
 
 

 
 ١٢  

 پنجمجلسه 

  باشد؟ چند عبارت زیر در مورد پای جیرجیرک و گیرنده مکانیکی صدای آن نادرست می 
    .روی هر پای این جانور یک محفظه هوا وجود دارد) الف
  .های هوایی هر پای جلویی جانور قرار دارد ی صماخ روی محفظه یک پرده) ب
  .شود نده مکانیکی موجود در محفظه پرمایع پای جانور میی صماخ سبب تحریک گیر لرزش پرده) ج
   مورد٢) ٤  صفر مورد) ٣   مورد١) ٢   مورد٣ )١

    ........جیرجیرک ........... در مگس  
  . همانند ـ چشم مرکبی برای دریافت پرتو فرابنفش وجود دارد)١
  .ی صماخ وجود دارد هبرخالف ـ گیرنده مکانیکی متصل به پرد) ٢
  .دهد  مزه را تشخیص می پاهمانند ـ گیرنده شیمیایی) ٣
  .باشد ی صماخ می برخالف ـ پا حاوی موی حساس بدون پرده) ٤

    کدام عبارت صحیح است؟ 
  .شیرین وجود داردشور برخالف ساکنین آب  های مکانیکی در خط جانبی ماهی ساکن آب  استفاده از گیرنده)١
  .های بینایی هستند های آکسونی خود دارای رنگیزه های بینایی در ملخ در پایانه گیرنده) ٢
  .کند هر واحد بینایی در چشم مرکب جیرجیرک، به طور مستقل تصویر کوچکی ایجاد می) ٣
  .باشند دار می های چشایی انسان مژک های خط جانبی ماهی برخالف گیرنده یاخته) ٤

   باشد؟ کدام گزینه در مورد چشم حشرات صحیح می 
  .های گیرنده از عدسی بیشتر است  در چشم مرکب تعداد یاخته)١
  .کند چشم مرکب تصویر موزاييکی را به تصویر واضح یکپارچه تبدیل می) ٢
  .های گیرنده متصل است در چشم مرکب عدسی به قرنیه و یاخته) ٣
  .کنند های متنوعی از هر نور مرئی و غیرمرئی را دریافت می نبورها طیفز) ٤

  باشد؟ های صحیح می های خط جانبی ماهی چند عبارت زیر در مورد گیرنده 
    .های وضعیتی و تعادل انسان، در حواس پیکری دارد نوعی همانند گیرنده) الف
  .ی ژالتینی دارد دار در ماده نسان گیرنده یاخته غیرعصبی مژکهمانند گیرنده شنوایی ا) ب
  .دار نیز در تماس است ی ژالتینی بخش دهلیزی گوش انسان با یاخته غیرمژک ی ژالتینی آن برخالف ماده ماده) ج
های ژالتینی مجاور هم تـشکیل شـده  یک عصب خط جانبی آن از انشعابات تعداد زیادی یاخته درون پوشش) د

  .است
   مورد١) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١

    .باشد می.............. زنبور قادر به دریافت و تشخیص امواج ............. مار زنگی  
  برخالف ـ غیرمرئی) ٤  همانند ـ فروسرخ) ٣  برخالف ـ فرابنفش) ٢   همانند ـ غیرمرئی)١
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 ١٣  

 پنجمجلسه 

    باشد؟ های حسی جانوران صحیح می کدام گزینه در مورد گیرنده 
  . گیرنده فروسرخ مار زنگی ماهیتی همانند گیرنده درون موی حسی پای مگس دارد)١
  .گیرنده خط جانبی ماهی و گیرنده روی پای جلویی جیرجیرک ماهیت متفاوتی دارند) ٢
  .باشد بی ماهی متفاوت میهای موجود در ساختار خط جان ی مژک اندازه) ٣
  .هر واحد بینایی مگس از تعداد زیادی قرنیه، عدسی و گیرنده به وجود آمده است) ٤

    یک با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟ نوع گیرنده کدام 
  محفظه هوای پای جیرجیرک) ٢   کانال جانبی زیر پوست ماهی)١
  ها و نوک انگشتان اکم در لبمتر) ٤  موی حسی پای مگس) ٣

   ........... برخالف ............ در روی پای  
  . مگس ـ جیرجیرک، گیرنده مکانیکی حساس وجود دارد)١
  .ی صماخ به گیرنده وضعیتی صوت متصل است جیرجیرک ـ مگس، پرده) ٢
  .شود عصبی همان بند بدن تنظیم میها توسط گره  مگس ـ جیرجیرک ـ فعالیت ماهیچه) ٣
  .جیرجیرک ـ مگس، موی دارای یاخته عصبی گیرنده شیمیایی وجود ندارد) ٤

  )٩٨-٢گزینه(  باشد، درست است؟ کدام گزینه در مورد شکل مقابل که مربوط به مغز ماهی می 
ی به خاطر  که وظیفههمتای بخشی در مغز انسان است ) ٢(ی   بخش شماره)١

  .سپردن بوها را دارد
ی تنظیم  همتای بخشی در مغز انسان است که وظیفه) ١(ی  بخش شماره) ٢

  .دار است تنفس را عهده
ی حفظ  همتای بخشی در مغز انسان است که وظیفه) ٣(ی  بخش شماره) ٣

  .دار است تعادل را عهده
  .در انسان وجود ندارد) ٤(ی  همتای بخش شماره) ٤
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