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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل سوم : دستگاه حرکتی)

1. در ماهیچه ي دو سر بازو، هر تارچه .................. (با تغییر)
2) در سیتوپالسم خود هسته هاي متعدد دارد.1) توسط غشاي یاخته اي احاطه شده است.

4) در زمینه اي از بافت پیوندي قرار دارد.3) داراي تعدادي واحدهاي تکرارشونده سارکومر است.
2. مفصل بین دو استخوان ..................، از نوع لوالیی می باشد.

4) ران و نیم لگن3) ران و درشت نی2) نازك نی و ران1) نازك نی و درشت نی
3. رباط و مایع مفصلی، در بین کدام دو استخوان وجود ندارد؟

4) ران و درشت نی3) بازو و کتف2) ران و نازك نی1) ران و لگن
4. فسفولیپیدها در ساختار .................. نقش ندارند.(با تغییر)

4) شبکۀ آندوپالسمی3) سیتوپالسم2) سارکومر1) غشاي یاختۀ ماهیچه
5. کدام دو استخوان بدن، با هم در یک قسمت بدن (دست یا پا) قرار دارند؟

4) کشکک و ران3) ترقوه و نیم لگن2) زند  زبرین و نازك نی1) درشت نی و زند  زیرین
6. ماهیچه ي مورد سؤال چه نام دارد و توسط کدام به ساعد متصل شده است؟ 

1) دو سر بازو - رباط
2) دو سر بازو - زردپی
3) سه سر بازو - زردپی

4) سه سر بازو - رباط

7.  کدام دو ماهیچه در جلو و پشت بازو قرار داشته و عمل متقابل دارند؟
2) دو سر و سه سر1) سه سر و چهار سر
3) دو سر و چهار سر

 
4) سرینی و دو سر

8. در تنۀ استخوان هاي دراز سرخرگ پس از عبور از .................. وارد .................. می شود.

 
2) بافت غضروفی، بافت پیوندي1) بافت استخوانی فشرده، بافت غضروفی

 
3) بافت پیوندي، بافت استخوانی فشرده

 
4) بافت استخوانی اسفنجی، بافت استخوانی فشرده

9. استخوان بازو با استخوان .................. مفصل .................. تشکیل می دهد.
2) زند زیرین، لوالیی1) ترقوه، گوي و کاسه اي

4) کتف، لوالیی3) زند زیرین، گوي و کاسه اي
10. در انسان، محل قرار گرفتن کدام، نادرست بیان شده است؟(با تغییر)

2) مخچه، در پشت ساقۀ مغز1) تیموس، در جلوي ناي
4) کالفک، در بخش مرکزي کلیه3) ماهیچۀ دو  سر در پشت ران

11. در یک فرد، بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که .................. (با تغییر)
1) حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.

2) در مادة زمینه اي خود داراري مجاري متعدد موازي می باشند.
3) داراي فضاهاي بین سلولی اندك و رشته هاي کالژن فراوان می باشد.

4) تیغه هاي استخوانی آن به صورت نامنظم قرار گرفته اند.
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صفحه 2

12. در انسان، زردپی از بافتی تشکیل شده است که ..................
1) یاخته هاي آن، نواحی تیره و روشن پشت سرهم دارند.

2) یاخته هاي چند هسته اي با عملکرد ارادي دارد.
3) کالژن زیاد و فضاهاي بین سلولی فراوان دارد.

4) در مادة زمینه اي خودش، داراي مجاري متعدد هاورس است.
13. مجموعۀ تار ها در ماهیچۀ دلتایی انسان .................. .

2) توسط غالفی از بافت پیوندي پوشیده شده اند.1) درون یک سارکومر قرار دارند.
4) توسط شبکۀ آندوپالسمی گسترده احاطه شده اند.3) درون یک غشاي یاخته اي قرار دارند.

14. در تنۀ استخوان هاي دراز، بافت .................. مستقیمًا توسط بافت .................. احاطه شده است.(با تغییر)
2) چربی - استخوانی متراکم1) استخوانی فشرده - غضروفی

4) پیوندي - غضروفی3) استخوانی فشرده - پیوندي

 
15. در انسان، محل قرار گرفتن کدام، نادرست بیان شده است؟(با تغییر)

2) پروستات، روي مثانه1) مخچه، پشت ساقۀ مغز

 
4) ماهیچۀ چهار سر در جلوي ران3) کالفک داخل کپسول بومن 

16. تار ماهیچه اي .................. تارچۀ ماهیچه اي .................. 
1) همانند - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه شده است.

2) همانند - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه نشده است.
3) برخالف - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه شده است.

4) برخالف - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه نشده است.
17. در انسان، نوع یاخته هاي ماهیچه اي کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ «ماهیچه اي که .................. »

1) در حرکت اسپرم در میزراه نقش دارد.
2) به صورت انعکاسی، ساعد دست را باال می برد.

3) در اطراف رگی قرار دارد که داراي بیشترین سرعت جریان خون است.
4) در تنظیم نور ورودي به چشم نقش دارد.

 
18. دو استخوان .................. با یکدیگر مفصل نمی دهند.

4) ران و درشت نی3) ران و نازك نی2) درشت نی و نازك نی1) لگن و ران

 
19. در ساختار ماهیچۀ توأم در انسان، دستۀ تارها ..................

1)  توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه شده اند.
2)  را بافت پیوندي احاطه کرده است.

3) توسط غشاء پالسمایی احاطه شده اند.
4) شامل تعداد زیادي تار هستند که توسط تارچه هایی به هم متصل شده اند.

