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حواس فصل دوم

فقط مورد )ج( درست می باشد.11 12
 الف( نادرس�ت اس�ت. گیرنده حسی یک یاخته یا قسمتی از آن می باشد که پیام عصبی تولید می کند ویل حمتًا نباید یاخته عصیب ابشد. )مثالً در کتاب درسی 
به صورت قاطع فقط گیرنده های حس پیکری و بویایی را از نوع یاختۀ عصبی مطرح کرده اس��ت.( / ب( نادرس�ت اس�ت. هر گیرنده با محرک مخصویص تحریک می شود و 

دقت داشته باشید که برای تحریک باید انرژی محرک نیز کافی باشد. مثاًل صدای بسیار ضعیف را نمی شنویم.

ج( درست است. یاخته های مختلف بافت عصبی و گیرنده های حسی
نیز برحسب محرک خود انواع گوناگون دارند

یاختۀ بافت عصبی

یاختۀ عصب�ی
حسی

حرکتی
رابط

یاختۀ پشتیبان

میلین ساز
بیگانه خوار دفاعی

تنظیم آب سیتوپالسمی
داربست یاختۀ عصبی

انواع گیرندۀ حسی

شیمیایی
نوری

مکانیکی
دمایی

درد
د( نادرست است. گیرنده های حسی برحسب نوع محرک )نه محل اثر محرک!( به 5 نوع مختلف که در )ج( توضیح داده شده طبقه بندی می شوند.

2114

محرک های مختلف سبب تغییر نفوذپذیری غشای گیرنده ها به یون ها شده و پتانسیل غشای آن را تغییر می دهند. دقت کنید که گیرنده تحت تأثیر محرک تحریک 
می ش�ود و به ایجاد پیام عصبی یا پتانس�یل عمل می پردازد یعنی باید کانال های دریچه دار س�دیمی در گیرنده باز ش�وند )توجه کنید که تغییر پتانسیل عمل معنی ندارد. ایجاد 

پتانسیل عمل، نوعی تغییر پتانسیل غشا است(.

محرک ممکن اس�ت س�بب تغییر شکل مکانیکی در پوش�ش دور گیرنده شود )مثل پوشش دندریت اطراف گیرنده های فشار( ولی همواره در هر نوعی سبب تغییر 
پتانسیل الکتریکی در گیرنده )به واسطۀ باز کردن اکنال های دریچه دار سدیمی آن( و سپس یاختۀ عصبی متصل به آن می شود.

3114

گیرنده دمایی در برخی سیاهرگ های بزرگ وجود دارد و ارتباطی به تنظیم فشار خون ندارد. سرخرگ ها گیرنده های درد و شیمیایی دارند. از طرفی در سال دهم و فعالیت 
کتاب زیست یازدهم در این قسمت خواندید که برای حفظ فشار سرخرگی، تحریک گیرنده های مکانیکی و شیمیایی با مکانیسم انعکاسی صورت می گیرد.

 گزینۀ )1(: درست است. گیرنده که ایجادکننده پیام عصبی است می تواند یک یاخته یا قسمتی از آن باشد. مثاًل در حواس پیکری، انتهای دندریت یاختۀ 
عصبی به عنوان گیرنده استفاده می شود ولی در چشایی کل یاختۀ گیرنده قرار گرفته در البه الی یاخته های پشتیبان به عنوان گیرنده حس می باشد. / گزینۀ )2(: درست 
2O و گیرنده های فشاری حساس به فشار خون دارند. / گزینۀ )3(: درست است. پردازش اولیۀ  است. سرخرگ ها مثل آئورت، گیرنده های شیمیایی حساس به کاهش 

اغلب حواس در تاالموس ها که بخشی قرار گرفته در باالی ساقۀ مغز می باشند انجام می شود.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. منظور سؤال گیرندۀ فشار در پوست بوده است.41 11
گیرنده فشار، انتهای دندریت حسی می باشد که درون پوشش چند الیه ای از بافت پیوندی با قدرت انعطاف قرار دارد. دقت کنید که در بافت پیوندی فضای بین یاخته ای 

زیاد است و از طرفی در گیرندۀ فشار، یک دندریت با قابلیت تغییر شکل وجود دارد که در اطراف آن پوشش چندالیه ای قرار دارد )درستی ب(.
 الف( یاختۀ گیرنده فشار انتهای دندریت یک یاختۀ عصبی است و دقت کنید که بافت پیوندی چندالیه ای اطراف دندریت و این یاخته به عنوان محافظ 
 می باشد. / ج( در تحریک گیرنده فشار، پوشش اطراف دندریت فشرده شده و تغییر شکل می دهد و سپس تغییر شکل دندریت، سبب ایجاد پتانسیل الکتریکی می شود. / 

د( دندریت گیرنده فشار، حاوی میلین می باشد و هدایت جهیش دارد نه نقطه به نقطه!!
اط�راف گیرنده دندریتی فش�ار، پوشش�ی از بافت پیوندی انعطاف پذی�ر چندالیه ای وجود دارد که انته�ای آن واجد میلین 51 12

می باشد )نادرستی گزینۀ )4((. بافت پیوندی انعطاف پذیر به جز در غضروف در بافت پیوندی سست نیز دیده می شود. از زیست دهم 
به یاد دارید که این بافت، مادۀ زمینه ای ش�فاف، بی رنگ، چس�بنده و مخلوطی از انواع مولکول های درش�ت مانند گلیکوپروتئین دارد 
)درستی گزینۀ )2((. یاخته های بافت پیوندی برخالف بافت پوششی به هم فشرده نمی باشد و روی غشای پایه ای از رشته های پروتئینی 

و گلیکوپروتئینی قرار ندارند )نادرستی گزینه های )3( و )1((.
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37 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.61 14
 الف( نادرس�ت اس�ت. در اثر فش�ار، بافت پیوندی اطراف تک دندریت درون آن تغییر مکانیکی می کند و به دنبال آن خود دندریت با تغییر ش�کل، دچار 
تغییر پتانسیل الکتریکی می شود ولی دقت کنید که فقط یک دندریت در آن وجود دارد )نه دندریت ها(. / ب( نادرست است. گیرنده دمایی پوست به دمای محیط حساس 
است ولی گیرنده دمایی برخی سیاهرگ های بزرگ به دمای خون حساس می باشند. / ج( درست است. هرگاه در گیرندۀ حسی یا یاختۀ عصبی متصل به آن پیام عصبی یا 
پتانس�یل عمل هدایت ش�ود، این هدایت نش�ان دهنده اثر محرک بوده است. / د( نادرست است. محرک ها برای هر گیرنده از جمله تماس، اختصاصی هستند مثل نور در 

تحریک گیرندۀ تماس، نقشی ندارد همچنین در صورت سازش یافتن گیرنده، با وجود محرک به میزان کافی، باز هم گیرنده، پیامی ارسال نمی کند.
شکل )الف( ایجاد پتانسیل عمل در انتهای دندریت گیرنده را نشان می دهد 71 14

ولی هنوز به پیام گره رانویه اول هدایت نش�ده اس�ت ولی در ش�کل )ب( این پیام به گره 
هدایت شده است. در شکل )ب( انتهای دندریت در حال رسیدن به پتانسیل آرامش به 
همراه بس�تن کانال دریچه دار پتاسیمی می باشد. در شکل )الف( هنوز پتانسیل عمل فقط 

در انتهای دندریت است و کانال های دریچه دار سدیمی آن باز هستند.
م�وارد )الف( و )د( نادرس�ت تکمیل می کند. وقتی هر گیرن�ده )به جز درد و با 81 12

آس��یب بافت��ی( در معرض یک محرک اثب��ت قرار بگیرد )نادرس�تی د( پیام عصبی کمتری 
)درس�تی ب( ایجاد می کند یا اصاًل پیامی ایجاد نمی کند )درس�تی ج( تا مغز فرصت پردازش پیام های مهم تری را داشته باش�د. به این پدیده س��ازش گیرنده ها می گوییم. 

 در مورد نادرستی )الف( دقت کنید که برای سازش گیرنده باید یک محرک ثابت وجود داشته باشد و در مورد )د( دقت کنید که گیرندۀ درد سازش ندارد.
9113

در پوس�ت س��ه نوع گیرندۀ اصلی درد، دما )س��رما یا گرما( و گیرنده های تماس�ی )حساس به لمس، ارتعاش و فش��ار( وجود دارد که همۀ انواع آن در نقاط دیگر بدن هم 
هستند و هر یک از آن ها، دندریت  )هایی( از یک یا چند یاختۂ عصیب هستند که اثر محرک را پس از شناسایی به پیام عصبی تبدیل می کنند )درستی گزینه های )1( و )2((. اغلب 
آن ها پوششی از ابفت پیوندی دارند که این بافت پیوندی قدرت ساخت پروتئین های مادۀ زمینه ای و رشته های خود را دارد. این غالف پیوندی برخالف بافت پوششی، فضای 

بین یاخته ای اندکی ندارد )نادرستی گزینۀ )3((.

اگر محرک های مختلف آن چنان شدید ابشند که باعث آسیب )التهاب( بافتی شوند )مثل گرما یا سرمای شدید( گیرنده های درد را نیز که فاقد غالف پیوندی هستند، 
تحریک می کنند )دقت کنید که گرمای ش��دید در صورت آس��یب بافتی، باعث تحریک گیرندۀ درد می ش��ود، نه در حالت عادی! مثالً قرار نیست در گرمای شدید محیط، محلی 

از بدن ما درد بگیرد ولی اگر این گرما سبب التهاب شود، باعث تحریک گیرندۀ درد نیز می شود( )درستی گزینۀ )4((.

موارد )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی تکمیل می کنند. براساس متن کتاب، تنها گیرنده های حواس ویژه در اندام های ویژه ای قرار دارند و نمی توان این عبارت 101 12
را برای گیرنده های حواس پیکری گفت.

 الف( نادرست است. فشار و دما از محرک ها و گیرنده های موجود در حس پیکری هستند که در اندام های مختلیف پراکنده می باشند. / ب( نادرست است. 
یاخته عصبی به عنوان گیرندۀ حس، هم در حس بویایی که از نوع حس ویژه می باشد و هم در گیرنده های حواس پیکری وجود دارد. البته دقت داشته باشید که هرکدام 
از گیرنده های حس پیکری پوست، از نوع انتهای دندریت هستند. / ج( نادرست است. گیرنده شیمیایی عالوه بر حس چشایی و بویایی که در اندام ویژه مستقر می باشند 
2O خون وجود دارد ولی گیرنده درد مربوط به حواس پیکری است. / د( درست است. حس بویایی  در دیواره سرخرگ های بدن نیز به صورت پراکنده و حساس به مقدار 
و چشایی در درک مزۀ غذا مؤثر هستند که گیرندۀ آن ها در اندام ویژه بینی و دهان وجود دارد در حالی که گیرنده وضعیی از حواس پیکری است و در اندام ها و مکان های 

گوناگون بدن مثل ماهیچه اسکلتی، زردپی و کپسول مفصلی وجود دارد.
در ش�کل م�ورد نظر ک�ه برخی گیرنده های پوس�ت را نش�ان می دهد، )ال�ف( انتهای 111 13

دندریت آزاد گیرنده درد و )ب( گیرنده فشار است. هر دو گیرنده بخیش از دندریت یاختۀ عصبی 
می باشند )نادرستی گزینۀ )1(( ولی گیرنده درد فعالیت سازشی برای تولید پیام کمتر در اثر محرک 
ثابت ندارد )نادرستی گزینۀ )4((. این گیرنده در اثر فعالیت بیش از حد محرک های سایر گیرنده ها 

در صورت ایجاد آسیب بافتی، تحریک می شود.

در مورد گزینۀ )2( دقت کنید که برحس�ب کتاب درس�ی در بزرگ س�یاهرگ ها گیرندۀ دمایی داریم ولی دلیلی بر نبودن س�ایر گیرنده ها مثل درد نمی باش�د. از طرفی 
گیرندۀ فشار خون در سرخرگ هاست.

گیرنده های حواس پیکری در مناطق متفاوت بدن وجود دارند و پیام را از راه اعصاب دارای یاختۀ عصبی حسی به مراکز عصبی مرکزی می دهند ولی اعصاب 121 13
پیکری از نوع حرکتی محیطی می باشند که پیام را از مراکز عصبی به ماهیچه های اسکلتی منتقل می کنند.

 گزینۀ )1(: اغلب گیرنده های حس پیکری در دیواره رگ ها و پوست یا درون غالف پیوندی قرار دارند و یا مثل گیرندۀ درد آزاد هستند و می توانند در البه الی 
بافت پوششی سطح پوست نیز قرار بگیرند. / گزینۀ )2(: گیرنده های حس وضعیت که مربوط به حواس پیکری هستند درون ماهیچه های اسکلتی وجود دارند. ماهیچه های 
اسکلتی تحت کنترل اعصاب پیکری محیطی می باشند. / گزینۀ )4(: گیرنده های حس وضعیت در کپسول مفصلی و زردپی نیز در بافت پیوندی رشته ای با انعطاف کم قرار دارند.

فقط مورد )ب( نادرست است )منظور سؤال تابلو داره داد می زنه که گیرندۀ تماسی پوست مد نظر است(.131 12
 الف( درست است. گیرنده شنوایی و تعادلی گوش درونی به همراه گیرنده های تماسی و وضعیتی برحسب نوع محرک خود در گروه گیرنده های مکانیکی 
طبقه بندی می ش�وند. / ب( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که گیرنده های تماس�ی در پوس�ت بخش های مختلف بدن وجود دارند ولی دلیل ندارد که همۀ آن ها در الیه های 
مختلف پوست وجود داشته باشند. اغلب آن ها فقط در الیه درونی یا درم پوست قرار دارند. / ج( درست است. بخش هایی مثل لب ها و نوک انگشتان تعداد گیرنده تماسی 

بیشتری دارند و حساس ترند. / د( درست است. گیرنده مکانیکی تماسی به لمس )تماس(، فشار و ارتعاش حساس می باشد.
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موارد )ج( و )د( درست هستند. متن سؤال گیرنده های حس وضعیت را توضیح می دهد.141 14
 الف( نادرست است. قباًل هم گفتیم که حس پیکری را با عصب پیکری اشتباه نگیرید!! گیرنده حس وضعیت مربوط به حواس پیکری است نه اعصاب پیکری!! /
 ب( نادرس�ت اس�ت. این گیرنده ها از نوع رش�تۀ حسی هستند و پیام را به مغز می دهند. رشته های عصبی حرکتی از نوع پیکری به تار ماهیچه ای پیام انقباضی می دهند. /
ج( درست است. گیرنده های حس وضعیت در بافت ماهیچه ای و پیوندی وجود دارند چون در ماهیچه اسکلتی )بافت ماهیچه ای( و زردپی و کپسول مفصلی )پیوندی 

رشته ای( وجود دارند. / د( درست است. گیرنده های حس وضعیت به کشش حساسند.
در ش�کل مورد نظر )الف( گیرنده وضعیت اس�ت که درون زردپی، کپسول مفصلی و ماهیچۀ اسکلتی قرار دارد. این گیرنده انتهای یاختۀ عصبی حسی بوده و 151 14

پیام حسی را به مغز می دهد. گیرنده وضعیتی درون ماهیچه اسکلتی در مجاور اعصاب حرکتی پیکری قرار گرفته است. دقت کنید که رشته های عصب حرکتی به گیرندۀ 
وضعیتی پیام ارس�ال نمی کنند و فقط در ماهیچۀ اس�کلتی، در مجاور آن ها قرار دارند. از طرفی به یاد داش�ته باش�ید که این گیرنده ها، خود انتهای دندریتی هس�تند و پیام 

حسی را به مخچه منتقل می کنند.
 گزینۀ )1(: اعصاب پیکری به زردپی پیامی را منتقل نمی کنند. / گزینۀ )2(: سیناپسی بین آن ها و عصب پیکری وجود ندارد. / گزینۀ )3(: این گیرنده ها، 

خود دندریت حسی هستند.
موارد )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند.161 11

 الف( درس�ت اس�ت. س�یاهرگ های بزرگ زیرین و زبرین رگ های بزرگی هس�تند که خون تیره را وارد دهلیز راست قلب می کنند. این رگ ها حاوی گیرنده 
دمایی حساس به تغییرات دمای خون می باشند. / ب( درست است. سرخرگ هایی که از آئورت انشعاب می گیرند، می توانند حاوی گیرنده های فشاری حساس به فشار 

خون )از نوع تماسی( و گیرنده درد باشند. / ج( نادرست است. گیرندۀ حسی درون سیاهرگ های دست ها و زیر قلب که حاوی دریچه النه کبوتری هستند از نوع دمایی 
می باش�ند که در هیپوتاالموس س�بب تنظیم دما می ش�وند ولی دقت کنید که گیرنده تماسی مربوط به محرک های فشار، تماس و ارتعاش می باشند. خالصۀ کالم، گیرنده 
2O و  دمایی از نوع متایس نیس��ت!! / د( نادرس�ت است. س�رخرگ ها که خاصیت ارتجاعی زیادی دارند دارای گیرنده های درد، فشار )تماسی(، شیمیایِی حساس به مقدار 

2CO می باشند ویل گیرنده دمایی و وضعیی ندارند.

گیرنده های دمایی انتهای دندریتی واقع در الیه ای از بافت پیوندی هس�تند. نوع س�طحی این گیرنده ها که مد نظر س�ؤال است، در پوست به دمای محیط و 171 11
نوع درونی آن ها در برخی س�یاهرگ ها به دمای خون حس�اس می باش�ند. دقت کنید که پوست اندامی است که هم دارای الیه سطحی از بافت پوششی )اپیدرم( و هم الیه 

داخلی از بافت پیوندی رشته ای )درم( می باشد.
 گزینۀ )2(: بافت پیوندی در الیۀ داخلی پوس�ت از نوع رش�ته ای با انعطاف کم می باش�د. / گزینۀ )3(: س�ؤال در مورد گیرنده های دمایی از نوع س��طحی 

می باشد )نه درون سیاهرگی(. / گزینۀ )4(: الکتیک اسید حاصل از تنفس بی هوازی، سبب تحریک گیرندۀ درد می شود نه دمایی!
در فعالیت این گفتار ذکر ش�ده اس�ت که درون س�رخرگ هایی مثل آئورت گیرنده فش��ار خون وجود دارد و گیرندۀ دمایی وجود ندارد و از طرفی رگی که کبد را 181 11

ترک می کند سیاهرگ فوق کبدی است که گیرنده دمایی دارد. حمتًا به یاد دارید که هیپواتالموس مرکز تنظیم دما و فشار خون یم ابشد.
 گزینۀ )3( در مورد سازش ناپذیر بودن گیرندۀ درد، رد می شود.

دنبال س�ؤال ترکیبی می گردی بیا اینجا!! منظور گیرنده های دمایی در برخی س�یاهرگ های بدن اس�ت. چون حتمًا از پارسال یادت هست که سیاهرگ ها برای 191 12
انتقال خون خود به عواملی مثل دریچۀ النۀ کبوتری، تلمبۀ تنفسی و انقباض ماهیچۀ اسکلتی محتاج هستند.

 گزینۀ )1(: درست است. پیام گیرنده های دمایی برای مرکز دما مؤثر است که هیپواتالموس می باشد که تولید انواع مختلف هورمون دارد و به عنوان مرکز 
تشنگی، گرسنگی،  خواب و فشار خون نیز انجام وظیفه می کند. / گزینۀ )2(: نادرست است. گیرنده های وضعیت سبب اطالع مغز از چگونگی قرارگیری اندام های مختلف 
نسبت به هم می شوند )نه دمایی!(. / گزینۀ )3(: درست است. گیرنده های دمایی، سازش پذیرند و در برابر محرک های تکراری ثابت تعداد پتانسیل عمل آن ها تغییر کرده 

و کمتر می شود. / گزینۀ )4(: درست است. این گیرنده ها دمایی هستند و تغییرات دمای بدن را به مرکز عصبی تنظیم دمای بدن )هیپوتاالموس( مخابره می کنند.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.201 11

 الف( نادرست است. گیرنده درد از نوع مکانیکی نمی باشد بلکه در گروهی به نام گیرندۀ دردی تقسیم بندی می شود. / ب( نادرست است. الکتیک اسید 
ماده شیمیایی دردآوری در ماهیچه های اسکلتی است )نه مثانه که صاف است!( که گیرنده درد را تحریک می کند. / ج( درست است. درد یک سازوکار حفاظتی است که 
گیرنده آن س�ازش ندارد. پس همواره پیام های آن به مغز ارس�ال می ش�ود. / د( نادرست است. دمای باال یا تحریک زیاد سایر گیرنده ها اگر سبب آسیب ابفی شود باعث 
تحریک گیرنده درد نیز می شوند )در سؤال گفتیم انسان سالم(. بازم تکرار می کنم مثاًل اگر هوا خیلی گرم بشه یا به مناطق گرم مسافرت کنیم که ما دردمون نمی گیره 

ولی اگه در اثر گرما پامون تاول بزنه، دردمون می گیره!
فقط مورد )د( صحیح است. مطابق متن کتاب عدم تغییر وضعیت در نشستن طوالنی مدت موجب تخریب پوست در نقاط تحت فشار می شود )درستی د(. 211 11

 الف( در اثر این عمل فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد ولی آس�یب در پوس�ت آن انجام ش�ده اس�ت که پوست فاقد ماهیچه است و با اعصاب 
پیکری ارتباطی ندارد. / ب( فرد تحت کنترل قش�ر مخ پاس�خ نمی دهد زیرا ناآگاهانه این عمل را انجام می دهد و یک فرایند انعکاس�ی است. / ج( محل آسیب دیده پوست 

می باشد  ولی گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسکلتی، زردپی ها و کپسول های مفصلی وجود دارد.
گیرنده های فشار پوستی و وضعیتی در کپسول مفصلی  مربوط به حس پیکری و از نوع مکانیکی می باشند.221 14

 گزینۀ )1(: گیرنده وضعیتی مربوط به حس پیکری ولی گیرنده تعادلی مربوط به حس ویژه در گوش می باش�د. / گزینۀ )2(: گیرنده ارتعاش پوس�ت همانند 
گوش از نوع مکانیکی بوده ولی در پوست مربوط به حس پیکری است. / گزینۀ )3(: گیرنده فشار خون در رگ ها است و همانند گیرنده وضعیتی مربوط به حس پیکری مي باشد.

2O می باشند )گیرنده 231 دیواره سرخرگ های بزرگ گردش عمومی خون مثل آئورت و گردنی حاوی گیرنده های فشار خون، درد و تغییرات شیمیایی حساس به  12
دمایی در برخی سیاهرگ های بزرگ وجود دارد(. گیرنده های حساس به کربن دی اکسید و کلسیم نیز، در سرخرگ های کوچک قرار دارند تا تنظیم موضعی را انجام دهند.

منظور سؤال گیرنده های متایس پوست هستند که با فشار، تماس و ارتعاش تحریک می شوند، موارد )ج( و )د( درست و )الف( و )ب( نادرست می باشند.241 12
 الف( نادرست است. گیرنده های تماسی در نوک انگشتان و لب ها بیشتر است نه اینکه گیرنده های حساس تری در این قسمت ها است. در حقیقت تراکم 
 زیاد این گیرنده ها در این مناطق س�بب حساس�یت باالی آن ها ش�ده اس�ت. / ب( نادرس�ت است. گیرنده های س�یاهرگ های بزرگ، از نوع دمایی هس�تند )نه تماسی!( / 
ج( درس�ت اس�ت. این گیرنده ها سازش پذیر هستند و سازش سبب پردازش اطالعات مهم تر توسط مغز می شود. / د( درست است. گیرنده های تماسی به فشار، تماس و 

ارتعاش حساس هستند.
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39 سرخرگ ها گیرنده درد ولی برخی سیاهرگ های بزرگ گیرنده دمایی دارند.251 12
 گزینۀ )1(: نادرست است. فشار درون رگ برای حفظ پیوستگی جریان خون فقط مربوط به رسخرگ ها می باشد زیرا سیاهرگ ها فشار خون زیاد و خاصیت 
ارتجاعی باالیی ندارند. / گزینۀ )2(: درست است. سرخرگ ها برخالف سیاهرگ ها سبب ایجاد فشار خون در بدن می شوند. / گزینۀ )3(: نادرست است. بنداره های 
مویرگی فقط در انتهای برخی رسخرگ های کوچک وجود دارند که به مویرگ تبدیل می شوند. در حقیقت این بنداره ها را بنداره های مویرگی می نامند. / گزینۀ )4(: نادرست 

است. فشار مکش قفسه سینه مخصوص عمل سیاهرگ های قفسه سینه در اثر عمل دم می باشد نه سرخرگ ها!

