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 هایپیام شما، هایچشم خوانید،می را متن این که اکنون 

 دست کتاب صفحۀ به وقتی .کنندمی ارسال مغز به را بینایی

 .رسدمی مرکزی عصبی دستگاه به پوست از اطالعاتی زنید،می

 میزان و شما نشستن وضعیت از عصبی دستگاه حالت، این در

 .است آگاه نیز شما خون اکسیژن

 هاآن به و کندمی دریافت را گوناگون عا اطال چگونه بدن

 خود پوست با عینک یا ساعت تماس گاهی چرا دهد؟می پاسخ

 قرار جراحی عمل تحت که فردی چرا کنیم؟مین احساس را

 توانندمی جانوران برخی چرا کند؟مین احساس دردی دارد،

 مناسب، ابزار از استفاده بدون ما که کنند دریافت را اطالعاتی

 کنیم؟ درک را هاآن توانیممین

 حسی هایگیرنده :1 گفتار

 را محرک اثر که است آن از بخشی یا یاخته حسی، گیرندۀ

 صدا، .کند تبدیل عصبی پیام به را آن تواندمی کرده، دریافت

 هستند هامحرک این از هایینمونه نور و گرما اکسیژن، فشار،

 .کنندمی ریکتح بدن در را ایویژه گیرندۀ کدام هر که

 را هاآن توانمی ولی ؛اندگوناگون انسان حسی هایگیرنده

 :کرد بندیطبقه کلی دسته پنج در محرک، نوع براساس

 در .درد و نوری دمایی، شیمیایی، مکانیکی، هایگیرنده

 .شویدمی آشنا هاگیرنده این با درس ادامه

 حسی هایگیرنده کار

می تبدیل عصبی پیام به و فتدریا را محرک اثر چگونه گیرنده

 هاییاخته در عصبی پیام ایجاد چگونگی با قبل فصل در کند؟

 اثر در شکل تغییر مانند گوناگونی عوامل .شدید آشنا عصبی

 به گیرنده غشای نفوذپذیری دما، تغییر و شیمیایی مواد فشار،

 .دهندمی تغییر را آن غشای پتانسیل نتیجه در و هایون

 گیرنده این .دهدمی نشان را پوست فشار یرندهگ یک ،1 شکل

 درون که است حسی نورون یک (دندریت) دارینه انتهای

 قرار پیوندی بافت نوع از پذیرانعطاف و الیه چند پوششی

 قرار فشار تحت را دندریت رشتۀ پوشش، این شدن فشرده .دارد

 ییون هایکانال نتیجه در .کندمی ایجاد تغییر آن در و دهدمی

 به .کندمی تغییر غشا الکتریکی پتانسیل و باز گیرنده، غشای

 عصبی دستگاه به و ایجاد عصبی پیام دندریت در ترتیب این

 .شودمی ارسال مرکزی

 

 

 
 

 

 

 

کند؟ کدام گیرنده، گرمای شدید را درک می :1تمرین  

 چرا؟

 ب( درد الف( دمایی

 کدام ( هیچ  پ( هر دو

  پاسخ:

 

تی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را درس: 2تمرین 

 مشخص کنید:

الف( گیرنده فشار بخشی از رشتۀ سیتوپالسمی یاختۀ عصبی 

 دهد.ای انتقال میاست که پیام را به جسم یاخته

های نشتی باز ب( برای تحریک گیرندۀ فشار نیاز است که کانال

 شوند.

 پاسخ:

 

 

تحریک  اولین محلی که پتانسیل عمل پس از :1تست  

 الف پیوندی است.غ ……شود در گیرندۀ فشار ایجاد می

 ( اولین محل گره رانویه خارج از1

 ( اولین محل گره رانویه درون2

 یک نورون حسی خارج از دارینه( انتهای 3

  ونیک نورون حسی در دارینه( انتهای 4

 پاسخ: 
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 .فشار گیرندۀ وسیلۀ به عصبی پیام ایجاد -1 شکل

 گیرنده، ختارسا الف(

 )فشار( تحریک آمدن وارد ب(

 عصبی پیام به محرک اثر تبدیل پ(

 

 کنندمی پیدا سازش هاگیرنده

 گذشت از پس را عطر یا غذا بوی که باشید کرده توجه شاید

مین کار درست بو هایگیرنده یا شوند،می کم محیط در بودار

 کنند؟

 پیام گیرند، رقرا ثابتی محرک معرض در مدتی هاگیرنده وقتی

 .کنندمین ارسال میپیا اصالً یا کنند،می ایجاد تریکم عصبی

 چه هاگیرنده سازش .نامندمی هاگیرنده سازش را پدیده این

 دارد؟ ایفایده

 وجود شودمی موجب پوست، فشار هایگیرنده سازش پدیدۀ

 تریکم طالعا ا حالت، این در .نکنیم حس بدن روی را لباس

 تریمهم اطالعا  تواندمی مغز نتیجه در .شودمی رسالا مغز به

 که را هاگیرنده سازش از دیگری هایمثال .کند پردازش را

 .کنید بیان یداهکرد تجربه

 هانآ با که گیرنده گروه پنج در را زیر هایگیرنده :1 فعالیت

 .کنید بندیطبقه شدید، آشنا

 آئور ، در اکسیژن انمیز گیرندۀ زبان، روی چشایی هایگیرنده

 پوست، فشار گیرندۀ گرما، گیرندۀ چشم، شبکیۀ هایگیرنده

 هارگ دیوارۀ خون فشار گیرندۀ بینی، بویایی هایگیرنده

 

 کنندمی تقسیم گروه دو به را حواس

 هایبخش در دما هایگیرنده مانند هاگیرنده از گروهی

 در ما بدن هایگیرنده از گروهی و نداهپراکند بدن گوناگون

 .چشم در بینایی هایگیرنده مانند ؛دارند قرار ایویژه هایاندام

 ویژه حواس و پیکری حواس گروه دو به را حواس رو، این از

 حواس این از گروه هر کار با درس ادامۀ در .نداهکرد تقسیم

 .شویدمی آشنا

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :3تمرین 

 د.مشخص کنی

 پذیر است.الف( هر گیرندۀ انسان سازش

ب( هر فشار دائمی روی پوست موجب سازش گیرنده فشار 

 شود.می

های مکانیکی برخالف پ( برای تنظیم فشار خون گیرنده

 های شیمیایی دخالت دارند.گیرنده

های شیمیایی برخالف  ( برای تنظیم تنفس، گیرنده

 های مکانیکی دخالت دارند.گیرنده

 سخ:پا

 

 

 جزو قطعاً …… ۀرندیگ هر انسان بدن در :2تست  

 . است …… حواس

  ژهیو - بدن تیوضع نییتع (2  یکریپ - یکیمکان( 1

 ژهیو - یفرابنفش( 4  یکریپ - یدرد( 3

 پاسخ: 

 

 

 نکات مهم

 حواس

 پیکری

 گیرنده مکانیکی
 تماس

 تماس

 فشار

 ارتعاش

 حس وضعیت

 گیرنده درد

 یرنده دماییگ

 گیرنده شیمیایی

 ویژه

 گیرندۀ بینایی چشم

 گیرندۀ مکانیکی گوش
 شنوایی

 تعادل

 گیرندۀ شیمیایی زبان )چشایی(

 گیرندۀ شیمیایی بینی )بویایی(

 پتانسیل گیرنده
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 پیکری حواس 

 و اسکلتی هایماهیچه پوست، مانند بدن گوناگون هایبخش در

 به را حسی اطالعا  که ددارن وجود هاییگیرنده ،هازردپی

 هایگیرنده هااین .کنندمی ارسال مرکزی عصبی دستگاه

 دما، تماس، حسّ شامل پیکری هایحس .اندپیکری هایحس

 دندریت انتهای پیکری، حواس هایگیرنده .دردند و وضعیت

 درون هاییدندریت انتهای یا درد، هایگیرنده مانند آزاد،

 شکل) اندپوست در فشار گیرندۀ ندمان پیوندی بافت از پوششی

1.) 

