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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 بارم سوال به همره پاسخنامه ردیف
 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 است شده تشکیل صُلبیّه از چشم کرۀ الیۀ ترین خارجی -1

 اطراف عصب بینایی فقط با صلبیه پوشیده شده است. -2

 ب دهی می کنند. عص حس همپاد  اعصاب را کننده گشاد های ماهیچه و حس هماعصاب  را عنبیه کننده تنگ های ماهیچه -3

 دهند می تشکیل را عصب بینایی ،مخروطی و استوانه ای  های یاخته آسۀ -4

2 

 
2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 رخ می دهد ---------نورپس از عبور آن از بیشترین میزان همگرایی شدن -1

 کنند می ذیرپ امکان را اجسام جزئیات و رنگ تشخیص ،------ های گیرنده -2

 می شود . ------ عدسى مژگانی، جسم های ماهیچه ----- با نزدیک، ى اشیا دیدن هنگام-3

 است چشم ----- دوربینی، و بینی نزدیک علت افراد، برخی در -4

 .شود دشوارمی ------ی کند و م پیدا ---- چشم عدسی --- سن، افزایش با-5
 

5/2 

 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 دارد قرار بینی(-گوش (سمت به آن تر باریک بخش و بینی-)گوش سمت به   آن تر پهن بخش ر تشریح چشم د-1

 کنید سوراخ عدسی(-قرنیه (از متری سانتی یک فاصلۀ در را صلبیه جراحی، چاقوی با-2

 گشاد( کننده مردمک است. –گشاد(کننده مردمک و ماهیچه شعاعی )تنگ –ماهیچه حلقوی )تنگ  -3

 شبکیه ( است. –نازک ترین الیه چشم ) مشیمیه  -4

 شنوایی ( نقش دارد.  -تعادل (در دهلیزی بخش و( شنوایی -)تعادلدر حلزونی بخش -5

5/2 
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 کدام گیرنده یک ساز و کار حفاظتی است ؟-1

 گیرنده دمایی  -4گیرنده تماسی         -3  گیرنده درد    -2گیرنده حس وضعیت         -1

 

 گیرنده حس وضعیت در کجا وجود ندارد؟ -2

 ماهیچه دلتایی -4کپسول مفصلی     -3زردپی   -2رباط  -1

 

 گیرنده دمایی در کجا وجود ندارد؟ -3

 الله گوش  -5نوک انگشتان     -3سرخرگ آئورت    -2بزرگ سیاهرگ زیرین        -1

 

 رنده از نظر ظاهری با بقیه متفاوت است ؟ کدام گی -4

 گیرنده درد  -4گیرنده فشار         -3گیرنده گرما            -2گیرنده سرما         -1

 

 کدام گیرنده با بقیه متفاوت است ؟  -5

 زبان روی چشایی های گیرنده-1

 آئورت در اکسیژن میزان گیرندۀ-2

 پوست فشار گیرندۀ-3

 بینی بویایی گیرنده-4
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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید  5

 گیرنده فشار در پوست چگونه است ؟-1

 چگونه لرزش امواج صوتی به گوش داخلی منتقل می شود ؟-2

 شاخه عصب تعادلی گوشه در نهایت به کجا می رود  -3

 ؟در سقف حفره بینی چند نوع یاخته وجود دارد  -4

 فرق جوانه چشایی با گیرنده چشایی چیست ؟-5

 آنها چگونه مغز رسند، می مرکزی عصبی دستگاه به بدن گوناگون های گیرنده از که عصبی پیام ماهیت بودن یکسان وجود با -6

 کند؟ می تفسیر مزه یا تصویر، صدا، مانند متفاوتی های شکل به را

 .ستون اول را به ستون دوم متصل کنید 6

 مکانیکی  -شیمیایی         ب -الف                  گیرنده خط جانبی                                     -1

 بیرون موهای حساس  -درون موهای حساس       د -مکان جسم یاخته ای گیرنده شیمیایی در پای مگس               ج-2

 خ جلوی پرده صما -پشت پرده صماخ         ل -ی جیرجیرک                  وپا در صدا مکانیکی گیرندۀمکان -3

 مخچه -مخ          ر  -کدام قسمت در مغز ماهی بزرگتر است ؟                         ز -4

 ماورای بنفش  -مادون قرمز      گ –ک          دارد .  -----------مار زنگی گیرنده -5
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 نامگذاری کنید 7

 کدام قسمت را نشان می دهد ؟ 
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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 

 

 بارم سوال به همره پاسخنامه ردیف
 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 غ صلبیه و قرنیه است شده تشکیل صُلبیّه از چشم کرۀ الیۀ ترین خارجی -1

 صاطراف عصب بینایی فقط با صلبیه پوشیده شده است. -2

 غب دهی می کنند. عص حس هم پاد اعصاب را کننده گشاد های ماهیچه و حس همپاداعصاب  را عنبیه کننده تنگ های ماهیچه -3

 عصبی غ یاخته   دهند می تشکیل را عصب بینایی ،مخروطی و استوانه ای  های یاخته آسۀ -4

