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  حسي هاي گيرنده
  فشار ي هرنديگ ةليبه وس يعصب اميپ جاديا: 20ي  صفحه 1شكل  

  
  
  20ي  صفحه 1مرتبط با شكل 

  فشار. ي هرنديگة ليبه وس يعصب اميپ جاديا
  يعصب امياثر محرك به پ ليتبد )پ)، فشار( كيوارد آمدن تحر )ب رنده،يساختار گ )الف

 نكات :  
  نشان داده شده است كه توسط پوششي چند اليه از جنس بافت پيوندي احاطه شده است. ي فشار گيرنده ،باالدر شكل  )1
  ) قرار دارند.ي دروني يا درم عمق اليهي فشار در عمق پوست ( گيرنده )2
پروتئيني كالژن و كشسان يافت  يها رشته اين بافت اي ي زمينه ها از جنس بافت پيوندي است كه در ماده پوشش اطراف گيرنده )3
  شوند. مي
  اند. بافت پيوندي درم پوست احاطه شده يها توسط ياخته، ديگر پوستهاي  فشار همانند بسياري از گيرندههاي  گيرنده )4
ي بار سطح خارجي غشاي گيرنده دارا، مثبت در خارج ياخته نسبت به داخل ياختههاي  تراكم بيشتر يونلت در حالت عادي به ع )5

  منفي است.  ،مثبت و سطح داخلي آن
  د.نكن هاي پوشش پيوندي دچار تغيير شكل شده و در نتيجه به گيرنده فشار وارد مي در اثر وارد آمدن فشار، اليه )6
 يلپتانساختالف ، و تغيير شكل ي عصبي حسي است كه در اثر وارد شدن فشار صورت انتهاي دندريت يك ياخته ي فشار به گيرنده )7

  شود. منفي و درون آن مثبت مي به نسبت غشاء آن تغيير كرده و در نتيجه بيرون ياخته الكتريكي

اگر محرك با شدت ثابت و طي
زمان بر روي گيرنده اثر گذارد، 

كند و پيام  گيرنده سازش پيدا مي
شود يا توليد بي كمتري توليد ميعص

 شود. نمي

محرك باعث تغيير شكل كپسول
شود و انتهاي دندريت آن گيرنده مي
كند و پتانسيل عمل توليد  را خم مي

 شود. مي

 در حال استراحت
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در شوند. دقت كنيد كه  دار سديمي است كه تحت اثر فشار باز مي هاي دريچه ر اختالف پتانسيل غشاء به علت باز شدن كاناليتغي )8
  عصبي هيچ نقشي ندارند. هاي  ، ناقل حسي براي توليد پيام حسيهاي  تحريك گيرنده

شود. اين  تر شده و در نتيجه پتانسيل عمل توليد مي مثبت ،پتانسيل درون سلول،  سديميدار  هاي دريچه در پي باز شدن كانال )9
  شود تا به جسم سلولي خود برسد. صورت جهشي هدايت مي ي عصبي حسي به پتانسيل عمل سپس در طول رشته

سازد توسط غالف ميلين احاطه شده است و داراي هدايت جهشي است  را مي فشاري  صبي حسي كه گيرندهي ع دقت كنيد رشته )10
  شود. شود و در زير غالف ميلين توليد نمي هاي رانويه توليد مي و پتانسيل عمل فقط در محل گره

  .شود نميمشاهده  وششيبافت پهاي  هاي داراي پوشش، از جنس بافت پيوندي است و ياخته پوشش اطراف گيرنده )11
اغلب  بلكه ندارند) توانايي تفسير و درك اطالعات را ها اي آن ها و چه جسم ياخته چه دندريتهاي حسي ( هاي گيرنده ياخته )12
  د.نشو مي درك و تفسير  شوند و درنتيجه س در قشر مخ پردازش ميها و سپ هاي حسي ابتدا در تاالموس پيام
  داراي غالف ميلين باشد.، خشي از دندريت كه توسط پوشش احاطه شده استدقت كنيد ممكن است ب )13
كند و  ي عصبي حسي هستند كه اثر محرك را پس از دريافت به پيام عصبي تبديل مي هاي فشار بخشي از يك ياخته گيرنده )14

  همگي داراي قابليت سازش هستند.
ها مشاهده  هاي ديگر بدن مثل ديواره رگ كه در پوست و برخي بافت شدبا مي ي مكانيكي تماسي ي فشار نوعي گيرنده گيرنده )15
  شوند. مي
همراه  اي صاف به هاي ماهيچه ها قرار دارد كه اين اليه داراي ياخته  ي مياني رگ ها در بخش اليه ي رگ ي فشار در ديواره گيرنده )16

  كند. متر جيوه حفظ مي ميلي 120تا  80ي  ت و فشار را در بازهباشد. اين گيرنده به فشار خون حساس اس هاي كشسان زيادي مي رشته
  هاي گردش عمومي خون براي حفظ فشار در حد طبيعي ضروري هستند. ي سرخرگ هاي فشار ديواره گيرنده )17

 ه تكميلينكت :  
هاي دريچه دار سديمي  ه كانالدر نتيجگيرنده سازش پيدا كرده وطور ثابت اعمال شود، در نهايت  اگر محرك فشار براي مدتي به )1

ها توسط  غلظت يون ،شود و در پايان برقرار مي  ي گيرنده شوند و پتانسيل استراحت در ياخته هاي پتاسيمي باز مي بسته شده و كانال
ا كمتر توليد شود ي پيام عصبي توليد نمي ولي شود گردد و به اين حالت كه محرك اعمال مي پمپ سديم ـ پتاسيم به حالت اوليه بر مي

  شود. گفته مي سازششود،  مي
شوند اگر گيرنده در نواحي سر و بخشي  ي فشار بسته به محل گيرنده به مغز يا نخاع وارد مي هاي حسي توليد شده در گيرنده پيام )2

سپس  دا به نخاع رفته وهاي حسي ساير نواحي ابت رود؛ اما پيام از گردن باشد پيام حسي مستقيماً به مغز وارد شده و به نخاع نمي
شوند، از طريق بخش حسي عصب نخاعي يا ريشه پشتي وارد  هاي حسي كه به نخاع وارد مي . پيامشوندتوانند به مغز ارسال  مي
 شوند. مي

  
 

 تست :  
  )  31و  20و  15و  11و  9هاي  صفحه -كتاب درسي(  صحيح است؟ ،انساني حسي سالم در بدن  ي هر نوع گيرنده كدام گزينه درباره .26

  فرستد. هاي حسي را از طريق ريشه پشتي نخاع به دستگاه عصبي مركزي مي ) پيام1
  ها را تغيير دهد. تواند نفوذپذيري غشاي خود نسبت به يون ، مي) تحت تأثير محرك2
  كند. آن را به تاالموس ارسال مي ،) پس از توليد پيام عصبي3
  است.ي عصبي تمايز يافته  ) بخشي از يك ياخته4
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  )96آبان  19 -(آزمون كانون) 22تا  20و  7هاي  صفحه - كتاب درسي(  اند؟ به درستي بيان نشده ،چند مورد از موارد زير .27
  شوند. ي رگي حاوي خون تيره يافت مي هاي حساس به كاهش اكسيژن در ديواره هاي دمايي و گيرنده الف) گيرنده

  شود. به دستگاه عصبي مركزي ارسال مي ،ي فشار يرندهب) پتانسيل عمل ايجاد شده در پوشش پيوندي گ
  ج) سازش هر گيرنده قطعاً با عدم ارسال پيام عصبي همراه است.

