
 
 

 
 ٩  

 چهارمجلسه 

  )٩١سراسری (  کدام عبارت صحیح است؟ 
  . عنبیه بخشی از مشیمیه است که در مجاورت زجاجیه قرار دارد)١
  .دهد ی عضالت خود قطر عدسی را تغيير می عنبیه به واسطه) ٢
  .شود تر می تر و کشیده عدسی چشم در هنگام دیدن اشیای دور، نازک) ٣
  .کند های زجاجیه منتقل می مواد دفعی خود را به مویرگی چشم  قرنیه) ٤

  )٩١سراسری خارج از کشور ( .............در یک فرد سالم  
  .شونده است های منقبض  بخش رنگین جلوی چشم فاقد یاخته)١
  .باشند های موجود در مردمک، مسئول تغيير قطر مردمک می ماهیچه) ٢
  .ای شبکیه نسبت به نور، بسیار زیاد است های استوانه سیت یاختهحسا) ٣
  .ی عکس وجود دارد های مخروطی، رابطه بین شدت نور و تحریک گیرنده) ٤

  )٩٢سراسری خارج از کشور (  کدام عبارت در مورد گوش انسان، صحیح است؟ 
  .شود شنوایی به مغز ارسال میدار، پیام  ی مژک  با تحریک هر یاخته)١
  .دایره نقش دارد های مجاری نیم استخوان رکابی، به طور مستقیم در تحریک یاخته) ٢
  .شود با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می) ٣
ِدار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود، مرتعش می ی مژک هر یاخته) ٤   .گردد ِ

  )٩٤سراسری (  ی مژکی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟ در چشم انسان، ماهیچه 
  .باشد های هورمونی می  عدسی ـ فاقد گیرنده)١
  .ای است های کشیده و چندهسته قرنیه ـ دارای یاخته) ٢
  .دهای خود را کوتاه نمای تواند به سرعت یاخته مشیمیه ـ می) ٣
  .گیرد تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می عنبیه ـ تحت) ٤

  )٩٥سراسری خارج از کشور (  چند مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ 
  ».............ی میانی چشم  در انسان بخشی از الیه«

  .به صورت شفاف و برجسته درآمده است) الف
  .دهد های عصبی تغيير وضعیت می ر ناقلتأثی تحت) ب
  .تواند نور را همگرا نموده و بر روی عدسی متمرکز نماید می) ج
  .سری مغز ارسال نماید های عصبی را به لوب پس تواند پیام می) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   
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 ١٠  

 چهارمجلسه 

  ی حلزون گوش انسان قرار دارند؟هایی است که در دیوارهچند مورد، ویژگی بیشترین یاخته  

  )٩٦سراسری (
  . در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند-الف
  . در بین آنها فواصل بسیار اندکی وجود دارد-ب
  .شود تحت تأثیر مایع گوش درونی خم میهاهای آن مژک-ج
  .های عصبی را به لوبگیجگاهی مخ ارسال نمایندتوانند پیام می-د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  دهد؟ی چشم انسان را نشان میی عضالت داخل کرهمور از موارد زیر، ویژگی همهچند  
  )٩٦سراسری (

  .    کنند فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت می-الف
  .ای دارندهستههای تک وضع متجانس و یاخته-ب
  . در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند-ج
  . با مایع زاللیه در تماس هستند-د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  کدام مورد در ارتباط با این الیه درست است؟. های چشم دارای ساختاری شفاف است در انسان یکی از الیه 
  )٩٨- ٢گزینه(    .های ارادی و غیرارادی است با ماهیچه در ارتباط )١
  .شود در ساختمان عصب خروجی از چشم دیده نمی) ٢
  .کند ی زاللیه تغذیه می های خود را تنها به واسطه یاخته) ٣
  .های گلیکوپروتئینی قرار دارد ای از رشته بر روی شبکه) ٤

  )٩٨-٢گزینه(   انسان و ساختار آن، کدام جمله نادرست است؟در مورد عملکرد چشم در 
  .آیند های مژکی به انقباض در می ی چشم، ماهیچه  با نزدیک شدن جسم به کره)١
  .شوند های عنبیه می برخی از اعصاب خودمختار سبب انقباض ماهیچه) ٢
  .شود ی چشم بیشتر می همگرایی عدسی چشم با نزدیک شدن جسم به کره) ٣
  .شود اعصاب سمپاتیک سبب انقباض تارهای آویزی متصل به عدسی می) ٤