20. در بافت استخوانی که قسمت اعظم تنۀ استخوان دراز را تشکیل می دهد، ..................
1) در مادة بین یاخته اي، آمینواسید و گلوکز یافت می شود.

2) یاخته ها به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند و تیغه هایی از ماده زمینه استخوانی در بین آن ها وجود دارد.
3) یاخته هاي استخوانی به صورت دایره هاي متحدالمرکز در اطراف یک مجراي تو خالی به نام مجراي هاورس قرار گرفته اند.

4) بافت مغز قرمز استخوان حفره ها را پر کرده است.
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صفحه 3

 
21. در هر تار ماهیچه اي که در وضعیت انقباض غیر ارادي قرار دارد، .................. 

1) پروتئین هاي میوزین به کمک کلسیم به پروتئین هاي اکتین متصل اند.
2) مولکول  سبب جدایی سرمیوزین از اکتین می شود.

3) با کاهش اکسیژن نیروي انقباضی از بین خواهد رفت.
4) دستگاه عصبی خود مختار نقش اصلی را در کنترل آن دارد.

22. دربارة مقایسۀ تارهاي ماهیچۀ اسکلتی تند و کند، کدام گزینه درست است؟
1) تعداد میتوکندري در تارهاي سریع بیشتر از تارهاي کند است.

2) تارهاي کند، تعداد کم تري میوگلوبین دارند.
3) در افراد کم تحرك، تعداد تار ماهیچه اي تند بیشتر است.

4) تارهاي تند، فقط تنفس هوازي دارند.
23. در استخوان بندي بدن انسان ..................

1) در مفصل استخوان ترقوه با جناغ سینه، همانند کتف با ترقوه مایع مفصلی وجود دارد.
2) رباط هایی که در زانو قرار دارد یکی از عواملی ست که استخوان ران را در کنار استخوان درشت نی نگه می دارد.

3) یکی از استخوان هاي کف پا، پاشنه پا را می سازد.
4) در جهت طولی، ستون مهره ها از انتهاي استخوان هاي جمجمه تا سر استخوان نیم لگن امتداد یافته است.

 
24. در بافت استخوانی داراي سامانه هاي هاورس .................. 

 
1) تیغه هاي استخوانی هر سامانه به شکل منظم به دور مجراي هاورس داراي مغز استخوان قرار گرفته اند.

2) تیغه هاي استخوانی هر سامانه به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته اند. و درون این بافت مغز استخوانی وجود ندارد.

 
3) تیغه هاي استخوانی نامنظم قرار گرفته اند و بین آن ها حفره هایی وجود دارد که از رگ ها و مغز استخوان پر شده است.

 
4) تیغه هاي استخوانی از جنس نمک هاي کلسیم فقط در این بافت دیده می شود.

25. کدام جمله درست است؟
1) هر پروتئین تشکیل دهندة بافت استخوانی، کالژن نام دارد.

2) هر مفصل، داراي کپسول رشته اي است.
3) هر اندام استخوان، داراي دو نوع بافت استخوانی اسفنجی و متراکم است.
4) هر استخوان دراز، درون مجراي مرکزي خود، مغز استخوان قرمز دارد.

26. با حذف یا برداشتن .................. ممکن نیست ..................
1) استخوان هاي گوش میانی - شنیدن انجام شود.
2) معده - مغز زرد استخوان به قرمز تبدیل شود.

3) جاذبۀ زمین - تراکم استخوانی کاهش یابد.

 
4) مایع مفاصل - حرکات استخوان ها نسبت به هم بیشتر شود.

 
27. چند مورد جاي خالی را به طور مناسب تکمیل می کند؟

 
ممکن است یکی از عوارض .................. در دراز مدت، پوکی استخوان باشد.

 
الف) اختالل در ترشح صفرا                                                            ب) اختالل در ترشح برخی هورمون ها، 

 
ج) اختالل در جذب برخی یون هاي معدنی از روده                        د) اختالل در فعالیت سلول هاي استخوانی

 (1 (2 (3 (4
28. کدام سلول ها توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته دارند؟

1) سلول هاي بافت نرمی که حفرات بین تیغه هاي نامنظم استخوانی را پر کرده اند.
2) سلول هایی که سطح خارجی استخوان ها را پوشانده است.

3) سلول هاي استخوانی که درون تیغه هاي استخوانی دیده می شوند.
4) سلول هایی که در مجاري متصل کننده، مجاري هاورس وجود دارند.
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صفحه 4

 
29. ممکن نیست .................. 

1) هر استخوان نیم لگن داراي سه مفصل باشد.
 
2) استخوان نازك نی با استخوان کف پا مفصل داشته باشد.

4) هر استخوان ترقوه دو مفصل داشته باشد.3) استخوان زند زبرین با بازو مفصل داشته باشد.

 
30. کدام مورد در زمان توقف انقباض ماهیچه اتفاق می افتد؟

1) تشکیل پل هاي اتصال اکتین و میوزین
 
2) مصرف انرژي  براي انتقال کلسیم 

 
4) ایجاد یک موج تحریکی در طول غشا ماهیچه3) حرکت رو به جلو اکتین ها

 
31. در تار ماهیچه اي در حال انقباض، ممکن نیست .................. در یک سارکومر کوتاه شود.