2 

 
2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 رخ می دهد ------قرنیه---بیشترین میزان همگرایی شدن نورپس از عبور آن از -1

 کنند می پذیر امکان را اجسام جزئیات و رنگ تشخیص ،---مخروطی--- های گیرنده -2

 می شود . --ضخیم تر---- عدسى مژگانی، جسم های ماهیچه ---انقباض-- با نزدیک، ى اشیا دیدن هنگام-3

 است چشم ----عدسی همگرایی تغییر- دوربینی، و بینی نزدیک علت افراد، برخی در -4

 شود میدشوار تطابق و یکند م پیدا کاهش چشم عدسی پذیری انعطاف سن، افزایش با-5
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 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 دارد قرار بینی(-گوش (سمت به آن تر باریک بخش و بینی-)گوش سمت به   آن تر پهن بخش در تشریح چشم -1

 کنید سوراخ عدسی(-قرنیه (از متری سانتی یک فاصلۀ در را صلبیه جراحی، چاقوی با-2

 کننده مردمک است. گشاد( –یچه شعاعی )تنگ گشاد(کننده مردمک و ماه–تنگ ماهیچه حلقوی ) -3

 ( است. شبکیه –نازک ترین الیه چشم ) مشیمیه  -4

 شنوایی ( نقش دارد.  -تعادل (در دهلیزی بخش و( شنوایی -)تعادلدر حلزونی بخش -5
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 کدام گیرنده یک ساز و کار حفاظتی است ؟-1

 گیرنده دمایی  -4گیرنده تماسی         -3گیرنده درد      -2گیرنده حس وضعیت         -1

 

 گیرنده حس وضعیت در کجا وجود ندارد؟ -2

 ماهیچه دلتایی -4کپسول مفصلی     -3زردپی   -2رباط  -1

 

 گیرنده دمایی در کجا وجود ندارد؟ -3

 الله گوش  -5نوک انگشتان     -3 سرخرگ آئورت   -2بزرگ سیاهرگ زیرین        -1

 

 کدام گیرنده از نظر ظاهری با بقیه متفاوت است ؟  -4

 گیرنده درد  -4گیرنده فشار         -3گیرنده گرما            -2گیرنده سرما         -1

 

 کدام گیرنده با بقیه متفاوت است ؟  -5

 زبان روی چشایی های گیرنده-1

 آئورت رد اکسیژن میزان گیرندۀ-2

 پوست فشار گیرندۀ-3

 بینی بویایی گیرنده-4
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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 

 پاسخ دهید  5

 حسی نورون یک دارینۀ انتهای گیرنده این.دهدگیرنده فشار در پوست چگونه است ؟-1

 دارد قرار پیوندی بافت نوع از پذیر انعطاف و الیه چند پوششی درون که است

 طوری رکابی استخوان کفچگونه لرزش امواج صوتی به گوش داخلی منتقل می شود ؟-2

 دریچه این.لرزاند می را دریچه آن، لرزش که است گرفته قرار بیضی دریچۀ نام به ای دریچه روی

 کرده پر مایعی را حلزونی بخش .دارد قرار گوش حلزونی بخش آن، پشت در که است نازک ای پرده

 آورد درمی لرزش به را حلزون درون مایع بیضی، دریچۀ لرزش .است

 و برند می مخچه ویژه به و مغز به را پیامشاخه عصب تعادلی گوشه در نهایت به کجا می رود  -3

 .کنند می آگاه سر موقعیت از را آن

 سه نوع در سقف حفره بینی چند نوع یاخته وجود دارد ؟ -4

 چشایی های گیرنده ها جوانه این درون و چشایی های جوانه زبان های برجستگی و دهان درانه چشایی با گیرنده چشایی چیست ؟فرق جو-5

 اند گرفته قرار

 آنها چگونه مغز رسند، می مرکزی عصبی دستگاه به بدن گوناگون های گیرنده از که عصبی پیام ماهیت بودن یکسان وجود با -6

 یا بخش به کنند، می ارسال حسی های گیرنده از نوع هر که هایی پیامکند؟ می تفسیر مزه یا تصویر، صدا، مانند متفاوتی های شکل به را

 .شوند می وارد مخ قشر و مرکزی صبیع دستگاه از ای ویژه های بخش

 ستون اول را به ستون دوم متصل کنید. 6

 مکانیکی  -بشیمیایی          -جانبی                                                       الف گیرنده خط-1

 بیرون موهای حساس  -ددرون موهای حساس        -مکان جسم یاخته ای گیرنده شیمیایی در پای مگس               ج-2

 جلوی پرده صماخ  -پشت پرده صماخ         ل -و  ی جیرجیرک                پا در صدا مکانیکی گیرندۀمکان -3

 مخچه - رمخ           -کدام قسمت در مغز ماهی بزرگتر است ؟                         ز -4

 ماورای بنفش  -مادون قرمز      گ – کدارد .           -----------مار زنگی گیرنده -5
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 نامگذاری کنید 7

 دهد ؟  کدام قسمت را نشان می
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