  ............ی انرژی بدن در تماس است،  کننده ترین بافت ذخیره ی چشم انسان که با بزرگ ای از کره الیه 
  )٩٨- قلم چی(  .های تولیدکننده پیام عصبی در تماس نیست ای دارای یاخته  با الیه)١
  .ها در تماس است ی چشم، با رگ شده از کره در عصب خارج) ٢
  .تواند تمام کره چشم را به صورت پیوسته پوشش دهد نمی) ٣
  .ی چشم ضخامت و قطر یکسانی دارد در تمام سطح کره) ٤
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 ١١  

 چهارمجلسه 

  ه حواس ویژه در بدن انسان درست است؟های شیمیایی مربوط ب ی گیرنده چند مورد، در ارتباط با همه 
  )٩٨-قلم چی(  .های پروتئینی و گلیکوپروتئینی متصل هستند ای از رشته در زیر خود به شبکه) الف
  .شوند موجب تحریک نوعی نورون حسی می) ب
  .ی غذا تأثیر دارند در درک مزه) ج
  .در دو سمت خود دارای زوائد رشته مانند و کوتاه هستند) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

تواننـد پتانـسیل الکتریکـی بخـشی از  هایی از گوش انسان که با فعالیت خود مـی ی یاخته کدام گزینه، درباره 
  )٩٨-قلم چی(  بی مخچه را تغيير دهند، صحیح است؟های عص یاخته

  .فرستند ی بیضی، پیام عصبی تولید کرده و به مغز می  با حرکت سر و لرزش دریچه)١
  .ای بخش دهلیزی گوش حضور دارند دایره ها در تمام طول مجاری نیم این یاخته) ٢
  .ا در تماس با مایع درون مجرا هستنده های آن ها قرار دارند که مژک در مجاورت نوعی دیگر از یاخته) ٣
  .دار هستند های دریچه شود که دارای کانال مانندی دیده می ها، زوائد رشته در دو سمت این یاخته) ٤

باشد، کدام گزینه، عبارت زیر را  با توجه به شکل مقابل که مربوط به تشریح چشم گاو می 
  ».........توان گفت  می............. ی  در رابطه با بخش شماره«کند؟  ل میبه طور نادرست تکمی

 )٩٨-قلم چی(
  .تر آن به سمت بینی قرار گرفته است های زنده است و بخش پهن ـ دارای یاخته) ٤ ()١
  .شود ی درخشان چشم گاو مشاهده می ای بسیار نازک است که در زیر آن الیه ـ الیه) ٢) (٢
  .های مختلف، متفاوت است و با جسم مژگانی در تماس است مت آن در بخشـ ضخا) ١) (٣
  .ای درون این بخش قرار گرفته است ـ جسم مژگانی اطراف عدسی چشم به صورت حلقه) ٣) (٤

  )٩٨-سنجش( های چشم، غیرممکن است؟ کدام عبارت در مورد بیماری 
  ینه یا عدسی در آستیگماتیسم عدم یکنواختی انحنای قر)١
  متمرکز شدن پرتوهای نور در پشت شبکیه در افراد دوربین) ٢
  بین ی چشم در افراد نزدیک ی کره کوچک بودن غیرطبیعی اندازه) ٣
  پذیری عدسی و دشواری تطابق در پیرچشمی کاهش انعطاف) ٤

  )٩٨-سنجش(  کدام عبارت، درست است؟ 
  .شود  عدسی چشم، بر اثر انقباض تارهای آویزی متصل به جسم مژگانی، ضخیم می)١
  .شوند ی چپ می شده از چشم راست، وارد تاالموس نیمکره ی تارهای خارج همه) ٢
  .شوند های بویایی، پس از عبور از بافت پیوندی وارد پیاز بویایی می های حسی گیرنده رشته) ٣
  .شود ای چشایی، جهت پردازش اولیه وارد هیپوتاالموس میه های عصبی گیرنده رشته) ٤
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