بافت و پوست در مکانیکی هایگیرنده تماسی، هایگیرنده

 شوندمی تحریک ارتعاش یا فشار تماس، با که دیگرند های

 (.2 شکل)

 بدن گوناگون هایبخشو  پوست در تماس هایگیرنده تعداد

 یتربیش هایگیرنده تعداد که هاییبخش و است متفاو 

 .ترندحساس ،هالب و انگشتان نوک مانند ،دارند

 
 پوست هایگیرنده -2 شکل

 

 برخی مانند بدن، درون از هاییبخش در دمایی هایگیرنده

 دمایی هایگیرنده .دارند جای پوست و بزرگ هایسیاهرگ

 دمایی هایگیرنده و بدن درون دمای تغییرا  به بدن درون

 سرما نتیجه در اند؛حساس بدن سطح دمای تغییرا  به پوست

 (.2 شکل) کنندمی دریافت را گرما یا

 که شودمی موجب وضعیت حسّ مکانیکی هایگیرنده فعالیت

 به نسبت بدن مختلف هایقسمت قرارگیری چگونگی از مغز

 حسّ هایگیرنده .یابد اطالع حرکت و سکون هنگام هم،

 دۀپوشانن کپسول و هازردپی ،اسکلتی هایماهیچه در وضعیت

 به هاماهیچه درون وضعیت هایگیرنده .دارند قرار هامفصل

  حرکت را خود دست وقتی مثالً ؛اندحساس ماهیچه طول تغییر

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 4تمرین 

 مشخص کنید:

های الف( هر گیرندۀ مکانیکی در حواس پیکری جزو گیرنده

 حس وضعیت است.

 وضعیت دندریت نورون حسی است.ب( هر گیرندۀ حس 

 ها فاقد غالف پیوندی است.پ( در بافت پوششی پوست گیرنده

 ای قرار دارند.های پوست در بافت پیوندی رشته ( اکثر گیرنده

 پاسخ:

 

 

های خونی انسان چند گیرندۀ زیر در رگ :3تست  

 شوند؟یافت می

 * دندریت آزاد  * مکانیکی

 * دمایی * شیمیایی

1 )1  2 )2 

3 )3  4 ) 

 پاسخ: 

 

 

 مهم نکات 

حفظ تعادل 

بدن برای 

 حرکت و سکون

 حواس پیکری

 گیرندۀ حس وضعیت 

 زردپی

 کپسول مفصلی

 ماهیچه اسکلتی

 حواس ویژه
 بینایی چشم

 تعادل گوش
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 درون هایگیرنده و کندمی تغییر ماهیچه طول دهید،می

 (3 لشک) شوندمی حریکت ماهیچه

 
 و اسکلتی ماهیچۀ در وضعیت حس هایگیرنده -3 شکل

 زردپی

 

 مثل بدن گوناگون هایبخش و پوست در درد هایگیرنده

 بافتی آسیب به درد هایگیرنده .دارند قرار هاسرخرگ دیوارۀ

 مثل مکانیکی عوامل اثر در بافتی آسیب .دهندمی پاسخ

 مثل شیمیایی مواد برخی و یدشد گرمای یا سرما بریدگی،

مین پیدا سازش درد هایگیرنده .شودمی ایجاد اسید الکتیک

 محرّک کهمیمادا کندمی کمک پدیده این نتیجه، در .کنند

 .باشد داشته اطالع محرّک وجود از فرد دارد، وجود رسانآسیب

 معرض در هایاخته هرگاه .است حفاظتی کار و ساز یک درد

 برای فرد که شودمی موجب و ایجاد درد یرند،گ قرار تخریب

 مثالً  دهد؛ نشان مناسب واکنش درد، ایجاد عامل کردن برطرف

 بافت دیدن آسیب موجب است ممکن مد  طوالنی نشستن

 طور به فرد بنابراین، .شود گاهنشیمن محل در پوست

 پوست صور ، این غیر در ؛دهدمی وضعیت تغییر ناخودآگاه

 .شودمی تخریب شارف تحت نقاط در

 

 ویژه حواس :2 گفتار

 بینایی، حس هایگیرنده شامل ویژه حواس هایگیرنده

 سر حسّی هایاندام در که اندچشایی و بویایی تعادل، شنوایی،

 این از یک هر بخش کدام در هاگیرنده این.دارند قرار انسان

 دارند؟ قرار هااندام

 

 

های حس رندهچند مورد در ارتباط با گی: 4تست  

 است؟ نادرستوضعیت 

* گیرندۀ وضعیت زردپی همانند گیرندۀ وضعیت درون ماهیچه 

 منشعب است.

ای است * گیرندۀ وضعیت درون ماهیچه دور تارهای ماهیچه

تر ای بیرونیتری نسبت به تارهای ماهیچههای کوچککه هسته

 دارند.

طور به ای که دارای گیرندۀ حس وضعیت استهر تار ماهیچه* 

 مستقیم تحت کنترل رشتۀ عصبی حرکتی نیز است.

* گیرندۀ حس وضعیت در ماهیچۀ اسکلتی به دنبال هر نوع 

 شود.انقباض تحریک می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

 

 

 مهم نکات 

 گلوکز

 تنفس سلولی در ماهیچه 

 مسیر هوازی هوازیمسیر بی

ATP OHCOATPاسید الکتیک  22  

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :5تمرین 

 مشخص کنید:

های اسکلتی، گیرندۀ درد در ماهیچه 2Oالف( در غیاب 

 شود.تحریک می

های حس وضعیت ماهیچه ب( در انعکاس دست انسان گیرنده

 شود.ک میدو سر بازو تحری

دن بافت دیپ( تغییر وضعیت فرد برای جلوگیری از آسیب

ارادی و از طریق اعصاب غیرگاه پوست در محل نشیمن

 خودمختار است.

ها در سوی جایی یونرسان، جابه ( با حذف محرک آسیب

 شود.غشای گیرندۀ درد متوقف می

 پاسخ: 

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


 (دهمیاززیست )علی کرامت  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   : حواس2فصل 

 Keramat A. 

