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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

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

 به گوش میانی است.است و مربوط  شنوایی مجرای انتهای در صماخ پردۀ -1

 کند می حفاظت گیجگاهی استخوان را گوش درونی و میانی های بخش و مجرا تمام-2

 لرزاند می را دریچه آن، لرزش که است گرفته قرار بیضی ۀدریچ نام به ای دریچه روی طوری رکابی استخوان کف-3

 دهند، می تشکیل را گوش عصب ) تعادلی( دهلیزی شاخۀ که حسّی عصبی های یاختهدارینه -4

 

2 

 
2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 شد.مجرا می با--------------ی نیم دایره در  محل قرارگیری یاخته های مژکدار در مجرا-1

 برند می- -------- به را بویایی های پیام ها یاخته این ------ .دارند قرار بینی حفره سقف در ------2

 .کنند می تحریک را ---- شوند می حل--- در غذا های ذره .اند گرفته قرار ---- انها درون و ----- زبان های برجستگی و دهان در-3

 یروند م مقابل مخ نیمکرۀ به چشم یک ---- از بخشی که است محلی کردید، مشاهده را آن مغز تشریح فعالیت در که ------4

 .دارد ارتباط بیرون محیط با --- راه از که است جانور پوست زیر در----- ساختار، این.دارد وجود ---- نام به ساختاری ها ماهی بدن سوی دو در-5
 

5/2 

 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 بیرون( موی حساس است.-مکانیکی ( موی پای مگس )درون -م یاخته ای گیرنده )شیمیاییجس-1

 پشت( پرده صماخ است.–عقبی( جیرجیرک و )جلوی -شیمیایی ( صدا در پای )جلویی –گیرنده )مکانیکی -2

 .دارد نوری گیرندۀ چند(-)یک و عدسیچند( -یک (قرنیه، چند(-یک) بینایی، واحد هر-3

 دهند تشخیص چشم هر عقب و باالی (-زیر و جلوبوسیله چشمی که در ) را (فروسرخ–ماورا بنفش ( های پرتو توانند می ها مار برخی-4

 درجه ( است.  6/18- 8/16درجه ( و پایین ترین قسمت ) 2/26 – 6/22باالترین محدوده فروسرخ )-5
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید

 در مغز ماهی جفت نیست؟ م یک کدا-1

 لب بینایی -4مخ         -3مخچه       -2بصل النخاع        -1

 

 نسان بزرگتر است ؟کدام لب ماهی نسبت به کل مغز جانور از ا-2

  مخ -4مخچه           -3         لب بینایی -2        ویاییبلب -1

 

 شباهت دارد؟ حاظ عملکردیاز ل ندر انسا هی با کدام عضوخط جانبی در ما -3

 بینی  -4گوش              -3زبان          -2چشم        -1

 

 کدام یک نوعی گیرنده مکانیکی است ؟ -4

 زبان روی چشایی های گیرنده-1

 آئورت در اکسیژن میزان گیرندۀ-2

 پوست فشار گیرندۀ-3

 چشم، شبکیۀ های گیرنده-4

 

 گیرنده فشار در پوست مصداق ندارد ؟کدام یک درمورد -5

 دارای پوششی از نوع بافت پیوندی است   -2                دارای دوگره رانویه است        -1

 فشار پوشش اطراف گیرنده را تحت تاثیر قرار می دهد .  -4           عمقی ترین گیرنده پوست است  -3

5/2 

https://konkur.info

http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/


 

 
 

 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید  5

 ست؟چی حسی گیرندۀ-1

 را نام ببرید؟ پیکری های حسگیرنده -2

 در ماهیچه چگون تحریک می شوند ؟ وضعیت های گیرنده-3

 چه قسمت هایی هستند ؟خارجی ترین و الیه میانی چشم دارای  -4

 نچه درباره عنبیه می دانید بنویسید.آ -5

 ود ؟گونه متمرکز می شچرد شده و  پرتوهای نوراز چه قسمتهایی -6

 .ستون اول را به ستون دوم متصل کنید 6

 لکه زرد -نقطه کور      ب -در دقت و تیز بینی نقش دارد   الف-1

 یاخته استوانه ای  -مخروطی      بیاخته  –ف در نور کم تحریک می شود       ال -2

 زرگ چشم کره ب -ب  کره کوچک چشم  -علت دوربینی         الف -3

 فاصله کم قرنیه تا عصب بینایی  -فاصله زیاد قرنیه تا عصب بینایی         ب -کدام سطح چشم یعنی باالی چشم           الف -4

 ماهیچه صاف شعاعی  -2ماهیچه صاف حلقوی       -1د می کند ؟ کدام یک مردمک را گشا -5
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 م قسمت را نشان می دهد ؟ کدانامگذاری کنید 7
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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

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

 غ  مربوط به هیچ بخشی نیست    به گوش میانی است.است و مربوط  شنوایی مجرای انتهای در صماخ پردۀ -1

 غ بخش انتهایی مجرا  کند می حفاظت گیجگاهی استخوان را گوش درونی و میانی های بخش و مجرا تمام-2

 ص لرزاند می را دریچه آن، لرزش که است گرفته قرار بیضی ۀدریچ نام به ای دریچه روی طوری رکابی استخوان کف-3

 غ آسه  دهند، می تشکیل را گوش عصب ) تعادلی( دهلیزی شاخۀ که حسّی عصبی های یاختهدارینه -4

 

2 

 
2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 شد.مجرا می با----------قاعده----ی نیم دایره در  محل قرارگیری یاخته های مژکدار در مجرا-1

 برند می- ----لب بویایی---- به را بویایی های پیام ها یاخته این ----آسه-- .دارند قرار بینی حفره سقف در --گیرنده های بویایی----2