  هاي بدن انسان وجود دارند. هاي اسكلتي و زردپي هاي حس پيكري فقط در پوست، ماهيچه د) گيرنده
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  )96آبان  5 -(آزمون كانون)22تا  20و  9و  5تا3هاي  صفحه -كتاب درسي(  ........... طعاًهاي فشاري شكل مقابل، ق در رابطه با گيرنده .28

 
  ، تبديل اثر محرك به پيام عصبي در اين گيرنده در حال وقوع است.1) در وضعيت 1
  شوند. هاي پتاسيمي غشاي اين گيرنده باز مي ، تحت تأثير فشار، ابتدا كانال2) در وضعيت 2
  كند. گيرنده، فعاليت ميپتاسيم غشاي  - ي سديم دهنده  ضعيت پروتئين انتقال) در هر دو و3
  شود. از طريق نخاع به تاالموس منتقل مي 1) پيام عصبي حاصل از گيرنده در وضعيت 4

  ) 15و  22تا  20هاي  صفحه - كتاب درسي(    هاي حسي انسان، صحيح است؟ گيرنده ي هچند مورد از موارد زير در رابطه با هم .29
  هم نزديك نيستند. هاي آن به كه ياخته اند الف) توسط بافتي پوشيده شده

  كنند. پشتي به نخاع منتقل مي ي هها را از طريق ريش ) پيامب
  توانند اثر محرك را به پيام عصبي تبديل كنند. ج) مي

  ند.نك اثر محرك را دريافت مي  د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ) 22تا  20هاي  صفحه - كتاب درسي(   ........................در تمام پوست بدن،  ........................هاي  گيرنده .30

  ) تماسي ـ به تعداد يكسان در مناطق مختلف آن وجود دارند.1
  توانند به برخي مواد شيميايي پاسخ دهند. مي  ) درد ـ2
  باشند. صورت انتهاي دندريت آزاد مي همواره به  ) حواس پيكري ـ3
  اند. ) دمايي ـ به تغييرات دمايي درون بدن حساس4
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  پوستهاي  رندهيگ: 21ي  صفحه 2شكل  

  
  21ي  صفحه 2مرتبط با شكل 

  پوستهاي  رندهيگ

 نكات :  
  شود.  ) تشكيل ميدرمي دروني ( ) و اليهاپيدرمي بيروني ( شود. پوست از دو بخش اليه پوست مشاهده مي باالدر شكل  )1
هاي  بافت پوششي سنگفرشي چند اليه است كه توسط غشاء پايه در زير احاطه شده است. ياخته روني يا اپيدرم از جنسي بي اليه )2

هايي كه به اين  ريزند. بدين ترتيب ميكروب ) و در نتيجه فرو ميهاي شاخي شده اليهاند ( ) مردهها ترين ياخته خارجي( سطحي اين بخش
  س اين بخش در ايمني غير اختصاصي نقش دارد.روند. پ ته و از بين ميز فرو ريخها متصل هستند ني اليه

  ها دريافت پيام حسي است. ي آن شود كه وظيفه هاي آزاد مشاهده مي دندريتبه صورت ، انتهاي دندريت ي بيروني در اليه )3
  شود. در اين اليه مشاهده مي بخشي از موهاي پوست و مجاري غدد برون ريز پوستي )4
) و تر ضخيمهاي كالژن ( اي رشته زمينه شود. درماده مي اي مشاهده هاي بافت پيوندي رشته ياخته  ي دروني پوست يا درم، اليهدر  )5

ها ايجاد  اند و سد غيرقابل نفوذي در مقابل ميكروب ها به طرز محكمي در هم تابيده شود. كه اين رشته ) مشاهده ميتر نازككشسان (
  اند. كرده

در سطح پوست   كند كه به علت داشتن اسيدهاي چرب، اي چرب ترشح مي غدد چربي وجود دارد كه ماده  ي درم پوست، در اليه )6
اگر ميزان ترشح اين غدد به هر دليلي مثل بلوغ  باشد. نميزا مناسب  هاي بيماري كند كه براي زندگي ميكروب شرايط اسيدي ايجاد مي

  شود. ي سر مي رت و شورههاي صو افزايش پيدا كند سبب بروز جوش
مناسب ها  كه براي باكترياست  نمكها داراي  كننده عرق وجود دارد كه عرق ترشح شده توسط آن در درم پوست، غدد ترشح )7

  شود. ميها  موجب كشته شدن باكتريشود كه اين آنزيم  يافت مي ليزوزيم در عرق، آنزيم همچنيننيست. 
زا  هاي بيماري كنند و با ميكروب سازگار شده و در آن جا زندگي مي مانند اسيدي بودن پوستها با شرايط سطح  برخي ميكروب )8

  رقابت غذايي دارند.
اي كم و داراي  اي (فضاي بين ياخته هاي پوششي غده ريزي هستند كه همگي از ياخته برونهاي  پوست از غدهغدد عرق و چربي  )9

كنند و اين مجرا پس از عبور از درم و اپيدرم به سطح  مي اد را به مجراي خاص خود ترشحها مو اند. اين غده غشاي پايه) تشكيل شده
  كند. ميترشح پوست راه يافته و چربي و عرق را در سطح پوست 

نه  قرار دارند اي در درم پوششي غدهبافت هاي  گيرد اما ياخته هاي پوششي صورت مي دقت كنيد سنتز عرق و چربي توسط ياخته )10
) به درون بافت اپيدرمي پوششي سطحي ( هاي برون ريز از نفوذ اليه توان گفت غده !! در واقع مي  پوششي اپيدرمبافت هاي  تهياخ

  ي همين نفوذ است. مانده باقي ،اند و مجرا ) ساخته شدهدرمپيوندي (
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كنند. پس پياز مو  همچنين پيازمو را احاطه ميكنند و موهاي پوست و  هاي پوششي اپيدرم به همراه مو به درون درم نفوذ مي ياخته )11
  ي آن توسط بافت پوششي احاطه شده است. و ساقه

  هاي عصبي قابل مشاهده هستند. اما رشته شود نميي اپيدرم هيچ رگ خوني مشاهده  در اليه ،مطابق شكل )12
هاي بافت چربي كه زير  ي قرار دارند. پس ياختههاي بافت چرب در زير درم ياخته همچنيندر زير غشاي پايه، درم قرار دارد و  )13

  .شوند نمياند جز درم محسوب  اي قرار گرفته بافت پيوندي رشته
از اي است. هاي ماهيچه ياخته همچنينهاي عصبي و  ها)، غدد برون ريز، ياخته ها و سياهرگ سرخرگ هاي خوني ( درم داراي رگ )14

  ست وجود دارند.نفي نيز در پولهاي  دانيم كه رگ مي طرفي
هاي زيرين ابتدا وارد بافت چربي شده و سپس  هاي خوني از اليه شود رگ همانطور كه در شكل كتاب درسي مشاهده مي )15

  يابند. هاي خوني در زير اپيدرم خاتمه مي كنند. اين رگ رساني مي شود و تمام درم را خون ها وارد پوست مي هايي از آن شاخه
  درم قرار دارند. ميانيبخش و بيشتر در   و تاب خورده اي هستند كه چندين دور پيچ لوله غدد درم به صورت )16
هاي بافت پوششي سنگفرشي تك  ي درم پوست، ياخته توان گفت در اليه پس ميشود  يافت مي در درم رگ خوني دليل اينكه به )17

  شود. يافت مي نيز اي هاي پوششي غده تهياخ همچنينشود  اي صاف مشاهده مي هاي ماهيچه ) و ياختهسادهاليه (
  مو نقش مهمي دارند. پيازهاي سرخرگي و سياهرگي در خون رساني به  كنيد شاخه همانطور كه مشاهده مي )18
هاي آزاد دندريتي  در اطراف پياز مو انتها همچنين. اي صاف در درم متصل هستند پياز موهاي موجود در پوست به نوعي ماهيچه )19

  ي حس تماسي مو را بر عهده دارند. شود كه آن را احاطه كرده و وظيفه مي مشاهده
  .شود ميي پوست مو مشاهده ن ي نواحي بدن را نپوشانده است و الزاماً در هر ناحيه دقت كنيد پوست همه )20
  شود. نوع بافت اصلي بدن انسان مشاهده مي 4با توجه به نكات باال در بافت پوست هر  )21
هاي حسي خود را بسته و  هاي حس پيكري قرار دارند كه پيام گيرنده، همانند بخش بيروني پوست )درمخش دروني پوست (در ب )22

  شود. اي در آن مشاهده نمي ي حس ويژه كنند. هيچ گيرنده ) و يا نخاع ارسال ميسر و گردنبه محل خود به مغز (
بافت پيوندي (مثل  ) يا انتهاي دندريت درون پوششي ازمثل گيرنده درد( هاي پوست به دو صورت انتهاي دندريت آزاد گيرنده )23

  شوند. مي مشاهدهي فشار)  گيرنده
داراي  يها شود و گيرنده مشاهده مي ساير نواحي درم و همچنين در اپيدرممو و  هاي انتهاي دندريت آزاد در اطراف رندهگي )24

  شود.  مي اليه درم و چربي زير درم مشاهدهپوشش پيوندي در 
  هاي وضعيت در پوست نداريم. باشند. گيرنده هاي تماسي، دما و درد مي هاي حواس پيكري پوست شامل گيرنده گيرنده )25
  فشار و يا ارتعاش حساس هستند.  هاي فشار يا ارتعاش، به تماس، هاي تماسي مثل گيرنده گيرنده )26
  ها بيشتر است. ها و لب مثال در نوك انگشتدارند؛ گي متفاوتي هاي تماسي در نواحي مختلف پوست، پراكند گيرنده )27
هاي بافتي بسيار هستند.  ها قرار دارند كه به آسيب ي سرخرگ انتهاي دندريت آزاد هستند در پوست و ديواره هاي درد گيرنده )28

د و يا تحت اثر عوامل شيميايي مثل تجمع شديد باشكي مثل بريدگي يا سرما و يا گرماي تواند شامل عوامل مكاني هاي بافتي مي آسيب
  اسيد الكتيك در بافت باشد.

