حل شدن مولکول های غذا در بزاق، چگونه پیام عصبی تولید و به مغز فرستاده می  -ب

 شود؟

 پردازش اطالعات شنوایی در کدام لوب مغزی انجام می شود؟ -ج

هر واحد مستقل بینایی در چشم مرکب حشرات، به جز قرنیه و سلول های گیرنده ی  -د

 است؟نور، از چه بخش دیگری تشکیل شده 

 Cدر رابطه با اندام های حسی، به پرسش های زیر پاسخ دهید: -119

در ساختار پوست، کدام یک از گیرنده های حسی می تواند به سطح پوست نزدیک  -الف

 تر باشد؟

در چشم، کدام یک از بخش های زیر می تواند انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل  -ب

 سلول مخروطی-2عدسی         -1کند؟  

 کدام بخش از گوش میانی باعث می شود که پرده صماخ به درستی مرتعش شود؟ -ج

 کدام بخش از زبان به مزه ی نمک طعام، بیشترین حساسیت را نشان می دهد؟ -د

مار زنگی به کمک کدام گیرنده ها، موقعیت شکار را در تاریکی مطلق تشخیص می  -ه

 دهد؟

 Cای زیر پاسخ دهید:در مورد اندام های حس انسان، به پرسش ه -120

 گیرنده های نوری شبکیه که در نور قوی بیشتر تحریک می شوند، چه نام دارند؟ -الف

 گیرنده ی مکانیکی در حلزون گوش چه نامیده می شود؟ -ب

 گیرنده های بویایی، در کجا قرار دارند؟ -ج

 شود؟عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی چشم، منجر به بروز چه بیماری می  -د

 Cدر مورد گیرنده های حس به پرسش های زیر پاسخ دهید: -121

گیرنده های کششی که در ماهیچه ی جلوی ران قرار دارند و حساس به تغییرات  -الف

 طول ماهیچه هستند، از چه نوع اند؟

 با توجه به شکل زیر، کدام شماره، در نور ضعیف بیشتر تحریک می شود؟ -ب

 های عمیقی درپردازش اطالعات حسی : شیار 

به چهار لوب تقسـیم می  کره های مخ آن را نیم

گروهی از  محـل پـردازش کند کـه هـر کـدام

 اطالعات حسی می باشد :

 لوب پس سری محل پردازش اطالعات بینایی- 1

لوب گیجگاهی محل پردازش اطالعات - 2

 شنوایی

 لوب پیشانی محل پردازش اطالعات حرکتی- 3

 پردازش اطالعات چشاییلوب آهیانه محل - 4

توجه :درمجاورت لوب پیشانی محل پردازش 

 اطالعات بویایی است .

توجه:وقتی ازباال به مغزنگاه می کنیم لوب 

 گیجگاهی دیده نمی شود .

می  توجه: هرنوع درک حسی در قشرمخ انجام

 شود .

دو سوراخ  مار : مار زنگی در جلوی چشمان خود

مواج فرو سرخ) به کمک آن می تواند ا دارد که

کند وبا استفاده  نـانومتر ( را حـس 400کمتراز 

 دست آورد لذا محیط خود اطالعاتی به آن از از

 می تواند شکار کند. تاریک نیز محیط کامالً در

توجه : انسان پرتو فرو سرخ را به صورت گرما 

 حس می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cدهید:درباره ی اندام های حس به پرسش های زیر پاسخ  -122

 کدام یک از استخوان های کوچک گوش میانی به پرده ی صماخ نزدیک تر است؟ -الف

سلول های گیرنده ی چشایی کدام قسمت از زبان، بیشترین حساسیت را نسبت به مزه  -ب

 ی محلول اسید استیک نشان می دهند؟

 

 تست ها -ج
 Cشکل زیر مربوط است به: -123

 

 

 

 

  ییشنوا ۀرندیگ اختهی یمژک ها-2نایژه ها        مژک های سطح بیرونی نای و -1

 استوانه ای بینایی یاخته های -4پرزهای موجود در دوازدهه            -3

 یدهد.که درون پوشش یرا نشان م . . . . . . . .  رندهیگ کی ر،یشکل ز -124

 Bقرار دارد. . . . . . . . . . از نوع  ریو انعطاف پذ هیچند ال

 