فقط مورد )ج( نادرست می باشد. گیرنده های حسی می توانند به انواع محرک های درونی و بیرونی پاسخ دهند.11 13
علت درس�تی الف و ب( گیرنده های حس�ی انواع گوانگون دارند و در سراس�ر بدن وجود دارند و س�بب ایجاد پیام عصبی و ارسال آن توسط یاختۀ عصبی حسی به نخاع و 

مغز )بخش مرکزی دستاگه عصبی( می شوند. گیرنده ها یاخته یا قسمتی از یک یاخته تمایز یافته می باشند که سبب ایجاد پتانسیل عمل می شوند.

محرک فشار، باعث تغییر شکل پوشش پیوندی چند الیه ای اطراف گیرنده فشار می شود. در پی این عمل دندریت تحت فشار قرار گرفته درون گیرنده نیز تغییر شکل 
داده و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی می شود. گیرنده، انتهای دندریت یاختۀ عصبی حسی می باشد )درستی د(.

در بی�ن حس ه�ای مختلف، گیرندۀ درد س�ازش ندارد و نخاع )طناب عصبی پش��تی( نیز مرکز پردازش نمی باش�د )نادرس�تی گزینه های )1( و )4((. س�ازش 21 12
گیرنده هایی مثل فشار و … سبب می شود که پیام های بی اهمیت کم تری به مغز برسد و مغز فرصت بهتری برای پردازش سایر اطالعات مهم تر داشته باشد. 

 در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که سازش سبب عدم حس لباس روی بدن می شود )نه حس کردن آن!(.
ح�واس پیکری دارای گیرنده هایی در سراس�ر بدن می باش�ند که پیام حس�ی را به اعصاب مرکزی منتقل می کنند ولی اعص�اب پیکری از نوع حرکتی محیطی 31 13

هس�تند که پیام حرکتی را از اعصاب مرکزی به صورت ارادی یا انعکاس�ی به ماهیچه اس�کلتی می دهند )نادرس�تی گزینه های )1( و )4((. هر دو قسمت پیکری )حواس و 
اعصاب( با اندام های مختلف در ارتباط هستند و در ماهیچه اسکلتی گیرنده دارند. مثاًل اعصاب پیکری با ماهیچه اسکلتی سیناپس برقرار می کنند و از طرفی حواس پیکری 

نیز در ماهیچه اسکلتی گیرنده وضعیتی دارند و پیام را از آن ها می گیرد )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )3((.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند.41 13

گیرنده های حس پیکری در اندام های مختلف بدن وجود دارند )نادرس�تی ج( و از انتهای دندریتی یاختۀ عصبی تش�کیل ش�ده اند. قسمتی که به عنوان گیرنده است، 
اغلب درون پوششی از بافت پیوندی می باشد که میلین دار و دارای گره رانویه است )درستی الف(.

قسمت میلین ساز، یاخته پشتیبان یا نوروگلیا می باشد )نادرستی ب و د(.

منظور صورت سؤال گیرنده های مکانیکی از نوع متایس است )یعنی گیرنده های حساس به فشار، تماس و ارتعاش( که برحسب نوع محرک،  گیرنده های 51 13
تماسی نیز همانند گیرنده های حس وضعیت، از نوع مکانیکی هستند.

 گزینۀ )1(: در اینجا تفاوت س�یاهرگ های بزرگ با س�رخرگ ها در داش�تن گیرنده های دمایی می باش�د )نه تماس��ی!(. / گزینۀ )2(: گیرنده های تماس�ی 
سازش پذیرند پس با قرارگیری در معرض محرک ثابت تعداد پیام عصبی در آن ها تغییر می کند و کاهش می یابد. / گزینۀ )4(: گیرنده های حس وضعیت ماهیچه به تغییر 

طول ماهیچه حساس هستند نه گیرنده های تماسی! 
ترکیبی ترکیبی!!! نبود؟! بریم سر وقت نکته:61 11

اگر از زیس�ت دهم به یاد داش�ته باش�ید، حرکت خون در س�یاهرگ های دس�ت و زیر قلب با 
مشکل مواجه می باشد چون باید برخالف نیروی جاذبه زمین خون را باال ببرند. عواملی مثل تلمبه 
تنفس�ی در دم، انقباض ماهیچه ها و دریچه النه کبوتری به جریان خون س�یاهرگی کمک می کنند. 
در این س�ؤال دقت کنید که انقباض ماهیچه های اس�کلتی که س�یاهرگ دس�ت ها و زیر قلب را در 
برگرفته اند س�بب تغییر طول و کش�ش آن ها ش�ده و دریچه های النه کبوتری را باز می کند در این 

حالت گیرنده وضعیتی درون ماهیچه نیز تحریک می شود.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.71 13
 الف( نادرس�ت اس�ت. وظیفۀ گیرنده ها دریافت اثر محرک و انتقال آن به مراکز عصبی برای ادراک اس�ت. در ضمن اینکه صدا محرک گیرنده های حس 
پیکری نیست بلکه محرک حس شنوایی از حواس ویژه می باشد و نمی تواند عبارت سؤال را درست تکمیل کند. / ب( درست است. گیرنده های حس وضعیت امکان ندارد 
که سبب تغییر طول یا کشش ماهیچه شوند. در حقیقت این تغییر کشش ماهیچه است که سبب تحریک گیرنده های حس وضعیت می شود. / ج( نادرست است. منظور 
گیرنده های درد است که امکان دارد توسط محصوالت درون یاخته ای مثل الکتیک اسید تولید شده در ماهیچه ها تحریک شوند )الکتیک اسید محصول تنفس بی هوازی 
در یاخته های ماهیچۀ اس��لکتی می باش��د(. / د( نادرس�ت اس�ت. باز هم منظور گیرنده های درد است که عالوه بر س�ازوکار حفاظتی، امکان دارد سبب انجام فعالیت های 

غیر ارادی مثل انعکاس ها شوند یا همان طور که در کتاب عنوان شده است، آسیب پوست در اثر نشستن طوالنی مدت سبب تغییر فرد به صورت ناخودآگاه می شود.
در زردپی های دو س�ر ماهیچه، کپس��ول مفصیل )در مفاصلی مثل زانو()رد گزینۀ )1(( و درون ماهیچه اس�کلتی، گیرنده های وضعیی وجود دارند که همانند 81 13

گیرنده ارتعاشی و تماسی و فشار از نوع مکانییک می باشند. این گیرنده ها در هنگام حرکت و سکون، پیام وضعیتی بدن را به مغز ارسال می کنند )نادرستی گزینۀ )2((.
 گزینۀ )4( در مورد گیرندۀ درد می باشد که با آسیب بافتی تحریک می شود )نه کشش(.
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ش�کل مورد نظر بیانگر گیرنده فش�ار و پوش�ش چند الیه ای اطراف آن است. گیرنده فش�ار عالوه بر اینکه در بخش 91 12
عمقی الیه درونی پوس�ت وجود دارد، در س�رخرگ هایی مثل آئورت نیز دیده می ش�ود. بخش )الف( الیه های پیوندی انعطاف پذیر 
اطراف گیرنده را نش�ان می دهد و بخش )ب( دندریی در حال آرامش اس�ت که در صورت ایجاد پتانس�یل عمل، پیام عصبی را در 

طول یاختۀ عصبی به سمت جسم یاخته ای هدایت می کند.

خیلی خیلی خوب به این سؤال دقت کنید! منظور سؤال دستگاه عصبی محیطی با دو بخش حیس و حرکی است که بخش حرکتی خود دارای دو بخش پیکری 101 13
و خودمختار اس�ت و بخش خودمختار ش�امل اعصاب س�مپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد )در این س��ؤال باید به فعالیت و مقایسۀ بخش حسی و حرکتی توجه کنید و تمام!( 

که فقط عبارت )الف( به درستی تکمیل می کند.
در این عبارت دقت کنید که اگر قسمت اول در مورد اعصاب خودمختار و قسمت دوم در مورد پیکری بود، هر دو مربوط به اعصاب حرکتی می باشند. 

 الف( درست است. قسمت اول این عبارت از طریق بخش حیس است ولی قسمت دوم عبارت در مورد بخش حرکتی )خودمختار( است که در انقباض نوعی 
ماهیچۀ صاف سرخرگی برای خون رسانی به ماهیچۀ دوسر ران دخالت دارد. / ب( نادرست است. هر دو بخش عبارت )ب( در مورد بخش حرکی دستگاه عصبی محیطی 
می باش�د. الزم به ذکر اس�ت که اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیت های حیاتی بدن در ش�رایط مختلف نقش دارند که در انعکاس های ماهیچه ای اس�کلتی نقش ندارند 
ولی منظور سؤال تکرار می کنم، مقایسۀ بخش حسی با بخش حرکتی است. / ج( نادرست است. آکسون های عصب شنوایی در بخش حیس در انتقال پیام از گوش داخلی 
نقش دارند. از طرفی در ارس�ال پیام از گیرنده های درد نیز قطعًا بخش حیس مؤثر اس�ت. / د( نادرس�ت است. افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس کار سمپاتیک است که 
قطعًا در تنگ کردن مردمک در برابر نور زیاد که کار پاراسمپاتیک است فعالیت ندارد. ولی باز هم دقت کنید که هر دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک مربوط به بخش 

حرکی دستگاه عصبی محیطی می باشد و به این دلیل عبارت )د( نادرست است.

حواس ویژه شامل بینایی، شنوایی، تعادلی، بویایی و چشایی می باشند که در اندام های حسی قرار دارند. گیرنده این حواس در برخی مثل بویایی از نوع یاخته 261 11
عصبی است ولی در برخی نیز مثل شنوایی یاخته غیرعصبی می باشد. این گیرنده ها پیام خود را بدون عبور از نخاع، به مغز ارسال می کنند.

گیرنده حواس پیکری، همواره یاختۂ عصیب می باشد ولی گیرنده حواس ویژه می تواند یاختۀ عصبی یا غیرعصبی باشد.

فقط مورد )ب( نادرست می باشد. منظور سؤال چمش می باشد عزیز دل!271 13
 الف( درس�ت اس�ت. کاس�ۀ چش�م، حفره ای از بافت اس�تخوانی اس�ت که نوعی بافت پیوندی با یاخته ها و مادۀ زمینه ای دارای مواد آلی و کلس�یم می باشد. / 
ب( نادرست است. ماهیچه های متصل به کرۀ چشم برخالف ماهیچه های درون چشم از نوع مخطط اسکلتی و ارادی می باشند و تحت کنترل اعصاب پیکری می باشند. )ماهیچه های 
درون چشم از نوع صاف هستند و تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشند.( / ج( درست است. بخش پل مغزی از ساقۀ مغز، در تنظیم تولید اشک برای حفاظت از قرنیه و بخش 

خارجی چشم نقش دارد. / د( درست است. بافت چربی که بیشترین ذخیره انرژی را دارد روی کرۀ چشم و زیر ماهیچه ها قرار دارد و باعث محافظت از کرۀ چشم می شود.
در مورد هر عبارت می توانید از شکل مقابل استفاده کنید:281 14

 گزینۀ )1(: درس�ت است. حلقۀ مورد نظر جسم مژگانی است که از پشت 
به مشیمیه متصل است ولی از جلو با زاللیه ارتباط دارد ولی با قرنیه )پردۀ شفاف خارجی( 
در ارتباط نیس�ت. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. عنبیه یا همان بخش رنگین چش�م که در 
 امت�داد حلق�ۀ ماهیچه ای جس�م مژگانی اس�ت از طرفین خ�ود با زاللیه در ارتباط اس�ت. / 
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. منظور عدس�ی چش�م است که از پش�ت با زجاجیه ولی از جلو 
با زاللیه در تماس اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تارهای آویزی با مش�یمیه ارتباط 

مستقیم ندارند ولی از جلو با زاللیه در ارتباط هستند.

یادآوری: دقت کنید که کتاب درسی، مشیمیه را کل الیٔه میانی چشم نمی داند بلکه الیٔه میانی را مجموعه ای از مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه در نظر می گیرد.

در شکل مورد نظر )الف( ماهیچه اسکلتی ارتباط دهنده چشم به کاسۀ چشم، )ب( جسم مژگانی حاوی ماهیچه صاف، )ج( عنبیه با ماهیچه های صاف حلقوی 291 13
و شعاعی و )د( رگ های خونی چشم می باشند که ماهیچه صاف دارند.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اس�کلتی )الف( از 
جمله اطراف چش�م وجود دارد. / گزینۀ )2( و )4(: نادرس�ت است. به جز )الف( که ماهیچه 
اسکلتی و تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری می باشد سایر ماهیچه های درون چشم از نوع 
 صاف و تحت کنترل اعصاب خودمختار می باش�ند. از طرفی انعکاس ناآگاهانه در همۀ آن ها
وجود دارد. / گزینۀ )3(: درست است. فقط ماهیچه های اسکلتی )الف( تحت کنترل اعصاب 

پیکری می باشند و سایر موارد ماهیچه های صاف و تحت کنترل اعصاب خودمختار دارند.
واال قراره از این ش�کل تس�تی طرح نشه! ولی یادت باشه که نور ابزتابیده شده از اجسام توسط یاخته های گیرنده نوری چشم که در خارجی ترین بخش شبکیه 301 11

می باشند، جذب می شوند و نور را تشخیص می دهند ولی تشخیص تصویر و تفسیر نور در قشر مخ صورت می گیرد.
اترهای آویزی عواملی هستند که عدسی را به جسم مژگانی حاوی ماهیچۀ صاف متصل می کنند. این تارها از جلو نزدیک عنبیه و از پشت در مجاورت زجاجیه 311 11

می باشند )اما با آن ها تماس ندارند(. عنبیه در تنظیم قطر مردمک و زجاجیه در حفظ کرویت چشم مؤثر می باشد.
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الیه خارجی چش�م دو قس�مت صلبیه و قرنیه دارد که اش�کال در قرنیه، یکی از علل آستیگماتیس�م اس�ت. )در این الیه، بخش ش��فاف قرنیه اس��ت که از زاللیه غذا و 
اکسیژن می گیرد ولی صلبیه بخش محکم بخش خارجی چشم می باشد.(

ماهیچه های مژگانی جس�م مژگانی با عنبیه، تارهای آویزی و مش�یمیه در ارتباط مستقیم می باش�د ولی با عدسی )گزینۀ )4(( فاصلۀ کمی دارد. گزینۀ )3( در 331 11
مورد قرنیه و گزینۀ )2( در مورد شبکیه می باشدکه فاصله زیادی تا ماهیچه مژگانی ندارند ولی نقطۀ کور که محل عبور عصب بینایی است به نسبت سایر گزینه ها فاصله 

بیشتری تا این ماهیچه دارد چون در عقبی ترین بخش چشم قرار دارد.
در شکل مورد نظر )الف(، )ب( و )ج( به ترتیب معرف ماهیچه های صاف مژگانی، عدسی و تارهای آویزی می باشند.341 13

 گزینۀ )1(: درست است. )الف( جسم مژگانی است که ماهیچه های آن، به شکل حلقوی و متصل به عنبیه 
)بخش رنگین چشم( می باشند. / گزینۀ )2(: درست است. در پیرچشمی، عدسی سفت شده و انعطاف پذیری آن کم 
 می شود و در برابر انقباض ماهیچه مژگانی مقاومت می کند ولی در آستیگماتیسم عدسی یا قرنیه غیریکنواخت می شود. /
  گزینۀ )3(: نادرست است. )ج( تارهای آویزی، فقط از بافت پیوندی تشکیل شده اند و فاقد قدرت انقباض می باشند. / 
گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. الیه میانی چش�م از مشیمیه، جس�م مژگانی و عنبیه به وجود آمده است. پس عدسی و 

تارهای آویزی جزء این الیه نمی باشد.
حتمًا می دونی که نور به مخت نمی رسه! کل مسیر عبور نور در چشم: قرنیه  زاللیه  مردمک  عدسی  زجاجیه  شبکیه351 14

حتمًا یادتون هس�ت که بارها در فصل 1 گفتم که ماهیچه ها فقط برای به انقباض درآمدن به ناقل عصبی نیاز دارن! خب در هنگام تطابق، برای دیدن اش�یاء 361 11
نزدیک، انقباض ماهیچه های حلقوی جس�م مژگانی زیاد می ش�ود و باعث افزایش تحدب و قطر عدس�ی و کاهش طول آن می ش�ود پس این ماهیچه ها برای دیدن اش�یاء 
نزدیک برای تحریک ش�دن به عصب آن هم از نوع خودمختار نیاز دارند، ولی برای دیدن اجس�ام دور، ماهیچۀ مژگانی به اس�تراحت درآمده و تحدب و قطر عدس�ی کم 

می باشد. پس دقت کنید که فقط برای به انقباض درآمدن ماهیچه، به ناقل عصبی نیاز می باشد و ماهیچۀ جسم مژگانی هم، فقط به صورت حلقه ای صاف می باشد.

دقت کنید که در کتاب درسی شما، تطابق به کمک عدسی و انقباض یا استراحت ماهیچه های صاف مژگانی صورت می گیرد و عنبیه در این عمل نقشی مستقیم ندارد.

فقط مورد )د( از اعمال بخش های شفاف چشم نمی باشد.371 11

قس�مت های ش�فاف چش�م عبارتند از زاللیه، زجاجیه، عدسی و قرنیه که زاللیه مسئول غذارسانی به عدس�ی و قرنیه می باشد، زجاجیه کرویت چشم را حفظ می کند و 
عدسی و قرنیه همگرایی نور را ایجاد می کنند )گزینۀ )4( وظیفۀ عنبیه است که از مناطق شفاف چشم به حساب نمی آید(.

فقط مورد )ج( پاسخ است. مادۀ شفاف و ژله ای چشم، زجاجیه نام دارد که با عنبیه تماسی ندارد و حفرۀ پشت عدسی را پر می کند ولی به ترتیب سایر گزینه ها 381 11
با عدسی )الف(، نقطۀ کور )ب( و شبکیه )د( برخورد دارد.

ماهیچۀ عنبیه، در جلوی عدسی قرار دارد و از نوع صاف می باشد. جسم مژگانی حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه است. دقت کنید که در گزینۀ )1( زاللیه دارای 391 12
یاخته نیست. گزینۀ )3( ماهیچۀ مژگانی صاف و تک هسته ای است. در گزینۀ )4( نقطۀ کور است که دارای یاخته های عصبی و انشعابات اعصاب بینایی می باشد.

ماهیچ�ۀ عنبی�ه )بخش رنگین چش��م( باعث تنظیم قطر مردمک می ش�ود ولی ماهیچۀ ص�اف حلقوی مژگانی با انقباض خود، تحدب و قطر عدس�ی را زیاد 401 14
می کند. در این حالت طول عدسی کوتاه می شود )که برای دیدن اجسام نزدیک استفاده می شود(.

 گزینۀ )1(: عنبیه به عدس�ی توس�ط رش�ته متصل نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: برای دیدن اجس�ام دور، ماهیچۀ مژگانی به اس�تراحت درمی آید و ارتباطی به 
ماهیچه های گشادکننده یا تنگ کننده ندارد. / گزینۀ )3(: ماهیچۀ مژگانی بین عدسی و مشیمیه است که بر تنظیم قطر مردمک نقشی ندارد.

موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. منظور سؤال قرنیه است که مایع اشک حاوی آنزیم لیزوزیم روی آن قرار دارد و در دفاع غیراختصاصی نقش دارد. مقدار 411 11
این مایع توس�ط پل مغزی تنظیم می ش�ود )درس�تی الف(. قرنیه چش�م در حالت عادی تغییر نمی کند ولی همگرایی و قطر عدس�ی در تطابق تغییر می کند )نادرستی ب(. 
قرنیه مانند عدس�ی در بیماری آستیگماتیس�م می تواند پرتوها را نامنظم به هم رس�انده و تصویر ناواضحی ایجاد کند )درس�تی ج( و این قس�مت چشم توسط زاللیه تغذیه 

می شود که در حفظ کرویت چشم نقشی ندارد )نادرستی د(.
42114

الیه پر از مویرگ خونی چشم، مشیمیه است ولی انشعابات سرخرگ ورودی چشم در مجاور 
شبکیه قرار دارد.

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. عدس�ی در فضای واقع در پش�ت عنبیه قرار گرفته 
اس�ت. / گزینۀ )2(: درست اس�ت. رگ های خونی و اعصاب از نقطۀ کور به چشم وارد یا خارج 
می ش�وند. / گزینۀ )3(: درست اس�ت. پردازش و تفسیر پیام های عصبی گیرنده های چشم، در 

لوب پس سری مخ صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. بیشرت فضای چشم در پشت عدسی حاوی زجاجیه می باشد. 431 13

 الف( نادرس�ت اس�ت. انش�عابات رگ خونی ورود به چشم در زجاجیه وجود دارد. / ب( درست است. در قسمت قبل توضیح دادم. /  ج( نادرست است. 
قرنیه و عدسی از زاللیه غذا و اکسیژن می گیرند. / د( نادرست است. زجاجیه فقط با عدسی و شبکیه در تماس مستقیم است ولی مثاًل با صلبیه هیچ سطح تماسی ندارد.
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بین مشیمیه و عنبیه، جمس مژگاین با ماهیچه های حلقوی صاف وجود دارد. برای دیدن اجسام دور، این ماهیچه ها در حالت استراحت و پتانسیل آرامش قرار 441 14
می گیرند و سبب کاهش همگرایی عدسی یا باریک و دراز شدن طول آن می شود.

 گزینۀ )1(: ماهیچه جس�م مژگانی از نوع صاف می باش�ند که با اعصاب خودمختار تحریک می ش�وند ولی برای مهار آن ها نیازی به ناقل عصبی مهارکننده 
نمی باشد. / گزینۀ )2(: بخش رنگین پشت قرنیه، عنبیه است نه جسم مژگانی! / گزینۀ )3(: جسم مژگانی دو طرف عدسی، حاوی ماهیچه های حلقوی است که وقتی از 

دو طرف منقبض می شوند به عدسی فشار وارد می کنند و عدسی به صورت قطور با همگرایی زیاد درمی آید.

ناقل های عصبی مهارکننده فقط در سیناپس بین دو یاختۀ عصبی ترشح می شوند و کارایی دارند.