  هاي دفاعي هستند. هاي درد مسئول شروع انعكاس گيرنده و نقش دارندو درد هاي دما  سرما و يا گرماي شديد در تحريك گيرنده )29
 .ندارندپذيري  قابليت سازش ها  يرندههاي درد بر خالف ساير گ گيرنده )30

 بخش چربي زير درم قرار گرفته اند. ها هستند كه در  ترين گيرنده هاي فشار عمقي رندهگي )31

 شوند. مي از طريق ريشه پشتي نخاع يا اعصاب مغزي به دستگاه عصبي مركزي واردها  هاي حسي گيرنده رشته )32

هاي عصبي حركتي باشند كه از  است رشته بلكه ممكن باشد نميهاي حسي  الزاماً رشته هاي عصبي پوست ي رشته قت كنيد همهد )33
 ترشح غدد پوست نقش دارند. همچنينها و  اند و در انقباض ماهيچه دستگاه عصبي خود مختار منشعب شده 

 ه تكميلينكت :  
هاي سطحي تر داراي ظاهري پهن و  هاي عمقي بافت سنگفرشي چنداليه داراي ظاهري مكعبي شكل اما سلول دقت كنيد سلول )1

  يده هستند.كش
توسين و در نتيجه انقباض غدد شيري و رحم نقش دارند. مكيدن  هاي تماسي پستان و رحم در ترشح بيشتر هورمون اكسي گيرنده )2

 شود. ها مي گيرنده ي رحم سبب تحريك پستان توسط نوزاد يا برخورد سر نوزاد و فشار آن به ديواره

  تماسي هستند. يها   گيرندهاز نوعي  ها نيز ي سرخرگ ههاي فشاري ديوار گيرنده )3
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هاي دمايي پوست به تغييرات دماي  ها وجود دارند. گيرنده بدن و ساير مكان بزرگ هاي هاي دمايي در پوست و سياهرگ گيرنده )4
  كنند.  محيط حساس هستند در نتيجه سرما يا گرماي محيط را احساس مي

  ) مركز تنظيم دماي بدن است.زيرنهنجكنند. هيپوتاالموس ( گيري مي ندازهها دماي خون را ا هاي دمايي سياهرگ گيرنده )5
درك افزايش دماي بدن مثالً در  همچنينتوانند در بروز انعكاس عقب كشيدن دست در برخورد با جسم داغ و  هاي دما مي گيرنده )6

  تب و يا افزايش دماي موضعي ناشي از التهاب نقش داشته باشند.
اي صاف  هاي ماهيچه اند كه توسط ياخته حاصل شده هاي پوششي به بافت پيوندي زيرين اثر نفوذ ياختهان نيز در غدد شيري پست )7

 اند. احاطه شده

  

 تست :  
   )96آبان  19 -(آزمون كانون) 22تا  20هاي  صفحه -كتاب درسي(  كدام عبارت به درستي بيان شده است؟ .31

  اي قرار دارد. ر اندام ويژهي تماس د ي نوري برخالف گيرنده ) گيرنده1
  اند. به دماي محيط حساسوتاالموس پهاي دمايي هي ) گيرنده2
  ي حواس پيكري، درون پوشش بافت پيوندي است. ) انتهاي دندريت هر گيرنده3
  قرار دارند.ها و كپسول مفاصل  ها، زردپي هاي حس وضعيت در انواع ماهيچه ) گيرنده4

  )96آبان  19 -(آزمون كانون) 22تا  20و 9هاي  صفحه -كتاب درسي(   ؟دباش نميصحيح  ،كدام عبارت زير .32
  د.هاي بافت پيوندي قرار دار ياخته ي تماسي بوده كه در بين ي حسي پوست، نوعي گيرنده ترين گيرنده ) عمقي1
  شود. ميدار سديمي باز شده و سديم به ياخته وارد  هاي دريچه ي حسي در پوست، كانال ) در پي تحريك گيرنده2
  هاي درد شود. تواند باعث ايجاد آسيب بافتي و تحريك گيرنده ) الكتيك اسيد مي3
  كند. ي پشتي به نخاع منتقل مي ي حسي موجود در پوست، اطالعات دريافتي را از طريق ريشه ) هر گيرنده4

  )96آبان   5 -(آزمون كانون) 22ا ت 20هاي  صفحه -كتاب درسي(  است؟ نادرست ،هاي حواس پيكري كدام عبارت در مورد گيرنده .33
  تواند سازش ايجاد نشود. ي حسي پوست با انتهاي دندريت آزاد، مي ) در نوعي گيرنده1
  هاي حسي پيكري است. جزء گيرنده ،ي بزرگ سياهرگ زيرين ي دمايي در ديواره ) گيرنده2
  پوشانده شده است. اي توسط بافت پوششي چند اليه ،ي فشار در پوست دندريت گيرنده) انتهاي 3
  توانند اطالعات حسي را به دستگاه عصبي مركزي ارسال كنند. ها مي ) اين گيرنده4

  آذر) 3 -(آزمون كانون) 22تا  20هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  .34
  »...موجود در پوست،  ........................در انسان، «

  است.ها آزاد يا درون پوشش پيوندي مستقر  اند كه انتهاي دندريت آن هاي حس پيكري هاي حسي ـ از نوع گيرنده نده) گير1
  باشند. هاي خود مي هاي حسي ـ در صورت دريافت اثر محرك براي اولين بار، قادر به ايجاد پتانسيل عمل در ياخته ) گيرنده2
  .هستندششي چند اليه از جنس بافت پيوندي داراي پو  هاي حسي ـ ترين گيرنده ) عمقي3
 هاي غشاي پايه حضور دارند. ي حسي ـ درون بافتي قرار دارد كه زير آن ياخته ترين گيرنده ) سطحي4

  ) 29و  22و  21 هاي صفحه - كتاب درسي(     انسان درست است ؟  حسي هاي در ارتباط با گيرنده، چند مورد از موارد زير .35
  باشد.  مي سازنده موهاي  داراي سلول، اي گيرنده مكانيكيالف) هر اندام دار

  ششي سنگفرشي چند اليه است. وداراي بافت پ، ب) هر بخش حاوي گيرنده دمايي
  شوند.  مكانيكي توسط پوششي از بافت پيوندي احاطه ميهاي  ي گيرنده ج) همه

  . شود مكانيكي به مخچه ارسال ميهاي  د) اطالعات حسي هر يك از گيرنده
   2 )4   1 )3  3) 2  صفر )1
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  يو زردپ ياسكلت ي هچيدر ماه تيحس وضعهاي  رندهيگ: 22ي  صفحه 3شكل  

  
  22ي  صفحه 3مرتبط با شكل 

  يو زردپ ياسكلت ي هچيماه در تيحس وضعهاي  رندهيگ

 نكات :  
دندريت آزاد   كه به صورت هستندكانيكي ي م دهنوعي گيرن ي حس پيكري وضعيت را نشان داده شده است و گيرنده باالدر شكل  )1
  باشد.  مي
مختلف بدن نسبت به هم آگاه  مخچه) را از چگونگي قرارگيري بخش هاي به ويژه  مغز ( ، سكونو  حركتدر هنگام  ها اين گيرنده )2
  د.نكن مي
ها به تغيير طول  ر دارند. اين گيرندهي مفاصل قرا ها و كپسول پوشاننده زردپي  هاي اسكلتي، هاي حس وضعيت در ماهيچه گيرنده )3

  د.نشو ها تحريك مي اين گيرنده عضله يا زردپي و يا كپسول مفصل بيش از حد تغيير كند،طول گاه حساس بوده و هر
نگرفته است بلكه در اطراف برخي تارها  ري اسكلتي الزاماً دور تمام تارهاي عضله قرا هاي حس وضعيت در يك ماهيچه گيرنده )4
ي اسكلتي دچار انقباض شود و طول آن تغيير كند، سبب تغيير شكل غشاء  شتر تارهاي مركز عضله) قرار گرفته و هرگاه عضله(بي

  شود. گيرنده مي
شوند و سبب توليد  هاي سديم به سلول وارد مي دار سديمي باز شده و در نتيجه يون هاي دريچه در پي تغيير شكل گيرنده، كانال )5

  د.نشو يپتانسيل عمل م
كه كشيده شود. در نتيجه در هر دو حالت باعث بازگشت طول  شوند كه يا عضله منقبض شود يا اين ها زماني تحريك مي اين گيرنده )6

  شود. حالت اوليه و طبيعي خود مي به  ماهيچه
را هردو در حفظ وضعيت زيكنند. برند و به فعاليت بهتر مخچه كمك مي مي چههاي حسي به مخ هاي حس وضعيت پيام گيرنده )7

