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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل دوم : حواس)

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

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

4) توانایی تولید و ذخیره ي انرژي را دارد.
2. کدام عبارت صحیح است؟

1) عدسی چشم در هنگام دیدن اشیاي دور، نازكتر و کشیدهتر میشود.
2) عنبیه به واسطۀ عضالت خود قطر عدسی را تغییر میدهد.

3) قرنیۀ چشم مواد دفعی خود را به مویرگ هاي زجاجیه منتقل میکند.
4) عنبیه بخشی از الیه میانی است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد.

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

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

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

4. پوشش گیرندههاي حسی پوست از نوع بافت ..................
4) پوششی چند الیه اي3) پیوندي2) چربی1)  پوششی یک الیه اي

5. به ترتیب کدام یک از اعصاب داخلی چشم موجب گشاد شدن مردمک و کدام یک موجب تنگ شدن آن میشود؟
2) پاراسمپاتیک، سمپاتیک1) سمپاتیک، پاراسمپاتیک

4) پاراسمپاتیک، پاراسمپاتیک3)  سمپاتیک، سمپاتیک
6. ماهیچهي عنبیه، تحت تأثیر اعصاب .................. است و باعث تغییر قطر .................. میشود.

2) پاراسمپاتیک، مردمک1) سمپاتیک، عدسی
4) پاراسمپاتیک و سمپاتیک، مردمک3) سمپاتیک و پاراسمپاتیک، عدسی

7. به ترتیب براي دیدن اجسام دور قطر عدسی .................. میشود و هنگام دیدن اشیاء نزدیک، قطر عدسی .................. میشود.
4) کم، کم3) زیاد، زیاد2)  زیاد، کم1) کم، زیاد

8. کدام یک از بخشهاي گوش در عمل تعادل شرکت دارد؟
4) پردة صماخ3) شیپور استاش2) بخش حلزونی1) مجاري نیمدایره

9. محل پردازش اطالعات بینایی کدام است؟
4)  لوب آهیانه3) لوب پسسري2) لوب گیجگاهی1) لوب پیشانی

10. در طرح مقابل (گیرنده ي حسی پوست انسان) «الف» و «ب» به ترتیب کداماند؟
1) بافت پوششی ـ آکسون

2)  بافت پیوندي ـ دندریت
3) بافت پیوندي ـ آکسون

4) بافت پوششی ـ دندریت
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صفحه 2

11. اطالع دادن وضعیت قسمتهاي مختلف بدن به دستگاه عصبی مرکزي، وظیفهي کدام گیرنده است؟
2) گیرندهي مکانیکی موجود در ماهیچههاي اسکلتی1) گیرندههاي مکانیکی دیواره ي رگ ها

4) گیرندهي موجود در هیپوتاالموس3) گیرندههاي درد و حرارت موجود در پوست
12. کدام نوع از سلول هاي گیرنده، عمدتًا مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع نسبت به نور حساسیت کمی دارد؟

2) استوانه ايها، مخروطیها1) استوانه ايها، استوانه ايها
4) مخروطیها، استوانه ايها3) مخروطیها، مخروطیها

13. تنظیم قطر مردمک و عدسی به ترتیب به عهدهي کدام ماهیچه است؟
1) عنبیه ـمژگانی

 
4) مردمک ـ عنبیه3) مژگانی ـ عنبیه2) مردمک ـمژگانی

14. دوربینی معموًال در اثر ..................  قطر کرة چشم پدید میآید و با استفاده از عدسی .................. اصالح میشود.
4) کاهش ـ واگرا3) کاهش ـ همگرا2) افزایش ـ واگرا1) افزایش ـ همگرا

15. شکل داده شده که بخشی از خط جانبی ماهی را نشان می دهد، در ارتباط با کدام گیرندة حسی میباشد؟ 
1) مکانیکی
2) شیمیایی

3) نوري
4) لمسی

16. کدام ماهیچه، نقش اصلی را در تنظیم قطر مردمک ایفا می کند؟

 
4) مخطط عنبیه3) مخطط مژکی2) صاف عنبیه1) صاف مژگانی

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

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

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

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

 
الف) استخوان رکابی - چکشی           ب) مجاري نیم دایره - پردهي صماخ

 
ج) مغز میانی - تاالموس           د) غده ي فوق کلیه - پانکراس

 (1 (2 (3 (4

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

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

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

 
20. کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

1) ماهیها، به کمک گیرنده هاي شیمیایی جهت حرکت آب راتشخیص میدهند.

 
2) مارماهیها، توسط اندامی که درخط جانبی دارند، انواع مولکول هاي موجود در آب را تشخیص می دهند.

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

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

2) بینایی1) فشار
 
4) شنوایی3) بویایی 

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

 
1) پشت - حفظ شکل کروي چشم  

 
2) جلوي - جمعآوري مادة دفعی قسمت شفاف جلوي چشم

 
4) جلوي - تغذیۀشبکیه3) پشت - تغذیۀ عدسی 

 
23. هر جوانۀ چشایی در انسان، .................. 

