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۱
گفتار

یاخته یا بخشی از یاخته است که پس از دریافت اثر محرک، می تواند آن را به پیام عصبی تبدیل کند.
هر محرک )صدا، فشار، اکسیژن، گرما، نور و … ( سبب تحریک گیرندۀ ویژه ای می شود. تعریف

گیرندهای یاحدی

برحسب نوع محرک خود طبقه بندی می شوند.
انواع مکانیکی )شنوایی، تعادلی، تماسی و وضعیتی (، شیمیایی )بویایی، چشایی (، دمایی، نوری و درد دارند. انواع

انتهای دندریت یک نورون حسی می باشد که در اطراف آن چند الیۀ انعطاف پذیر از بافت پیوندی وجود دارد.
فشرده شدن بخشی از الیه های روی دندریت، سبب ایجاد پتانسیل عمل در آن می شود )اکنال های دریچه دار یونی آن به ترتیب باز می شود (.

گیرندۀ آن میلین دار است و پیام عصبی ایجاد شده را به صورت جهشی به دستگاه عصبی ارسال می کند.
گیرندۀافش راپوستی

O2 در سرخرگ های بزرگ  از نوع شیمیایی هستند. CO2 در بصل النخاع و دیوارۀ سرخرگ های کوچک و یا حساس به کاهش  گیرنده های حساس به 

وقتی اغلب گیرنده های حسی در معرض محرک اثبت قرار می گیرند، پیام عصبی کمرتی ایجاد کرده یا اصاًل ایجاد نمی کنند و سبب سازش و عدم اپسخ به محرک می شوند.
عدم حس کردن لباس روی بدن یا عدم احساس بوی غذا یا عطر پس از مدتی از نمونه های آن است.

سازش گیرنده ها، سبب ارسال پیام های کمرت به مغز و پردازش پیام های مهم تر در مغز می شود.
گیرنده های درد، سازش ناپذیرند تا همواره فرد از محیط اطراف باخبر باشد.

س تشاآنای 

با تغییر نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها و تغییر پتانسیل غشایی در آن ها، پیام عصبی در گیرنده ایجاد می شود. ک ر

پوشش از نوع بافت پیوندي
دندریت

«ساختار گیرنده»

فشار

«وارد آمدن تحریک (فشار)»

میلین

پتانسیل آرامش در گیرنده

گرة رانویه

ایجاد پتانسیل عمل در گیرنده

(شروع اثر محرك) (قبل از اثر محرك)

«تبدیل اثر محرك به پیام عصبی»

(هدایت پیام عصبی)
پتانسیل عمل

برگشت به حالت آرامش
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گیرنده های این حواس در بدن پخش می باشند و در یک محل خاص تمرکز نیافته اند  حاوی گیرنده های مکانیکی، شیمیایی، دمایی و درد هستند.
در پوست، ماهیچه های اسکلتی و زردپی ها هستند  اطالعات حسی را در نهایت به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می کنند.

نشستن طوالنی مدت  آسیب پوست در نشیمن گاه  تخریب یاخته ها  تغییر وضعیت ناخودآگاه فرد )در اثر تحریک گیرندۀ درد (.

حواساپیکری

حواس

در حالت عادی  سبب تحریک گیرندۀ دمایی می شود.
اگر سبب آسیب و التهاب شود  سبب تحریک گیرندۀ درد نیز می شود. اثراسم 

اعصاب پیکری  اعصاب حرکتی محیطی برای تحریک عضالت اسکلتی می باشند.
حواس پیکری  حواسی با گیرنده های دندریتی پخش شده در بدن هستند.

یاختۀ پیکری  یاختۀ دیپلوئید عادی بدن که قدرت تولید گامت ندارد.
پیکری

گیرنده های درد و وضعیتی از نوع دندریت آزاد بوده و پوشش پیوندی در اطراف خود ندارند.
پیام حواس پیکری هم به مغز و هم به نخاع می رسند ولی حواس ویژه فقط به مغز پیام می دهند.

گیرندۀ وضعیتی،  همانند گیرنده های بخش دهلیزی گوش برای تعادل بدن، به مخچه در پشت ساقۀ مغز پیام می دهند.

گیرنده های آن ها در اندام های ویژه ای متمرکز هستند
حاوی گیرنده های نوری، مکانیکی و شیمیایی هستند.

حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی هستند  در ادامه بررسی می شوند.
پیام خود را بدون ارتباط با نخاع به مغز می دهند )به جز برخی تعادلی ها(.

حواساویژه

جدولاآناای 

نکاتمحل محرکنوع گیرندهگیرنده

تماسی
لمس )تماس( فشار مکانیکی)تماس - فشار - ارتعاش(

ارتعاش
پوست و بافت های دیگر 

)درون برخی رگ ها(

تعداد این گیرنده ها در پوست بخش های مختلف بدن، متفاوت است. 
نوک انگشتان و لب ها تعداد گیرندۀ بیشرتی دارند و حساس ترند.

گیرندۀ فشار، عمقی تر و دارای پوشش چندالیه ای از بافت پیوندی در بخش درم پوست است.

پوست و درون برخی سرما و گرمادماییدمایی
سیاهرگ های بزرگ

گیرنده های درونی به تغییرات دمای درون بدن یا خون حساسند.
گیرنده های پوستی به تغییرات دمای محیط یعنی سرما و گرمای سطح بدن حساسند.

 تغییر طول ماهیچه هامکانیکیوضعیتی
و کشش

ماهیچه های اسکلتی - زردپی ها 
- کپسول مفصلی

 مغز را از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم در حالت سکون و حرکت مطلع می کند - گیرندۀ آن،
انتهای آزاد دندریت می باشد - این گیرنده ها در بافت های ماهیچه ای یا پیوندی رشته ای قرار دارند.

سطح پوست و دیوارۀ آسیب بافتی دردیدرد
سرخرگ ها

سازش ندارند - در اثر مواد شیمیایی )اسید الکتیک( یا دمای نامناسب آسیب زننده و عوامل مکانیکی تحریک می شوند - سازوکار 
حفاظتی دارند - گیرندۀ آن انتهای آزاد دندریت می باشد.
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گفتار
۲

حس ویژه ای با گیرنده های نوری می باشد که بیشتر اطالعات محیط را دریافت می کند.
کرۀ چشم در حفرۀ استخوانی کاسۀ چشم قرار دارد که توسط ماهیچه های اسکلیت به کرۀ چشم متصل است و حرکت می کند.

چشم توسط پلک، مژه ها و بافت چربی روی کرۀ چشم و اشک روی الیۀ خارجی چشم محافظت می شود.
نوری که از اجسام بازتاب می شود توسط گیرنده های نوری شبکیه دریافت و به پیام عصبی تبدیل می شود.

نک تابین یی

حسابین یی

عدسی همگرا و انعطاف پذیر می باشد که توسط رشته هایی به نام اترهای آویزی به جسم مژگانی متصل است.
تغذیه غذا و گرفتن اکسیژن آن توسط زاللیه صورت می گیرد.

برای دیدن جسم دور  با اسرتاحت ماهیچۀ مژگانی  عدسی باریک شده و تحدب آن کم می شود.مسئول تطابق چشم با تغییر همگرایی می باشد
برای دیدن جسم نزدیک  با انقباض ماهیچۀ مژگانی  عدسی ضخیم شده و تحدب آن زیاد می شود.

در حالت عادی، سبب تشکیل تصویر دور و نزدیک، روی شبکیه می شود.
با زاللیه و زجاجیه در تماس می باشد.