5 

 بینایی 

 اندام کمک به و ندید راه از را پیرامون محیط اطالعا  تربیش

 حفرۀ در چشم کرۀ .کنیممی دریافت چشم یعنی بینایی، حس

 چشم کرۀ به که هاییماهیچه .دارد قرار چشم کاسۀ استخوانی

 فعالیت در را هاماهیچه این .دهندمی حرکت را آن اند،متصل

 روی چربی بافت ،هامژه ،هاپلک .ببینید توانیدمی چشم تشریح

 ساختار 4 شکل در .کنندمی حفاظت چشم از اشک و چشم کرۀ

  .بینیدمی را چشم کرۀ

 

 
 چشم کرۀ دهندۀتشکیل هایبخش -4 شکل

 

 هایگیرنده کند،می پیدا بازتاب اجسام از که را نوری دانیدمی

 هایاخته این به رسیدن برای نور .کنندمی دریافت شبکیه نوری

 کند؟می عبور مسیری چه از

 و صُلبیّه از چشم کرۀ الیۀ ترینیخارج :چشم کرۀ ساختار

 و محکم رنگ، سفید هایپرد صلبیّه .است شده تشکیل قرنیّه

 شامل چشم میانی الیۀ .است چشم جلوی شفاف پردۀ قرنیه

 ایهالی مشیمّیه .است عنبیّه و مژگانی جسم ،مَشیمیّه

 را چشم شبکّیۀ که است خونی هایمویرگ از پر و داررنگدانه

 و عنبیّه و مشیمیّه بین ایهحلق مژگانی، جسم .کندمی تغذیه

 در چشم رنگین بخش عنبیّه .است مژگانی هایماهیچه شامل

 دو .دارد قرار مردمک سوراخ آن، وسط در که است قرنیه پشت

 )در و تنگ زیاد( نور )در را مردمک ،عنبیّه ماهیچه صاف گروه

 اعصاب ار کنندهتنگ هایماهیچه .کنندمی گشاد کم( نور

 سمپاتیک اعصاب را گشادکننده هایماهیچه و پاراسمپاتیک

 با و پذیرانعطاف ،همگرا چشم عدسی .کنندمی دهیعصب

 .است متصل مژگانی جسم به آویزی هایتار نام به هاییرشته

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 6تمرین 

 مشخص کنید:

ون ما در لوب آهیانه پردازش تر اطالعا  محیط پیرامبیش -الف

 شود.می

ای از طریق بافت پیوندی متراکم به های چند هستهیاخته -ب

 شوند.صلبیه متصل می

ترین ذخیره انرژی بدن در حفاظت از چشم نقش بزرگ -پ

 دارد.

ها به قرنیه و صلبیه جلوگیری لیزوزیم از آسیب میکروب - 

 کند.می

 شود.سری پردازش میدر لوب پس -نادرست -الف پاسخ:

 اند.های اسکلتی به صلبیه متصلماهیچه -درست -ب

 ترین ذخیره انرژی بدن است.بافت چربی بزرگ -درست -پ

لیزوزیم آنزیمی است که در اشک و بزاق و عرق  -درست - 

 وجود دارد.

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :6تست 

 کند؟می

 ……ای از چشم که هر الیه

 با مشیمیه در تماس است، گیرندۀ نوری دارد. -

بخش رنگین چشم ، با ماهیچه صاف در تماس مستقیم است -

 سازد.را می

پر از مویرگ های خونی ، دخالت داردتغییر قطر عدسی در   -

 است.

با ماهیچه اسکلتی در تماس است، سازندۀ اولین محل  -

 همگرایی نور می باشد.

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 پاسخ: 
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 پر را چشم عدسی جلوی فضای زاللیه نام به شفاف مایعی 

 و غذایی مواد زاللیه .شودمی ترشح هامویرگ از که است کرده

 را هاآن دفعی مواد و فراهم قرنیه و عدسی برای را اکسیژن

 و ای هژل ایهماد .دهدمی خون به و کندمی آوری جمع

 که دارد قرار عدسی پشت فضای در زجاجیه نام به شفاف

 الیۀ ترینداخلی شبکیه .کندمی حفظ را چشم کروی شکل

 و مخروطی هاییاخته یعنی نوری، هایگیرنده که است چشم

 -5 شکل) دارند قرار آن در عصبی هاییاخته نیز و ایاستوانه

می تشکیل را بینایی عصب ،عصبی هاییاخته آکسون (.الف

 عصب خروج محل .بردمی مغز به را بینایی هایپیام که دهند

 نوری هایگیرنده درون .دارد نام نقطۀکور شبکیه، از بینایی

 (.ب -5 شکل) دارد وجود نور به حساس مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 شبکیه عصبی هاییاخته و نوری هایگیرنده الف( -5 شکل

 علّت به و گذرندمی قرنیه از نور پرتوهای :شبکیه بر نور اثر

 سوراخ زاللیه، از پرتوها این .شوندمی اهمگر آن انحنای

 نور پرتوهای ،عدسی .کنندمی عبور زجاجیه و عدسی مردمک،

 .کندمی متمرکز آن نوری هایگیرنده و شبکیه روی را

 
 واقعی تصاویر هاینوری )رنگ هایگیرنده ب( -5 شکل

 نیستند(

 است؟ نادرستکدام عبار   :7تست 

که سبب ترشح شیرۀ پانکراس ( بخشی از اعصاب خودمختار 1

 کنندۀ مردمک است.شود، تنگمی

ای که بین مشیمیه و عنبیه قرار دارد، تحت تأثیر حلقه( 2

 گیرد.تغییر مردمک قرار می

 کندۀ الیه دارای لکۀ زرد است.دار چشم، تغذیهدانه( الیۀ رنگ3

بینی استفاده ( عدسی چشم همانند عدسی که در نزدیک4

 است. شود همگرامی

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلما  مناسب داخل پرانتز : 7تمرین 

 پر کنید:

با مشیمیه  مستقیم از شبکیه که در تماس سلولی الیه -الف

 دارد. ……شکل(  مکعبی -شکلخروطیهای )ماست، یاخته

 -پرتوهای نوری عبور کرده از عدسی چشم )برخالف -ب

 -ه )همگرایافته از قرنی پرتوهای نوری عبور ……همانند( 

 شود.می ……واگرا( 

گیرندۀ  ……همانند(  -هر گیرندۀ مخروطی )برخالف -پ

یاختۀ عصبی شبکیه سیناپس  ……چند(  -ای با )یکاستوانه

 دارد.