– شوند می حل--بزاق- در غذا های ذره .اند گرفته قرار --چشاییگیرنده –ن ها ا درون و ---چشاییجوانه – زبان های برجستگی و دهان در-3

 .کنند می تحریک را ---گیرنده چشایییاخته 

 مخ نیمکرۀ به چشم یک --عصب بینایی آسه – از بخشی که است محلی کردید، مشاهده را آن مغز تشریح فعالیت در که ---کیاسمای بینایی---4

 یروند م مقابل

 -سوراخی-- راه از که است جانور پوست زیر در----کانال- ساختار، این.دارد وجود ---جانبی  خط– نام به ساختاری ها ماهی بدن سوی دو در-5

 .دارد ارتباط بیرون محیط با
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 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 ( موی حساس است.بیرون-مکانیکی ( موی پای مگس )درون -شیمیاییم یاخته ای گیرنده )جس-1

 پرده صماخ است. پشت(–عقبی( جیرجیرک و )جلوی -جلوییشیمیایی ( صدا در پای ) – مکانیکیگیرنده )-2

 .دارد نوری گیرندۀ (چند-)یک و عدسیچند(- یک( ،قرنیه چند(-یک) بینایی، واحد هر-3

 دهند تشخیص چشم هر عقب و باالی (-زیر و جلوبوسیله چشمی که در ) را (فروسرخ–ماورا بنفش  (های پرتو توانند می ها مار برخی-4

 درجه ( است.  6/18- 8/16( و پایین ترین قسمت ) درجه 2/26 – 6/22باالترین محدوده فروسرخ )-5
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید

 در مغز ماهی جفت نیست؟ م یک کدا-1

 لب بینایی -4مخ         -3مخچه       -2بصل النخاع        -1

 

 نسان بزرگتر است ؟کدام لب ماهی نسبت به کل مغز جانور از ا-2

  مخ -4مخچه           -3         لب بینایی -2        ویاییبلب -1

 

 شباهت دارد؟ حاظ عملکردیاز ل ندر انسا هی با کدام عضوخط جانبی در ما -3

 بینی  -4گوش              -3زبان          -2چشم        -1

 

 کدام یک نوعی گیرنده مکانیکی است ؟ -4

 زبان روی چشایی های گیرنده-1

 آئورت در اکسیژن میزان گیرندۀ-2

 پوست فشار گیرندۀ-3

 چشم، شبکیۀ های گیرنده-4

 

 گیرنده فشار در پوست مصداق ندارد ؟کدام یک درمورد -5

 دارای پوششی از نوع بافت پیوندی است   -2                دارای دوگره رانویه است        -1

 فشار پوشش اطراف گیرنده را تحت تاثیر قرار می دهد .  -4           عمقی ترین گیرنده پوست است  -3
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 حواس:  دومفصل ، یازدهمزیست 

 

                              

 

 

 پاسخ دهید  5

 آن در محرک اثر و کند می دریافت را محرک اثر که است آن از بخشی یا یاختهست؟چی حسی گیرندۀ-1

 شود می تبدیل عصبی پیام به

 و وضعیت ،دما ،تماس حسّ شامل پیکری های حسرا نام ببرید؟ پیکری های حسگیرنده -2

 .ند درد

 وضعیت های گیرندهدر ماهیچه چگون تحریک می شوند ؟ وضعیت های گیرنده-3

 طول دهید، می حرکت را خود دست وقتی مثالً اند؛ حساس ماهیچه طول تغییر به ها ماهیچه درون

 .شوند می تحریک ماهیچه درون های گیرنده و کند می تغییر ماهیچه

 صلبیّه .است شده تشکیل قرنیه و صُلبیّه از چشم کرۀ الیۀ ترین خارجیچه قسمت هایی هستند ؟خارجی ترین و الیه میانی چشم دارای  -4

 ،مَشیمیّه شامل چشم میانی الیۀ .است چشم جلوی شفاف پردۀ قرنیه و محکم رنگ، سفید های پرد

 .است عنبیّه و مژگانی جسم

 بخش عنبیّهنچه درباره عنبیه می دانید بنویسید.آ -5

 صاف ه ماهیچ گروه دو .دارد قرار مردمک سوراخ آن، وسط در که است قرنیه پشت در چشم رنگین

 .یکنند م گشاد )کم نور در( و تنگ )زیاد نور در( را مردمک عنبیّه،

 این .یشوند م همگرا آن انحنای علّت به و یگذرند م قرنیه از نور پرتوهایود ؟گونه متمرکز می شچرد شده و  پرتوهای نوراز چه قسمتهایی -6

 شبکیه روی را نور پرتوهای عدسی، .کنند می عبور زجاجیه و عدسی مردمک، سوراخ زاللیه، از پرتوها

 یکند م متمرکز آن نوری های گیرنده و

 .ستون اول را به ستون دوم متصل کنید 6

 لکه زرد -بنقطه کور       -در دقت و تیز بینی نقش دارد   الف-1

 یاخته استوانه ای  -بمخروطی      یاخته  –ف در نور کم تحریک می شود       ال -2

 زرگ چشم کره ب -ب  کره کوچک چشم  -الفعلت دوربینی          -3

 فاصله کم قرنیه تا عصب بینایی  -فاصله زیاد قرنیه تا عصب بینایی         ب -الفکدام سطح چشم یعنی باالی چشم            -4

 ماهیچه صاف شعاعی  -2ماهیچه صاف حلقوی       -1د می کند ؟ کدام یک مردمک را گشا -5
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 م قسمت را نشان می دهد ؟ کدانامگذاری کنید 7
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