عدسیاچشز

پردۀ شفاف برآمده جلوی چشم می باشد که برای اولین بار نور در آنجا شکسته می شود.
2O خود را از زاللیه می گیرد و مواد دفعی خود را به آنجا برمی گرداند. مواد غذایی و  قرنیه

الیۀ زیر صلبیه است که رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی می باشد.
مویرگ های آن باعث تولید زاللیه و تغذیه شبکیه و سایر بافت های چشم می شوند. مشیمیه

ل یا﹦امی نی

حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه می باشد.
ماهیچه هایی صاف برای کمک به تنظیم تطابق عدسی دارد.

از عقب با زجاجیه در تماس می باشد.
جدزامژگ نی

حلقوی تنگ کنندۀ مردمک  توسط اعصاب اپرامسپاتیک، ناخودآگاه در نور زیاد منقبض می شود.

شعاعی گشادکنندۀ مردمک  توسط اعصاب مسپاتیک، ناخودآگاه در نور کم منقبض می شود.
انواعام ییچهای یاص فاآن

مایعی شفاف در فضای جلوی عدسی می باشد که از مویرگ های چشم ترشح می شود.
مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم کرده و مواد دفعی آن ها را جمع کرده و به خون می دهد. تل لیه

مادۀ ژله ای شفافی در فضای پشت عدسی می باشد که با عدسی، جسم مژگانی، شبکیه و تارهای آویزی متصل به عدسی در تماس می باشد.
انشعابات رگ های خونی در آن قرار دارد و سبب حفظ شکل کروی چشم می شود.

حجم و فضای بیشتری از زاللیه را پر می کند.
تج جیه

شبکیه می باشد که گیرنده های نوری مخروطی و استوانه ای و نیز یاخته های دیگر عصبی )نورون( دارد.
عصب بینایی حاوی آکسون یاخته های عصبی می باشد که پیام های بینایی را از نقطۀ کور به مغز می برد.

بخش خارجی گیرنده های نوری دارای مادۀ حساس به نور می باشند ولی یاخته های عصبی در شبکیه دارای سیناپس های متعددی می باشند.

لکۀ زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد.نکتۀ آخر شبکیه  بخشی از آن لکۀ زرد است که در امتداد محور نوری چشم قرار دارد
گیرنده های مخروطی در آن فراوان ترند.

ل یا﹦اساخلی

اتصال دهندۀ چشم به کاسۀ چشم  ماهیچۀ اسکلتی است  تحت کنترل اعصاب پیکری است.

ماهیچه های درون چشم )مژکی، عنبیه و دیوارۀ رگ ها(
ماهیچۀ صاف است  تحت کنترل اعصاب خودمختار است.

حلقوی  در جسم مژگانی و عنبیه وجود دارند.دو شکل دارد
شعاعی  فقط مخصوص عنبیه است.

م ییچهای یاچشز

در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار دارد.
با مایع شفاِف ژله ای زجاجیه در تماس است و در آن منشعب می شود.

به عنبیه و قرنیه غذا نمی دهد.
سرخرگاوروسیابهانقطا﹦اکوراچشز

بخش رنگین چشم در پشت قرنیه می باشد  سبب رنگ چشم می شود.
در وسط آن سوراخ مردمک می باشد  تنظیم قطر سوراخ مردمک به کمک اعصاب خودمختار توسط ماهیچه های صاف عنبیه صورت می گیرد.

از جلو با زاللیه در ارتباط می باشد. عنبیه

پرده ای سفیدرنگ با بافت پیوندی می باشد که دور عصب بینایی خارج شده از نقطۀ کور را نیز می پوشاند. صلبیه

خ رجیاترینال یه

س خت راکرۀاچشز

نور ابتدا به علت انحنای قرنیۀ چشم، همگرایی می یابد و پس از عبور از زاللیه، مردمک، عدسی و زجاجیه روی شبکیه و گیرنده های نوری متمرکز می شود. مدیراعبورانور

�ه�شب

�ولاير هنقطۀ

ب�نا�� عصب
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در نور کم نیز تحریک می شود و به دید اجسام سیاه سفید کمک می کند.
حساسیت آن به نور، زیاد است و تعداد آن ها از یاختۀ نوع دیگر بیشتر است. ی ختا﹦ااستوانهاای

گیرندهای یانوری

یا کرۀ چشم این افراد بیش از حد بزرگ است و یا تحدب عدسی آن ها از حد عادی بیشرت شده است.
این افراد پرتوهای نور اجسام نزدیک را به درستی روی شبکیه متمرکز کرده و این اجسام را به وضوح می بینند.

در این افراد پرتوهای نور از اجسام دور در جلوی شبکیه و درون زجاجیه متمرکز می شوند و آن اجسام را به وضوح نمی بینند  اصالح آن ها با عدسی مقعر یا واگرا است.
نزسیکابینی

یا کرۀ چشم این افراد از اندازۀ طبیعی کوچک تر است و یا تحدب عدسی آن ها کمرت از حد عادی شده است.
در این افراد پرتوهای نور اجسام دور روی شبکیه متمرکز می شوند ولی پرتوهای اجسام نزدیک در پشت شبکیه متمرکز می شوند.

این افراد برای دیدن اجسام نزدیک نیاز به عینک همگرا دارند تا پرتوهای نور روی شبکیه متمرکز شوند.
این افراد در حالت عادی، اجسام نزدیک را به وضوح نمی بینند.

سوربینی

سطح عدسی یا قرنیه این افراد کاماًل کروی و صاف نمی باشد.
پرتوهای نوری وارد شده به چشم این افراد روی یک نقطه در شبکیه متمرکز نمی شود و انمنظم به هم می رسند.

این افراد تصویر واضحی از اجسام مختلف نمی بینند. اصالح آن با نوعی عدسی صورت می گیرد که عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی را جبران کند.
آستیگم تیدز

این بیماری با افزایش سن رخ می دهد و انعطاف پذیری عدسی چشم آن ها کم می شود.
تطابق در این افراد دچار مشکل می شود.
اصالح آن ها با عینک های ویژه می باشد.

پیرچشمی

در نور زیاد تحریک می شود و حساسیت آن به نور، کمتر از یاختۀ استوانه ای است.
تشخیص رنگ و جزئیات اشیاء را امکان پذیر می سازد و در لکۀ زرد تراکم زیادی دارد. ی ختا﹦امخروطی

برخورد نور به شبکیه  تجزیۀ مادۀ حساس به نور در بخش خارجی گیرنده های بینایی  ایجاد واکنش های مختلف  تولید پیام عصبی  انتقال به یاخته های عصبی شبکیه
ویتامین A برای ساخت مادۀ حساس به نور در گیرنده های مخروطی و استوانه ای الزم است.

فاصلۀ عصب بینایی آن تا قرنیۀ چشم در سطح ابالیی چشم از سطح پایینی بیشرت می باشد  بخش پهن تر چشم به سمت بینی و عصب بینایی آن پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می شود.
بافت های چربی، بین ماهیچه های اسکلتی اطراف چشم و کرۀ چشم می باشند.

اجسام مژگانی آن ها شامل ماهیچۀ مژگانی و تارهای آویزی می باشد که عدسی را احاطه می کنند و به شکل حلقه ای دور عدسی می باشند.
درون جسم مژگانی، عنبیه نازک تر با ماهیچه های صاف حلقوی )تنگ کنندۀ مردمک( و شعاعی )گشاد کنندۀ مردمک( قرار دارد.

تشریحاچشزاگ و

شکل ویژۀ قرنیه، عدسی و کرۀ چشم در تمرکز پرتوهای نوری روی شبکیه و دید واضح نقش مهمی دارند.

