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 حواس پنجاگنه 
 چرا ؟!!! .جم کنید  وحواستون سالم ...!!! بچه های لگم 

 کنکور بهتون یاد بدم... ژهویچون میخوام حواسو  

 

 تعریف :

 حواس یعنی حس ها و منظور حس های پنجاگنه بینایی

شی از ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه است.حواس بخ

اره محرک ها (تولید برای مغز و نخاع را از محیط یا درون بدن )درب دستاگه عصبی محیطی است که اطالعاتی قابل درک

 می کند.

 

 های حسی:ناکت گیرنده

ک( و ارسال تعریف: نوعی نورون تمایز یافته )عمدتا ً ( هستند که توانایی ایجاد جریان عصبی )پس از دریافت محر.0

 آن بصورت پیام عصبی را دارند.

ون نیستند( ، بطوریکه شتتر گیرنده های حسی   لز جنس نورون هستند)همه از جنس نورتوجه داشتته باشتید که بی نکته :

 ابند :بعض از آنها از جنس سلول های دیگر هستند .مثال ً گیرنده هایی که از سلول های غیر عصبی  تمایز می ی

 .)گیرنده های کششی در ماهیچه ها )از سلول ماهیچه ای تمایز می یابند 

 بخش های تعادلی و شنوایی گوش و خط جانبی ماهی ها  سلول مژکدار  در 

 .)گیرنده های چشایی روی زبان)از سلول پوششی تمایز می یابند 

 

ه  در بعضی از تمام گیرنده های پوست ،گیرنده های نوری و گیرنده های بویایی از جنس نورون هستند بطوریک نکته:

های حسی موجود در پوست(و در برخی هحسی می نامند)مانند گیرند آنها دندریت تغییر یافته  ی نورون حسی را گیرنده

وطی شتتیکیه موارد لک نورون تغییر یافته ، گیرنده حستتی نامیده می شتتود)مانند گیرنده های نوری استتتوانه ای و مخر

 ی  حسی ممکن است یکی از موارد زیر باشد : چشم(.پس گیرنده

 پایانه دندریتی یک نورون حسی 

 ی تمایز یافتهیک نورون حس 

 یک سلول غیر عصبی تمایز یافته 
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و یا به کمک اعصاب حسی  های حسی، خود گیرند ه هاپس از ایجاد پیام عصبی )دریافت و حس محرک(توسط گیرنده .7

 برند.،آن پیام به دستاگه عصبی مرکزی می

ششی در دیواره معده( ولی ده های کاند )مثال ً گیرنهای حسی در  اندام های سراسر بدن پراکندههر چند گیرنده. 6

 های حس)چشم + گوش + پوست + بینی + زبان( متمرکزند.بیشتر آن در اندام

حرک حسی به پیام عصبی( مثالً گیرد. )تبدیل اثر مهای حسّی صورت میهای حسّی توسط گیرندهشناسایی محرک .4

 وسط نور، شناسایی محرک حسّی است.کیه چشم تای شبهای مخروطی و استوانهتغییر پتانسیل الکتریکی در سلول

ی توسط مغز و نخاع صورت میدرک )یا احستاس( محرک. 5 سیر و پردازش پیام گیرد. یعنی در این مرکز تفهای حستّ

ی صتتورت می ی درک میحستتّ ی حاصتتل از تحریک شتتود. مثالً رستتیدن پگیرد و باالخره غیر مستتتمیم، محرک حستتّ یام حستتّ

 شود.ی و مخروطی چشم به مغز درک تصویر را سبب میاهای استوانهسلول

بعضتی از پیام های حستی در بخش های غیر ارادی پردازش می شتوند ولی برخی دیگر در قشر خاکستری م  .3

 پردازش می شوند.درک به معنی پردازش پیام های عصبی در م  است.

 ر جدول زیر خالصه شده است:های حسّی، محرک آنها، مثال و محل حضور آنها دانواع گیرنده. 0
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 : گیرنده های حسیدسته بندی جدول 

 

 مثال و محل حضور محرک نوع گیرنده

 تغییرات دمایی  ای دمگیرنده

 پرتو فرو سرخ 

 ی سرما در پوستگیرنده 

 ی گرما در پوستگیرنده 

 های دما در درون بدن، که به دمای خون گیرنتده

االموس های دما در هیپوتانتد  مانند گیرندهحستتتاس

 مای بدن()مرکز اصلی تنظیم د

  گیرنده های فروسترخ که در جلوی چشمان مار زنگی

 قرار دارد.

رما و های بافتی)گآسیب ی دردگیرنده

 سرمای  و فشار بیش از حد

 ،مواد شیمیایی و ...(

ده ها های بدن)فراوان ترین گیرنها و اندامتر بافتبیش

 که متنوع ترین محرک ها را دارد.(

ی گیرنده

 ماکنیکی

 لمس 

 حرکت 

 فشار 

  کشش 

 ارتعاش 

 شار ی لمس در پوست )حساس به لمس یا فگیرنده

 سطحی(

 (ی فشار در پوست )حساس به فشار عممیگیرنده 

  ستتلول مژکدار در بخش تعادلی گوش )حستتاس به

 حرکت(

  گیرنتده ی ارتعتاش)ستتتلول مژکتدار  در در بخش

 حلزونی گوش و خط جانبی ماهی  ها وشتتاخک شمای 

 دریایی  (

 تی )حساس های اسلکشی در ماهیچهی کشگیرنده

 به کشش یا تغییرات طول ماهیچه(

 ای هی کشتتشتتی در  دیواره برخی ستترخر گیرنده

ار بزر ، مانند آئورت )حستاس به کشتشی که در اثر فش

 شود(خون ایجاد می

 ی لمس انتهای سبیل گربه و خرسگیرنده 

 اف(ی کششی دیواره مثانه )درون عضله صگیرنده 

 ی دیواره لگو ی کششگیرنده 
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 ی کششی دیواره معده و دوازدههگیرنده 

 چشم یای و مخروطی در شبکیههای استوانهسلول  نور وری نگیرنده

 گیرنده  نوری چشم جامی شلک پالناریا 

ی گیرنده

 شیمیایی

ای هتی بو در بینی )حستتتاس بته مولکولگیرنتده  مواد شیمیایی

 بودار(

 هتای چشتتتایی در زبتان )حستتتاس بتتهستتتلول 

 دار(های طعممولکول

  اجستتتام مو متانند روی شتتتاخک پروانه ی ابریشتتتم

نر)حساس به مولکولهای بدن پروانه ی ماده که به 

 آن فرمون های جنسی می گویند(

گیرنده ی 

 الکتریکی

کی تغییرات میدان الکتری

 محیط

 در خط جانبی گربه ماهی و مار ماهی

 

ترین گیرنده و گیرنده لمس منشعب ترین گیرندهو گیرنده فشار، عممیترین گیرنده گیرنده ی درد پوستت، ستطحی. 8

  است.

گیرنتده لمس پوستتتت )کتته نستتتبتتت بتته فشتتتار کم . 9

ه و حستاستند(عالوه بر پوستت انسان، در قاعده سبیل گرب

 خرس هم وجود دارد.

ی ی اکسیژن سرخرگی در دیواره رگهای خونگیرنده. 01

ت نوعی ستاس اسقرار دارد و به میزان اکستیژن خون ح

 گیرندۀ شیمیایی است.

ته هستند های حسی چون نوعی نورون تمایز یافگیرنده. 00

 پس قابلیت تمسیم سلولی ندارند.

ی گیرنده های کششی )نوعیدر دیواره مثانه گیرنده. 07

 ست. ماکنیکی( وجود دارد که به تغییر حجم مثانه حساس ا

س به تغییر اهای کشتشی حسدر دیوارۀ معده، گیرنده. 06

 حجم معده وجود دارد.

Hamyarkonkoor.com
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 های کششی در درون عضالت وجود دارد.در دهان و ابتدای حل ، گیرنده .04

مژکدار حساس به حراکت آب  هایهای ماکنیکی بصورت سلولها )در ساختار اکپوال( گیرندهدر خط جانبی ماهی. 05

 وجود دارد.

 واک وجود دارد.های ماکنیکی حساس به پژدر گوش خفاش گیرنده .03

را به پتانسیل عمل  های یک یا چند نورون هستند که اثر محرکهای حسّی پوست در واقع انتهای دندریتگیرنده. 00

 کنند.تبدیل می

دار شهای حسّی پوست پوش(است در حالیکه دیگر گیرنده فاقد پوشش )از جنس بافت پیوندی  درده گیرند. 08

دی هستند.در پوست از گفته می شود:بیشتر گیرنده های حسی دارای پوشش پیونهستند.پس این جمله درسته که 

 سطح به عم  بر تعداد الیه های پیوندی افزوده می شود. 