دار یاختۀ بخش هستهاز رشتۀ سیتوپالسمی که پیام را  - 

رشتۀ سیتوپالسمی یاخته به کند نسبت مخروطی دور می

 است. ……تر( کوتاه -)بلندتر ایاستوانه

 پاسخ:
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 ویژه دستگاه با مردمک از شبکیه مشاهدۀ پ(-5 شکل

 نور در مخروطی هاییاخته و کم نور در ایاستوانه هاییاخته

 و رنگ تشخیص مخروطی، هایگیرنده .شوندمی تحریک زیاد

 در که را شبکیه از بخشی .کنندمی پذیرامکان را اجسام جزئیا 

 این .نامندمی زرد لکۀ دارد، قرار چشم کره نوری محور متدادا

 هایگیرنده زیرا دارد؛ اهمیت تیزبینی و دقت در بخش

 .ترندفراوان آن در مخروطی

 هایگیرنده درون نور، به حساس مادۀ شبکیه، به نور برخورد با

 ایجاد به که اندازدمی راه به را یهایواکنش شودمی تجزیه نوری

 مادۀ ساخت برای Aویتامین .شودمی منجر عصبی پیام

 .است الزم نور به حساس

 و دور اجسام توانمی چشم، عدسی همگرایی تغییر با :تطابق

 انقباض با نزدیک، اشیاى دیدن هنگام .دید واضح را نزدیک

 اشیاى به وقتى .شودمى ضخیم عدسى مژگانی، هایماهیچه

 ترباریک عدسى ،هاهیچهما این استراحت با کنیمیم نگاه دور

 تشکیل شبکیه روى حالت هر در تصویر ترتیب، این به .شودیم

 (.6 شکل) دارد نام تطابق هافرایند این .شودمی

 
 نزدیکب(          دور الف(    اجسام دیدن برای تطابق -6 شکل

در ارتباط با چشم انسان کدام عبار  درست  :8تست 

 است؟

تر از ه نور در گیرندۀ مخروطی بیش( میزان مادۀ حساس ب1

 ای است.گیرندۀ استوانه

تر از گیرندۀ ( حساسیت نوری گیرندۀ مخروطی بیش2

 ای است.استوانه

تر های حساس به نور شدید بیش( در لکۀ زرد فراوانی گیرنده3

 های حساس به نور پایین است.از گیرنده

های گیرندهتر از تنوع های عصبی شبکیۀ کم( تنوع یاخته4

 نوری است.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد ستون الف را با ستون ب ارتباط دهید:: 8تمرین 

 ب الف

 ( کور رنگی1
 

 ( نقطۀ کور2
 

 کوری( شب3
 

 ( تارهای آویزی4
 

a( در امتداد محور نوری 

b( عدسی 

c( طیگیرندۀ مخرو 

d( ایگیرندۀ استوانه 

e( رگ خونی 

 پاسخ:
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 تطابق هنگام چشم تغییرا  ،6 شکل از استفاده با :2 فعالیت

 .کنید مقایسه را نزدیک و دور جسم دیدن برای
 

 چشم هایبیماری

 کلش باید چشم کرۀ و عدسی قرنیه، اجسام، درست دیدن برای

 شبکیّه روی دقیق طور به نور پرتوهای تا باشند، داشته هایویژ

 .شوند متمرکز

 از بیش چشم بین،کرۀنزدیک افراد در :دوربینی و بینینزدیک

 شبکیه جلوی در دور، اجسام نور پرتوهای و است بزرگ اندازه

 .بیندمین واضح را دور اجسام فرد، نتیجه در .شوندمی متمرکز

 و است ترکوچک طبیعی اندازۀ از چشم کرۀ ن،دوربی فرد در

 و شوندمی متمرکز شبکیّه پشت در نزدیک اجسام نور پرتوهای

 .بیندمین واضح را اجسام این فرد

 
 آن اصالح و بیننزدیک چشم الف(

 
 آن اصالح و دوربین چشم ب(

 

 چشم هایبیماری اصالح -7 شکل

 

 با دوربینی و بینیدیکنز بگویید 7 شکل از استفاده با :3 فعالیت

 شوند؟می اصالح عدسی کدام از استفاده

 همگرایی تغییر دوربینی، و بینینزدیک علت افراد، برخی در 

 تغییر بگویید آموختید، آنچه از استفاده با است. چشم عدسی

 دوربینی و بینینزدیک موجب چگونه چشم، در عدسی همگرایی

 شود؟ می
 

 صاف و کروی کامالً  قرنیه یا عدسی سطح اگر :آستیگماتیسم

 یک روی و رسندمی هم به نامنظم طور به نور پرتوهای نباشد،

 تشکیل واضحی تصویر نتیجه در .شوندمین متمرکز شبکیّه نقطۀ

 شکل) است آستیگماتیسم دچار چشم حالت، این در .شودمین

 که کنندمی استفاده عینکی از فرد این دید اصالح برای (.8

می جبران را عدسی یا قرنیه انحنای یکنواختی دمع آن عدسی

 .کند

 

 ؟چند مورد درست است :9تست 

با برخورد نور به گیرندۀ مخروطی، پیام عصبی تولید و سپس  -

 شود.مادۀ حساس به نور تجزیه می

به دنبال بیماری سنگ صفرا، احتمال کاهش دید در شب  -

 وجود دارد.

شود شفاف روی چشم میای که سبب حفظ شکل کمادۀ ژله -

 و در تماس با رگ خونی است.

خود را به درون  2COهای هر بخش شفاف چشم، یاخته -

 کنند.مایع زاللیه دفع می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

خالی را با کلما  مناسب داخل پرانتز  جاهای: 9تمرین 

 پر کنید:

تر( ضخیم -ترژگانی عدسی )باریکشدن ماهیچۀ مبا شل -الف

 شود.می ……

شود، فاصلۀ شئی از چشم وقتی تارهای آویزی شل می -ب

 شده است. ……زیاد(  -)کم

هر گاه اندازۀ کرۀ چشم بیش از حد بزرگ باشد، تصویر  -پ

 شود.شبکیه تشکیل می ……پشت(  -اشیای دور در )جلوی

فاصلۀ بین عدسی گرا افراد دوربین با استفاده از عدسی هم - 

 کنند.می ……زیاد(  -چشم تا محل تشکیل تصویر را )کم

 پاسخ:
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 چشم عدسی پذیریانعطاف سن، افزایش با :چشمی پیر

 پیر را حالت این .شودمی دشوار تطابق و کندمی پیدا کاهش

 .شودمی اصالح ویژه هایعینک کمک به گویندکهمی میچش

 
 طبیعی چشم الف( در تصویر تشکیل مقایسۀ -8 شکل

 .بینندمی کدام هر که تصویری و آستیگمات چشم ب(

 

 

 چشم تشریح :4 فعالیت

 آن، هایماهیچه همراه به گاو سالم چشم :الزم وسایل و مواد

 گروه هر برای دستکش تشریح، وسایل

 .بخواهید راهنمایی خود دبیر از چشم کردن آماده برای -

 پایین و باال تشخیص برای :چشم ظاهری هایویژگی بررسی -1

 سطحی .بگیرید نظر در را قرنیه تا بینایی عصب فاصلۀ چشم،

 چشم باالی ،است تربیش قرنیه روی تا عصب فاصله، آن در که

  (.1 شکل) است آن پایین دیگر، سطح و

 
 چشم پایین و باال -1 شکل

 دست در طوری را آن چشم، بودن راست یا چپ تشخیص برای

 تخم شکل به قرنیه .باشد باال به رو آن باالیی حسط که بگیرید

 بخش و بینی سمت به آن ترپهن بخش و شودمی دیده مرغ

 دیگر راه (.2شکل ) دارد قرار گوش سمت به آن ترباریک

 به چشم از خروج از پس عصب این .است بینایی عصب بررسی

 .شودمی خم مخالف، سمت

 

ز جمال  زیر را درستی یا نادرستی هر یک ا: 10تمرین 

 مشخص کنید:

در هر فرد آستیگما ، بخشی که دچار عارضه است توسط  -الف

 شود.زاللیه تغذیه می

پذیری اجسام مژگانی کاهش در پیر چشمی، انعطاف -ب

 یابد.می

بینی برخالف آستیگماتیسم، ممکن نیست تصویر در نزدیک -پ

 روی شبکیه تشکیل شود.