زاللیه و زجاجیه دو ماده شفاف چشم هستند که هیچ کدام از این دو ماده حالت جامد ندارند.451 11
الف( نادرس�ت اس�ت. فقط وظیفه زاللیه اس�ت. / ب( درست است. وظیفه هر دو عبور نور می باش�د چون مناطق شفاف هستند. / ج( نادرست است. فقط وظیفه زجاجیه 

است. / د( درست است. از ویژگی های هر دو اتصال به عدسی می باشد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. عصب بینایی از نقطۂ کور خارج می شود. در نقطۀ کور گیرنده بینایی وجود ندارد )نادرستی ب(. 461 13

این نقطه برخالف لکۀ زرد در مس�یر محور بینایی چش�م قرار ندارد و در دقت و تیزبینی نقش�ی ندارد و این ها ویژگی های لکه زرد هس�تند )نادرس�تی الف و ج( ولی این نقطه 
محل عبور رگ های خونی چشم است که درون این رگ ها بافت پیوندی خون به صورت مایع وجود دارد )درستی د(.همچنین دور عصب ها را غالفی از بافت پیوندی دربر 

گرفته است.
زاللیه باعث تغذیه قرنیه و عدسی می شود که هیچ کدام مادۀ حساس به نور ندارند. چون گیرنده های بینایی دارای مادۀ حساس به نور، در شبکیه قرار دارند. 471 11

)گزینۀ )2( در مورد عدسی، گزینۀ )3( در مورد قرنیه و عدسی و گزینۀ )4( در مورد قرنیه که روی آن را اشک دارای لیزوزیم پوشانده رد می شود(.
48112

روی قرنیه مایع ضد عفونی کننده اشک از غدد اشکی چشم ترشح می شود که در دفاع غیراختصایص نقش دارد. تنظیم ترشح این ماده در قسمتی از ساقۀ مغز به نام 
پل مغزی در باالی بصل النخاع صورت می گیرد. الزم به یادآوری است که پشت قرنیه، مایع زاللیه وجود دارد که از مویرگ خونی ترشح می شود. این مایع شفاف اکسیژن 

و مواد غذایی قرنیه و عدسی را فراهم کرده و مواد زائد آن ها را به رگ های خونی برمی گرداند.

 گزینۀ )1(: زاللیه در دفاع نقشی ندارد. / گزینۀ )3(: اشک فاقد مواد غذایی می باشد. / گزینۀ )4(: اشک از غدد اشکی ترشح می شود نه رگ خونی!
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.491 11

در این س�ؤال ابتدا دقت کنید که منظور س�ؤال از محل مورد نظر، س�وراخ مردمک می باش�د. مردمک فقط یک سوراخ در وسط عنبیه اس��ت پس فاقد ماهیچه و بخش رنگین 
می باشد )نادرستی الف و ب(. دقت کنید که این عبارات در مورد عنبیه که ماهیچه های دو طرف مردمک می باشد، صحیح هستند!!

در ادامه س�ؤال دقت کنید که عبارت )ج( صحیح اس�ت چون در نور زیاد، اعصاب پاراس�مپاتیک )آرامش بخش  پادهم حس( با انقباض ماهیچه های حلقوی عنبیه سبب 
تنگ شدن سوراخ مردمک می شوند ولی در نور کم، اعصاب سمپاتیک )هم حس(، با انقباض ماهیچه های شعاعی عنبیه سبب گشادی سوراخ مردمک می شوند )نادرستی د(.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت می باش�ند. خیلی از ش�ماها قطعًا در متن سؤال به لکۀ زرد فکر کرده اید که غلط است. صد بار گفتم که مرکز درک هر حیس، 501 13
مخ اس�ت و حاال چون اعصاب چش�م به لوب پس س�ری می رود بنابراین لوب پس رسى مخ محل درک با تش�خیص پیام های آن ها می باش�د. این لوب مخ به مخچه و لوب 

گیجگاهی و آهیانه متصل است. موارد )الف(، )ب( و )ج( در مورد ساختار چشم و لکۀ زرد یا نقطۀ کور آن است.
در بخش های مختلف چشم، عنبیه، مشیمیه و شبکیه دارای رنگدانه می باشند ولی قرنیه بخش شفاف در امتداد صلبیه است که یاخته های آن فاقد رنگدانه هستند.511 14

 گزینۀ )1(: شبکیه یاخته عصیب و غیرعصیب دارد که گیرنده های آن یا همان گیرنده های استوانه ای و مخروطی، رنگدانه دار هستند. / گزینۀ )2(: مشیمیه 
پر از مویرگ خونی است. / گزینۀ )3(: عنبیه قسمت رنگدانه دار ماهیچه ای با یاخته های منقبض شونده در پشت قرنیه است. 

منظور سؤال گیرنده های نوری شبکیۀ چشم در انسان است.521 14
 گزینۀ  )1(: نادرس�ت اس�ت. گیرنده های نوری ش�بکیه در یک الیه قرار دارند و مطابق شکل و متن کتاب با یاخته های عصبی در تماس هستند. دقت کنید 
که آکس�ون های داخلی ترین الیۀ ش�بکیه س�بب تولید عصب بینایی می ش�وند )گیرنده ها چون یاختۀ عصبی نیستند، اصاًل آکس��ون ندارند(. / گزینۀ )2(: نادرست است. با 
برخورد نور به ش�بکیه مادۀ حس�اس به نور در آن ها تجزیه می ش�ود )نه س��اخت!(. / گزینۀ )3(: نادرست است. برای ساخت مادۀ حساس به نور، ویتامین A که محلول در 
چربی اس�ت الزم می باش�د )نه تجزیۀ آن!(. همیشه در تس�ت ها به تفاوت بین ساخت )سنتز( و تجزیه )هیدرولیز یا آباکفت( توجه داشته باشید. / گزینۀ )4(: درست است. 
در نور کم، گیرنده های اس�توانه ای و در نور زیاد، مخروطی ها بیش�تر تحریک می ش�وند. این یاخته ها پس از تحریک ش�دن و تجزیۀ مادۀ رنگی آن ها، واکنش هایی را به راه 

می اندازند که سبب ایجاد پیام عصبی می شوند.
در چشم، اعصاب پیکری و خودمختار به ترتیب با ماهیچه های ارادی خارج چشم و ماهیچه های غیر ارادی داخل چشم سیناپس برقرار می کنند.531 13

 گزینۀ )1(: نادرست است. تنگ شدن مردمک فقط با پاراسمپاتیک است )اما اعصاب سمپاتیک هم درون چشم مشاهده می شوند(. / گزینۀ )2(: نادرست 
 است. سمپاتیک عصب خودمختاری است که تعداد ضربان قلب را توسط گره سینوسی دهلیزی باال می برد ولی این عصب سبب گشاد شدن مردمک در نور کم می شود. /
گزینۀ )3(: درست است. سمپاتیک عصب خودمختاری برای افزایش خون رسانی به قلب و ماهیچه های اسکلتی از جمله سه سر بازو می باشد که مردمک را نیز در نور کم، 

گشاد می کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. پاراسمپاتیک عصب خودمختاری است که مردمک را تنگ می کند و فشار خون را نیز کاهش می دهد.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. الیۀ خارجی چشم، در جلو به پردۀ شفاف قرنیه تبدیل می شود. این الیۀ خارجی همانند دو الیۀ دیگر، کل فضای پشت 541 13

عدسی را فرامی گیرد )درستی الف(.
 ب( منظور الیۀ میانی اس�ت که عنبیه و مش�یمیۀ آن رنگدانه دار هس�تند. / ج( بخش های جلوی عدسی مسئول تطابق نیستند و از طرفی درون چشم، فقط 

ماهیچه صاف وجود دارد. / د( گیرنده های بینایی در شبکیه قرار دارند یعنی در الیه ای جلوی عدسی وجود ندارند.
نور زیاد سبب تحریک اعصاب اپرامسپاتیک می شود. این اعصاب با اثر روی ماهیچه های حلقوی عنبیه آن ها را به انقباض درآورده و سبب تنگ شدن سوراخ 551 11

مردمک می ش�وند. طی این عمل و تنگ ش�دن مردمک، امکان عبور نور از آن و برخورد به عدس�ی کم می ش�ود. از طرفی انقباض و استراحت ماهیچه های عنبیه ربطی به 
تغییر تحدب عدسی ندارد )نادرستی گزینه های )3( و )4((.
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43 همه موارد نادرست می باشند.561 11
زاللیه مایع ش�فاف بین عدس�ی و قرنیه اس�ت که برخالف زجاجیه حالت ژله ای ندارد )نادرس�تی الف(. زاللیه، هم به قرنیه در جلوی مردمک و هم به عدس�ی در پش�ت 

مردمک غذا و اکسیژن رسانی می کند )نادرستی ب(. مکانیسم ورود زاللیه به قسمت جلوی کرۀ چشم ترشح از مویرگ می باشد نه تراوش!! )نادرستی ج( و مواد دفعی قرنیه 
و عدسی را به خون برمی گرداند ولی صلبیه نیز الیه خارجی چشم است که مواد آن توسط زاللیه به خون دفع نمی شود )نادرستی د(.

در ش�کل م�ورد نظر بخش )الف( نقطۀ ک�ور و محل خروج عصب بینایی و بخش )ب( لکۀ زرد می باش�د.571 12
در لکۀ زرد جزئیات اشیاء تشکیل و ثبت می شود ولی محل تفسیر آن در لوب پس سری مخ می باشد.

 گزینۀ )1(: نادرست است. نقطۀ کور فاقد گیرندۀ استوانه ای و مخروطی می باشد. / گزینۀ )2(: درست است.
 لک�ۀ زرد مق�دار زی�ادی گیرن�دۀ مخروط�ی و کمی اس�توانه ای دارد و نقطۀ ک�ور هم ک�ه کاًل گیرندۀ ن�وری ای ندارد. / 

گزینۀ )3(: نادرست است. نقطۀ کور محل عبور اعصاب و رگ های چشم می باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. تفسیر 
و درک در قشر مخ صورت می گیرد.

بیشترین تعداد گیرنده های مخروطی در لکۀ زرد دیده می شود و در کل شبکیه، تعداد گیرندۀ استوانه ای از مخروطی بسیار بیشتر است.

الیه میانی چشم حاوی مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه می باشد.581 11
 گزینۀ )1(: درست است. جسم مژگانی و عنبیه از نوع ماهیچه های صاف هستند که فاقد گیرندۀ وضعیتی می باشند ولی در این الیه، ساختار مشیمیه فاقد 
یاختۀ ماهیچه ای می باشد )گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسلکتی، زردپی و کپسول مفصلی دیده می شود(. / گزینۀ )2(: نادرست است. مشیمیه و عنبیه حاوی رنگدانه هستند که در 
 عنبیه ماهیچه صاف منقبض شونده وجود دارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. جسم مژگانی و عنبیه، دارای ماهیچۀ صاف هستند ولی عنبیه به تارهای آویزی متصل نمی باشد. /

گزینۀ )4(: نادرست است. مشیمیه پر از مویرگ خونی است ولی به عدسی متصل نمی باشد.
ماهیچه های ارادی متصل به چشم به الیۀ خارجی چشم متصل می باشند که پردۀ سفید صلبیۀ آن همانند غالف دور اعصاب، حاوی بافت پیوندی می باشد.591 11

 گزینه های )2( و )4(: منظور الیۀ میانی و داخلی است که فقط الیۀ داخلی متصل با انشعابات رگ خونی ورودی به چشم و دارای یاختۀ عصبی می باشد. / 
گزینۀ )3(: تار آویزی فقط در تماس با جسم مژگانی از الیۀ میانی چشم می باشد.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند.601 13
 اعصاب سمپاتیک )هم حس( مد نظر می باشد که به ماهیچه های اسکلتی با یاخته های چندهسته ای پیامی ارسال نمی کنند.

ماهیچه های موجود در عنبیه باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک که در وسط عنبیه قرار دارد می شوند. این عمل به ترتیب در اثر تحریک اعصاب پاراسمپاتیک 
و سمپاتیک انجام می شود که سمپاتیک برخالف پاراسمپاتیک باعث گشادی مردمک شده، تعداد ضربان قلب را زیاد می کند ولی فعالیت گوارشی را کاهش می دهد و در 

انعکاس های مربوط به ماهیچه های اسکلتی نقشی ندارند.

بخش مورد نظر عنبیه اس�ت که در امتداد مش�یمیه در دومین الیۀ نازک و رنگدانه دار چش�م قرار دارد و ماهیچه های آن از نوع صاف می باشند. عنبیه توسط 611 12
اعصاب س�مپاتیک و پاراس�مپاتیک بخش حرکتی دس�تگاه عصبی محیطی تحریک شده و به ترتیب باعث گشادی و تنگی مردمک می شوند. با توجه به شکل کتاب، پشت 
و جلوی آن با زاللیه که مایع ش�فاف اس�ت در تماس می باش�د و حتماً  به یاد دارید که زاللیه مس�ئول رساندن غذا و اکسیژن به قرنیه و عدسی است و سبب افزایش تنفس 

یاخته ای و ATPسازی در آن ها می شود.
 گزینۀ )1(: مش�یمیه پر از مویرگ و رنگدانه اس�ت )نه بخش حلقه ای به نام جس��م مژاگنی(. / گزینۀ )3(: تارهای آویزی به ماهیچه های مژگانی متصل 

هستند )نه عنبیه!(. همچنین این تارها در تغییر قطر مردمک نقشی ندارند. / گزینۀ )4(: اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک حرکتی هستند )نه حسی!(.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هستند. واال یک سال میگن 621 13

تهیۀ سؤال از این شکل مجاز نیست،  یک سال میگن هست! این برای سالی 
که میگن هس�ت! در شکل روبه رو به راحتی می توانید تشخیص دهید که به 
گیرنده های بینایی چند الیه یاختۀ عصبی متصل است )نادرستی الف و ج(. 
این یاخته های عصبی با هم سیناپس برقرار می کنند. پرتوهای نور از قسمت 
داخل چشم به سمت الیه خارجی رفته تا بخش خارجی گیرنده های بینایی که 

حاوی رنگدانه هستند را تحریک کنند )نادرستی د(.

سؤال در مورد شبکیه می باشد که شامل گیرنده های نوری )استوانه ای و مخروطی( و یاخته های عصبی است. شبکیه محل تشکیل تصویر می باشد.631 14
 گزینۀ )1(: ش�بکیه یاختۀ عصبی با ویژگی هدایت پیام و گیرنده های تحریک پذیر دارد. / گزینۀ )2(: منظور گیرنده های اس�توانه ای می باشد که در شبکیه 
وجود دارند. / گزینۀ )3(: ش�بکیه محل تش�کیل تصویر اس�ت و از خارج به مش�یمیه پر از مویرگ متصل اس�ت. / گزینۀ )4(: در لکۀ زرد،  مخروطی ها زیاد هس�تند که 

حساسیت کمی به نور دارند )نه اینکه حساس به نور کم باشند(.

نکاتیازگیرندههایبینایی
1( در ش�بکیه یاخته های اس�توانه ای در نور کم و زیاد فعال هس�تند و به همین دلیل حساس�یت آن ها به نور زیاد می باش�د. این 
یاخته ها باعث دید سیاه و سفید می شوند. تراکم استوانه ای ها در اطراف لکٔه زرد ولی مخروطی ها در خود لکٔه زرد زیاد می باشد.

2( یاخته های مخروطی فقط در نور کافی فعال اند، پس حساس�یت آن ها به نور، کم اس�ت. مخروطی ها باعث دید رنگ و جزئیات 
اشیاء می شوند و در لکٔه زرد زیاد می باشند.

3(1حجم بخش رنگدانه دار خارجی در یاخته استوانه ای از مخروطی بیشتر می باشد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.641 13
چون گیرنده های استوانه ای در نور کم نیز فعالیت دارند، پس نور کم را نیز جذب کرده و حساسیت زیادی به نور دارند )درستی ج(.

 بخش رنگین جلوی چشم عنبیه می باشد که دارای ماهیچه هایی صاف است و باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک در وسط عنبیه می شود )نادرستی الف(. 
از طرفی دقت کنید که مردمک یک سوراخ بوده و فاقد ساختار یاخته ای است )نادرستی ب(. همچنین الزم به ذکر است که بین شدت نور و تحریک گیرنده های مخروطی 

رابطۀ مستقیم وجود دارد زیرا با افزایش نور یاخته های مخروطی بیشتر تحریک می شوند )نادرستی د(.
در ش�کل های مورد نظر )الف( و )ب( به ترتیب مربوط به گیرنده های نوری مخروطی و اس�توانه ای می باشند. هسته هر 651 13

دو دارای همه ژن های یک جاندار کامل می باشد )نادرستی گزینۀ )1(( و در هر دو نوع یاخته بخش A که قسمت خارجی یاخته هاست 
محل قرارگیری ماده حس�اس به نور اس�ت که در اثر نور تجزیه می ش�ود و در هر قسمت ویتامین A برای ساخت ماده حساس به نور 

الزم است )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )3((.

در یاخته های مخروطی در نور زیاد بخش رنگدانه دار تحریک بیشتری پیدا می کند پس ژن های ساخت رنگیزه های آن بیشتر بیان 
می شوند )دوازدهم()نادرستی گزینۀ )4((.

موارد )الف( و )ج( درست می باشند یعنی نادرست نمی باشند.661 11
 الف( درست است. ادامه صلبیه در نقطۀ کور روی عصب بینایی خروجی از چشم را می پوشاند. / ب( نادرست است. اعصاب مرتبط با چشم شامل حسی 
بینایی و حرکتی مربوط به اعصاب پیکری و خودمختار است که فقط عصب حسی هر چشم از نقطۀ کور خارج می شود. / ج( درست است. چربی کرۀ چشم روی آن و زیر 

کاسۀ چشم قرار دارد. / د( نادرست است. در چشم یک الیه گیرنده نوری چشم و تعدادی الیه یاختۀ عصبی در حال ارتباط وجود دارد.
موارد )ج( و )د( درست می باشد.671 11

 الف( نادرس�ت اس�ت. مش�یمیه فاقد گیرنده بینایی است. / ب( نادرست اس�ت. گیرنده حواس پیکری دندریت یا انتهای آن است و بخشی از یک یاخته 
محسوب می شود ولی گیرنده چشم انسان یک یاختۀ کامل است. / ج( درست است. الیه های یاختۀ عصبی شبکیه برخالف گیرنده های نوری آن فاقد رنگدانه و در نتیجه 
جذب نور می باش�ند. / د( درس�ت اس�ت. یاخته های گیرنده های بینایی برای تولید پیام عصبی و یاخته های عصبی ش�بکیه برای هدایت و انتقال پیام عصبی دچار تغییر در 

وضعیت کانال های دریچه دار خود می شوند.
عدیس از زاللیه که مایع ش�فافی در س�طح خارجی آن اس�ت غذا و اکسیژن می گیرد. البته دقت کنید که قرنیه نیز از زاللیه، غذا می گیرد ولی  زاللیه در سطح 681 13

پشتی )داخلی( قرنیه قرار دارد.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. عدسی چشم به کمک تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است که این اجسام همانند حلقه ای به عنبیه و مشیمیه متصل 
می باش�ند. دقت کنید که عنبیه، مش�یمیه و ش�بکیه قس�مت های رنگدانه دار چش�م می باشند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. عدس�ی و غالف دور ماهیچه، هر دو دارای 
یاخته های تک هس�ته ای می باش�ند )این غالف از بافت پیوندی اس��ت(. / گزینۀ )3(: درست است. عدسی با صلبیه که پرده محکم چشم است در ارتباط نمی باشد. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. وظیفۀ عدسی، متمرکز کردن پرتوهای نوری روی شبکیه می باشد.
در شکل مورد نظر )الف( یاخته گیرنده نوری استوانه ای و )ب( یاخته گیرنده مخروطی می باشد.691 12

 گزینۀ )1(: نادرست است. استوانه ای ها در دید رنگ و جزئیات اشیاء نقشی ندارند. / گزینۀ )2(: درست است. یاخته استوانه ای در نور کم و مخروطی 
در نور زیاد تحریک می ش�ود. در این حالت مادۀ حس�اس به نور در بخش خارجی گیرنده ها تجزیه می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرست است. در نقطۀ کور، گیرنده های بینایی 

اصاًل وجود ندارند. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر دو نوع یاخته گیرنده نوری برای ساخت مادۀ حساس به نور خود به ویتامین A محتاج هستند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. عصب بینایی خارج شده از نقطۀ کور هر چشم حاوی آکسون های یاختۀ عصبی می باشد. آکسون، پیام را 701 13

از جس�م یاخته ای )محل سوخت وس��از یاختۀ عصبی( خارج می کند )نادرس�تی الف(. آکسون در برخی یاخته های عصبی رابط، میلین ندارد )نادرستی ب(. رشته های عصب 
بینایی براساس شکل انتهایی گفتار در مسیر خود ابتدا به کیاسما و سپس به تاالموس می روند )نادرستی ج( ولی هر آکسونی باید پیام عصبی خود را از انتهای خود به یاخته 

بعدی منتقل کند )درستی د(.
عنبیه منظور سؤال است که در تطابق، نقش مستقیم ندارد، بلکه این عدسی است که به کمک رشته هایی به نام تارهای آویزی به ماهیچه های مژگانی متصل است و 711 14

در تطابق نقش اصلی دارد. سایر گزینه ها در مورد عنبیه درست است )یادت باشه که تطابق با عدسی اکر داره!!(. از طرفی عنبیه بخش رنگین چشم است )درستی گزینۀ )2(( 
که توسط حلقۀ جسم مژگانی به مشیمیه متصل می شود )درستی گزینۀ )3((. این بخش با فعالیت ماهیچه هایش سبب تنظیم قطر مردمک می شود )درستی گزینۀ )1((.

گیرنده های اس�توانه ای در نور کم و زیاد تحریک می ش�وند و س�بب دید اجس�ام به صورت س�یاه و سفید می ش�ود ولی گیرنده های مخروطی فقط در نوِر زیاد 721 14
تحریک می شوند تا سبب دید رنگ و جزئیات اشیاء شوند.

 گزینۀ )1(: تراکم مادۀ حساس به نور و حجم آن در بخش خارجی گیرنده استوانه ای از مخروطی بیشتر است. / گزینۀ )2(: ویتامین A برای ساخت مادۀ 
حس�اس به نور در هر دو نوع گیرنده الزم اس�ت. / گزینۀ )3(: با برخورد نور به ش�بکیه ابتدا مادۀ حس�اس به نور تجزیه ش�ده و با راه اندازی واکنش هایی سبب ایجاد پیام 

عصبی توسط خود یاخته می شود )نه مادۀ حساس(.
بین ماهیچه های مژگانی و عدسی، رشته هایی به نام تارهای آویزی از بافت پیوندی وجود دارد.731 12

 گزینۀ )1(: اکسیژن رسانی و تغذیۀ عدسی توسط زاللیه از طریق انتشار است، زاللیه رگ خونی ندارد. / گزینۀ )3(: شبکیه داخلی ترین الیۀ چشم است که 
ش�امل گیرنده های نوری و یاخته های عصیب اس�ت. / گزینۀ )4(: قطر کرۀ چش�م ییک از عواملی اس�ت که تعیین می کند شعاع های نور در کجا یکدیگر را قطع کنند و تصویر 

اجسام را به وجود آورند. عالوه بر آن، تغییر همگرایی عدسی نیز در آن دخیل است.
در شکل مورد نظر بخش )الف( شبکیه، )ب( نقطۀ کور و )ج( عصب بینایی است.741 12

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. عصب بینایی اجتماع آکس��ون یاخته های عصبی اس�ت )نه دندریت ها( که ادامه صلبیه 
روی آن قرار گرفته است. / گزینۀ )2(: درست است. در نقطۀ کور اعصاب و رگ های خونی وجود دارند که در رگ های خونی هر سه 
نوع بافت پوششی، پیوندی و ماهیچه ای وجود دارد )به همراه اعصاب چهار نوع بافت می شوند(. / گزینۀ )3(: نادرست است. شبکیه 
از رگ های خونی مس�تقیمًا غذا می گیرد نه از مایع ش�فاف زاللیه که جلوی عدس�ی اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرست است. در نقطۀ کور 

گیرنده بینایی وجود ندارد.
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45 موارد )الف(، )ب( و )ج( مدنظر می باش�د. برای دیدن اجس�ام دور برخالف اجس�ام نزدیک، جس�م مژگانی و ماهیچه های آن به اس�تراحت درمی آیند و طول 751 13
عدسی زیادتر می شود )درستی د(. حتمًا به یاد دارید که جسم مژگانی، حلقه ای بین عنبیه و مشیمیه می باشد!