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

24. کدام عبارت در مورد (حس چشایی) انسان نادرست می باشد؟
1) سلول هاي چشایی در واقع گیرنده هاي شیمیایی هستند که در یک جوانۀ چشایی به تعداد بیشتري نسبت به سلول پشتیبان می باشند.

2) اتصال مولکول ها در بزاق به غشاي سلول چشایی سبب تولید پیام عصبی می شود.
3) عصارة گوشت به دلیل داشتن آمینواسید گلوتامات مزة اومامی دارد.

4) برجستگی هاي زبان داراي جوانۀ چشایی و درون این جوانه ها گیرنده هاي چشایی قرار گرفته است.

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

 
1) برخالف اعصاب پیکري همیشه فعال است.

 
2) می تواند به طور غیر مستقیم به تحریک یاخته هاي مخروطی کمک کند.

3) موجب انقباض هر ماهیچۀ صاف عنبیه می شود.
4) مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می باشد.

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

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

 
3) می توانند در دیوارة سرخرگ قرار گیرند.

 
4) بافت پیوندي اطراف آن ها الیه الیه است.

 
27. در کدام یک از بیماري ها، پرتوهاي نوري از اجسامی  در هر فاصله اي از چشم نمی توانند روي یک نقطه از شبکیه متمرکز شوند؟

 
1) نزدیک بینی

 
4) پیرچشمی3) آستیگماتیسم2) دوربینی

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

29. با توجه به شکل مقابل که مغز ماهی را نشان می دهد نقش بخش شمارة .................. در انسان .................. می باشد. 
1)  - مرکز یادگیري، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.

2)  - مرکز تنظیم دماي بدن می باشد.
3)  - داراي دو نیمکره است که توسط کرمینه به هم متصل اند.

4)  - مرکز بعضی از انعکاس ها می باشد.
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صفحه 4

30. نوع گیرنده در کدام یک با سایرین متفاوت است؟

 (1 (2

 (3 (4

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

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

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

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

 
* با تغییرات طول ماهیچه تحریک شوند.

 
* با ارتعاش تحریک شوند.

 
* با تغییر فشار خون تحریک شوند.

 
* در کپسول پوشانندة مفصل واقع شده باشند.

 (1 (2 (3 (4

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

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

 
الف) یاخته هاي عصبی تاژك دار هستند.

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

 
ج) قبل از پیاز بویایی، سیناپس می دهند.

د) پیام بویایی را به تاالموس می برند.
 (1 (2 (3 (4

34. کدام عبارت دربارة گیرنده هاي حسی در جانوران صحیح است؟
1) گیرنده هاي فروسرخ موجود در چشم مار زنگی به او توانایی شکار در تاریکی را می دهد.

2) لرزش پردة صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك مستقیمًا گیرنده هاي مکانیکی را تحریک می کند.
3) گیرنده شیمیایی موجود در روي پاهاي مگس فاقد جسم سلولی و آکسون می باشد و در موهاي حسی روي پا تجمع می یابد.

4) ماهی ها به کمک مژك هاي هم اندازه در گیرنده هاي خط جانبی خود به وجود اجسام و جانوران دیگر پی می برند.

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

 (1 (2 (3 (4

 
36. کدام جمله درست است؟

1) همۀ گیرنده هاي موجود در پوست مکانیکی هستند.

 
2) همۀ انواع گیرنده هاي مکانیکی، متعلق به حس پیکري هستند.

3) گیرنده هاي حسی می توانند، یک سلول غیرعصبی باشند.

 
4) گیرندة درد یکی از انواع گیرنده هاي مکانیکی است که بیشترین تنوع محرك را دریافت می کند.
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صفحه 5

 
37. عصب بینایی .................. 

1) از اعصاب محیطی خودمختار هستند.
2) از اعصاب حرکتی هستند که دستورات را از مغز به ماهیچه هاي صاف درون چشم می برد.

3) مجموعه اي از آکسون هاي بلند نورون هاي حسی است که جسم سلولی آن ها در شبکیه قرار دارد.
4) اطالعات بینایی را به مغز ارسال می کند و دستورات حرکتی را به ماهیچه هاي چشم می رساند.

 
38. در نور زیاد .................. 

1) ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه توسط اعصاب سمپاتیک منقبض می شوند.
2) ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه به حالت استراحت در می آیند.

3) با کمک انقباض ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه، از ورود نورهاي اضافی به داخل کرة چشم جلوگیري می شود.
4) همانند نور کم، سلول هاي استوانه اي شکل عنبیه با خطوط تیره و روشن، در تغییر اندازة مردمک نقش دارند.

 
39. گیرنده هاي دمایی .................. 

 
1) همانند گیرنده هاي حساس به کاهش  در برخی سیاهرگ هاي بزرگ قرار دارند.

2) همانند گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها وجود دارند.

 
3) برخالف گیرنده هاي درد در مقابل برخی محرك هاي شیمیایی تغییر پتانسیل الکتریکی نمی دهند.