 ،بافت پیوندی  فشار پوست-1

 حسی درد،بافت عصبی-2

 حسی درد،بافت پیوندی-4فشار پوست،بافت عصبی               -3

 

 باشدیم کیلیکربوکس یدهایجز اس کیاست دیاس

معروف  کیاتانوئ دیبه اس وپاکیآ یو در نامگذار

و  باشدیم ییایمیفرمول ش یدارا دیاس نیاست. ا

طعم سرکه  هیشب ،یطعم ترش ییدر قسمت چشا

 .دهدیم

 یتنها مقدار رایبوده ز فیضع دیاس کی دیاس نیا

 کیباشد. است یم یجدا شده در محلول آب دیاس

 کی( یخی دیاس کیبدون آب و خالص )است دیاس

اطرافش  طیبدون رنگ بوده که آب را از مح عیما

 کند یجذب م

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cاست: نادرستکدام جمله  -125

 جادیا یکمتر یعصب امیپ رند،یقرار گ یدر معرض محرک ثابت یها مدت رندهیگ یوقت-1

 کنند. یارسال نم یامیپ اصالً ایکنند،  یم

تواند آن  یکرده، م افتیاز آن است که اثر محرک را در یبخش ای اختهی ،یحس ۀرندیگ-2

 .کند لیتبد یعصب امیرا به پ

 وجود ییها رندهیگ ،یاسکلت یها چهیماه و گوناگون بدن مانند پوست یدر بخش ها -3

 یها رندهیگ ها نی. اکنند یارسال م یمرکز یرا به دستگاه عصب یکه اطالعات حس دارند

 اند. یکریپ یحس ها

 شبدن متفاوت است و بخ گوناگون یها شتماس در پوست بخ یها هرندیتعداد گ-4

 ترند. س، حساگونه ها و کف دستدارند، مانند  یشتریب یها هرندیگ که تعداد ییها

شود که مغز از  یموجب م. . . . . . . . .  یکیمکان یها رندهیگ تیفعال -126

 . . . . . . . . مختلف بدن نسبت به هم، هنگام  یها قسمت یریقرارگ یچگونگ

 B.ابدیاطالع 

 ،سکون و حرکتتیحسّ وضع-2                 فشار،ایستادن و چرخش-1

 تماسی،ایستادن و چرخش-4تماسی،کشش                            -3

 Cکدام جمله صحیح است: -127

برطرف کردن عامل  یشود فرد برا یموجب م کهاست.  یساز وکار حفاظت کیدرد -1

 .دهد نشان درد، واکنش مناسب جادیا

 سیاهرگ ها ۀواریگوناگون بدن مثل د یدرد در پوست و بخش ها یها رندهیگ-2

 .دهند یپاسخ م یبافت بیدرد به آس یها رندهیدارند. گ قرار

 ییایمیمواد ش یو برخ دیشد یگرما ایسرما  ،یدگیمثل بر یکیمکان در اثر عوامل درد-3

 شود. یم جادیا دیاس کیمثل الکت

نشستن دهد، در هنگام  تیوضع رییفرد به طور ناخودآگاه تغعاملی که باعث می شود -4

 به مغز می رسند. تیحس وضع یها رندهیگپیام های عصبی که از 

بخش محافظتی کره ی چشم کدام یک از گزینه های زیر جزو  -128

 C؟می شودمحسوب 

 چشم و اشک ۀکر یرو یچرب پلک ها، مژه ها، بافت-1

 

 پلک

 یم کیبه چشم ما نزد یزیجسم نوک ت یوقت

. پلک ها میبند یپلک ها را م اریاخت یشود ما ب

از جنس  یا افتهی زیتما یساختمان ها قتیدر حق

 فهیهستند که وظ یپوست ریپوست و عضالت ز

محافظت از چشم ها را بر عهده دارند. مژه ها 

از ورود گرد و غبار و ذرات  یصاف کیمثل 

کنند. خود  یم یریجلوگ چشممختلف به داخل 

 کیمهم دارند: اول آنکه مثل  فهیپلک ها دو وظ

از کره چشم  یقسمت عمده ا یجلو یدفاع وارید

کنند،  یو از کره چشم محافظت م رندیگ یرا م

بار باز و  کی هیثان 10تا  5دوم آنکه پلک ها هر 

 کروبیامر به شسته شدن م نیشوند که ا یبسته م

کنند  یسطح چشم کمک م زا یها و ذرات خارج

کند. به  یسطح چشم را جارو م قتیو در حق

 عیعالوه باز و بسته شدن پلک ها به توز

 .کند یچشم کمک مکره  یاشک بر رو کنواختی

 