  تعادلي بدن نقش دارند. 
عضله نقش دارند.  يا استراحت انقباض وها در  هاي حس وضعيت تارهاي عصبي حركتي نقشي ندارند بلكه آن دقت كنيد در گيرنده )8

شود يا اينكه  مي منقبض بدين صورت كه يا ماهيچه؛ شودها  توانند سبب تغيير فعاليت ماهيچه مي حسيهاي  واقع تحريك اين گيرندهدر 
  آيد.  مي به حالت استراحت در

  .شود نميزيرا ناقل عصبي ترشح  شود نميهيچ سيناپسي مشاهده ماهيچه هاي حس وضعيت و تار  دقت كنيد بين گيرنده )9
  .دنكن نميد و به درون تار نفوذ ن(ساركولم) قرار داراي  ماهيچههاي حس وضعيت در سطح غشاي تار  گيرنده )10
فقط بر فعاليت د، در واقع نشو مشاهده مي اسكلتيهاي  ماهيچهفقط در  ها، از بين انواع ماهيچه هاي حس وضعيت دقت كنيد گيرنده )11

  داشته باشد. كمكيتواند نقش  ميدستگاه عصبي پيكري 
درپي  كشش بيش از حد مثانهشود كه در اثر  مثانه مشاهده مي ي هكششي در ديوار  دهم گفته شده كه نوعي گيرنده در كتاب )12

  شود. ادرار اين گيرنده تحريك شده و باعث انقباض عضالت صاف ديواره مثانه و انعكاس دفع ادرار مي جمع شدن
هاي حس وضعيت  گيرنده  حساس است اما جزء صافي  ي مثانه نيز به تغيير طول ماهيچه ي كشش ديواره در واقع گيرنده )13
  .باشد نمي
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گفت كه هر  توان نميي مكانيكي است اما  الزاماً نوعي گيرنده ،ي حساس به تغيير طول ماهيچه ت كه هر گيرندهتوان گف مي )14
ديواره مثانه هاي  باشد زيرا ممكن است مانند گيرنده حس وضعيت ميي  ها الزاماً نوعي گيرنده ي حساس به تغيير طول ماهيچه گيرنده
  باشد. 

از  ها شوند. زردپي مي تحريكها  شود كه در اثر كشش و تغيير طول زردپي مشاهده مي ها نيز دپيهاي حس وضعيت در زر گيرنده )15
ها نقش  اسكلتي به استخوانهاي  ماهيچه اند و در اتصال را احاطه كردهاي  فت پيوندي هستند كه دسته تارهاي ماهيچهجنس غالف با

  دارند.
گيرنده نيز  خود ماهيچهشود، در  آن مشاهده مي  هاي حس وضعيت در زردپي رندهكه گياي  ماهيچهتوان گفت در هر  الزاماً مي )16

  .باشد نميشود ولي برعكس اين جمله صحيح  يافت مي حس وضعيت
شوند. در ها  استخوان  و باعث حركت ها متصل شوند خواهند به استخوان كه ميدارند زردپي  هايي ماهيچهدقت كنيد فقط  )17

زيرا به هيچ استخواني متصل  شود نميهاي ابتداي مري و انتهاي لوله گوارش، زردپي مشاهده  ثل پلك، بندارهاسكلتي مهاي  ماهيچه
  .باشند نمي
ها، زردپي و  اين ماهيچه شود اما هاي حس وضعيت يافت مي ها نيز گيرنده ها و بنداره هاي اسكلتي پلك ماهيچهخود دقت كنيد در  )18

  .نداردزردپي در ت هاي حس وضعي گيرنده در نتيجه
حساس است و در حفاظت از مفاصل  تغيير طول كپسول مفصليي حس وضعيت در كپسول مفاصل قرار دارد كه به  نوعي گيرنده )19

  نقش مهمي دارد.
اند. پس الزامًا در هر  شوند و مفاصل ثابت توسط كپسول احاطه نشده ها در اطراف مفاصل متحرك يافت مي دقت كنيد كپسول )20
هاي حس  گيرنده ،جمجمه به علت نبود كپسول يها هاي حس وضعيت را مشاهده كرد مثالً در مفاصل استخوان توان گيرنده فصلي نميم

  شود. وضعيت يافت نمي
ي  ت بدن و نحوه) سبب تنظيم حركاساقه مغزو از طريق نخاع ( هاي حسي به مخچه هاي حس وضعيت با ارسال پيام گيرنده )21

 د.نشو ميها  اط ماهيچهانقباض و انبس

 تست :  
 )96آبان  19 -(آزمون كانون) 22و  21هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ درستي تكميل مي رو را به چند مورد عبارت روبه .36

  »...هاي مكانيكي ممكن است  برخي از گيرنده«
  ) با تغييرات طول ماهيچه تحريك شوند.1
  ) با ارتعاش تحريك شوند.2
  خون تحريك شوند.) با تغيير فشار 3
  ي مفصل واقع شده باشند. ) در كپسول پوشاننده4
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  ويژه حواس
  چشم ي هكر ي هدهند ليتشكهاي  بخش :23ي  صفحه 4شكل  

  
  23ي  صفحه 4مرتبط با شكل 

  چشم ي هكر ي هدهند ليتشك يها بخش

 نكات :  
بينايي دريافت  ي اصلي تشكيل شده است. بيشتر اطالعات محيط پيرامون از راه ديدن و به كمك اندام حس انسان از سه اليه چشم )1
  شود.  مي
د؛ نباش ميجمجمه هاي  ي چشم جزء استخوان هاي كاسه ي چشم قرار دارد. استخوان اي استخواني به نام كاسه ي چشم درون حفره كره )2

بدون كپسول و مايع مفصلي و غضروف مفصلي) به هم ( هاي ثابت باشند كه توسط مفصل هاي پهن مي استخوان در نتيجه همگي جزء
  است. نشدهاحاطه اند. دقت كنيد ساختار چشم توسط مننژ  شده متصل

ها از نوع  اهيچههايي قرار دارند كه به صلبيه متصل هستند. اين م ي چشم، ماهيچه ي چشم و كره هاي كاسه در حد فاصل استخوان )3
ي حركت  ها وظيفه ) بوده و فعاليت ارادي دارند؛ در نتيجه تحت كنترل دستگاه عصبي پيكري قرار دارند. اين ماهيچهمخططاسكلتي (

   هاي كاسه چشم اتصال دارند. به استخوان ها هاي مختلف را برعهده دارند. دقت كنيد يكي از سرهاي اين ماهيچه چشم به سمت
اند كه توسط  اي اسكلتي تشكيل شده ها از بافت ماهيچه ز ديگر اجزايي هستند كه در حفاظت از چشم نقش دارند. پلكها ا پلك )4

  شود.  مي و پيوندي و عصبي يافتپوست در هر دو طرف احاطه شده است. در واقع در پلك بافت پوششي و عضالني 
  باشد و زردپي ندارد. هايي است كه به استخوان متصل نمي ز جمله ماهيچهباشد زيرا ا مي ي اسكلتي پلك استثناء دقت كنيد ماهيچه )5
رگ خوني در آن نيز  الزاماً ،در يك قانون كلي در نظر داشته باشيد هر جا كه بافت عضالني (اسكلتي، صاف و قلبي) مشاهده شود )6

  شود. مشاهده مي
هاي  ها تمام ويژگي ل دستگاه عصبي پيكري قرار دارند. پوست پلكها فعاليت ارادي دارند و تحت كنتر پلكاسكلتي هاي  ماهيچه )7

  شود كه در حفاظت از چشم نقش مهمي دارند. هايي مشاهده مي هاي بااليي و پائيني، مژه در سطح جلويي پلكدارد و بافت پوست را 
شود كه به نحوي نقش  مي ي چشم و عضالت اسكلتي اطراف آن، بافت پيوندي چربي مشاهده كره ي چشم بين درون كاسه )8

هايي با  هاي كالژن و كشسان و ياخته ي چشم را دارد. بافت چربي نوعي بافت پيوندي و داراي رشته گيري و حفاظت از كره ضربه
  ي انرژي نيز نقش مهمي دارد. باشد. بافت چربي در ذخيره هاي جانبي مي هسته

ها  باكتريباشد كه در از بين بردن  اشك داراي آنزيم ليزوزيم مي. دارداشك وجود ) سطح قرنيه( طوح جلويي چشمچنين در سهم )9
را مشاهده كرد. اشك توسط غدد برون ريز خاصي در چشم ترشح ها  توان آنزيم سطح خارجي چشم مي پس درنقش مهمي دارد. 