1) فاصلۀ دو خط 
2) طول بخش هاي روشن

3) طول رشته هاي ضخیم و نازك

 
4) فاصلۀ سرهاي آزاد رشته هاي نازك در دو نیمۀ سارکومر

32. کدام یک از استخوان هاي زیر، جزو بخش محوري اسکلت انسان می باشد؟

 
1) استخوان ترقوه

 
2) استخوان چهره

 
3) استخوان لگن

 
4) استخوان کشکک

33. در کدام یک از انواع مهره داران، می توان جانور بدون بافت استخوانی یافت؟(با تغییر)
4) خزندگان3) ماهی2) پرندگان1) پستانداران

 
34. در سارکومر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی که در حال انقباض نیست .................. .

1) سر میوزین به خط  متصل است.
2) دم میوزین به خط  متصل است.

3) سر میوزین نسبت به دم آن به خط  نزدیکتر است.

4) دم میوزین نسبت به سر آن به خط  نزدیکتر است.

 
35. بافت استخوانی  .................. تیغه هاي استخوانی نامنظم و مغز  .................. دارد. 

1) فشرده – زرد
 
4) اسفنجی – قرمز3) فشرده – قرمز2) اسفنجی – زرد

 
36. در اسکلت انسان، بخش محوري  .................. بخش جانبی  .................. 

 
1) برخالف – از مغز و قلب محافظت می کند. 

 
2) برخالف – در حرکت بدن نقش دارد. 

3) همانند – داراي استخوان دراز است.
 
4) همانند – در صحبت کردن نقش دارد. 

 
37. کدام گزینه درست است؟ (با تغییر)

 
1) یاخته هاي استخوانی تا اواخر عمر، ماده زمینه ترشح می کنند.بنابراین توده استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می کند.

 
2) مغز زرد برخالف مغز قرمز می تواند یاختۀ خونی تولید کند. 

 
3) در هر استخوان دو نوع بافت استخوانی به میزان یکسان وجود دارد. 

 
4) تنۀ استخوان ران همانند انتهاي برجستۀ آن، می تواند تیغۀ استخوانی نامنظم داشته باشد. 

38. می توان گفت همۀ .................. .
1) حرکات بدن انسان، درنتیجۀ انقباض هاي بیش از  ماهیچۀ اسکلتی اتفاق می افتد.

2) ماهیچه ها، به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند.
3) ماهیچه هاي اسکلتی تحت کنترل ارادي هستند ولی بعضی از آن ها به صورت غیرارادي هم منقبض می شوند.

4) ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل هستند ولی همگی نمی توانند باعث حرکت استخوان شوند.

 
39. در بدن انسان، ماهیچۀ .................. 

 
1) دو سر بازو و دو سر ران در سطح پشتی قرار دارند.

 
2) دو سر بازو و دو سر ران در سطح شکمی قرار دارند.

 
3) دو سر بازو برخالف دو سر ران در سطح پشتی قرار دارد.

 
4) دو سر بازو برخالف دو سر ران در سطح شکمی قرار دارد.
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صفحه 5

 
40. کدام یک از جمله هاي زیر به درستی بیان شده است؟ (باتغییر)

 
1) هر جانوري که ماهیچه دارد، داراي رباط و زردپی است.

 
2) تمام یاخته هاي بافت استخوانی متراکم در سیستم هاورس شرکت دارند.

 
3) ماهیچۀ دو سر بازو از یک سمت به زند زبرین و از سمت دیگر به کتف متصل است.

4) کپسول مفصلی، رباط و زردپی، هر سه نوعی بافت پیوندي ُسست می باشند.
41. در پی بروز تنش هاي طوالنی مدت، کدام مورد زیر دور از انتظار است؟(با تغییر)

1) قدرت دستگاه ایمنی در برابر عوامل بیماري زا کاهش می یابد.
2) افزایش تنفس یاخته اي در یاخته هاي زندة بدن

3) کاهش احتمال ترشح انسولین از سلول هاي درون ریز لوزه المعده.
4) افزیش احتمال مرگ در اثر ابتال حتی به کم خطرترین بیماري هاي واگیردار.

 
42. کدام گزینه، عبارت زیر دربارة ماهیچۀ اسکلتی را به نادرستی کامل می کند؟

 
«هر  .................. از تعدادي  .................. ساخته شده است.»

2) تارچۀ ماهیچه اي – سارکومر1) تارماهیچه اي – یاختۀ ماهیچه اي
4) نوار تیره – مولکول پروتئین3) نوار روشن – مولکول اکتین

 
43. استخوانی که از یک طرف با استخوان نیم لگن و از طرف دیگر با استخوان درشت نی مفصل شده است، از چه نوع استخوانی است؟

1) استخوان هاي دراز
 
4) استخوان هاي نامنظم3) استخوان هاي پهن2) استخوان هاي کوتاه 

 
44. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
«استخوان شمارة  .................. »

 

 
- جزء استخوان هاي محوري بدن است و در تماس با ضخیم ترین پرده مننژ قرار می گیرد.  (1

 
- در مجاورت با بخشی از مغز قرار دارد که مواد اعتیادآور بیشتر بر آن اثر می گذارند.   (2

 
- در اطراف لوبی از مخ قرار دارد که با  لوب دیگر نیمکرة خود مرز مشترك دارد.  (3

 
- داراي مرز مشترك با بیش از  استخوان دیگر است.   (4

 
45. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

 
 بخش خارجی حلزون گوش، استخوانی است و جزئی از اسکلت محوري محسوب می شود.

 
 استخوان نیم لگن همانند درازترین استخوان بدن، در تشکیل سه مفصل شرکت می کند.

 
 اسکلت محوري بدن انسان سالم، در حفاظت از بخشی از هر اندام تولیدکنندة هورمون اریتروپویتین نقش دارد.

