
 
 

 
 ٧  

 سومجلسه 

   باشد؟ بافت اطراف گیرنده فشار دارای کدام ویژگی زیر می 
   چند الیه یاخته به هم فشرده)١
  های درشت ای شفاف چسبنده پر از انواع مولکول ی زمینه ماده) ٢
  های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ها روی غشایی از رشته قرارگیری یاخته) ٣
  پذیر با قدرت تغيير شکل فیک الیه انعطا) ٤

    های زیر با سایرین متفاوت است؟ یک از گیرنده نوع کدام 
  ی فشار خون سرخرگی گیرنده) ٢  دار گوش های مژک  یاخته)١
  در آئورت Hحساس به افزایش) ٤  ی درون کپسول مفصلی گیرنده) ٣

  کنند؟ های زیر به طور صحیح کامل نمی را چند مورد از جمله» ............ های حسی  گیرنده«ی  جمله 
    .باشند ها می یاخته یا بخشی از یک یاخته تمایزیافته برای شناسایی محرک) الف
  .فرستند دستگاه عصبی مرکزی میپس از تبدیل اثر محرک به پیام عصبی، آن پیام را برای تفسیر پیام عصبی به ) ب
  .شوند در سراسر بدن یافت می) ج
  .شود فشار در اثر تغييرشکل نورون سبب تغيير پتانسیل الکتریکی آن می) د
   مورد٢) ٤   مورد١) ٣   مورد٣) ٢   صفر مورد)١

    اشد؟ب های حسی موجود در پوست صحیح نمی کدام گزینه در مورد گیرنده 
  .ی اصلی وجود دارد  در پوست، سه نوع گیرنده)١
  .باشند دار می هایی آزاد یا پوشش ها، دندریت های آن گیرنده) ٢
  .های پروتئینی ندارند های آن، قدرت ساخت رشته های دور اغلب گیرنده یاخته) ٣
  .های فاقد پوشش را نیز ممکن است تحریک کند گرمای شدید، گیرنده) ٤

    کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می 
  ».............ها  برای سازش گیرنده«
  .کند تری ایجاد می پتانسیل عمل کم) ٢  .های ثابت موردنیاز است  انواع محرک)١
  .محرک ثابتی موردنیاز است) ٤  .ممکن است ارسال پیام عصبی متوقف شود) ٣

    ..............های حواس پیکری امکان ندارد که  گیرنده 
  . در بافت پوششی یا پیوندی وجود داشته باشند)١
  .در بافتی که تحت کنترل اعصاب پیکری است وجود داشته باشند) ٢
  .اطالعات را به اعصاب پیکری منتقل کنند) ٣
  .در اطراف خود فاقد الیه پیوندی باشند) ٤
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 ٨  

 سومجلسه 

    باشد؟ مینادرست های تماسی ،  چند عبارت زیر در مورد گیرنده 
  .باشند  می،نوعی همانند گیرنده شنوایی حواس ویژه) الف
  .تعداد متفاوتی در مناطق مختلف پوست بدن دارند) ب
  .تر است ها را داشته باشد، حساس هر اندامی تعداد بیشتری از آن) ج
  .شوند های دیگر بدن عالوه بر تماس با فشار و ارتعاش نیز تحریک می در پوست و بافت) د
   مورد٣) ٤   مورد٢) ٣   مورد١) ٢   صفر مورد)١

  )٩٨-٢گزینه(  کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
ست که اثر محرک را دریافت کرده و آن را به پیام عصبی تبدیل ی حسی در انسان، یاخته یا بخشی از آن ا گیرنده«
  ».باشند ی عصبی می نوعی یاخته............ ی  و گیرنده........... ی  های گیرنده کند، یاخته می
  مکانیکی گوش ـ درد در پوست) ٢  ی چشم  چشایی سطح زبان ـ نوری شبکیه)١
  ی چشم بویایی بینی ـ نوری شبکیه) ٤  مکانیکی فشار در پوست ـ چشایی سطح زبان) ٣

  )٩٨-٢گزینه(  ی شیمیایی در بدن انسان درست است؟ ی هر نوع گیرنده چند مورد درباره 
  .ی عصبی تمایزیافته هستند نوعی یاخته) الف
  .فاقد مژک هستند) ب
  .در دهان یا بینی قرار دارند) ج
  .افتند یدر سرماخوردگی از کار م) د
   4)٤   3)٣   1)٢   صفر)١

شـود،  های خونی بـدن انـسان یافـت مـی ی رگ ی حسی که در دیواره کدام عبارت در رابطه با هر نوع گیرنده 
  )٩٨قلم چی (  صحیح است؟

    .شوند های مغزی می ابتدا سبب تحریک برخی نورون )١
  .های بافتی حساس هستند به تغييرات دمای بدن یا آسیب) ٢
  .باشند های حسی یکسانی می ًقطعا دارای محرک) ٣
  .شوند باعث تغيير در نفوذپذیری غشای نوعی نورون حسی می) ٤
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