  .ندارندهاي قرنيه و پلك در ترشح آن نقش   شود و ياخته مي

 نقطه
 كور

 هاي خونيرگ
 شبكيه

لكه زرد

 زجاجيه

عصب بينايي

 مژگاني جسم

قرنيه
 مردمك

  مسير 
 عبور نور

 عدسي

 زالليه
 عنبيه

 تارهاي آويزي
شبكيه

مشيميه

صلبيه

 تارهاي آويزان
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  ها نقش بسيار مهمي دارند. چربي در حفاظت از چشمها و بافت  اشك، مژه و پلك )10
شود. اين ماهيچه در عمل  هاي حس وضعيت مشاهده مي هاي اسكلتي، گيرنده اسكلتي چشم همانند ساير ماهيچه هاي در ماهيچه )11

  تطابق و تيزبيني نقش ندارند.
يه خارجي كره چشم از صلبيه در عقب و قرنيه در ي اصلي خارجي، مياني و داخلي تشكيل شده است. ال چشم از سه اليهي  كره )12

  شود. گفت قرنيه جزئي از صلبيه محسوب مي توان نميجلو تشكيل شده است. دقت كنيد 
شود. صلبيه در جلو  ي چشم محسوب مي ي كره ترين اليه اي سفيد رنگ و محكم از جنس بافت پيوندي است كه ضخيم صلبيه پرده )13

عصب بينايي را نيز در بر  بخشي از تر شده و همچنين اطراف خامت آن كمي بيشضعقب كره چشم  به قرنيه متصل است و در
  گيرد. مي
م مژگاني چشم جسصلبيه در سطح خارجي در تماس با بافت چربي سطح خارجي چشم قرار دارد و در سطح داخلي با مشيميه و  )14

ها در تماس  ي جشم با پلكدر سطح جلويه ندارد. همچنين صلبيه در تماس است. دقت كنيد صلبيه هيچ تماسي با عنبيه و شبكي
  باشد.  مي
پوشاند. قرنيه در سطح جلويي با  اي شفاف است كه قسمت جلويي كره چشم را مي در جلوي صلبيه، قرنيه قرار دارد. قرنيه پرده )15

  مايع اشك و در سطح پشتي با مايع زالليه در تماس است.
دهند و  ها عمل سوخت و ساز را انجام مي باشد كه ظاهري شفاف دارند پس اين ياخته دار مي ي هسته هاي زنده قرنيه داراي ياخته )16

كنند و در  توليد مي ATPها  كند. اين ياخته آب تبديل مي اكسيدكربن و ) را دريافت كرده و به ديمثل گلوكزاكسيژن و مواد قندي (
ي انرژي نقش دارند. قرنيه مواد مورد نياز و مواد دفعي را با مايع زالليه تبادل  و ذخيره در توليد ATPنتيجه به علت توليد و مصرف 

  كند. مي
  .نداردگونه ارتباطي  هاي ديگر چشم هيچ قرنيه فقط با صلبيه در تماس است و با اليه )17
  شود. ها مشاهده نمي ي عضالني در آن صلبيه و قرنيه فاقد رگ خوني بوده و ياخته )18
شود و اگر سطح  و اولين محل شكست نور محسوب مي كند كه نور از آن عبور مي دقت كنيد قرنيه اولين محيط شفاف چشم است )19

  شود. مينصورت واضح تشكيل  ) تصوير بهمثالً آستيگماتيسمآن نامنظم باشد (
  دهد. ير وضعيت نميهاي مختلف تغي فعاليت قرنيه و صلبيه مستقل از دستگاه عصبي است و نسبت به محرك )20
  ي مياني چشم از سه بخش تشكيل شده است كه از عقب به جلو عبارتند از: اليه )21
  . مشيميه1
  م مژگانيجس.2
  . عنبيه3

  شود. بندي نمي هاي چشم طبقه دقت كنيد عدسي چشم جزء هيچ يك از اليه )22
هاي خوني فراوان است كه  تر است. اين اليه داراي مويرگ دار است اما نسبت به شبكيه ضخيم اي نازك و رنگدانه مشيميه اليه )23

  هاي صلبيه نيز نقش دارند. ي ياخته هاي خوني در تغذيه را برعهده دارند. اين مويرگ مشيميههاي  ياختهي  ي تغذيه وظيفه
  .ندارده با قرنيه هيچ تماسي دار است كه در داخل با شبكيه و در خارج با صلبيه در تماس است. مشيمي اي رنگدانه مشيميه اليه )24
  .نداردزالليه مشيميه در سطح جلويي چشم با اجسام مژگاني و همچنين مقدار كمي با زجاجيه در تماس است اما هيچ ارتباطي با  )25
و صلبيه فقط اطراف بخشي از عصب بينايي را گرفته است.  كند نميدر ساختار عصب چشم شركت  صلبيه برخالفمشيميه  )26

خوني در وسط عصب بينايي قرار هاي  دقت كنيد رگ هاي بافت پوششي است. هاي خوني داراي ياخته به علت وجود مويرگ يهمشيم
  . شود نمي گرفته اند اما جزئي از عصب بينايي محسوب

  د.باشن ها فاقد رنگدانه مي دار هستند و ساير بخش هاي مختلف چشم فقط عنبيه و مشيميه رنگدانه از بين اليه )27
اي بين مشيميه و عنبيه قرار گرفته است و شامل  صورت حلقه شود كه به در قسمت جلويي مشيميه، جسم مژگاني مشاهده مي )28

هاي صاف غيرارادي بوده و تحت كنترل سيستم عصبي خودمختار  هاي مژگاني از نوع ماهيچه هاي مژگاني است. ماهيچه ماهيچه
  دارند. شكل بوده و انقباض كندي دارند و آن را به مدت زيادي نگه مي گاني دوكيهاي مژ هاي ماهيچه باشند. ياخته مي
اي دور  مژگاني به شكل حلقهي چشم متصل هستند. در واقع جسم هستند كه به عدس تارهاي آويزيبخش ديگر اجسام مژگاني،  )29

  اند كه عنبيه درون آن قرار دارد. عدسي قرار گرفته
  باشند. مي ) و تارهاي آويزيمژكياي مژگاني (ه توان گفت اجسام مژگاني شامل ماهيچه ميطور كلي  در واقع به )30
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ي با مشيميه قبمژگاني در سمت خارج با صلبيه و در سمت داخلي با زالليه و زجاجيه در تماس است. همچنين در قسمت عجسم  )31
  باشد. و در قسمت جلويي با عنبيه در تماس مي

طور مستقيم هيچ ارتباطي ندارد  . همچنين اجسام مژگاني با عدسي بهندارندشبكيه هيچ تماسي  و گاني با قرنيهدقت كنيد اجسام مژ )32
  .هستندبلكه توسط تارهاي آويزان به آن متصل 

دهد و در عمل تطابق  سيستم عصبي) وضعيت خود را تغيير ميهاي  پيامي  بوسيلههاي خارجي ( مژگاني تحت اثر محرك جسم )33
  مهمي دارند. نقش 

 نداردهاي بدن انسان دارند. اين ماهيچه ظاهر مخطط  اند و شكلي مانند بنداره صورت حلقوي قرار گرفته هاي مژگاني به ماهيچه )34
  .باشد ميداراي ظاهر مخطط  آويزيبلكه جسم مژگاني به علت وجود تارهاي 

ها، تارهاي  شود و در صورت استراحت آن زياد ميقطر عدسي  ي شل شده  وهاي مژكي، تارهاي آويز ماهيچه در صورت انقباض )35
  شود. آويزان كشيده شده و قطر عدسي كم مي

هاي پوششي  مژگاني ياخته توان گفت در جسم شود. پس مي مي كننده مشاهده هاي خوني تغذيه هاي مژكي رگ درون ماهيچه )36
  شود. مشاهده مي

شود كه بخش رنگين چشم است و در پشت قرنيه قرار دارد در وسط عنبيه  اهده ميمژگاني، عنبيه مش در قمست جلويي جسم ) 37
  يه جريان دارد.لسوراخ مردمك قرار دارد. دقت كنيد مردمك فاقد ساختار سلولي است و درون مردمك زال

  باشد. ) ميداخل شعاعي، درهاي گشادكننده ( ) و ماهيچهحلقوي، در خارجكننده ( ي تنگ ماهيچه عنبيه داراي دو دسته )38
هاي  كنترل دستگاه عصبي خودمختار قرار دارند و تمام ويژگيصاف هستند و تحت هاي  هاي عنبيه از نوع ماهيچه ماهيچه )39

  هاي صاف را د ارند. ماهيچه
ي پوششي  تهتوان گفت در عنبيه ياخ شود پس مي كننده يافت مي هاي خوني تغذيه هاي صاف، رگ در عنبيه به علت وجود ماهيچه )40

  شود. نيز يافت مي
شوند؛ در نتيجه  پاراسمپاتيك منقبض مياعصاب اند و تحت كنترل  صورت حلقوي قرار گرفته كننده در عنبيه به هاي تنگ ماهيچه )41