 شود: ی درد در دو محل پوست دیده میگیرنده. 09

یه درد از غشای پا یالف( داخل بافت پوششی پوست )روی غشای پایه و زیر الیه شاخی پوست . پس گیرنده

 عبور می کند.(

 ب( اطراف قاعده مو

ترند و دندریت ار پوست، بزر دهای پوششهای فشار پوست، پوشش ضخیم تری دارند و از سایر گیرندهگیرنده. 71

 آنها انشعاب ندارد.

دی ونهای سترما، گرما و لمس پوست معموالً در یک سطح و بالفاصله در زیر غشای پایه، در داخل بافت پیگیرنده. 70

 پوست واقع اند.

 کنند.ها پس از تحریک گیرنده درد شروع باکر میانعاکس. 77

 مغز گیرنده درد ندارد.. 76

 تر است.محرک فشار قویتر از محرک لمس است، زیرا گیرنده آن عممی .74

 به پیاز مو عالوه بر گیرنده درد، گیرنده دما هم متصل است.. 75

 یرنده ی فشار منشعب هستند.همه گیرنده های پوست برخالف گ.73

 گیرنده های دما )سرما و گرما (مستمل از یکدیگر عمل می کنند..70
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شود که نوعی گیرنده های اسلکتی، گیرنده حساس به تغییر طول ماهیچه وجود دارد و گیرنده کششی نامیده می. در ماهیچه78

 ماکنیکی است.

د، نانتدام های حس در نظم و هماهنگی بدن نمش دار.79

 پس نوعی همئوستازی محسوب می شوند.

 گیرنده های فشار در محل های زیر یافت می شود:.61

 پوست ،دیواره برخی رگها ،هیپوتاالموس ،بصل النخاع

گیرنده های فشار  خون دیواره برخی رگها ، اطالعات خود را به .60

هیپوتتاالموس ارستتتال می کننتد تتا آن، بتا تغییر دادن تعداد 

  د.رت انمباضی قلب ،فشار خون را تنظیم کنضربان و قد

 در خود هیپوتاالموس هم گیرنده های فشار  خون وجود دارد..67

زیر  زانو   در بسیاری از پاس  های محافظتی مانند انعاکس ابتدا گیرنده درد تحریک می شود . مثال ً در انعاکس زرد پی.66

 درد تحریک می شود.و تخلیه ادرار ،اول از همه ی گیرنده ها ،گیرنده 

 بعضی جانداران نسبت به پیام عصبی بعضی از گیرنده های حسی  پاس  نمی دهند. مثال ً :.64

 افت می شتمای  دریایی  نسبت به پیام ارتعاش معمولی آب )که توسط گیرندهای ارتعاشی شاخک آن دری

 شود( پاس  نمی دهد.

 دهند. اال دارند پس از مدتی  پاس  نمیهیپوتاالموس و بصل النخاع در افرادی که فشار خون ب 

 از بین گیرنده های پوست ،گیرنده فشار بیشترین فاصله  را از غشای پایه  دارند. .65

 د.گیرنده های حسی چون در نظم و هماهنگی بدن نمش دارند پس در همئوستازی ایفای نمش می کنن.63

 ارند.رگهای لنفی ،مویرگها و سیاهرگها گیرنده های فشار ند.60

اقد گیرنده ی لمس پوست هم در باالی غشای پایه و هم در پایین غشای پایه واقع است ،منتهی در اولی ف.68

Hamyarkonkoor.com پوشش پیوندی و در دومی دارای پوشش پیوندی است.



7 
 

19076330190 

عصتتتب پوستتتت از تجمع دنتدریت .69

 گیرنده های حسی بوجود می آید.

در پوست ،گیرنده ی درد در بافت .41

اقع استتت ،در وستتنگفرشتتی  چند الیه  

پیوندی  حالیکه بمیه گیرنده ها در بافت

 سست واقعند.

یه حساسیت گیرنده های درد  از بم.40

 ی گیرنده ها کمتر است.

ی و در پوست گیرنده های الکتریک .47

 شیمیایی وجود ندارد.

ل هر چند در کتاب درسی در فولیکو. 46

 مو گیرنده درد نشان داده نشده است

 ه درد وجود دارد.و گیرندولی در فولیکول م

 پوست ، اندام است و از بافت های زیر ساخته شده است : .44

 چربی پیوندی بافت -سست  پیوندی بافت -چندالیه  سنگفرشی بافت

 

 (80)کنکور سراسری نوع گیرنده ....... با بمیه تفاوت اساسی دارد؟  -58سوال 

  الف( موجود در قاعده سبیل گربه

 پروانه ابریشم نر ب( روی شاخک نوعی

 ج( موجود در اکپوالی ماهی حوض

 د( حساس به تغییرات طول عضله چهار سر ران

 

 :  58جواب سؤال 

بدن  گزینه ی ب درست است . گیرنده های واقع در شاخک نوعی پروانه ی ابریشم نر می توانند مولکول های سطح

سی در مورد الف( پروانه ی ابریشم ماده را دریافت کنند. این گیرنده ها از نوع شیمیایی اند در حالیکه نوع گیرنده ی ح

 یکی هستند. نده کششی همه از انواع گیرنده های ماکنگیرنده لمس ، مورد ج( حساس به ارتعاش و مورد د(گیر
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 چشم:
 ی کره چشم عبارتند از: صَلبیه، مشیمیه، شبکیهسه الیه تشکیل دهنده دیواره .0

عنبیه از مشتتتیمیه، بیه، اند )مانند قرنیه از صتتتلها بوجود آمدههتای مختلف کره چشتتتم یتا از برخی از این الیتهبخش. 7

ا در ارتباطند )مانند عدسی چشم که با ههای مژکی از مشیمیه، عصب چشم از شبکیه( و یا اینکه به نوعی با این الیهماهیچه

 مشیمیه در ارتباط است(.

  های زیر را دارد:، ویژگیصلبیه)سفیدی چشم(. 6

 ترین الیهترین و ضخیمالف( خارجی

 ذخیره رنگدانه سفید رنگ(ب( محکم و سفید رنگ)بخاطر 

 ج( از جنس بافت پیوندی رشته ای

 آید.د( از تغییر شلک آن در جلوی چشم، قرنیه که شفاف است )چون رنگدانه سفید رنگ آن وجود ندارد(، بوجود می

  ه(ر  خونی فراوان دارد.

 

 

 نکته :

 ت پیوندی است.فهم از جنس بافت پیوندی است چون از صلبیه منشا گرفته که نوعی باقرنیه 

Hamyarkonkoor.com
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 های زیر را دارد:ویژگی مشیمیه. 4 

دارد )تغذیه  دار استتتت )جلوگیری از انعاکس نور(و رگهای خونی فراوانیالیته میتانی کته نتازک و رنگتدانته الف(

 های چشم(.بافت

 

اف حلموی های صبیه ماهیچهآید. در عناز تغییر شلک آن در جلوی چشم، عنبیه که دارای رنگیزه است بوجود می ب(

 نند.کو شعاعی وجود دارد که تحت تأثیر عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک منمبض شده و استراحت می

کنند، در نور کم تحت تأثیر عصتب ستمپاتیک، عضتالت صتاف شعاعی منمبض شده و عضالت صاف حلموی استراحت می

تیک، عضالت مپاشتود. در حالیکه در نور زیاد عصب پاراسبنابراین مردم چشتم گشتاد می

کنند، بنابراین یکند و عضالت صاف شعاعی، استراحت مصاف حلموی را منمبض می

 شود.مردمک چشم تنگ می

 

  رنگ آن، آبی متمایل به قهوه ای است)از فعالیت کتاب درسی(.ج(

 د(مویرگهای مشیمیه ،زاللیه را می سازند.

شوند های مژکی نامیده میکه ماهیچه اند. این عضالتصل شدهدر پشت عنبیه ، عضالت صافی وجود دارد که به مشیمیه مت. 5

 شود.یم شدن عدسی( میها باعث افزایش قطر عدسی )ضخدر جلوی چشم به عدسی متصلند. انمباض این ماهیچه

  های شبکیه عبارتست از:ویژگی. 3
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 الیه چشم ترینترین و نازکداخلی الف(

 عصبی رنگ و از جنس بافتب( تمریباً بی

-هی نوری )استتتتوانج( دو نوع گیرنده

ر  هتتای دیگر غیای و مخروطی( و نورون

 گیرنده ی نور در این الیه قرار دارند.