بیم ریای یاچشز

آکسون های بخش خارجی هر چشم  به تاالموس هم جهت خود برای پردازش اولیه می رود  به لوب پس سری در نیمکرۀ سمت همان چشم می رود )پردازش نهایی (.
آکس�ون های بخش داخلی هر چش�م  به تاالموس جهت مقابل برای پردازش اولیه می رود   به لوب پس س�ری نیمکرۀ مقابل با چش�م خود می رود )پردازش نهایی (.

همۀ آکسون های عصب بینایی 
خارج شده از هر دو چشم

ابت�دا ب�ه کیاس�مای مدیراپی ماعصبیابین یی
بینایی می رود
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امواج صوتی را به گوش میانی منتقل می کند.
موهای کرک مانند و مواد حاصل از غدد ترشحی با نقش حفاظتی دارد.

انتهای مجرا کاماًل در استخوان گیجگاهی جمجمه قرار گرفته است.
پردۀ صماخ در انتهای مجرای شنوایی برای تشدید امواج صوتی بین گوش بیرونی و میانی است

مجرایاشنوایی

محفظۀ استخوانی پر از هوا در استخوان گیجگاهی می باشد.
از خارج به داخل دارای سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی مفصل دار برای انتقال صدا از پردۀ صماخ به دریچۀ بیضی در گوش درونی می باشد.

بخشی به نام شیپوراستاش، حلق را به گوش میانی متصل می کند.
هوا از راه شیپوراستاش به گوش میانی می رسد تا فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ یکسان شود و پردۀ صماخ به درستی بلرزد.

دسته استخوان چکشی به پردۀ صماخ و کف استخوان رکابی به پردۀ نازک بیضی متصل می باشد و بین آن ها استخوان سندانی وجود دارد.

گوشامی نی

کاماًل در استخوان گیجگاهی قرار دارد و حاوی بخش حلزون مانند و گیرنده های مژک دار شنوایی می باشد.
امواج صوتی  مجرای شنوایی  لرزش یا ارتعاش پردۀ صماخ  ارتعاش استخوان های چکشی، سندانی و رکابی  لرزش دریچۀ بیضی  لرزش مایع بخش حلزونی  تحریک گیرندۀ مکانیکی شنوایی

کف استخوان رکابی گوش میانی به پردۀ نازک دریچۀ بیضی متصل است.
پشت دریچۀ بیضی، بخش حلزونی پر از مایع، بخشی با پوششی پر از مادۀ ژالتینی و یاخته های مژک دار و غیرمژک دار وجود دارد.

مژک های گیرنده های شنوایی، با پوشش حاوی مادۀ ژالتینی در تماس می باشند و با لرزش مایع درون بخش حلزونی، خم می شوند.
خم شدن مژک ها سبب باز شدن کانال های یونی غشایی این یاخته ها شده و بخش شنوایی عصب گوش، پیام عصبی را به سوی لوب گیجگاهی مخ می برد.

در بخش حلزونی، تعداد یاخته های بدون مژک از یاخته های مژک دار گیرنده بسیار بیشتر است.
مژک های یاختۀ گیرنده درون مادۀ ژالتینی قرار ندارند ولی با حرکت یا لرزش آن خم می شوند.

بخشاحلزونیاگوشاسرونی

کاماًل در استخوان گیجگاهی قرار دارد و در هر گوش حاوی سه مجرای نیم دایره ای عمود بر هم در سه جهت فضا هستند که باالتر از بخش حلزونی قرار دارد.
سه مجرای نیم دایره با پنج پایک در بخش دهلیزی وجود دارد که قاعدۀ پایک ها حاوی گیرنده های مژک دار حس تعادل بدن می باشند.

درون مجاری نیم دایره مایع وجود دارد و درون این مایع پوششی حاوی مادۀ ژالتینی وجود دارد که مژک یاخته های گیرندۀ تعادلی در تماس با مادۀ ژالتینی می باشند.
حرکت با چرخش سر  حرکت مایع درون مجرای نیم دایره  خم شدن مایع ژالتینی به یک سمت  خم شدن مژک گیرنده ها  ایجاد پیام عصبی تعادلی

آکسون یاخته های عصبی متصل به گیرنده ها، شاخۀ دهلیزی )تعادلی( عصب حسی گوش را می سازند و پیام را به مغز و به ویژه مخچه می برند.
این بخش سبب آگاه کردن بدن از موقعیت سر می شود.

برای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های وضعیتی موجود در ماهیچه های اسکلتی، زردپی و کپسول مفاصل نیز پیام می گیرد.
در این بخش، حرکت مادۀ ژالتینی مهم است نه لرزش آن!

بخشاسیلیزیاگوشاسرونی قدمزامخصوصاحفظاتع سل

هر گیرندۀ شنوایی یا تعادلی آن، از نوع مکانییک مژک دار می باشد که در گوش درونی قرار دارد.

گیرنده های وضعیتی از حواس پیکریبرای حفظ تعادل
پیام خود را به مغز )به  ویژه مخچه ( می دهند.گیرنده های تعادلی گوش درونی از حواس ویژه

پوشش سطحی آن به مژک های گیرنده متصل است.
با لرزش مایع اطراف در اثر امواج صوتی سبب تحریک گیرنده می شود ولی خود پوشش و مایع خم نمی شوند.

باالی یاخته های مژک دار و غیرمژک دار می باشد.
سرابخشاحلزونی

پوششاژالتینیاگوشاسرونی

مایع درون آن با مژک گیرنده ها در تماس است )با یاختۀ غیرمژک دار در ارتباط نمی باشد (.
با حرکت مایع اطراف آن به حرکت درمی آید و خم می شود. سرابخشاسیلیزی

امواج صوتی محیط را جمع آوری می کند و به مجرای شنوایی منتقل می کند. ل لا﹦اگوش

گوشابیرونی

قدمزای یامخصوصاشنوایی

اجزایاگوش
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یاخته های عصیب با دندریت های زائده دار می باشند.
در سقف حفرۀ بینی قرار دارند و نوعی گیرندۀ شیمیایی از نوع یاخته های عصبی می باشند.

مولکول های بودار هوای تنفسی، این یاخته ها را تحریک می کنند.
فقط زائده های آن در تماس با مواد شیمیایی قرار می گیرد.

دندریت، جسم یاخته ای و ابتدای آکسون آن ها در البه الی یاخته های پشتیبان غیرعصبی قرار گرفته اند.
آکسون آن ها پیام های بویایی را از منافذ استخوان جمجمه عبور داده و وارد لوب های بویایی )پیاز بویایی ( می کند.

گیرنده های بویایی در البه الی یاخته های غیرعصبی و بدون زائده قرار دارند.

گیرندهابوی یی

بوی یی

در دهان و برجستگی های زبان وجود دارند.
حاوی گیرنده های چشایی و یاخته های نگهبان بدون مژک می باشند.

اطراف هر جوانۀ چشایی تعداد زیادی یاختۀ به هم فشرده وجود دارد.
جوانهای یاچش یی

چش یی

از نوع شیمیایی می باشند و یاخته های غیرعصبی هستند.
از سمت خارجی خود به منفذی متصل به مواد شیمیایی در تماس است.

از سمت دیگر به رشته های عصبی متصلند که عصب چشایی را ایجاد می کنند.
در بین یاخته های نگهبان قرار دارند.

توسط ذره های غذای محلول در بزاق تحریک شده و پیام عصبی ایجاد می کنند.

گیرندهای یاچش یی

نوعی حس ویژه می باشد.
این حس در درک مزۀ غذا تأثیر دارد.