  شوند. ها در نور زياد تحريك مي شود. در واقع اين ماهيچه تر شده و نور كمتري به چشم وارد مي مردمك تنگ
شوند؛ در نتيجه  سمپاتيك منقبض مياعصاب اند و تحت كنترل  صورت شعاعي قرار گرفته ي گشادكننده در عنبيه بهها ماهيچه )42

  شوند. ها در نور كم تحريك مي شود. در واقع اين ماهيچه تري به چشم وارد مي مردمك گشادتر شده و نور بيش
. در سمت جلو و عقب عنبيه، زالليه باشد نميهاي ديگر در تماس  يهعنبيه فقط با اجسام مژگاني در تماس است و با هيچ يك از ال )43

  .نداردهاي عنبيه هيچ نقشي  ي ياخته جريان دارد. اما دقت كنيد زالليه در تغذيه
. عنبيه ميزان نور ورودي به چشم را نداردو در شكست نور نيز نقش  نداردي گونه تماسي با عدسي و تارهاي آويز عنبيه هيچ )44
  كند و در دقت و تيزبيني نقش بسيار كمي دارد. ل ميكنتر
اي و مخروطي و  هاي نوري استوانه باشد. شبكيه شامل گيرنده  ي چشم نيز مي ترين اليه ي داخلي چشم شبكيه است كه نازك اليه )45

  باشد. هاي عصبي مي همچنين ياخته
ها  اين رگ شود اما مي خوني مشاهدههاي  رگ ،. در وسط عصبدهند ه، عصب بينايي را تشكيل ميهاي عصبي شبكي آكسون ياخته )46
  عصب نيستند.  وجز
 ،شم و عدسي و زالليهچهاي  شبكيه در سطح خارجي با مشيميه و در سطح داخلي با زجاجيه در تماس است و با ساير اليه )47
  .نداردگونه تماسي  هيچ
  وشانده است.هاي مشيميه را نپ ي بخش دقت كنيد شبكيه الزاماً همه )48
هاي  ي ياخته هاي خوني مشيميه در تغذيه همراه رگ شود كه به هاي خوني مشاهده مي ها و مويرگ رگدر سطح داخلي شبكيه نيز  )49

  ي نوري نقش دارند. عصبي و گيرنده
نقش را در  ترين دهد. عدسي مهم پذير است كه بخش شفافي را در چشم تشكيل مي ساختاري همگرا و انعطاف  عدسي چشم )50

  شكست نور بر عهده دارد.
مورد كند. عدسي مواد  و آب توليد مي CO2كند و مي دريافترا  O2ي شفافي است كه مواد غذايي و هاي زنده عدسي داراي ياخته )51
  ي انرژي نقش دارند. ، در توليد و ذخيرهATPت توليد و مصرف هاي عدسي به عل كند. ياخته خود را از زالليه دريافت مي نياز
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ي  ماده ،مايع زالليه و در سطح پشتي آن ،مژكي متصل است. در سطح جلويي آنهاي  ماهيچهبه  رهاي آويزيعدسي توسط تا )52
  ي عدسي نقش ندارد. اي زجاجيه قرار دارد. زجاجيه در تغذيه ژله
  .شود نميعمل تطابق بر عهده دارد و اگر سطوح ناصافي داشته باشد تصوير واضح تشكيل تغيير قطر عدسي نقش مهمي در  )53
شود. زالليه مواد غذايي و  هاي مشيميه ترشح مي زالليه وجود دارد كه از مويرگنام در فضاي جلوي عدسي مايعي شفاف به  )54

كند. دقت كنيد  كند و به خون منتقل مي آوري مي ها را جمع كند و مواد دفعي آن عدسي و قرنيه فراهم ميهاي  ياختهاكسيژن را براي 
  گيرد. صورت محلول صورت مي هموگلوبين بوده و انتقال گازهاي تنفسي به فاقدزالليه 

كند. زالليه در حفظ شكل  ي چشم است كه در شكست نور نقش دارد و نور از آن عبور مي هاي شفاف كره زالليه يكي از محيط )55
  !!نداردش كروي چشم نق

ي اصلي آن حفظ شكل كروي چشم است. اين ماده برخالف زالليه از  اي و شفاف وجود دارد كه وظيفه اي ژله در پشت عدسي ماده )56
  شود. ها ترشح نمي مويرگ

  دارد.  شفاف است كه در شكست نور نقشاي  زجاجيه ماده )57
  باشد. خوني مي و فاقد رگ نداردگونه نقشي  زجاجيه در تغذيه عدسي هيچ )58
تشكيل شده است و بخش ابتدايي آن توسط هاي عصبي شبكيه   آكسون ياختهاز شود كه  از هر چشم يك عصب بينايي خارج مي )59

  شود.  مي چنين پس از ورود به محل قرار گيري مغز و ورود به آن توسط مننژ احاطهشده اما صلبيه جز عصب نيست. هم صلبيه احاطه
اي صاف  هاي ماهيچه ياخته، كه از وسط عصب بينايي عبور كرده اند يهاي و رگ شبكيهبخش داخلي  هاي خوني رگ دقت كنيد در )60

  شود. مشاهده مي
  صورت مقابل است: چشم بهقرار گرفته داخل كاسه هاي  طور كلي ماهيچه به )61

  هاي داخل كاسه چشم ماهيچه

  هاي داخل كره چشم ماهيچه
  (ماهيچه صاف)

  عنبيه هاي ماهيچه
  هاي مژكي ماهيچه
  هاي خوني هاي ديواره رگ ماهيچه

  (ماهيچه اسكلتي)دهنده چشم  هاي حركت ماهيچه
  (ماهيچه اسكلتي)هاي داخل پلك چشم  ماهيچه

  
  زجاجيه عدسي  زالليه  قرنيه ترتيب از:  مسير شكست نور به )62
  .شود نميگاه باعث شكست نور  ي نقش دارد اما هيچدقت كنيد مردمك يك سوراخ است كه در تمركز نور روي عدس )63
  قرنيه، زالليه، عدسي و زجاجيههاي شفاف چشم عبارتند از:  محيط )64
  مشيميه، اجسام مژگاني، عنبيه و شبكيهچشم كه داراي رگ خوني هستند عبارتند از: هاي  بخش )65

 تست :  
اي از چشم كه داراي بخش رنگين چشم  اليه ........................است، ي حساس به نور  اي از چشم كه داراي ماده در انسان اليه .37

  )96آبان   19 -(آزمون كانون) 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  ...است، 
      ي نوري است. اي گيرندهه حاوي ياخته ـ ) همانند1
  تواند در تماس با تركيبات شفاف چشم باشد. ميـ  ) همانند2
  ير قطر مردمك نقش دارد.در تغي ـ ) برخالف3
  .داردساختاري شفاف ـ  ) برخالف4

 ) 25تا 23و  17و 16هاي  صفحه -كتاب درسي(    صادق است؟ ،ي چشم انسان ي عضالت داخل كاسه ي همه چند مورد درباره .38

  اند. با مايع شفاف جلوي عدسي در تماس) 1
  ) تحت كنترل دستگاه عصبي محيطي قرار دارند.2
  ي چشم اتصال دارند.) به اليه ميان3
  ) در دقت و تيزبيني چشم انسان نقش دارند.4
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  )96آبان   5 - (آزمون كانون)26تا  21هاي  صفحه - درسيكتاب (  ...در چشم يك فرد سالم، هر  .39
  شود. ) بخشي كه بين سطح جلويي عدسي و سطح پشتي قرنيه قرار دارد، باعث شكست نور مي1
  كند. د در فرايند تطابق شركت ميواي خهاي آن، با تغيير انحن ف در اليه) ساختار شفا2
  كند. اي را در خود ذخيره مي ي حساس به نور، اطالعات الزم براي زندگي ياخته ي داراي ماده ) ياخته3
  ي حساس به نور است. كند، داراي ماده ي شبكيه پيام عصبي ايجاد مي اي كه در اليه ) ياخته4

  )96آبان   5 -(آزمون كانون) 28و  25تا 23و  17و  16هاي  صفحه -كتاب درسي(  ...شود  ب گشاد شدن مردمك ميعصبي كه سب .40
  ) برخالف اعصاب پيكري هميشه فعال است.1
  هاي مخروطي كمك كند. طور غيرمستقيم به تحريك ياخته تواند به ) مي2
  شود. ي صاف عنبيه مي هر ماهيچه) موجب انقباض 3
  باشد. ه بخش حسي دستگاه عصبي محيطي مي) مربوط ب4

  ) 28و  27و  24و  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  ... توان گفت مي بينايي را برعهده داردي  كه وظيفهاندامي ي  درباره .41
   ترين اليه شفاف جلوي چشم، آنزيم هايي وجود دارد كه در دفاع غيراختصاصي نقش دارند.  جيخار در سطح)1
  بافت پوششي است.هاي  ياختهچشم، فاقد  ) بخش رنگين جلوي2
  تحدب سطوح مختلف عدسي باهم متفاوت است. ) اين اندام توسط بافت پيوندي چربي احاطه نشده است و 3
  هاي مخطط، در اطراف محل استقرار عدسي قرار دارند. صورت يك دايره از ماهيچه مژگاني به) جسم 4