 ال�ف( ماهیچه ه�ای عنبی�ه در تنظی�م قطر مردمک نق�ش دارد ن�ه در تطابق و تحدب عدس�ی! / ب( عدیس چمش هم��واره همگراس��ت و واگرایی ن��دارد. / 
ج( اعصاب خودمختار در افزایش تحدب عدسی برای دیدن اجسام نزدیک مؤثر می باشند ولی برای دیدن اجسام دور نیازی به انتقال پیام از اعصاب خودمختار نمی باشد 

چون ماهیچه های مژگانی به حالت استراحت درمی آیند.
در ش�کل مورد نظر مش�خص است که پرتوهای نور از جس�م دور بازتابیده شده است. پس بخش 761 14

)الف( که جس�م مژگانی اس�ت به حالت استراحت هستند و طول عدس�ی زیاد ولی تحدب و قطر آن کم است. 
همان طور که بارها گفتم، برای به اس��رتاحت درآمدن ماهیچه، نیازی به وجود ناقل عصبی نداریم. قس�مت )ب( 
تارهای آویزی اس�ت که انقباض ماهیچه های مژگانی را به عدس�ی منتقل می کنند ولی خودشان قدرت انقباض 

ندارند )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )3((.

برای دیدن جسم دور، ماهیچه های جسم مژگانی به استراحت درآمده و طول عدسی زیاد می شود.

الیۀ خارجی چشم از دو پردۀ صلبیه و قرنیه ایجاد شده است که قرنیه با انحنای خود پرتوها را وارد بخش شفاف زاللیه می کند. این بخش از زاللیه مواد غذایی 771 14
گرفته و مواد دفعی خود را نیز به آن می دهد. 

 گزینۀ )1(: صلبیه در ایجاد آستیگماتیسم نقش ندارد. / گزینۀ )2(: اشک از غدد اشکی ترشح می شود. / گزینۀ )3(: مردمک مربوط به الیۀ میانی است 
و در وسط عنبیه قرار دارد.

خب گفتم بیماری های چشم را با یک تست ساده شروع کنیم!781 14

بیماری پیرچشمی که با کاهش انعطاف پذیری عدسی ایجاد شده است به کمک عینک های ویژه اصالح می شود.

 گزینۀ )1(: با اینکه قطر کرۀ چشم ییک از عوامل تعیین کنندۀ همگرایی نور است ولی چون اختالل در کار عدسی چشم نیز در بیماری های انکساری )مربوط 
به شکس��ت نور( نقش دارد. / گزینۀ )2(: در آستیگماتیس�م تصویر واضح به وجود نمی آید، نه اینکه اصاًل تصویری ایجاد نش�ود. / گزینۀ )3(: با زدن عینک مناس�ب در 

آستیگماتیسم، قرنیه یا عدسی یکنواخت منی شود و در واقع اصالح نمی کند، بلکه چون عینک مکمل آن است، عدم یکنواختی آن جربان می شود.
اول برو ایستگاه زیر پیاده شو!791 14

 نزدیک1بین��ی: در اف�راد نزدیک بی�ن، معمواًل قطر کرۀ چش�م بزرگ تر از حالت عادی ش�ده اس�ت. در این افراد، 
تصویر اجس�ام نزدیک، روی ش�بکیه قرار می گیرد ولی تصویر اجسام دور، جلوی شبکیه و درون زجاجیه تشکیل 
می گردد. پس برای درمان باید از عینک واگرا اس�تفاده ش�ود تا تصویر اجسام دور نیز روی شبکیه قرار گیرد )البته 
در افراد نزدیک بین ممکن اس��ت علت افزایش تحدب عدس��ی و زیادی قطر و کمبود طول عدسی هم باشد که 

در فعالیت کتاب ذکر شده است(.
دوربینی:1در افراد دوربین، چون قطر کرۀ چش�م کوچک تر ش�ده است، عدسی تصویر اجسام دور را روی شبکیه 
تش�کیل داده ولی تصویر اجس�ام نزدیک پشت ش�بکیه قرار می گیرد. برای درمان با اس�تفاده از عدسی همگرا، 
تصوی�ر اجس�ام نزدیک نیز روی ش�بکیه قرار می گیرد )البت��ه علت های دیگر دوربین��ی می تواند اکهش تحدب 

عدسی و افزایش طول و کمبود قطر عدسی باشد(. 
 تس�ت مقایس�ۀ نزدیک بینی برخالف دوربینی اس�ت که در نزدیک بین ها، برای دیدن اجس�ام دور مش�کل

پیدا می کنند.

منظور صورت سؤال، یک چشم نزدیک بین است که تصویر اجسام نزدیک روی شبکیه ولی تصویر اجسام دور جلوی شبکیه درون زجاجیه )نزدیک تر به عدسی( 801 13
تشکیل می شود و در مورد گزینۀ )4( باید بگم که عدسی چشم هم هیچ گاه واگرایى ندارد )بلکه همگرایی آن در نزدیک بینی زیاد و در دوربینی کم می شود(.

فقط عبارت )ب( صحیح اس�ت. اگر س�طح عدس�ی یا قرنیه )سطح خارجی چشم( کاماًل کروی و صاف نباش�د، فرد به آستیگماتیسم مبتال می باشد و تصاویر 811 11
ناواضح ایجاد می کند چون پرتوهای نور روی یک نقطۀ شبکیه متمرکز نمی شوند، ولی )الف( در مورد نزدیک بینی، )ج( در مورد پیرچشمی بوده و در مورد )د( دقت کنید 

که عدسی عینک وی سبب جبران عدم یکنواختی قرنیه و عدسی وی می شود ولی آن را اصالح نمی کند.
در شکل )الف( چشم طبیعی و )ب( چشم دچار آستیگماتیسم را نشان می دهد. دقت کنید که در 821 12

بیماران در آستیگماتیس�م، عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدس�ی وجود دارد. یعنی حداقل یکی از آن ها کاماًل 
کروی و صاف نیست.

در افراد آستیگماتیس�م، عینک سبب واضح ش�دن تصویر و قرارگیری آن روی شبکیه می شود ولی در بهبود 
قطر و یکنواختی قرنیه یا عدسی اثر مستقیم ندارد.

دوربینی و نزدیک بینی عالوه بر اینکه در اثر تغییر اندازۀ کرۀ چشم صورت می گیرند، می توانند در 831 11
اثر تغییر در همگرایی عدس�ی نیز ایجاد ش�وند. اما گزینۀ )1( در مورد آستیگماتیسم است که علت آن کروی و 
صاف نبودن سطح عدسی یا قرنیه می باشد و ارتباطی به اندازۀ کرۀ چشم ندارد. گزینه های )2( و )4( در مورد 

نزدیک بینی و گزینۀ )3( در مورد دوربینی درست است.
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دقت کنید که به چشم اعصاب حرکتی سمپاتیک و پاراسمپاتیک )برای تنظیم مردمک و همگرایی عدسی( وارد شده )البته نه از نقطۀ کور( و عصب بینایی حسی 841 13
نی�ز از آن خ�ارج می ش�ود، پ�س گزینۀ )3( در مورد همۀ آن ها صادق اس�ت چون در اطراف هر عصب یک غالف از بافت پیوندی وج�ود دارد. گزینه های )1( و )2( برای 

عصب بینایی و گزینۀ )4( برای اعصاب خودمختار آن است.
فقط مورد )الف( صحیح است.851 11

 الف( درس�ت اس�ت. در چش�م انس�ان عالوه بر دس�تگاه ایمنی و اس�تخوان، چهار عامل پلک ها، مژه ها، بافت چربی و اش�ک س�بب حفاظت از آن می ش�ود. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. الکتیک اس�ید مواد دفعی حاصل از تنفس بی هوازی در ماهیچه های اس�کلتی اس�ت که این بافت در قرنیه و عدس�ی دیده نمی ش�ود. / ج( نادرست است. نور 
 ابت�دا در قرنی�ه و ب�ه دلی�ل انحنای آن شکس�ته می ش�ود و س�پس وارد زاللیه، مردمک، عدس�ی و زجاجیه می ش�ود پس نور درون مردمک، قباًل در قرنیه شکس�ته ش�ده اس�ت. / 

د( نادرست است. با برخورد نور به شبکیه، ابتدا مادۀ حساس به نور، درون گیرندۀ بینایی تجزیه می شود و در پی آن طی واکنش هایی، پیام عصبی در گیرنده ها ایجاد می شود )نه برعکس(.
چشم )الف( مربوط به نزدیک بین ها است که تصویر اجسام دور به دلیل بزرگی کرۀ چشم جلوی شبکیه می افتد ولی در قسمت )ب( که چشم دوربین را نشان 861 14

می دهد، تصویر اجس�ام نزدیک به دلیل کوچکی کرۀ چش�م، پش�ت ش�بکیه قرار می گیرد. دقت کنید که تصویر اجس�ام نزدیک در نزدیک بین ها و تصویر اجس�ام دور در 
دوربین ها بدون اشکال روی شبکیه متمرکز می شود.

س�اختار چش�م در انسان و گاو مش�ابه هم می باشد و مسیر پیام های بینایی نیز مشابه است. دقت کنید که طی مسیر عصب چشم، همۀ تارها ابتدا به کیاسما 871 13
می روند و پس از آن برخی به تاالموس همان س�مت و برخی به تاالموس س�مت مقابل می روند توجه داش�ته باش�ید که در مغز کال یک کیاسما وجود دارد و در هر نیم کره 

مغز یک کیاسما مجزا دیده نمی شود. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. در ابالی چشم به نسبت پایین آن فاصله عصب چشم تا قرنیه بیشرت است. / گزینۀ )2(: نادرست است. بخش هپن تر قرنیه به سمت 
بیین می باش�د. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. از هر چش�م تارهای عصبی مربوط به گوشۀ خارجی چشم پس از کیاسما به تاالموس و لوب پس سری همان سمت می رود ولی تارهای 

خارج شده از بخش داخلی پس از کیاسما به تاالموس و نیمکرۀ سمت مقابل می روند. / گزینۀ )4(: نادرست است. همۀ تارهای عصبی چشم به کیاسما می رسند ولی برخی از آن ها 
به نیمکرۀ مقابل می روند. )توجه داشته باشید که در مغز الًک یک کیاسما وجود دارد و در هر نیم کره مغز یک کیاسما مجزا دیده نمی شود.(

پیام های بینایی به صورت زیر منتقل می شوند:881 13

لوب پس س�ری کوچک ترین لوب مغزی است و دقت کنید که پیام های ارسالی از تاالموس، ابتدا وارد بخش سفید 
مخ می شوند و در نهایت به بخش خارجی یا قشر خاکستری می رسند.

در ش�کل مورد نظر )ب( قس�مت باال و )ج( قس�مت پایین چش�م اس�ت )الف( عصب بینایی حاوی آکسون 891 11
یاخته های عصبی است که با سطح ابالیی چشم فاصله بیشتری از سطح پایینی دارد و پس از خروج به سمت مقابل می رود.

همۀ موارد درست می باشند.901 14
 الف( درس�ت اس�ت. ش�بکیه الیه بسیار نازک چشم است که با زجاجیه ش�فاف ژله ای ارتباط مستقیم دارد. / ب( درست اس�ت. عنبیه درون حلقه جسم 
مژگانی قرار دارد ولی از آن نازک تر است. / ج( درست است. ماهیچه های شعاعی عنبیه تحت کنترل سمپاتیک سبب گشادی مردمک در نور کم می شوند ولی ماهیچه های 

حلقوی آن در نور زیاد تحت کنترل اعصاب پاراسمپاتیک منقبض شده و مردمک را تنگ می کنند.
زاللیه سبب تغذیۀ قرنیه و عدسی می شود و جسم مژگانی نیز به تار آویزی متصل است.911 11

 وقتی در چشم گاو، عدسی را خارج کنیم، زاللیه حاوی رنگدانه مالنین می شود. 
 در چشم گاو جسم مژگانی به صورت حلقه ای دور محل استقرار عدسی واقع می باشد.

 گزینۀ )2(: نادرست است. حفظ کرویت چشم با زجاجیه است. / گزینۀ )3(: نادرست است. جسم مژگانی مربوط به الیۀ میاین چشم است. / گزینۀ )4(: نادرست است. 
زاللیه برخالف زجاجیه حالت ژله ای ندارد.

س�ؤال در مورد کیاس�مای بینایی می باشد و همان طور که می بینید، محل کیاس�مای بینایی در زیر لوب های بویایی و باالی مغز میانی می باشد. همچنین توجه 921 11
داشته باشید بین پل مغزی و بصل النخاع، فاصله ای نیست و اپی فیز و اجسام مخطط نیز در سطح شکمی دیده نمی شوند.

بافت چربی در چشم گاو بین ماهیچۀ کرۀ چشم قرار دارد. این بافت ذخیره کنندۀ انرژی بوده و یکی از عوامل حفاظت کننده از چشم می باشد. 931 12
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. منظور بخش اول قرنیه اس�ت که فاقد رگ خونی اس�ت. / گزینۀ )3(: نادرست است. ش�بکیه الیۀ بسیار نازک است ولی فاقد 
بخش رنگین و ماهیچه ای است. / گزینۀ )4(: نادرست است. جسم مژگانی، ماهیچۀ حلقه ای در اطراف عدسی است ولی ماهیچه های شعاعی و حلقوی ویژۀ عنبیه می باشد.

موارد )ب(، )ج( و )د( درست می باشند.941 11
 الف( نادرس�ت اس�ت. در گوش دو نوع گیرنده مکانیکی ش�نوایی و تعادلی وجود دارد 
که اولی در بخش حلزونی و دومی در بخش دهلیزی وجود دارد. / ب( درس�ت اس�ت. در گوش، بخش 
حلزون�ی )ش��نوایی( در س�طحی اپیین تر از بخ�ش دهلیزی )نیم دایره( قرار دارد. / ج( درس�ت اس�ت. 
استخوان گیجگاهی کل گوش میانی و درونی و بخش انتهای مجرای شنوایی و پردۀ صماخ را در برگرفته 
اس�ت. این پرده، رابط گوش میانی و بیرونی اس�ت. / د( درست است. شیپوراستاش در ارتباط با بخش 
میانی گوش با یکس�ان کردن فش�ار هوای دو طرف پردۀ صماخ در فعالیت لرزش�ی آن و تش�دید امواج 

صوتی نقش دارد.
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47 مجرای ش�نوایی گوش خارجی، غدد برون ریز ترش�ح کننده مواد حفاظتی دارد. بخش انتهای این مجرا در اس�تخوان گیجگاهی قرار دارد. عالوه بر این غدد و 951 14
موه�ای کرک مانن�د حفاظتی نیز در درون خود دارد. در انتهای مجرای ش�نوایی پردۀ صماخ قرار دارد )دالی��لردگزینههای )1(، )2( و )3((. ارتباط حلق با گوش میاین 

مربوط به شیپوراستاش می باشد ولی مجرای شنوایی در گوش خارجی با حلق ارتباطی ندارد )دلیلانتخابگزینۀ )4((.
فقط مورد )د( دربارۀ مجرای شنوایی که مد نظر سؤال است، صحیح می باشد. مجرای شنوایی با ترشحات غدد و موهای کرک مانند خود از ورود مواد خارجی 961 11

به گوش جلوگیری می کند )مژک ندارد( )نادرستی الف(.
 )ب( وظیفۀ اللۀ گوش است، )ج( در مورد گوش میانی و شیپور استاش است ولی عبارت )د( صحیح است چون فقط بخش انهتایی این مجرا در استخوان گیجگاهی قرار دارد.

سؤال در مورد گوش میاین است و موارد )الف( و )ج( درست می باشند.971 14
 ال�ف( درس�ت اس�ت. اس�تخوانچه های گوش میان�ی به هم مفصل ش�ده اند یک مفصل بین چکش�ی و س�ندانی و دیگری بین س�ندانی و رکابی می باش�د. /
ب( نادرست است. گوش میانی فاقد مایع ولی پر از هوا می باشد. / ج( درست است. کف استخوان رکابی )داخلی ترین( روی دریچه ای با پردۀ نازک به نام دریچه بیضی قرار 

دارد و دستۀ استخوان چکشی به پردۀ صماخ متصل است.  / د( نادرست است. موهای کرک مانند و مواد ترشحی مخصوص مجرای شنوایی گوش بیرونی هستند نه میانی!!
شیپور استاش منظور است که هوا را بین حلق که مژک دارد و در گوارش نقش دارد با گوش میانی )استخوان دار بدون مایع( منتقل می کند.981 12
سه استخوان چکشی، سندانی و رکابی در هر گوش میانی ارتعاشات را به گوش درونی منتقل می کنند. 991 13

 گزینۀ )1(: پیام های گوش درونی دو دسته هستند برخی یا به مخچه )عصب تعادلی( و برخی به لوب گیجگاهی مخ )عصب شنوایی( ارسال می شوند. / گزینۀ )2(: 
فقط بخش انتهایی مجرای گوش خارجی و کل گوش میانی و درونی در استخوان گیجگاهی قرار دارند. / گزینۀ )4(: شیپور استاش هوا را بین گوش میاین و حلق انتقال می دهد.

فقط مورد اول نادرست می باشد.1001 13
در ش�کل مورد نظر )الف( پردۀ صماخ، )ب( دریچه بیضی، )ج( شیپور استاش، )د( عصب 

تعادلی و )ه ( عصب شنوایی می باشد.
 عبارت اول: نادرس�ت اس�ت. شیپور استاش )ج( س�بب فعالیت بهتر پردۀ 
صماخ )الف( می ش�ود نه دریچه بیضی )ب(! / عبارت دوم: درس�ت اس�ت. عصب شنوایی 
به مغز میانی و برجس�تگی های چهارگانه آن برای تنظیم اعمال ش�نوایی پیام می دهد که مغز 
میانی قس�متی از س�اقۀ مغز می باش�د ولی بخش تعادلی به مخچه می رود. / عبارت س�وم: 

درس�ت اس�ت. دو طرف پردۀ صماخ، گوش بیرونی و میانی پرهوا قرار دارند ولی دریچه بیضی در س�طح خارج خود در گوش میانی پرهوا بوده و در س�مت داخل با حلزون 
گوش درونی که پر از مایع است، اتصال دارد. / عبارت چهارم: درست است. فعالیت عصب بخش تعادلی ربطی به اعمال گوش بیرونی و میانی ندارد ولی فعالیت عصب 

بخش شنوایی به لرزش پردۀ صماخ و استخوانچه های گوش میانی ارتباط دارد.
دریچه بییض منظور س�ؤال اس�ت که پردۀ نازکی اس�ت و به کف استخوان رکابی گوش میانی متصل است. این پرده از خارج با گوش میانی پرهوا و از داخل با 1011 13

گوش درونی پرمایع در ارتباط است )درستی گزینه های )1(، )2( و )4((. دقت کنید که در شکل سؤال قبل نیز می توانید مشاهده کنید که دریچه بیضی در قسمت باالیی 
و جلوی بخش حلزونی گوش درونی واقع است )نادرستی گزینۀ )3((.

فقط مورد )ب( نادرست است. ارتعاش پردۀ صماخ استخوان های کوچک گوش میانی را مرتعش می کند. گوش میاىن فاقد مایع مى ابشد ولی سایر عبارات صحیح است.1021 11
این شکل در مورد بخش حلزوین یا شنوایی گوش درونی می باشد که حاوی گیرنده های مژک دار شنوایی می باشد. عصب )الف( خارج شده از آن به مغز میانی، 1031 12

تاالموس و قشر مخ می رود.

در گوش داخلی

بخش حلزونی
در سطح پایین تری قرار دارد )نادرستی گزینۀ )1((.

مجاری عمود بر هم ندارد )نادرستی گزینۀ )4((.
گیرندۀ آن با پوشش ژالتینی در اتصال است.

بخش دهلیزی
در سطح باالتری از بخش حلزونی قرار دارد )نادرستی گزینۀ )3((.

سه مجرای عمود بر هم با مژک هایی درون مادۀ ژالتینی دارد.
برای تعادل به مخچه پیام می دهد.

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند. اگر دقیق به شکل سؤال قبل دقت کنید می بینید که مادۀ ژالتینی حلزون گوش روی گیرنده های مژک دار شنوایی 1041 13
و تعداد زیادی یاختۀ غیرمژک دار قرار دارد ولی بخش اعظم اتصال این پوشش به مژک یاخته های گیرنده می باشد. این یاخته ها فضای بین یاخته ای اندک داشته و پوششی 

هستند و زیر اغلب آن ها غشای پایه قرار گرفته است.

دندریت یاخته های عصبی فقط به گیرنده های مکانیکی حلزون گوش متصل اند.

مجاری نیم دایره مربوط به بخش دهلیزی یا تعادلی گوش می باش�د که با خم ش�دن مژک ها س�بب پتانسیل عمل و باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی در 1051 11
دندریت یاختۀ عصبی حسی می شوند. )یادته که اکنال نشتی همیشه بازه!(

با توجه به ش�کل روبه رو درمی یابید که جهت حرکت مایع مجرای نیم دایره و 1061 13
مادۀ ژالتینی یکس�ان است )نادرستی گزینۀ )2((، رشته های عصبی در ارتباط با یاخته های 

مژک دار می باشند نه مادۀ ژالتینی و مایع درون مجاری نیم دایره!! )نادرستی گزینۀ )4((.

مای�ع درون مج�اری نیم دایره )نه م��ادۀ ژالتینی( در تم�اس با یاخته های فاق��د مژک در 
بخش تعادلی می باشند )درستی گزینۀ )3((.

در ه�ر گ�وش هر 3 مجرای نیم دای�ره با 5 پایک به پایه گوش درونی متصل می ش�وند 
یعنی دو تا از مجاری یک پایه مشترک دارند )نادرستی گزینۀ )1((.
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در ش�کل مقابل مش�اهده می کنید که در زیر بخش ژالتینی 1071 14
قسمت دهلیزی گوش در همۀ قسمت های یاخته های مژک دار وجود دارد 

و فضای خالی وجود ندارد.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. بخش حلزون�ی و دهلیزی 
 گوش درونی و کل گوش میانی در اس�تخوان گیجگاهی واقع شده است. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت است. دریچه انزک گوش درونی همان دریچه بییض 
اس�ت که با لرزش استخوان رکابی مرتعش می شود نه با استخوان چکشی 
دس�ته دار! / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل مقابل بخش 

حلزونی گوش در زیر مادۀ ژالتینی فضای خالی از یاخته نیز وجود دارد.
فقط عبارت )ب( صحیح است.1081 11

 الف( نادرست است. در مجرای شنوایی، موهای کرک مانند وجود دارد )نه کرک های مومانند!(. / 
ب( درست است. گوش میانی، مفاصل بین استخوانچه ای دارد که در ابتدا پردۀ صماخ و در انتها پردۀ نازک بیضی 
دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. یکسان ش�دن فش�ار هوای دو طرف پردۀ صماخ )نه بیضی!( )آخ بسوزه چشم کور که 
درس��ت نمی بینه!(. / د( نادرست است. طبق ش�کل مقابل در مورد بخش حلزونی گوش، از سه فضای درون آن، 

فقط وسطی حاوی گیرنده می باشد.

ش�کل بخش دهلیزی یا تعادلی گوش را نشان می دهد که بخش )الف( مایع درون مجاری نیم دایره 1091 13
 اس�ت ک�ه ب�ا جهت حرکت س�ر حرکت کرده و س�بب خم�ش م�ادۀ ژالتینی و تحری�ک گیرنده تعادلی می ش�ود 

)به لرزش دریچۀ بیضی ارتباطی ندارد(. در نهایت عصب تعادلی پیام را به مخچه در پشت ساقۀ مغز می برد.

مقداری از فعالیت های شنوایی، بینایی و حرکت در ساقۀ مغز مربوط به عمل یاخته های عصبی مغز میانی می باشد.

موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. سؤال در مورد ویژگی های بخش نیم دایره یا دهلیزی گوش درونی می باشد.1101 13
 الف( نادرست است. گوش بیرونی و میانی در حفظ و ایجاد تعادل بدن نقشی ندارند. / ب( درست است. در بخش دهلیزی برخالف حلزونی مادۀ ژالتینی 
فقط روی یاخته های مژک دار که گیرنده تعادلی هس�تند واقع اس�ت. / ج( نادرس�ت است. حرکت سر، سبب حرکت مایع درون مجاری نیم دایره می شود ولی لرزش دریچه 
بیضی در پی تحریک صوتی س�بب حرکت و لرزش مایع درون حلزون ش�نوایی می ش�ود. / د( درست است. مخچه برای حفظ تعادل هم از اندام های حس ویژه گوش و هم 

از گیرنده های مربوط به حواس پیکری مانند گیرنده وضعیتی پیام می گیرد.
فقط مورد )ب( صحیح است. عجب سؤالی!!! واسه حال گیری خیلی خوبه خداییش … 1111 13

 اواًل باید بدونید که: نادرست نمی باشد یعنی درست می باشد!
 ثانیًا بریم سروقت تله های تستی:

در مورد )الف( دقت کنید که شیپور استاش فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ را یکسان می کند، نه مایع دو طرف آن را!! 
در مورد )ب( بدانید که سه تا استخوان کوچک گوش میانی که ارتعاش را از صماخ به گوش درونی انتقال می دهند، از بافت پیوندی استخوانی با مادۀ زمینه ای هستند!! )برو کتاب 
دهم الگو رو بخون و یادت باشه که هرجا صحبت از استخوان یا غضروف یا خون و چربی میشه می تونیم به جاش از بافت پیوندی استفاده کنیم!!( پس مورد )ب( صحیح است.

در م�ورد )ج( ارتع�اش مای�ع گوش درون�ی باعث تحریک یاخته های مژک دار حلزونی می ش�ود ولی اگه ما س�رمونو تکون بدیم که صدا نمی ش�نویم!!... اما باعث تحریک 
یاخته های مژک دار نیم دایره واسه تعادل می شه هااا!! )در حقیقت حرکت سر برای تحریک بخش دهلیزی گوش به اکر می رود نه حلزونی!( که پیام عصبی آن هم به مخچه 

می رود و نه لوبی از مخ.
در مورد )د( درون و دور مجرای نیم دایره مایع وجود دارد و یاخته های مژک دار هم در قسمت حلزونی و هم درون مجرای نیم دایره وجود دارند.

در این سؤال دقت کنید که سه بخش اصلی گوش همان بخش بیرونی، میانی و درونی می باشد.1121 11

نکتۀ مهم با اینکه ربطی به س��ؤال نداره! بخش دهلیزی گوش همان بخش تعادلی و مجاری نیم دایره آن می باش�د که در گوش درونی و اس�تخوان گیجگاهی قرار 
دارد. در این بخش تعداد کمی از یاخته ها مژک دار و به عنوان گیرنده تعادلی هستند ولی اغلب یاخته ها بدون مژک می باشند.

 گزینۀ )1(: نادرست است. هر دو ویژگی مربوط به بخش بیروین گوش می باشد. / گزینۀ )2(: درست است. بخش تعادلی گوش فقط مربوط به گوش درونی 
است که کاماًل در استخوان گیجگاهی قرار دارد. / گزینۀ )3(: درست است. هر دو قسمت مربوط به گوش درونی می باشند. / گزینۀ )4(: درست است. هر دو قسمت مربوط 

به گوش میاین هستند. گوش میانی از راه شیپور استاش با حلق که بخش مشترک تنفس و گوارش است ارتباط دارد )البته دهان هم از بخش های مشترک است(.
دقت کنید که )الف( پردۀ صماخ است که با تنظیم فشار هوای دو طرف 1131 13

آن توسط )ه( که شیپور استاش است کار خود را انجام می دهد و قسمت )ب( استخوان 
گیجگاه�ی اس�ت ک�ه نوعی اس�تخوان پهن اس�ت و هم�واره در بخش اس�فنجی خود 
گویچه س�ازی می کن�د و قس�مت )ج( عص�ب ش�نوایی و )د( عصب تعادلی اس�ت که 
قسمت تعادلی به مخچه می رود ولی هر دو شاخۀ عصب شنوایی از یاخته های مژک دار 

پیام را آورده اند.
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49 بیش�ترین یاخته ه�ا، ه�م در بخش حلزونی و هم در بخش مجاری نیم دایرۀ گوش داخلی انس�ان، فاقد م��ژه )مژک( بوده اند و به عنوان گیرنده به حس�اب نمی آیند 1141 13
)رد گزینه های )1( و )4((. این یاخته ها از بافت پوشیش با فضای بین یاخته ای اندک هستند که در زیر آن غشای پایه دارای رشته های گلیکوپروتئینی و پروتئینی است )رد گزینۀ )2((. 

دقت داشته باشید که یاخته های پوششی و غیرمژه دار در هر دو بخش گوش داخلی، به ماده یا پوشش ژالتینی متصل نیستند )درستی گزینۀ )3((.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. گوش اندامی است که هم دارای گیرنده تعادلی و هم شنوایی می باشد که هر دو مربوط به حواس ویژه می باشند. 1151 13

گیرنده های هر دو بخش، یاخته های غیرعصبی ولی مژک دار می باشند )درستی ج(.
 الف( چشم یا حس بینایی بیشترین ارتباط را با محیط دارند. / ب( گوش، پیام های شنوایی را به قشر مخ و تعادلی را به مخچه می دهد تا پردازش شوند. /

د( یاخته های غیرعصبی، دندریت ندارند.
ارتعاش�ات صوتی توس�ط اس�تخوان رکابی از بخش زیرین مجاری نیم دایره یعنی از دریچۀ بیضی وارد بخش حلزونی ش�ده و مایع درون این بخش را مرتعش 1161 11

می کنند. الزم به یادآوری اس�ت که بین اس�تخوان رکابی و چکشی، اس�تخوان سندانی قرار دارد، پردۀ صماخ بر مجرای شنوایی گوش عمود نیست )نادرستی گزینۀ )3(( و 
عصب تعادلی که از مجاری نیم دایره و بخش دهلیزی گوش خارج می شود، باالتر از عصب شنوایی قرار دارد )نادرستی گزینۀ )4((.

ش�کل مجاری نیم دایره تعادلی گوش را در قس�مت )الف( نش�ان می دهد که عصب 1171 12
تعادل�ی )ب( متصل به آن به مخچه که مرکز هماهنگی حرکات بدن اس�ت پیام می دهد )یعنی به 
 تاالموس که محل بررس��ی اولیه پیام های شنوایی اس��ت نمی رود(. در بدن یک انسان طبیعی 

6 مجرای نیم دایره )هر گوش سه عدد( وجود دارد.

در شکل مقابل مشاهده می کنید که دریچه بیضی که محل اتصال کف استخوان رکابی است 1181 11
به بخش دهلیزی گوش درونی نزدیک تر از پردۀ صماخ می باش�د )درس�تی گزینۀ )1(( )دس��ته مربوط به 
 اس��تخوان چکش��ی متصل به پردۀ صماخ اس��ت که البته صماخ هم دریچه نیست )نادرس�تی گزینۀ )2(((. 
در اطراف دریچه بیضی، اس�تخوان گیجگاهی را مشاهده می کنید )نادرستی گزینۀ )3(( ولی داشتن مادۀ 

ژله ای مخصوص گوش درونی می باشد )نادرستی گزینۀ )4((.

)الف( لوب پس سری برای پردازش بینایی و بخش )ج( مخچه برای پردازش پیام های تعادلی ارسالی از مجاری نیم دایره می باشد.1191 11
 گزینۀ )1(: نادرست است. لوب پس سری مخ )الف( در پردازش پیام های )بخش )ب( نیز لوب گیجاگهی است( تعادلی نقشی ندارد. / گزینۀ )2(: درست است. 
مخچه )ج( هم از گیرندۀ وضعیتی حواس پیکری و هم از گیرندۀ تعادلی گوش در حواس ویژه پیام دریافت می کند. / گزینۀ )3(: درست است. برخی از فعالیت های مرتبط با 
بینایی، شنوایی و حرکتی مربوط به مغز میانی است. / گزینۀ )4(: درست است. مخچه )ج( یکی از سه بخش اصلی مغز می باشد ولی )الف( و )ب( قسمت هایی از مخ می باشند.

فقط مورد )الف( صحیح است. گیرنده بویایی از نوع یاختۀ عصبی زائده دار می باشد. در این حس، 1201 11
گیرنده دندریت آویزان شده از سقف حفره بینی در البه الی یاخته های پوششی می باشد که زائده هایی )مژک مانند( 

دارد )در شلک زائده های آن مشخص است(.
 ب( زائده های دندریت بویایی به صورت آویزان در س�قف حفرۀ بینی واقع هس�تند ولی از 
استخوان جمجمه آکسون های یاخته های گیرنده عبور می کنند تا به پیاز بویایی برسند. / ج( پیام بویایی در 
پیاز بویایی واقع در جلوی لیمبیک تقویت می ش�ود تا به قش�ر مخ برود ولی این پیام در لوب بویایی تقویت 

می شود )نه قبل از آن(. / د( قشر خاکستری مخ مرکز پردازش نهایی حواس است که میلین ندارد.
121114  

1( گیرنده های حس بویایی، همانند گیرنده های چشایی از نوع شیمیایی می باشند )درستی گزینۀ )1((.
2( این گیرنده ها به صورت دندریت هایی زائده دار در سقف حفرۀ بینی هستند که پیام خود را برای تقویت 

به اتالموس منی فرستند، بلکه به لوب بویایی متصل به دستگاه لیمبیک می دهند.
3( ترکیبات ش��یمیایی موجود در هوا گیرنده های بویایی را تحریک می کنند و این گیرنده ها پیام عصبی را 
تولی�د کرده و پ�س از تقویت در پیاز بویایی نزدیک لیمبیک در لوب پیش�انی، در نهایت به لوب گیجگاهی 

مغز می دهند )درستی گزینه های )2( و )3((.
4( در بررس�ی حس چش�ایی می خوانیم که ح�س بویایی بر درک مزۀ غذا أتثی��ر دارد )نه اینکه باعث درک مزه 
ش��ود( و به این دلیل در موقع س�رماخوردگی به نظر می آید که غذاها اغلب بی مزه اند )که این علت درستی 

گزینۀ )4( برای پاسخ سؤال است(.

در این شکل )الف( سقف حفرۀ بینی و )ب( پیاز بویایی است.1221 11
 گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. ابت��دای مج�رای بین�ی پوس�تی ن�ازک م�ودار وج�ود دارد 
و پ�س از ای�ن پوس�ت مخ�اط م�ژک دار ش�روع می ش�ود. پی�از بویای�ی نی�ز ب�ه بخ�ش جل�وی س�امانۀ 
 لیمبی�ک متص�ل اس�ت. / گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. پی�از بویایی ب�ه هیپوکام�پ متصل نمی باش�د. /
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. پیاز بویایی به سامانۀ لیمبیک متصل است و با آن در ارتباط می باشد ولی جزء 
آن س�امانه نیس�ت. / گزینۀ )4(: نادرست است. پیاز بویایی در لوب پیشانی و درون نیمکرۀ مخ وجود دارد. 

همان طور که می بینید این لوب )پیاز( در باال و درون استخوان جمجمه قرار دارد.

C

B

B

A

B

B

C

B

حس بویایی در انسان 2

B



سالح

50

صف
امل
لظ

در ش�کل مقابل مشاهده می کنید که آکسون های بویایی بعد از عبور از یک استخوان جمجمه، درون 1231 13
پیاز )لوب( بویایی با یاخته های عصبی بعدی سیناپس برقرار می کنند. در حقیقت لوب بویایی محل اولین سیناپس 

در مسیر حس بویایی است.

اگر به شکل دقت کنید، دندریت های گیرنده بویایی و جسم یاخته ای آن ها در بین یاخته های به هم 1241 13
فش�رده س�قف حفره بینی وجود دارند ولی انتهای آکس�ون آن ها از بین این یاخته ها خارج ش�ده و از اس�تخوانی از 
جمجمه عبور کرده تا وارد پیاز )لوب( بویایی شوند. دقت کنید که در گیرندۀ بویایی فقط زائدۀ انتهای دندریت در 

تماس با مولکول های بودار در سقف بینی قرار دارد.
 گزینۀ )1(: س�یناپس را آکس�ون ایجاد می کند. / گزینۀ )2(: فق�ط دندریت با مولکول های بو در 

اتصال است. / گزینۀ )4(: فقط هسته محل سوخت وساز یاخته است.

با توجه به شکل سؤال قبل، در گیرندۀ بویایی انسان، زائده های گیرندۀ بویایی در زیر مخاط پوششی بینی وجود دارد )نادرستی گزینۀ )1(( و خود یاخته گیرنده 1251 14
در بین یاخته های بافت پوشیش وجود دارد )نادرستی گزینۀ )2(( و آکسون آن ها از استخوان جمجمه می گذرد )نادرستی گزینۀ )3(( ولی این آکسون ها در لوب بویایی با 

دندریت یاخته های عصبی بعدی سیناپس تحریکی می زنند )درستی گزینۀ )4((.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند.1261 12

 الف( نادرس�ت اس�ت. جوانه های چش�ایی در دهان و برجس��تیگ های زابن )نه دهان!( قرار دارند و حاوی گیرنده های چشایی هستند. / ب( درست است. 
گیرنده چش�ایی، به طور کامل یاخته ای عصبی اس�ت که پیام عصبی تولید می کند، پس حاوی کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی می باشد. / ج( درست است. اومامی 
یکی از 5 مزۀ اصلی چش�ایی اس�ت که مزۀ غالب غذاهای دارای آمینواس�ید گلوتامات می باشد )مثل عصاره گوش��ت(. / د( نادرست است. در اثر سرماخوردگی یا گرفتگی 

بینی، مزۀ غذاها را به درسی تشخیص نمی دهیم نه اینکه اصاًل تشخیص ندهیم.
همۀ موارد نادرست می باشند.1271 11

 الف( نادرست است. در هر برجستگی زبان تعداد زیادی جوانۀ چشایی وجود دارد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. هر گیرنده یک مزۀ خاص را تشخیص می دهد و از طرفی 5 مزۀ اصلی هم وجود 
دارد )نه 4 تا(. / ج( نادرس�ت اس�ت. مولکول های غذا که در بزاق حل می ش�وند از منافذ عبور کرده و 
س�پس یاخته گیرنده چش�ایی را تحریک می کنند که دارای غشا اس�ت. / د( نادرست است. هر یاخته 
گیرنده یا پش�تیبان درون یک جوانۀ چش�ایی، هس�ته دارد ولی فقط گیرنده ها قدرت تحریک داشته و 

به دندریت عصبی متصل هستند.
در ش�کل )الف( یاختۀ نگهبان و )ب( گیرندۀ چش�ایی اس�ت. در بین این دو یاخته، فقط 1281 13

گیرندۀ چشایی )ب( توانایی تحریک شدن توسط ذرات غذای حل شده در بزاق را دارد.
 گزینۀ )1(: فقط )ب( توانایی گرفتن مزۀ غذا را دارد ولی هر دو به منفذ اتصال دارند. /
گزین�ۀ )2(: ه�ر دو نوع یاختۀ فوق، غیرعصبی هس�تند. / گزینۀ )4(: در س�رماخوردگی، اش�کال در 

فعالیت گیرندۀ بویایی سبب عدم تشخیص درست مزۀ غذا می شود.
129113

اومامی یک کلمۀ ژاپنی به معنای لذیذ است و برای توصیف یک مزۀ مطلوب متفاوت با 4 مزه دیگر به کار برده می شود.

 گزینۀ )1(: تغییر موقعیت سر در تحریک بخش تعادیل دهلیزی و مجاری نیم دایره مؤثر است. / گزینۀ )2(: در آستیگماتیسم عدسی یا قرنیه به صورت 
عدم یکنواختی کامل درمی آید ولی بیماری تطابقی در س�ن باال پیرچش�می اس�ت. / گزینۀ )4(: ذره های غذای محلول فقط س�بب تحریک در یاخته های گیرندۀ چش�ایی 

می شوند ولی به یاخته های پشتیبان جوانۀ چشایی کاری ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. هر مزه ای توسط گیرنده مخصوص خود تشخیص داده می شود ولی درک و تفسیر آن مزه مربوط به قشر مخ است.1301 13

مزۀ غذا ابتدا در گیرندۀ چشایی پیام عصبی ایجاد کرده )نادرستی ب(، سپس در تاالموس پردازش اولیه شده )نادرستی الف( و در قشر مخ ادراک و پردازش نهایی می شود )درستی د(.

لوب ها یا پیازهای بویایی در جلوی سامانۀ لیمبیک قرار داشته و در تقویت پیام های بویایی نقش دارند )نادرستی ج(.

فقط مورد )ب( نادرس�ت اس�ت. مولکول های غذا پس از حل ش�دن در بزاق به پروتئین های س��طح غش�ای یاخته های گیرنده وصل می شوند و بقیۀ عبارات، 1311 11
نکات خیلی خوبه که بهتره چون بارها توضیح دادم خودت دالیلش رو پیدا کنی!

پیام های مختلف هر نوع گیرنده حسی به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( و قشر مخ وارد می شوند.1321 12
 گزینۀ )1(: ماهیت پیام عصبی گیرنده های گوناگون بدن که به دس�تگاه عصبی مرکزی می رس�ند یکس��ان و از نوع جریان عصبی با پیام الکتریکی می باشند./ 
گزینه های )3( و )4(: هر گیرنده قادر به تولید پتانسیل عمل یا پیام عصبی در اثر محرک ویژه خود می باشد که پیام را به بخش های ویژه ای در دستگاه عصبی مرکزی منتقل می کند.

از هر گوش یک عصب دارای دو شاخه یکی تعادلی و یکی شنوایی خارج می شود.1331 14
 گزینۀ )1(: هر عصب بینایی از آکس�ون های متعدد تش�کیل ش�ده اس�ت )نه هر گیرندۀ بینایی!(. / گزینۀ )2(: مولکول های حساس به نور بینایی در بخش 

خارجی گیرنده های نوری چشم انسان وجود دارد. / گزینۀ )3(: عصب های حس ویژه، اغلب حاوی آکسون های دراز می باشد. 
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51 موارد )ب( و )د( صحیح می باشد.1341 11
همۂ آکس�ون های خروجی هر چش�م به کیاس�مای بینایی )چلیپا( وارد می شوند ولی برخی از آن ها به تاالموس نیمکرۀ مقابل و برخی به تاالموس همان نیمکره برای پردازش 

اولیه می روند و در نهایت از تاالموس و با طی کردن بخش سفید مخ، به قشر خاکستری می رسند تا پردازش نهایی شوند.
فقط عبارت )ب( صحیح است.1351 11

الیه میانی چش�م حاوی مش�یمیه، عنبیه و جس�م مژگانی می باشد که در جلوترین بخش آن ماهیچه های عنبیه قرار دارند. این ماهیچه ها تحت تأثیر ناقلین آزاد شده از 
اعصاب حرکتی سمپاتیک و پاراسمپاتیک منقبض می شوند )درستی ب(.

 الف( الیه برجس�ته و ش�فاف چش�م همان قرنیه است که پرده ای از الیۀ خارجی چشم است. / ج( قرنیه سبب همگرایی نور و متمرکز کردن آن روی عدسی 
می شود. / د( انتقال پیام عصبی به لوب پس سری مغز از طریق نقطۀ کور صورت می گیرد که فاقد الیه های چشم است.

فقط عبارت دوم صحیح اس�ت. ماهیچه های داخل کرۀ چش�می همان عنبیه و جس�م مژگانی هس�تند که از نوع ماهیچه های صاف )بدون تارچه( می باش�ند 1361 11
)نادرستی عبارت آخ�ر(.

عنبیه هیچ ارتباط مستقیمی با شبکیه )الیه داخلی( زجاجیه )ماده ژله ای( ندارد )نادرستی عبارت اول و سوم( ولی همه ماهیچه های صاف تحت کنترل اعصاب خودمختار 
محیطی هستند )درستی عبارت دوم(.

منظور سؤال الیۀ خارجی چشم است که در جلوی آن قرنیه شفاف قرار دارد.1371 13
 گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. صلبی�ه از باف�ت پیون��دی محک�م و رش�ته ای می باش�د. پ�س انواع�ی از رش�ته های پروتئینی کالژن�ی و کشس�ان را دارد. /
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. صلبیه در جلو با ماهیچه های جس�م مژگانی در چشم در تماس است. / گزینۀ )3(: نادرست است. این الیه در محل نقطۀ کور قرار ندارد، پس 

سراسر بخش عقبی کرۀ چشم را نمی پوشاند. / گزینۀ )4(: درست است. بافت صلبیه بافت پیوندی است و غالف روی اعصاب هم بافت پیوندی است.
براساس شکل کتاب درسی از کرۀ چشم سرخرگ ورودی از نقطۀ کور در مجاورت الیۀ داخلی کرۀ چشم یعنی شبکیه منشعب می شود )درستی گزینۀ )2((.1381 12

 گزینۀ )1(: ناحیۀ وس�ط بخش رنگین عنبیه س�وراخ مردمک اس�ت که یاخته ندارد و تغذیه نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: زجاجیه چش�م منظور اس�ت که 
 بخش شفاف ژله ای است. / گزینۀ )4(: انشعابات مویرگ های منشعب از این سرخرگ به قرنیه که پردۀ شفاف جلویی چشم است، نمی رسد و نهایتًا تا نیم کرۀ چشم 

قرار می گیرد.
2O را از مویرگ های خونی می گیرد و فقط در تغذیۀ قرنیه و عدس�ی نقش دارد. این مایع فضای جلوی 1391 زاللیه مایع ش�فاف غیرژله ای اس�ت که مواد غذایی و  12

عدسی را پر کرده است و پس از تغذیه، دوباره به مویرگ ها برمی گردد ولی به رساندن مواد مورد نیاز برای گیرنده های روی شبکیه فعالیتی ندارد.
در گوش یاخته های مژک دار شنوایی با تحریک مایع درون حلزون و مژک دارهای تعادلی با ارتعاش مایع مجاری نیم دایره تحریک می شوند.1401 14

 گزین�ۀ )1(: ع�الوه ب�ر گیرنده ه�ای ش�نوایی، گیرنده های تعادلی هم هس�تند ک�ه در صورت تحری�ک مژک های آن ها، پیامی به مغز ارس�ال نمی ش�ود. / 
گزینۀ )2(: اس�تخوان رکابی در تحریک پردۀ بیضی و بخش حلزونی مؤثر اس�ت. / گزینۀ )3(: پیام عصبی از گوش داخلی ش�روع به تش�کیل شدن می کند. استخوان های 

گوش میانی، تنها لرزش و صدا را منتقل می کنند نه پیام عصبی را.
با توجه به ش�کل مقابل مش�اهده می کنید که بیش�تر یاخته های موجود در مجاری نیم دایره از نوع پوش��یش بدون 1411 11

مژک می باش�د که فضای بین یاخته ای کمی دارند و با مایع گوش در ارتباط هس�تند و چون بافت پوشش�ی هستند، روی غشای 

پایه ای از پروتئین های رش�ته ای و هیدرات های کربن چس�بناک قرار دارند. )نوع مژک دار با مادۀ ژالتینی در تماس اس��ت و به 
دندریت عصب حسی متصلند.(

در هرکدام از گزینه ها یک نکتۀ ریز وجود دارد که دقت کردن به آن الزم است: 11 12
 گزینۀ )1(: الیۀ خارجی چش�م،  صلبیه پرده ای محکم و س��فیدرنگ و قرنیه یک پردۀ ش�فاف در جلوی آن می باش�د که اولین منطقۀ همگراکنندۀ پرتوهای نوری می باش�د. /
 گزینۀ )2(: عنبیه بخش جلویی مشیمیه است که رنگین می باشد در حالی که قسمت دوم این عبارت در مورد مشیمیه نادرست است چون این الیه پر از مویرگ خونی است. /
گزینۀ )3(: ماهیچۀ موجود در بخش جلویی و مویرگ دار چشم )مشیمیه(، در عنبیه و جسم مژگانی وجود دارد که از نوع صاف بوده و تحت کنترل اعصاب حرکتی خودمختار 

سمپاتیک و پاراسمپاتیک است، نه پیکری!! / گزینۀ )4(: اولین همگرایی نور در قرنیه صورت می گیرد که بخش شفاف خارجی ترین الیۀ کرۀ چشم است.
منظور صورت سؤال عنبیه است که دو نوع ماهیچۀ صاف شعاعی و حلقوی دارد که تحت کنترل اعصاب خودمختار به انقباض درمی آیند. 21 13

 عنبیه، بخشی از الیۀ میانی چشم در نظر گرفته می شود ولی بخشی که به صورت حلقه ای است و با تارهای آویزی به عدسی متصل می باشد، جسم مژگانی 
اس�ت )نه عنبیه!( )رد گزینۀ )1((. عنبیه، دو نوع ماهیچۀ ش�عاعی و حلقوی دارد که با انقباض و اس�تراحت خود سبب تنظیم قطر مردمک می شوند )رد گزینۀ )2((. عامل 
خون رس�انی بیش�تر به قلب، اعصاب س�مپاتیک هس�تند که در نور کم با انقباض ماهیچه های شعاعی سبب گشادی مردمک می ش�وند )درستی گزینۀ )3((. تغذیۀ عنبیه 

برخالف قرنیه و عدسی توسط زاللیه انجام نمی شود )رد گزینۀ )4((.
موارد )الف(، )ج( و )د( درست نمی باشند.31 11

 جلوی عدسی چشم، عنبیه، زاللیه و قرنیه وجود دارند.
 الف( نادرست است. عنبیه بخش ماهیچه دار جلوی عدسی است که سبب تغییر قطر مردمک می شود نه عدسی! / ب( درست است. زاللیه مایع شفاف 
جلوی عدسی است که با اکسیژن و گلوکزرسانی به قرنیه و عدسی امکان انجام تنفس یاخته ای را ایجاد کرده و انرژی زایی آن ها را زیاد می کند. / ج( نادرست است. عنبیه 
بخش رنگین جلوی عدسی است که دارای ماهیچه های صاف حلقوی و شعاعی می باشد. / د( نادرست است. تارهای آویزی در باال و پایین عدسی وجود دارند نه در جلوی 

آن!! و آن را به جسم مژگانی متصل می کند )دقت کنید که عبارت )د( از نظر علمی صحیح است ولی در متن سؤال مناطقی مدنظر است که جلوی عدسی قرار گرفته اند(.
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گیرنده هایی که در نور کم تحریک می ش�وند، اس�توانه ای ها و گیرنده هایی که در نور زیاد تحریک می ش�وند، مخروطی ها هس�تند که مخروطی ها در دقت و 41 12
تیزبینی نقش دارند )رد گزینۀ )1((. هر دو نوع گیرندۀ بینایی در خارجی ترین الیۀ شبکیه قرار دارند )درستی گزینۀ )2((. هر دو دارای مادۀ حساس به نور هستند و مقدار 
این مواد به دلیل حجم و فضای بیشتر در بخش خارجی گیرنده های استوانه ای بیشتر می باشد )رد گزینۀ )3((. زوائد گیرندۀ بینایی در ایجاد عصب بینایی نقش ندارند. 