ه د( دو نمطه مهم در این الیه ،شتتامل نمط

ه  و کور )محل خروج عصتتتب بینایی از شتتتبکی

 اجتماع اکسون نورون های شبکیه است(

ت و لکته زرد )در دقتت و تیزبینی چشتتتم اهمیّ

 رد( است. دا

 

 

 (97ز کشور )کنکور سراسری خارج ای چشم، ......... ی خارجیِ کرهدر انسان، بخش شفافِ الیه -59سوال 

 تواند مواد دفعی خود را به طور مستمیم به خون وارد نماید.می (0

 باشد.ای میای شفاف و ژلهدر تماس مستمیم با ماده (7

 د.کنواسطه بر روی عدسی، متمرکز مینور را بی (6

 ی انرژی را دارد.توانایی تولید و ذخیره (4

 

  -59جواب سوال 

نام دارد. قرنیه دارای  ی صلبیه(، قرنیهی چشم )الیهی خارجی کرهدرست است . بخش شفاف الیه 4گزینه  

هد و توانایی تولید و دی بدن، تنفس ستتلولی انجام میهای زندههای زنده استتت و مانند تمام ستتلولستتلول

 را دارد. ATPی ذخیره

 ها:تشریح سایر گزینه

 (قرنیه مواد دفعی خود را به زاللیه می ریزد و زاللیه آنرا به خون میریزد.0

جیه (قرنیه با ماده ی شفاف کره چشم )زاللیه( در تماس مستمیم است ولی  با ماده ی ژله ای کره چشم )زجا7

 (در تماس مستمیم نیست.

 لیه شده و سپس به عدسی می رسد.(نور از قرنیه وارد زال6

Hamyarkonkoor.com
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  ناکت :

 پیرامون نمطه کور ،عصب چشم قرار دارد که یک سرخر  و یک سیاهر  در مجاورت آن قرار دارند.پیرامون عصب چشمی.0

 مشیمیه وجود ندارد ولی صلبیه و شبکیه آنرا همراهی و هدایت می کنند.

سری قشر  از کیاسمای بینایی  ، وارد تاالموس شده و باالخره به لوب پسعصب چشمی پس از خروج از چشم  و عبور .7

  م  می رسد.در محل تاالموس نورون های حسی عصب چشمی  با نورونهای تاالموسی سیناپس می دهند.

های عصتتبی های و مخروطی( وجود ندارد ولی رشتتتی نوری )ستتلول استتتوانهدر محل نمطه کور، هیچ گیرنده .6

 حسّی چشم وجود دارد. هاینورون

 ای کور و در امتداد محور نوری چشم قرار دارد )دقیماً در مرکز میدان بینایی(.لکه زرد، در باالی نمطه. 4

ی لکه زرد ی نیز در ناحیههای نوری مخروطای در لکه زرد وجود ندارد و بیشترین تراکم گیرندههیچ ستلول استتوانه. 5

 است.

می گیرد و به سمت لوب  بطوریکه عصب حسی آن از گیرنده های استوانه ای و مخروطی منشاعصب بینایی مختلط است .3

پس ستری م  می رود و عصب حرکتی آن عضالت مخطط متصل به صلبیه )از خارج(را بصورت ارادی و عضالت عنبیه و 

 مژاگنی را بصورت غیر ارادی کنترل می کند.

 دار قرار دارند.های رنگیزهه، سلولای صاف عنبیهای ماهیچهالبه الی سلول. 0

 داخل کره چشم به دو فضا تمسیم شده است:

بن دی الف( فضای جلوی عدسی )زاللیه(: مواد غذایی و اکسیژن عدسی و قرنیه را تأمین کرده و مواد دفعی و کر

رگی شود. ترابری این مواد بطری  تواند وارد شبکه مویشود و میهایی ترشح میکند. زاللیه از مویر اکسید را از آن دور می

 انتشار است.

 

 در چشم انسان، ماهیچه مژکی مستمیماً در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی دارد؟-31سوال 

 خارج کشور( 94)کنکور سراسری 

 تحت تأثیر دستاگه عصبی پیکری می باشد.  –مشیمیه  (0

 می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید. -قرنیه (7

 دارای سلول های کشیده و چند هسته ای می باشد.  -عدسی (6

 در غشای سلول های خود، گیرنده  ی هورمونی دارد.  -عنبیه (4
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  -31واب سوال ج

دستاگه عصبی خود مختار تأثیر  در ارتباط است و تحتمشیمیه در چشم انسان، ماهیچه مژکی با عنبیه و  درست است.  0  گزینه

 چشم شود.  و تغییر طول سلول های خود می تواند باعث افزایش و اکهش قطر عدسی)سمپاتیک و پاراسمپاتیک(

 نکته: 

  .ماهیچه های صاف، غیرارادی اند و تحت تأثیر دستاگه عصبی خودمختار هستند 

 .وظیفه ماهیچه های مژکی در تطاب  است 

 : ها گزینه سایر تشریح

می تواند به سرعت  ( ماهیچه مژکی با قرنیه در ارتباط نیست ، هر چند  تحت تأثیر دستاگه عصبی خودمختار )اعصاب سمپاتیک(7

 این گزینه درست نیست . سلول های خود را کوتاه نماید.

ست و چون از ( ماهیچه های مژکی غیرمستمیم با عدسی در ارتباط است چون عدسی چشم توسط کپسولی پوشانده شده ا6

 نوع عضالت صاف است پس چند هسته ای هم نیست ، هر چند کشیده است . این گزینه درست نیست .

ولین گیرنده دارد. این گزینه  و مشیمیه در ارتباط است و ماهیچه مژکی برای انس عنبیهدر چشم انسان، ماهیچه مژکی با  (4

 هم درست است .

 

 در چشم انسان، ماهیچة مژکی با کدام بخش در تماس مستمیم است و چه خصوصیتی دارد؟-30سوال

 (94)کنکور سراسری 

 فاقد گیرنده های هورمونی می باشد.  -عدسی (0

 ای سلول های کشیده و چند هسته ای است. دار -قرنیه (7

 می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید.  -مشیمیه (6

Hamyarkonkoor.com
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 تحت تأثیر دستاگه عصبی خود مختار قرار می گیرد.  -عنبیه (4

 

 – 30جواب سوال

بی خود مختار . در چشم انسان، ماهیچه مژکی با عنبیه و مشیمیه در ارتباط است و تحت تأثیر دستاگه عصدرست است 4گزینه 

 )سمپاتیک و پاراسمپاتیک( می تواند باعث افزایش و اکهش قطر عدسی چشم شود. 

 نکته: 

  .ماهیچه های صاف، غیرارادی اند و تحت تأثیر دستاگه عصبی خودمختار هستند 

 ای مژکی در تطاب  است.وظیفه ماهیچه ه 

 تشریح سایر گزینه ها: 

ت .ماهیچه ( ماهیچه های مژکی غیرمستمیم با عدسی در ارتباط است چون عدسی چشم توسط کپسولی پوشانده شده اس0

 مژکی مانند دیگر ماهیچه ها ،گیرنده هورمونی دارد )مثالً برای انسولین و تیروکسین گیرنده دارد(. 

 ت. رنیه در ارتباط نیست و چون از نوع عضالت صاف است پس چند هسته ای هم نیس( ماهیچه مژکی با ق7

 ( ماهیچه مژکی هر چند با مشیمیه در ارتباط است ولی چون عضله صاف است به کندی منمبض می شود. 6

 

 نکته : 

a- ابولیسم و یه و عدسی، سلول و متشوند . پس قرناند و از نوع بافت پیوندی محسوب میقرنیه و عدستی هر دو اکمالً زنده

 ژن دارند.

b – .هیچ مویر  خونی و سلول خونی در قرنیه و عدسی وجود ندارد 

c- .قرنیه عالوه بر بافت پیوندی، بافت پوششی هم دارد 

d- .تحدب قرنیه  بر خالف عدسی غیر قابل تغییر است 
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ف درون آن را ای و شفاژلهای = در عربی  به معنی ژله مانند(: بزرگتر بوده و ماده فضای پشت عدسی )زجاجیه ب(

 شود و هیچ نمشی در تغذیه ندارد. پر کرده است. باعث حفظ شلک کروی چشم می

 نکته :درباره زاللیه و زجاجیه:

 زجاجیه ، از  منشتأ هر دو پالستما می باشتد با این تفاوت که زاللیه ،از مویرگهای موجود در عنبیه ترشتح می شود ولی

 شح می شود.مویرگهای موجود درشبکیه ،تر

 .هر دو جزء محیط داخلی بدن محسوب می شوند 

 .در  هیچکدام لیزوزیم وجود ندارد 

 

 

 (89)کنکور سراسری . شود، ...................محلی که عصب بینایی از شبکیه چشم انسان خارج می -37سوال 

 ای استهای استوانهالف( فاقد سلول

 

 های نوری استب( محتوی گیرنده

 ت و تیزبینی اهمیّت دارد.ج( در دق

 د( در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد.