در پیاز بویایی اولین سیناپس بین نورون ها صورت می گیرد و پیام را برای تشخیص به قشر مخ ارسال می کنند.
مسیر عصبی آن از تاالموس رد نمی شود.

یاخته های زائده دار )مژک مانند( گیرندۀ آن برخالف یاخته های مژک دار مخاطی آن، در انتقال ناخالصی ها به حلق نقشی ندارند.
در هنگام سرماخوردگی و گرفتگی بینی، مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم.

انسان پنج مزۀ اصلی شیرینی، شوری، ترشی، تلخی و اومامی را احساس می کند.
اومامی کلمۀ ژاپنی است که برای توصیف یک مزۀ مطلوب که با چهار مزۀ دیگر متفاوت است به  کار می رود.

اومامی مزۀ غالب غذاهایی مانند عصارۀ گوشت است که آمینواسید گلوتامات دارد.
در درک مزۀ غذا نقش اصلی دارد ولی حس بویایی در ایجاد آن نقش کمکی دارد.

ماهیت پیام های عصبی ایجاد شده در گیرنده های حسی متفاوت بدن، یکسان می باشد ولی مغز آن ها را به شکل های متفاوتی تفسیر می کند.
پیام های عصبی هر گیرندۀ حسی به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی و قشر مخ وارد می شوند.

انسان در حالت طبیعی قادر به دریافت برخی محرک ها مثل پرتوهای فرابنفش و فروسرخ نمی باشد.
پرساتشااطل ع تاحدی
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گفتار
۳

در دو سوی جانبی بدن ماهی ها، ساختاری به نام خط جانبی در کانال زیر پوست وجود دارد.
خط جانبی از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد.

درون کانال، یاخته های مژک داری وجود دارد که مژک های آن ها با طول متفاوت با مادۀ ژالتینی در تماس می باش�ند. این یاخته های حس�ی از طرف دیگر با چند 
دندریت یا رشتۀ عصبی در تماس می باشند.

جریان آب در کانال، سبب حرکت مادۀ ژالتینی در خط جانبی شده که در ادامه سبب تحریک گیرنده های مکانیکی می شود.
یاخته های گیرنده در بین یاخته های پشتیبان قرار دارند که هر دو در تماس با مادۀ ژالتینی هستند.

ماهی با خط جانبی خود از وجود اجسام و جانوران دیگر )شاکر و شاکرچی( در محیط اطراف آگاه می شود.
از هر خط جانبی، یک عصب از تعدادی منفذ خط جانبی تشکیل می شود.

ماهی دارای دو خط جانبی می باشد که اعصاب خارج شده از آن به یک طناب عصبی پشتی جانور می رسد.
از نظر ساختار و مکانیسم عمل به بخش دهلیزی گوش داخلی انسان شباهت زیادی دارد.

گیرندۀامک نیکیاخطاج نبیام ییای 

گیرندهای یاحدیاسراس یراج نوران

روی پاهای مگس، موهای حسی متعددی وجود دارد.
درون موی حسی دندریت های گیرندۀ شیمیایی وجود دارد که توسط منفذی با بیرون ارتباط دارند.

به کمک گیرنده های شیمیایی، مزه های انواع مولکول های شیمیایی تشخیص داده می شود.
جسم یاخته ای و آکسون این گیرنده ها در رشتۀ موی حسی وجود ندارد.

گیرندۀ شیمیایی آن ها همانند گیرندۀ بویایی انسان، از نوع یاختۀ عصبی می باشد  رشته های عصبی خارج شده از آن به طناب عصبی شکمی جانور می رسد.

گیرندهای یاشیمی ییاسراپ یامگس

روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک ها یک محفظۀ هوا وجود دارد.
روی محفظۀ هوا یک پردۀ صماخ کشیده شده است )همانند پردۀ صماخ انسان، در پشت آن محفظۀ هوا وجود دارد (.

لرزش پردۀ صماخ در اثر امواج صوتی، سبب تحریک گیرنده های مکانیکی متصل به پردۀ صماخ می شود.
امواج صوتی  لرزش پردۀ صماخ در پای جانور  تحریک گیرندۀ مکانیکی صدا  انتقال پیام به طناب عصبی شکمی و مغز جانور

پردۀ صماخ آن برخالف انسان به گیرندۀ مکانیکی صدا متصل است.

گیرندۀامک نیکیاصدااسراپ یاجیرجیرک

در حشرات دیده می شود که تعداد زیادی واحد بینایی دارد.
هر واحد بینایی، یک عدسی، یک قرنیه و تعدادی یاختۀ گیرندۀ نوری متصل به رشتۀ عصبی دارد.

هر واحد بینایی، تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می کند.
دستگاه عصیب جانور اطالعات هر واحد بینایی را گرفته و پس از یکپارچه کردن آن ها، تصویر موزاییکی ایجاد می شود.

گیرنده های نوری زنبور برخالف انسان، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کند.
پیام خود را به مغزی حاصل از جوش خوردن چند گره می دهند.

گیرندۀانوریاچشزامرکب

در جلو و زیر هر چشم مار زنگی، سوراخی حاوی گیرنده های فروسرخ وجود دارد.
پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار به گیرنده های فروسرخ رسیده و محل شکار را در اترییک تشخیص می دهد.

نوعی گیرندۀ دمایی است.
گیرندۀافروسرخام راتنگی

از جلو به عقب  عصب و لوب های بویایی، مخ، لوب بینایی بزرگ، مخچه و بصل النخاع ایجاد شده اند.
نسبت لوب های )پیازهای( بویایی به مغز در ماهی از انسان بزرگ تر است.

مخ ماهی بین لوب های بویایی و لوب بینایی قرار دارد.
مغزام یی
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در بخش های گوناگون بدن انسان، گیرنده هایی وجود دارند که اطالعات حسی را دریافت می کنند. در مورد این نوع حس محیطی و گیرنده های  1
آن، چند مورد زیر صحیح می باشد؟

ب( مربوط به چهار نوع حس مختلف می باشند. الف( در پوست، همگی از نوع حس پیکری و انتهای دندریت هستند. 
د( برحسب نوع محرک حداقل سه دسته تقسیم بندی دارد. ج( در اندام های ویژه ای قرار گرفته اند. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
نوعی گیرندۀ حس پیکری انس��ان، همانند بخش��ی از گوش داخلی، پیام های خود را به یک بخش اصلی مغز در پشت ساقۀ مغز ارسال می کند. در  2

مورد این جمله کدام گزینه صحیح می باشد؟
1( این نوع گیرندۀ حسی در قسمت اتصال دهندۀ دو استخوان به هم نیز وجود دارد.

2( این بخش از گوش داخلی، پس از تحریک پردۀ صماخ به ارتعاش درمی آید.
3( تحریک این گیرنده ها، در هنگام حرکت و سکون سبب تعیین موقعیت اندام ها به کمک نخاع می شود.

4( این بخش اصلی مغز، در ارتباط پیام های بینایی و حرکت نیز نقش دارد.
در بین بخش هایی از بدن انسان که واجد گیرندۀ وضعیتی می باشند، هر قسمتی که ………  3

1( فقط بافت پیوندی رشته ای دارد، به کنار هم ماندن استخوان ها در محل مفصل کمک می کند.
2( تغییر طول می یابد، تحت کنترل اعصاب پیکری یا خودمختار قرار دارد.

3( قدرت انرژی گیری از کرآتین فسفات دارد، سبب اتصال ماهیچه به استخوان می شود.
4( به الیۀ تولید مایع مفصلی متصل است، بافت پیوندی با انعطاف زیاد دارد.