4) برخالف گیرنده هاي تماسی می توانند به جز پوست در بافت هاي دیگر نیز وجود داشته باشند.

 
40. هر گیرندة حسی پیکري .................. 

 
1) قطعًا در پوست قرار دارد.

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

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

41. گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده درد در دیواره سرخرگ ها، گیرنده هاي فشار خون در دیواره رگ ها،

 
گیرندة میزان اکسیژن در آئورت به ترتیب جز حواس .................. 

1) پیکري- پیکري- پیکري- پیکري
 
2) ویژه - پیکري- پیکري- ویژه 

4) ویژه- ویژه- پیکري- پیکري3) پیکري- ویژه- پیکري- ویژه

 
42. در انسان .................. 

 
1) هر نوع گیرنده شیمیایی، قطعا از حواس پیکري محسوب می شود. 

 
2) هر نوع گیرنده نوري، قطعا از حواس ویژه محسوب می شود. 

3) هر نوع گیرنده مکانیکی، قطعا از حواس پیکري محسوب می شود.

 
4) هر نوع گیرنده دمایی، قطعا از حواس ویژه محسوب می شود. 

 
43. چند مورد از موارد زیر، در مغز قرار دارند؟

 
الف- جسم یاخته اي نورون حسی بویایی

 
ب-محل سیناپس بین نورون هاي حسی بویایی با نورون بعدي 

 
ج-پیاز بویایی

4) هیچ کدام از موارد در مغز نمی باشد3) سه مورد2) دو مورد1) یک مورد
.

 
44. یاخته ي عصبی  ..................  می تواند  ..................  داشته باشد.

1) رابط بر خالف یاخته ي عصبی حرکتی - چندین دارینه ي متصل به جسم یاخته اي

 
2) رابط بر خالف یاخته ي عصبی حرکتی - آسه با انشعابات فراوان در انتهاي خود

 
3) حسی همانند یاخته ي عصبی رابط - رشته هاي میلین دار در طرفین جسم یاخته اي

 
4) حرکتی بر خالف یاخته ي عصبی حسی - در انتقال پیام عصبی به یک یاخته ي غیر عصبی نقش

 
45. به طور معمول، در بدن انسان سالم  ..................  می توانند  .................. 

O2
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صفحه 6

 
1) گیرنده هاي تماسی پوست - در بخشی که در تولید صدا نقش دارد، تعداد بیش تري از سایر نقاط بدن داشته باشید.

 
2) گیرنده هاي دمایی - در هر سیاهرگ بدن در اثر تغییر دما تحریک شوند و پیام عصبی تولید کنند.

 
3) گیرنده هاي حس وضعیت - در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها یافت شوند.

 
4) گیرنده هاي درد - به دنبال فشرده شدن پوشش اطراف خود، به آسیب بافتی پاسخ دهند.

 
46. گیرندة  ..................  همانند گیرندة  .................. 

 
1) درد - فشار، انتهاي دندوریت نورون حسی بوده که توسط پوششی احاطه شده است.
2) حس تماس - فشار خون در دیوارة رگ هاي خونی، از نوع گیرندة مکانیکی می باشد.

 
3) دمایی - درد، در انتهاي دندوریت یاخته  عصبی است که توسط بافتی داراي مادة زمینه اي حاوي کالژن، احاطه شده است.

4) بویایی - میزان اکسیژن خون، از نوع گیرندة مکانیکی می باشد.

 
47. همۀ گیرنده هاي مربوط به حواس پیکري که در پوست انسان مشاهده می شوند، .................. 

1) هرگاه مدتی در معرض محرك ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی تولید نمی کنند و یا پیام عصبی کمتري تولید می کنند.
2) انتهاي دارینۀ یاخته هاي عصبی حسی هستند که درون پوششی از بافت پیوندي قرار گرفته اند.

3) می توانند پیام عصبی تولید کنند و به منظور پردازش، آن را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می کنند.
4) با فشرده شدن پوشش اطرافشان، تحریک شده و پتانسیل الکتریکی غشاي آن ها تغییر می کند.

 
48. یاخته هاي استوانه اي موجود در شبکیه چشم انسان سالم، .................. 
1) داراي حساسیت نوري بیشتري نسبت به یاخته هاي مخروطی می باشند.

2) از طریق بخش استوانه اي شکل خود با یاخته هاي عصبی شبکیه ارتباط برقرار می کنند.
3) دیدن رنگ ها و جزئیات ظریف اشیاء را با تولید پیام الکتریکی امکان پذیر می کنند.

4) در نور کم تحریک شده و در نتیجه تحریک آن تصاویر دقیقی از جزئیات اجسام تولید می شود.

 
49. در یک انسان سالم و بالغ، در مورد ساختاري در دستگاه عصبی مرکزي که .................. نمی توان گفت .................. 