 

 : 37جواب سؤال

شود که فاقد هر نوع  گزینه ی الف درست است . محلی که عصب بینایی از شبکیه چشم خارج می شود . نمطه کور نامیده می

 گیرنده ی نوری )اعم از استوانه ای و مخروطی ( است. 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 )استوانه ای و مخروطی( در نمطه کور وجود ندارند. ب( دو نوع گیرنده ی نوری شبکیه 

 ج( در دقت و تیز بینی گیرنده های نوری مخروطی مشارکت دارند که در نمطه کور موجود نیستند . 

 د( در امتداد محور نوری کره ی چشم ، لکه زرد واقع است که با نمطه کور فاصله دارد . 

 

 (85)کنکور سراسری کدام عمل به مایع شفاف کره چشم، اختصاص دارد؟  - 36سوال 

 آوری مواد دفعیالف( تغذیه شبکیه                                                     ب( جمع

 د( حفظ شلک کروی چشم                                              ج( دقت و تیزبینی        
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 : 36جواب سؤال 

ده و مواد گزینه ی ب درست است . ماده ی شفاف کره ی چشم ، زاللیه است که غذا و اکسیژن به عدسی و قرنیه رسان

 دفعی و کربن دی اکسید را از آن عبور می کند . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( تغذیه شبکیه چشم توسط مشیمیه است . برای همین مشیمیه ر  های خونی فراوان دارد . 

 در دقت و تیزبینی گیرنده های نوری از نوع مخروطی موثرند. ج( 

 د( حفظ شلک کروی چشم از وظایف زجاجیه است . 

 

میزان نور ورودی به داخل چشتم، در دیدن جزئیات دقی  اشتیاء مؤثر است و چون در تنظیم این میزان عصب . 0

 ستتمپاتیک و پاراستتمپاتیک دخالت دارند پس

ًا و این اعصاب در میزان نور ورودی مستمیم

مخروطی )دیتتدن  هتتایدر اکر ستتتلتول

  دارند. جزئیات اشیاء( غیرمستمیم شرکت

ژکی، های مرابط عدسی چشم و ماهیچه. 8

 ت.هایی از جنس بافت پیوندی اسرشته

 ای و مخروطیهای استتتتوانهستتتلول .9

یهمتاننتد دیگر گیرنده -، نورونهای حستتتّ

 های حسّی تمایز یافته هستند.

را  های نوری، انرژی نورانیگیرنده. 01

  نند.کپیام عصبی تبدیل میبه 

صتتتفحتتات درون بخش ختتارجی )کتته  .00

ستتتوب دنتدریتت تمایز یافته گیرنده نوری مح

به  شود( از چین خوردگی غشای سلولمی
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 های جاذب نور در ضخامت غشای این صفحات قرار ارند.اند. رنگدانهدرون گیرنده نوری پدید آمده

 ی و مخروطی: ممایسه  ی گیرند ه های نوری استوانه ا.  07

 شوند، در حالیکه ار کم تحریک میپذیر هستند حتی با نور بسیای نسبت به نور، بسیار تحریکهای استوانهستلول

 د نور زیاد است.پذیری کمی دارند و برای تحریک شدن نیازمنهای مخروطی نسبت به نور تحریکسلول

 وند ولی سلول شهم در نور قوی تحریک میای و سلول مخروطی هر دو هم در نور ضعیف و ستلول استتوانه

ای در ود. پس سلول استوانهشای در نور ضعیف و سلول مخروطی در نوری قوی بیشتر تحریک میاستوانه

 پذیر است.ی تحریکانور ضعیف بیشتر از سلول مخروطی و سلول مخروطی در نور قوی، بیشتر از سلول استوانه

 ای ای استوانهههای مخروطی و برای دید در شتب ستلولولبرای دیدن تصتاویر دقی  و رنگی ستل

 مؤثرند.

 ش از ای شتتبکیه بیهای استتتوانهتعداد ستتلول

میلیون  075های مخروطی است )تعداد ستلول

میلیون ستتلول  3ای در ممابل ستتلول استتتوانه

  مخروطی(

 

 اشان برعکس  تآکسون سلول های استوانه ای از آکسون سلول های مخروطی کوتاه تر  ولی دندری

  است.

سلول مخروطی قرار دارد )باالترین تراکم  051111متر مکعب است، در همین وسعت کم سطح لکه زرد برابر یک میلی. 06

 این سلول در لک شبکیه چشم(

های راکم ستتلولهای مخروطی اکهش یافته و بر تهر چه از لکه زرد به حاشتتیه شتتبکیه حرکت کنم از تراکم ستتلول .04

 ای وجود دارد.ای استوانههای ترین مناط  شبکیه فمط سلولشود، بطوریکه در حاشیهای افزوده مینهاستوا

شتتبکیه(،  های مژکی برای انداختن تصتتویر اجستتام بر رویمرکز تطاب  )تغییر قطر عدستتی توستتط ماهیچه. 05

 های چهاراگنه )دوتاباالیی( است.برجستگی

اراسمپاتیک خیلی بیشتر سمپاتیک و پاراسمپاتیک( در تطاب  نمش دارند. تأثیر عصب پدستاگه عصبی خودمختار )اعصاب . 03

صب پاراسمپاتیک باعث شل های شعاعی و حلموی جسم مژاگنی تحت تأثیر عاز سمپاتیک است بطوریکه انمباض ماهیچه

رد )دیدن اهای پیوندی متصل به عدسی شده و این جمع شدن و قطور شدن عدسی را به همراه دشتدن رشتته

مپاتیک باعث های شعاعی و حلموی جسم مژاگنی در صورت عدم تحریک توسط پاراساشیاء نزدیک( و استراحت ماهیچه

وندی متصل به عدسی شده و نهایتًا های پیفشتار مایعات زجاجیه روی صلبیه شده و این نیز باعث کشیده شدن رشته

 شود.باعث نازک شدن و قطور شدن عدسی می
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های یه در برجستگیهای شعاعی و حلموی عنبهای تنگ و گشاد شدن مردمک چشم توسط ماهیچهانعاکس مرکز. 00

 چهاراگنه مغز است.

 بخش تشکیل یافته است : 7تحدب سطح پشتی  عدسی بیشتر از سطح جلویی است. عدسی چشم از .08

های عدسی در لولدن سهای البه الی آن که از تغییر شتلک و طویل شتهای مکعبی و رشتتهالف( ستلول

 اند.دوران جنینی بوجود آمده

ذیری دارد و مملو از پهای فوق قرار گرفته، یکنواخت بوده، خاصیت انعطافها و رشتهب( کپستول که پیرامون سلول

 کربوهیدرات است.

 ترکیب زاللیه مانند پالسما بوده و پروتئین ندارد.. 09

 های شفاف قرار دارند.در زجاجیه، تعدادی رشته و سلول .71

 های نوری چشم تا مغز به قرار زیر است.مسیر پتانسیل عمل از گیرنده .70

 لوب پس سری قشر م  تاالموس  کیاسمای بینایی  عصب بینایی  های نوری گیرنده

های چهاراگنه رفته و در آنجا فوقانی از برجستگی رجستگیبخشی از تارهای عصبی بینایی بعد از کیاسمای بینایی به دو ب. 77

 شود.انعاکس بینایی )مانند تغییر قطر مردمک و تطاب ( انجام می

 در شکست نور عمدتاً قرنیه، زاللیه و زجاجیه نمش دارند ولی در تطاب  بیشتر عدسی نمش دارد.. 76

 

 (87سراسری ) کنکور های صاف وجود دارد؟ در کدام ماهیچه - 34سوال 

 الف( قرنیه                   ب( صَلبیه                     ج( شبکیه                   د( عنبیه

 

 : 34جواب سؤال 

پاتیک گزینه ی د درست است . در عنبیه ، ماهیچه های صاف حلموی و شعاعی وجود دارد که تحت تأثیر اعصاب خودمختار سم

 ند . منمبض و استراحت می کنو پاراسمپاتیک 

 تشریح سایر گزینه ها : 

سمت های صلبیه ، نوعی لبیه در جلوی چشم بوجود آمده است و مانند بمیة قصَ الف( قرنیه از نازک شدن و شفاف شدن 

 بافت پیوندی است و فاقد عضله است . 