 

 ملتحمه

شفاف محافظ است که سطح  هیال کیملتحمه 

 یکره چشم را م یدیسف یپلک ها و رو یداخل

 یو گلبول ها یخون یپوشاند. در ملتحمه رگ ها

رگ ها و  نیوجود دارد. ا یادیبه مقدار ز دیسف

 کروبیاز ورود م یادیتا حد ز یدفاع یسلول ها

چشم  یعمق یزا به قسمت ها یماریها و عوامل ب

. به عالوه ترشحات ملتحمه کند یم یریجلوگ

دارد و در  یسطح چشم را نرم و مرطوب نگه م

 نیکند که ا یم یسطح چشم را روغنکار قتیحق

امر باعث آسان تر شدن حرکات چشم در جهات 

 شود. یمختلف م

 

 

 



 پلک هابافت چربی و اند، لچشم متص ۀکه به کراشک، ماهیچه هایی -2

 و اشک چشم ۀکاس یاستخوان ۀحفر پلک ها، مژه ها،ابروها،-3

 اشک،ابروها،ماهیچه های متصل به کره ی چشم،بافت چربی و پلک ها-4

 Cدر شکل زیر الف و ب به ترتیب: -129

 تارهای آویزی،ماهیچه های مژکی-1

 ماهیچه های مژکی،تارهای آویزی-2

 ماهیچه های صاف شعاعی،عنبیه-3

 یصاف شعاع یها چهیماهعنبیه،-4

کدام یک از بخش های کره چشم دارای مویرگ های خونی و الیه  -130

 Bرنگدانه دار می باشند؟

 فقط شبکیه-2فقط مشیمیه               -1

 عنبیه و شبکیه-4هم شبکیه و هم مشیمیه       -3

 Cچند مورد زیر صحیح است: -131

را  چشم یّۀاست که شبک یخون یها رگیدار و پر از مو هرنگدان یا هیال هیّمیمش-الف

 .کند یم هیتغذ

 .است یمژگان یها چهیو شامل ماه هیّو عنب هیّمیمش نیب یحلق ها ،یجسم مژگان-ب

 یگشاد م تنگ و در نور کم ادیمردمک را در نور ز ه،یّعنب صاف چهیدو گروه ماه -ج

گشاد کننده را  یها چهیو ماه کیپاراسمپات اعصاب تنگ کننده را یها هچی. ماهکنند

 .کنند یم یده بعص کیاعصاب سمپات

به جسم  یزیآو یبه نام تار ها ییها هو با رشت ریچشم همگرا، انعطاف پذ یعدس -د

 .است متصل یمژگان

 چهار مورد-4سه مورد        -3دو مورد       -2یک مورد       -1

 . . . . . . . . . آن  یو به علّت انحنا گذرند یم هینور از قرن یپرتوها -132

 . . . . . . . . و  یسوراخ مردمک، عدس ،. . . . . . . . از  پرتوها نیا .شوند یم

 Bکنند. یعبور م

 شکسته، زاللیه، زجاجیه-2شکسته، زجاجیه، زاللیه         -1

هستند که  زیرجفت غدد برون کی: یغُدد اَشک

کاسه هر دو چشم قرار دارند و  یدر سمت باال

کوچک  یهاغده ی. غدد اشککنندیم دیاشک تول

 یرونیو در گوشه ب اندشکلیو بادام یمتریدوسانت

 اند.قرار گرفته یفوقان یهاها و پشت پلکچشم

کوچک  یمجرا 12تا  6 قیاز طر یاشک عیما

وارد  یچشم و پلک فوقان انیم یبه فضا یترشح

ها اشک باز و بسته کردن چشم . با هر بارگرددیم

شده و به  دهیچک یغدد اشک یترشح یاز مجار

که به صورت دو  ینیب -یاشک یسمت مجرا

