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1. نوع کدام مفصل با مفاصل دیگر، متفاوت است؟

4) ران و درشت نی انسان3) مفصل آرنج2) بازو و شانۀ انسان1) مفصل زانو

2. 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

3. 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.

4. در یک فرد، بخش عمدة تنۀ استخوان زند زبرین از بافتی تشکیل شده است که، .................. (با تغییر)
1) حفرات متعدد آن، مملو از مغز قرمز است.

2) فضاهاي بین یاخته اي اندك و رشته هاي کالژن فراوان دارد.
3) در ماده ي زمینه اي خود داراي مجاري متعددي است.

4) یاخته هاي آن به صورت پراکنده و نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

5. در انسان، تغییرات کلسیم بر فرآیند .................. بی تأثیر است.(با تغییر)
2) کوتاه شدن سارکومرها1) تشکیل لخته در محل زخم 

4) جذب فعال گلوکز از روده3) ترشحی غدة تیروئید

6. در استخوان ران انسان:(با تغییر)
1) بافت غضروفی، بخش تنه را پوشانده است.

2) مغز قرمز، مجاري هاورس را پر کرده است.
3) بیشتر تنه، از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است.

4) در تنه سامانه هاي هاورس، بافت اسفنجی و حفرة مرکزي را احاطه کرده است.

 
7. کدام بیان نادرست است؟(با تغییر)

در ماهیچۀ دلتایی، هر تارچه ..................
2) داراي تعداد توالی سارکومري می باشد.1) در غالفی از بافت پیوندي قرار دارد.

4) توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه شده است.3) فقط متشکل از رشته هاي نازك و ضخیم می باشد.

8. 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

9. در انسان، محل قرار گرفتن کدام، نادرست بیان شده است؟(با تغییر)
2) مخچه، در پشت ساقۀ مغز1) تیموس، در جلوي ناي

ری4) کالفک، در بخش مرکزي کلیه3) ماهیچۀ دو  سر در پشت ران
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10. کدام گزینه می تواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل کند؟(با تغییر)

براي ساخته شدن ماهیچه هاي دو سر بازوي انسان، .................. 

 
الف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد.

ب) مجموعه اي از تارها در یک غشا پالسمایی قرار می گیرند.

 
ج) فقط به حضور تارهاي ماهیچه اي تند نیاز می باشد.

د) شبکۀ آندوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه می کند.
4) ج ـ د3) ج ـ ب2) الف ـ د1) الف ـ ب

11. فسفولیپیدها در ساختار .................. نقش ندارند.(با تغییر)
4) شبکۀ آندوپالسمی3) سیتوپالسم2) سارکومر1) غشاي یاختۀ ماهیچه

12. 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.

 
13. 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 

14. کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«نوعی بافت استخوانی که .................. »

1) داراي تیغه هاي استخوانی نامنظم می باشد، یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي تولید می کند.
2) اغلب یاخته هاي خونی را تولید می کند، می تواند داراي رگ هاي خونی و مغز استخوان باشد.

3) داراي مجاري متعدد موازي می باشد، داراي یاخته هایی منشعب می باشد.
4) درونی ترین بخش تنۀ استخوان بازو را تشکیل می دهد، از اجتماع سامانه هاي هاورس تشکیل شده است.

15. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟ 
1) در بخش  یاخته هایی در تماس با غشاي پایه وجود دارند.

، داراي رشته هاي پروتئینی کالژن در مادة زمینه اي خود می باشد. 2) بخش  همانند بخش 
3) یاخته هاي هدف هورمون کلسی تونین فقط در بخش  یافت می شوند.

4) در فرد بالغ و سالم، یاخته هاي بنیادِي تولید کنندة یاخته هاي ایمنی اختصاصی، در بخش 
یافت نمی شوند.

16. باتوجه به فعالیت یک یاختۀ ماهیچه اي دو سر بازوي انسان، به دنبال ورود کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی آن، طوِل ..................
می شود.(با تغییر)

 
2) بخش روشن همانند سارکومر، کوتاه1) سارکومر برخالف بخش تیره، کوتاه 
4) رشته هاي اکتین همانند سارکومر، بلند3)  سارکومر همانند بخش روشن، بلند

 
17. دربارة جانورانی که  .................. دارند، می توان گفت  .................. 

1) واحدهاي مستقل بینایی در چشم خود – براي حرکت نیازمند ساختارهاي اسکلتی استخوانی و ماهیچه اي هستند.
2) اسکلت بیرونی – اندازة بدن شان از حد خاصی فراتر نمی رود.

3) اسکلت درونی – کلیه هاي آن ها داراي ساختار و عملکرد متفاوتی نسبت به هم است.
4) طناب عصبی پشتی – ارتباط شیمیایی بین یاخته ها برخالف ارتباط شیمیایی بین افراد مشاهده می شود.
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18. دربارة انقباض ارادي هر ماهیچه اي با یاخته هاي چند هسته اي می توان گفت  .................. (با تغییر)
1) تارهاي داراي راکیزة زیاد، انرژي خود را فقط از روش هوازي و با سوختن گلوکز به دست می آورند.

2) هر تار داراي میوگلوبین کمتر، همواره با تولید مقادیر زیاد الکتیک اسید سبب تحریک گیرنده هاي درد می شود.
3) هر دو نوع تار سفید و قرمز در این فعالیت نقش دارند.

4) به دنبال انقباض هاي طوالنی مدت و شدید، در فعالیت پروتئین هاي یاخته هاي ماهیچه اي اختالل ایجاد می شود.

 
19. کدام عبارت دربارة اسکلت جانوران درست است؟

1) در حشرات برخالف عروس دریایی، اسکلت داراي نقش حفاظتی نیست.
2) ساختار استخوان پرندگان، بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.

3) در اسکلت کوسه ماهی برخالف اسکلت پرندگان، غضروف وجود دارد.
4) حلزون برخالف عروس دریایی، اسکلت آب ایستایی دارد.

20. 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) افزایش میزان یون سدیم خوناب

4) افزیش احتمال مرگ در اثر ابتال حتی به کم خطرترین بیماري هاي واگیردار.

 
21. در رابطه با اعمال استخوان ها در بدن انسان نمی توان گفت هر .................. . 

1) استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه ها نقش دارد، در ذخیرة مواد معدنی نیز مژثر است.

 
2) استخوان داراي قابلیت ذخیرة کلسیم، در حفاظت از اندام هاي درونی بدن نقش دارد.

 
3) استخوانی که در پوکی استخوان دچار آسیب می شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.

4) دو استخوان زند زیرین و زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارند.

 
22. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ (با تغییر)

 
الف) در اطراف مجراي مرکزي استخوان بازو، بافت اسفنجی داراي مغز استخوان مشاهده می شود.

 
ب) بیشتر مغز زرد موجود در مجراي مرکزي سامانه هاي هاورس، از بافت پیوندي چربی تشکیل شده است.

 
ج) در پی تخریب گروهی از یاخته هاي پوششی مخاط معده، مغز زرد استخوان می تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

د) مصرف کوکائین عالوه بر آزادي دوپامین در سامانه کناره اي مغز، باعث آزاد شدن کلسیم از یاخته هاي بافت استخوانی نیز می شود.
ه) مصرف الکل سبب اختالل در عملکرد ماهیچه هاي اسکلتی می شود.

 (1 (2 (3 (4

 
23. نمی توان گفت .................. .

 
1) در بیشتر مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند.

2) در گروهی از مفصل ها کپسولی از جنس بافت پیوندي رشته اي، استخوان ها را در محل مفصل احاطه نمی کند.
3) رباط ها همانند زردپی و کپسول مفصلی به کنار یکدیگر ماندن گروهی از استخوان ها کمک می کنند.

4) سر استخوان ها در محل همۀ مفصل ها، غضروفی است.

24. بالفاصله بعد از اتصال ناقل هاي عصبی به گیرنده هاي سطح تار ماهیچۀ اسکلتی، .................. رخ می دهد.
1) اتصال سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین

2) کم شدن فاصلۀ دو خط  نسبت به یکدیگر
3) ایجاد موج تحریکی در طول غشاء یاختۀ عصبی

4) آزاد شدن یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی
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25. چند مورد از موارد زیر در رابطۀ با ساختار استخوان دراز به درستی بیان نشده اند؟

الف) رگ هاي خونی توانایی عبور از بافت پیوندي خارجی این استخوان را ندارند.

 
ب) بافت اسنفجی فقط در انتهاي برآمدة این استخوان دیده می شود.

ج) مجراي مرکزي هر سامانۀ هاورس فقط داراي سرخرگ و عصب است.
د) مادة زمینه اي این استخوان فاقد مادة آلی می باشد.

 (1 (2 (3 (4

26. دربارة ماهیچه هاي اسکلتی یک فرد بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر)
«در هر تارچه .................. هر تار ماهیچه اي، .................. ممکن نیست.»

1) برخالف - وجود اندامک هایی براي تنفس یاخته اي
2) همانند - مشاهدة رشته هاي پروتئینی میوزین و اکتین در ساختار آن

3) برخالف - اتصال ناقل هاي عصبی به گیرنده هاي ویژة خود
4) همانند - ساخت و ترشح رشته هاي پروتئینی مادة زمینه اي بافت پیوندي

27. افزایش وزن .................. مصرف دخانیات، باعث .................. می شود.

 
1) همانند - پوکی استخوان

 
2) برخالف - کاهش تراکم استخوان

4) برخالف - افزایش تراکم استخوان3) همانند - محکم تر شدن استخوان

28. 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.

29. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه از ویژگی هاي بخش مشخص شده با عالمت «؟» می باشد؟ 

1) نقش اصلی را در کنار هم ماندن استخوان ها ایفا می کند.
2) با تولید ماده اي باعث کاهش اصطکاك می شود.

3) در هر نوع مفصلی مشاهده می شود.
4) از جنس بافت ماهیچه اي می باشد.

 
30. چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟

«یاخته هاي ماهیچه اي کند .................. یاخته هاي ماهیچه اي تند .................. »

 
الف) همانند - در همۀ ماهیچه هاي اسکلتی بدن قرار دارند.

 
ب) برخالف - براي کارهاي استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده اند.

ج) برخالف - بیشتر انرژي خود را به روش بی هوازي به  دست می آورند.

 
د) همانند - داراي میتوکندري و میوگلوبین هستند.

 (1 (2 (3 (4

31. چند مورد از استخوان هاي ذکر شده به ترتیب از راست به چپ مربوط به «اسکلت جانبی» و «اسکلت محوري» هستند؟
الف- استخوان ران           ب- استخوان هاي چهره               ج- زند زیرین               د- درشت نی          ه- جناغ

 -  (1 -  (2 -  (3 -  (4
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32. در هنگام انقباض سارکومرها .................. حالت استراحت آن ها ..................

2) همانند - طول بخش هاي روشن و تیره ثابت می ماند.1) همانند - طول رشته هاي نازك و ضخیم ثابت می ماند.
4) برخالف - طول رشته هاي نازك و ضخیم کاهش می یابد.3) برخالف - طول بخش هاي روشن و تیره کاهش می یابد.