 لبیه یا سفیدی چشم نوعی بافت پیوندی بوده و فاقد عضله است . ب( صَ 
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بافت  ج( شبکیه ، درونی ترین الیه ی کره چشم و محتوی گیرنده های نوری استوانه ای و مخروطی بوده و به نوعی

 عصبی تمایز یافته است و فاقد عضله می باشد. 

 

 (81) کنکور سراسری های مژکی متصلند به .......... ماهیچه - 35سوال 

 د( مشیمیه            الف(  شبکیه                       ب( صُلبیه                        ج( قرنیه        

 

 : 35جواب سؤال 

 ند . ا گزینه ی د درست است . ماهیچه های مژکی از یک طرف به عدسی و از طرف دیگر به مشیمیه متصل

 گزینه های الف( و ب( و ج( در پاس  سؤال قبلی توضیح دادم . 

 

 (90)کنکور سراسری کدام عبارت صحیح است؟  -33سوال 

 الف( عنبیه بخشی از مشیمیه است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد.

 دهد.ی عضالت خود قطر عدسی را تغییر میب( عنبیه به واسطه

 شود.تر میج( عدسی چشم در هناگم دیدن اشیاء دور، نازکتر و کشیده

 کند.های زجاجیه منتمل میی چشم مواد دفعی خود را به مویر نیهد( قر

 

 :33جواب سؤال 

 . گزینه ی ج درست است . هناگم تطاب  ، وقتی اشیا از چشم دور می شوند ، عدسی نازکتر و کشیده تر می شود

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( عنبیه در مجاورت زاللیه است نه زجاجیه . 

 ب( ماهیچه های عنبیه ، قطر مردمک را کم و زیاد می کنند نه قطر عدسی را . 

 ه می ریزد نه مویر  های زجاجیه .د( قرنیه ، مواد دفعی را به زاللی
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 (97)کنکور سراسری کند؟ ی زیر را بطور صحیح تکمیل میچند مورد، جمله -30سوال 

 بطور معمول، در یک فرد، عنبیه .......

 ی انرژی نمش دارد.در تولید و ذخیره-

 های نوری نمش دارد.در تحریک گیرنده -

 دهد.ی عضالت خود قطر عدسی را تغییر میهبه واسط -

 بخشی از مشیمیه است که در پشت عدسی قرار دارد. -

 4د (                       6ج(                     7ب(                        0الف( 

 

 : 30جواب سؤال 

ضله گزینه ی ب درست است . مورد اول و دوم صحیح هستند در توضیح مورد اول می توان گفت که عنبیه بواسطه داشتن ع

عنوان منبع  هلگوکز خون را دریافت کرده ، سپس آنرا به لگیکوژن تبدیل کرده )ذخیره انرژی ( و سپس بتواند  می

 انرژی استفاده کند )تولید انرژی( .

د که نتیجه در توضیح مورد دوم ، می توان گفت که عنبیه بواسطه داشتن عضالت حلموی، سوراخ مردمک را تنگ و گشاد می کن

 گیرنده های نوری است .  و بیشریک تعداد کم تحی آن تغییر 

یمیه باعث تغییر قطر توضیح مورد سوم : هیچ عضله ای از عنبیه متصل به عدسی نیست بلکه ماهیچه های مژکی متصل به مش

 عدسی چشم می شود . 

 توضیح مورد چهام : عنبیه در جلوی عدسی واقع است . 

 

 هناگم خروج عصب بینایی ،مشیمیه آنرا همراهی نمی کند.. 74

 عنبیه  و قطر عدسی توسط ماهیچه های مژاگنی تغییر می کند. قطر مردمک توسط ماهیچه های.75

 در هیچ یک از محیط های شفاف چشم)قرنیه ،زاللیه،عدسی و زجاجیه( ر  خونی وجود ندارد..73

 قرنیه و عدسی ساختار سلولی دارند ولی زاللیه و زجاجیه ساختار سلولی ندارند..70
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رونهایی هستند که به گیرنده یستند بلکه مجموع آکسون های نوعصتب بینایی آکسون های گیرنده های نوری ن.78

 های نوری متصلند.

 سوراخ مردمک توسط زاللیه پر شده است..79

 زاللیه مرتبا ً ترشح و باز جذب می شود ولی زجاجیه چنین نیست..61

 

 نکته:

 مایعاتی از بدن که از پالسما منشأ می گیرند و جزئی از محیط داخلی اند:

  و زجاجیهزاللیه 

 مایع مفصلی 

  نخاعی –ملیع مغزی 

 مایع جنب 

 مایع لنفی 

 ملیع میان بافتی  
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  عیوب انکساری چشم:

 بینی:نزدیک –الف 

بکیه فرد ،تصتویر اشتیای نزدیک را روی شتبکیه دارد ولی تصتویر اشتیاء دور ،در جلوی ش. 0

دور را واضتتح  یاءشتتود، بنابراین فرد قادر به دیدن اشتتیاء نزدیک استتت ولی اشتتتشتکیل می

  بیند.نمی
یا زیادی  ی چشم )قطر عممی کره چشم بیش از حد نرمال است(علت ممکن است مربوط به بزرگی اندازه کره. 7

 ( باشد.قدرت شکست دستاگه انکساری چشم )افزایش تحدب قرنیه مانند قوز قرنیه و یا افزایش تحدب عدسی

 شود.اده میهای واگرا )ممعر( استفرار گیرد از عدسیبرای آنکه تصویر اشیاء دور بر روی شبکیه ق. 6

 میزان زجاجیه چشم افزایش می یابد. .4

 

 
 

 دوربینی: –ب 

ود، بنابراین فرد قادر به شفرد تصتویر اشتیای دور را روی شبکیه دارد ولی تصویر اشیاء نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می. 0

 بیند.میدیدن اشیاء دور است ولی اشیاء نزدیک را واضح ن

ا اکهش ی چشتم )قطر عممی کره چشم کمتر از حد نرمال است( یعلت ممکن استت مربوط به کوچکی اندازه کره .7

 قدرت شکست دستاگه انکساری چشم )اکهش تحدب قرنیه یا عدسی( باشد.

 شود.( استفاده میهای همگرا )محدببرای آنکه تصویر اشیاء نزدیک بر روی شبکیه قرار گیرد از عدسی. 6

 میزان زجاجیه چشم اکهش می یابد.. 4
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 پیرچشمی: –ج 

یابد )اکهش قدرت پذیری آن اکهش میتر شده و انعطافشود، عدسی چشم سفتهر چه ستن فرد بیشتر می. 0

زدیک و چه برای دید های بافت عدسی است. تطاب  چه برای دید نتطاب (. علت مربوط به تغییر ماهیت پروتئین

  اض اند(.یابد ،هر چند این افراد بیشتر دوربین هستند)پس ماهیچه های مژکی بیشتر تحت انمبهش میدور اک

و فرد باید از عینک دو اکنونه )قستتمت باال برای دید دور )واگرا(. 7

قستتمت پایین برای دید نزدیک )همگرا(طراحی شتتده استتت( 

  استفاده کند.

 آستیگماتیسم: –د 

،چون  وندشر دو بسیار تار و ناواضح دیده میاشیای دور و نزدیک ه. 0

ی چون پرتوهای تصویر تشکیل یافته روی شبکسیه پراکنده است یعن

 ید.آرسند پس در یک نمطه متمرکز نشده و تصویر واضح بوجود نمینور در شبکیه نامنظم بهم می

 شود.علت به ناهموار بودن سطح عدسی یا قرنیه و یا هر دو مربوط می. 7

 طاب  فرد هیچ مشلکی ندارد.ت. 6

ای عدسی عمود بر هم استوانه شود که عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی را جبران کند، بطوریکه از دوهایی استفاده میاز عینک. 4

 شود.استفاده می

 

 نکته :

دید واند تدر این بیماری چون قدرت تطاب  چشتتم دچار مشتتلک نیستتت پس فرد بدون کمک عینک به هیچ وجه نمی

 واضح )اشیای دور یا نزدیک( داشته باشد.
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 هت. آب مروارید :

شود و کم حی کدری پیدا میهای عدسی( در عدسی نوابا افزایش سن و یا عوامل دیگر )تغییر ماهیت پروتئین. 0

 یابد)محیط را مه آلود می بیند(.کم، بینایی فرد اکهش می

هند و یا ممکن است با یک عینک که ددسی مصنوعی پالستیکی قرار میکنند و یک عبا جراحی، عدستی چشم را خارج می. 7

 عدسی محدب قوی دارد آنرا درمان کنند)مانند افراد دوربین(.