 
محل اتصال استخوان ترقوه به جناغ باال تر از محل اتصال استخوان دنده اول و استخوان جناغ قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4

 
46. کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
«ماهیچه هاي اسکلتی ..................»  

1) نوعی کنترل ارادي و تحت تأثیر اعصاب پیکري براي دهان، مخرج و پلک ها ایجاد می کنند.
2) با انجام سوخت و ساز در یاخته هاي خود باعث ایجاد گرماي زیاد می شوند.

3) با اتصال به استخوان ها فقط باعث حرکات ارادي می شوند.
4) با نوشتن و رسم شکل در برقراري ارتباط، ایفاي نقش می کنند.

 
47. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟

 
«در همۀ جانورانی که داراي اسکلت .................. هستند، ..................»

2
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صفحه 6

1) درونی - در بخش پشتی بدن آنها طنابی وجود دارد که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را تشکیل می دهد.
2) بیرونی – یاخته ها از طریق لوله هاي منشعب و مرتبط با هم، تبادالت گازي را انجام می دهند.

3) آب ایستایی - با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می کند.
4) درونی – یاخته هاي خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب می باشند.

 
48. چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟

 
«در انسان بالغ، ..................  می تواند منجر به .................. تودة استخوانی گردد.»

 
الف - افزایش میزان نمک هاي کلسیم در ماده زمینه اي استخوان - افزایش

 
ب - انجام فعالیت هاي بدنی مانند ورزش - کاهش

 
ج - مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات – افزایش

 
د - اختالل در ترشح برخی هورمون ها - کاهش

 (1 (2 (3 (4

 
49. ممکن نیست، .................. 

1) یک استخوان در بدن انسان، در تشکیل دو نوع مفصل شرکت کند.
2) در پی تاثیر نوعی هورمون بر مغز استخوان، تعداد یاخته هاي بافت پیوندي افزایش یابد.

3) شدت تغییرات تراکم استخوانی در مردان  تا  ساله، کمتر از مردان  تا  ساله باشد.
4) در صورت کاهش شدید صفرا، تراکم تودة استخوانی کاهش یابد.

 
50. چند مورد در ارتباط با همۀ ماهیچه هاي اسکلتی بدن انسان سالم و بالغ، صحیح است؟

 
الف- در پی هر تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوي غشاي نورون حرکتی، منقبض می شود.

 
ب- قطعًا قابلیت اتصال سر هاي میوزین به رشته هاي اکتین و انجام انقباض را دارند.

 
ج- فقط در حضور اکسیژن کافی می توانند تجزیه گلوکز را به طور کامل انجام دهد.

د- داراي زردپی هایی هستند که باعث اتصال آن ها به استخوان می شود.
 (1 (2 (3 (4
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل سوم : دستگاه حرکتی)

تارچه ها درون یاخته ي ماهیچه اي وجود دارند و هر تارچه داراي تعدادي سارکومر است. (هر تار ماهیچه اي از پوششی به 1.گزینه 3

 
نام غشاي یاخته اي احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد)

بین استخوان ران و درشت نی، مفصل زانو تشکیل می شود که از نوع لوالیی است. ضمنًا استخوان نازك نی در مفصل زانو 2.گزینه 3
شرکت ندارد.

رباط و مایع مفصلی در محل مفصل وجود دارند. ران با نازك نی مفصل نمی شود (سر نازك نی در باال به درشت نی تکیه 3.گزینه 2
دارد)

فسفولیپیدها از اجزاي اصلی غشاهاي یاخته اي هستند و بیشترین تعداد مولکول هاي آن ها را تشکیل می دهند. ساختار 4.گزینه 2
 سیتوپالسم سلول هاي یوکاریوت (به دلیل اندامک هاي عشادار) فسفولیپید وجود دارد. همه انواع سلول هاي جانداران به جز باکتري ها

از نوع یوکاریوت هستند. 
درشت نی و نازك نی در پا، زند زیرین و زند زبرین در دست و کشکک و ران هم در پا هستند. ترقوه و نیم لگن هم در دو 5.گزینه 4

قسمت متفاوتند.
6.گزینه 2 ماهیچههاي بازو در قسمت جلویی دو سر بازو نامیده میشود و اتصال استخوان به ماهیچه توسط زردپی انجام میگیرد.

 
7.گزینه 2 ماهیچۀ جلوي بازو، دو سر و ماهیچۀ پشت بازو، سه سر نامیده می شود که عمل متقابل دارند.

سرخرگ از بیرون ابتدا وارد بافت پیوندي می شود سپس از بافت استخوانی فشرده می گذرد. 8.گزینه 3

 
9.گزینه 2 استخوان بازو با زند زیریرن مفصل لوالیی دارد.و با کتف مفصل گوي و کاسه.

کالفک در بخش قشري کلیه قرار دارد، نه مرکزي. لولۀ پیچ خوردة دور و نزدیک نیز در بخش قشري قرار دارند. 10.گزینه 4

 
اغلب لولۀ هنله و لولۀ جمعکنندة ادرار در بخش مرکزي قرار دارد.