ها قرار چشم یدر گوشه داخل زیر اریسوراخ بس

 سهیگردد. در انتها اشک به کیم تیگرفته، هدا

 نی. به همزدیریم ینیاشک و سپس به حفره ب

کردن ممکن است  هیعلت است که هنگام گر

 .دیگرد ینیب زشیدچار آبر

در حال  وستهیپ یهمانند غدد بزاق یاشک غده

 میماده درون اشک آنز نیترترشح است و مهم

. غدد کشدیرا م هایاست که باکتر میزوزیل

اشک  یخوریروزانه حدود دو قاشق چا یاشک

سطح  یوشواشک شست فی. وظاکنندیم دیتول

ها، لغزنده کردن کردن چشم یچشم، ضد عفون

حرکت آسان کره چشم و پلک،  یها براچشم

ها و ها و پلکاز خشک شدن چشم یریجلوگ

آب،  ی. اشک حاوباشدیم هیقرن ٔ  هیتغذ

است.  نینمک و پروتئ ،یمواد معدن ها،یچرب

 ،یاشک یمجرا ،یشامل غده اشک یدستگاه اشک

 ینیب یاشک یاشک و مجرا سهیک ،یمنفذ اشک

 باشدیم

 

 

 

 

 

 



 همگرا، زجاجیه، زاللیه-4همگرا، زاللیه، زجاجیه            -3

 Cعبارتند از:به ترتیب الف و ب  ریدر شکل ز -133

 

 ، لکه زردنور به حساس ۀماد یریقرارگ محل-1

 نیمالن یکه حاو یرنگ یها هدانحساس به نور،  ۀماد یریمحل قرارگ-2

 نیمالن یکه حاو یرنگ یهادانه دندریت، -4        دندریت، لکه زرد-3

 Bصحیح می باشد:چند جمله ی زیر در رابطه با عمل تطابق  -134

را  کیتوان اجسام دور و نزد یم چشم، یعدس ییهمگرا رییبا تغدر عمل تطابق،  -الف

 .دیواضح د

عدسى  ،یمژگان یها چهیبا انقباض ماه ک،ینزد اىیاش دنید هنگام در عمل تطابق، -ب

 .شودی م میضخ

ی ها چهیماه نیبا استراحت ا میکنمی نگاه  دور اىیعمل تطابق، وقتى به اشدر  -ج

 شود.ی تر م کیبار عدسى ،مژگانی

 شود. یم لیتشک هیهر حالت روى شبک در ریتصو در عمل تطابق، -د

 چهار مورد-4سه مورد              -3دو مورد            -2یک مورد          -1

عمدتاً مسئول بینایی در نور کم است و کدام کدام نوع سلول گیرنده  -135

 Aنوع نسبت به نور حساسیت کمی دارد؟

 ها مخروطی –استوانه ای ها -2            ها ای استوانه –استوانه ای ها -1

 اه ای استوانه – ها مخروطی-4              ها مخروطی – ها مخروطی-3  

سطح زبان قرار گیرنده های شیرینی و تلخی به ترتیب در کجای  -136

 Aدارند

 بعق – جلو-4         جلو – عقب -3       طرفین –لو ج-2        طرفین –عقب -1

است که در  کیولوژیرنگدانه ب کی:  نیرودوپس

وجود دارد و  هیحساس به نور شبک یها سلول

 اتفاق در هنگام احساس نور است. نیمسئول اول

 Gشونده جفت یها رندهیاز گروه گ نیرودوپس

 یدر غشا یرنگدانه ارغوان نیاست. ا نیپروتئ

وجود داردو به نور  هیشبک یااستوانه یهااختهی

 نیرنگدانه از دو جزء اپس نیکم حساس است. ا

(Opsin) شده  لیآ( تشک نیتامیدوی)آلدئ نالیو رت

 است. 

