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زیست یازدهم فصل دوم پرش تستی

با تقسیم بندي گیرنده ها براساس نوع محرك، گیرنده هاي حساس به کاهش  در آئورت را با کدام گیرنده نمی توان در یک گروه قرار داد؟ - 1

روي پاي جیرجیرك  جوانۀ چشایی گاو سقف بینی انسان  پاي مگس 

O2

هر گیرندة حسی پیکري ..................  - 2

در انتهاي خود، پوششی از بافت پیوندي دارد. قطعًا در پوست قرار دارد.

در پوست، بخشی از یک یاخته عصبی است.  در حضور طوالنی مدت محرك، پیام هاي عصبی کم تري تولید می کند.  

کدام جمله درست است؟ - 3

یاخته هاي مژك دار گیرنده هاي تعادلی در مجاري نیم دایره در تماس با مایع درون مجاري نیم دایره هستند. 

در یک فرد ایستاده، استخوان رکابی پایین تر از مجاري نیم دایره قرا گرفته است. 

تمام بخش هاي گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شوند.

استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.

ماهیچۀ .................. نقش اصلی را در تنظیم قطر مردمک ایفا می کند. - 4

صاف عنبیه  صاف قرنیه  مخطط عنبیه  مخطط قرنیه

گیرنده هایی که سازش پیدا نمی کنند، .................. .  - 5

می توانند در پاسخ به هر نوع محرك حسی، تحریک شوند.  فقط در پوست و دیوارة سرخرگ ها قرار دارند. 

از پایانۀ آزاد دندریت تشکیل شده است.  جزء گیرنده هاي حواس ویژه است. 

در پوست انسان، گیرندههاي درد .................. - 6

دندریتهاي محصور در بافت پیوندي دارند. تنها با ضربههاي مکانیکی شدید تحریک میشوند.

دندریتهاي قرار گرفته در عمق پوست دارند. با محركهاي شدید متفاوتی تحریک می شوند.

اطالع دادن وضعیت قسمتهاي مختلف بدن به دستگاه عصبی مرکزي، وظیفهي کدام گیرنده است؟ - 7

گیرندهي مکانیکی موجود در ماهیچههاي اسکلتی گیرندههاي مکانیکی دیواره ي رگ ها

گیرندهي موجود در هیپوتاالموس گیرندههاي درد و حرارت موجود در پوست

گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده درد در دیواره سرخرگ ها، گیرنده هاي فشار در پوست، گیرندة حساس به وضعیت در - 8
کپسول پوشانندة مفاصل به ترتیب جز حواس ..................

ویژه- ویژه- پیکري- پیکري پیکري- ویژه- پیکري- ویژه ویژه - پیکري- پیکري- ویژه   پیکري- پیکري- پیکري- پیکري

الف
ب

در طرح مقابل (گیرنده ي حسی پوست انسان) «الف» و «ب» به ترتیب کداماند؟ - 9

بافت پوششی ـ آکسون بافت پیوندي ـ دندریت

بافت پوششی ـ دندریت بافت پیوندي ـ آکسون
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همگی جمالت درست است به جز .................. - 10

پرتوهاي نوري که از قرنیه می گذرند، واگرا می شوند. 

پرتوهاي نور در برخورد با چشم، به ترتیب از قرنیه، زاللیه، سوراخ مردمک، عدسی و زجاجیه عبور می کنند. 

زاللیه هم در جلو و هم در پشت عنبیه قرار دارد.

ماهیچه هایی که به سطح خارجی کرة چشم متصل هستند، اسکلتی و ماهیچه هایی که درون کرة چشم قرار دارند، صاف هستند.

باتوجه به شکل هاي مقابل، کدام گزینه جملۀ زیر را نادرست تکمیل - 11
می کند؟«بخش شمارة  .................. معادل بخش .................. در مغز انسان است که

در انسان در  ..................  نقش دارد.»

یک - «ب» - تنظیم حالت بدن و تعادل

دو - «ج» - تنظیم حرکات دیافراگم

سه - «الف» - پردازش اطالعات حسی و حرکتی

چهار - متصل کنندة بخش «د» به قسمت هایی از قشر مخ - درك احساس رضایت

کدام یک از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟ - 12

هر جوانۀ چشایی انسان، از سلول هاي عصبی تشکیل شده است.