کنند اولین را از چشم خارج می هایی که پیام عصبییاخته - 

 اند که با پرتوهای نوری در برخوردند.های شبکیهیاخته

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 ……در تشریح چشم گاو  :10تست 

 ( ماهیچه شعاعی در بخش رنگین و نازک قرار دارد.1

تر آن به سمت مرغ است و بخش پهن( قرنیه به شکل تخم2

 گوش قرار دارد.

 است.تر کمباالیی چشم تا عصب در سطح ( فاصله بین قرنیه 3

های دیگر چشم وارد مایع زجاجیه های مالنین از بخش( دانه4

 شوند.می

 پاسخ: 
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 راست چشم -2 شکل

 و جدا را چشم کرۀ و هاماهیچه بین چربی هایبافت ادامه، در

 از هاماهیچه دقیق مشاهدۀ برای .کنید مشاهده را آن هایماهیچه

 .کنید استفاده موالژچشم

 را چشم .کنید جدا چشم کرۀ از قیچی با را ها ماهیچه :تشریح -2

 در را صلبیه جراحی، چاقوی با و دهید قرار تشریح ظرف روی

 دور تا دور قیچی با و کنید سوراخ قرنیه از متری سانتی یک فاصلۀ

 درون خیلی را قیچی کنید دقت .دهید برش فاصله این در را قرنیه

  (.3شکل) نبیند آسیب زجاجیه تا نبرید فرو چشم کرۀ

 
 خورده برش چشم کرۀ -3 شکل

 دهندۀتشکیل هایبخش و چشم الیۀ سه توانیدمی برش از پس

 دقت ،است نازک بسیار شبکیه الیۀ .ببینید را کور نقطۀ و هاآن

 .نشود جمع کار هنگام کنید

 اماجس عدسی، کنار در .کنید توجه عدسی گرفتن قرار طرز به

 اند،کرده احاطه را عدسی که آویزی تارهای و هاماهیچه  مژگانی،

 زجاجیۀ و زاللیه مایع و خارج آرامی به را عدسی .شوندمی دیده

 شفاف کامل طوربه زاللیه حالت، این در .کنید مشاهده را ایژله

 دیگر هایبخش از مالنین سیاه هایدانه از مقداری زیرا نیست؛

 (5 و 4 و 3 شکل) انددهش رها آن در چشم

 
 چشم درونی هایبخش -4شکل

های در ارتباط با تشریح چشم گاو به پرسش: 11تمرین 

 زیر پاسخ دهید:

 در پشت شبکیه قرار دارد یا جلوی شبکیه؟ الیه درخشان -الف

در کدام سطح چشم فاصلۀ بین قرنیه تا عصب بینایی زیاد  -ب

 است؟

 عنبیه چیست؟ های شعاعی دروظیفه ماهیچه -پ

های عنبیه را منقبض اعصاب پاراسمپاتیک کدام ماهیچه - 

 کند؟ می

 پاسخ:

 

در چشم انسان، ماهیچۀ مژکی با کدام بخش در  :11تست 

 (94)سراسری      تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟

 باشد.های هورمونی میفاقد گیرنده -( عدسی1

 ای است.چند هسته های کشیده ودارای سلول -( قرینه2

 های خود را کوتاه نماید.تواند به سرعت سلولمی -( مشیمیه3

 گیرد.تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می -( عنبیه4

 پاسخ:

 

طور مناسب کامل مورد، عبار  زیر را به چند :12تست 

 (95)سراسری     کند؟می

 «……بخشی از الیه میانی چشم انسان »

 اف و برجسته درآمده است.صور  شفبه -

 دهد.در پاسخ به محرک، تغییر وضعیت می -

 شود.توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می -

 ها در تماس است.های نوری و نورونبا الیۀ دارای گیرنده -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:

 

چند مورد، ویژگی همۀ عضال  داخل کرۀ  :13تست 

 (96)سراسری    دهد؟چشم انسان را نشان می

 کنند.فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت می -

 ای دارند.هستههایی تکوضع متجانس و سلول -

 در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند. -

 با مایع زاللیه در تماس هستند. -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:
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 شده جمع شبکیّه -5 شکل

 قرار عدسی استقرار محل دور ایحلقه شکل به مژگانی جسم

 شامل و ترنازک که دارد قرار عنبیه حلقه، این درون .دارد

 شعاعی و (مردمک کنندۀ تنگ) حلقوی صاف هایماهیچه

 مردمک همان عنبیه وسط سوراخ .است (مردمک گشادکنندۀ)

نآ زیر در و شوندمی جدا آسانی به عنبیه و مژگانی جسم .است

 .شودمی دیده برآمده و شفاف قرنیه ها

 این به خود، هایمشاهده از استفاده با و تشریح انجام از پس

 .دهید پاسخ هاپرسش

تشکیل هایبخش و چشم الیۀ سه از یک هر هایویژگی (الف

 .کنید بیان را هاآن دهندۀ

 .کنید مقایسه دیگریک با را زاللیه و زجاجیه (ب

 .یدده ارائه معلم به و کنید تهیه گزارش خود فعالیت از

 

 تعادل و شنوایی

 تعادل حفظ و شنیدن در گوش، درون مکانیکی هایگیرنده

 قرار گوش هایبخش کدام در هاگیرنده این .دارند نقش بدن

 بیرونی، بخش سه از گوش ید،اهآموخت که طور همان ند؟اهگرفت

 .(9 شکل) است شده تشکیل درونی و میانی

 گوش دهندۀتشکیل هایبخش -9 شکل

 

 مهم نکات

 های عبور نور از چشم:محل

 نور

 

 قرنیه

 

 زاللیه

 

 سوراخ مردمک

 

 زاللیه

 

 عدسی

 

 زجاجیه

 

 های عصبی شبکیهیاختههای آکسون

 

 های عصبی رابط شبکیهیاخته

 

 ایهای مخروطی و استوانهگیرنده

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 12تمرین 

 مشخص کنید:

هر بخش از گوش که توسط استخوان گیجگاهی محافظت  -الف

 یرونی است.شود، جزو گوش بنمی

آوری و مجرای گوش آن را اللۀ گوش امواج صوتی را جمع -ب

 کند.به گوش درونی منتقل می

 شود.هم به گوش میانی و هم به گوش خارجی هوا وارد می -پ

های های ترشحی در مجرای شنوایی دارای یاختهغده - 

 اند.چسبیده به الیه پروتئینی و گلیکو پروتئینی

 پاسخ: 
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 .دهید پاسخ زیر هایپرسش به 9 شکل از استفاده با :5 یتفعال

 دارد؟ قرار ساختار کدام گوش میانی و بیرونی بخش بین -

 دارند؟ قرار گوش بخش کدام در کوچک هایاستخوان -

 دارد؟ قرار آن بخش کدام در گوش حلزون -

 

 را گوش بیرونی بخش آن مجرای و گوش اللۀ :گوش ساختار

 مجرای و آوریجمع را صوتی امواج گوش اللۀ .دهندمی تشکیل

 کرک موهای .کندمی منتقل میانی بخش به را هاآن شنوایی،

می ترشح مجرا درون هایغده که موادی و مجرا درون مانند

 و میانی هایبخش و مجرا انتهای .دارند حفاظتی نقش کنند،

 .کندمی حفاظت گیجگاهی استخوان را گوش درونی

 و بیرونی گوش بین و شنوایی مجرای انتهای در صماخ پردۀ

 .هواست از پر استخوانی محفظۀ میانی گوش .دارد قرار میانی

 کوچک استخوان سه صماخ پردۀ پشت و میانی گوش درون

 هم به و دارند قرار ترتیب به ،رکابی و سندانی چکشی،

 نام به بخشی بینید،می 9 شکل در طورکه همان .نداهشد مفصل

 راه از هوا .کندمی مرتبط میانی گوش به را حلق تاش،اس شیپور

 دو در آن فشار تا شود،می منتقل میانی گوش به مجرا این

 گوش .بلرزد درستی به پرده و شود یکسان صماخ پردۀ طرف

 بخش .است شده تشکیل دهلیزی و حلزونی بخش دو از درونی

 .دارد نقش تعادل در دهلیزی بخش و شنوایی در حلزونی

 از عبور از پس صوتی امواج :عصبی پیام به صدا دیلتب

 به را آن و کنندمی برخورد صماخ پردۀ به شنوایی، مجرای

 صماخ پردۀ روی چکشی استخوان دستۀ .آوردمیدر ارتعاش

 و سندانی هایاستخوان و لرزدمی آن ارتعاش با و چسبیده

 ریطو رکابی استخوان کف .آوردمیدر ارتعاش به نیز را رکابی

 لرزش که است گرفته قرار بیضی دریچۀ نام به ایدریچه روی

 در که است نازک ایپرده دریچه این .لرزاندمی را دریچه آن،

 را حلزونی بخش .دارد قرار گوش حلزونی بخش آن، پشت

 را حلزون درون مایع بیضی، دریچۀ لرزش .است کرده پر مایعی

 .آوردمیدر لرزش به

 حلزونی بخش در بینید،می 10 شکل در که طورهمان

 پوششی با یشانهامژک که دارند قرار داریمژک هاییاخته

 با که اندمکانیکی هایگیرنده ،هایاخته این .دارند تماس ژالتینی

 .شودمی خم هاآن هایمژک حلزونی، بخش درون مایع لرزش

  .شوندمی تحریک هایاخته این و باز هاآن غشای یونی هایکانال

جاهای خالی را با کلما  مناسب داخل : 13 تمرین

 پرانتز پر کنید:

در دو سر خود با  ……سندانی(  -استخوان )چکشی -الف

 های کوچک دیگر مفصل شده است.استخوان

دستۀ  ……برخالف(  -کف استخوان رکابی )همانند -ب

 استخوان چکشی با هیچ استخوانی متصل نیست.

 -های کوچک گوش )سهاندر انسان سالم تعداد استخو -پ

 برابر استخوان جناغ است. ……شش( 

مجرای  ……های مو مانند( کرک -مانند)موهای کرک - 

 شنوایی نقش حفاظتی دارند.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

عبار  در مورد گوش انسان، صحیح کدام  :14تست 

 خارج کشور( -92)سراسری    ست؟ ا

ه مغز ارسال دار، پیام شنوایی ب( با تحریک هر سلول مژک1

 شود.می

های طور مستقیم در تحریک سلول( استخوان رکابی، به2

 دایره نقش دارد.مجاری نیم

رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی استخوان ( با ارتعاش 3

 شود.منتقل می

دار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود، ( هر سلول مژک4

 گردد.مرتعش می

 پاسخ:
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 را شده ایجاد عصبی پیام گوش عصب ییشنوا بخش نتیجه در

 (.10 شکل) بردمیمغز به

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوش حلزون دارمژک هاییاخته -10 شکل

 

 مجرای در ترشحی مواد و موها حفاظتی نقش دربارۀ :6 فعالیت

 .کنید ارائه کالس به و آوریجمع اطالعا  گوش شنوایی

 

 تعادل حفظ

 شکل ایایرهد نیم مجرای سه داخلی گوش دهلیزی بخش در

مژک هاییاخته که دارد وجود (فضا جهت سه در) برهم عمود

 این سر حرکت .نداهگرفت قرار هاآن درون تعادل حسّ دار

 تعادل گیرندۀ هاییاخته 11 شکل .کندمی تحریک را هایاخته

 نیم مجاری درون .دهدمی نشان را دایره نیم مجرای یک در

 نیز گیرنده هاییاخته هایژکم و است شده پر مایعی از دایره

 مجرا درون مایع سر، چرخش با .دارند قرار ژالتینی ایماده در

 .کندمی خم طرف یک به را ژالتینی مادۀ و آیدمی در حرکت به

می تحریک هاگیرنده این و خم گیرنده، هاییاخته هایمژک

 دهلیزی شاخۀ که حسّی عصبی هاییاخته آکسون .شوند

 بردمی مغز به را پیام دهند،می تشکیل را گوش عصب (تعادلی)

 بدن، تعادل حفظ برای .کنندمی آگاه سر موقعیت از را آن و

 نیز وضعیتحس  هایگیرنده مانند دیگر هایگیرنده از مغز

 .کندمی دریافت پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی است ترین سلولمورد،ویژگی بیش چند :15تست 

  ای گوش انسان قرار دارند؟دایرهنیم که در دیوارۀ مجاری

 (96)سراسری 

 در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند. -

 ها فواصل بسیار اندکی وجود دارد.در بین آن -

 شود.ها تحت تأثیر مایع گوش درونی خم میهای آنمژک -

های عصبی را به لوب گیجگاهی مخ ارسال توانند پیاممی -

 نمایند.