 
33. کدام عبارت در ارتباط با تراکم تودة استخوانی در زنان و مردان صحیح است؟

1) کاهش میزان تراکم استخوان در سنین  تا  سال در زنان بیش از مردان است.

 
2) بیش ترین شدت تغییرات تراکم استخوان در بازة  ساله در زنان، بین سنین  تا  سال است.

3) کم ترین شدت تغییرات تراکم استخوان در بین دهه هاي مختلف از  تا  سالگی مربوط به مردان است.
4) افزایش احتمال شکستگی وابسته به میزان تراکم استخوان در مردان بیش تر از زنان هم سن آن ها است.

34. دربارة همۀ ماهیچه هاي تحت کنترل دستگاه عصبی پیکري، کدام گزینۀ زیر نادرست می باشد؟(با تغییر)
1) در ساختار آن بافتی با فضاي بین یاخته اي اندك هم مشاهده می شود.

2) تارهاي سازندة آن، از نظر سرعت انقباض می تواند متفاوت باشند.
3) همانند هیپوتاالموس می توانند در حفظ دماي بدن انسان نقش داشته باشند.

4) مولکول هاي میوزین موجود در آن داراي دو زنجیره هستند.

 
35. در .................. 

1) حرکت عروس دریایی، اسکلت جانور فاقد نقش است.

 
2) جانوران، اساس حرکت مشابه است.

 
3) حلزون ها، اسکلت تنها در حفاظت از جانور نقش دارد.

4) حرکت همۀ مهره داران، اسکلت استخوانی قطعًا داراي نقش است.

 
36. تار ماهیچه اي اسکلتی .................. 

 
1) کند، مقدار زیادي هموگلوبین دارد.

 
2) تند، براي شنا کردن ویژه شده است.

3) کند، بیشتر انرژي خود را به روش بی هوازي به دست می آورد.
4) تند، با ورزش کردن به نوع کند تبدیل می شود.

 
37. 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.

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

38. در یک تار ماهیچه اي اسکلتی، زمانی که یون هاي کلسیم در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، نمی توان
گفت .................. .(با تغییر)

1) طول سارکومر کوتاهتر می شود و دو خط   به هم نزدیکتر می شود.
2) پروتئین هاي اکتین در دو نیمۀ هر سارکومر به یکدیگر نزدیک می شوند.

3) طول پروتئین هاي میوزین کوتاهتر می شود و آنها به خط  نزدیکتر می شوند.
4) طول بخش تیره تغییر نمی کند، ولی طول بخش روشن کوتاهتر می شود.

39. کدام گزینه، دربارة شکل مقابل نادرست است؟ 

 
» می تواند از بین برود. ، شمارة « 1) در افراد مبتال به 

»، در بسیاري از ماهیچه هاي بدن یافت می شوند. 2) یاخته هاي شمارة «

 
» رشتۀ عصبی، همواره فعال است. 3) پروتئین انتقال دهندة سدیم - پتاسیم در بخش شمارة «

» با افزایش سطح غشاي یاختۀ سازندة آن همراه است. 4) آزاد شدن ناقل عصبی در بخش شمارة «
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40. همزمان با .................. فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر هر ماهیچۀ اسکلتی، قطعًا .................. می شود.

1) افزایش - سر پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین  متصل
2) کاهش - استخوان متصل به آن، مقدار زیادي، جابه جا

 
3) کاهش - یون کلسیم با مصرف  به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده
4) افزایش - فاصلۀ سر میوزین هاي سارکومرهاي مجاور از یکدیگر، بیشتر

 
41. می توان گفت همۀ .................. .

1) ماهیچه هاي بدن، هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند.
2) انرژي مورد نیاز تارهاي ماهیچه اي کند، به روش هوازي تامین می شود.

3) تارهاي ماهیچه اي کند و تند داراي میتوکندري، هسته و میوگلوبین هستند.
4) انرژي مورد نیاز تارهاي ماهیچه اي تند، از راه تنفس بی هوازي تامین می شود.

 
42. در سارکومر ماهیچۀ ُسِرینی، هر رشتۀ پروتئینی .................. 

1) که به مولکول  متصل می شود، در پی انقباض ماهیچه، به خط  اتصال می یابد.
، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد. 2) متصل به خط 

3) موجود در بخش روشن، با کوتاه تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه می گردد.
4) موجود در بخش تیره، می تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد.

43. کدام عبارت زیر صحیح نیست؟
1) زردپی ماهیچۀ ذوزنقه اي همانند زردپی ماهیچۀ سینه اي به استخوان ترقوه متصل است.

2) زردپی ماهیچۀ سه سر بازو همانند زردپی ماهیچۀ دو سر بازو به استخوان کتف متصل است.
3) ماهیچه هاي اسکلتی کنترل کنندة دریچه هاي بدن، به صورت ماهیچه هاي حلقوي بخش هاي مختلف لولۀ گوارش را از هم جدا می 

کنند.
4) هر تار ماهیچه اي که فقط انقباض غیرارادي دارد، می تواند توسط رشته عصبی دستگاه عصبی خودمختار تحریک شود.

44. 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.

45. به هنگام انقباض هر نوع ماهیچۀ بدن انسان، همواره .................. (با تغییر)
1) جابه جایی استخوان صورت می گیرد.

2) همراه با نزدیک شدن سارکومرهاي تشکیل دهنده تارچه است.
3) وجود ناقل هاي عصبی، براي انجام این عمل ضروري است.

4) این فعالیت با مصرف انرژي صورت می گیرد.

 
46. در استخوان ران .................. . 

1) بافت اسفنجی در انتهاي برآمد استخوان، برخالف تنۀ آن وجود دارد.
2) سامانه هاي هاورس داراي مغز قرمز استخوان می باشند.

3) رگ هاي خونی یک مجراي هاورس با رگهاي خونی مجراي هاورس دیگر می تواند مرتبط باشد.
4) خارجی ترین سطح تنۀ این استخوان داراي تیغه هاي متحدالمرکز است.
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47. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
«در جانوران داراي اسکلت .................. قطعًا .................. »

 
1) بیرونی - چشم از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل شده است.

 
2) درونی - بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده است.

3) آب ایستایی - براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.
4) داخلی از جنس غضروف - طناب عصبی پشتی وجود دارد.

 
48. در افرادي که .................. .

1) به فضا سفر می کنند، تراکم استخوان افزایش می یابد.
2) دچار افزایش وزن می شوند، تراکم استخوان افزایش می یابد.

3) کمبود ویتامین  دارند، تراکم استخوان کاهش می یابد.
4) حدود  سال سن دارند، تراکم استخوان از افراد  ساله بیشتر است.

 
49. استخوان .................. .

1) بند انگشت شست دست برخالف استخوان هاي مچ، کوتاه است.
2) جمجمه برخالف استخوان مهره، داراي بافت استخوانی فشرده است.

3) نیم لگن در اتصال استخوان ران به تنه نقش دارد.
4) نازك نی در محل زانو با استخوان ران مفصل دارد.

50. شکل مقابل، دو نوع از مفاصل بدن را نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟ 
1) استخوان ها در مفصل نوع  می توانند سالیان زیادي در مجاور هم لیز بخورند.

2) سر استخوانها در محل هر دو نوع مفصل توسط نوعی بافت پیوندي پوشیده شده است.
3) ماهیچۀ سرینی در اطراف مفصلی نوع  قرار دارد.

4) بیشتر مفاصل بدن به صورت شکل هاي مقابل هستند.

51. کدام گزینه در ارتباط با تنۀ اسخوان ران، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
بافت استخوانی اسفنجی .................. بافت استخوانی فشرده .................. .

1) همانند - داراي رشته هاي پروتئینی و مواد معدنی در مادة زمینه اي است که یاخته هاي استخوانی را در بر گرفته است.
2) برخالف - نمی تواند در تماس مستقیم با بافت پیوندي پوشانندة سطح خارجی استخوان قرار گیرد.

3) برخالف - فاقد محلی جهت تولید یاخته هاي خونی است.
4) همانند - داراي رگ هاي خونی تغذیه کننده است.

52. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

 
در .................. قطعًا .................. .

1) فرد مبتال به پوکی استخوان - برخی از استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند.
2) مردان - میانگین تراکم استخوان نسبت به زنان، از  تا  سالگی، در هر سن باالتر است.

3) بازه سنی  تا  سال - تغییرات تراکم استخوان در زنان بیشتر از مردان است.
4) یک فرد سالم - مدتی پس از شکستگی استخوان نیم لگن، بهبودي حاصل می شود.

53. در یک مرد  ساله، در صورت کمبود هورمون .................. می توان .................. را مشاهده نمود.

 
1) رشد - کاهش رشد طولی استخوان هایی داراي مغز زرد استخوان

2) مترشحه از غدة رومغزي در پایین برجستگی هاي چهارگانه - اختالل در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي
3) هاي مترشحه از بخش مرکزي غدة فوق کلیه - افزایش شدید قطر ناي و نایژه ها

4) پروالکتین - اختالل در فرایندهاي دستگاه تولید مثل
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54. کدام عبارت درست است؟

 
1) شکستگی استخوان نمی تواند در اثر حرکات معمول بدن باشد.

 
2) ویتامین ها در رسوب کلسیم درون استخوان نقشی ندارند.

 
3) تراکم تودة استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد.

4) در مجراي هاورس بافت فشرده، مغز قرمز وجود دارد.

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

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

1) نوعی کنترل ارادي براي دهان، مخرج و پلک ها ایجاد می کنند.
2) می توانند در حفظ دماي بدن مؤثر باشند.

3) با انقباض خود همۀ حرکات بدن را ایجاد می کنند.
4) با ایجاد حرکات چهره در برقراري ارتباط، ایفاي نقش می کنند.

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

4) اسفنجی – قرمز3) فشرده – قرمز2) اسفنجی – زرد1) فشرده – زرد

 
57. در بدن انسان .................. نوع استخوان و .................. نوع بافت استخوانی داریم.

 -  (1 -  (2 -  (3 -  (4

58. کدام عبارت درمورد ماهیچه هاي انسان درست است؟
1) ماهیچۀ روي بازو برخالف ماهیچۀ زیر بازو، ساعد را از بازو دور می کند.
2) ماهیچۀ توأم مانند ماهیچۀ چهار سر ران، در سطح پشتی بدن قرار دارد.

3) ماهیچۀ سرینی مانند ماهیچۀ سینه اي، در هم ایستایی بدن نقش دارد.
4) ماهیچۀ دلتایی برخالف ماهیچۀ سه سر بازو، در برقراري ارتباط نقش دارد.

59. تمام ماهیچه هاي اسکلتی در بدن انسان .................. . 
1) به صورت جفت کار می کنند.

2) باعث حرکت استخوان ها می شوند.

 
3) دو نوع یاختۀ ماهیچه اي تند و کند دارند.

4) به دلیل آرایش خاص پروتئین ها، مخطط هستند.