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 4
»اصالح نوعی بیماری چشم انسان، به عدسی ……… نیازمند می باشد. در این بیماری قطعًا ………«

الف( جبران کنندۀ عدم یکنواختی قرنیه - انعطاف پذیری عدسی نیز کاهش یافته است.
ب( واگرا - کرۀ چشم بزرگ تر از حالت عادی شده است.

ج( همگرا - تصویر اجسام نزدیک در یک نقطه از پشت شبکیه قرار می گیرد.
د( ویژۀ افراد مسن برای اصالح تطابق - پرتوهای نوری به طور نامنظم به هم می رسند.

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »هر قسمتی از بخش بیرونی گوش انسان که ……… استخوان گیجگاهی قرار دارد، ………« 5

1( کاماًل در - سبب شنیدن و حفظ تعادل می شود.
2( مقدار کمی از آن در - وظیفۀ جمع آوری امواج صوتی را دارد.

3( در خارج از - موها و غددی با نقش حفاظتی دارد.
4( کاماًل در خارج - حاوی غضروف و فاقد اتصال با پردۀ صماخ می باشد.

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درس��تی تکمیل می کند؟ »در بین گیرنده های مکانیکی گوش درونی انس��ان، آن ها که مژکی در تماس با پوش��ش  6
ژالتینی دارند ……… آن ها که مژکی در تماس با مادۀ ژالتینی دارند، ………«

1( همانند - برای تحریک نیاز به خمش مادۀ ژالتینی دارند.
2( برخالف - در تماس با آکسون های عصب خارج شده از گوش می باشند.

3( همانند - به هم متصلند و بین آن ها یاخته های دیگری وجود ندارد.
4( برخالف - پیام خود را به مخچه مخابره نمی کنند.

به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش و لرزش دریچه ابتدای گوش درونی، کدام وقایع به ترتیب رخ می دهند؟ 7
ب( مایع درون بخش حلزونی به ارتعاش درمی آید. الف( استخوان های کوچک به ارتعاش درمی آیند. 

د( پوشش ژالتینی به یک سمت خم می شود. ج( کانال های یونی یاخته های مژک دار باز می شوند. 
2( الف  ب  ج  د 1( ب  ج  
4( الف  ب  د  ج 3( ب  د  ج  

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در حواس انسان، هر نوع گیرنده ……… اثر دارد، ………« 8
1( شیمیایی که بر درک مزه غذا - زوائد آن ها توسط مایع اطراف آن ها تحریک می شود.

2( که در تعیین وضعیت - در تماس با نوعی مایع ژالتینی می باشد.
3( شیمیایی که بر درک بوی غذا - توسط آکسون خود با یاختۀ عصبی دیگر سیناپس تشکیل می دهد.

4( که فراوانی آن ها در دقت و تیزبینی لکه زرد - حساسیت زیادی به نور دارد.

فصل دوم
حواس
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کدام گزینه برای تکمیل جملۀ مقابل مناسب است؟ »در هر نوعی بیماری چشم انسان که اختالل در ……… عدسی ایجاد شده است، ………« 9
1( صاف و کروی بودن سطح - پرتوهای نور به طور نامنظم روی یک نقطه از شبکیه متمرکز می شوند.

2( انعطاف پذیری - تطابق عدسی برخالف همگرایی پرتوها در آن بی اشکال است.
3( اثر زیاد شدن فاصله لکه زرد تا - پرتوهای نور رسیده از اجسام دور در نوعی ماده ای ژله ای متمرکز می شوند.

4( همگرایی - نیاز به استفاده از عینکی برای جبران عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی می باشد.
نوعی گیرنده حس پیکری، در بین رگ ها به طور ویژه فقط در برخی سیاهرگ های بزرگ وجود دارد، این گیرنده ها ……… 10

1( برخالف گیرنده های سازش ناپذیر سرخرگ ها، فاقد پوشش پیوندی می باشند.
2( برخالف گیرنده حس پیکری موجود در زردپی ها، به هیپوتاالموس پیام ارسال می کنند.

3( همانند سایر گیرنده های اعصاب پیکری، انتهای دندریتی می باشند.
4( همانند گیرنده های واقع در هر چشم مار زنگی از نوع دمایی می باشند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »هر بخشی از ساقۀ مغز انسان که ………« 11
1( سبب افزایش کلسیم در تارچه های دیافراگم می شود، مرکز برخی انعکاس ها نیز می باشد.

2( مانع ارسال پیام از بصل النخاع به ماهیچۀ بین دنده ای خارجی می شود، در هماهنگی فعالیت اعصاب خودمختار در گردش خون نیز تأثیر دارد.
3( فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می کند، انعکاس های عطسه و ماهیچه های دست را تنظیم می کند.

4( در درک شنوایی و بینایی نیز مؤثر است، به مرکز تنفسی مسئول تنظیم مدت زمان دم متصل است.
حلقه ای در چشم انسان که بین مشیمیه و عنبیه قرار دارد، امکان ندارد که، ……… 12

2( توسط رشته هایی به بخش شفاف چشم متصل باشد. 1( رشته های ماهیچه ای تک هسته ای داشته باشد. 
4( انقباض ماهیچۀ آن ها سبب افزایش همگرایی عدسی شود. 3( حاوی بخش رنگین چشم به همراه ماهیچۀ صاف باشد. 

کدام گزینه در مورد بخش دهلیزی گوش انسان صحیح می باشد؟ 13
1( مژک یاخته های گیرنده آن در تماس با مادۀ ژالتینی نمی باشد.

2( عصب خارج شده از آن اجتماع دندریت هایی است که پیام را به مخچه منتقل می کند.
3( تحریک گیرنده های آن در پی تحریک و ارتعاش دریچه بیضی صورت می گیرد.

4( در پی خمش مژک ها و تحریک گیرنده ها، در دندریت متصل به آن ها پتانسیل عمل ایجاد می شود.
در مورد گیرنده های حس شنوایی و بویایی چند مورد زیر مشترک است؟ 14

الف( در البه الی یاخته های پوششی فاقد مژک قرار دارند.
ب( پیام خود را ابتدا به دندریت یک یاختۀ عصبی منتقل می کنند.

ج( بر درک مزۀ غذا مؤثرند و از نوع شیمیایی می باشند.
د( بر اساس نوع محرک خود در یک دسته طبقه بندی می شوند.

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 15

»با برخورد نور به بخشی از چشم انسان، ماده ای درون گیرنده های نوری تجزیه می شود، این ………«
2( مادۀ حساس به نور، برای تجزیه شدن به ویتامین A نیز احتیاج دارد. 1( بخش از چشم، الیه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی می باشد. 

4( عمل سبب تغییر قطر سوراخ وسط عنبیه می شود. 3( بخش از چشم، در تماس با مایع تغذیه کننده عدسی قرار ندارد. 
در مورد گیرنده های حسی در جانوران مختلف کدام گزینه صحیح می باشد؟ 16

1( مار زنگی پرتوهای فروسرخ بازتابیده شده از شکار را از طریق سوراخ زیر هر چشم خود دریافت می کند.
2( گیرندۀ قرار گرفته در محفظه هوای هر پای جلویی جیرجیرک، ماهیتی همانند گیرندۀ خط جانبی ماهی دارد.

3( هر حشره ای که گیرنده شیمیایی در موهای حسی پاهای خود دارد، حاوی پردۀ صماخ در اندام حرکتی خود می باشد.
4( هر واحد بینایی زنبور، بخشی از تصویر موزاییکی چشم مرکب را یکپارچه می کند.