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 14 تمرین

 مشخص کنید:

در برش عرضی حلزون گوش سه فضا وجود دارد که  -الف

 های مکانیکی در فضای میانی قرار دارند.گیرنده

پردۀ نازک است که بین گوش درونی و میانی بیضی  دریچۀ -ب

 .قرار دارد

دار گوش درنهایت در مغز ول مژهپیام عصبی هر سل -پ

 شود.پردازش و تفسیر می

 دار گوش یکسان است.مژههر یاخته  ماهیت پیام - 

 پاسخ:
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 مجاری در تعادلی هایگیرنده تحریک چگونگی -11 شکل

 دایرهنیم

 

 گزارشی سنجیبینایی و سنجیشنوایی شغل دربارۀ :7 فعالیت

 .کنید ارائه کالس به و تهیه

 

 یبویای

 هاگیرنده این .دارند قرار بینی حفره سقف در بویایی هایگیرنده

 .است دارمژک یشانهادندریت که اندعصبی هاییاخته

می تحریک را هایاخته این تنفسی هوای بودار   هایمولکول

 بویایی هایلوب به را بویایی هایپیام هایاخته این آکسون .کنند

 پیام .برندمی (کردید مشاهده ار هاآن مغز تشریح در که) مغز

 (.12 شکل) شودمی ارسال مخ قشر به سرانجام بویایی

 

 نکات مهم

 حرکت سر          امواج صوتی

           

 دایرهحرکت مایع مجاری نیم    الله گوش

          

 حرکت پوشش ژالتینی   مجرای شنوایی

          

 های گیرنده مکانیکیخم شدن مژک پرده صماخ

         

 رشته عصبی         استخوان چکشی

         

 شاخه عصب دهلیزی  استخوان سندانی

         

 تاالموس            استخوان رکابی

        

 مخچه   دریچه بیضی

    

 مایع حلزونی

    

 ماده ژالتین

    

 دارگیرنده مژک

     

 رشته عصبی

     

 عصب شنوایی

     

 مغز میانی

    

 تاالموس

    

 دستگاه لیمبیک

    

 لوب گیجگاهی مخ
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 بویایی هایگیرنده -12 شکل

 چشایی

 این درون و چشایی هایجوانه زبان هایبرجستگی و دهان در

 بزاق در غذا هایذره .نداهگرفت قرار چشایی هایگیرنده هاجوانه

 .کنندمی تحریک ار چشایی گیرندۀ هاییاخته و شوندمی حل

 (.13 شکل)

 مزۀ و تلخی و ترشی، شوری، شیرینی، اصلی مزۀ پنج انسان

 لذیذ معنای به ژاپنی ایکلمه ،اومامی .کندمی احساس را میاوما

 دیگر مزۀ چهار با که مطلوب مزۀ یک توصیف برای که است

 که است غذاهایی غالب مزۀ اومامی رود،می کار به ،دارد تفاو 

 .گوشت عصارۀ مانند دارند گلوتامات یدآمینواس

 وقتی مثالً دارد؛ تأثیر غذا مزۀ درست درک در بویایی حسّ

 درستی به را غذاها مزۀ ایم،بینی شده دچارگرفتگی و سرماخورده

 .دهیمنمی تشخیص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان چشایی هایگیرنده -13 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی مستقر در هاکدام عبار ، دربارۀ اغلب سلول :16تست

 (95)سراسری  ؟ سقف حفرۀ بینی انسان صحیح است

 ترین بافت بدن تعلق دارد.ساده ( به1

 های بویایی در تماس هستند.های نورون( با دندریت2

 باشند.های بو در تماس میهای خود، با مولکول( توسط مژک3

های لب بویایی را تغییر الکتریکی سلول سیلتوانند پتان( می4

 د.دهن

 پاسخ:

 

های ی گیرندهی مشترک همهچند مورد ویژگ :17تست 

های حسی انسان موجودند و بر درک شیمیایی است که در اندام

 (97)سراسری             ی غذا مؤثرند؟ مزه

 شوند. های غیر عصبی محسوب میجزو سلول *

 است.  زوائدی دارند که با مایع پیرامون خود در تماس*

های دیگر، سیناپس تشکیل آکسونی دارند که با نورون*

 دهد. می

ها اجازه عبور داری دارند که به بعضی یونهای دریچهکانال*

 دهند. می

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 اسخ: پ
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 حسی اطالعات پردازش 

 هایگیرنده از که عصبی پیام ماهیت بودن یکسان وجود با

 چگونه مغز رسند،می مرکزی عصبی دستگاه به بدن گوناگون

 تفسیر مزه یا تصویر، صدا، مانند اوتیمتف هایشکل به را هاآن

 کند؟می

 به کنند،می ارسال حسی هایگیرنده از نوع هر که هاییپیام

 مخ قشر و مرکزی عصبی دستگاه از ایویژه هایبخش یا بخش

 .شوندمی وارد

پیام .دهدمی نشان را بینایی هایپیام ارسال مسیر 14 شکل

 از دیگری هایبخش از مخ قشر به رسیدن از قبل بینایی های

 (کیاسمای) چلیپای .گذرندمی (تاالموس) نهنج مانند مغز

 محلی کردید، مشاهده را آن مغز تشریح فعالیت در که بینایی

 نیم به چشم یک بینایی عصب هایآکسون از بخشی که است

 هایلوب به سرانجام بینایی هایپیام .روندمی مقابل مخ کرۀ

 .شوندمی پردازش آنجا رد و وارد مخ قشر سریپس

 

 
 بینایی هایپیام مسیر -14 شکل

 

 

 جانوران حسی هایگیرنده :3 گفتار

 محیط گوناگونهای محرک توانندمی انسان حسی هایگیرنده

 نیز فرابنفش هایپرتو مانند ییهامحرک اما .کنند دریافت را

آن تواندمی ایویژه هایدستگاه کمک به انسان که دارد وجود

 هایگیرنده جانوران برخی که حالی در کند؛ دریافت را ها

 هایگیرنده برخی به ادامه در .دارند را هاآن کنندۀدریافت

 .پردازیممی جانوران در حسی

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 15 تمرین

 مشخص کنید:

هر تاالموس انسان اطالعا  بینایی هر دو چشم انسان را  -الف

 کند.پردازش اولیه و تقویت می

 کیاسمای بینایی محل تقاطع دو عصب بینایی است. -ب

های خارج شده از نیمه داخلی در کیاسمای بینایی، آکسون -پ

 روند.کره مخالف مغز می)سمت بینی( شبکیه به نیم

کند با دو لوب دیگر لوبی که اطالعا  بینایی را پردازش می - 

 مغز مرز مشترک دارد.