 
بررسی سایر گزینهها:

 
): هم تیموس و هم تیروئید در جلوي ناي قرار دارند، البته تیموس در پشت جناغ و پایینتر است. گزینۀ (

 
): مخچه، در پشت ساقۀ مغز قرار دارد. گزینۀ (

 
): ماهیچۀ چهار سر ران در جلوي و ماهیچۀ دو سر در پشت ران قرار دارد. گزینۀ (

 
بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافت اسفنجی هست که داراي تیغه هاي استخوانی نامنظم هست. 11.گزینه 4

 
بررس سایر گزینه ها:

 
): بافت اسفنجی فاقد سامانۀهاورس است و حفرات آن مملو از مغز قرمز است.  ) و ( رد گزینه هاي (

 
): فضاي بین یاخته اي اندك از ویژگی هاي بافت پیوندي نمی باشد. رد گزینۀ (

) مربوط به بافت ماهیچه اي و گزینۀ ) و ( زردپی، نوعی بافت پیوندي رشته اي است و داراي کالژن زیاد است. گزینۀ ( 12.گزینه 3

 
) مربوط به بافت استخوانی فشرده است. )

مجموعه اي از تارهاي ماهیچه اي درون یک غالف از بافت پیوندي قرار می گیرند. سایر موارد نادرست هستند. 13.گزینه 2
در تنۀ استخوان هاي دراز، بافت غضروفی وجود ندارد. تنه استخوان هاي دراز بافت استخوانی فشرده به وسیلۀ بافت 14.گزینه 3

پیوندي احاطه شده است. مغز زرد که حاوي سلول هاي چربی است که توسط بافت اسفنجی احاطه شده است.

 
پروستات، در زیر مثانه واقع است. 15.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در انسان، پشت ساقۀ مغز مخچه قرار دارد. گزینۀ (
): همین طور کالفک در نفرون ها داخل کپسول بومن قرار دارد. گزینۀ (

): ماهیچۀ چهار سر در جلوي (روي) ران قرار دارد. گزینۀ (
به هر یاختۀ ماهیچه اي، تار گویند. هر یاخته توسط غشا پالسمایی احاطه شده است. غشاء پالسمایی داراي دو الیه 16.گزینه 1

فسفولیپید است. درون هر یاخته، تعداد زیادي رشته به نام تارچه ماهیچه اي وجود دارد.
در انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچه هاي اسکلتی بازو دخالت دارند. ماهیچه هاي اطراف میزراه (براي به جلو راندن 17.گزینه 2

اسپرم ها)، ماهیچه دیواره آئورت، ماهیچه هاي عنبیه (براي تنظیم قطر مردمک) از نوع صاف می باشند.
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صفحه 7

لگن و ران به وسیلۀ مفصل گوي و کاسه و به کمک رباط ها به هم متصل می شوند و ران و درشت نی نیز به وسیلۀ مفصل 18.گزینه 3
لوالیی و به کمک رباط در محل مفصل در کنار هم قرار می گیرند اما ران و نازك نی با هم مفصل نمی دهند.

دو استخوان درشت نی و نازك نی، مفصل ثابت می دهند. این دو استخوان توسط رباط به یکدیگر متصل شده اند.
دستۀ تارها، در ماهیچه به وسیلۀ غالفی از بافت پیوندي در کنار یکدیگر قرار دارند و غالفی پیوندي مجموعۀ آن ها را 19.گزینه 2

می پوشاند.
تارها به وسیلۀ غشاء پالسمایی و تارچه ها به وسیلۀ شبکۀ آندوپالسمی احاطه شدند.

قسمت اعظم تنۀ استخوان دراز، بافت استخوانی فشرده است. در مادة زمینه اي این نوع بافت، گلوکز و آمینواسید (چون 20.گزینه 1
مواد غذایی از جمله گلوکز و آمینواسد از مویرگ هاي وسط مجراي هاورس به مادة بین یاخته  اي می آیند تا یاخته هاي استخوانی تغذیه

 
کنند) به همراه کالژن، کلسیم و سایر مواد یافت می شود درون مجراي هاورس، رگ هاي خونی قرار دارند. (پس تو خالی نمی باشند.)

) مربوط به بافت استخوانی اسفنجی است که در استخوان هاي پهن و دو سر استخوان هاي دراز دیده می شود، نه در ) و ( گزینه هاي (

 
تنۀ استخوان هاي دراز.

در هنگام انقباض تارهاي ماهیچه اي با در هم فرو رفتن پروتئین هاي اکتین و میوزین تحت تأثیر کلسیم، انقباض رخ می  21.گزینه 1

 
دهد.

 
ردسایر گزینه ها:

 
): مولکول  سبب جدایی سرمیوزین از اکتین می شود.  گزینۀ (

 
): در ماهیچه هاي صاف و قلبی با کاهش اکسیژن نیروي انقباضی کامل از بین نمی رود. گزینۀ (

): در انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچه هاي دو سر و سه سر در بازو در وضعیت غیر ارادي هستند ولی تحت کنترل اعصاب گزینۀ (

 
پیکري هستند.

افراد کم تحرك داراي تار ماهیچه اي تند بیشتري هستند.تار هاي تند انرژي خود را بیشتر (نه فقط) از راه تنفس بی  22.گزینه 3
هوازي بدست می آوردند.