عصب بینایی از اجتماع آکسون های یاخته های عصبی داخلی شبکیه تشکیل می شوند )رد گزینۀ )4((.
2O می گیرند دچار عدم یکنواختی انحنا شده اند.51 در آستیگماتیسم قرنیه یا عدسی که هر دو از زاللیه غذا و  12

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در دوربینی تحدب یا همگرایی عدس�ی کم می ش�ود یا قطر کرۀ چش�م کاهش می یابد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در 
پیرچش�می، عدس�ی س�فت و کم انعطاف می ش�ود )عدم شفافیت عدس��ی در آب مروارید رخ می دهد(. / گزینۀ )4(: نادرست اس�ت. دوربینی و نزدیک بینی یا در اثر تغییر 

تحدب عدسی و یا اندازه قطر کرۀ چشم صورت می گیرند.
فقط مورد )ج( نادرست است. آن بخش از گوش که استخوان چکشی، سندانی و رکابی در آن قرار دارد، گوش میاین است که کاماًل توسط استخوان گیجگاهی 61 11

محافظت می شود )درستی الف(. این قسمت توسط شیپور استاش با حلق ارتباط دارد و به وسیلۀ پردۀ صماخ از گوش خارجی جدا می شود )درستی ب و د(. در انتها دقت 
کنید که بخش دهلیزی گوش درونی مخصوص تعادل است نه شنوایی!! )نادرستی ج(.

بین گوش میانی و خارجی، پردۂ مصاخ و بین گوش میانی و داخلی، دریچۂ بییض قرار دارد که هر دو پرده در صورت سؤال قابل در نظر گرفته شدن است زیرا 71 11
هر دو درون اس�تخوان گیجگاهی هس�تند. اما توضیحات گزینۀ )1( صحیح اس�ت. پردۀ صماخ برای فعالیت خود هم به هوای درون مجرای شنوایی و هم به هوای مبادله 

شده از مجرای شیپور استاش محتاج است. 
 گزین�ۀ )2(: پ�ردۀ داخل�ی دریچ�ۀ نازک بییض اس�ت که ب�ا مجراهای نیم دای�ره ارتباطی ن�دارد، بلکه باعث لرزش مای�ع درون بخش حلزوین می ش�ود. / 
گزینۀ )3(: پش�ت پردۀ صماخ به دس�ته اس�تخوان چکشی متصل اس�ت نه کف آن! / گزینۀ )4(: پردۀ نازک دریچۀ بیضی باعث ارتعاش رکابی نمی شود بلکه برعکس،  این 

ارتعاش استخوان رکابی است که باعث لرزش پردۀ بیضی می گردد.
ب�ا توج�ه به ش�کل های کتاب، بخش باالتر گوش درونی، بخش تعادلی و بخش پایین تر آن، بخش حلزونی اس�ت که مژک ه�ای گیرنده های مجاری نیم دایره 81 11

درون مادۀ ژالتینی قرار دارند و برخالف بخش حلزونی این مژک ها به پوشش ژله ای متصل نمی باشند بلکه در مایع ژالتینی قرار دارند. 
 گزین�ۀ )2(: در حل�زون ش�نوایی، پوش�ش م�ادۀ ژالتین�ی ب�ه ل�رزش درمی آی�د ولی برخ�الف بخش دهلی�زی، به هم�راه مادۀ اط�راف، خم نمی ش�ود. / 
گزین�ۀ )3(: ب�رای تحری�ک گیرنده ه�ای بخش نیم دای�ره قطعًا نیاز به گیرنده های وضعیت نیس�ت بلکه این مغز اس�ت که برای حفظ تع�ادل از گیرنده های وضعیت نیز 

اطالعات دریافت می کند. / گزینۀ )4(: مجاری نیم دایره در بخش ابالتری از قسمت حلزونی قرار گرفته است.
آکسون های گیرنده های بویایی پیام را به لوب بویایی وارد می کنند که پیام را از جسم یاخته ای که بخش هسته دار یاختۀ عصبی است، دور می کنند )رد گزینۀ )1((. 91 13

این آکسون ها قبل از اولین سیناپس، از منافذ استخوانی در جمجمه عبور می کنند )رد گزینۀ )2((. در مورد درستی گزینۀ )3( دقت کنید که عصب بینایی و بویایی اجتماع 
 آکس�ون های یاخته های عصبی می باش�ند )درس�تی گزینۀ )3((. این گیرنده ها در حس بویایی مس�تقیمًا توس�ط محرک تحریک می ش�وند و یاختۀ دیگری در کار نیس�ت 

)رد گزینۀ )4((.
موارد )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی تکمیل می کنند. گیرندۀ عصیب بویایی و گیرندۀ غیرعصیب چشایی بر درک مزۀ غذا مؤثرند )نادرستی الف و ج(. حتمًا به 101 13

یاد دارید که پیام بویایی وارد پیاز بویایی می شود نه تاالموس )نادرستی ب( ولی هر دو نوع گیرنده ابتدا پیام خود را به دندریت حسی منتقل می کنند )درستی د(.

2CO درون رگ های خونی از نوع شیمیایی می باشند ولی سایر موارد نوعی گیرنده مکانیکی هستند. از طرفی 1421 2O و  H+ یا پتاسیم و یا  گیرنده حساس به  13
گیرندۀ موجود در خط جانبی در دو طرف ماهی نیز از نوع مکانیکی می باشد.

همۀ موارد صحیح می باشند.1431 12
 ال�ف( درس�ت اس�ت. گیرنده های خط جانبی ماهی ها همانند گیرنده های ش�نوایی و تعادل�ی گوش در حس ویژه )نه حس پیک��ری!( و همچنین گیرنده 
وضعیتی و تماس�ی حس پیکری انس�ان، همگی از نوع مکانییک می باش�ند. / ب( درست است. گیرنده های تعادلی گوش انسان همانند خط جانبی ماهی مژک دار، مکانیکی 
با ماهیت غیرعصبی می باش�ند و درون مادۀ ژالتینی قرار دارند. / ج( درس�ت اس�ت. مادۀ ژالتینی در خط جانبی ماهی همانند این ماده در بخش حلزونی گوش انس�ان و 
برخالف مادۀ ژالتینی بخش دهلیزی گوش، هم گیرنده و هم یاخته غیرگیرنده )غیرمژک دار( را پوشانده است. / د( درست است. اگر به شکل )1(  دقت کنید، می بینید که 

عصب حاصل از خط جانبی ماهی، از رشته های دندریت خارج شده از منافذ متعدد مجاور هم ایجاد شده است.
در شکل )2( مشاهده می کنید که بخش هسته دار یاخته گیرنده خط جانبی ماهی در بین یاخته های پشتیبان 1441 11

بدون مژک قرار دارد.
 گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در شکل )1( مش�اهده می کنید که مجموعۀ رش�ته های چند گیرنده و منفذ 
مجاور هم یک عصب را در هر خط جانبی ایجاد می کند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. دندریت های یاخته های عصبی حس�ی 
در ماهی ایجاد یک عصب در خط جانبی می کنند. / گزینۀ )4(: نادرست است. با توجه به شکل )1( از منافذ کانال که در 

بین پولک ها قرار دارد رشته های عصبی عبور نمی کند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند )قلب دوحفره ای مهره داران در نوزاد دوزیست و لک زندگی ماهیان 1451 13

مختلف دیده می شود(.
 الف( درس�ت اس�ت. در شکل )1( ببینید که منفذ کانال های خط جانبی در البه الی پولک ها قرار دارند و محل 
عبور آب می باشند. / ب( نادرست است. ارتعاش آب با حرکت دادن مادۀ ژالتینی، فقط یاخته های گیرنده را تحریک می کنند و 
به پشتیبان ها کاری ندارند. / ج( نادرست است. خط جانبی، ماهی را از وجود اجسام زنده و غیرزنده و جانوران شکار و شکارچی 

اطراف باخبر می کند. / د( نادرست است. گیرنده های خط جانبی در کانال زیرپوستی وجود دارد)نه در منافذ!(.
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53 ماهی، مهره دار است و فقط دارای یک طناب عصبی نخاعی به صورت پشی می باشد. دقت کنید که دو طناب عصبی جانبی فقط در پالناریا وجود دارد )لطفاً 1461 13
در تست ها دو خط جانبی ماهی را با دو طناب عصبی پالناریا اشتباه نگیرید(.

نکاتیدرموردخطجانبیماهیها
خط جانبی در دو س�وی بدن ماهی در کانالی در زیر پوس�ت وجود دارد )درس�تی گزینٔه )1((. یاخته های گیرندۀ حس�ی مژک دار و غیرمژک دار پش�تیبان در آن وجود دارد 
)درستی گزینٔه )4(( که جریان آب با تغییر در جهت مادۀ ژالتینی سبب تحریک گیرنده ها می شود. اگر به شکل ساختار دارای گیرندۀ خط جانبی ماهی دقت کنید، متوجه 

می شوید که در بین اجزای یاختٔه گیرنده، فقط مژک های آن در تماس با مادۀ ژالتینی می باشند )درستی گزینٔه )2((.
س�ؤال در مورد ماهی ها می باش�د که همان طور که در ش�کل مقابل می بینید، در مغز آن ها، 1471 14

ل�وب بینای�ی حجم بس�یار زیادی دارد. از طرفی از س�ال دهم ب�ه یاد دارید که ماهی مه�ره داری با قلب 
دو حفره ای حاوی خون تیره می باش�د. س�ینوس س�یاهرگی و مخروط دهلیزی رگ های ورودی و خروجی 

قلب آن است که هر دو حاوی خون تیره می باشند.
 گزینۀ )1(: در ماهی یاخته دارای تاژک یا مژک فقط مخصوص کانال خط جانبی نیست 
بلک�ه اس�پرم یا گیرن�ده بویایی آن نی�ز تاژک دار و دارای وس�یلۀ حرکتی اس�ت. / گزین�ۀ )2(: هر یاخته 

2CO دفع می کند ولی دفع مادۀ زائد نیتروژن دار از طریق کلیه ها صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: قلب، س�رخرگ ش�کمی و س�یاهرگ ش�کمی ماهی خون تیره  تنفس کننده، 
دارند ولی سرخرگ پشتی آن خون روشن تصفیه شده در آبشش دارد و به همه جای بدن مواد غذایی و گاز تنفسی را منتقل می کند.

2O مورد نیاز را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت می کنند. مغز و قلب ماهی نیز، غذا و 

متن س�ؤال در مورد ماهیان آب ش��یرین می باش�د که به دلیل فش�ار اسمزی کم محیط زیست، آب زیادی نمی نوش�ند. فقط عبارت )ج( در مورد این جانوران 1481 11
نادرست است. 

 الف( درس�ت اس�ت. کلیه دوزیس��تان مش��ابه ماهی های آب ش��یرین یم ابش��د ولی دقت کنی�د که مثانه 
دوزیستان قدرت ذخیره و ابزجذب آب دارد. / ب( درست است. قلب ماهی خون های تیره را برای تبادل به آبشش های دو 
طرف سر می دهد. / ج( نادرست است. ماهی آب شور قدرت دفع ادرار غلیظ دارد ولی ماهیان ساکن آب شیرین ادرار رقیق 
دفع کرده و در آبشش خود جذب فعال یون ها و جذب آب با اسمز دارند )غدد راست روده ای ویژه نیز مخصوص ماهیان 

غضروفی است(. / د( درست است. خط جانبی حسی در ماهی از آبشش تا دم ماهی ادامه دارد.
فقط مورد )الف( صحیح است. در شکل مقابل مشاهده می کنید که عصب خط جانبی موازی با خط جانبی ولی 1491 11

عم�ود بر منافذ کانال می باش�د. این عصب ح�اوی دندریت های منافذ مجاور یک طرف بدن ماهی می باش�د. همان طور که 
می بینید این عصب در س�طح اپیین تری از مادۀ ژالتینی قرار دارد )نادرس�تی د(. در مورد علت رد عبارت )ج( دقت کنید که 

گیرندۀ این ساختار یاختۀ عصبی نیست و دندریت ندارد.

سؤال مورد نظر دربارۀ گیرنده ها و رشتۀ عصبی خط جانبی ماهی می باشد که از گیرنده مکانیکی با مژک های غیر هم اندازه، پیام را گرفته )نادرستی گزینۀ )1(( 1501 14
و از طریق طناب عصبی پشتی به مغز جانور منتقل می کند )درستی گزینۀ )4((. این رشته های عصبی در اثر تحریک ساختارهای خط جانبی و حرکت مادۀ ژالتینی تحریک 

شده اند )نه برعکس که در گزینۀ )2( گفته است!(.
 در مورد رد گزینۀ )3( نیز فقط دقت کنید که پردازش نهایی در قشر مخ رخ می دهد و گیرنده ها پردازش انجام نمی دهند، این گونه جانور از محیط خود اطالع پیدا می کند.

فقط مورد )د( صحیح است.1511 14
سؤال در مورد مگس می باشد که گیرنده شیمیایی در موهای حسی روی پاهای خود دارد.

 الف( نادرس�ت اس�ت. موهای حس�ی پای جانور، فقط حاوی دندریت های یکس�ان هم اندازه می باشد. / 
ب( نادرست است. از هر موی حسی آن ها تعدادی آکسون از تعدادی گیرنده عصبی خارج می شود. / ج( نادرست است. 
مگس ها به کمک این گیرنده ها، انواع مولکول های ش��یمیایی را تش�خیص می دهند. / د( درس�ت اس�ت. مغز حشرات 
از چند گره به هم جوش خورده برای تفس�یر و درک پیام های حس�ی تش�کیل شده است. البته تنها پیام های حسی آن ها، 
پیام های مربوط به گیرنده های شیمیایی در موهای روی پا نیست. دقت کنید که این گیرنده ها و این موها در همۂ حرشات 

دیده منی شوند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. سؤال در مورد موی حسی پای مگس می باشد.1521 11
 الف( نادرس�ت اس�ت. تش�خیص مولکول های مختلف را گیرندۀ شیمیایی انجام می دهد ولی درک و پردازش یا تفسیر آن ها توسط مغز صورت می گیرد که 

از جوش خوردن چند گره ایجاد شده است.

گیرنده ها محرک را تشخیص می دهند ولی مغز درک و تفسیر حس را انجام می دهد.

ب( نادرست است. منافذ حساس به مزۀ مواد در روی پای این جانور و درون موهای حسی وجود دارد. / ج( نادرست است. در حشرات، فقط یک طناب عصبی به صورت 
شکمی وجود دارد که در هر قطعه یک گره مجزا دارد. پیام پاهای مگس نیز از این طناب به مغز می رسد )دقت کنید که در حشرات، گره های مغزی به هم جوش خورده 

ولی گره های طناب عصبی از هم جدا می باش��ند(. / د( درس�ت اس�ت. در یاخته های عصبی محل انجام سوخت وساز در جمس یاخته ای می باشد. در گیرنده های شیمیایی 
پاهای مگس هم، جسم یاخته ای و آکسون در خارج موی حسی و درون پا وجود دارد.

گیرنده درون موی حسی پای مگس از نوع شیمیایی است ولی در سایر عبارات گیرنده مکانیکی وجود دارد. متن سؤال گیرندۀ مکانیکی وضعیتی را شرح می دهد و 1531 13
در مورد عبارت )د( به کلمۀ متاس دقت کنید و گول گیرندۀ دمایی مار زنگی را نخورید )تماس همواره با تحریک گیرندۀ ماکنیکی شناسایی می شود(.
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ش�کل )الف( گیرندۀ مکانیکی خط جانبی ماهی ها اس�ت. / ش�کل )ب( گیرندۀ شیمیایی چشایی است. / ش�کل )ج( گیرندۀ مکانیکی در حلزون گوش است. / 1541 11
شکل )د( گیرندۀ مکانیکی در مجرای نیم دایرۀ گوش  می باشد.

واضح است که گزینۀ )1( صحیح و گزینۀ )4( نادرست است. گزینۀ )2( به این دلیل نادرست است که گیرندۀ شیمیایی روی پای مگس وجود دارد )نه جیرجیرک که گیرندۀ 
ماکنیکی دارد( و علت رد گزینۀ )3( نیز واضح است، چون گیرندۀ چشم مرکب زنبور از نوع نوری می باشد.

جیرجیرک در روی پای خود گیرنده مکانیکی ولی مگس گیرنده شیمیایی دارد و این ویژگی در هریک از آن ها، منحصر به فرد است. 1551 14
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در روی پای جلویی مگس، گیرنده های ش�یمیایی حس�اس به مزۀ غذا وجود دارند در صورتی که روی پاهای جلویی جیرجیرک، 
گیرنده های مکانیکی مربوط به صدا است. / گزینۀ )2(: نادرست است. در جیرجیرک پردۀ صماخ به گیرنده مکانیکی شنوایی متصل است نه وضعیتی!! / گزینۀ )3(: نادرست 

است. مگس و جیرجیرک، حشراتی با طناب عصبی شکمی و دارای یک گره در هر بند هستند که در هر دو جانور هر گره فعالیت ماهیچه های همان بند را تنظیم می کند. 
س�اده ترین طناب های عصبی در پالانریا اس�ت که این طناب ها فاقد گره عصبی می باش�ند. الزم به یادآوری اس�ت که حرشات ساده ترین طناب عصیب گره دار را 1561 14

دارند. حشرات لولۀ گوارش با دهان و مخرج مجزا دارند )گزینۀ )4( در مورد پالناریا و هیدر می باشد(.
 گزینۀ )1( در مورد دفع اوریک اس�ید از لولۀ مالپیگی حش�رات، گزینۀ )2( در گیرنده ش�یمیایی پای مگس و گزینۀ )3( حش�رات گردش مواد باز و قلب پش�تی دارند که 

منافذ دریچه دار قلب آن ها در هنگام استراحت و گرفتن همولنف باز می شوند )برای خروج همولنف، منافذ دریچه دار در ابتدای رگ های خروجی وجود دارند(. 
ش�کل در مورد موی پای حس�ی مگس می باشد که از نوع گیرندۀ ش�یمیایی با یاخته های عصیب است چون دندریت 1571 11

دارد. مگس، نوعی حشره و دارای سیستم دفعی لوله های مالپیگی مرتبط با روده و تنفس نایدیسی می باشد )نفریدی ندارد(.

مغز  از چند گرۀ به هم جوش خورده ایجاد شده است.اعصاب مرکزی حشرات
طناب عصبی شکمی  هر بند دارای یک گرۀ مستقل می باشد.

هر سه عبارت نادرست می باشند.1581 11
 الف( نادرس�ت اس�ت. محفظه هوا و گیرنده مکانیکی صوتی روی اپهای جلویی جیرجیرک می باش�د. / ب( نادرست است. هر پردۀ صماخ روی یک محفظه 

هوای موجود در هر پای جلویی جیرجیرک می باشد. / ج( نادرست است. محفظه زیر پردۀ صماخ در پای جیرجیرک پر از هوا می باشد نه مایع!!
این س�ؤال دقت زیادی می خواهد. در نگاه اول دانش آموز وقتی گیرنده بویایی و چش�ایی را می بیند، ناخودآگاه به یاد نوع ش�یمیایی آن ها می افتد و به اش�تباه 1591 11

گزینۀ )2( که هر دو از نوع گیرنده شیمیایی است را هدف می گیرد.

دق���ت: در س�ؤال ن��وع یاخته را خواس�ته اس�ت. دقت کنی�د یاخته گیرن�ده بویایی از ن�وع دندری�ت آزاد و یاختۀ عصیب می باش�د ولی یاخت�ه گیرنده چش�ایی غیرعصیب 
 اس�ت. ای�ن دو م�ورد فق�ط در گزین�ۀ )1( دی�ده می ش�ود ک�ه یاخته گیرن�ده درون م�وی مگس از ن�وع ش�یمیایی و در روی پ�ای جیرجی�رک از نوع غیرعصبی اس�ت.

در گزینۀ )2( و )3( دومی عصبی است و در گزینۀ )4( هر دو یاخته از نوع عصبی می باشد.