 پس از درمان ،قدرت تطاب  چشم اکهش می یابد..6

 

 (91)کنکور سراسری کدام عبارت صحیح است؟  -38سوال 

 صورت جهشی است.های میلین دار، انتمال پیام عصبی بالف( در رشته

 د.تواند نشانه آستیگماتیسم باشب( عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نمطه شبکیه، می

 ود.شج( در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نیم دایره به پیام عصبی تبدیل و به مغز ارسال می

 ارد.سلول چشایی دد( در روی زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه چشایی وجود دارد و هر جوانه، هزاران 

 

 : 38جواب سؤال 

ا هر دو، پرتوهای نور در بیماری آستیگماتیسم ، بعلت ناهموار بودن سطح عدسی یا قرنیه و یگزینه ی ب درست است . در 

 ود نمی آورند.تصویر واضح هم بوج شبکیه نامنظم بهم می رسند و چون در یک نمطه بهم نمی رسند ،

 تشریح سایر گزینه ها : 

ز یک نورون به یک سلول نورونی و یا غیرنورونی االف( انتمال پیام عصبی یعنی عبور جریان عصبی )یا پتانسیل عمل( 

ل رشته عصبی )اکسون به محل انتمال پیام عصبی در اصطالح زیست شناسی ، سیناپس می گویند، بنابراین در طو . است

 و یا دندریت ( چه میلین دار باشد و چه بدون میلین ، انتمال پیام عصبی در اکر نخواهد بود . 

نند در حالیکه یا بخش تعادلی گوش( پیام عصبی حاصل از ارتعاش را به مخچه منتمل می کج( مجاری نیم دایره )

گیجاگهی م   حلزون شنوایی )یا بخش شنوایی گوش( پیام عصبی حاصل از محرک صوت را به صورت پیام عصبی به لوب

 منتمل می کنند. 
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سلول چشایی  51-011د( هزاران جوانه ی چشایی )حدود ده هزار( روی زبان قرار دارند و در هر جوانه ی چشایی، 

 و تعدادی سلول نگهبان وجود دارد . 

 

 (87)کنکور سراسری فرد مبتال به آستیگماتیسم با کدام اختالل مواجه است؟  -39سوال 

 الف( کدر شدن عدسی                                         ب( عدم یکنواختی انحنای قرینه

 ه چشمج( اکهش قدرت تطاب                                      د( تغییر اندازه کر

 

  :39جواب سؤال 

 گزینه ی ب درست است . در آستیگماتیسم ، عدم یکنواختی عدسی ، قرنیه و یا هر دو وجود دارد . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 الف( کدر شدن عدسی در بیماری آب مروارید دیده می شود. 

 ب( اکهش قدرت تطاب  عدسی در پیرچشمی دیده می شود. 

د( تغییر اندازه ی کره چشم در صروت بزر  شدن آن باعث نزدیک بینی و در صورت کوچک شدن اندازه ی آن 

 باعث دوربینی می شود. 

 

 (87)کنکور سراسری صحیح است؟ « دوربینی»کدام عبارت در مورد  -01سوال 

 شود.شود  .                                  ب( با عدسی واگرا تصحیح میالف( تحدب عدسی زیاد می

 شود.ه تشیلک میدر پشت شبکیشود  .                                       د( تصویر اشیای نزدیک ج( قطر کره چشم زیاد می
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 : 01جواب سؤال 

یک پشت شبکیه تشکیل می شود. علت دزینه ی د درست است . در دوربینی، تصویر اشیاء دور روی شبکیه ولی تصویر اشیاء نزگ

 مربوط به کوچک بودن اندازه ی کره ی چشم یا اکهش قدرت شکست عدسی و قرنیه می باشد. ، 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 نزدیک بینی عارض می شود.  الف( در صورت افزایش برگشت ناپذیر تحدب عدسی ،

 ب( نزدیک بینی با عدسی واگرا درمان می شود. 

 ج( در نزدیک بینی قطر کره ی چشم زیاد می شود. 

 

 ناکت :
های مخروطی سلول های مربوط به چشم است. در این بیماریکوررنگی یک بیماری وابسته به جنس از بیماری. 0

ی است فمط یک الل تر است، چرا که مردان اکفسالم در مورد یک یا چند رنگ وجود ندارد. این بیماری در مردان شایع

ز رنگهای تواند یکی امغلوب است(. در این بیماری فرد نمی Xد تا بیمار شتوند )بیماری وابسته به بیماریزا دریافت کنن

 اصلی )آبی، سبز، قرمز( و یا بیش از یکی را تشخیص دهد.

 در این بیماری لکه زرد که فمط گیرنده های مخروطی دارد ،دچار اختالل شده است.
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 گوش:
  کنند:مطالعه می کنند و سپسبه سه بخش تمسیم می. 0

 گوش بیرونی: شامل الله گوش )بافت غضرونی و بافت چربی نرمک را دارد( و مجرای الف(

𝟏شنوایی )

𝟑
𝟐ابتدایی غضروفی و  

𝟑
د باند عممی استخوانی است(. در انتهای مجرای شنوایی ،پرده صماخ واقع است که مانن 

. .پرده صتتماخ هم بخشی از تی را به انرژی ماکنیکی تبدیل می کندماشتین به ارتعاش در می آید بطوریکه انرژی صتو

 گوش بیرونی است.

 

 ناکت:

a .( به غدد عرق تغییر شلک یافته درون مجرای شنوایی غده برون ریزی است که، ماده موم مانند زردرنگ و تل  مزه

 کند.کنند که از ورود حشرات و مواد خارجی جلوگیری میاسم سرومن( ترشح می

b .کند.درون مجرای شنوایی، موهای ظریف وجود دارد که هوای ورودی را تصفیه می 

c . .استخوان چکشی توسط رباط هایی به استخوان جمجمه متصل است 

d..الله ی گوش و بخش خارجی مجرای گوش توسط استخوان گیجاگهی حمایت نمی شود 

 

سندانی و راکبی(  ه سه استخوان کوچک )چکشی،ای در درون استخوان گیجاگهی است کگوش میانی: حفره ب(

 مرتبط به هم در آن واقع است. این سه استخوان کوچک با دو مفصل به هم متصلند.

 

 ناکت :

a . استتخوان چکشتی به وستط پرده صماخ متصل

ان است. استخوان سندانی، دو مفصل با استخو

ضی چکشی و راکبی دارد. استخوان راکبی به پرده بی

دی حلزون شتنوایی است( اتصال )که در ورو

 یافته است.

b. ربوط شیپور استاش، گوش میانی را به حل  م

انی، کند. دیواره این شیپور در سمت گوش میمی
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نی و میانی استتخوانی و در سمت حل ، غضروفی است. وظیفه شیپور استاش، یکسان سازی فشار هوا بین گوش بیرو

. هوای درون شیپور عش شود. سطح داخلی شیپور استاش را مخاط پوشانیده استاست تا پرده صماخ بتواند به درستی مرت

 استاش بخشی از هوای مرده است.

ه است. درون هر دو ای عمود بر هم تشتکیل شدگوش درونی: از یک حلزون شتنوایی و سته مجرای نیم دایره ج(

 بخش فوق مایع سیالی آندولنف قرار گرفته است.

 

 نکته:

ت شده و دارد. شاخه حلزون شنوایی  و شاخه مجاری نیم دایره . هر دو شاخه ،ابتدا  در تاالموس تموی عصب گوش دو شاخه

اخه مجاری سپس به مراکز مربوطه ارسال می شوند  بطوریکه شاخه حلزون شنوایی  وارد لوب گیجاگهی م  می شود ولی  ش

خاع نمی شوند. این نوع مغزی هستند و به هیچ وجه وارد ننیم دایره  وارد مخچه و بخش حرکتی م  می شود.. هر دو عصب از 

 ادلی می گویند.تع –دو شاخه عصبی تواماً از گوش خارج می شوند و به همین خاطر به آنها ، عصب شنوایی 

 جسم سلولس نورون های عصب شنوایی و تعادلی در ابتدای ایندو عصب بوده و گره عصبی نامیده می شود.

 

 ناکت :

𝟐نی مجرای گوش )بخش درو. 0

𝟑
 داخلی( و لک گوش میانی و درونی در داخل استخوان گیجاگهی واقع است. 