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

 
1) استخوان ترقوه

 
2) استخوان چهره

4) استخوان کشکک3) استخوان لگن

61. 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

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

 
63. دنده ها با کدام استخوان ها می توانند مفصل شوند؟

4) ترقوه و جناغ3) مهره ها و کتف2) جناغ و مهره ها1) جناغ و کتف
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64. در اسکلت انسان، بخش محوري  .................. بخش جانبی  .................. 

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

 
2) برخالف – در حرکت بدن نقش دارد. 

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

 
65. مغز قرمز استخوان  .................. مغز زرد،  .................. 

 
1) همانند – فضاي درون استخوان اسفنجی را پر می کند. 

 
2) همانند – در تشکیل یاخته هاي خونی نقش ندارد. 

4) برخالف – مجراي مرکزي استخوان دراز را پر می کند. 3) برخالف – در کم خونی شدید افزایش می یابد. 

 
66. کدام در مورد ماهیچۀ دلتایی نادرست است؟

 
1) لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم، به  نیاز دارد.

2) بازگشت یون هاي کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی با تولید  همراه است.
3) در انقباض ماهیچه، فاصلۀ مولکول هاي میوزین تا خط  افزایش می یابد.

4) ماهیچه ها در انقباض هاي طوالنی از انرژي اسیدهاي  چرب استفاده می کنند.

 
67. هر یاختۀ ماهیچه اي اسکلتی در انسان،  .................. 

 
1) ظاهري شبیه به یاخته هاي ماهیچه اي صاف دارد.

 
2) در سطح خود براي ناقل هاي عصبی گیرنده دارد.

4) انرژي خود را همواره به روش هوازي به دست می آورد.3) نواري از جنس بافت پیوندي ُسست به نام زرد پی دارد.

 
68. کدام نادرست است؟ 

1) محل اتصال استخوان هاي جمجمه به یکدیگر، فاقد غضروف است. 

 
2) نوع بافت پیوندي رباط ها و کپسول مفصلی یکسان است. 

 
3) در محل زانو استخوان درشت نی با استخوان ران مفصل می شود. 

4) مفصل بخش هاي پهن استخوان هاي مهره با یکدیگر از نوع لوالیی است. 

 
69. کدام مورد درست است؟

 
1) بخش محوري اسکلت برخالف بخش جانبی، نقشی در حرکات بدن ندارد.
2) استخوان کشکک برخالف جناغ، از سطح شکمی انسان قابل مشاهده است.

 
3) استخوان هاي مهره مانند جمجمه، از نوع نامنظم هستند.

4) در حفره هاي استخوانی اسفنجی مانند مجاري هاورس، رگ خونی وجود دارد.

70. چند مورد به کنار هم ماندن استخوان ران و درشت نی کمک می کند؟

 
الف) غضروف مفصلی

ب) کپسول مفصلی

 
ج) رباط

 
د) زردپی

ه) ماهیچۀ سه سر
 (1 (2 (3 (4

71. تارهاي ماهیچه اي کند .................. تارهاي ماهیچه اي تند، .................. .
1) برخالف - در بلند کردن وزنه نقش اساسی دارند.

 
2) برخالف - تنفس هوازي دارند.

 
3) همانند - داراي میوگلوبین هستند.

4) همانند - سریع خسته می شوند.
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72. 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. 

 
73. کپسول مفصلی .................. رباط .................. .

 
1) همانند - از جنس بافت پیوندي رشته اي است.

2) برخالف - به کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کند.

 
3) همانند - در تمام انواع مفصل ها وجود دارد.

4) برخالف - داراي رشته هاي کالژن است.

74. 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.

75. کدام یک از جمله هاي زیر در مورد استخوان هاي انسان به نادرستی بیان شده است؟

 
1) در شنیدن، تکلم و جویدن فقط استخوان هاي محوري نقش دارند.

2) در مفصل زانو فقط سه استخوان کشکک و درشت نی و ران شرکت می کنند.

 
3) استخوان کشکک با انتهاي استخوان ران مفصل شده است.

4) همۀ دنده ها با ستون مهره ها و جناغ مفصل شده اند.

76. با توجه به شکل زیر کدام عبارت درست است؟ 

 
1) «الف» بر خالف «ج» نوعی بافت پیوندي است. 

2) در «الف» برخالف «هـ» گیرندة حس وضعیت وجود دارد. 
3) مایع درون «د» توسط بخش «الف» ترشح می شود. 

4) «هـ» همانند «ج» فاقد مادة زمینه اي است. 

 
77. کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)

1) دیافراگم مانند ماهیچۀ بین دنده اي خارجی، از یاخته هایی با یک هسته تشکیل شده است.

 
2) دیافراگم مانند ماهیچۀ بین دنده اي داخلی، تحت کنترل اعصاب پیکري است.

3) ماهیچۀ بین دنده اي خارجی برخالف دیافراگم، همواره غیر ارادي منقبض می شود.
4) براي انقباض دیافراگم برخالف ماهیچۀ بین دنده اي داخلی، وجود یون کلسیم ضروري است.

 
78. کدام عبارت در مورد ماهیچه هاي اسکلتی انسان درست است؟ (با تغییر)

 
1) ماهیچۀ سرینی مانند ماهیچۀ دلتایی در مجاورت مفصل گوي و کاسه قرار داد.

2) هنگامی که ساعد از بازو فاصله می گیرد، ماهیچۀ سه سر در حال استراحت است.

 
3) هر ماهیچه با زردپی خود به یک استخوان متصل هست.

4) هرتار ماهیچه اي از مجموعۀ چند یاختۀ ماهیچه اي تشکیل شده است.

 
79. در یک یاختۀ ماهیچه اي دو سر انسان، در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست، طول .................. 

2) سارکومر همانند طول میوزین، کوتاه می شود.1) سارکومر برخالف طول اکتین، کوتاه می شود.
4) اکتین همانند طول میوزین، بلند می شود.3) سارکومر برخالف طول اکتین، بلند می شود.
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80. شکل مقابل بخشی از .................. بوده و عالمت سؤال، .................. است. 

1) سامانۀ هاورس - تیغه ي استخوانی
2) سامانۀ هاورس - مغز استخوان

3) استخوان اسفنجی - تیغه ي استخوانی
4) استخوان اسفنجی - مغز استخوان

81. 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.

82. در انسان محل قرار گرفتن کدام درست بیان شده است؟
2) پروستات، روي مثانه1) پیلور، سمت راست بدن

4) ماهیچۀ دو سر، روي ران3) کالفک، درون هرم هاي کلیه

83. در یک مرد سالم، کلسیم شبکۀ آندوپالسمی در فعالیت .................. نقش ندارد.
2) بندارة خارجی مثانه برخالف کپسول بومن1) پیلور همانند بندارة داخلی مثانه

4) میزراه برخالف میزناي3) دریچۀ میترال همانند قرنیه

84. در بدن یک فرد بالغ، .................. (با تغییر)
1) اختالل در فعالیت ماهیچه هاي اسکلتی بدن، می تواند ناشی از اختالل در دستگاه درون ریز بدن باشد.

2) به هنگام انقباض انواع ماهیچه ها، همواره ناقلین عصبی، به غشاي یاختۀ ماهیچه متصل می شوند.
3) در سر پهن تر استخوان بازو، فقط رباط یکی از استخوان هاي ساعد، به سطح استخوان بازو متصل می شود.

4) در بافت استخوانی متراکم، هر مجراي هاورس حاوي سرخرگ هاي تغذیه اي به همراه مغز استخوان می باشد.

85. چند مورد از موارد زیر عبارت  داده شده را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در انسان سالم و بالغ .................. »

 
الف) ماهیچۀ پشت ران همانند ماهیچۀ جلوي بازو، دو سر نامیده می شود..

 
ب) ماهیچۀ شکمی همانند ماهیچۀ دیافراگم در بازدم عمیق مؤثر است.

 
ج) ماهیچۀ دلتایی برخالف ماهیچۀ ذوزنقه  از هر دو سطح پشتی و شکمی مشاهده می شود.

 
د) ماهیچۀ چهار سر بر خالف ماهیچۀ سه سر از هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است.

 (1 (2 (3 (4

86. کدام مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان سالم و بالغ .................. »(با تغییر)
1) سر استخوان نازك نی بیشتر از بافتی تشکیل شده که فاقد رگ هاي خونی است.

2) سر استخوان ران در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که قابلیت انعطاف پذیري دارد.
3) تنه ي استخوان ران بیشتر از بافتی تشکیل شده که حاوي حفرات نامنظم است.

4) تنه ي استخوان درشت نی با بافتی پوشیده شده که کانال هاي هاورس آن محتوي رگ هاي خونی اند.

87. در مفاصل .................. (با تغییر)
1) کپسول رشته اي دیده نمی شود.

2) رباط ها می توانند، استخوان ها را متصل به یکدیگر نگه دارند.
3) زردپی ماهیچه ها هیچ نقشی در اتصال استخوان ها به یکدیگر ندارند.

4) همواره حرکت مشاهده می شود.
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88. از بین ماهیچه هاي مخطط نام برده شده، چند ماهیچه در سطح پشتی بدن آدمی قرار دارند؟

 
الف) ماهیچۀ توأم             ب) دو سر بازو                 ج) دو سر ران

 
د) چهار سر                           هـ) ذوزنقه                     و) سه  سر

 (1 (2 (3 (4

89. 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.

90. تارچه ها .................. (باتغییر)
1) توسط بخش فسفولیپیدي احاطه شده اند.

2) از به هم پیوستن چند یاخته در دورة جنینی ایجاد می شود.
3) مجموعه اي از پروتئین هاي نازك و ضخیم بوده که توسط بافت پیوندي احاطه شده اند.

4) درون هر غشاء یاخته اي، شبکه اي پروتئینی را تشکیل می دهند.

91. در تنۀ استخوان ترقوه، رگ هاي خونی براي ورود به استخوان به درون بافتی فرو می روند که ..................
1) حفره هاي بین یاخته هایش از مغز قرمز پر شده است.

 
2) از بافت پیوندي ساخته شده است.

3) یاخته هایش فاصلۀ بسیار کمی از هم دارند.
4) مقدار زیادي مادة چربی درون خود ذخیره می کنند.

92. چند مورد در ارتباط با شکل مقابل که مربوط به استخوان زند زبرین یک فرد بالغ است، درست می باشد؟(با تغییر)
الف) در بخش  تیغه ها به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. 

ب) بخش  داراي فضاي بین یاخته اي زیاد و رشته هاي کالژن است. 

 
پ) قسمت  مملو از مغز زرد است. 

، مجاري متعدد موازي مشاهده می شود. ت) در مادة زمینه اي یاخته هاي بخش 
 (1 (2
 (3 (4

 
93. چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان سالم و بالغ، .................. »

 
الف) سر استخوان بازو بیشتر از بافتی تشکیل شده که حفرات نامنظم آن مملو از مغز قرمز می باشد.

 
ب) سر استخوان بازو در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که فضاي بین یاخته اي آن اندك است.