مگس در روی پاهای خود موی حساس با گیرنده شیمیایی و بدون پردۀ صماخ دارد مگس همانند جیرجیرک چشم مرکب دارد ولی دریافت پرتوی فرابنفش در همۀ 1601 14
حشرات دیده نمی شود. جیرجیرک هم پاهای جلویی دارای پرده صماخ و بدون موی حسی دارد )دقت داشته باشید که گیرندۀ صوتی جیرجیرک در پاهای عقبی جانور وجود ندارد(.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. در جیرجیرک ها لرزش پردۀ صماخ در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی در سطح پشتی پرده صماخ را تحریک 1611 13
کرده و جانور صدا را دریافت می کند )نادرس�تی ب و درس�تی د(. این گیرنده فقط در روی پاهای جلویی جانور وجود دارد )نادرس�تی ج( )دقت کنید که موی حس��ی نیز در 

پای مگس وجود دارد نه جیرجیرک( )نادرستی الف(.
حشرات همگی در مغز خود چند گره جوش خورده و غیرمجزا دارند. بخش اول گزینۀ )4( نیز در مورد حشره ای به نام زنبور می باشد.1621 14

 گزینه های )1( و )3(: در هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی یاخته گیرنده وجود دارد ولی حساسیت به فرابنفش فقط 
در برخی زنبورها وجود دارد )پس لفظ »یا« در گزینۀ )3( نادرس��ت اس��ت چون هم قرنیه و هم عدس��ی دارد(. / گزینۀ )2(: پای مگس، گیرنده شیمیایی حساس به مزه 

برخالف گیرنده مکانیکی حساس به صوت دارد.
قس�مت A پردۀ صماخ روی پای جلویی جیرجیرک را نش�ان می دهد که روی محفظه هوا قرار دارد. در س�طح داخلی 1631 14

آن گیرنده ها وجود دارند و فقط در پاهای جلویی جانور وجود دارد.

پردۀ صماخ در انسان توسط امواج صوتی وارد شده از مجرای شنوایی تحریک می شود و لرزش آن سبب لرزش دسته استخوان 
چکشی می شود )نه برعکس(.

موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند.1641 11
 الف( درست است. تنفس نایدیسی با لوله های دارای انتهای بسته و چشم مرکب، ویژه حشرات می باشد. / ب( نادرست است. حشرات یک طناب )نه طناب ها( 
عصبی شکمی دارند. / ج( نادرست است. هر واحد چشم مرکب، تصویر کوچکی از میدان بینایی را ایجاد می کند ولی این دستگاه عصیب جانور است که آن ها را یکپارچه می کند 

و تصویر موزاییکی ایجاد می کند. / د( درست است. به یاخته های گیرنده نوری حشرات، رشته های عصبی دندریتی متصل است.
زنبور پرتو فرابنفش را برخالف فروسرخ تشخیص می دهد.1651 14

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در ش�کل مالحظ�ه می کنید ک�ه یاخته های 
گیرنده نور به عدس�ی نزدیک تر از قرنیه می باش�ند که در انس�ان نیز همین حالت وجود 
دارد. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. یاخته ه�ای گیرنده نوری از یک طرف به رش�ته های 
عصبی و از طرف دیگر نزدیک عدس�ی می باش�د. / گزینۀ )3(: درس�ت است. هر واحد 

بینایی و گیرنده های آن در ایجاد بخش کوچیک از تصویر جسم مؤثرند. 

A

C

A

A

نکته

B

B

B

B

B

A

نکته

B

A



55 لولۀ مالپیگی در حرشات به تنظیم اسمزی بدن می پردازد. از طرفی در چشم مرکب حشرات، هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی )بیش از یک( 1661 11
گیرنده بینایی دارد.

 گزینۀ )2(: دس�تگاه عصبی جانور اطالعات واحدهای بینایی را یکپارچه کرده و تصویر موزاییکی ایجاد می کند )نه چش��م(. / گزینۀ )3(: در چش�م مرکب 
عدسی بین قرنیه و یاخته های گیرنده نور وجود دارد. / گزینۀ )4(: زنبور طیف مادون قرمز را برخالف امواج مرئی و فرابنفش تشخیص نمی دهد.

فقط مورد )ب( نادرست می باشد.1671 11

چشم مرکب از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی تشکیل شده است که هرکدام یک عدسی و یک قرنیه )درستی ج( به همراه تعدادی گیرنده دارند )درستی الف(. این 
واحدها نور را روی تعدادی یاخته گیرنده متمرکز می کنند. هر یک از این واحدها نور را از بخش کوچکى از میدان بینایی دریافت می کند )نادرستی ب( و در نتیجه تصویری 

کوچک و مستقل از میدان بینایی ایجاد می کنند )درستی د(. سپس دستگاه عصبی جانور اطالعات تصاویر را یکپارچه کرده و یک تصویر موزاییکی تشکیل می دهد.

شکل یک واحد بینایی در چشم مرکب حشره را نشان می دهد که )الف( قرنیه است که ادامۀ صلبیه و شفاف است و )ب( عدسی است که تطابق و همگرایی می دهد 1681 14
و مانند قرنیه از زاللیه غذاگیری می کند و )ج( یاخته های گیرنده هستند که در انسان در الیۀ شبکیه قرار دارند ولی از زاللیه غذا نمی گیرند چون اصاًل با آن ارتباطی ندارند.

 گزینۀ )1(: قرنیه )الف( به همراه صلبیه سبب تشکیل الیۀ خارجی چشم انسان می شود. / گزینۀ )2(: عدسی )ب( مسئول تطابق و همگرایی نور می باشد. /
گزینۀ )3(: گیرنده های بینایی )ج(، در انسان روی شبکیه به عنوان الیۀ بسیار نازک چشم قرار دارند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( در مورد حش�رات صحیح می باش�ند. حش�رات، چش�م مرکب با تصویر موزاییکی، تنفس نایدیسی )لوله هایی با انتهای بسته( )ب(، 1691 13
قلب پشتی، جذب غذا در معده و منافذ دریچه دار برای گرفتن همولنف در قلب دارند )الف(. لوله های مالپیگی حشرات قدرت ترشح اوریک اسید و انتهای باز دارند )ج( 

ولی عبارت )د( فقط ویژۀ جیرجیرک هاست.
موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 1701 12

 الف( درس�ت اس�ت. هر واحد بینایی زنبور از بخش کوچیک از میدان نوری تصویر کوچکی ایجاد می کند ولی کل چش�م مرکب از بخش بزریگ نور را دریافت 
می کند چون واحدهای زیادی دارد. / ب( درس�ت اس�ت. دو طرف بدن ماهی ها خط جانبی با گیرنده های مکانیکی وجود دارد که ارتعاش آب ایجاد ش�ده توس�ط اجس�ام 
)غیرزنده( و سایر جانوران را دریافت می کند. / ج و د( نادرست است. برخی حشرات مثل زنبورها )نه برخی زنبورها( امواج ماوراء بنفش را تشخیص می دهند. در مورد مار 

زنگی هم دقت کنید که گیرندۀ فروسرخ را در جلو و زیر هر چشم خود دارد )نه درون چشم!(.
منظور سؤال حشرات است که برای دفع مواد زائد لوله های مالپیگی متصل به روده دارند. همۀ حشرات تنفس نایدیسی دارند و برای انتقال گازهای تنفسی خود 1711 14

به سیستم گردش مواد متکی نیستند )یک وقت غدد راست روده ای ماهی ها را در نظر نگیرید چون این ساختار، تنها برای دفع سدیم لکرید است که نیتروژن ندارد(.
 گزینۀ )1(: این ویژگی در مورد ماهی هاس�ت. / گزینۀ )2(: هر واحد چش�م مرکب یک قرنیه و یک عدس�ی دارد ولی هر چش�م مرکب تعداد زیادی قرنیه و 

عدسی دارد. / گزینۀ )3(: برخی حشرات پرواز می کنند نه همۀ آن ها )مثالً جیرجیرک پرواز نمی کند!(.
هر واحد بینایی چشم مرکب تصویر کوچکی از میدان بینایی خود ایجاد می کند.1721 13

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. همۀ ماهی ها در خط جانبی خود گیرنده مکانیکی دارند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. رنگیزه های بینایی حساس به نور، به 
دندریت متصل است و خودش نورون نیست که پایانۀ آکسونی داشته باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. گیرنده های تعادلی و شنوایی در گوش انسان همانند گیرنده های 

مکانیکی خط جانبی ماهی، مژک دار هستند.
مار زنگی به کمک دو سوراخ زیر چشم خود پرتو فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را دریافت می کند و در تاریکی آن را تشخیص می دهد.1731 12

 گزینۀ )1(: هر گیرنده فروس�رخ مار زنگی قادر به تش�خیص این پرتوها می باش�د. / گزینۀ )3(: مار زنگی پرتوهای اتبیده شده )نه بازتابیده( از بدن شکار را 
تشخیص می دهد. / گزینۀ )4(: گیرنده فروقرمز از نوع دمایی است نه نوری!!

اگر در ش�کل روبه رو دقت کنید، متوجه می ش�وید که به هر یاختۀ مژک دار گیرنده در خط جانبی ماهی ها، دو 1741 13
رشتۀ عصبی متصل است.

 گزینۀ )1(: گیرنده فروسرخ مار زنگی از نوع دمایی ولی در موی حسی پای مگس از نوع شیمیایی است. /
گزین�ۀ )2(: ماهی�ت هر دو مکانییک می باش�د. / گزینۀ )4(: هر گیرندۀ بینایی در هر واحد بینایی چش�م مرکب حش�رات 

یاخته هایی تک هسته ای و دراز می باشد.
سؤال در مورد مار زنگی است که از پرتو فروسرخ برای زندگی صیادی و گرفتن شکار استفاده می کند.1751 12

 گزینۀ )1(: امکان دارد. همۀ خزندگان قلب چهار حفره ای دارند و گروهی از آن ها که در بیابان یا آب دریا زندگی می کنند، دفع نمک اضافی از طریق غدد 
منیک کنار چش�م یا زبان دارند. / گزینۀ )2(: امکان ندارد. تش�خیص امواج فروس�رخ در منفذ زیر چش�م مار زنگی می باشد )نه در چشم!( / گزینۀ )3(: امکان دارد. جانوران 

گوشت خوار )مار( آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن را هم درون یاخته های کبدی و ماهیچه ای و هم برون یاخته ای در لوله گوارش دارند. / گزینۀ )4(: امکان دارد. کلیه خزندگان 
و پرندگان توانایی زیادی در بازجذب آب دارند.

موارد )الف(، )ج( و )د( عبارت فوق را به نادرستی تکمیل می کنند.1761 13

پردۀ صماخ در گوش برخی مهره داران مثل پستانداران )انسان( و روی پای جلویی جیرجیرک وجود دارد.

 الف( نادرس�ت اس�ت. جیرجیرک نوعی حش�ره اس�ت و قلب پش�تی با طناب عصبی شکمی دارد )درشلک کتاب دهم مش��خص کرده که قلب کرم خاکی و 
حشرات، پشتی می باشد(. / ب( درست است. مغز هر جانوری جسم های یاخته ای متعدد و تعدادی گره عصبی دارد. / ج( نادرست است. جیرجیرک مجرای شنوایی مودار 
ندارد. / د( نادرست است. پستانداران تنفس ششی فشار منیف و جیرجیرک تنفس انیدییس دارد )حتماً به یاد دارید که پمپ فشار مثبت ویژۀ شش ها در دوزیست بالغ است(.

نورهای فرابنفش و فروسرخ غیرمرئی هستند و سبب تحریک گیرنده های زیر چشم مار زنگی و چشم مرکب زنبورها می شوند که نوعی گیرنده دمایی همانند 1771 11
برخی سیاهرگ های بزرگ می باشند.

 گزینۀ )2(: هر دو دمایی هستند. / گزینۀ )3(: گیرندۀ پای مگس از نوع شیمیایی است. / گزینۀ )4(: گیرندۀ زیر چشم مار زنگی از نوع دمایی است.
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گیرنده جلوی سر در زیر چشم مار زنگی از نوع دمایی ولی در سایر گزینه ها از نوع مکانیکی می باشد.1781 11
خط جانبی ماهی و گوش درونی مهره داران حاوی گیرنده های مکانیکی در ماده ژله ای بوده که با لرزش مایع تحریک می شوند.1791 12

در گزینۀ )1( اولی نوری و دومی مکانیکی است، در گزینۀ )3( اولی دمایی و دومی شیمیایی است و در گزینۀ )4( اولی دمایی و دومی مکانیکی است.
فقط عبارت )ج( صحیح اس�ت. منظور متن س�ؤال گیرندۀ فشار خون در سرخرگ ها می باشد که هر دو )هم گیرندۀ فشار خون و هم گیرندۀ اصلی خط جانبی( 1801 11

جزء گیرنده های مکانیکى می باشند. محرک مورد )الف( نور و موارد )ب( و )د( مواد شیمیایی بود.
فقط مورد )ب( به طور قطع در مورد مار زنیگ از خزندگان صحیح است. منظور سؤال گیرنده مادون قرمز مار زنگی است که قلب چهارحفره ای دارد )درستی ب(. 1811 11

ابزجذب آب در مثانه ویژه دوزیستان است )نادرستی ج(. )عبارت )الف( حشرات و )د( در ماهی ها دیده می شوند(.

سؤال در مورد خط جانبی در دو طرف بدن جانور می باشد )رد گزینۀ )1((.1821 13

 ای�ن گیرنده در س��اختارهای متعددی در دو ط�رف بدن ماهی در کانالی در 
زیر پوست ماهی به نام خط جانبی وجود دارد که توسط سوراخ های متعددی 

در س�طح بدن با بیرون در ارتباط اس�ت. در این س�اختار یاخته های دارای 
مژک ه�ای نابرابر )رد گزین�ۀ )2(( و مادۀ ژالتینی همانند قس�مت نیم دایرۀ 
گ�وش وجود دارد. این گیرنده ها، جس�م س�اکن را با بازت�اب آب و هر نوع 
جس�م متح�رک اطراف ماه�ی را با حرکت جس�م و ارتعاش آب تش�خیص 
می دهند. در این ساختار عصب از سمت مقابل منافذ کانال خارج می شود. 
با توجه به شکل های مقابل هر یاختۀ گیرنده تعدادی مژک با اندازۀ متفاوت 
دارد و از سمت دیگر با دو )رد گزینۀ )4(( رشتۀ عصبی در تماس می باشد. 

مژک ها با مادۀ ژالتینی در تماس هستند.

اگر به شکل مقابل دقت کنید:1831 11
گزینۀ )1(: درست است. در مغز ماهی، لوب بینایی بزرگی بین مخ و مخچه وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. در 
ماهی، لوب بینایی بزرگ تر از لوب بویایی می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. مخچه ماهی به بصل النخاع و 
لوب بینایی متصل اس�ت و عصب بینایی تنها با لوب بینایی ارتباط دارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. عصب 

بویایی جلوی مخ و عصب بینایی در زیر و عقب آن واقع است.
184113

در این س�ؤال اول باید بدانید که روی پاهای مگس و درون موهای آن گیرنده های ش��یمیایی وجود دارند. در انس�ان حواس چش�ایی، بویایی به همراه دیواره سرخرگ 
گردش عمومی حاوی گیرنده ش�یمیایی می باش�ند. در متن س�ؤال حس پیکری انس�ان را خواس�ته اس�ت نه حس ویژه! چش�ایی و بویایی مربوط به حس ویژه ولی دیواره 

سرخرگ ها حس پیکری پراکنده در بدن دارند )گزینۀ )4( نیز در مورد گیرندۀ دمایی می باشد(.

فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. در مغز ماهی که به صورت افقی قرار دارد، بصل النخاع زیر مخچه اس�ت. در انس�ان بصل النخاع مرکز انعکاس بلع می باش�د. 1851 11
)الف( در مورد پل مغزی، )ب( در مورد برجستگی های چهارگانه و )د( در مورد نخاع صادق است.

اواًل که نقطۀ کور فاقد گیرنده بینایی می باشد و گیرنده های آن هم آکسون ندارند چون یاخته عصبی نیستند )نادرستی گزینۀ )1(( و ثانیًا عصب بینایی خارج 1861 11
ش�ده از آن اجتماع آکس�ون یاخته های عصبی ش�بکیه است که در نهایت به قشر خاکستری مخ که محتوی جس�م یاخته ای است می رود )درستی گزینۀ )2((. با دقت در 

شکل مغز ماهی می توانید به درستی گزینۀ )3( و )4( پی ببرید. 
چش�م مرکب به همراه دیدن پرتوی فرابنفش مخصوص زنبورهاس��ت که مانند س�ایر حش�رات س�اده ترین طناب عصبی دارای گره عصبی مجزا را دارند. این 1871 13

جانوران بی مهره هس�تند و قلب پش�تی دارند )نادرس�تی گزینۀ )3(( ولی لوله های مالپیگی با انتهای باز در اطراف روده و لوله های نایدیس�ی تنفس�ی با انتهای بس�ته دارند 
)درستی گزینه های )1( و )4((.

چش�م مرکب حش�رات دارای تعدادی قرنیه و عدس�ی است که سامانۀ دفعی لوله های مالپیگی آن ها به روده متصل می باشد )نادرستی گزینۀ )3(( ولی همانند 1881 13
هر جانوری دفاع غیراختصاصی دارد )درس�تی گزینۀ )1((. حش�رات طناب عصبی ش�کمی حاوی گره های مجزا دارند )درس�تی گزینۀ )2((. در زنبور عسل، نرها هاپلوئید 

2n کروموزومی هستند که در فصل 7 می خوانید )درستی گزینۀ )4((. هستند یعنی n کروموزومی اند ولی ماده ها دیپلوئید 
این هم یک تست ختم کالمی برای ورود به آزمون ها و دورۀ فصل!1891 12

درون موی حسی پاهای مگس، گیرنده شیمیایی وجود دارد ولی در سایر گزینه ها گیرنده مکانیکی موجود است.

جمعبندی
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.
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57 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��لکتی 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��اکل 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 منظم 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. 

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(.
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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 اسکلی 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.  
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(.
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59 C= یاخته های گیرنده نوری191 d= زجاجیه،  = عدسی،  ,B a = قرنیه،  A 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.

برگزیدۀسؤاالتقلمچی
دقت کنید مادۀ ژله ای و شفاف چشم )زجاجیه( در متمرکز کردن پرتوهای نوری بر روی شبکیه نقش دارد اما مردمک در شکست نور نقشی ندارد.11 13

 گزینۀ )1(: الیۀ میانی کرۀ چشم انسان سالم و بالغ، شامل ماهیچه های مژگانی است که در تغییر میزان همگرایی عدسی چشم نقش دارد. عدسی، پرتوهای 
 نور را روی شبکیه و گیرنده های نوری آن متمرکز می کند. / گزینۀ )2(: قرنیه بخشی از الیۀ خارجی کرۀ چشم انسان سالم و بالغ است که در همگرایی پرتوهای نور نقش دارد. /

گزینۀ )4(: زجاجیه و زاللیه هر دو در شکست پرتوهای نور و همگرایی آن ها نقش دارند.
در یاخته های گیرندۀ بویایی بدن انس�ان س�الم و بالغ، دارینه )ها( فقط می تواند پیام عصبی را هدایت کند و در انتقال پیام عصبی به یاختۀ دیگر نقش ندارد. 21 12

آکسون گیرنده های بویایی، هم در هدایت و هم در انتقال پیام عصبی به یاختۀ دیگر نقش دارد. دقت کنید که هم آکسون و هم دندریت )های(  این یاخته ها می توانند 

با یاخته های بافت پوششی )پوشانندۀ سطح درونی حفرات و مجاری بدن( در تماس قرار بگیرند.
 گزین�ۀ )1(: آس��ه های یاخته ه�ای گیرن�دۀ بویای�ی می توانن�د از درون مناف�ذ موج�ود در اس�تخوان س�قف حف�رۀ بینی )باف��ت پیون��دی دارای مادۀ 
 زمین��ه ای لکس��یم دار( عبور کنند. / گزین�ۀ )3(: دقت کنید که فقط دندریت )های( یاخته ه�ای گیرندۀ بویایی می توانند با مولکول های ب�ودار در تماس قرار بگیرند. /

گزینۀ )4(: هر دو بخش، در ساختار غشای خود دارای کانال های یونی دریچه دار هستند.
جسم مژگانی، حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه است و شامل ماهیچه های صاف مژگانی است. این ساختار از طریق تارهای آویزی به عدسی چشم که ساختاری 31 14

انعطاف پذیر اس�ت، متصل می باش�د. ماهیچه های مژگانی توس�ط اعصاب خودمختار تحریک می شوند. جسم مژگانی شفاف نیس�ت و ماهیچه های حلقوی و شعاعی برای 
تنظیم ورود نور، مخصوص عنبیه است.

عصب بینایی پس از خروج از چشم به سمت مخالف خود خم می شود. در نتیجه الیۀ احاطه کننده یا بافت پیوندی اطراف رشته های عصبی حس بینایی نیز 41 13
به همراه آن به سمت مخالف، خم می شود )از طرفی ادامۀ الیۀ صلبیه در اطراف عصب خارج شده از چشم نیز قرار می گیرد(.

 گزینۀ )1(: دقت کنید صلبیه تمام بخش عقبی کرۀ چشم را احاطه نکرده است، مثاًل محل خروج عصب بینایی توسط صلبیه احاطه نشده است. این نکته 
 در کنکور سراس�ری 97 مطرح ش�ده اس�ت. / گزینۀ )2(: مویرگ های خونی در س�اختار الیۀ مش�یمیه قرار دارند و می توانند در تغذیۀ الیه های چشم نقش داشته باشند. /
گزینۀ )4(: دقت کنید عصب بینایی از رشته های عصبی )بخشی از یاختۀ عصبی حسی( ساخته شده است، در نتیجه ساختار احاطه کنندۀ آن با بخشی از یاخته های عصبی 

حسی در تماس است نه با بخش های مختلف گیرنده های نوری.
هر یک از واحدهای بینایی در چشم مرکب حشرات تصویر کوچک بخشی از میدان بینایی را دریافت می کند. گیرنده های نوری برخی از حشرات مانند زنبور، 51 13

پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.
 گزینۀ )1(: پیام از طریق خط جانبی باید به طناب عصبی پش�تی برس�د و از آنجا به مغز منتقل ش�ود. / گزینۀ )2(: فقط پاهای جلویی جیرجیرک گیرندۀ 

صوتی دارد. / گزینۀ )4(: گیرندۀ فروسرخ در زیر هر چشم مار زنگی قرار دارد.
از بین گزینه ها، فقط گزینۀ )1(  صحیح است و سایر گزینه ها نادرست می باشند. پس گزینۀ )1( از نظر صحیح یا غلط بودن، با سایر گزینه ها متفاوت است. 61 11

شیپور استاش با جابه جایی هوا بین حلق و گوش میانی باعث یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردۀ صماخ می شود. شیپور استاش یکی از مجاری بدن است و می دانیم 
که سطح درونی مجاری بدن توسط بافت پوششی پوشیده شده است.

 گزینۀ )2(: به عنوان مثال گیرندۀ فشار را در پوست اللۀ گوش و مجرای شنوایی نیز می توان دید. / گزینۀ )3(: دقت کنید امواج صوتی در گوش بیروین 
باعث ارتعاش پردۀ صماخ می ش�وند و همچنین پردۀ صماخ جزء گوش میانی نیس�ت. / گزینۀ )4(: خم ش�دن مژک ها به دنبال لرزش مایع درون گوش و جابه جایی مادۀ 

ژالتینی صورت می گیرد )نه برعکس(.
با لرزش استخوان ها و لرزش دریچۀ بیضی، مادۀ ژالتینی موجود در مجرای حلزونی نیز جابه جا می شود.71 12

 در گوش یک فرد سالم با ارتعاش پردۀ صماخ، سه استخوان کوچک گوش میانی نیز مرتعش می شوند )رد گزینۀ )1((. لرزش مایع و حرکت مادۀ ژالتینی 
موجود در بخش حلزونی گوش باعث تولید پیام عصبی شنوایی می شود )رد گزینه های )3( و )4((. پیام عصبی شنوایی را با امواج صوتی اشتباه نکنید.