1) در سامانۀ لیمبیک، در تشکیل حافظه کوتاه مدت نقش دارد – پایین تر از رابط هاي سفید رنگ ارتباط دهندة بزرگ ترین بخش مغز
قرار دارد.

2) در تقویت اغلب اطالعات حسی بدن نقش دارد - در باالي مرکز احساس تشنگی و گرسنگی قرار دارد.
3) در تنظیم فشار خون و انعکاس بلع نقش دارد – پایین ترین قسمت مغز است که با نخاع مرز مشترك دارد.

4) مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است - در جلوي بخشی واقع است که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد.

 
50. چند مورد از موارد زیر، دربارة یاخته هاي بخش تعادلی گوش انسان که داراي مژك هستند، صحیح است؟

 
الف – می توانند از طریق رشته هاي عصبی، پیام حسی تولید شده را به مراکزي در باالي ساقۀ مغز هدایت کنند.

 
ب – می توانند پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته هاي بافت عصبی مغز را تغییر دهند.

 
ج - بر روي شبکه اي از پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي رشته اي قرار دارند.

 
د - توسط مژك هاي خود با مایع درون مجاري در تماس هستند.

 (1 (2 (3 (4 1234
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل دوم : حواس)

بخش شفاف الیهي خارجی چشم (الیه صلبیه)، قرنیه نام دارد. قرنیه داراي سلولهاي زنده است و مانند تمام سلولهاي 1.گزینه 4

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

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

 
هنگام عمل تطابق در چشم، براي رویت اشیاي دور، قطر عدسی کاهش مییابد. 2.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

: عنبیه در مجاورت زاللیه قرار دارد نه زجاجیه. عنبیه ومشیمیه به همراه جسم مژگانی از اجزاء الیۀ میانی می باشند. گزینۀ 

 
آکسون یاخته هاي عصبی در شبکیه، عصب بینایی را می سازند نه آکسون گیرنده هاي نوري. 3.گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:
: حشرات داراي چشم مرکب اند و برخی از حشرات قادر به دیدن پرتوهاي فرابنفش می باشند. گزینۀ 

: هر واحد مستقل بینایی چشم مرکب شامل یک قرنیه و یک عدسی و چندین سلول گیرنده نوري می باشد. گزینۀ 
: بخش رنگین چشم، یعنی عنبیه در پشت قرنیه قرار دارد. گزینۀ 

اغلب دندریتهاي گیرنده هاي حسی پوست توسط پوششی از بافت پیوندي رشته اي پوشیده شدهاند. 4.گزینه 3
اعصاب سمپاتیک، باعث گشادي مردمک چشم و اعصاب پاراسمپاتیک، موجب تنگی مردمک چشم میشوند. 5.گزینه 1

ماهیچۀ عنبیه چون از نوع صاف هستند, هم از سمپاتیک و هم از پاراسمپاتیک عصب میگیرند. ماهیچههاي عنبیه باعث 6.گزینه 4
تغییر قطر مردمک میشوند.

دلیل این است که هر چه اشیاء دورتر باشند، پرتوهاي نور آن ها بیشتر به حالت موازي به چشم میرسد، در حالیکه پرتو 7.گزینه 1
هاي اجسام نزدیک واگراترند، درنتیجه به قطر عدسی بیشتري نیاز است تا آنها را روي شبکیه متمرکز کند.

سه مجراي نیم دایره که بر هم عمودند، در حفظ تعادل بدن نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. 8.گزینه 1
لوب پس سري، پردازش اطالعات حسی بینایی را انجام میدهد. 9.گزینه 3

گیرنده هاي  حواس پیگیري،انتهاي دندریت آزاد،مانند گیرنده هاي درد یا انتهاي دندریت هایی درون پوششی از بافت 10.گزینه 2

 
پیوندي مانند گیرنده فشار در پوست اند.

گیرنده هاي مکانیکی حّس وضعیت که در ماهیچه هاي اسکلتی نیز قرار دارد موجب می  شود مغز از چگومگی قرارگیري 11.گزینه 2

 
قسمت  هاي مختلف بدن نسبت به هم هنگام سکون یا حرکت اطالع یابد.

گیرندة استوانهاي در نور کم بیشتر تحریک میشود. پس مسئول بینایی در نور کم است. گیرندة مخروطی در نور زیاد 12.گزینه 2
بیشتر تحریک می شود، لذا حساسیت آن به نور کمتر است.

ماهیچههاي موجود در عنبیه، مردمک را تنگ و گشاد میکنند و ماهیچههاي مژگانی باعث تغییر قطر عدسی می شود. 13.گزینه 1
در اثر کوچک بودن بیش از حد کرة چشم، تصویر اشیاي نزدیک در پشت شبکیه تشکیل میشود و فرد به دوربینی 14.گزینه 3

مبتالست. این بیماري به وسیلۀ عدسی همگرا قابل اصالح است.
ساختار خط جانبی که در دو طرف بدن ماهی امتداد یافته است، حاوي گیرندههاي مکانیکی حساس به ارتعاشات آب می 15.گزینه 1

باشد.
ماهیچه هاي صاف عنبیه به طور غیر ارادي و تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به تنظیم قطر مردمک می  16.گزینه 2

 
پردازند.