ج) تنۀ استخوان بازو بیشتر از بافتی تشکیل شده که در مادة زمینه اي خود داراي مجاري متعدد موازي است.

 
د) تنۀ استخوان بازو از بافتی پوشیده شده که مادة زمینه اي آن کالژن وجود دارد.

 (1 (2 (3 (4

 
94. کدام مورد نادرست است؟ «در مفصل زانوي انسان، .................. »

1) پرده اي که مایع مفصلی را تولید می کند نسبت به کپسول مفصلی داخلی تر است.
2) سر دو استخوان در محل مفصل با نوعی بافت پیوندي با مادة بین یاخته اي منعطف پوشیده شده است.

3) وجود چندین رباط در داخل و خارج مفصل باعث آزادي بیش تر حرکات زانو می شود.
4) رباط هاي موجود در مفصل ها در متصل نگه داشتن دو استخوان نقش دارند.
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95. 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.

 
96. در ساختار هر .................. 

1) تار ماهیچه، بافت پیوندي خارجی ترین الیه را تشکیل می دهد.
2) تارچه ، تارهاي متعددي در کنار یکدیگر توسط بافت پیوندي قرار گرفته اند.

3) تارچه، پروتئین هاي ضخیم و نازك تشکیل غشاء یاخته اي را می دهند.
4) تارچه، پروتئین هاي ضخیم و نازك تشکیل نوارهاي تیره و روشن را می دهند.

 
97. در ماهیچۀ سه سر بازو، .................. یافت می شود. (با تغییر)

2) میتوکندري هاي فراوان در سیتوپالسم تارچه ها1) تارچه ها درون غالفی از جنس بافت پیوندي
4) نوار تیره در دو طرف خط 3) نوار تیره در وسط بخش روشن

98. 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.

99. کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «ماهیچۀ ذوزنقه از بافتی است که .................. »
الف) هر دستۀ تار آن توسط غالف پیوندي احاطه شده است.

ب) هر تارچه از چندین تار تشکیل شده است.
ج) هر تارچه توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه شده است.

د) منشعب و رشته اي است.
 (1 (2 (3 (4

100. در انسان کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)
1) درازترین استخوان بدن با سر نازك نی، مفصل لوالیی و با نیم لگن، مفصل گوي و کاسه اي دارد.

2) در محل نیم لگن و در محل زانو، رباط وجود دارد.
3) در استخوان جناغ و دو سر استخوان درشت نی بافت اسفنجی وجود دارد.

4) ماهیچۀ دو سر با را هم در جلوي بازو و هم در پشت ران انسان می توان یافت.

101. .................. در .................. نقش ندارد.
2) یون پتاسیم - انعقاد خون1) یون کلسیم - انقباض ماهیچۀ دو سر ران
4) آهن  - کم خونی3) ویتامین  - تولید گویچه هاي قرمز

 
102. چند مورد در ارتباط با اسکلت درونی انسان صحیح است؟

الف) در یک بافت استخوانی، رگ خونی یک سامانۀ هاورس با رگ خونی سامانۀ هاورس دیگر ارتباط خونی دارد.

 
ب) رباط ها موجب اتصال دو استخوان در محل مفصل هاي متحرك می شوند.

ج) آروارة پایین یکی از استخوان هاي جمجمه است که به کمک ماهیچه ها می تواند نیرویی بین دندان ها ایجاد کند.
د) هر استخوانی که با جناغ مفصل داشته باشد، دنده است ولی هر دنده اي با جناغ مفصل ندارد.

 (1 (2 (3 (4
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103. کدام عبارت در مورد عضلۀ دو سر نادرست است؟(با تغییر)

1) درون هر تارچۀ آن، رشته هاي پروتئینی که به خط  متصل اند، اکتین اند.

 
2) اطراف تارچه هاي آن بخش هایی از شبکۀ آندوپالسمی قرار دارد.

3) در انعکاس عقب کشیدن دست به دنبال تحریک نورون هاي دستگاه عصبی پیکري، طول سارکومرهاي آن کوتاه می شود.
4) به دنبال انقباض، طول رشته هاي اکتین و میوزین آن کوتاه شده و بخش روشن ناپدید می شود.

104. 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.

105. در انسان ایستاده، .................. (با تغییر)
2) شست پا در امتداد نازك نی است.1) در ناحیۀ مچ پا، سراستخوان نازك نی دیده می شود.

4) شست دست در امتداد زند زیرین است.3) استخوان هاي کف پا هم اندازه اند.

106. در محل .................. 
2) زانو، ران و نازك نی با هم مفصل دارند.1) زانو، ران و درشت نی با هم مفصل ندارند.

4) شانه، بازو و ترقوه با هم مفصل دارند.3) شانه، بازو و کتف با هم مفصل دارند.

107. در تار ماهیچۀ توأم، رشته هاي اکتین و میوزین هر دو ..................
2) به خط  متصل اند.1) قطر مشابهی دارند.

4) در نوار روشن قرار دارند.3) می توانند با یون کلسیم در تماس باشند.

108. چند مورد جملۀ مقابل را به درستی کامل می نماید؟ «یاخته هاي ماهیچه اي که با دستگاه عصبی سمپاتیک سیناپس برقرار می کنند،

 
.................. » (با تغییر)

الف) را می توان تارهاي ماهیچه اي نامید.
ب) داراي اکتین و میوزین اند.

ج) می تواند نوار تیره و روشن داشته باشد.
4) 3) 2) 1) صفر

109. کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)
1) ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی در جلو رفتن جناغ دخالت دارند.

2) در حالتی که دیافراگم غیر مسطح می شود، ماهیچۀ شکمی می تواند قفسۀ سینه را به طرف پایین بکشد.
3) یاخته هایی از حبابک ها که ترشح کنندة سورفاکتانت هستند، باعث کاهش کشش سطحی مایع روي خود می شوند.

4) بین حبابک ها و مجاري هوایِی داراي غضروف، یاخته هایی حضور دارند که سبب مرطوب شدن هواي دمی می شوند.

110. 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.
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111. در انسان یک یاختۀ ماهیچه اي ..................

1) دوکی شکل به صورت ارادي هم می تواند منقبض شود.
2) منشعب توسط دستگاه عصبی پیکري هم می تواند عصب دهی شود.

3) که بیش از دو هسته دارد، توسط اعصاب سمپاتیک هم می تواند عصب دهی شود.
4) داراي نوار تیره و روشن و بدون انشعاب به صورت ارادي و غیرارادي می تواند منقبض شود.

112. در انسان بالغ و سالم، هر ماهیچۀ .................. قطعا ..................
1) صاف - داراي یاخته هاي دوکی شکل است و در اثر موج دودي منقبض می شود.

2) اسکلتی - با تغییر طول خود سبب حرکت استخوان هاي اسکلت درونی بدن می شود.
3) صاف حلقوي - در حالت عادي منقبض بوده و به عنوان یک بنداره عمل می کند.

4) اسکلتی حلقوي - داراي یاخته هایی با سارکومرهاي متعدد است.

113. فاصلۀ کدام دو ماهیچه از همدیگر در بدن آدم ایستاده بیشتر است؟ (با تغییر)

 
2) دلتایی و سینه اي1) دلتایی و سرینی 

4) دو سر ران و توام3) ذوزنقه اي و دلتایی

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

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

115. در بخش برآمدة استخوان ران در انسان .................. (با تغییر)
2) سامانۀ هاورس و مغز زرد وجود دارد.1) کالژن و مغز قرمز وجود دارد.

4) کالژن و مغز زرد دیده می شود.3) یاخته هاي استخوانی و سامانۀ هاورس دیده نمی شود.

116. 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.

 
117. کدام عبارت نادرست است؟

« بخشی که با عالمت سؤال در شکل رو به رو مشخص شده است .................. »
1) نوعی یاختۀ بافت پیوندي است که در ترشح کالژن شرکت دارد.
2) با تقسیم هاي متوالی خود سبب تولید گویچه هاي قرمز می شود.

3) قسمتی از سامانۀ هاورس را تشکیل می دهد.
4) یکی از اجزاي سخت ترین نوع بافت پیوندي محسوب می شود.

118. در بافت استخوانی اسفنجی، .................. 
1) مغز زرد استخوان، لنفوسیت ها را می سازد.

 
2) استوانه هایی هم مرکز از یاخته هاي استخوانی قرار دارند.

3) رگ هاي خونی از درون مجاري هاورس عبور می کنند.
4) حفره هایی بین تیغه هاي استخوانی وجود دارد که توسط مغز استخوان قرمز پر شده است.

119. 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
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120. جایگاه قرار گرفتن کدام ماهیچه ها در بدن انسان، نادرست بیان شده است؟ 

2) دلتایی بین سه سر و ذوزنقه 1) دو سر ران در پشت و چهار سر در جلوي ران
4) توام بین دو سر و چهار سر ران3) دو سر در جلو و سه سر در پشت بازو

121. در ساختار یک تار ماهیچۀ مخطط، .................. 
2) درون هر تار، تعدادي هسته وجود دارد.1) هر تارچه مقدار کمی سیتوپالسم دارد.

4) تارها درون شبکه ي سارکوپالسمی قرار دارند.3) درون هر تارچه، چندین تار وجود دارد.

122. سارکومر در ماهیچه هاي .................. 
2) دلتایی، بین دو خط  قرار دارند.1) قلبی، ساختاري منشعب دارند.

4) دیافراگم، به آهستگی منقبض می شوند.3) مخطط، ساختارهایی چند هسته اي هستند.

 
123. غالفی که دسته تارهاي یک ماهیچه راکنار یکدیگر نگه می دارد ..................  یاخته است.

2) برخالف بافت پوششی ناي داراي1) همانند بافت پوششی ناي فاقد
4) همانند رباط داراي3) برخالف رباط فاقد

124. در انسان هر یاختۀ ماهیچه اي .................. (با تغییر)
1) داراي نوارهاي تیره و روشن، توسط دستگاه عصبی پیکري تحریک می شود.

2) مخطط، توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه می شود.
3) انقباض ماهیچه هاي صاف فقط با اعصاب خودمختار انجام می شود.