سلول هاي گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی از مژك هایی با اندازة نا برابر تشکیل شده اند.

بیشتر یاخته هاي مجاري نیم دایره انسان فاقد زوائد مژکی در بخش رأسی خود هستند. 

بخشی از گیرنده هاي بویایی که در آن هسته جاي دارد، در میان یاخته هایی پوششی قرار دارد. 

در رابطه با تنظیم قطر مردمک کدام گزینه جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 13
«در نور  ..................  ماهیچه هاي  .................. عنبیه، ..................  و قطر مردمک  .................. »

کم، با تحریک سمپاتیک ـ شعاعی ـ منقبض می شوند ـ کاهش می یابد.  زیاد، با تحریک پاراسمپاتیک ـ شعاعی ـ منقبض می شوند ـ کاهش می یابد. 

کم، کلسیم شبکۀ آندوپالسمی ـ حلقوي ـ افزایش یافته ـ افزایش می یابد.  زیاد، کلسیم شبکۀ آندوپالسمی ـ حلقوي ـ افزایش یافته ـ کاهش می یابد. 

وقتی شبکیه عقب تر از محل همگرایی پرتوهاي نور باشد، شخص مبتال به .................. است و نیاز به عدسی .................. دارد. - 14

نزدیک بینی - همگرا  دوربینی - واگرا  دوربینی - همگرا  نزدیک بینی - واگرا 

زجاجیه در چشم انسان .................. - 15

مواد غذایی را براي سلولهاي گیرندة نوري در شبکیه فراهم میکند.

مایعی شفاف است که فضاي پشت عدسی را پر میکند.

بخشی است که از یک سمت در مجاورت شبکیه و در سمت دیگر مجاور عدسی قرار دارد. 

با خون در ارتباط است و در تغذیۀ  سلول هاي قرنیه نقش دارد.

افراد نزدیک بین .................. افراد دوربین .................. - 16

برخالف - اجسام دور را نمی بینند.

برخالف - ممکن است حجم زجاجیه بیشتري نسبت به شرایط طبیعی چشم داشته باشند.

برخالف - فاصلۀ بین عدسی تا شبکیه کاهش یافته است.

برخالف - پرتوهاي نوري اجسام نزدیک، جلوي شبکیه متمرکز می شود.

در انسان، کدام ویژگی یاخته هاي تمایز یافته اي است که مستقیمًا توسط مولکول هاي بو، تحریک می شوند؟ (با تغییر) - 17

با آکسون هاي بلند نورون هاي لوب بویایی در ارتباط هستند.  داراي زوائد یاخته اي همگی با طول برابر در ساختار خود می باشد.

تغییري در پتانسیل الکتریکی یاخته هاي لوب بویایی ایجاد می کنند. مادة مخاطی را در بخش فوقانی حفرات بینی ترشح می نمایند.
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هر گیرندة .................. در آدمی  .................. . - 18

شنوایی - پیام هاي عصبی شنوایی را به ترتیب پس از خروج از گوش به تاالموس ها و سپس قشر مخ ارسال می کند.

حسی- با تغییر یافتن شکل گیرنده، نفوذپذیري غشا به یون ها تغییر خواهد کرد.

مژك دار- در حواس ویژه دیده می شود.

حسی- در ساختار اندام ویژه اي مستقر شده است.

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟  - 19
«در یک فرد مبتال به  ..................   زمانی که  ..................  »

دوربینی ـ پرتوهاي نور در پشت شبکیه متمرکز می شود، ماهیچه هاي مژکی منقبض هستند.

نزدیک بینی ـ پرتوهاي نور در جلو شبکیه متمرکز می شوند ماهیچه هاي مژکی منقبض هستند.

دوربینی ـ فرد از نور کم به نور زیاد می رود، مقدار کلسیم شبکه آندوپالسمی ماهیچه هاي شعاعی افزایش می یابد.

نزدیک بینی ـ فرد از نور زیاد به نور کم می رود، مقدار کلسیم ماده زمینه سیتوپالسم ماهیچه هاي حلقوي کاهش می یابد.