23.گزینه 2

 
): با توجه به شکل.  درستی گز�نۀ (

 
 

 
بررسی سایر گزینه ها:

): هر دو مفصل استخوان تر قّوه با جناغ و کتف از نوع ثابت است و مایع مفصلی ندارد. ( نوع مفصل با توجه به شکل مشخص رد گزینۀ (

 
می شود) 

 
): پاشنه یکی از استخوان هاي مچ پا است و نه استخوان کف پا.  رد گزینۀ (

) تاکید شده تا سر استخوان لگن. ):  ستون مهره ها درون لگن نیز تا نیمه ادامه دارد در صورتی که در گزینۀ ( رد گزینۀ (

 
متن سوال در مورد بافت استخوانی فشرده یا متراکم است. 24.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:
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): درون مجراي هاوروس مغز استخوان نیست، بلکه اعصاب و رگ ها قرار دارد. رد گزینۀ (

 
): تیغه ها در بافت استخوانی فشرده به شکل منظم  و دوایر هم مرکز هستند. رد گزینۀ (

1
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صفحه 8

): نمک هاي کلسیم در هر دو بافت استخوانی دیده می شوند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 25.گزینه 3

 
): هر استخوان داراي هر دو نوع بافت استخوانی می باشد. درستی گزینۀ (

 
): در مادة زمینه اي انواعی از پروتئین ها وجود دارد از جمله، کالژن. رد گزینۀ (

 
): مفاصل ثابت، کپسول رشته اي ندارند.  رد گزینۀ (

 
): ممکن است مغز زرد باشد. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 26.گزینه 4

): استخوان هاي گوش میانی با تشدید صدا کمک به شنیدن دقیق می کنند، بدون این استخوان ها شنیدن انجام می شود اما به رد گزینۀ (

 
سختی.

 
): با برداشتن معده و کم خونی شدید ممکن است مغز زرد به مغز قرمز استخوان تبدیل شود. رد گزینۀ (

 
): با نبود جاذبۀ زمین و بی وزنی، تراکم استخوانی کاهش می یابد.  رد گزینۀ (

): مایع مفصلی باعث تسهیل در حرکت می شود و ممکن نیست با برداشتن این مایع حرکت استخوان ها آسان تر و درستی گزینۀ (

 
بیشتر شود.

 
بررسی گزینه ها: 27.گزینه 4

): درست، زیرا با اختالل در ترشح صفرا، اختالل در جذب ویتامین محلول در چربی ایجاد می شود که با کاهش ویتامین   و گزینۀ (

 
کاهش رسوب کلسیم در استخوان، احتمال پوکی استخوان بیشتر می شود.

): درست، هورون استروژن و کلسی تونین از جمله هورمون هایی هستند که باعث افزایش تراکم استخوان می شوند و اختالل گزینۀ (

 
در ترشح آن ها، می تواند یکی از علل پوکی استخوان باشد.

 
): درست، زیرا با کاهش جذب کلسیم، تراکم استخوانی کم می شود. گزینۀ (

 
): درست، زیرا با اختالل در کار سلول هاي استخوانی، ترشح مادة زمینه کاهش می یابد. گزینۀ (

منظور از سوال، سلول هاي بنیادي است که با تقسیم و تمایز خود انواعی از سلول هاي خونی را می سازد و سلول هاي 28.گزینه 1
بنیادي، درون مغز استخوان قرار دارد.

29.گزینه 2

 
 بررسی گز�نه ها:

): با توجه به شکل، هر استخوان نیم لگن با استخوان ران، با ستون مهره  گز�نۀ (

 
ها و با استخوان نیم لگن مقابل مفصل دارد.

): درشت نی و نازک نی با استخوان های مچ �ا مفصل دارند و نه با گز�نۀ (

 
استخوان های کف �ا.

 
): مطابق شکل زند زیرین و زند زبرین هر دو با بازو مفصل دارند. گز�نۀ (

): هر استخوان ترقوه �ک مفصل با کتف و �ک مفصل با جناغ سینه گز�نۀ (

دارد.

تشکیل پل هاي اکتین و میوزین، حرکت رو به جلو اکتین و ایجاد موج تحریکی در غشا ماهیچه، مربوط به زمان انقباض 30.گزینه 2
( است. (رد گزینه هاي  و  و 

 
بررسی گزینه ها: 31.گزینه 3

 
: در هنگام کوتاه شدن سارکومر، دو خط  به هم نزدیک می شوند و در نتیجه فاصلۀ این دو خط نزدیک می شود. گزینۀ 

، در هم فرو رفتن رشته هاي ضخیم و نازك بیشتر شده و بخش هایی که فقط از رشتۀ نازك و یا فقط : با نزدیک شدن دو خط  گزینۀ 

 
از رشتۀ ضخیم است کم شده و در نتیجه می توان گفت نواحی روشن ( فقط از رشتۀ نازك یا فقط از رشتۀ ضخیم است) کم شده است.
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: رشته هاي ضخیم و نازك هیچ گاه در حین انقباض کوتاه نمی شوند، بلکه فقط در هم فرو  می روند، و هم پوشانی بیشتري با هم گزینۀ 

 
پیدا می کنند.

3
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صفحه 9

 
، سرهاي آزاد رشته هاي نازك نیز به هم نزدیک شده و فاصله کم می شود.  : با نزدیک شدن دو خط  گزینۀ 

32.گزینه 2
طبق شکل روبه رو استخوان های ترقوه، لگن و کشکک جز اسکلت جانبی ولی استخوان چهره جز اسکلت

 
محوری است.

 
در بین مهره داران ماهی هاي غضروفی مثل کوسه ماهی، استخوان ندارند و به جاي آن غضروف دارند. مهره داران 33.گزینه 3

مربوط به بقیه گزینه ها، اسکلت استخوانی دارند.

 
هم در حالت استراحت و هم در حالت انقباض ماهیچه ها، سرهاي میوزین نسبت به دم آنها به خط  نزدیکترند. 34.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- دسته هاي اکتین به خط  متصل اند نه میوزین.  رد گزینۀ  و 

 
- دم میوزین نسبت به سر آن از خط  دورتر می باشد. رد گزینۀ 

در بافت اسفنجی، تیغه ها به طور نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بین آنها حفره هایی وجود دارد که توسط رگ  35.گزینه 4

 
ها و مغز استخوان پر شده است. 