ماهیچه هاي صاف مژکی به تنظیم قطر عدسی می پردازند.

10
97

18
7 

ال
ری

س

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)



3/2/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=1097187;details=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%2… 8/16

رکابی
سندانی

چکشی

حلزونیبخش

شنواییمجرايسماخپرده

شنواییعصب

استاشُاُشیپور

صفحه 7

خط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی است که به وسیلۀ سوراخ هاي متعددي که در سطح بدن ماهی وجود دارد با محیط 17.گزینه 4
بیرون ارتباط دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
: خط جانبی ماهیها، داراي گیرندههاي مکانیکی حساس به ارتعاش آب می باشد نه دما. رد گزینۀ 

: خط جانبی قادر به تشخیص اجسام و جانوران است. رد گزینۀ 
: خط جانبی، حاوي سلولهاي مژکدار حساس به ارتعاش آب می باشد. رد گزینۀ 

مورد ب و د صحیح است. 18.گزینه 1
بررسی موارد:

 
ه مخنیمکر

موسھیپوتا

مغزساقھ
میانیمغز

پل مغزی

نخاعبصل النخاع

مخچھ

:

الف) نادرست - طبق  فصل  استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.
ب) درست - طبق  فصل  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پردة  صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - طبق  فصل  تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.
د) درست - طبق فصل  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

عصب هاي چشم انسان شامل عصب بینایی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (که در تغییر قطر مردمک و تغییر قطر 19.گزینه 3

 
ماهیچههاي مژکی دخالت دارند) می باشد. همۀ تارهاي عصبی درآن ها میلین دار می باشد.

 
بررسی گزینه ها:

) مربوط به اعصاب بینایی، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ) فقط مربوط به عصبهاي بینایی است، ولی گزینۀ ( ) و ( گزینههاي (

 
است.

 
) در کیاسماي بینایی فقط بخشی از آکسون هاي عصب هر چشم با آکسون هاي عصب مقابل جا به جا می شود. گزینۀ (

 
روي پاي جیرجیرك ها یک محفظۀ هوا و گیرندة مکانیکی وجود دارد که قادرند صدا را دریافت کنند. 20.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: ماهی به کمک گیرنده هاي مکانیکی (ارتعاشی) جهت حرکت آب را تشخیص می دهند.  گزینۀ 
: خط جانبی در ماهی ها قادر به تشخیص مولکول هاي شیمیایی نیست. گزینۀ 

: گیرنده هاي حسی انسان، قادر به پردازش اطالعات موجود در محیط نیستند. پردازش در مراکز عصبی صورت می گیرد. گزینۀ 
در بخش حلزونی و مجراهاي نیم دایره گوش درونی، گیرنده هاي مکانیکی به نام سلول هاي مژکدار وجود دارد. گیرندة 21.گزینه 4

حس بویایی از نوع گیرنده شیمیایی است. گیرنده ي حس بینایی، گیرندة نوري است و گیرندة فشار، گیرنده مکانیکی است اما سلول 
هاي مژکدار ندارد.

فضاي جلوي عدسی چشم با مایع شفافی به نام زاللیه پر شده است که از مویرگها ترشح میشود و مواد غذایی و 22.گزینه 2

 
اکسیژن را براي عدسی و قرنیه فراهم کرده و مواد دفعی آنها را نیز جمع آوري میکند.

جوانه هاي چشایی بر روي زبان و بخش هاي دیگر دهان در البه الي بافت پوششی سنگفرشی چند الیه قرار گرفته اند. 23.گزینه 2
جوانۀ چشایی با دندریت نورون حسی در ارتباط است و توجه کنید که سلول هاي پشتیبان جزئی از جوانۀ چشایی محسوب می شوند.

( ) و ( ) ،( تعداد سلول هاي گیرندة چشایی کمتر از سلول هاي پشتیبان در یک جوانۀ چشایی می باشد. گزینه هاي ( 24.گزینه 1
همگی صحیح می باشند.

اعصابی که سبب گشادي مردمک می شوند اعصاب سمپاتیک می باشد که در نور کم تحریک شده و اجازة عبور نور به 25.گزینه 2
درون چشم را می دهد، اگر چه سلول هاي استوانه اي در نور کم فعالیت می کنند ولی در نور ضعیف سلول هاي مخروطی به مقدار کم
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(2)
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تحریک می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:
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صفحه 8

): اعصاب خود مختار در دستگاه عصبی محیطی اگر چه همیشه فعال هستند ولی عصبی که سبب گشادشدن مردمک می شود گزینۀ (

 
گاهی فعال و گاهی غیرفعال است.