4) صاف، براي انقباض نیاز به نشت کلسیم به سیتوپالسم دارد.
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مفصل زانو، همان ران و درشت نی است که مانند مفصل آرنج از نوع لوالیی است ولی مفصل بازو و شانۀ انسان از نوع گوي 1.گزینه 2

و کاسه اي است.
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 2.گزینه 2

دارد)
بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافت اسفنجی هست که داراي تیغه هاي استخوانی نامنظم هست. 3.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 (

در یک فرد، تنۀ استخوان زند زبرین (نوعی استخوان دراز)، داراي بافت استخوانی فشرده است. در بافت استخوانی 4.گزینه 3
فشرده، یاخته هاي استخوانی به صورت استوانه هاي هم مرکز در اطراف مجرایی به نام مجراي هاورس، درون مادة زمینهاي استخوان
قرار گرفتهاند و سامانۀ هاورس را می سازند. اجتماع سامانه هاي هاورس، بافت استخوانی فشرده را به وجود میآورد. بنابراین در تنۀ

استخوان زند زبرین، در مادة زمینه اي استخوان فشرده، تعداد زیادي مجرا، به نام مجراي هاورس وجود دارد. استخوان جزء بافت

 
پیوندي است و فضاي بین یاخته اي در بافت هاي پیوندي زیاد است.
جذب فعال قند گلوکز تحت تأثیر یون سدیم است.  5.گزینه 4

 
رد سایر گزینه ها:

): وجود ویتامین  و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است. رد گزینۀ (
): کلسیم باعث شروع انقباض ماهیچه ها و کوتاه شدن سارکومرها می شود. رد گزینۀ (

): با افزایش یا کاهش کلسیم میزان ترشح کلسی تونین از تیروئید دچار تغییر می گردد. رد گزینۀ (
استخوان ران، نوعی استخوان دراز است، تنۀ استخوان هاي دراز توسط بافت پیوندي احاطه می شود و از بافت استخوانی 6.گزینه 4

فشرده تشکیل شده است که سامانه هاي هاورس ، بافت اسفنجی و حفرة مرکزي را احاطه نموده است.
آن چه که در غالفی از بافت پیوندي قرار دارد، دستۀ تارهاي ماهیچه اي هستند، نه تارچه. تارچه ها که توسط شبکۀ 7.گزینه 1

آندوپالسمی احاطه شده اند، در سیتوپالسم قرار دارند. تارچه ها از واحدهاي تکراري به نام سارکومر تشکیل شده اند. هر سارکومر از
رشته هاي نازك اکتین و رشته هاي ضخیم میوزین تشکیل شده اند.

بین استخوان ران و درشت نی، مفصل زانو تشکیل می شود که از نوع لوالیی است. ضمنًا استخوان نازك نی در مفصل زانو 8.گزینه 3
شرکت ندارد.

کالفک در بخش قشري کلیه قرار دارد، نه مرکزي. لولۀ پیچ خوردة دور و نزدیک نیز در بخش قشري قرار دارند. اغلب 9.گزینه 4
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 (

براي ساخته شدن ماهیچۀ دو سر بازوي انسان، به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد براي مثال عالوه بر 10.گزینه 2
بافت ماهیچه اي در اطراف هر دسته تار و در اطراف کل یک ماهیچه، بافت پیوندي رشته اي دیده می شود. در ماهیچۀ دو سر بازو، شبکۀ
آندوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه می کند. هر تار ماهیچه اي یک غشاء پالسمایی دارد. بسیاري از ماهیچه ها از جمله ماهیچۀ دو سر

 
بازو، هم تار کند و هم تار تند دارند.

فسفولیپیدها از اجزاي اصلی غشاهاي یاخته اي هستند و بیشترین تعداد مولکول هاي آن ها را تشکیل می دهند. ساختار 11.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. 
تارچه ها درون یاخته ي ماهیچه اي وجود دارند و هر تارچه داراي تعدادي سارکومر است. (هر تار ماهیچه اي از پوششی 12.گزینه 3

به نام غشاي یاخته اي احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد)
پروستات، در زیر مثانه واقع است. 13.گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها:
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): 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 (

 
برسی گزینه ها: 14.گزینه 3

.  بافت استخوانی که تیغه هاي استخوانی نامنظم دارد، بافت اسفنجی است. در حفرات این بافت، مغز قرمز (بافت استخوانی نیست)

 
وجود دارد. یاخته هاي بنیادي از یاخته هاي بنیادي بافت مغز استخوان به وجود می آید نه از یاخته هاي استخوانی.

. بافت استخوانی اسفنجی، می تواند داراي رگ هاي خونی و مغز استخوان باشد. مغز استخوان که درون این بافت وجود دارد اما نه

 
خود بافت استخوانی، همۀ انواع یاخته هاي خونی را تولید می کند.

. بافت استخوانی فشرده داراي مجاري متعد موازي است. یاخته هاي این بافت،داراي زوائد سیتوپالسمی هستند و ظاهر مخطط دارند. 

 
. سطح درونی تنۀ استخوانهاي دراز از بافت اسفنجی پوشیده شده است. این بافت سامانۀ هاورس ندارد.

، استخوان اسفنجی بخش تنۀ استخوان هاي دراز است. در این ناحیه، رگ هاي خونی وجود دارد که داراي . بخش  15.گزینه 3

 
بافت پوششی است و در زیر بافت پوششی غشا پایه وجود دارد.

. بخش  بافت پیوندي خارج استخوان و بخش  استخوان متراکم است که نوعی بافت پیوندي است. هردو بافت پیوندي در مادة

 
زمینۀ خود رشته هاي پروتئینی کالژن دارند.

 
. یاخته هاي هدف هورمون کلسی تونین یاخته هاي استخوانی است. در بخش  نیز یاخته هاي استخوانی وجود دارد.

. بخش  مجراي هاورس و رگ هاي خونی آن را نشان می دهد. در این بخش، مغز استخوان یعنی یاخته هاي بنیادي تولید کنندة
لنفوسیت وجود ندارند.

16.گزینه 3
 صورت سوال در رابطه با زمان توقف انقباض و �ا استراحت ماهیچه است. در این زمان

سارکومر و بخش روشن نسبت به حالت انقباض، بلند می شود ولی بخش تیره تغییر نمی

کند. هم چنین طول رشته های اکتین و میوزین تغییری نمی کند.

zخط zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

. واحد هاي مستقل بینایی در چشم مرکب وجود دارد. و چشم مرکب در حشرات ( بی مهرگان) وجود دارد. بی 17.گزینه 2

 
مهرگان در ساختار بدن خود استخوان ندارند.  

. جانورانی که اسکلت بیرونی دارند به دلیل سنگین شدن، در رشد خود داراي محدودیت هستند. بنابراین اندازة بدنشان از حد خاصی

 
بیش تر نمی شود.

. اسکلت درونی مربوط به مهره داران است. همۀ مهره داران کلیه دارند که ساختار متفاوت ولی عملکرد مشابهی در میان آنها دارد.
. طناب عصبی پشتی در مهره داران وجود دارد. در دنیاي جانوران از ارتباط شیمیایی نه فقط براي ارتباط بین یاخته ها، بلکه براي

 
ارتباط افراد با یکدیگر نیز استفاده می شود.

. تار هاي کند داراي راکیزة زیاد هستند. این تار ها بیش تر انرژي خود را با روش هوازي و با سوختن گلوکز به دست 18.گزینه 4

 
می آورند.

. تار هاي تند داراي میوگلوبین کمی هستند. این تارها، بیش تر انرژي خود را از طریق بی هوازي به دست می آورند. بنابراین تارهاي
تندي هم وجود دارند که انرژي خود را به طریق هوازي به دست می آورند. الکتیک اسید تولید شده در تار هاي تند بی هوازي زیاد و

 
سبب درد ماهیچه می شود.

. بسیاري از ماهیچه ها هردو نوع تار کند و تند را دارند. پس در هر ماهیچه اي هردو نوع تار وجود ندارد که در فعالیت ارادي نقش

 
داشته باشد. البته هردو نوع تار هاي تند ( سفید ) و کند ( قرمز ) در فعالیت ارادي نقش دارند. 

. به دنبال انقباض هاي طوالنی مدت و شدید، الکتیک اسید تولید می شود و در نتیجه  کاهش می یابد. کاهش  سبب اختالل در
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فعالیت پروتئین هاي یاخته هاي ماهیچه اي می شود.

 
برسی گزینه ها: 19.گزینه 2

1. در حشرات و حلزون که نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند، اسکلت عالوه بر حرکت، نقش حفاظتی دارد.
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. پرندگان از انواع مهره داران هستند. ساختار استخوان، در مهره داران داراي اسکلت استخوانی بسیار شبیه ساختار استخوان انسان

 
است.

. اسکلت پرندگان از استخوان و غضروف تشکیل شده است.  در پرندگان نیز با وجود دارا بودن بافت استخوانی در اسکلت آن ها

 
غضروف دیده می شود مثال در دو سر استخوان هاي دراز در محل مفصل.

 
. حلزون اسکلت بیرونی و عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد.

در پی بروز تنش هاي طوالنی مدت، هورمون کورتیزول افزایش می یابد. هم چنین سیستم ایمنی ضعیف می شود. 20.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.

 
. افزایش سدیم خون به دنبال افزایش آلدوسترون انجام می شود.

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

 
استخوان هاي دست و پا داراي ذخیرة کلسیم می باشند ولی نقش حفاظتی ندارند. 21.گزینه 2

: همۀ استخوان ها در ذخیرة مواد معدنی نقش دارند و همۀ استخوان ها درساختار خود بافت فشرده و اسفنجی رد گزینه هاي  و 

 
دارند.

: براساس شکل  فصل  استخوان هاي مچ دست هم با زند زیرین و هم با زند زبرین مفصل شده اند. رد گزینۀ 

 
موارد الف - ج و ه صحیح می باشند. 22.گزینه 3

 
علت نادرستی ب: مجراي مرکزي سامانۀ هاووس داراي یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک عصب می  باشد نه مغز زرد.

علت نادرسی د: مصرف کوکائین سبب آزاد شدن کلسیم  از مادة زمینه و ایجاد پوکی استخوان می شود نه از سلول استخوانی.
سایر موارد صحیح می باشند.

غضروف در سر استخوان هاي موجود در مفاصل متحرك وجود دارند و در مفاصل ثابت مانند استخوان هاي جمجمه 23.گزینه 4

 
غضروف وجود ندارد.

 
: بیشتر مفصل ها متحرك اند. رد گزینۀ 

 
: گروهی از مفصل ها مانند مفصل ثابت فاقد کپسول مفصلی اند. رد گزینۀ 

: سه عامل کپسول مفصلی، رباط و زردپی سبب کنار هم ماندن استخوان ها می شوند. رد گزینۀ 
بعد از اتصال ناقل عصبی به گیرنده هاي خود بر روي سطح یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی (تار ماهیچه اي)، یک موج تحریکی در 24.گزینه 4
طول غشاء یاختۀ ماهیچه اي (نه یاختۀ عصبی) ایجاد می شود که به دنبال آن یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به میان یاخته آزاد می شود

و در پی آزاد شدن کلسیم، سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل می شوند. با اتصال پروتئین هاي میوزین به اکتین و
تغییر شکل آن، دو خط  سارکومر به هم نزدیک می شوند و طول سارکومر کوتاه می شود. در نهایت این اتفاق سبب کاهش طول

ماهیچه می شود.

 
هر  مورد نادرست اند. 25.گزینه 1

مورد الف) سطح خارجی استخوان دراز توسط بافت پیوندي احاطه شده است که از درون آن رگ ها و اعصاب عبور می کنند.
مورد ب) عالوه بر انتهاي برآمدة استخوان دراز، در سطح درونی تنۀ استخوان دراز هم بافت اسفنجی دیده می شود.

 
مورد ج) در مجراي هاورس یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک عصب وجود دارد.