اعصاب ..................  با تحریک عضالت  .................. ، سبب  ..................   شدن مردمک می شوند. - 20

سمپاتیک – حلقوي - گشاد پاراسمپاتیک – حلقوي – تنگ پاراسمپاتیک  شعاعی  گشاد سمپاتیک - شعاعی – تنگ

محل درك رنگ و دیدن جزئیات اشیا در .................. می باشد. - 21

نقطۀ کور سلول هاي مخروطی و استوانه اي لکۀ زرد

کدام جمله نادرستی را بیان می کند؟ - 22

بخشی از دندریت که درون پوشش گیرندة فشار قرار دارد داراي غالف میلین است.

گیرنده اي که داراي پوششی چند الیه وانعطاف پذیر است می تواند درون بافت چربی قرار داشته باشد. 

محرك مشابهی وجود ندارد که سبب تغییر پتانسیل الکتریکی گیرنده هاي پوست و سرخرگ ها شود. 

درون زردپی گیرنده هایی وجود دارد که مشابه آن در کپسول مفصلی نیز وجود دارد.

پردة صماخ پاي جیرجیرك مانند .................. به طور مستقیم با گیرندة مکانیکی در تماس است. - 23

مایع درون مجاري نیم دایره رشتۀ عصبی جوانۀ چشایی انسان مادة ژالتینی در بخش دهلیزي  پردة صماخ گوش انسان

کدام در ارتباط با گوش انسان صحیح است؟ - 24

استخوان گیگجگاهی فقط از بخش هاي گوش میانی و درونی محافظت می کند.

پشت پردة صماخ بخشی پر از هوا وجود دارد.

استخوان سندانی از بخش بزرگ خود به استخوان رکابی متصل می شود.

درون بخش حلزونی برخالف مجاري نیم  دایره سلول هاي مژك دار وجود دارد.

نور براي ورود به چشم، در رسیدن به لکۀ زرد در چند مورد از موارد زیر دچار شکست می شود؟  - 25
الف) زاللیه      ب) قرنیه           ج) عنبیه          د) مردمک        هـ) زجاجیه         ز) شبکیه           ي) عدسی

  6534

قرنیۀ چشم .................. - 26

در تماس مستقیم با مایعی شفاف می باشد.

حاوي سلول هایی است که مواد دفعی این سلول ها به طور مستقیم به خون وارد می شود.

سطح کامًال صاف و کروي قرنیه می تواند یکی از علل آستیگماتیسم باشد. 

سلول هایی دارد که توانایی تولید و ذخیره گلیکوژن را دارند.
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کدام مورد میتواند جملۀ زیر را تکمیل کند؟ «گیرندههاي فشار در پوست ..................» - 27

داراي پوشش چند الیه اي از یاخته هایی است که فضاي بین یاخته اي آنها بسیار کم است. 

نمی تواند در بین یاخته هاي چربی مشاهده شود. 

اگر در معرض محرك ثابت قرار گیرند، پیام کمتري به مغز ارسال می کنند.

نسبت به بقیۀ گیرنده ها به بافت پوششی سطح پوست، نزدیک ترند.

چند مورد جملۀ روبه رو را به طور صحیحی تکمیل می کند؟ «به طور معمول، در یک فرد، ماهیچه هاي بین مشیمیه و عنبیه  ..................  »  - 28
الف) دي اکسید کربن تولید می کنند. 

ج) در تمرکز پرتوهاي نور روي شبکیه نقش دارند.  
ب) با انقباض خود باعث ضخیم تر شدن عدسی می شوند. 

د) توسط مایع شفاف جلوي عدسی تغذیه می شوند.

1234

چند مورد از گیرنده هاي زیر با مواد شیمیایی تحریک می شوند؟ - 29

2

3

4

5

همه پیام هاي بینایی از چشم چپ انسان، ..................  - 30

در محل کیاسماي بینایی به نیمکره راست می روند.  قبل از کیاسماي بینایی از نهنج می گذرند.

در محلی از مخ پردازش نهایی می شوند که با مخچه تماس فیزیکی دارد. پس از تقویت در مادة سفید نیمکرة مقابل، پردازش می شوند.

در فرد نزدیک بین قطر عدسی چشم با دیدن اجسام .................. . - 31

دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است. نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است.

دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است. نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است.

به طور معمول همۀ یاخته هاي ..................  در کرة چشم انسان .................. - 32

عصبی ـ قادرند انرژي پرتوهاي نور را به پیام عصبی تبدیل کنند.

ماهیچه اي ـ تحت تأثیر اعصاب خودمختار در تنظیم میزان نور ورودي به چشم نقش دارند.