 
): اعصاب سمپاتیک موجب انقباض ماهیچه هاي شعاعی عنبیه می شود نه حلقوي عنبیه. گزینۀ (

): اعصاب خود مختار جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اند. گزینۀ (

 
گیرنده هاي درد سازش پیدا نمی کنند.  26.گزینه 3

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

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
: گیرنده هاي درد جزو حواس پیکري هستند. گزینۀ 

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

 
: این گیرنده ها فاقد پوشش بافت پیوندي هستند. گزینۀ 

اگر سطح عدسی یا قرنیه کامًال کروي و صاف نباشد. پرتوهاي نور به طور نامنظم به هم می رسند و روي یک نقطۀ شبکیه 27.گزینه 3

 
متمرکز نمی شوند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

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

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

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

نور براي رسیدن به لکۀ زرد، باید از محیط هاي شفاف قرنیه، زاللیه، عدسی وزجاجیه عبور کند. بنابراین نور  بار دچار 28.گزینه 4
شکست می شود.

- بصل - عصب بینایی     - عصب بویایی      - مخ     5- لوب بویایی    - لوب بینایی     - مخچه    - نخاع    29.گزینه 4

 
النخاع

 
) نخاع است که در انسان مرکز بعضی از انعکاس ها می باشد. شمارة (

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) لوب بینایی است در حالی که مرکز یادگیري و تفکر و عملکرد هوشمندانه مخ می باشد. ): شمارة ( رد گزینۀ (

 
) مخچه است، مرکز تنظیم دماي بدن هیپوتاالموس است. ): شمارة ( رد گزینۀ (

 
) بصل النخاع است نه مخچه. ): شمارة ( رد گزینۀ (

 
- گیرندة مکانیکی در مجاري نیم دایره - گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی        - گیرندة مکانیکی صدا دریا       30.گزینه 1

 
گیرندة نوري در چشم مرکب حشرات است. سایر گزینه ها گیرنده هاي مکانیکی هستند.

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

 
مشخص نیست.)

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

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

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

 
گیرندة تعادلی می شود.

 
هر  گزینه درست می باشند. 32.گزینه 4

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

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

 
- گیرنده هاي فشار در دیوارة سرخرگ هاي گردش عمومی به تغییر فشار خون حساس اند.

 
- در کپسول پوشانندة مفصل گیرندة حس وضعیت وجود دارند که مکانیکی اند.

33.گزینه 4
 الف . نادرست، گیرنده های بو�ایی �اخته های عصبی مژک دار

 
هستند نه تاژک دار.

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

بین �اخته های پوششی قرار دارند. آکسون این نورون ها پیام بو�ایی
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را به پیاز بو�ایی می برند و در پیاز بو�ایی با نورون های د�گری

 
سینا�س می دهند.

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

 
سینا�س می دهند نه قبل از آن.

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

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

هاي بودارمولکول
بینیحفرة

پیاز بویایی

پیاز بویایی یاختۀ عصبی

هايرشته

گیرندة بویایی
عصبی حسی

هاي بودارمولکول
هاي گیرنده بویاییمژك
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صفحه 9

لرزش پرده هاي صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك در اثر امواج صوتی، گیرنده هاي مکانیکی متصل به پرده را 34.گزینه 2

 
تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

 
را داراست. 

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

 
بین استخوان هاي چکشی و سندانی و بین استخوان هاي سندانی و رکابی مفصل وجود دارد.  35.گزینه 2

 
): گیرنده هاي حسی، مکانیکی، دمایی و درد است. گزینۀ ( 36.گزینه 3

 
): گیرنده هاي مکانیکی در پوست، ماهیچه و زردپی از انواع پیکري و گیرنده هاي مکانیکی در گوش از نوع ویژه هستند. گزینۀ (

 
): گیرنده هاي حسی می تواند سلول عصبی مانند گیرندة درد و می توانند سلول غیرعصبی باشد، مانند گیرنده هاي شنوایی. گزینۀ (

): گیرندة درد متفاوت، از گیرنده هاي مکانیکی است. زیرا گیرنده هاي مکانیکی فقط محرك مکانیکی را دریافت می کنند و گزینۀ (

 
گیرنده هاي درد، محرك هاي مکانیکی، شیمیایی و دمایی را دریافت می کنند.

 
): عصب بینایی از اعصاب حسی مغز هستند. گزینۀ ( 37.گزینه 3

): عصب بینایی داراي مجموعه اي از آکسون هاي بلند نورون هاي حسی است که اطالعات را از چشم خارج می کنند همچنین گزینۀ (
اعصاب حرکتی از طریق نقطۀ کور به ماهیچه هاي درون کرة چشم وارد نمی شوند بلکه از طریق محل هاي دیگري در اطراف کرة چشم

 
وارد می شوند.

): جسم سلولی و دندریت هاي نورون هاي حسی بر روي شبکیه هستند و آکسون هاي بلند درون غالف پیوندي، عصب بینایی را گزینۀ (

 
می سازد.