 ؟، درست استكند تر اطالعات محيط را دريافت مي كه بيش ساندر بدن انكدام عبارت در رابطه با اندامي  .42

  ) 28و  27و  25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  
  شوند. يافت نمي،  پايه در سطح زيرين خود يهاي داراي غشا ، ياختهمياني چشمي  وسيع ترين بخش اليه) در 1
  نقش مهمي دارد. آن دي به اي، در تعيين ميزان نور ورو ي ماهيچه ي داراي ياخته هر اليه )2
  مخطط در اطراف محل استقرار عدسي قرار دارد. هاي ماهيچهاي از  صورت دايره مژگاني به) جسم 3
  شود.  مي عصبي با قابليت توليد و مصرف انرژي يافتهاي  رشته، از لكه زرد قرار داردتر  داخل) در عصب بينايي كه 4

 ) 24و  23و  17هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ مي را به درستي تكميل زيري  جمله، ذكر شدهچند مورد از موارد  .43

  »... تماس مستقيم است ودر  ..........ي مژكي با  در چشم انسان، ماهيچه«
 باشد. هاي عصبي مي عدسي ـ داراي گيرنده براي ناقل  
 اي است. هاي كشيده و چندهسته زجاجيه ـ داراي ياخته  
 هاي خود را كوتاه نمايد. اختهتواند به سرعت ي مشيميه ـ مي  
 گيرد. عنبيه ـ تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار قرار مي  
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1 

   )92 –سراسري خارج از كشور () 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(   ...ي چشم،  ي خارجيِ كره در انسان، بخش شفاف اليه .44
  خون وارد نمايد. طور مستقيم به تواند مواد دفعي خود را به ) مي1
  باشد. اي مي اي شفاف و ژله ) در تماس مستقيم با ماده2
  كند. واسطه بر روي عدسي متمركز مي ) نور را بي3
  ي انرژي را دارد. ) توانايي توليد و ذخيره4

  ) 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  ؟نداردمركز نور بر روي شبكيه نقش كدام يك از موارد زير در شكست نور و ت .45
    زندههاي  ) هر بخش شفاف داراي ياخته1
  ) هر بخش داراي عضالني داراي رگ خوني2
    كه در عقب جسم مژگاني قرار دارد.اي  ) ماده3
  آويزي هاي  بخش متصل شده به تار) 4
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  )با تغيير -92 -سراسري () 28و  25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ طور صحيحي تكميل مي ي زير را به چند مورد جمله .46
  ...طور معمول، در يك فرد، عنبيه  به

  ي انرژي نقش دارد. الف) در توليد و ذخيره
  هاي نوري نقش دارد. ب) در تحريك گيرنده

  دهد. ي عضالت خود قطر عدسي را تغيير مي ج) به واسطه
  عدسي قرار دارد.جلوي د) بخشي از مشيميه است كه در 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )85 –(سراسري ) 24و  23هاي  صفحه -كتاب درسي(   ي چشم، اختصاص دارد؟ ايع شفاف كرهكدام عمل به م .47

  ي چشم ) حفظ شكل كره4  ) دقت و تيزبيني3  آوري مواد دفعي ) جمع2    ي شبكيه ) تغذيه1
  ) 91 –(سراسري خارج از كشور ) 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(   ........................در يك فرد سالم  .48

  است. هشوند هاي منقبض ) بخش رنگين جلوي چشم فاقد ياخته1
  باشند. هاي موجود در مردمك، مسئول تغيير قطر مردمك مي ) ماهيچه2
  به نور، بسيار زياد است. تاي شبكيه نسب هاي استوانه ) حساسيت ياخته3
  ي عكس وجود دارد. هاي مخروطي، رابطه ) بين شدت نور و تحريك گيرنده4

  ) 90 –(سراسري خارج از كشور ) 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  ........................سان زالليه در چشم ان .49
  كند. ي نور تأمين مي هاي گيرنده ) مواد غذايي را براي ياخته1
  هاي قرنيه نقش دارد. ي ياخته ) با خون در ارتباط است و در تغذيه2
  ي عدسي را پر كرده است.اي است كه فضاي جلو ژلهي شفاف و  ) ماده3
  شود. ) فضاي پشت عدسي را پر كرده و باعث حفظ شكل كروي چشم مي4

  ) 91 –(سراسري )25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  كدام عبارت صحيح است؟ .50
  ) عنبيه بخشي از مشيميه است كه در مجاورت زجاجيه قرار دارد.1
  دهد. ميي عضالت خود قطر عدسي را تغيير  ) عنبيه به واسطه2
  شود. تر مي تر و كشيده ) عدسي چشم در هنگام ديدن اشياي دور، نازك3
  كند. هاي زجاجيه منتقل مي ي چشم مواد دفعي خود را به مويرگ ) قرنيه4

 )69 و 40و 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ تكميل ميدرستي  را بهز ير ي  چند مورد جمله .51

  »...هر بافت شفاف چشم ،  بالغسالم و طور معمول، در يك فرد به«
             نقش دارد.  ATP ي انرژي الف) در توليد و ذخيره

  كند.  مي آب و دي اكسيدكربن توليد،  طي تنفس ياخته ايب)  
  شود. تغذيه مي خونابج) توسط تركيبات خارج شده از 

  .ستااي  دارينههاي  داراي محلي براي خروج مونوسيت و تبديل آن به ياختهد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ) 25تا  23و  6هاي  صفحه -كتاب درسي(  كند؟ مي تكميل به نادرستيچند مورد جمله زير را  .52

  »... قطعاًهاي چشم كه در تماس مستقيم با صلبيه نيست،  از اليه )هايي( يبخش«
 دهد. مي در پاسخ به محرك، تغيير وضعيت  
 منشأ گرفته است. بباشد كه از خونا مي تماس با مايع شفافي در  
  است كه وظيفه هدايت پيام عصبي را برعهده دارند. هايي  ياخته داراي  
  گردد. اي شفافي باشد كه موجب حفظ شكل كروي چشم مي ي ژله با مادهدر تماس 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
  ) 96 آبان 5 -ن(آزمون كانو) 25تا  23هاي  صفحه -(كتاب درسي   ...در انسان بخشي از چشم كه  .53

  ي بيروني چشم تعلق دارد. ) در تطابق نقش اصلي را دارد، به اليه1
  شود. ي چشم ديده مي ي كره ترين اليه هايي تحت تأثير اعصاب خودمختار است، تنها در خارجي ) داراي ياخته2
  گيرد. اي نوعي بافت پيوندي منشأ مي ي زمينه آوري مواد دفعي قرنيه دخالت دارد، از ماده ) در جمع3
  هاي عصبي براي توليد تصاوير دقيق نقش دارد، تحت تأثير اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك قرار دارد. ) در ايجاد پيام4
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 ) 25تا  23هاي  صفحه - كتاب درسي(  كند؟ مي تكميل درستي به را زير ي هجمل مورد، چند  .54

 »......انسان  چشم ي هكر داخل در موجود ماهيچه اي ياخته هاي از بعضي«

 .شوند مي  ميزان نور ورودي به كره چشم افزايش باعث خود انقباض با الف)

  .گيرند مي قرار محيطي عصبي دستگاه بخش خودمختار عصبي هاي رشته تاثير ب) تحت
 .شوند مي عدسي به متصل آويزي تارهاي شدن شل باعث خود انقباض با ج)

  باشند.  مي ر خودپروتئيني اكتين و ميوزين در ساختاهاي  رشته د) داراي
1 (1   2(2   3(3   4(4  
  
  هيشبك يعصبهاي  اختهيو  ينورهاي  رندهيالف) گ :24ي  صفحه 5شكل  

 ييها مطلب و آزمون شتريفهم ب يباشد، لذا برا يشكل مجاز نم نيطرح سوال از ا يدر كتاب درس كه نيباتوجه به ا
  است. داده شده حي، نكات شكل توضيعلم يادهايمانند المپ

  
  24ي  صفحه 5مرتبط با شكل * 

   هيشبك يعصبهاي  اختهي و ينورهاي  رندهيگ )الف

 نكات :  
هاي نوري و  ي چشم است كه داراي گيرنده ترين اليه ساختار سلولي شبكيه نشان داده شده است. شبكيه نازك ،فوقدر شكل  )1

  هاي عصبي است. ياخته
هاي  رگ ،شود. در محل نقطه كور ي كور گفته مي نقطه ،) از شبكيههيعصبي شبكهاي  آكسون ياختهبه محل خروج عصب بينايي ( )2

ي بافت شبكيه نقش مهمي  شبكيه قرار دارند و در تغذيهسطح داخلي هاي خوني در  شوند. اين رگ مييا خارج خوني وارد كره چشم 
  دارند.