 آ نیتامیو

در نور کم(  دندی مسئول ه یدان)رنگ نیرودوپس

به  نیپروتئ کیچشم وجود دارد و از  هیدر شبک

 لیآ( تشک نیتامی)نوع فعال و نالیو رت نینام اوپس

 یدیدر واقع فرم الدئ نالی. چون رتشودیم

 نیبه هم شود یم دیآ است و از آن تول نیتامیو

موجب  ییغذا میآ در رژ نیتامیکمبود و لیدل

 تاً یدر چشم و نها نیرودوپس جادیدر ا لاختال

 .شودیم یکورشب

 

 

 

 

 



 Aقرنیه چشم حاصل تغییرات کدام یک از بخش های زیر است؟ -137
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 نکات:

مایعاتی از بدن که از پالسما منشا می گیرند 
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 سوال مهم:

گوش از اجتماع کدام  ییعصب شنوا

 باشد؟ یم یقسمت نورون حس

عصب شنوایی که از عقده های مارپیچی حلزونی 

تشکیل می شود و به سوی مغز می رود ، در 

اکسون تشکیل  30000 انسان از اجتماع تقریبی

شده است که میلینه هستند . تعداد اکسون ها در 

گونه های دیگر پستاندار متفاوت است . سلولهای 

بی در عقده عصبی دو نوع است ، دو قطبی عص

و تک قطبی ، دو قطبی ها از سلول های گیرنده 

داخلی حلزونی پیام می گیرند ولی تک قطبی ها 

از سلولهای گیرنده خارجی پیام می گیرند و هر 

دو میلینه هستند . نکته مهمی که وجود دارد این 

است که نورون های تک قطبی عصب شنوایی را 

ریت به حساب می آورند چون گاهی دند

تشخیص دندریت از اکسون در این نورون ها 

مشکل است ولی در هر حال با دندریت های 

معمولی از نظر انتقال پیام عصبی این فرق را 

دارند که پتانسیل عمل را به جسم سلولی نورون 

تک قطبی و اکسون تا پایان اکسون هدایت می 

درصد  15کنند . نورون های تک قطبی حدود 

درصد بقیه را  85رشته های عصب حلزونی را و 

هم رشته های دو قطبی می باشند . در شکل زیر 

عقده مارپیچی عصبی و عصب شنوایی حلزونی 

 دیده می شود .
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 Dترکیبی(-96می دهد؟)کنکور

 :Aاستیل کوانزیم 

 سمیکه در خالل متابول یدیکل ۀماد کی

 دیها تولو پروتئن های، چرب دراتهایکربوه

اعمال دارد:  نیدر ا یماده نقش مهم نیا .شودیم

و آب از محصوالت  کی، گازکربن یانرژ دی. تول1

چرب ،  یدهای. سنتز اس2. سمیواسطه متابول

، کلسترول  نیکول لی( ، استی)ستن یتونیاجسام ک

 وابسته. باتیو ترک

 A میکوآنز لیاست جادیا

 لیبه است ییها واکنش یسر کی یط روواتیپ

واکنشها مستلزم  نی. اشودیم لیتبد A میکوآنز

 یسر کیو  دروژنازیده روواتیمجموعه پ کی

 روفسفاتیپ نیامیمانند ت یاختصاص یمهایکوآنز

 لیاست. است NADHو  FAD کیپوئیدلی، اس

 ییفضا شیبوجود آمده با داشتن آرا A میکوآنز

چرخه کربس  یها کنشمناسب موجب شروع وا

 دیو با متراکم شدن و اتصال به اس شودیم

 دی، اس COAو از دست دادن  کیاگزالواست

واجد  یتوکندریم کسی. ماترسازدیرا م کیتریس

عوامل الزم  ریو سا مهایو کوآنز مهایآنز هیکل

 است. TCAانجام چرخش  یبرا
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 دارد . ییسلول چشا
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 ی  پیشان –گیجگاهی -4             آهیانه –گیجگاهی -3

  Aکدام قسمت از گوش در شنوایی نقش ندارد؟  -158

 مجاری نیم دایره-2            بخش حلزونی شکل -1

 ی  عصب شنوای-4                     استخوان رکابی -3

 Aتنظیم فشار گوش میانی به عهده کدام است؟   -159

 پرده بیضی-2                مجاری نیم دایره -1

  شیپور استاش  -4                   عصب تعادلی -3

. . . . . و از طریق  . . . . . . . . غذیه عدسی و قرنیه چشم به وسیله ی ت -160

 Bصورت می گیرد. . . . . . . . 