عصبی ـ قادرند اطالعاتی در مورد رنگ و جزئیات اجسام را به مغز ارسال کنند.

ماهیچه اي صاف ـ از اعصاب خود مختار تأثیر می پذیرند.

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ «الیه خارجی چشم انسان می تواند  ..................  »  - 33
الف) مواد دفعی خود را توسط مایع شفاف جلوي عدسی وارد خون کند. 

ب) در همگرایی و متمرکز کردن نور روي شبکیه نقش داشته باشد. 
ج) داراي سلول هاي سازنده کالژن و االستیک باشد. 

د) با الیۀ رنگ دانه دار و پر از مویرگ خونی چشم در تماس باشد.
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در نور زیاد .................. - 34

ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه توسط اعصاب سمپاتیک منقبض می شوند.

ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه به حالت استراحت در می آیند.

با کمک انقباض ماهیچه هاي تنگ کنندة عنبیه، از ورود نورهاي اضافی به داخل کرة چشم جلوگیري می شود.

همانند نور کم، سلول هاي استوانه اي شکل عنبیه با خطوط تیره و روشن، در تغییر اندازة مردمک نقش دارند.

ج

د

ب

الف کدام گزینه دربارة شکل زیر نادرست است؟ - 35

«الف» بافتی است که از یاخته ها، رشته هاي پروتئینی و مادة زمینه اي تشکیل شده است. 

فضاي درون «ب» پر از مایع است. 

 «ج» داراي گیرندة مکانیکی است.  

 «د» در تحریک یاخته هاي مجاري نیم دایره نقش دارد.

با کج شدن و چرخش سر آدمی در جهتی خاص، در  .................. ،  .................. صورت می گیرد. - 36

نوعی گیرندة مکانیکی حلزون گوش - تغییر پتانسیل  نوعی گیرندة مکانیکی مجاري نیم دایره - تغییر پتانسیل 

نوعی گیرندة تاژك دار حلزون گوش - تحریک  نوعی گیرندة تاژك دار - مجاري نیم دایرة تحریک 

ممکن نیست  .................. - 37

در بینی هستۀ گیرنده هاي حس بویایی در مجاورت سلول هاي پوششی دیده شود.

پیام عصبی بویایی در پیاز بویایی مغز تفسیر شود.

از یکی از منافذ موجود در استخوان جمجمه آکسون هاي یاخته هاي بویایی عبور کنند.

پیام عصبی تولید شده در گیرندة بویایی بر درك مزة غذا تأثیر بگذارد.

مژك هاي گیرنده هاي  .................. - 38

شیمیایی موجود در خط جانبی ماهی ها، از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارند.

شیمیایی موجود در موهاي حسی پاهاي مگس، از طریق منفذ با محیط بیرون ارتباط دارند.

چشایی انسان، از طریق منفذ، با ذرات غذاي حل شده در بزاق در ارتباطند.

بویایی انسان، پس از تحریک، پیام هاي بویایی را به لوب هاي بویایی مغز می برند.

کدام گزینه در مورد گیرنده هاي بویایی انسان به درستی بیان شده است؟ - 39

در تمام سطوح حفرة بینی، توسط مولکول هاي بودار هواي تنفسی تحریک می شوند.

بدون عبور از حفرات استخوان جمجمه، پیام عصبی را به مغز ارسال می کنند.

آسه هاي بلند آن ها پیام بویایی را به قشر مخ می رسانند.

تحریک آن ها پس از تماس مولکول هاي بودار با مژك ها رخ می دهد.

کدام گزینه از ویژگی هاي حلقه اي است که بین مشیمیه و عنبیه قرار گرفته است؟ - 40

تحت تأثیر اعصاب پاراسمپاتیک قطر مردمک را کاهش می دهند. بخشی از الیۀ میانی چشم است که یاخته هاي چند هسته اي دارد.

در کاهش قطر عدسی و دیدن اشیاء دور نقش دارد. با ماده اي ژله اي در فضاي جلوي عدسی در تماس است.

فردي براي اصالح بینایی خودش از عدسی واگرا استفاده میکند. وقتی این شخص عینکش را بر میدارد، تصویر اشیاي .................. شبکیه تشکیل - 41
خواهد شد.