  شبكيه دو اليه دارد: ،كنيد طور كه در شكل مشاهده مي همان )3
  هاي نوري ي گيرنده . اليه1
  هاي عصبي ي ياخته . اليه2

هاي  هاي عصبي (آكسون ياخته ي ياخته رنگ اين دو اليه در شبكيه در شكل كتاب با هم متفاوت است و مشخص است كه فقط اليه
  اي و مخروطي نداريم. ي بينايي استوانه ي كور هيچ گيرنده عصبي) در محل نقطه كور قرار دارند و در نقطه
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ي نوري ندارد در نتيجه  قت كنيد كه ممكن است تصوير اجسام بر روي نقطه كور تشكيل شود اما چون اين بخش هيچ گيرندهد )4
  شود.و تصوير درك  برود غزشود كه به م گونه پيام عصبي توليد نمي هيچ

شود بلكه  بي جديدي توليد نميي كور هيچ پيام عص شود. در محل نقطه ي كور هيچ گونه فرورفتگي مشاهده نمي در محل نقطه )5
  شوند. ها هدايت مي هاي عصبي از طريق آكسون پيام

  ي كور و عصب بينايي نقش ندارد.  شكيل نقطهي مياني چشم (مشيميه) در ت دقت كنيد اليه )6
ي زرد قرار  نسبت به لكه تر باشد و در قسمت داخلي ي زرد مي سطح با لكه ي كور هم قطه، ن شكل تصوير شبكيه با دستگاه ويژه مطابق )7

هاي كتاب درسي برشي است كه از باال به چشم نگاه  تر است. دقت كنيد شكل ي كور نسبت به سمت بيني نزديك دارد. در واقع نقطه
  ي زرد قرار دارد. ي كور در سطح باالتري نسبت به لكه گفت نقطه توان نميكند نه از نيمرخ! در نتيجه  مي
  شود. كند بلكه به سمت داخل خم مي يي پس از خروج از چشم مسير مستقيم را طي نميدقت كنيد عصب بينا )8
  شود.  مي يك اليه ياخته مكعبي با فاصله كم مشاهده، نوري  گيرندههاي  در سمت خارج ياختهدر شبكيه  )9

كند و  هاي نوري برخورد مي به گيرنده هاي عصبي عبور كرده و ي ياخته نور پس از ورود به چشم و شكست پيدا كردن ابتدا از اليه )10
  .شود پيام عصبي توليد مي

تر نسبت به زجاجيه  در سطح داخل گيرنده نورهاي  نسبت به ياخته هاي عصبي ي داراي ياخته طور كه در شكل پيداست اليه همان )11
  اند. قرار گرفته

تر  هاي مخروطي بيش شوند. در لكه زرد تعداد ياخته ي ديده مياي و مخروط هاي استوانه ي نوري، ياخته ي داراي گيرنده در اليه )12
  .شود نميي نوري يافت  ي كور هيچ گيرنده تر است و در نقطه اي بيش هاي استوانه هاي شبكيه تعداد ياخته است اما در ساير بخش

  ه سمت زجاجيه!هاي گيرنده به سمت مشيميه است نه ب ي حساس در ياخته دقت كنيد كه محل قرارگيري ماده )13
ي نوري هيچ پيام  گيرندهي كور به علت نبود  در نقطه تواند تشكيل شود. اما ر اجسام ميهاي شبكيه تصوي دقت كنيد در تمام بخش )14

  شود. شود و پيام عصبي توليد مي هاي شبكيه تصوير واضح تشكيل مي شود. در ساير بخش درك تصوير توليد نمي عصبي براي
ي زرد  شود و لكه تصويري با دقت و وضوح و كيفيت باال تشكيل مي ،ي طي مخرو تر بودن گيرنده به علت بيشي زرد  در محل لكه )15

  در دقت و تيزبيني نقش دارد.
هاي مخروطي در  . ياختهندارندشوند و در تشخيص رنگ و جزئيات اجسام نقش مهمي  اي در نور كم تحريك مي هاي استوانه ياخته )16

  ريك شده و در تشخيص رنگ و جزئيات اجسام نقش مهمي دارند.تح نور زياد
 هاي گيرنده با انتهاي منشعب ياختهي نور، پيام عصبي توليد شده و توسط  هاي گيرنده در نهايت در اثر برخورد نور با ياخته )17

  شود. دهند و پيام عصبي منتقل مي سيناپس مي شبكيه ي هاي عصبي اليه ياخته
حواس پيكري بخشي از يك ياخته عصبي هاي  كه همانند گيرنده توان گفت نمي است و ي كامل ياختهي نور، يك ي حس گيرنده )18

  هستند. 
  )1(اليه ي افقي ترتيب عبارتند از: اليه شود كه به ها مشاهده مي ي مختلف از نورون اليه 4هاي عصبي شبكيه  ي داراي ياخته در اليه )19

  ) 4( اليه ي عمودي ـ اليه )3(اليه يه افقي ال - )2(اليه ي عمودي ـ اليه
هاي  هاي مختلف شبكيه نقش دارند. دقت كنيد اين نورن اند در برقراري ارتباط بين نورن صورت افقي قرار گرفته هايي كه به نورون )20

ي  ي دريافت كنند. اما نورن افقي اليهي نور پيام عصب هاي گيرنده هاي عصبي و هم از ياخته توانند هم از ساير ياخته ي اول مي افقي اليه
  .كند نمياي پيام دريافت  سوم از هيچ گيرنده

  مسير پيام عصبي: )21
  هاي افقي (اليه نورن )1  

  ) هاي افقي (اليه نورون )3     ي نور توليد پيام عصبي در گيرنده
    هاي عمودي (اليه نورن )2  
  يعصب بيناي آكسون   هاي عمودي (اليه) نورون )4    

  
  ) براي فهم مطلب به شكل توجه كنيد. معناي تشكيل سيناپس است (فلش به
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هاي  ها رگ دهند. دقت كنيد در سطح اين آكسون هم پيوسته و عصب بينايي را تشكيل مي به 4هاي عمودي اليه  آكسون نورن )22
  ها با زجاجيه در تماس هستند. شوند و اين آكسون خوني يافت مي

  ي نوري ممكن است همزمان با چند نورون سيناپس تشكيل بدهد. ابق شكل واضح است كه يك گيرندهدقت كنيد مط )23
ي  ها مانند اليه الزاماً هر آكسون موجود در شبكيه در تشكيل عصب بينايي نقش دارد، زيرا برخي آكسونگفت  توان نميدقت كنيد  )24

  !ندارنداول و دوم و سوم در تشكيل عصب بينايي هيچ نقشي 

 تست :  
  )89 –سراسري () 25تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  ........................شود،  ي چشم انسان خارج مي محلي كه عصب بينايي از شبكيه .55

  اي است. هاي استوانه ) فاقد ياخته1
  هاي نوري است. ) محتوي گيرنده2
  ي چشم قرار دارد. ي كره) در امتداد محور نور3
  بيني اهميت دارد.) در دقت و تيز4

  )95 –(سراسري خارج از كشور )32و  25تا  23هاي  صفحه - كتاب درسي(  مناسب است؟ زيربراي تكميل عبارت  ،چند مورد .56
  »...ي مياني چشم  در انسان بخشي از اليه«

  صورت شفاف و برجسته در آمده است. الف) به
  دهد. هاي عصبي تغيير وضعيت مي ب) تحت تأثير ناقل

  اند نور را همگرا نموده و بر روي عدسي متمركز نمايد.تو ج) مي
  هاي عصبي را به لوب پس سري مغز ارسال نمايد. تواند پيام د) مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ) 28تا  23هاي  صفحه -كتاب درسي(  نمايد؟ تكميل مي نادرستيطور  ي زير را به كدام گزينه، جمله .57

  »........................ ،نقش دارد ........................بخشي از چشم انسان كه در «
  قرار دارد.و دوكي شكل اي  تك هستهاي  ماهيچههاي  ياخته) بروز رنگ چشم ـ در تماس با 1
  تواند تصوير تشكيل دهد.  نمي توليد پيام عصبي حسي بينايي ـ در محل خروج عصب بينايي) 2
  شكست نور نقش مهمي دارد.  در و باشد مييت توليد و ذخيره انرژي داراي ياخته هايي با قابل) آستيگماتيسم ـ 3
  باشد.اي  مخطط و چند هستههاي  تواند محل اتصال ماهيچه ) خارج مشيميه در محافظت از چشم ـ مي4


	1-onvan-11-zist-970411
	4-chap-2q--
	5-q-fasl-2-970426-roozbahani