 
رد سایر گزینه ها: 36.گزینه 1

 
- بخش جانبی نسبت به محوري در حرکت نقش بیشتري دارد.  گزینۀ 

 
- استخوان ها دراز در بخش جانبی قرار دارند.  گزینۀ 

 
- بخش محوري در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نقش دارد.  گزینۀ 

سطح درونی تنۀ استخوان ران مانند انتهاي برآمدة آن می تواند استخوان اسفنجی با تیغه هاي استخوانی نامنظم داشته 37.گزینه 4

 
باشد. 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها

 
- یاخته هاي استخوانی تا پایان عمر ماده استخوانی ترشح می کنند ولی پس از پایان سن رشد میزان تولید کم می شود. گزینۀ 

 
- مغز قرمز یاخته هاي خونی تولید می کند.  گزینۀ 

 
- میزان و محل قرارگیري هر نوع بافت استخوانی در استخوان هاي مختلف، متفاوت است.  گزینۀ 

 
): بسیاري از حرکات بدن انسان، در نتیجۀ انقباض بیش از  ماهیچۀ اسکلتی اتفاق می افتد. گزینۀ ( 38.گزینه 3

 
): بسیاري از ماهیچه ها، به صورت جفت باعث حرکت اندام ها می شوند. گزینۀ (

 
): انعکاس ها، نمونه اي از انقباض هاي غیر ارادي ماهیچه هاي اسکلتی هستند. گزینۀ (

 
): بعضی از ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل نیستند. مانند بنداره خارجی روده که به استخوان متصل نیست. گزینۀ (

39.گزینه 4
ماهیچۀ دو سر بازو در سطح شکمی و دو سر ران در سطح پشتی قرار دارد.

4z

Z

12Z

4z

2
3
4

1
2
3

1600
2
3
4

آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شد



3/2/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=1097189;details=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%… 13/17

صفحه 10

جهت حرکت

جهت حرکت

جلو بازو
پشت بازو

ماهیچۀ پشت بازو در حال انقباض و ماهیچۀ جلوي بازو
در حال استراحت

ماهیچۀ جلو بازو در حال انقباض و ماهیچۀ پشت بازو
در حال استراحت

40.گزینه 3

 
: جانوران بی مهره هم دارای ماهیچه هستند اما رباط و زردپی ندارند. گز�نۀ 

: طبق شکل روبه رو، تعدادی از �اخته های استخوانی مربوط به استخوان متراکم در مجاورت گز�نۀ 

 
بافت پیوندی خارجی وجود دارند. این �اخته ها در سیستم هاورس شرکت ندارند.

:ماهیچۀ دو سر بازو از �ک طرف به زند زبرین و از سمت د�گر هردو زردپی آنها به کتف متصل گز�نۀ 

 
است.

 
: کپسول مفصلی، رباط و زرد پی هر سه بافت پیوندي رشته اي هستند. گزینۀ 

 
در پی بروز تنش هاي طوالنی مدت، هورمون کورتیزول افزایش می یابد. هم چنین سیستم ایمنی ضعیف می شود. 41.گزینه 3

 
. یاخته هاي بیگانه خوار پوست، بخشی از سیستم ایمنی هستند.

 
. با افزایش کورتیزول، قند خون باال می رود و تنفس یاخته اي در یاخته هاي زنده بدن افزایش می یابد.

. بخش قشري به تنش هاي طوالنی، با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا می دهد. این هورمون گلوکز خوناب را افزایش می دهد و با

 
افزایش گلوکز خوناب، احتمال ترشح انسولین افزایش می یابد.

 
. با تضعیف سیستم ایمنی ابتال به کم خطرترین بیماري هاي واگیر، سبب افزایش احتمال مرگ می شود.

 
. هر تار ماهیچه اي یک یاختۀ ماهیچه اي است. 42.گزینه 1

 
. هر تارچۀ ماهیچه اي از تعداد زیادي سارکومر تشکیل شده است.

 
. در هر نوار روشن تعدادي مولکول اکتین وجود دارد.

 
. در هر نوار تیره تعدادي مولکول اکتین و میوزین وجود دارد که جنس همۀ آنها پروتئین است.

 
بررسی گزینه ها:  43.گزینه 1

استخوان ران از یک طرف با استخوان نیم لگن و از طرف دیگر با استخوان هاي درشت نی مفصل شده است. استخوان ران از استخوان 

 
هاي دراز محسوب می شود.

. شمارة  استخوان پس سري است. این استخوان جز استخوان هاي پهن است. در زیر این استخوان ضخیم ترین 44.گزینه 2

 
بخش پردة مننژ قرار دارد.

 
. مواد اعتیاد آور بر بخشی از سامانۀ لیمبیک بیشترین تاثیر را دارد. استخوان شمارة  با لیمبیک در تماس نیست.

. شمارة  استخوان گیجگاهی است. این استخوان در اطراف لوب گیجگاهی قرار دارد و لوب گیجگاهی  با  لوب دیگر مرز مشترك

 
دارد.

 
. استخوان آهیانه شمارة  است و با بیش از  استخوان دیگر مرز مشترك دارد.
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صفحه 11

مفصل ثابت

 

 
هر چهار مورد صحیح است. 45.گزینه 4

 
مورد اول. بخش خارجی حلزون گوش استخوانی است و بخشی از اسکلت محوري محسوب می شود.