 در گوش واقع است و جنس آن از بافت پیوندی است. 45پرده صماخ با زاویه . 7

 شیپور استاش همیشه بسته است مگر در مواقع بلع، عطسه و خمیازه. .6

 ی با هوا در ارتباط است. گوش خارجی و میانی بر خالف گوش داخل.4

 ود.جریان هوا فمط وارد گوش خارجی و میانی )از طری  شیپور استاش(می شود و هیچاگه وارد گوش درونی نمی ش. 5

 

 گوش یک اندام دو اکره است:

 اندام حس تعادل –اندام حس شنوایی  

 

 : اندام حس شنوایی

ت ارتعاشات آندولنف، دار( وجود دارد که پس از دریافهای مژکی ماکنیکی )سلولدرون بخش حلزونی، نوع گیرنده

رسیده )جهت تمویت  های حسی منتمل شده و از طری  عصب شنوایی به تاالموستحریک شده و پیام عصبی به نورون



28 
 

19076330190 

ود)سلو لهای مژکدار  ،نورون شپیام عصتبی( و ستپس به قشتر مغز در لوب گیجاگهی  نیمکره مخالف رستیده و درک می

 یافته نیستند(. های تمایز

 

 مسیر درک صدا :

 ل النخاع های مژکدار درون حلزون شنوایی                     انتمال پیام صوتی توسط عصب شنوایی   به بصارتعاش سلول

                                                                                                                                                                                          برجستگی فوقانی                    تاالموس                    لوب گیجاگهی نیمکره م  ممابل  4برجستگی پایین از  7

 درک صدا

 

  اندام حس تعادل:

جابجایی شخص  ریکول( ،مایع آندولنف تحت تأثیر حراکت سر وداخل سه مجرای نیم دایره عمود بر هم)ساکول و ات

ز یافته شود. این سلول ها هم،  نورون های تمایهای مژکدار درون آن میمرتعش شده و باعث تحریک سلول

 شود.های حسی به مخچه برده شده و درک مینیستند .پیام عصبی ،توسط نورون

 درسی به آنها اشاره کرده است:گیرنده ها)یا سلول ها(ی مژکداری که کتاب 

 سلول ها ی مژکدار بینی ، نای ، نایژه ها و نایژک ها 

 گیرنده ها ی مژکدار  حلزون شنوایی و مجاری نیم دایره 

 سلول ها ی مژکدار  لوله ی فالوپ 

 سلول ها ی مژکدار  تریکودینا و پارامسی 

 سلول ها ی مژکدار   کیسه گوارشی عروس دریایی 

 کدار  خط جانبی ماهی هاگیرنده ها ی مژ 

 

 مسیر درک تعادل:

  های مژکدار درون مجاری نیمدایره                     انتمال پیام عصبی توسط عصب تعادلی                                          ارتعاش سلول

 یت سر )تعادل(تاالموس                  مخچه                          تعیین جهت و موقع  

 م                      

 

 (97)کنکور سراسری خارج از کشور کدام عبارت در مورد گوش انسان، صحیح است؟ -00سوال 

 شود.دار، پیام شنوایی به مغز ارسال می( با تحریک هر سلول مژک0
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 .های مجاری نیم دایره نمش دارد( استخوان راکبی به طور مستمیم، در تحریک سلول7

 شود.( با ارتعاش استخوان راکبی، پیام عصبی به گوش داخلی منتمل می6

 گردد. دار با ارتعاش مایع مجاری مختص به خود مرتعش می( هر سلول مژک4

 

 -00جواب سوال 

درستتت استتت .   گوش درونی، دارای دو بخش حلزونی )مربوط به حس شتتنوایی( و مجاری نیم دایره 4گزینه   

دار مخصتتوص به آن بخش وجود دارد. های مژک)مربوط به حفظ تعادل( استتت. در هر یک از دو بخش، ستتلول

د و بالعکس . به عبارتی، وشدار بخش تعادلی نمیهای مژکارتعاش مایع درون بخش حلزونی، باعث تحریک سلول

 گردد.دار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود، مرتعش میهر سلول مژک

 ها :تشریح سایر گزینه

 (اگر سلول مژکدار به مجاری نیم دایره مربوط باشد پیام تعادل به مغز می رسد)نه پیام شنوایی(.0

 ری نیم دایره(.)نه سلول های مجا(استخوان راکبی در تحریک سلول های حلزون شنوایی نمش دارد7

 م عصبی(.(با ارتعاش استخوان راکبی ،ارتعاش به گوش داخلی )یعنی حلزون شنوایی(منتمل می شود )نه پیا6

 

 ناکت :

 های حس شنوایی و حس تعادل از هم جدا هستند.محرک .0

 منشاء عصب تعادلی و شنوایی از هم جدا هستند. .7

 نهایی عصب شنوایی و تعادلی از هم جدا هستند.نوع پیام و مسیر . 6

 شود.تعادل توسط اندام حس تعادل نسبت به نیروی جاذبه زمین انجام می. 4

 استخوان های کوچک گوش داخلی توسط رباط هایی به همدیگر و دیواره گوش میانی متصلند..5

 اعصابی که با گوش در ارتباط هستند:.3

 سند:شامل اعصاب خود مختار  و اعصاب پیکریاعصابی که از مفز به گوش می ر 

 :تعادلی                          -عصب شنوایی  اعصابی که از گوش به مفز می رسند 
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 (90 )کنکور سراسریکدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستی بیان شده است؟  -07سوال

 قرار گرفته است. الف( استخوان چکشی در حد فاصل استخوان راکبی و سندانی

 ی صماخ بتواند به درستی به ارتعاش درآید.شود تا پردهب( شیپور استاش سبب می

 ود.شهای گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجاگهی محافظت میی بخشج( همه

 یرد.گهای مژکدار فمط در لوب گیجاگهی مغز انجام میی سلولد( پردازش اطالعات مربوط به همه

 

 :07جواب سؤال

شار هوا گزینه ی ب درست است . شیپور استاش با منتمل نمودن هوا از حل  به گوش میانی باعث یکسان سازی ف

 می شود تا ارتعاش این پرده به درستی انجام شود .  ماخصدر دو طرف پرده ی 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 و راکبی ، استخوانی سندانی واقع است .  یالف( در حد فاصل استخوان چکش

𝟐ج( 

𝟑
 گوش بیرونی و لک گوش میانی و لک گوش درونی توسط استخوان گیجاگهی محافظت می شود .  

 د( دو نوع سلول مژکدار در گوش وجود دارد : سلول های مژکدار درون حلزون شنوایی )که پیام عصبی را به لوب گیجاگهی

 م  می رسانند( و سلول های مژکدار درون مجاری نیم دایره ای )که پیام عصبی را به مخچه می برند( . 

Hamyarkonkoor.com



31 
 

19076330190 

 سابمه ی آموزشی دکتر فرزانه

 بیوگرافی تحصیلی: -الف

                                                                                                                                                                                                                                                                   علوم تجربی                                                     :دیپلم  رشته   تحصیلی 

 رشته تحصیلی دوره لیسانس: دبیری زیست شناسی

                                                                                                                                                                               رشته تحصیلی دوره فوق لیسانس: بیوشیمی  پزشکی                                                                                  

 رشته تحصیلی دوره دکترای تخصصی: ژنتیک مولکولی

 بیوگرافی آموزشی: -ب

  51175401کد پرسنلی        –سال سنوا ت خدمت آموزشی 75کرج با  0دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه          

 مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش 

                                                                                         مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش و پرورش                                                    

  دارای گواهی صالحیت تدریس(مدرس دوره های زیست شناسی مراکز تربیت معلم( 

                                                                             مدرس دوره های آموزش سرباز معلمان مراکز تربیت معلم       

 مدرس مدارس نمونه دولتی  ،شاهد ،پیش دانشاگهی،المپیاد،فرزاناگن و آموزشاگه های مطرح و معتبر 

 اگه های دولتی س بیوشیمی ،ژنتیک،سلولی و مولکولی ،فیزیولوژی و ....در رشته های مختلف دانشمدرس درو

 و آزاد                                                  

  آموزش به روشCBT)مبتنی بر اکمپیوتر( 

  مدرس نرم افزارهای  آموزش الکترونیک و الکسهای اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی                                                                                                  

  سال 05به مدت  الکس تمویتی و آمادگی کنکور زیست شناسیمدرس 

                                              تدوین درسنامه ،تست های تالیفی،جزوات متنوع درس زیست شناسی                                                                                                             

 تدریس در الکسهای هوشمند و استفاده از آزمایشاگه و مواد کمک آموزشی 

 بیوگرافی علمی:-ج          

  زیست شناسیساعت گواهینامه آموزش ضمن خدمت تخصصی  0711دارنده بیش از 
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 ست شناسی استانحضور در اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و ارائه مماله علمی  بعنوان نماینده دبیران زی 