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر ماهیچه ای مربوط به فعالیت چشم انسان که سبب ……… می شود، قطعًا ………« 17
1( افزایش همگرایی عدسی - تحت کنترل سمپاتیک در نور کم به انقباض درمی آید.

2( افزایش قطر مردمک - تحت کنترل عصب خودمختار ورودی از نقطۀ کور قرار می گیرد.
3( تنظیم خونرسانی به مشیمیه - ضخامت کمتری از الیۀ کشسان مجاور خود دارد.

4( حرکت چرخشی چشم - قدرت تجزیۀ گلوکز به صورت کامل و یا همراه با تولید الکتیک اسید دارد.
در انواع مختلف حس ویژۀ انسان، هر یاختۀ غیرگیرنده ای که در تماس با گیرندۀ حس ……… قرار دارد، ………  18

1( بینایی - آکسون های آن ها از نقطۀ کور به سمت کیاسما می رود.
2( شنوایی - به پوشش ژالتینی متصل است.

3( تعادلی - به استثنای یاخته های عصبی، سایر آن ها با مایع درون مجرای نیم دایره در تماس می باشد.
4( مؤثر بر درک مزۀ غذا - با نوعی یاختۀ عصبی در تماس می باشد.



3 ش��کل های )الف( و )ب( به ترتیب چش��م پستانداران و یک واحد مس��تقل بینایی از چشم حشرات را نمایش  19
می دهند. در این دو شکل کدام حروف، معرف اجزایی با کار مشابه می باشند؟

 b A و   )1
a B و   )2
a C و   )3
d C و   )4

کدام عبارات سبب تکمیل جملۀ مقابل به صورت نادرست می شوند؟ »جانور دارای ……… نمی تواند دارای ……… باشد.« 20
الف( گیرنده مکانیکی صدا در پا - واحدهای بینایی متعدد

ب( گره های عصبی جوش خورده - همولنفی بدون انتقال گاز تنفسی
ج( جذب غذا در معده - قدرت ترشح مواد آلی از همولنف به لوله های ته باز

د( گیرنده فروسرخ در سر - قلب سه حفره ای در دستگاه گردش خون
4( )الف(، )ب( و )ج(  3( فقط )د(  2( )الف(، )د( و )ب(  1( فقط )ب( و )ج( 
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هدیه
منظور سؤال گیرنده های حواس پیکری است که موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند.11 13

 ال�ف( درس�ت اس�ت. مطاب�ق مت�ن کت�اب درس�ی حواس پیک�ری دندری�ت آزاد ی�ا درون پوش�ش پیون�دی در بخش ه�ای مختل�ف بدن می باش�ند. / 
ب( درست است. باز هم در متن کتاب به 4 نوع حس )تماسی، درد، وضعیت و دما( تقسیم می شوند. / ج( نادرست است. حواس پیکری در اندام های ویژه قرار ندارند. / 

د( درست است. برحسب محرک، گیرنده های حس پیکری در سه نوع درد، دمایی و مکانیکی )وضعیتی و تماسی( قرار می گیرند.
 البته کتاب گیرنده های ش�یمیایی را نیز در برخی رگ ها مورد قبول دانس�ته اس�ت ولی طبق متن کتاب درس�ی، گیرنده های حس پیکری در انواع درد، دمایی، وضعیتی و 

تماسی تقسیم بندی شده است.
منظور سؤال گیرنده های وضعیت است که همانند گیرنده های مجاری نیم دایره ای در بخش دهلیزی گوش داخلی، نوعی گیرندۀ مکانییک هستند و پیام را به 21 11

مخچه در پشت ساقۀ مغز می فرستند. در مورد درستی گزینۀ )1( دقت کنید که مفصل، محل اتصال دو استخوان است که گیرنده های وضعیت عالوه بر ماهیچۀ اسکلتی 

در زردپی ها و کپسول پوشانندۀ مفصل نیز وجود دارند. 
 گزین�ۀ )2(: مج�اری نیم دای�ره و بخش دهلیزی در گوش داخلی منظور این عبارت اس�ت ک�ه پیام خود را به مخچه می دهن�د. فعالیت این بخش گوش، 
 تعادل�ی اس�ت و ب�ا پردۀ صم�اخ و ارتعاش آن در ارتباط نمی باش�د. / گزینۀ )3(: پیام گیرندۀ وضعیتی س�بب تعیین وضعیت اندام ها به کمک مغز می ش�ود )نه نخاع!(. / 

گزینۀ )4(: در مغز، بخش دریافت کنندۀ پیام گیرندۀ وضعیتی، مخچه می باشد ویل مغز میاین در شنوایی، بینایی و حرکت دخالت دارد.
قسمت های دارای گیرنده های وضعیت، ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کپسول مفصلی می باشد که زردپی ها و کپسول مفصلی، فقط از بافت پیوندی رشته ای 31 11

هستند. این دو بخش به همراه رباط ها، به کنار هم ماندن استخوان ها در محل مفصل کمک می کنند )با عرض پوزش این تست به فصل بعد نیز ارتباط دارد(.

دقت کنید که در ماهیچه نیز بافت پیوندی رشته ای در اطراف دسته تارها وجود دارد ولی باید به لفظ »فقط« دقت کنید.

 گزینۀ )2(: نادرست است. ماهیچه توانایی تغییر طول را در هنگام انقباض دارد که ماهیچه های اسکلتی فقط تحت کنترل اعصاب پیکری هستند )یادتون 
باش��ه که گیرندۀ وضعیتی در بین ماهیچه ها، فقط در ماهیچۀ اس��لتی اس��ت!(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. ماهیچه های اس�کلتی توانایی انرژی گیری از کرآتین فسفات را 
دارند اما این زردپی ها هس�تند که ماهیچه را به اس�تخوان متصل می کنند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. کپسول مفصلی بافت پیوندی محکم و رشته ای است که به رشتۀ 

ترشح کنندۀ مایع مفصلی متصل است که انعطاف زیادی ندارد. دقت کنید که بافت پیوندی سست دارای انعطاف پذیری زیاد است.
فقط مورد )ج( جمله را به درستی تکمیل می کند.41 11

 الف( نادرست است. عدم یکنواختی قرنیه در آستیگماتیمس دیده می شود ولی انعطاف پذیری عدسی در پیرچمشی کاهش می یابد. / ب( نادرست است. 
عدس�ی واگرا برای رفع نزدیک بیین اس�تفاده می ش�ود که در فرد بیمار، یا کرۀ چش�م بزرگ تر از حالت عادی اس�ت و یا قدرت همگرایی عدس�ی زیاد شده است )پس فقط 
اش��ال از قطر چش��م نیس��ت چون در متن سؤال از قید »قطعاً« استفاده کرده است(. / ج( درست است. عدسی همگرا برای رفع دوربیین مورد استفاده قرار می گیرد که 
به دلیل کوچک شدن چشم یا تحدب کم عدسی، تصویر اجسام نزدیک در نقطه ای پشت شبکیۀ چشم تشکیل می شود. / د( نادرست است. عدسی برای اصالح تطابق 

در پیرچمشی مورد استفاده است ولی رسیدن پرتوهای نوری به طور انمنظم به هم در بیماری آستیگماتیمس دیده می شود.
الل�ۀ گ�وش مد نظر گزینه اس�ت که در کتاب دوازده�م می خوانید که بافت غضروفی دارد ولی با پردۀ صماخ در اتصال نیس�ت. این بخش از گوش خارجی، 51 14

کاماًل بیرون از استخوان گیجگاهی است و وظیفۀ جمع آوری صدا دارد.
 گزینۀ )1( در مورد بخش تعادلی فقط دربارۀ گوش درونی اس�ت که در متن س�ؤال نمی گنجد چون متن س�ؤال در مورد بخش های گوش بیرونی می باشد. گزینۀ )2( در 