گزینۀ د) مادة زمینۀ استخوان داراي مواد معدنی و پروتئین کالژن می باشد که نوعی مادة آلی محسوب می شود.
): تار ماهیچه اي، یک سلول است و سلول ماهیچه اي داراي اندامک میتوکندري است که میتوکندري داراي دنا گزینۀ ( 26.گزینه 2

 
است. اما تارچه، ساختارهاي پروتئینی درون سلول هستند.

): تارچه ها، از واحدهاي تکراري به نام سارکومر تشکیل شده اند. درون هر سارکومر پروتئین هاي میوزین و اکتین قرار دارند. گزینۀ (
هم چنین مجموعه اي از تارچه ها و سایر اندامک هاي یاخته اي، یک تار ماهیچه اي را تشکیل می دهند. پس در تار همانند تارچه، رشته هاي

 
پروتئینی اکتین و میوزین مشاهده می شود.

): با اتصال ناقل عصبی به گیرنده هاي خود در سطح یاختۀ ماهیچه اي (تار ماهیچه اي) یک موج تحریکی در طول غشاء یاخته گزینۀ (
ایجاد می شود. در صورتی که تارچه درون تار ماهیچه اي قرار دارد و ناقل عصبی وارد یاخته نمی شود.
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): ساخت و ترشح رشته هاي پروتئینی مادة زمینه اي بافت پیوندي بر عهدة یاخته هاي پیوندي است. بلکه در گزینۀ  بیان شده گزینۀ (

 
است که تار ماهیچه اي و تارچه هاي درون آن ترشح این رشته ها را به عهده دارد.

عواملی که سبب افزایش تراکم استخوان و محکم تر شدن آن می شوند: فعالیت هاي بدنی مانند ورزش و افزایش وزن 27.گزینه 4

 
می باشد.

عواملی که سبب کاهش تراکم استخوان می شوند: بی وزنی در فضا، کمبود ویتامین  و کلسیم، مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات
و نوشابه هاي گازدار و اختالل در ترشح هورمون می باشد.

): بسیاري از حرکات بدن انسان، در نتیجۀ انقباض بیش از  ماهیچۀ اسکلتی اتفاق می افتد. گزینۀ ( 28.گزینه 3
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): 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 (

عالمت سؤال پردة سازندة مایع مفصلی را نشان می دهد که با تولید مایع مفصلی باعث کاهش اصطکاك در محل مفصل 29.گزینه 2

 
می شود.

- کپسول مفصلی نقش اصلی را در کنار هم ماندن استخوان ها ایفا می کند. رد گزینۀ 

 
- در مفاصل ثابت یافت نمی شود. رد گزینۀ 

- پردة ترشح کنندة مایع مفصلی از جنس ماهیچه نمی باشد. رد گزینۀ 

 
جملۀ «ب» و جملۀ «د» درست است. 30.گزینه 2

 
جملۀ الف: بسیاري از ماهیچه هاي اسکلتی بدن در هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند. (جمله نادرست)

 
جملۀ ب: یاخته هاي ماهیچه اي کند برخالف یاخته هاي ماهیچه اي تند، براي کارهاي استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده اند. (درست)

جملۀ ج: یاخته هاي ماهیچه اي کند بیشتر انرژي خود را به صورت هوازي و یاخته هاي ماهیچه اي تند بیشتر انرژي خود را به صورت

 
تنفس بی هوازي بدست می آورند. (جمله نادرست)

 
جملۀ د: یاخته هاي ماهیچه اي کند همانند یاخته هاي ماهیچه اي تند، داراي میتوکندري و میوگلوبین هستند. ) (درست)

استخوان هاي ران - زند زیرین و درشت نی جانبی و استخوان هاي چهره و جناغ محوري می باشند. 31.گزینه 4
): در هنگام انقباض سارکومر، طول رشتۀ نازك (اکتین) و رشتۀ ضخیم (میوزین) ثابت می ماند. گزینۀ ( 32.گزینه 1

): در هنگام انقباض سارکومر، طول نوار تیره، ثابت می ماند اما طول نوار روشن کاهش می یابد. ) و ( گزینۀ (

 
): در هنگام انقباض سارکومر، طول رشتۀ نازك (اکتین) و رشتۀ ضخیم (میوزین) ثابت می ماند. گزینۀ (

با توجه به جدول فعالیت  در فصل  - اختالف تراکم استخوان بین سنین  تا  سالگی در زنان =  می  33.گزینه 2

 
باشد.

 
- کاهش میزان تراکم استخوان در سنین  تا  در مردان بیشتر است.  رد گزینۀ 

:زن :مرد          
- کمترین شدت تغییرات تراکم استخوان بین  تا  سالگی در زنان می باشد که حدود  می باشد. رد گزینۀ 

- افزایش احتمال شکستگی در زنان بیشتر از مردان است.  رد گزینۀ 
34.گزینه 2

): در ماهیچه ها، رگ های خونی قرار دارد. درونی ترین ال�ۀ تشکیل  گز�نۀ (

دهندۀ دیوارۀ رگ های خونی، بافت پوششی است. �اخته های بافت پوششی، به

�کد�گر بسیار نزد�ک اند و بین آن ها فضای بین �اخته ای اندکی وجود دارد.       

 
): در بسیاري از ماهیچه هاي اسکلتی، دو نوع تار ماهیچه اي کند و تند مشاهده می شود. گزینۀ (

): فعالیت هاي سوخت و ساز در یاخته هاي ماهیچه اي باعث ایجاد گرماي زیادي می شود که می تواند در حفظ دماي مناسب بدن گزینۀ (
مؤثر باشد. هیپوتاالموس یکی از نقش هاي آن، تنظیم دماي بدن است.
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دمسر

): مطابق شکل زیر، مولکول میوزین از دو زنجیره تشکیل شده است. 4 گزینۀ (
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): براي انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختار اسکلتی و ماهیچه اي هستند؛ بنابراین، در حرکت عروس دریایی گزینۀ ( 35.گزینه 2

 
اسکلت آب ایستایی نقش دارد.

 
): اساس حرکت در جانوران مشابه است. به این معنا که براي حرکت در یک سو جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (

): حلزون یک جانور بی مهره و داراي اسکلت بیرونی است؛ حشرات و حلزون ها نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی گزینۀ (

 
هستند در این جانوران اسکلت عالوه بر کمک به حرکت وظیفۀ حفاظتی هم دارد.

): جنس اسکلت در انواعی از ماهی ها مانند کوسه ماهی از نوع غضروفی است. ماهی ها مهره دار هستند. پس نمی توان گفت در گزینۀ (
حرکت همۀ مهره داران اسکلت استخوانی نقش دارند.

): هموگلوبین، پروتئین درون گلبول هاي قرمز است نه ماهیچه. تارهاي کند مقدار زیادي رنگ دانۀ قرمز به نام گزینۀ ( 36.گزینه 4

 
میوگلوبین (شبیه هموگلوبین) دارند که می تواند مقداري اکسیژن را ذخیره کنند.

 
): تار ماهیچه اي کند براي حرکات استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده اند. گزینۀ (

): تارهاي ماهیچه اي کند بیش تر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورند. گزینۀ (

هاي ماهیچهرشته

ايهاي ماهیچهرشته

((سیناپسهمایه

عملپتانسیل
یاخته عصبی حرکتیآسه

میلین

اي

تند

): افراد کم تحرك، تار ماهیچه اي تند بیش تري دارند که با ورزش، تارهاي نوع تند به نوع کند تبدیل می شوند. گزینۀ (
37.گزینه 4

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

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

زمانی که یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند ماهیچه در حال انقباض می باشد، در حالت انقباض 38.گزینه 3
ماهیچه طول رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین تغییري نمی کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- درست است پس می توان گفت با نزدیک شدن دو خط  به یکدیگر طول سارکومر کوتاه می شود.  رد گزینۀ 

- درست است پس می توان گفت با انقباض ماهیچه دو رشتۀ اکتین در یک سارکومر به یکدیگر نزدیک می شوند و صفحۀ رد گزینۀ 
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روشن وسط هر سارکومر ناپدید می گردد. 

 
- درست است پس می توان گفت با انقباض ماهیچه نوار روشن کوتاهتر شده ولی طول نوار تیره تغییري نمی کند. رد گزینۀ 

، یاخته هاي پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزي میلین می سازند، از بین می روند. ): در افراد مبتال به  گزینۀ ( 39.گزینه 1
» یک یاختۀ پشتیبان سازنده غالف میلین را در دستگاه عصبی محیطی (نورون حرکتی پیگیري) نشان می دهد. شمارة «
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): بسیاري از ماهیچه هاي بدن هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند.  گزینۀ (

اي تندهاي ماهیچهرشته

ايهاي ماهیچهرشته

((سیناپسهمایه

عملپتانسیل
یاخته عصبی حرکتیآسه

میلین

» گره رانویه را نشان می دهد. در محل گره رانویه پمپ هاي سدیم پتاسیم که پروتئین هاي ناقل سدیم و پتاسیم ): شمارة « گزینۀ (

 
هستند همیشه فعال اند.

»: ناقل عصبی به روش برون رانی از یاختۀ پیش سیناپسی یعنی یاختۀ تولیدکنندة خود خارج می شود؛ در نتیجه، سطح غشا یاختۀ گزینۀ «
» پایانۀ یاختۀ پیش سیناپسی را نشان می دهد. در این محل برون رانی انجام می شود. پیش سیناپسی افزایش می یابد. شمارة «

): افزایش فاصلۀ خطوط  در زمان استراحت ماهیچه رخ می دهد. در این زمان سر پروتئین هاي میوزین به گزینۀ ( 40.گزینه 4
رشتۀ اکتین متصل نیست.

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

): کاهش فاصلۀ خطوط  در زمان انقباض ماهیچه رخ می دهد. اما همۀ ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل نیستند. پس گزینۀ (

 
نمی توان به طور قطع گفت با انقباض هر ماهیچه، استخوانی جابه جا می شود.

): هنگام انقباض ماهیچه که منظور گزینه است، یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شود و هنگام استراحت یون کلسیم گزینۀ (

 
با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی بر می گردد.

): هنگام استراحت ماهیچه خطوط  و رشته هاي اکتین از یکدیگر دور می شوند و در نتیجه، فاصلۀ سرهاي میوزین گزینۀ (
سارکومرهاي مجاور از یکدیگر بیش تر می شود.

تارهاي ماهیچه اي تند و کند هر دو میتوکندري، هسته و میوگلوبین دارند اما میتوکندري و میوگلوبین ماهیچه هاي کند 41.گزینه 3

 
نسبت به تند بیشتر می باشد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- بیشتر ماهیچه هاي بدن هر دو نوع تارهاي تند و کند را دارند.  رد گزینۀ 

 
- تارهاي ماهیچه هاي کند بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورند.  رد گزینۀ 

- تارهاي ماهیچه هاي تند بیشتر انرژي خود را به روش بی هوازي به دست می آورند. رد گزینۀ 

 
ماهیچۀ سرینی نوعی ماهیچۀ اسکلتی است. 42.گزینه 4

): رشتۀ پروتئینی که هنگام انقباض ماهیچه به مولکول  متصل است، رشتۀ میوزین می باشد که این رشته به خط  گزینۀ (
متصل نیست.
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zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

حرکتجهت

ADP ADP

ADP

، اکتین است. اکتین به ناقل عصبی متصل نمی شود. زیرا این رشته ها در سیتوپالسم قرار ): رشتۀ پروتئینی متصل به خط  گزینۀ (

 
دارند اما گیرندة ناقل عصبی در سطح یاختۀ ماهیچه اي قرار دارد و ناقل وارد یاختۀ ماهیچه اي نمی شود.

