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 :  1شکل

 

 نکات:

ها سطحی تر (گیرنده درد از همه گیرنده1

 باشد.و فاقد پوشش می است

 

وجود  گیرندة درد( در اطراف ریشة مو 2

دارد که در صورت تحریک شدن پیام 

 کنند.عصبی را ارسال می

 

 (!!)زمستون پرتقال زیاده(گیرندة سرما پرتقالی شکل است. 3

 

 )گالبی تابستونا میرسه!!(گیرندة گرما گالبی شکل است.  (4

 

 باشد.های دیگر به هم پیچیده میگیرنده(گیرندة لمس بر خالف 5

 

 ها عمقی تر است.گیرنده(گیرندة فشار از همه 6

 

 های چربی وجود دارند.های فشار در مجاورت سلول( اغلب گیرنده7



 

 های پوشش دار از نظر حجم:( اندازة گیرنده8

 گیرندة سرما  گیرندة گرما < گیرندة فشار <  گیرندة لمس <

  

 و ...( پردازند.)عرق( در سطح پوست منافذی وجود دارد که با محیط به تبادل مواد می9
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صلبیه قطورترین و خارجی  (1

ترین الیه چشم است.

 

ترین و داخلی شبکیه نازک (2

ترین الیه چشم است.

 

 :زجاجیهچند ویژگی  (3

ایژله -1

شفاف -2

های خونی )سیاهرگ و سرخرگ(دارای رگ -3

کند.(با عدسی در تماس مستقیم است.)فضای پشت عدسی را پر می -4



دهد.حالت کروی خود را از دست میاگر وجود نداشته باشد چشم  -5

 

چند ویژگی زاللیه: (4

همانند زجاجیه شفاف است. -1

حجم آن از زجاجیه کمتر است. -2

کنند.ها آن را ترشح میمویرگ -3

آورندة مواد غذایی و برندة مواد دفعی عدسی و قرنیه. -4

کند(با عدسی در تماس مستقیم است.)فضای جلوی عدسی را پر می  -5

 

های خونی و عصب است که فاقد هرگونه کلی محل ورود و خروج رگنقطه کور به طور  (5

باشد.گیرنده می

محل عبور نور در چشم به ترتیب: (6

قرنیه             زاللیه          مردمک         عدسی         زجاجیه         شبکیه

 

ست.های نوری دانتوان نوعی بافت عصبی حاوی نورون و گیرندشبکیه  را می (7

 

های عنبیه است.های مژکی و ماهیچهمشیمیه منشاء اصلی ماهیچه (8
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مجرای نیم دایره وجود دارد. 3در هر گوش انسان  (1

های گیجگاهی که گوش میانی، گوش درونی و بخش انتهایی گوش خارجی را استخوان (2

کنند، دارای بافتی حفره دار هستند.محافظت می

باشدگوش انسان که وظیفة جمع آوری صدا را برعهده دارد از جنس غضروف میاللة  (3

کشیدگی کمتری دارد.)کوچکتر  های سندانی و چکشیاستخوان رکابی از استخوان (4

است(

شود که فشار هوا بین گوش میانی و گوش بیرونی یکسان شود.شیپور استاش باعث می (5

هوای درون شیپور استاش هوای مرده است. (6
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ای از زبان که منطقه (1

حساس به تلخی 

است،وسیع ترین منطقه 

چشایی بوده که با 

پوشانی های دیگر همطعم

ندارد.

 

منطقة حساس به تلخی از  (2

 .تر استبه حلق نزدیک دیگر تمامی مناطق

 

ها در وسط زبان وجود دارد.کمترین حساسیت به طعم (3

 

 کند.پوشانی ایجاد میهممنطقه شوری با شیرینی و ترشی  (4

 

شود.ای تلخ دارد موجب حساسیت مناطق انتهایی زبان میآسپیرین که مزه (5
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های بویایی در سقف حفرة بینی وجود دارد.گیرنده (1

 

های پوششی دارای هسته هستند.توجه داشته باشید که در شکل باال سلول (2

باشد.منافذ ریزی می استخوان جمجمه در سقف حفره بینی دارای (3

 .هایی استهای موجود در حلزون گوش دارای مژکهای بویایی همانند گیرندهگیرنده (4

انتهای حفرة بینی به حلق راه دارد. (5

 حس بویایی و حس چشایی با یکدیگر در تعامل اطالعات هستند. (6