 
): عصب بینایی، یک عصب حسی مغزي است. گزینۀ (

 
): ماهیچه هاي تنگ کننده، در نور زیاد منقبض می شوند که این کار توسط اعصاب پاراسمپاتیک انجام می شود. گزینۀ ( 38.گزینه 3

 
): در نور زیاد، ماهیچه هاي تنگ کننده به حالت انقباض در می آیند. گزینۀ (

 
): در نور زیاد، ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه منقبض می شود و نورهاي اضافی، وارد کرة چشم نمی شوند. گزینۀ (

 
): سلول هاي عنبیه، ماهیچه هاي صاف هستند که سلول هاي دوکی و بدون خطوط روشن و تیره هستند. گزینۀ (

- گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ قرار دارند. اما گیرنده هاي حساس به کاهش  در گزینۀ  39.گزینه 3

 
سرخرگ آئورت و برخی انشعابات آن مثل انشعاباتی که به سمت سر و گردن می روند وجود دارند.

- گیرنده هاي درد در پوست و بخش هاي گوناگون بدن مثل دیوارة سرخرگ ها قرار دارند. اما گیرندة دمایی در سرخرگ گزینۀ 

 
وجود ندارد.

- محرك گیرنده هاي دمایی مواد شیمیایی نیستند. اما گیرنده هاي درد در مقابل اسید الکتیک تغییر پتانسیل الکتریکی می دهند گزینۀ 

 
و تحریک می شوند.

- هردونوع گیرندة دمایی و تماسی به جز پوست در بافت هاي دیگر نیز وجود دارند مثال گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ  گزینۀ 

 
هاي بزرگ ویا گیرنده هاي تماسی در محل هایی که با تماس و فشار و ارتعاش سروکار دارند وجود دارند.

 
: گیرندة حس وضعیت در پوست نیست. گزینۀ  40.گزینه 4

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

رشته هاي
عصبی حسی

بویاییگیرنده

بودارهايمولکول
بویاییگیرندههايمژك

بویاییپیاز

صفحه 10

 
: گیرندة درد سازش پذیر نیست. گزینۀ 

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

 
بررسی گزینه ها: 41.گزینه 1

گروهی از گیرنده ها مانند گیرنده هاي دما در بخش هاي گوناگون بدن پراکنده اند و گروهی از گیرنده هاي بدن ما در اندام هاي ویژه اي

 
قرار دارند. گیرنده هاي حواس ویژه شامل گیرنده هاي بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی هستند.

 
بررسی گزینه ها: 42.گزینه 2

): گیرنده هاي شیمیایی در زبان و بینی از حواس ویژه، و گیرنده هاي شیمیایی براي مثال تعیین میزان غلظت اکسیژن خون از گزینۀ (

 
نوع حس پیکري است.

 
): گیرنده هاي نوري در انسان در چشم قرار دارند، و از حواس ویژه محسوب می شوند. گزینۀ (

): گیرنده هاي مکانیکی شنوایی و تعادل از انواع حس ویژه، و گیرنده هاي مکانیکی در پوست و ماهیچه و رگ ها، از نوع حواس گرینۀ (

 
پیکري هستند.

 
): گیرنده هاي دمایی از انواع گیرنده هاي پیکري هستند.  گزینۀ (

 
بررسی تک تک موارد: 43.گزینه 2

الف) با توجه به شکل روبرو، جسم یاخته اي نورون هاي حسی مربوط به بویایی در سقف

 
بینی قرار دارند.

 
ب) محل سیناپس بین نورون هاي حس بویایی و نورون بعدي در پیاز بویایی است.

ج) پیاز(لوب)  بویایی در مغز قرار دارد. اکسون هاي یاخته هاي عصبی در سقف حفره،
پیام هاي بویایی را به لوب هاي بویایی مغز می برند.

یاخته ي عصبی حرکتی پیام عصبی را به یاخته هاي مختلف بدن از جمله غدد و ماهیچه ها انتقال می دهد اما یاخته ي 44.گزینه 4

 
عصبی حسی پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزي انتقال می دهد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) هردو یاخته رابط و حرکتی می توانند داراي چندین دارینه باشند.

 
) هردو یاخته رابط و حرکتی می توانند داراي آسه با انشعابات فراوان در انتهاي خود باشند (منظور پایانۀ اکسونی).

 
) فقط در یاختۀ عصبی حسی، می تواند رشته هاي عصبی داراي غالف میلین در دو طرف جسم یاخته اي قرار داشته باشد.

گیرنده هاي حس وضعیت در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند. گیرنده هاي 45.گزینه 3
مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت

 
اطالع یابد. گیرنده هاي وضعیت درون ماهیچه ها به تغییر طول ماهیچه تغییر می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي تماس، گیرنده هاي مکانیکی در پوست و بافت هاي دیگرند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شوند. بخش  گزینۀ 

 
هاي که تعداد گیرنده هاي بیشتري دارند، مانند «نوك انگشتان و لب ها»، حساس ترند.

لب ها در واژه سازي نقش دارند (نه در تولید صدا)، در ضمن پرده هاي صوتی (تولید کنندة صدا) نیز پوست ندارند بلکه از مخاط چین 

 
خورده تشکیل شده اند.