مورد مجرای شنوایی است. گزینۀ )3( در مورد اللۀ گوش و وظیفۀ آن نادرست است.  
بخش اول صورت س�ؤال، گیرنده های مژک دار بخش حلزون شنوایی و بخش دوم سؤال گیرنده های مژک دار بخش 61 14

تع��ادیل را توصی�ف می کند. همان ط�ور که می دانید در عصب خروجی از گوش، بخش ش�نوایی )حلزونی( به لوب گیجگاهی مغز 

می رود ولی بخش تعادلی آن به مخچه می رسد. 
 گزین�ۀ )1(: مادۀ ژالتینی در بخش تعادیل برای تحریک گیرنده های تعادلی خمش دارد ولی مادۀ ژالتینی بخش 
حلزون�ی ب�رای تحریک این گیرنده ها خمش ندارد بلکه فقط لرزش دارد. / گزینۀ )2(: هر دو گیرندۀ ش�نوایی و تعادلی گوش، با 
دندریت یاخته های عصبی متصل به آن ها در ارتباط هس�تند )نه آکس��ون ها(. / گزینۀ )3(: گیرنده های بخش حلزونی همان طور 

که در شکل مقابل هم می بینید، به هم فشرده و متصل نیستند و بین آن ها یاخته های غیرگیرنده نیز وجود دارد.
لرزش دریچۀ بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش درمی آورد )ب( و با لرزش این مایع، کانال های یونی یاخته های مژک دار شنوایی، باز شده و آن ها تحریک 71 11

می شوند )ج(. در ادامه خواهید دید که بخش )الف( و )د( را باید کنار بگذارید.
 قسمت )الف( این عمل قبل از ارتعاش و لرزش دریچۀ بیضی در ابتدای گوش درونی رخ می دهد زیرا در گوش میانی استخوان های کوچک وجود دارند که 
لرزش آن ها، س�بب انتقال پیام به گوش درونی می ش�ود پس )الف( اصاًل نباید در گزینه ها باش�د )رد گزینه های )2( و )4((. از طرفی با چرخش سر در بخش تعادیل، مادۀ 

ژالتینی نیز به یک سمت خم می شود )نه در بخش شنوایی!( )پس مورد )د( هم نباید در گزینه ها باشد( )رد گزینۀ )3((.
اواًل به کلمۀ درک در متن سؤال ایراد وارد نیست چون درک پیام به عهدۀ قشر مخ است ولی گیرنده های مختلف با ارسال پیام در آن نقش دارند. اگر از کلمۀ 81 13

درک بگذریم، گیرنده های شیمیایی دریافت کنندۀ بو گیرنده های بویایی هستند که آکسون آن ها با یاخته های عصبی دیگر سیناپس تشکیل می دهد. دقت کنید که بویایی 
بر درک حواس بویایی و چشایی اثر دارد ولی گزینۀ )3( فقط درک بو را خواسته است.

 گزینۀ )1(: گیرنده های شیمیایی مؤثر در دریافت مزۀ غذا، گیرنده های چشایی و بویایی هستند که گیرنده های بویایی مایعی مخاطی در اطراف خود دارند ولی با 
مولکول های هوا تحریک می شوند. / گزینۀ )2(: گیرنده های تعیین وضعیت درون ماهیچه های اسکلتی و زردپی ها و کپسول پوشانندۀ مفصل قرار دارند که برخالف گوش درونی، 
هیچ کدام در ارتباط و تماس با مایع ژالتینی نیستند. / گزینۀ )4(: گیرنده های مخروطی چشم منظور است که حساسیت کمی به نور دارند چون فقط در نور زیاد تحریک می شوند. 

C

B

B

نکته

C

A

A

C

B



5 در بیماری نزدیک بینی، فاصلۀ لکۀ زرد تا عدسی به علت بزرگ بودن کرۀ چشم بیشتر شده است. در این افراد تصویر اجسام دور، در جلوی شبکیه یعنی در 91 13
زجاجیه که ماده ای ژالتینی است تشکیل می شود.

 گزینۀ )1(: توضیح مربوط به بیماری آس��تیگماتیمس اس�ت که پرتوهای نور به صورت نامنظم به هم رس�یده و روی یک نقطۂ ش�بکیه متمرکز منی ش��وند. /
گزینۀ )2(: در پیرچش�می انعطاف پذیری عدس�ی دچار اختالل ش�ده است. در این افراد تطابق دچار اشکال می شود. / گزینۀ )4(: هم در دوربینی و هم در نزدیک بینی در 

همگرایی عدسی اختالل ایجاد شده است ولی استفاده از عینک برای جبران عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی در آستیگماتیسم است نه دوربینی یا نزدیک بینی.
منظور سؤال گیرنده های دمایی است که برخالف گیرنده های وضعیت موجود در زردپی ها به هیپوتاالموس که مرکز تنظیم دمای بدن است، پیام می فرستند 101 12

چون پیام گیرنده های وضعیتی به مخچه ارسال می شود.
 گزینۀ )1(: گیرنده های دمایی دارای پوشش پیوندی هستند در حالی که گیرنده های درد، برهنه یا فاقد پوشش هستند. جمله اگر به صورت برعکس بود، 
درست می شد. / گزینۀ )3(: گیرنده های حواس پیکری، انتهای دندریت هستند ولی اعصاب پیکری، از نوع حرکتی بوده و گیرندۀ آن ها در غشای تارهای ماهیچۀ اسکلتی 

قرار دارد. / گزینۀ )4(: گیرنده های فروسرخ در مار زنگی در زیر هر چشم قرار دارند )درون چشم آن ها گیرندۀ نوری وجود دارد(.
در تست های مقایسه ای برخی مواقع طوری طرح می شوند که شما در مورد یک قسمت آن اطالع ندارید ولی با توجه به قسمت دیگر می توانید آن عبارت 

را رد کنید )مثل گزینۀ )1( این سؤال(.
تنظیم فشار خون و ضربان قلب در ساقۀ مغز، توسط بصل النخاع کنترل می شود ولی تنظیم انعکاس ماهیچۀ دست و پا با نخاع است )نه بصل النخاع(. 111 13

 گزینۀ )1(: درست است. بخشی از ساقۀ مغز که با افزایش یون کلسیم در تارچه ها سبب انقباض دیافراگم می شود و عمل دم را آغاز می کند، بصل النخاع 
است. این مرکز عصبی، سبب تنظیم برخی انعکاس ها مثل بلع و سرفه نیز می شود. / گزینۀ )2(: درست است. پل مغزی مانع شروع دم جدید و باعث توقف دم است که 
به همراه بصل النخاع در هماهنگی اعصاب خودمختار در گردش خون نیز تأثیر دارد )زیس��ت دهم فصل 4(. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. مغز میانی بخش�ی از ساقۀ مغز 

است که در درک شنوایی، بینایی و حرکت مؤثر است. این مرکز به پل مغزی که مدت زمان دم را تعیین می کند، متصل است.
بین مش�یمیه و عنبیه حلقۀ جمس مژگاین قرار دارد که از ماهیچه های صاف اس�ت اما امکان ندارد حاوی عنبیه )بخش رنگین( یا مش�یمیه  باش�د که حاوی 121 13

رنگدانۀ چشم هستند.
 گزینۀ )1(: ماهیچه های جس�م مژگانی، صاف هس�تند که یاخته های رش�ته ای تک هسته ای دارند. / گزینۀ )2(: تارهای آویزی رشته هایی هستند که جسم 

مژگانی را به عدسی متصل می کنند. / گزینۀ )4(: ماهیچه های جسم مژگانی با انقباض خود سبب افزایش همگرایی عدسی می شوند.
در بخ�ش دهلی�زی، گیرنده های تعادلی در مجاری نیم دایره قرار می گیرند که دارای یاخته های مژک داری هس�تند ک�ه در دندریت متصل به آن ها، با خمش 131 14

مژک ها و تحریک گیرنده ها پتانسیل عمل یا پیام حسی ایجاد می شود.
 گزینۀ )1(: اگر به شکل کتاب دقت کنید، مژک های یاخته های گیرنده در بخش تعادلی گوش درون یک مادۀ ژالتینی هستند. / گزینۀ )2(: عصب تعادلی اجتماع 

آکسون هایی است که پیام را به مخچه منتقل می کنند نه دندریت. / گزینۀ )3(: لرزش دریچۀ بیضی باعث تحریک گیرنده ها در بخش حلزوین گوش می شود نه بخش دهلیزی.