 پاسخ:

 

 نکات مهم

 شبکیه

 

 عصب بینایی

 

 کیاسمای بینایی

 

 

 تاالموس

 

 

 مغز میانی

 

 دستگاه لیمبیک

 

 مخچه

 

  سریلوب پس
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 هاماهی بدن سوی دو در :جانبی خط مکانیکی هایگیرنده

 در کانالی ساختار، این .دارد وجود جانبی خط نام به ساختاری

 بیرون محیط با هاییسوراخ راه از که است جانور پوست زیر

 .دارد ارتباط

 ارتعاش به که دارند قرار داریمژک هاییاخته ،کانال درون

 در ژالتینی ایماده با هایاخته این هایمژک .اندحساس آب

 .اندتماس

 .آوردمی در حرکت به را ژالتینی مادۀ ،کانال در آب جریان

 و کندمی تحریک را گیرنده هاییاخته ژالتینی، مادۀ حرکت

 دیگر جانوران و اجسام وجود از جانبی خط کمک به ماهی

 .(15 شکل) شودمی آگاه خود پیرامون در (رچیشکا و شکار)

 

 
 ماهی در جانبی خط ساختار -15 شکل

 

 :پا در شیمیایی هایگیرنده

 دهند،می تشخیص را مزه که شیمیایی هایگیرنده مگس، در

 کمک به هامگس .دارند قرار آن هایپا روی حسی موهای در

 .(16 شکل) دهندمی تشخیص را هامولکول انواع هاگیرنده این

 
 مگس در شیمیایی گیرندۀ -16 شکل

در مورد خط جانبی ماهی درستی یا نادرستی  :16تمرین 

 هر یک از جمال  زیر را مشخص کنید.

 دار وجود دارد.درون پوشش ژالتینی یاختۀ مژک -الف

 اند.اندازهدار همهای مژکهای یاختهمژک -ب

 بط است.دار با دو رشتۀ عصبی مرتهر یاخته مژک -پ

 شود.به خط جانبی ماهی آب وارد و سپس خارج می - 

 پاسخ:

 

 

 

 

 

درون خط جانبی ماهی چند مورد زیر دیده  :18تست 

 شوند؟می

 یاختۀ پشتیبان -  دارسلول مژک -

 عصب -  پوشش ژالتینی -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

های شیمیایی در پا مگس، در مورد گیرنده :17تمرین 

 ستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را مشخص کنید.در

های چند گیرندۀ شیمیایی هر موی حسی محتوی دندریت -الف

 است.

از هر گیرندۀ شیمیایی چند دندریت و یک آکسون خارج  -ب

 شود.می

موهای حسی مگس مثل جوانه چشایی زبان انسان دارای  -پ

 منفذ است.

موجب ورود سدیم به درون  توانندها میانواعی از مولکول - 

 های مو حسی شود.دندریت

 پاسخ:
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 جیرجیرک جلویی هایپا روی :پا در صدا مکانیکی گیرندۀ 

 کشیده آن روی صماخ پردۀ که دارد وجود هوا محفظۀ یک

 مکانیکی هایگیرنده صوتی، امواج اثر در پرده لرزش .است شده

 کندمی یافتدر را صدا جانور و کرده تحریک را پرده به متصل

 .(17 شکل)

 
 جیرجیرک در صوتی امواج گیرندۀ -17 شکل

 

 حشرا  در که مرکب چشم :مرکب چشم نوری هایگیرنده

 .است شده تشکیل بینایی واحد زیادی تعداد از شود،می دیده

 نوری گیرندۀ تعدادی و عدسی یک، قرنیه یک ،بینایی واحد هر

 میدان از بخشی از یکوچک تصویر هاواحد این از یک هر .دارد

 .کنندمی ایجاد را بینایی

 تصویری و یکپارچه را اطالعا  این جانور، عصبی دستگاه

 برخی نوری هایگیرنده .(81 شکل) کندمی ایجاد موزاییکی

 .کنندمی دریافت نیز را فرابنفش هایپرتو زنبور، مانند حشرا 

 

 
 در یموزاییک تصویر (ب و حشرات مرکب چشم (الف -18شکل

 .بیندمی انسان چشم که تصویری با مقایسه

 نادرستجیرجیرک  با چند مورد در ارتباط :19 تست

 است؟

 در مفصل هر پای جانور پرده صماخ وجود دارد. -

 به هر پردۀ صماخ چندین گیرنده مکانیکی متصل است. -

 همانند انسان در هر دو طرف پرده صماخ هوا وجود دارد. -

باید پیام عصبی را از پردۀ صماخ به  صدایافت جانور برای در -

 محفظۀ هوا وارد کند.

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر یک از جمال  زیر را با کلما  مناسب  :18تمرین 

 داخل پرانتز پر کنید:

عدسی و  ……چند(  -هر چشم مرکب دارای )یک -الف

 یاختۀ گیرندۀ نوری است. ……چند(  -)یک

بخشی  -حد بینایی در پروانۀ مونارک تصویری از )کلهر وا -ب

 کنند.میدان بینایی را ایجاد می ……از ( 

گیرندۀ  -در چشم مگس تعداد عدسی با تعداد )قرنیه -پ

 برابر است. ……نوری( 

انسان پرتوهای  ……همانند(  -چشم زنبور )برخالف - 

 کند.فرابنفش را دریافت می

 پاسخ:
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 هایپرتو توانندمی هامار رخیب :زنگی ارم فروسرخ گیرندۀ

 .دهند تشخیص را فروسرخ

 چشم هر زیر و جلو در بینید،می 19 شکل در که طور همان

 سرخ فرو هایپرتو هایگیرنده که است سوراخی زنگی مار

 سرخ فرو هایپرتو مار ،هاگیرنده این کمک به .دارند قرار آن در

 تشخیص تاریکی در را آن محل و دریافت را شکار بدن از تابیده

 .دهدمی

 
 زنگی مار در سرخ فرو گیرندۀ محل (الف -19 شکل

 پرتوهای به حساس دوربین با که شکار حال در مار تصویر (ب

 .است شده گرفته فروسرخ

 .دهدمی نشان را ماهی مغز زیر طرح -1 :8 فعالیت

 
 هایپیام دریافت محل بینید،می شکل در که بویایی هایلوب

لوب از ماهی بویایی هایلوب .است بویایی هایگیرنده از عصبی

 دربارۀ را واقعیتی چه مطلب این .است تربزرگ انسان بویایی های

 دهد؟می نشان ماهی بویایی حس

 .کنید مقایسه را انسان چشم و مرکب چشم عملکرد و ساختار -2

 باهتش انسان در ساختارها کدام با هاماهی در جانبی خط -3

 دارد؟

 در شکل مقابل عالمت سؤال چیست؟: 20تست 

 
 ( قرنیه2   ( عدسی1

 ( شبکیه4  های عصبی( رشته3

 پاسخ:

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :19تمرین 

 مشخص کنید.

هر جانور دارای چشم مرکب توانایی دیدن پرتوهای  -الف

 فرابنفش را دارند.

توانند موقعیت چشم مار زنگی می های فروسرخگیرنده -ب

 شکار را در تاریکی تشخیص دهند.

 اند.بسیاری از مارها دارای گیرندۀ فروسرخ -پ

های پذیری گیرندهمیزان دمای بدن شکار با تحریک - 

 فروسرخ در مار زنگی رابطۀ عکس دارد.

 پاسخ:

 

 

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام  :21تست 

 
 کند.دریافت می« د»اطالعا  را از « فال»( بخش 1

 سری مخ انسان است.معادل لوب پس« ب»( بخش 2

 دهد.در انسان، عملکرد هوشمندانه انجام می« ج»( معادل بخش 3

 است. 4در انسان، دارای بطن « الف»( معادل بخش 4

 پاسخ:
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