مورد دوم. استخوان نیم لگن در مفصل با ران ، نیم لگن دیگر و مهره ها شرکت دارد. استخوان ران نیز با نیم لگن، درشت نی و کشکک

 
مفصل دارد. 

 
مورد سوم. کبد و کلیه، هورمون اریتروپویتین ترشح می کنند. دنده ها در حفاظت از بخشی از این دو اندام نقش دارند.

 
مورد چهارم. محل اتصال ترقوه به جناغ باال تر از محل اتصال دندة اول به جناغ است. 

. ماهیچۀ اطراف دهان، انتهاي مخرج و پلک ها، ماهیچۀ مخطط است. این ماهیچه ها به غیر از موارد انعکاس داراي 46.گزینه 3

 
فعالیت ارادي هستند. ماهیچه هاي اسکلتی تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکري هستند.

 
. فعالیت سوخت و ساز در یاخته هاي ماهیچه اي باعث ایجاد گرماي زیادي می شود که می تواند در حفظ دماي بدن موثر باشد.

 
. ماهیچه هاي اسکلتی در ایجاد حرکات غیرارادي مثل انعکاس ها نیز نقش دارند.

. یکی از وظایف ماهیچه هاي اسکلتی این است که با نوشتن یا رسم شکل در برقراري ارتباط نقش ایفا کنند.
. مهره داران داراي اسکلت درونی استخوانی هستند. همۀ مهره داران در بخش پشتی بدن داراي طناب نخاعی هستند 47.گزینه 2

 
که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را ایجاد می کند.

. حشرات و سخت پوستان نمونه اي از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند. حشرات داراي لوله هاي منشعب و مرتبط با هم هستند

 
که تبادالت گازي از طریق آن ها انجام می شود.

 
. اساس حرکت در همۀ جانوران یکسان است. براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.

 
. مهره داران، گردش خون بسته دارند. بنابراین یاخته هاي خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب قرار گیرند.

48.گزینه 2

 
عامل

 
تأثیر بر تراکم و توده استخوان

افزایش میزان نمک هاي کلسیم ماده زمینه اي
 
( افزایش تراکم (

 
فعالیت بدنی مانند ورزش

 
( افزایش تراکم (

 
مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات

 
( کاهش تراکم (

)اختالل در ترشح برخی هورمون ها کاهش تراکم (
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افزایش وزن

 
( افزایش تراکم (

 
کاهش کلسیم غذا و مصرف نوشابه

 
( کاهش تراکم (

 
استفادة کمتر از استخوان (حالت وزنی)

 
( کاهش تراکم (

کمبود ویتامین 
 
( کاهش تراکم (

 
  با توجه به جدول فوق، فقط موارد «الف» و «د» درست هستند.

افزایش میزان نمک هاي کلسیم در مادة زمینه اي استخوان و انجام فعالیت هاي ورزشی سبب افزایش تودة استخوانی می شود. مصرف

 
نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات، هم چنین اختالل در ترشح برخی هورمون ها سبب کاهش تودة استخوانی می شود.  

 
بنابراین موارد الف و د صحیح و موارد ب و ج نادرست می باشد.

+

−

−
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صفحه 12

. استخوان هایی در بدن وجود دارند که در دو سمت خود با استخوان هاي دیگر مفصل می شود. مثًال استخوان بازو از 49.گزینه 3

 
باال با کتف و از پایین با زند زیرین و زند زبرین مفصل می شود. 

. با تاثیر هورمون اریتروپویتین بر یاخته هاي بنیادي مغز قرمز استخوان، تعداد یاخته هاي خونی که نوعی یاخته بافت پیوندي هستند

 
افزایش می یابد.

 
. شدت تراکم استخوانی در مردان  تا  سال برابر با مردان  تا  ساله است.

. در صورت کاهش شدید صفرا جذب ویتامین  که یک ویتامین محلول در چربی است نیز کاهش می یابد. کاهش ویتامین  سبب

 
کاهش جذب کلسیم و در نتیجه کاهش تراکم تودة استخوانی می شود. 

 
موارد (ب) و (ج) صحیح است. 50.گزینه 2

 
بررسی تک تک موارد:

الف) جمله نادرست) تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوي غشا در دو حالت در نورون اتفاق می افتد، یک حالت، زمانی که
پتانسیل استراحت به پتانسیل عمل تبدیل شود (زمانی که نورون حرکتی تحریک می شود) و زمانی که پتانسیل عمل به پتانسیل

 
استراحت تبدیل شود. 

دقت کنید گاهی اوقات نورون حرکتی مهار شده و اختالف پتانسیل دو سوي غشاي آن تغییر می کند، اما انقباضی در ماهیچه مشاهده

 
نمی شود. 

ب) جمله درست) همه ماهیچه ها می توانند منقبض شوند. با اتصال پروتئین هاي میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط  سارکومر

 
به هم نزدیک می شوند، نزدیک شدن خطوط  باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل کاهش طول ماهیچه می شود. (انقباض) 
ج)جمله درست) در ماهیچه ها تجزیه گلوکز هم در شرایطی که اکسیژن کافی باشد و هم در فعالیت هاي شدید که اکسیژن کافی به

ماهیچه ها نمی رسد انجام می شود. (تجزیه گلوکز به صورت بی هوازي) اما ماهیچه ها براي تجزیه کامل گلوکز قطعا به اکسیژن نیاز

 
دارند.

 
د) جمله نادرست)همه ماهیچه هاي اسکلتی با استخوان در اتصال نیستند، نظیر بندارة خارجی انتهاي مخرج.
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