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بـین،   افـراد نزدیـک  . افتـد  هاي نوري چشم مـی  ي گیرنده شود، بنابراین تصویر اشیایی نزدیک، پشت صفحه     می
تـرین بخـش چـشم در جلـوي      خارجی. اند بین ند و بر عکس افراد نزدیکخوبی ببین توانند به اجسام دور را نمی 

  .شود می چشم به قرنیه تبدیل

   درست است؟مقابلکدام گزینه در مورد شکل  -531
  .کنند ي چشم محافظت می ها از کره این سلول) 1  
  .هاي نوري در اتاق تاریکند ها گیرنده این سلول) 2  
  .شود بینی نمی اري نزدیکها باعث بیم کاهش تعداد این سلول) 3  
  .شود افزایش تعداد این سلول ها باعث دوربینی می) 4  

  بینی است؟ آسیب به کدام قسمت چشم، عامل اصلی بیماري دوربینی و نزدیک -532
  هرسه) 4  ها گیرنده) 3  قرنیه) 2  صلبیه) 1  

  ........قرنیه  -533
  .هاي مخروطی است ي سوم است که حاوي گیرنده قسمتی از الیه) 1  
  .ي دوم است که حاوي رنگدانه است قسمتی از الیه) 2  
  .ي چشم است که حاوي رنگیزه است ترنی الیه قسمتی از درونی) 3  
  .است ي چشم است که برآمده ترین الیه قسمتی از بیرونی) 4  

  ........بینی  در نزدیک -534
  .شود تصویر اجسام نزدیک درون صلبیه تشکیل می) 1  
  .شود  صلبیه تشکیل میتصویر اجسام دور بیرون) 2  
  .شود تصویر اجسام نردیک بیرون صلبیه تشکیل می) 3  
  .شود تصویر اجسام دور درون صلبیه تشکیل می) 4  

  ........ي چشم  بخش حاوي رنگدانه -535
  .ي نوري قراردارد هاي حاوي گیرنده درون الیه) 2  .هاي نوري قراردارد بین صلیبه و گیرنده) 1  
  .فرستد هاي عصبی را به مخ می پیام) 4  . قرارداردي صلبیه بیرون الیه) 3  

   است؟نادرستکدام جمله  -536
  .هاي چشم عامل ارثی دارند ي بیماري همه) 1  
  .ي پیام حسی بینایی است کننده ي سوم دریافت الیه) 2  
  .ي بیرونی در جلو برآمدگی دارد الیه) 3  
  .تفسیر شکل اجسام با مخ است) 4  