دور ، در پشت نزدیک ، در جلوي دور ، بر روي نزدیک ، بر روي
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کدام گزینه در مورد گوش انسان نادرست است؟ - 42

پردة دریچۀ بیضی از یک طرف با هوا و از طرف دیگر با مایعی در تماس است. 

پردة صماخ برخالف استخوان رکابی پایین تر از مجاري نیم دایره قرار دارد. 

آسۀ یاخته هاي عصبی حسی حلزون گوش، پیام ها را به مغز هدایت می کند.  

استخوان سندانی همانند استخوان چکشی باالتر از استخوان رکابی قرار دارد. 

در رابطه با شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟ - 43

در محلی که با شمارة  نشان داده شده، بیشترین تعداد گیرنده وجود دارد. 

شمارة  از جلو با زجاجیه و از پشت با مشیمیه مجاور است. 

رگ هاي خونی که در شمارة  نشان داده شده از نقطۀ  منشعب شده است. 

دندریت هاي بینایی از نقطۀ  خارج می شوند. 

2

3

13

2

فردي دوربین، بدون عینک زیر نور خورشید در حال مشاهدة پرندگان در حال پرواز است: .......... - 44

ماهیچه هاي مژکی او در حال انقباض هستند. عدسی چشم او کروي و قطور است.

تصویر پرندگان جلوي شبکیۀ او تشکیل می شود. ماهیچه هاي عنبیه او تحت  تأثیر اعصاب پاراسمپاتیک هستند.

کدام گزینه درست است؟ - 45

عصب تعادلی از بخش حلزونی گوش خارج میشود.

غدههاي درون ریز مجراي گوش، مادة موم مانندي ترشح میکنند.

سلولهاي مژك دار گوش درونی توسط محرك هاي مکانیکی تحریک میشوند.

سلولهاي مژك دار مجاري نیم دایره پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.

گیرنده هاي  .................. - 46

حسی، یاخته یا بخشی از یاخته اند که همواره اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل می کنند.

تماسی و گیرنده هاي دمایی، نمی توانند با هم در یک بخش از بدن وجود داشته باشند.

مکانیکی مرتبط با حواس پیکري، عالوه بر تماس، فشار و ارتعاش داراي محرك هاي دیگري نیز هستند.

حس پیکري داراي دندریت آزاد، همانند گیرنده هاي داراي پوششی پیوندي در الیۀ بیرونی پوست دیده می شوند.

کدام مورد، دربارة سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرة چشم انسان می شود، صحیح است؟ - 47

در مجاورت داخلی ترین الیۀ کرة چشم منشعب می شود. ناحیۀ وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

انشعابات انتهایی آن به پردة شفاف چشم وارد می شود. انشعابات آن در مجاورت مایعی غیر شفاف و ژله اي قرار دارد. 

مکان کدام گیرنده، نادرست است؟ - 48

گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها گیرندة شیمیایی در برخی سرخرگ ها

گیرندة مکانیکی در کپسول پوشانندة مفصل  گیرندة حس وضعیت در پوست 

در مغز ماهی .................. مغز انسان  .................. - 49

برخالف- مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد.   برخالف- عصب بینایی، در سطح پشتی مغز دیده می شود.  

همانند- لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی دارد.   همانند- مخ بیشترین حجم بخش مغز را نشان می دهد.  
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الف

پیام هاي ایجاد شده در کدام گزینه به بخشی از مغز با حرف «الف» در شکل مشخص شده منتقل می شود؟ - 50

- اولین محل همگرایی  نور در چشم انسان، درست .................. 51

در سطح خود آنزیم لیزوزیم دارد. در پشت خود، مادة زجاجیه دارد.

در پشت خود با عدسی چشم تماس دارد. در سطح خارجی خود مایع زاللیه دارد.

حرکت مایع درون مجاري نیمدایرة گوش درونی با تحریک گیرندههاي مژك دار مکانیکی، باعث .................. نورونهایی میشود که در نهایت به - 52

عصب ..................  تبدیل میگردند.

خروج ناگهانی  از ـ شنوایی  ورود  ناگهانی به درون ـ شنوایی

خروج  ناگهانی از ـ تعادلی ورود  ناگهانی  به درون ـ تعادلی

Na
+

K
+

Na
+

K
+

ارتعاش پرده صماخ گوش  .................. - 53

باعث ایجاد پیام در عصبی می شود که به مخچه می رود.