سطحی از چشم که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است باالی چشم و سطح دیگر پایین چشم است )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4((.81 13
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. جس�م مژگانی، ش�امل ماهیچه ها و تارهای آویزی اس�ت که عدس�ی را احاطه کرده اند ولی عنبیه باعث تغییر قطر مردمک 
می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. انقباض ماهیچه های حلقوی عنبیه برخالف ماهیچه های ش�عاعی باعث کم ش�دن قطر مردمک و نور ورودی به چشم و تحریک 

کمتر گیرنده های نوری می شود.
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در هر یاخته مثل یاخته های گیرنده بینایی، مقدار سدیم در فضای بیرونی بیشتر است که با صرف انرژی و در پمپ ها این یون خارج می شود.91 14
 گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخته ه�ای عنبی�ه از ماهیچ�ه ص�اف ب�ا بخ�ش رنگی�ن هس�تند ک�ه توس�ط اعص��اب خودمخت��ار تحری�ک می ش�وند. /
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اطراف یاخته های ماهیچه صاف مژگانی غش�ای آن وجود دارد و ش�بکۀ آندوپالسمی درون یاخته ها می باش�ند. / گزینۀ )3(: نادرست است. 

یاخته های گیرنده بینایی نیز مانند همۀ یاخته های بدن قادر به تولید ATP برای انجام فعالیت های خود هستند.
بخشی که بالفاصله نور بعد از آن وارد زجاجیه می شود، عدسی است که دارای یاخته های زنده است و می دانیم دارای آنزیم های هیدرولیزکنندۀ ATP هستند 101 12

تا بتوانند انرژی موردنیاز خود را تأمین کنند.
 گزینۀ )1(: بخش�ی که بالفاصله نور بعد از آن وارد زاللیه می ش�ود، قرنیه نام دارد و دارای یاخته های زنده اس�ت. / گزینۀ )3(: بخش�ی که بالفاصله نور 
بعد از آن وارد زاللیه می ش�ود، قرنیه نام دارد و به عنبیه ربطی ندارد. / گزینۀ )4(: بخش�ی که بالفاصله نور بعد از آن وارد زجاجیه می ش�ود، عدس�ی اس�ت، فضای جلوی 
عدس�ی چش�م با مایع ش�فافی به نام زاللیه ُپر ش�ده است که از مویرگ ها ترشح می شود و مواد غذایی و اکس�یژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند و مواد دفعی آن ها را 

نیز جمع آوری می کند تا از طریق خون دفع شوند.
گیرنده روی پای مگس همانند گیرنده بویایی انسان از نوع شیمیایی می باشد. گیرنده چشم مار زنگی از نوع نوری ولی زیر چشم که حساس به مادون قرمز 111 11

است از نوع دمایی است.
همۀ موارد نادرست هستند. 121 14

 الف( در مغز پالناریا فقط اجس�ام یاخته ای خاکس�تری وجود دارد که دو گره خاکس�تری مجزا دارد ولی دو طناب عصبی جانبی فقط آکس�ون و دندریت 
می باش�ند. / ب( جیرجیرک حش�ره و بی مهره می باش�د و فاقد نخاع است. دقت کنید که حشرات طناب عصبی ش�کمی دارند ولی واژۀ نخاع ویژۀ طناب عصبی پشتی در 

مهره داران است. / ج( غشای پایه برخالف چشم مرکب، ساختار یاخته ای ندارد. / د( زنبور عسل توانایی درک امواج ماوراء بنفش و تولید اسپرم با میتوز را دارد.
بخش های B ،A و C به ترتیب زردپی، یاخته های ماهیچۀ اس�کلتی دوس�ر بازو و دندریت )دارینه( یاختۀ عصبی حسی گیرندۀ حس وضعیت را نشان می دهد. 131 12

پیام های عصبی حسی مربوط به این گیرنده از طریق ریشۀ پشتی به نخاع وارد می شوند.
 گزینۀ )1(: مطابق ش�کل گیرندۀ حس وضعیت توس�ط پوشش�ی از بافت پیوندی احاطه نش�ده اس�ت. / گزینۀ )3(: یاخته های عصبی حرکتی مربوط به 

انقباض ماهیچۀ دوسر بازو، از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی هستند. / گزینۀ )4(: دقت کنید زردپی نوعی بافت پیوندی با فضای بین یاخته ای زیاد می باشد.
در افراد مبتال به پیرچش�می، به علت کاهش انعطاف پذیری عدس�ی، قدرت تطابق چش�م کاهش یافته و تش�کیل تصویر نزدیک واضح مختل می شود. افراد 141 13

نزدیک بین در مشاهدۀ اجسام نزدیک مشکل ندارند.
 گزینۀ )1(: ممکن است علت نزدیک بینی فرد، تغییر در میزان همگرایی عدسی باشد، پس منی توان گفت در افراد نزدیک بین لزومًا میزان زجاجیۀ موجود 
در چش�م به واس�طۀ اندازۀ بیش�تر کرۀ چشم، بیشتر از حالت عادی است. / گزینۀ )2(: ممکن است در آستیگماتیسم فقط سطح عدسی یا فقط سطح قرنیه کاماًل کروی و 

صاف نباشد. / گزینۀ )4(: در آستیگماتیسم تصویر از اجسام دور و نزدیک در چشم ایجاد می شود، اما این تصویر واضح نیست.
در چشم گاو قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می شود و بخش پهن تر آن به سمت بینی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار دارد.151 12

 گزینۀ )1(: زاللیه همانند مایع مغزی - نخاعی جزء محیط داخلی بدن محسوب می شود. / گزینۀ )3(: تعداد محیط های شفاف در افراد دوربین و نزدیک بین 
همانند افراد سالم چهارتا می باشد. / گزینۀ )4(: اعصاب پاراسمپاتیک با ارسال پیام انقباضی به ماهیچه های صاف حلقوی عنبیه سبب تنگ شدن مردمک چشم می شوند.

موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند.161 13
 الف( دقت کنید فرد نزدیک بین بدون عینک، در دیدن اجس�ام نزدیک مش�کلی ندارد و تصویر اجس�ام نزدیک بر روی شبکیۂ چشم او تشکیل می شود. / 
ب( از آنجا که در شب و در نور کم در حال مطالعه می باشد، در نتیجه برای ورود بیشتر پرتوهای نوری به درون چشم، مردمک چشم گشاد می شود. گشاد شدن مردمک 
تحت کنترل رشته های عصبی سمپاتیک صورت می گیرد. / ج( در نور کم، گیرنده های استوانه ای تحریک می شوند. مطابق شکل کتاب درسی، مقدار مادۀ حساس به نور 
در این گیرنده ها بیشتر از گیرنده های مخروطی می باشد. / د( از آنجا که فرد در حال مطالعۀ کتاب از فاصلۀ نزدیک می باشد، برای تطابق و تشکیل تصویر بر روی شبکیه، 

ماهیچه های صاف موجود در جشم مژگانی منقبض می شوند و در نتیجه قطر جلویی - عقبی عدسی افزایش می یابد.
در شبکیۀ چشم انسان، یاخته های عصبی و یاخته های گیرندۀ نوری مشاهده می شوند که توانایی تولید پیام عصبی را دارند.171 12

 الف( نادرست است. این مورد برای یاخته های گیرندۀ نوری صادق نمی باشد زیرا این یاخته در محل نقطۀ کور یافت نمی شود. همچنین قسمت جلویی سطح 
درونی کرۀ چشم توسط شبکیه پوشیده نشده است. / ب( نادرست است. دقت کنید که یاخته های گیرندۀ نوری برای ایجاد پیام عصبی نیازمند وجود مادۀ حساس به نور 
می باش�ند که برای تولید این ماده به ویتامین A نیاز اس�ت. در صورت کمبود ویتامین A ایجاد پیام عصبی در گیرنده های نوری مختل می ش�ود، اما این موضوع ارتباطی به 
توانایی تولید پیام عصبی در یاخته های عصبی الیۀ شبکیه ندارند. / ج( درست است. این یاخته ها باعث ارسال پیام عصبی به بخشی از مغز میانی که در بینایی نقش دارد، 
می شوند و در نتیجه گروهی از یاخته های عصبی ساقۀ مغز تحریک می شوند. / د( درست است. این یاخته ها توسط شبکه های مویرگی خونی موجود در چشم تغذیه می شوند.

عدسی به کمک جسم مژگانی )حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه(، باعث ایجاد تصویر اجسام مختلف بر روی شبکیه می شود.181 12
 گزینۀ )1(: مش�یمیه با زاللیه در تماس نیس�ت. / گزینۀ )3(: برای تولید پیام عصبی در یاخته های گیرندۀ نوری، مادۀ حس�اس به نور تجزیه می ش�ود. دقت 
کنید برای ساخت مادۀ حساس به نور به ویتامین A نیاز است، نه برای تجزیۀ آن! / گزینۀ )4(: دقت کنید ماهیچه های جسم مژگانی جزء عنبیه )بخش رنگی چشم( نیستند.

وقتی که س�ر جابه جا می ش�ود  مایع درون مجراهای نیم دایره حرکت می کند  در پی حرکت مایع، مژک های گیرنده های حس�ی خم می شود  در پی 191 13
خم شدن مژک ها، پیام عصبی تولید می شود  سپس پیام عصبی به مغز ارسال می شود. ارتعاش پردۀ صماخ مربوط به بخش حلزون شنوایی است.

عالوه بر یاخته های گیرندۀ چش�ایی زبان، یاخته های ماهیچۀ زبان نیز می توانند پس از تحریک ش�دن پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند. همچنین 201 12
دقت کنید در زبان انس�ان، انواع دیگری از گیرنده های حس پیکری نیز مش�اهده می ش�وند که توانایی تغییر پتانس�یل الکتریکی غشای خود را دارند. موارد )الف(، )ب( و 
)ج( درب�ارۀ یاخته ه�ای ماهیچ�ۀ زب�ان و گیرنده های حواس پیکری صادق نیس�ت. اما دقت کنید که هم گیرنده های حس�ی و هم ماهیچه های زب�ان، توانایی هدایت پیام 

الکتریکی در طول غشای خود را دارند. فقط مورد )د( صحیح است.
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برای دیدن اجس�ام نزدیک، با انقباض ماهیچه های صاف مژگاین، قطر عدس�ی زیاد و طول آن کم می ش�ود و برای دیدن اجس�ام دور با استراحت ماهیچه های 11 12
مژگانی، همگرایی و قطر عدسی کم و طول آن زیاد و نازک می شود.

در الیۀ میانی چش�م، عنبیه بخش�ی در ادامۀ مش�یمیه است که در مجاورت زاللیه اس�ت و رنگین می باشد که قطر مردمک را تنظیم می کند نه عدسی!! دقت کنید که 
قرنیه و عدسی مواد دفعی خود را به زاللیه می دهند نه زجاجیه!!

شیپور استاش با برقراری تعادل فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ، به ارتعاش صحیح آن کمک می کند.21 14
 در گوش میانی از خارج به داخل استخوان های چکشی، سندانی و رکابی وجود دارد )رد گزینۀ )1((.

 پردازش اطالعات یاخته های مژک دار گوش مربوط به بخش تعادلی، در مخچه و بخش حلزونی شنوایی در لوب گیجگاهی مخ انجام می گیرد )رد گزینۀ )2((.
 کل گوش درونی، میانی، پردۀ صماخ و بخش انهتایی مجرای شنوایی در استخوان گیجگاهی است )رد گزینۀ )3((.

چند بار در تست های تألیفی گفتم که حساسیت یاخته های استوانه ای به نور، بسیار زیاد است چون در نور کم نیز این یاخته ها فعال هستند و سبب دید اجسام 31 13
به صورت سیاه سفید ولی بدون شناسایی جزئیات آن ها می شوند.

 گزینۀ )1(: بخش رنگین جلوی چمش، عنبیه اس�ت که ماهیچۀ صاف برای تنظیم قطر مردمک دارد. / گزینۀ )2(: مردمک س�وراخی در وس�ط عنبیه است 
و ماهیچه ندارد. / گزینۀ )4(: یاخته های مخروطی هر چه نور قوی تر باشد بهتر و بیشتر تحریک می شوند )پس رابطۀ آن ها مستقیم است(.

4112

از سراس�ری 92 تس�ت های این مدلی به کنکور اضافه ش�د که چند جمله درست یا غلط است. دانش آموزی که می خواهد دکتر شود باید آن قدر به متن و مفهوم کتاب 
درسی احاطه داشته باشد که شک به خود راه ندهد. موارد )الف( و )ب( صحیح هستند )البته این سؤال در عبارت )الف( با زیست دوازدهم ترکیب شده است(.

 عنبیه چون یاخته و ماهیچۀ صاف دارد پس ضمن تنفس یاخته ای در تولید ATP به عنوان رایج ترین انرژی زیستی نقش دارد )درستی الف(. این قسمت با تنظیم قطر 
مردمک در تحریک گیرندۀ نوری و همگرایی پرتوهای نور نقش دارد )درس�تی ب( ولی دقت کنید که قطر عدس�ی توس�ط ماهیچه های صاف جس�م مژگانی تنظیم می شود 

)نادرستی ج(. عنبیه همان طور که می دانید جلوی عدسی و پشت قرنیه می باشد )نادرستی د(.
عبارات دوم و چهارم درست هستند.51 12

الیۀ میانی چش�م ش�امل مش��یمیه، عنبیه و جس�م مژگانی می باشد که از پشت با ش�بکیه که حاوی یاختۀ عصبی و گیرندۀ نوری اس�ت در تماس می باشد )درستی عبارت 
چهارم(. این الیه بخش شفاف ندارد )نادرستی عبارت اول(. ماهیچه های عنبیه آن در پاسخ به شدت نور تغییر می کنند )درستی عبارت دوم(. عبارت سوم در مورد زاللیه 

است که به قرنیه و عدسی غذا می رساند نه الیۀ میانی چشم! )الیۀ میانی پر از مویرگ است و منت کسی را برای غذاگیری نمی کشد(.
اغلب یاخته های سقف حفره بینی از نوع پوششی با فضای بین یاخته ای کم می باشند که فاقد مژه هستند و در بین گیرنده ها قرار دارند.61 11

 گزینۀ )2(: یاخته های غیرگیرنده با دندریت های عصبی در تماس هستند )نه غیرعصبی(. / گزینۀ )3(: مخصوص زائدۀ دندریت بویایی است. / گزینۀ )4(: 
یاختۀ غیرگیرنده پیام عصبی ایجاد نمی کند.

مولکول های بو سبب تحریک گیرندۂ بویایی موجود در سقف حفره بینی می شوند. این یاخته ها 71 14
در البه الی یاخته پوششی بدون مژک قرار گرفته اند )نادرستی گزینۀ )1(( و پیام بویایی را از استخوان جمجمه 
 عبور داده و پس از س�یناپس با دندریت یاخته های عصبی پیاز بویایی آن را به لوب بویایی می برند. در اثر 

این سیناپس پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی در لوب بویایی تغییر می کند )درستی گزینۀ )4((.
 گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت چ�ون خ�ود یاخته ه�ای م�ورد نظ�ر از ن�وع عصب�ی هس�تند. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. ترشح مادۀ مخاطی موسین دار یا همان الیۀ مخاطی از یاخته های پوششی 

مژک دار انجام می شود که گیرندۀ بویایی نیستند.

عبارات دوم و سوم صحیح هستند. ماهیچه های داخل چشم، ماهیچه های رگ ها، جسم مژگانی و عنبیه با ماهیچه صاف می باشند ولی ماهیچه های بیرون چشم 81 12
از نوع اس�کلتی )مخطط( هس�تند. ماهیچه های صاف از اعصاب خودمختار پیام حرکتی می گیرند )نادرستی عبارت اول(. یاخته های بدون خط و تک هسته ای دارند )درستی 
عب�ارت دوم(. ب�ا کم�ک به تغییر قطر مردمک و تطابق در همگرایی پرتوها روی لکه زرد برای دقت و تیزبینی یاخته مخروطی مؤثرند )درس�تی عبارت س�وم( ولی ماهیچه 

مژگانی با زاللیه در تماس نمی باشد )نادرستی عبارت آخر(.

لطفًا در تس�ت ها دقت کنید وقتی واژۀ »نقش دارد« می آید چون بس�یار کلی اس�ت در اغلب موارد صحیح می باش�د ولی اگر گفت »سبب ……… می شود« آن موقع 
باید به فعالیت اصلی آن قسمت توجه کنید.

الف( عنبیه در تطابق مؤثر است )یا نقش دارد(  این عبارت صحیح است.مثاًل
ب( عنبیه سبب تطابق چشم می شود  نادرست است چون تطابق وظیفۀ عدسی است ولی عنبیه نیز توسط مردمک و عبور نور به آن کمک می کند.
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با دقت در ش�کل مقابل متوجه می ش�وید که بیشتر یاخته های مجاری نیم دایره، گیرنده نبوده و بدون مژک هستند 91 11
و به یاختۀ عصبی حس�ی نیز متصل نیس�تند. این یاخته ها دارای زوائد رش�ته مانند نیز نمی باش�ند )نادرس�تی عبارت های اول و 
سوم(. مجرای نیم دایره اطالعات را به مخچه می دهد )نادرستی عبارت آخر( ولی فواصل بین یاخته های مورد نظر بسیار اندک 

است چون از بافت پوششی هستند )درستی عبارت دوم(.

منظور سؤال گیرنده های شیمیایی چشایی و بویایی است که در درک مزۀ غذا مؤثر می باشند )موارد )ب( و )د( صحیح می باشند(.101 12
 الف( نادرس�ت اس�ت. برای یاخته های بویایی نادرس�ت است زیرا این گیرنده ها، یاخته های عصبی هس�تند. / ب( درست است. هر دو نوع گیرنده دارای 
زوائد هس�تند. گیرنده های چش�ایی با مایع بزاق و مواد حل ش�ده در آن و گیرنده های بویایی در مخاط بویایی قرار دارند، پس هر دو با مایع اطراف در تماس هستند. البته 
گیرندۀ بویایی با مولکول هوا نیز در تماس می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. گیرندۀ چش�ایی یاختۀ عصبی نیس�ت و آکس�ون ندارد. / د( درست است. همۀ گیرنده ها برای 

هدایت پیام تولید شده نیاز به کانال های دریچه دار دارند.
منظور سؤال بیماری دوربیین است که در آن به علت کوچک بودن کرۀ چشم فاصلۀ قرنیه تا نقطۀ کور کمتر از حد معمول می باشد.111 13

 گزینۀ )1(: رسیدن پرتوهای نور به شکل نامنظم مربوط به آستیگماتیمس است. / گزینه های )2( و )4(: هر دوی این ویژگی ها مربوط به نزدیک بیین است 
که معمواًل با بزرگ بودن قطر کرۀ چشم همراه است.

منظور سؤال شیپوراستاش است که باعث متعادل شدن هوا بین دو طرف پردۀ صماخ و لرزش درست آن می شود.121 11
 گزین�ۀ )2(: مج�رای ش�نوایی دارای غ�دد و موه�ای کرک مانن�د اس�ت. / گزین�ۀ )3(: در مج�اورت حل�زون ش�نوایی ق�رار دارد ن�ه مج�اری نیم دایره! / 

گزینۀ )4(: شیپوراستاش با استخوان های گوش میانی هیچ ارتباطی ندارد.
هم گیرنده های بویایی و هم گیرنده های چشایی بر درک مزۀ غذا مؤثر هستند. در سؤال همۀ این گیرنده ها مورد بحث نیست، بلکه برخی از آن ها مد نظر است.131 14

گزینه های )1(، )2( و )3( در مورد همۀ گیرنده های چش�ایی و بویایی صدق می کند، اما چون گیرنده های چش�ایی از نوع یاختۀ عصبی نیس�تند، گزینۀ )4( فقط در مورد 
گیرنده های بویایی صدق می کند که یاخته های عصبی حسی هستند.

فقط مورد )ب( صحیح است. منظور الیۀ صلبیه است که در جلو به قرنیه که پرده ای شفاف است، می رسد. 141 11
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. صلبی�ه عالوه ب�ر ماهیچه های بیرونی و ارادی چش�م با جس�م مژگانی نیز از س�مت داخل اتص�ال دارد که غیر ارادی هس�تند. / 
ب( درس�ت اس�ت. صلبیه بافت پیوندی و دارای رش�ته های پروتئینی زیاد اس�ت مثل رشته های کالژن و االستیک می باش�د. / ج( نادرست است. صلبیه در نقطۀ کور در 

بخش عقبی چشم دیده نمی شود. / د( نادرست است. صلبیه از بافت پیوندی است که فضای بین یاخته های آن زیاد است.
در صورت لرزش دریچۀ بیضی، اولین اتفاق به دلیل اینکه پشت این پرده حلزون شنوایی قرار دارد، لرزش مایع درون حلزون است )درستی گزینۀ )2((.151 12

 استخوان چکشی چسبیده به پردۀ صماخ است نه دریچۀ بیضی و قبل از دریچۀ بیضی قرار دارد )رد گزینۀ )1((. گیرنده های گوش در انسان یاختۀ عصبی 
نیستند )رد گزینۀ )3(( و مژک یاخته های مژک دار بخش حلزونی خم می شود نه بخش دهلیزی )رد گزینۀ )4((.

موارد )الف( و )ب( درست هستند.161 12
 الف( درس�ت اس�ت. انش�عابات سرخرگ ورودی از نقطۀ کور در مجاورت داخلی ترین الیۀ چش�م است. / ب( درست است. باالخره سال 98 خط بطالنی 
کشید بر این که زجاجیه ماده است؟ مایع است؟ پس چیه بابا!!! هیچی، مادۀ ژله ای به صورت مایع شفاف در مجاور انشعابات رگ خونی است که در حفظ کرویت چشم 
نقش دارد. / ج( نادرست است. ناحیۀ وسط عنبیه رنگین چشم سوراخ مردمک فاقد یاخته است و تغذیه نمی شود. / د( نادرست است. پردۀ شفاف در جلوی چشم قرنیه 

را داریم که انشعابات رگ های مورد نظر تا قرنیه نمی رسند )قرنیه از زاللیه مواد مورد نیاز را دریافت می کند(.
کیاسمای بینایی قبل از تاالموس قرار دارد پس پیام های بینایی وارد شده به تاالموس مثاًل راست بخشی از چشم راست و بخشی از چشم چپ آمده اند و پس 171 11

از تقویت در تاالموس همگی به لوب پس سری در نیمکرۀ راست مخ فرستاده می شوند.
عدس�ی چش�م توس�ط رشته هایی به نام تار آویزی به اجسام مژگاین متصل هستند. این اجس�ام ماهیچۀ صاف دارند و با اعصاب خودمختار در ارتباط هستند 181 13

)درس�تی گزینۀ )2((، به عنبیه که بخش رنگین اس�ت متصلند )درس�تی گزینۀ )1((، در مجاورت زاللیه هس�تند )درس�تی گزینۀ )4(( ولی با شبکیه یا الیۀ داخلی چشم در 
تماس نیستند )نادرستی گزینۀ )3((.

فقط مورد )ج( صحیح است. فقط یک لحظه دقت کنید که سؤال در مورد همۀ پریاخته ای هاست نه فقط جانوران! پس در مورد گیاهان قطعًا عبارات )الف(، 191 11
)ب( و )د( حذف می شوند ولی هر جانداری باید برای محرک خود گیرندۀ اختصاصی داشته باشد )درستی ج(.

موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. بخش دهلیزی مخصوص کمک به تعادل بدن است. 201 12
 الف( نادرست است. گیرنده های مژک دار بخش دهلیزی، دارای مژک هایی در تماس با مادۀ ژالتینی اطراف می باشند ولی با مایع اطراف آن ها تماسی ندارند. / 
ب( درس�ت اس�ت. مخچه به طور پیوس�ته پیام وضعیت بدن را از مغز، نخاع و اندام های حسی مثل گوش ها دریافت می کند. / ج( نادرست است. با حرکت مایع پیرامونی 
ابتدا مژک ها خمش یافته و س�پس پتانس�یل عمل و باز ش�دن کانال رخ می دهد. / د( درس�ت اس�ت. بخش دهلیزی پیام خود را به مخچه در پشت ساقۀ مغز می دهد که 

مخچه نیز حاوی پرده های پیوندی مننژ و استخوان )پیوندی( محافظ می باشد.

مادة ژالتینی

مژ كها
یاخت ههاي
مژ كدار

رشته عصبی

جریان مایع
C

C

A

A

B

B

A

C

B

A

B

B