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

): رشته هاي اکتین و میوزین هیچ کدام کوتاه نمی شوند بلکه در مجاورت هم می لغزند و بدین ترتیب طول ماهیچه کوتاه می  گزینۀ (

 
شود.

): در بخش تیره سارکومر رشته هاي اکتین و میوزین هر دو وجود دارند. در طی انقباض یون هاي کلسیم ازاد می شوند و وارد گزینۀ (

 
سارکومر می شوند و در نتیجه، می توانند در تماس با رشته هاي پروتئینی درون سارکومر قرار گیرند.

براي ماهیچه اسکلتی پلک صادق نمی باشد. ماهیچه حلقوي اسکلتی در بخش هاي مختلف لولۀ گوارش نیست بلکه فقط 43.گزینه 3

 
در انتهاي روده بزرگ است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

- با توجه به شکل روبه رو صحیح می باشد.   رد گز�نۀ 

- با توجه به شکل روبه رو صحیح می باشد.  رد گز�نۀ 

 
استخوان

پیزرد

ماهیچه
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- یک تار ماهیچه اي اسکلتی هم انقباض ارادي دارد هم غیرارادي ولی ماهیچه هاي صاف و قلبی فقط انقباض غیرارادي رد گزینۀ 

 
دارند و فقط تحت اثر اعصاب حرکتی خودمختار تحریک می شوند.

هم در حالت استراحت و هم در حالت انقباض ماهیچه ها، سرهاي میوزین نسبت به دم آنها به خط  نزدیکترند. 44.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:
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ADP ADP
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- 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 

 
ماهیچه هاي بدن انسان سه نوع هستند: صاف، قلبی و اسکلتی 45.گزینه 4

): انقباض ماهیچه هاي صاف و قلبی منجر به حرکت استخوان نمی شود چون این ماهیچه ها به استخوان متصل نیستند. همچنین گزینۀ (
عده اي از ماهیچه هاي اسکلتی نیز به استخوان متصل نیستند. پس باعث حرکت استخوان نمی شوند.

 
): در ماهیچه هاي صاف سارکومر وجود ندارد. گزینۀ (

): ماهیچۀ قلبی براي انقباض خود به ناقل هاي عصبی احتیاجی ندارد. ماهیچۀ قلبی داراي بافت گرهی است و بافت گرهی گزینۀ (
خاصیت زنش ذاتی دارد. مواد شیمیایی دیگر نیز می توانند باعث انقباض ماهیچه هاي صاف شوند. براي مثال هورمون اکسی توسین

 
باعث انقباض ماهیچه هاي صاف رحم و غدد شیري می شود.

): هر نوع انقباض ماهیچه به مصرف انرژي دیگر نیاز دارد. بیش تر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به  گزینۀ (
دست می آید.

46.گزینه 3
 براساس شکل روبه رو رگ های خونی �ک مجرای هاورس با رگ های خونی

مجرای هاورس د�گر ارتباط دارند. 

 
- هم در انتهاي برآمدة استخوان دراز و هم در تنۀ آن بافت اسفنجی وجود دارد.  رد گزینۀ 

- مغز قرمز استخوان در بافت اسفنجی وجود دارد ولی سامانۀ هاورس مربوط به بافت فشرده است.  رد گزینۀ 

 
- خارجی ترین سطح تنه استخوان دراز را بافت پیوندي احاطه کرده است نه سامانه هاورس. رد گزینۀ 

): عده اي از بی مهرگان مثل حشرات و حلزون ها داراي اسکلت بیرونی هستند. حشرات دسته اي از بی مهرگان گزینۀ ( 47.گزینه 1

 
هستند که چشم مرکب دارند ولی نمی توان گفت که همۀ بی مهرگان داراي اسکلت بیرونی چشم مرکب دارند.

): اسکلت درونی مخصوص مهره داران است و در مهره داران بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده و مغز را تشکیل داده گزینۀ (

 
است.

 
): همۀ جانوران داراي اساس حرکتی مشابه هستند. یعنی براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (
): در همۀ مهره داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. در انواعی از ماهی ها، مانند کوسه ماهی، جنس اسکلت درونی غضروف گزینۀ (

است و ماهی ها جزو مهره داران به حساب می آیند.
افزایش وزن و ورزش سبب افزایش تراکم استخوان می شوند. 48.گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها:
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- تراکم استخوان فضانوردان در محیط بی وزنی کاهش می یابد.  رد گزینۀ 

 
- کمبود ویتامین  موجب بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم آن می شود.  رد گزینۀ 

- تراکم استخوان براساس فعالیت  فصل  در افراد  ساله کمتر از  ساله می باشد. رد گزینۀ 
49.گزینه 3

 براساس شکل روبه رو، در اتصال استخوان ران به تنه، استخوان نیم لگن نقش دارد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
- استخوان هاي مچ کوتاه و بندانگشتان درازند.  رد گزینۀ 

 
- هم استخوان جمجمه و هم مهره ها داراي هردو بافت استخوانی اسفنجی و فشرده اند.  رد گزینۀ 

- نازك نی به درشت نی و درشت نی با ران مفصل می شود و مفصل ران با نازك نی وجود ندارد. رد گزینۀ 
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شکل موجود در صورت سوال مفصل گوي و کاسه اي را نشان می دهد. گروهی از مفاصل بدن از نوع لوالیی و گوي و 50.گزینه 4

 
کاسه اي هستند. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

- جمله درست است. مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف در مفاصل متحرك به استخوان ها این امکان را می دهد که سالیان رد گزینۀ 

 
زیادي در کنار هم لیز بخورند و اصطکاك چندانی نداشته باشند. 

 
- جمله درست است. در محل مفاصل، سر استخوان ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است.  رد گزینۀ 

 
- جمله درست است. در زیر ماهیچۀ سرینی مفصل ران با نیم لگن از نوع گوي و کاسه اي قرار دارد. رد گزینۀ 

مغز قرمز استخوان، درون فضاي موجود در استخوان اسفنجی را پر می کند و محل تشکیل سلول هاي خونی است. 51.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

- جمله درست است، مادة زمینه اي در همۀ انواع بافت هاي استخوانی از پروتئین هایی مانند کالژن و مواد معدنی تشکیل شده گزینۀ 

 
است. 

- جمله درست است. بافت پیوندی پوشانندۀ سطح خارجی  گز�نۀ 

استخوان در مجاورت بافت فشرده قرار دارد و بافت اسفنجی در مجاورت

و تماس مستقیم با آن نیست. 

 
- جمله درست است در هر دو نوع بافت اسفنجی و فشرده رگ هاي خونی تغذیه کننده وجود دارد. گزینۀ 

اختالف تراکم استخوان بین  تا  سالگی در مردان  و در زنان  می باشد که در مردان این اختالف 52.گزینه 3

 
بیشتر از زنان است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

- در پوکی استخوان که در آن استخوان ها تخریب می شوند، حجم استخوانی کاهش یافته و استخوان ها ضعیف و شکننده می  گزینۀ 

 
شوند. 

- با توجه به جدول فعالیت  میانگین تراکم استخوان در مردان در هر سن از زنان باالتر است. گزینۀ 
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- در شکستگی استخوان، سلول هاي نزدیک محل شکستگی، سلول هاي جدید استخوانی می سازند و پس از چند هفته آسیب گزینۀ 

 
بهبود می یابد.

): استخوان داراي مغز زرد، در صورت سؤال، منظور استخوان دراز است. چند سال پس از بلوغ رشد طولی گزینۀ ( 53.گزینه 4
استخوان ها متوقف می شوند. زیرا صفحات رشد بسته می شود. و از این زمان به بعد هورمون رشد بر قد استخوان تاثیري ندارد.

مفصلغضروف

غضروف جدید در این
شودسمت تشکیل می صفحھ رشد غضروفی

در این سمت
غضروف بھ

استخوان تبدیل
.می شود

): غدة رومغزي (اپی فیز) یکی دیگر از غدد درون ریز است که در باالي (نه پایین) برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد و کزینۀ (

 
هورمون مالتونین ترشح می کند.

 
): به علت وجود غضروف، دیوارة ناي و نایژه ها توان مناسب براي تنگ و گشاد شدن وجود ندارد. گزینۀ (

): هورمون پروالکتین در تنظیم فرایندهاي دستگاه تولید مثل مردان نیز نقش دارد. کمبود پروالکتین باعث اختالل در گزینۀ (

 
فرایندهاي دستگاه تولید مثل می شود.

. استخوان هاي بدن به طور پیوسته دچار شکستگی میکروسکوپی می شود که نتیجه حرکات معمول بدن است.  گزینۀ  54.گزینه 3
. کمبود ویتامین  با جلوگیري از رسوب کلسیم در استخوان ها باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند، پس گزینۀ 

 
ویتامین   در رسوب کلسیم در استخوان نقش دارد.

. طبق جدول روبه رو تراکم توده استخوانی در زنان و مردان تفاوت دارد. در همه سنین تراکم استخوانی مردان نسبت به زنان گزینۀ 

 
هم سن خود بیشتر است.

. اعصاب و رگ هاي درون مجراي مرکزي هر سامانه ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می کند. بین تیغه هاي حفره هاي گزینۀ 
بافت اسفنجی مغز قرمز وجود دارد.

میانگین تراکم استخوان

 
سن

 
زن

 
مرد

   

. ماهیچۀ اطراف دهان، انتهاي مخرج و پلک ها، ماهیچۀ مخطط است. این ماهیچه ها به غیر از موارد انعکاس داراي 55.گزینه 3

 
فعالیت ارادي 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.

 
. عده اي از حرکات بدن توسط ماهیچه هاي صاف و قلبی انجام می شود.

 
. یکی از وظایف ماهیچه هاي اسکلتی این است که با ایجاد حاالت چهره در برقراري ارتباط نقش ایفا کنند.

در بافت اسفنجی، تیغه ها به طور نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بین آنها حفره هایی وجود دارد که توسط رگ  56.گزینه 4

 
ها و مغز استخوان پر شده است. 

چهار نوع استخوان دراز، کوتاه، پهن و نامنظم معرفی شده است. در بحث ساختار استخوان هم گفته شده هر استخوان از 57.گزینه 2
دونوع بافت اسفنجی و فشرده تشکیل شده است.
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. ماهیچۀ روي بازو، ساعد را به بازو نزدیک می کند. اما ماهیچۀ زیر بازو ساعد را از بازو دور می کند. 58.گزینه 3

 
. ماهیچۀ توام در سطح پشتی اما ماهیچۀ چهار سر ران در سطح جلویی بدن قرار دارند.