 
) گیرنده هاي دمایی درون بدن در برخی سیاهرگ هاي بزرگ بدن قرار دارند. گزینۀ 

) گیرنده هاي درد، انتهاي آزاد دندریت آزاد نورون هاي موجود در دستگاه عصبی محیطی می باشند. پس فشرده شدن پوشش گزینۀ 
پیوندي اطراف خود براي آن ها صدق نمی کند.

. گیرندة درد و فشار هردو انتهاي دندوریت نورون حسی هستند. اما گیرنده هاي درد بدون پوشش و گیرنده هاي 46.گزینه 2

 
فشار داراي پوشش می باشند.

. گیرنده هاي حس تماس، گیرنده هاي مکانیکی هستند. این گیرنده ها توسط محرك هاي تماس، فشار و ارتعاش تحریک می شوند.
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گیرنده هاي فشار هم گیرنده هاي مکانیکی هستند و در دیوارة رگ هاي خونی قرار دارند.

 
3. منظور از بافت داراي مادة زمینۀ حاوي کالژن، بافت پیوندي است. گیرنده هاي درد در اطراف خود بافت پیوندي ندارند.
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صفحه 11

 
. گیرنده هاي بویایی و گیرنده هاي میزان اکسیژن از نوع گیرنده هاي شیمیایی هستند.

 
. گیرنده هاي درد تحت تأثیر محرك ثابت سازش نمی کنند. 47.گزینه 3

. گیرنده هاي مربوط به حواس پیکري پوست، انتهاي دندریت هستند. اما عده اي از آنها مثل گیرنده هاي درد در اطراف دندریت

 
پوششی از بافت پیوندي ندارند.

. همۀ گیرنده هاي حسی پوست پس از ایجاد تحریک می توانند پیام عصبی تولید کنند. این پیام براي پردازش به دستگاه عصبی

 
مرکزي ارسال می شود.

 
. گیرنده هایی مثل درد، پوشش پیوندي در اطراف خود ندارند که با فشردن شدن تحریک شود.

. یاخته هاي استوانه اي، با شدت نور کم و یاخته هاي مخروطی با شدت نور زیاد تحریک می شوند. پس حساسیت بیش  48.گزینه 1

 
تري نسبت به مخروطی ها دارند.

 
. یاخته هاي استوانه اي از سمت مخالف بخش استوانه اي با یاخته هاي عصبی شبکیه ارتباط برقرار می کنند.

 
. دیدن رنگ ها و جزئیات اجسام توسط یاخته هاي مخروطی امکان پذیر است.

. یاخته هاي استوانه اي در نور کم تحریک می شوند ولی تصویر دقیقی از جزئیات اجسام تولید نمی کنند.
مخچه مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن است و مرکز تنظیم ترشح اشک و بزاق، پل مغزي است، مخچه در پشت پل 49.گزینه 4

 
مغزي قرار دارد. 

 
بررسی سایر گزینه ها: 

) مرکزي که در سامانۀ لیمبیک در تشکیل حافظه کوتاه مدت نقش دارد، هیپوکامپ نام دارد و رابط هاي سفید مربوط به مخ هستند.

 
هیپوکامپ بخشی از سامانۀ لیمبیک است که پایین تر از رابط هاي سفید پینه اي و سه گوش قرار دارد. 

) تاالموس ها در تقویت اغلب اطالعات حسی بدن نقش دارند و مرکز تشنگی و گرسنگی در هیپوتاالموس می باشد. تاالموس ها در

 
باالي هیپوتاالموس قرار دارند. 

) بصل النخاع در تنظیم فشار خون و انعکاس بلع نقش دارد. بصل النخاع ( مرکز انعکاس بلع) پایین ترین بخش مغز است و با نخاع

 
مرز مشترك دارد. 

 
فقط جملۀ "ب" صحیح می باشد.  منظور سؤال، یاخته هاي گیرنده هاي حسی تعادلی در بخش تعادلی گوش می باشد. 50.گزینه 1

 
بررسی گزینه ها: 

 الف) نادرست : پیام هاي تولید شده در این گیرنده ها توسط رشته هاي عصبی حسی به مغز از جمله به مخچه ارسال می شود. مخچه در

 
پشت ساقۀ مغز ( نه در باالي ساقه مغز) قرار دارد. 

 
ب)درست،  این یاخته ها می توانند با ارسال پیام عصبی، پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته هاي عصبی مغز را تغییر دهند. 

ج) نادرست. دقت کنید که یاخته هاي مژکدار بر روي غشاي پایه قرار ندارند. غشا پایه زیر بافت پوششی که یاخته هاي مژك دار را در 

 
برگرفته است قرار دارد. 

د) نادرست.  مژك هاي این یاخته ها  با مایع درون مجاري به طور مستقیم در تماس نمی باشد. مژك هاي یاخته هاي گیرنده در ماده اي

 
ژالتینی قرار دارند.  
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