 ها مویرگ –صلبیه -2               انتشار –زاللیه -1

 ا  ه مویرگ –زجاجیه -4       فعال انتقال –زجاجیه -3      

 انتقال الکترون رهیزنج

الکترون جا  نیناقل یتوکندریم یغشاء داخل در

کم  کسیاز ماتر +H نیناقل نیا تیدارد با فعال

 تیپر تراکم هدا ییدو غشا نیب یتراکم به فضا

پروتون  بیش کیصورت  نیکه در ا شودیم

فعال شدن  یبرا یشود که خود عامل یم جادیا

 ATP دیتول تیساز است و در نها ATP نیپروتئ

 رهیزنج انیپا در . شود یم اهدهمش کسیدر ماتر

انتقال الکترون ، الکترون به همراه پروتون در 

کند .  یم H2O دیقرار گرفته و تول O،  اریاخت

به فرم  NADH  ،FADH میمجدداً کوآنز نجایا

 به شدن هستند  اءیدر آمده و آماده اح دیاکس

.  شود یم دیکه اکس NADHمولکول  کی یازا

 کیهر  یبه ازا و. شود یم دیتول ATPمولکول  3

مولکول  2.  شود یم دیکه اکس FADH2مولکول 

ATP شود یم دیتول 

 

 

 

 

 

 



سفیدی چشم از کدام پرده های چشم است و از چه نوع بافتی تشکیل  -161

 A شده است؟ 

 پیوندی -صلبیه -2               پوششی –مشیمیه -1

     پیوندی –شبکیه -4                پوششی  -شبکیه -3

 به یک کدام و صماخ پرده به میانی گوش های استخوان از یک کدام -162

 A است؟ متصل بیضی پرده

 رکابی –چکشی -2              سندانی  -چکشی -1

 ی  سندان –رکابی -4                چکشی –سندانی -3

از نرم تنان هستند. چشم آن ها  یگروه Cephalopoda  انیسرپا -163

مهره داران دارد. اگر چه به  چشم به یشتریمهرگان شباهت ب یب گرینسبت به د

از سلول  یشکل طرح نیباشد. ا مودهیپ یمستقل یتکامل ریرسد که مس ینظر م

 دهد. یرا نشان م  Octopusچشم هشت پا   ی هیشبک ینور ی رندهیگ یها

 

 هیچشم هشت پا بر خالف شبک ی هیتوان استنتاج کرد که شبک یشکل م نیا یاز مشاهده 

 E(92. . . . . . . . . . )المپیادچشم مهره داران  ی

I- .نقطه کور ندارد 

II-دارد. یورود یها گنالیس یرو یشتریپردازش ب 

III-دارد. ناپسیس یتعداد کمتر 

IV-است. یا هیچند ال 

1-I و            III 2- II  و              IV 3-I  و        IV 4- -II  وIII       5- -I  وII  وIV 

 

از جانوران  یارده:  (Cephalopods) انیسَرپا

 گفته هم سرپاوَران هاآن به. هستند تناننرمشاخه 

بودن دو بخش  نهیقر ان،یسرپا یژگوی. استشده

شاخک  ایبدن، داشتن سر برجسته، و داشتن بازو 

هستند. از آنجا که  یازیدر انیسرپا یاست. همگ

 ستندقادر به ترشح مرکب از بدن خود ه انیسرپا

 .ندیگویمرکب م یهایها ماهبه آن رانیگیماه

مرکب،  یپا، ماههشت شودیجانوران سرپا م از

کل، سرپاور، سرپاور دم داج،یسپ لوس،ینات

را  یرانیا یاینگیو تان یقوچشاخ ،یسرپاور جهنم

 نام برد.

بر  رهیاز جانوران چ نیسیدر دوره اردو انیسرپا

موجودات شکارگر شبانه هستند  نیها بودند. اآب

ها پالنکتون گریو د انیآنها از پاروپا یو الروها

 یهاکوچک و بزرگ و صدف یهاو خرچنگ

 هیکوچک تغذ یهایها و ماهو حلزون یخوراک

و  یسمور آب ،ییایدر ریو اما فک، ش کنندیم

 تیبزرگتر خود )با خاص یهاهمجنس

 .کنندیم هی( و... از آنها تغذیخوارنوعهم

جدا از هم بوده و اما  انیدر سرپا هاجنس

است و  ادیزرده ز یآنها بزرگ و دارا یهاتخم

بوده و مشابه جانور  ینوزاد آنها فاقد مراحل الرو

 .باشدیآن م یاتورینیبالغ اما م

 

 

 

 