موارد )الف( و )ب( بین گیرنده های شنوایی و بویایی مشترک است.141 12
اگر به تصاویر هر دوی این گیرنده ها در کتاب درسی دقت کنید، بین یاخته های پوششی فاقد مژک قرار دارند )امیدوارم که با گیرنده های بویایی و چشایی قاطی نکرده باشید!(.
گیرن�دۀ بویای�ی اولین س�یناپس خ�ود را در لوب بویایی بین آکس�ون گیرنده با دندریت یاخت�ۀ بعدی برقرار می کند. در مورد حس ش�نوایی نیز، گیرندۀ حس�ی که یاختۀ 

غیرعصبی است ابتدا پیام الکتریکی را به دندریت متصل به خود منتقل می کند )انتقال را با هدایت اشتباه نگیرید(.
 ج( گیرنده ه�ای بویای�ی ب�ر درک مزۀ غذا تأثیر دارند ولی گیرنده های ش�نوایی ندارند. / د( براس�اس نوع محرک، گیرنده های ش�نوایی در گروه مکانیکی و 

گیرنده های بویایی در گروه شیمیایی قرار می گیرند.
منظور از این بخش از چشم که یاخته های آن دارای مادۀ حساس به نور هستند، شبکیه می باشد که این الیه با زاللیه که مایع تغذیه کنندۀ عدسی است تماس ندارد.151 13

 گزینۀ )1(: شبکیه بخش دارای یاختۀ گیرندۀ نور است ولی مشیمیه الیۀ رنگدانه دار و پر از مویرگ خونی می باشد. / گزینۀ )2(: مادۀ حساس به نور برای 
ساخته شدن به ویتامین A نیاز دارد )نه برای تجزیه شدن!(. / گزینۀ )4(: تغییر قطر مردمک تحت تأثیر میزان نور و اعصاب خودمختار است نه مادۀ حساس به نور.

گیرندۀ قرار گرفته در پاهای جلویی جیرجیرک همانند گیرندۀ موجود در خط جانبی ماهی از نوع گیرنده های مکانییک است. 161 12

 گزینۀ )1(: مار زنگی پرتوهای فروسرخ اتبیده شده از شکار نه بازتابیده شده را دریافت می کند. / گزینۀ )3(: مگس در موهای پای خود گیرندۀ شیمیایی 
حسی دارد ولی پردۀ صماخ ویژۀ اندام حرکتی در پاهای جلویی جیرجیرک ها می باشد. / گزینۀ )4(: هر واحد بینایی زنبور تصویر کوچکی از میدان بینایی را به مغز می فرستد 

تا دستگاه عصیب جانور این تصاویر را یکپارچه کند.
حرکت چرخش�ی چش�م توسط ماهیچه های دور چشم انجام می شود که مخطط اسکلیت و ارادی هس�تند. این ماهیچه ها قدرت تجزیۀ کامل گلوکز را در تنفس 171 14

هوازی دارند و یا به صورت ناقص ضمن تخمیر در تنفس بی هوازی به تولید الکتیک اسید می پردازند.
 گزینۀ )1(: نادرست است. افزایش همگرایی عدسی با کمک ماهیچه های صاف جمس مژگاین صورت می گیرد که تحت کنترل اعصاب سمپاتیک و فاصلۀ 
جس�م تا چش�م هس�تند ولی برخالف ماهیچه های عنبیه، فعالیت آن ها به شدت نور ارتباطی ندارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. افزایش قطر مردمک با کنترل اعصاب 
خودمختار اس�ت ولی این اعصاب از نقطۀ کور وارد چش�م نمی ش�وند. دقت کنید که نقطۂ کور محل خروج عصب بینایی یم ابش��د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. تنظیم 
خون رسانی به مویرگ ها از طریق سرخرگ های کوچک است. از سال قبل به یاد دارید که در سرخرگ های کوچک، الیۀ کشسان در آن ها ضخامت کمتری از الیۀ ماهیچه ای 
صاف دارد و این موضوع س�بب عدم تغییر قطر زیاد آن ها با ورود خون ش�ده و تنظیم کنندۀ خون ورودی به آن ها می باش�د. در ضمن دقت کنید که مویرگ ها که با بندارۀ 

خود سبب تنظیم خون رسانی به بافت ها می شوند، در جدار خود دارای الیۀ کشسان و ماهیچه ای نیستند.  
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یاخته های غیرگیرن�ده در بخش تعادلی 181 13
گ�وش )بدون در نظر گرفتن یاخته های عصبی( با 
مایع درون مجرای نیم دایره در تماس هس�تند ولی با 

مادۀ ژالتینی در تماس نیستند )شلک 3(. 
 گزینۀ )1(: در الیۀ شبکیه یاخته های 
اس�توانه ای و مخروط�ی گیرن�ده به هم�راه چند الیه 
یاخت�ۀ عصبی قرار دارن�د. یاخته ه�ای غیرگیرنده در 
چش�م در زیر الیۀ گیرنده ها ق�رار دارند. دقت کنید 
که الی�ه ای که مس�تقیمًا از گیرنده ها پی�ام می گیرد، 
خود ب�ا الیۀ بعدی س�یناپس می زند و آکس�ون الیۀ 
 بعدی، عصب بینایی را تش�کیل می دهد )شلک 1(. /

گزینۀ )2(: یاخته ه�ای غیرگیرنده در بخش حلزونی 
گ�وش درون�ی در مج�اورت گیرنده ه�ا هس�تند ک�ه 
آن ها با پوش�ش ژالتینی اتصالی ندارند )ش��لک 2(. / 
گزینۀ )4(: در جوانۀ چش�ایی، یاخته های پشتیبان با 

یاخته های عصبی در تماس نیستند )شلک 4(.

C= یاخته های گیرنده نوری191 d= زجاجیه،  = عدسی،  ,B a A= قرنیه،  در این دو شکل:  12

فقط مورد )د( صحیح می باشد.201 14
 الف( نادرس�ت اس�ت. جیرجیرک حرشه ای با گیرنده مکانییک صوتی در پا و واحدهای بینایی متعدد در چش�م مرکب می باش�د. / ب( نادرست است. مغز 
در حش�رات از جوش خوردن چند گره عصبی ایجاد ش�ده اس�ت که در این جانوران، همولنف بدون قدرت حمل گاز تنفسی می باشد. / ج( نادرست است. حشرات، جذب 

غذا در معده و ترشح مادۀ آلی اوریک اسید از همولنف به لوله های مالپیگی ته باز دارند. / د( درست است. مار زنگی گیرنده فروسرخ دارد که قلب چهار حفره ای دارد.
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