سبب ایجاد پتانسیل عمل در سلول هاي مژك داري می شود که مژك هاي آن با فاصله یک میکرومتري از یکدیگر قرار دارند.

با به ارتعاش در آوردن گیرنده هاي مکانیکی گوش درونی باعث هدایت پیام عصبی در عصب شنوایی می شود.

باعث ارتعاش در استخوان هایی می شود که در آن ها سامانه هاورس یافت می شود.

در چشم فردى که تصاویر واضحى از اجسام در نقاط نزدیک روي پردة شبکیه تشکیل نمی گردد؛ ممکن نیست .................. - 54

مشکل تطابقى بر اثر افزایش سن پدید آمده باشد.  نیاز به اصالح عدم یکنواختی انحناي قرنیه یا عدسی باشد. 

حجم مادة شفاف پر کنندة بخش پشتى کرة چشم کاهش یافته باشد.  فاصلۀ قرنیه تا محل خروج عصب بینایى افزوده شده باشد.

بخش رنگین الیۀ میانی چشم در انسان هاي مختلف، .................. - 55

پر از یاخته هاي مخروطی است که به تشخیص جزئیات اجسام کمک می کند. با تغییر قطر عدسی تصویر را بر روي شبکیه متمرکز می کند.

داراي عضالتی است که تحت تأثیر اعصاب خود مختار تغییر قطر می دهند. با مادة ژله اي ُزجاجیه ارتباط مستقیم دارد. 

چند مورد درست است؟  - 56
الف) همگرایی عدسی چشم تحت تأثیر ماهیچه اي با یاخته هاي دوکی شکل براي دیدن اجسام نزدیک تغییر می کند. 

ب) بخش رنگین چشم داراي مادة حساس به نور است. 

ج) لکۀ  زرد در امتداد محور نوري کرة چشم است و سلولهاي استوانهاي ندارد.

صفر 123 مورد  مورد  مورد 
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کدام مورد دربارة گیرنده هاي حسی جانوران درست است؟ - 57

دندریت هاي چند گیرندة حسی تشخیص مزه درون یک موي حسی قرار دارند. 

گیرنده هاي صدا در جیرجیرك مجاور دورترین مفصل پا نسبت به بدن قرار گرفته اند.

هر جانوري که چشم مرکب دارد، قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش است.  

هر ماري در تاریکی قادر به تشخیص شکار زنده در اطراف خود است.

++ ++------

در رابطه با گیرنده اي که در تصویر مقابل می بینید کدام گزینه نادرست است؟ - 58

هنگام حرکت، مغز را ازچگونگی قرار گیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم مطلع می کند. 

با ایجاد سازش باعث می شود مغز اطالعات مهم تري را پردازش کند.

محرك این گیرنده، می تواند سبب تحریک گیرنده هاي درد شود.

محل قرارگیري آن ها در پوست می تواند بین بافت سنگ فرشی چند الیه و بافت چربی باشد. 

کدام عبارت جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان، در یاخته هاي مژك دار .................. » - 59

حفره بینی نوعی کانال پروتئینی دارد که اتصال مولکول هاي بودار باعث بازشدن آن ها می شود.

بخش حلزونی گوش جهت حرکت ماده ژالتینی و مژك ها عکس یکدیگر است.

جوانه هاي چشایی نوعی یاخته عصبی تمایزیافته سبب تولید پیام عصبی بر اساس محرك هاي شیمیایی می شود.

بخش دهلیزي گوش در سراسر طول مجراهاي دهلیزي مستقر هستند.

کدام گزینه در ارتباط با گیرنده هاي حواس پیکري نادرست است؟ - 60

گیرنده هاي مرتبط با هیپوتاالموس در تنظیم تب، در برخی سرخرگ هاي بزرگ و پوست جاي دارند.  

ترکیب ایجاد شده در فعالیت بی هوازي ماهیچه توأم، گیرنده هاي حسی فاقد سازش را تحریک می کند.

در ماهیچه سه سربازو، گیرنده هاي حسی حساس به طول ماهیچه در بیش از یک ناحیه قرار دارند.  

در نتیجۀ سازِش برخی از آن ها، در طول نورون حسی عصب، پتانسیل عمل کمتري در گره رانویه ایجاد می شود.  
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