 دارنده گواهی روش تحمی  و مماله نویسی ،دوره های آموزش  نرم افزارهای تخصصی از مراکز معتبر دولتی 

      ... مولف کتابهای بیوشیمی و ژنتیک عملی و تئوری    و                                                                                                      

 و سخت افزار آشنایی اکمل با زبان تخصصی زیست شناسی و علوم رلیانه و اینترنت 

 :بیوگرافی مسئولیت های اجرایی-د           

         سرگروه زیست شناسی منطمه و استان                                                                                                                                                               

 مسئول برگزاری آزمونهای المپیاد  و مسابمات اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی 

 دبیرا ن  ی الگوی برتر تدریس و مصحح اوراق امتحانی کشوری و ارزیاب تالیفاتداور مسابمات جشنواره ها

 زیست شناسی منطمه و استان

 عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران و انجمن بیو تکنولوژی ایران 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  :                                                                                                                             وب سایت

Http://www.dabirezist.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وبال :

Http://www.dabirezist.blofa.com 

                                                                                    :                                                                                                     پست الکترونیک

jfarzaneh57@gmail.com  

   19076330190                تلفن تماس:                                            
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 حس چشایی
ند زبان اندام ماهیچه ای از نوع اسلکتی  است که بصورت غیر ارادی هم کنترل می شود.سطح زبان بافت پوششی چ

 الیه دارد و در آن پرز های چشایی  بزر  و کوچک وجود دارد بطوریکه جوانه های چشایی در آنها واقعند.

 ناکت :

ایی وجود های چش ارد)البته روی مخاط دهان و حل  هم جوانهی چشتایی روی زبان قرار دجوانه 01111حدود  .0

  دارد(.

( و 51-011در هر جوانه چشایی دو نوع سلول وجود دارد: سلول چشایی). 7

 سلول نگهبان )تعدادی(.

انه جوانه های چشایی فمط در سطح رویی زبان وجود دارند. بطوریکه هر جو. 6

فتتذ، ز طری  همین منچشتتتایی منفتتذی بته ستتتطح زبتان راه دارد و ا

چشایی  یدار )محرک ستلول چشتتایی( وارد جوانههای طعممولکول

  شوند.می

شیمیایی(هستند  ی حسّی )از نوعهای چشایی نوعی گیرندهسلول. 4

 پوششی تمایز یافته اند. شوند، بلکه نوعی سلول غیر نورونی یعنی سلولولی نورون تمایز یافته محسوب نمی

 شوند.ی حسّی محسوب نمیان، گیرندههای نگهبسلول. 5

 های چشایی متصل اند.های حسّی به سلولانتهای دندریت نورون. 3

 یک جوانه ی چشایی می تواند انواع مزه ها را تشخیص دهد ولی یک مزه را بیشتر از بمیه حس می کند. .0

های چشایی، ریز پرزهایی دارند که باعث سلول. 8

-ار میدهای طعما مولکولافزایش سطح تماس آنها ب

 شود.

ای ههای چشتتتایی، گیرندهدر ریز پرزهای ستتتلول. 9

ای هتتپروتئینی وجود دارد کتته پس از اتصتتتال بته مولکول

بوجود  دار، پتانستتیل الکتریکی در غشتتای این ستتلولطعم

  ود.شهای حسی منتمل میآید که به نورونمی
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لنخاع و سپس به تاالموس و سپس ال چشایی(، ابتدا به بصلپیام حس چشایی از نورون حسّی )متصل به سلو. 01

 شوند.به مرکز مربوطه در قشر م  )لوب آهیانه( منتمل شده و پردازش می

 اند.های پوششی زبان پوشیده شدههای چشایی توسط سلولجوانه. 00

های ون و تمایز آنها، سلولرامهای پوششی پیهای چشایی، عمر چند روزه دارند و از تمسیم سلولی سلولسلول. 07

 شوند)منشأ گیرنده های چشایی(.چشایی تازه نفس تولید می

 وند.شاند و تمسیم نمیهای چشایی همیشه زندههای حسی متصل به سلولنورون. 06

های لولهای پروتون در سهای سدیمی و مواد ترش باعث باز شدن اکنالها باعث باز شدن اکنالنمک. 04

 ود.شهای مختلف میهای مختلف باعث احساس طعموند. باز شدن اکنالشچشایی می

 های چشایی مزه تلخی و شیرینی ناشناخته است.ماکنیسم تحریک سلول .05

 ی را.های چشایکنند نه گیرندههای درد را تحریک میمواد تند )مثل فلفل( گیرنده. 03

 دو شرط الزم برای تحریک سلول چشایی عبارتست از:. 00

 مواد در بزاق دهان حل شود. –الف 

 گرمای مواد در حد معینی باشد. –ب 

ت بر استاس اطالعات کتاب درسی، هر سلول چشایی توسط دو سلول نگهبان محافظ. 08

  ازد.سشود. به هر جوانه چشایی، دو نورون حسّی وارد شده و سه انشعاب را میمی

ناط  تعداد نده استتت اما در برخی مدر ستتطح زبان انواع گیرنده های چشتتایی پراک.09

ان را تحریک بعضی گیرنده ها بیشتر است)مثالً آسپیرین که تل  است همه جای سطح زب

تحریک می کنند  می کند ولی بیشتر عمب زبان را تحریک می کند و یا سااکرز و اسید سیتریک هر چند همه جای سطح زبان را

 را تحریک می کنند(.  ولی به ترتیب بیشتر نوک و کناره های زبان

 دندیت ها و جسم سلولی نورون ها در ساختار جوانه ی چشایی قرار دارند  و اعصاب خارج شده از جوانه های چشایی.71

 آکسون گیرنده های چشایی نیستند ،بلکه آکسون نورون های حسی اند.
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 حس بویایی
 ست.میایی( ای شیی حسّی )از نوع گیرندهی بویایی نوعی گیرندهگیرنده. 0

ی تمایز یافته است که در دندریتدر واقع گیرنده. 7 ص یافته آن )آویزان از حفره های تخصی بویایی، نورون حستّ

 یایی بودار موجود در هوا متصل شوند.توانند به ترکیبات شیمهای پروتئینی واقع است که میسمف بینی(گیرنده

 ت.های بویایی، سمف حفره بینی اسمحل گیرنده. 6

 
ید  که توسط یک نورون حسی )منشاء گرفته از آپس از اتصال مولکول بودار به گیرنده پروتئینی، پتانسیل عملی بوجود می .4

شود . لوب ر بخشی از دستاگه لیمبیک پردازش میشتود و سپس دلوب بویایی یا پیاز بویایی( به دستتاگه لیمبیک منتمل می

 ک است.های بویایی بخشی از دستاگه لیمبی

 در تشریح مغز گوسفند ، لوب های بویایی از هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است.. 5

 لوب بویایی متعل  به دستاگه لیمبیک است و یک لوب واقعی م  محسوب نمی شود.. 3

 

 ناکت حس چشایی و  بویایی:

 های شیمیایی هستند.های چشایی و بویایی هر دو از گیرندهگیرنده .0

 نند فراوان دارند.های آن انشعابات مژه مااند که دندریتهای دو قطبیهای بویایی در واقع نورونگیرنده. 7

 های حسی واقع در پیاز بویایی است.های نورونعصب بویایی همان اکسون. 6

 شوند.مواد بودار موادی هستند اگزی شلک که در آب و چربی حل می. 4
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ر دارد )مثالً در و چشتتتایی ارتبتاط وجود دارد بطوریکته حس بویایی بر درک مزه غذا تأثیبین مرکز مغزی حس بویتایی . 5

های بویایی اکهش یرندههای بودار به گسرماخوردگی بدلیل افزایش ترشحات مایع مخاطی، اماکن اتصال مولکول

 پنداریم(.مزه مییافته و اغلب غذاها را بی

 ده وسپس به قشر م  می رسد.وس نمی شود بلکه مستمیما ً وارد لوب بویایی شپیام حسی مربوط به بویایی وارد تاالم.3

 مرکز پردازش و درک اطالعات بویایی ،لوب پیشانی م  که در ارتباط با دستاگه لیمبیک است.. 0

 .لوب های بویایی ماهی بزرگتر از نوع انسانی است و برای همین حس بویایی آن قویتر از انسان است.8