. ماهیچۀ سرینی و سینه اي با ایجاد گرما در حفظ دماي بدن و در نتیجه حالت هم ایستایی نقش دارند.

 
. ماهیچۀ سه سر بازو با کمک در نوشتن در ایجاد ارتباط نقش دارد.

. بسیاري از ماهیچه هاي اسکلتی به صورت جفت کار می کنند. گزینۀ  59.گزینه 4

 
. همه ماهیچه هاي اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی شوند. گزینۀ 

 
. بسیاري از ماهیچه هاي بدن هر دو نوع یاخته را دارند. گزینۀ 

. ظاهر مخطط یاخته هاي ماهیچه هاي اسکلتی به دلیل وجود دو نوع رشته پروتئینی اکتین ومیوزین است که با آرایش خاصی در گزینۀ 
کنار هم قرار گرفته اند.

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

محوری است.

 
. هر تار ماهیچه اي یک یاختۀ ماهیچه اي است. 61.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.

در بین مهره داران ماهی هاي غضروفی مثل کوسه ماهی، استخوان ندارند و به جاي آن غضروف دارند. مهره داران 62.گزینه 3
مربوط به بقیه گزینه ها، اسکلت استخوانی دارند.

63.گزینه 2
�اسخ این سوال را با�د در شکل روبه رو پیدا کرد.
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. تعداد زیادي از دنده ها با جناغ مفصل می شوند ولی بین دنده ها با کتف مفصلی وجود ندارد. گزینۀ 
.  بیشتر دنده ها با جناغ مفصل می شوند و همه دنده ها با مهره ها مفصل می شوند. گزینۀ 

. بین دنده ها با مهره ها مفصل وجود دارد ولی با کتف مفصلی ندارند. گزینۀ 
. دنده ها با ترقوه مفصل ندارند. گزینۀ 
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رد سایر گزینه ها: 64.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 

در کم خونی شدید، مغز زرد می تواند به مغز قرمز تبدیل شود در نتیجه مغز قرمز افزایش و مغز زرد کاهش می یابد.  65.گزینه 3

 
علت رد سایر گزینه ها:

- مغز قرمز در تشکیل یاخته هاي خونی نقش - مغز قرمز فضاي درون بافت اسفنجی را پر می کند.                         گزینۀ  گزینۀ 

 
دارد. 

- مجراي مرکزي استخوان دراز توسط مغز زرد پر شده است. گزینۀ 

 
ماهیچه دلتایی ماهیچه اسکلتی است.  66.گزینه 3

 
. لغزیدن میوزین و اکتین در کنار هم به انرژي نیاز دارد. گزینۀ 

. بازگشت یون هاي کلسیم به شبکه آندوپالسمی با انتقال فعال است و در نتیجه همراه با صرف  است و ضمن مصرف  گزینۀ 

 
، نیز مولکول  تولید می شود.

. مطابق با شکل روبه رو کتاب در انقباض ماهیچه، فاصله مولکول گز�نۀ 

میوزین تا خط  کاهش می �ابد.

zخط zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

 
. براي انقباض هاي طوالنی تر، ماهیچه ها از اسید چرب استفاده می کند. گزینۀ 

: ظاهر  یاخته هاي اسکلتی، مخطط و استوانه اي است و یاخته هاي صاف، دوکی و هستند. گزینۀ  67.گزینه 2
: هر یاختۀ ماهیچه اي اسکلتی انسان، در سطح خود براي ناقل هاي عصبی گیرنده دارد.  گزینۀ 
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: دسته تارها با غالفی از بافت پیوندي رشته اي محکم احاطه شده است این غالف هاي پیوندي در انتها به صورت، طناب یا نواري گزینۀ 

 
محکم از جنس بافت پیوندي رشته اي است که زردپی نام دارد.

: تارهاي ماهیچه اي کند بیش تر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورند. تارهاي ماهیچه اي تند بیش تر انرژي خود را گزینۀ 
به روش بی هوازي به دست می آورند.

مفصل بخش هاي پهن استخوان هاي مهره از نوع لغزنده است. 68.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها: 

: مفصل استخوان هاي جمجمه از نوع ثابت است که لبه دندانه دار استخوان ها در هم فرورفته و فاقد غضروف است.  گزینۀ 

 
: رباط ها، کپسول مفصلی و زردپی ها از بافت پیوندي متراکم هستند.  گزینۀ 

حفره هاي بافت اسفنجی، توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده است. و درون مجراي مرکزي هر سامانه هاورس، 69.گزینه 4

 
اعصاب و همانند حفره هاي بافت اسفنجی رگ ها نیز وجود دارد.

: هم بخش محوري و هم بخش جانبی در حرکت بدن نقش دارد اما بخش جانبی نقش مهم تري دارد. گزینۀ 

 
: استخوان کشکک و جناغ هر دو از سطح شکمی مشخص هستند. گزینۀ 

: استخوان هاي جمجمه از استخوان هاي پهن و استخوان هاي مهره از نوع استخوان هاي نامنظم هستند. گزینۀ 

استخوان جمجه

استخوان مهره

استخوان مهره

استخوان ران

 
کپسول مفصلی، رباط ها و زردپی ها، در کنار یکدیگر ماندن دو استخوان کمک می کنند. 70.گزینه 3

رد مورد الف) غضروف در ایجاد سطح صیقلی نقش دارد و حرکت را در ناحیه مفصل راحت تر می کند و استخوان ها روي هم لیز می 

 
خورند.

رد مورد ه) ماهیچه سه سر در پشت بازو قرار دارد و زردپی این ماهیچه در کنار هم ماندن استخوان بازو به استخوان ساعد نقش دارد.
هم تارهاي کند و هم تارهاي تند داراي میوگلوبین هستند اما تارهاي کند میوگلوبین بیشتري دارند. 71.گزینه 3

 
: در بلند کردن وزنه، تارهاي ماهیچه اي تند نقش اساسی دارد. گزینۀ 

: هر دو نوع تار تند و تار کند داراي تنفس هوازي هستند. اما  تارهاي تند بیشتر انرژي خود را از تنفس بی هوازي بدست می گزینۀ 

 
آورند.

 
: تارهاي ماهیچه اي تند، زود انرژي خود را از دست می دهند و سریع خسته می شوند. گزینۀ 

سطح درونی تنۀ استخوان ران مانند انتهاي برآمدة آن می تواند استخوان اسفنجی با تیغه هاي استخوانی نامنظم داشته 72.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 
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کپسول مفصلی همانند رباط از نوع بافت پیوندي رشته اي است. 73.گزینه 1

 
: رباط  همانند کپسول مفصلی، استخوان ها را در کنار یکدیگر نگاه می دارد. گزینۀ 

 
: کپسول مفصلی در بیشتر مفاصل قرار دارد (در مفصل متحرك) و در بعضی از مفاصل قرار ندارد. گزینۀ 

: رباط و کپسول مفصلی هر دو بافت پیوندي رشته اي هستند و در این بافت رشته هاي کالژن به فراوانی دیده می شوند. گزینۀ 
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74.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 شنیدن، استخوان هاي کوچک درون گوش و تکلم و جویدن، استخوان فک پایین نقش دارند. این استخوان  گزینۀ  75.گزینه 4

 
ها جزء استخوان هاي محوري هستند.

: در مفصل زانو، استخوان هاي کشکک، درشت نی و ران نقش دارند. نازك نی در این مفصل نقشی ندارد. گزینۀ 

 
: انتهاي استخوان ران در محل مفصل زانو با استخوان کشکک مفصل شده است. گزینۀ 

: همۀ دنده ها با ستون مهره ها مفصل شده اند اما دو جفت از دنده ها با استخوان جناغ مفصل نمی شوند. گزینۀ 
الف) کپسول مفصلی                                                    ب) پردة سازندة مایع مفصلی                                                ج) 76.گزینه 2

 
غضروف

 
د) حفرة مفصلی داراي مایع مفصلی                                    هـ) استخوان 

گیرنده هاي حس وضعیت در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند. که در استخوان (هـ) نیست.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: «ج» غضروف است و غضروف نوعی بافت پیوندي است. همانند الف. گزینۀ 
: پردة سازندة مایع مفصلی، «ب» است. پس توسط بخش «ب» ساخته می شود نه الف. گزینۀ 

: «هـ» استخوان است و «ج» هم غضروف که نوعی بافت پیوندي و داراي مادة زمینه اي است. گزینۀ 

: دیافراگم و ماهیچۀ بین دنده اي خارجی هر دو ماهیچۀ مخطط هستند و یاخته هاي ماهیچۀ مخطط، چند هسته اي گزینۀ  77.گزینه 2

 
هستند.

: بر اساس اطالعات کتاب ماهیچه هاي صاف تحت کنترل اعصاب خود مختار و ماهیچه هاي اسکلتی تحت کنترل اعصاب پیکري گزینۀ 

 
هستند. دیافراگم و ماهیچۀ بین دنده اي داخلی تحت کنترل اعصاب پیکري هستند.

 
: ماهیچۀ بین دنده اي خارجی می تواند به صورت ارادي نیز منقبض شود. گزینۀ 

: براي انقباض هر دو ماهیچۀ دیافراگم و بین دنده اي داخلی به وجود یون کلسیم الزم است. گزینۀ 
این سؤال به این صورت پاسخ درستی ندارد. پاسخ صحیح پس از تغییر: گزینۀ 

ماهیچه هاي سرینی از ماهیچه هاي متصل به استخوان نیم لگن است و مفصل ران با نیم لگن، از نوع گوي و کاسه است و 78.گزینه 1

 
ماهیچه دلتایی، از ماهیچه هاي شانه است و مفصل بازو با کتف، از نوع گوي و کاسه است.

 
: هنگامی که ساعد از بازو فاصله می گیرد، ماهیچه سه سر منقبض می شود. گزینۀ 

: بعضی از ماهیچه هاي اسکلتی توسط زردپی به استخوان متصل شده اند، و بعضی از ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل گزینۀ 
نیستند. مانند: ماهیچه مخطط که به عنوان  بنداره عمل می کند.

: تار ماهیچه اي یک یاخته ماهیچه اي است. گزینۀ 
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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

در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچۀ دو  سر بازو منقبض می شود که با کاهش طول این ماهیچه همراه است. 79.گزینه 1
در طی انقباض ماهیچۀ اسکلتی، طول سارکومر کوتاه می شود، ولی از طول پروتئین هاي انقباضی اکتین و میوزین کاسته نمی شود.

شکل در ارتباط با استخوان فشرده و بخشی از سامانۀ هاورس آن می باشد و بخش مشخص شده با عالمت سؤال به تیغه  80.گزینه 1
ي استخوانی اشاره دارد.

در هنگام انقباض تارهاي ماهیچه اي با در هم فرو رفتن پروتئین هاي اکتین و میوزین تحت تأثیر کلسیم، انقباض رخ می  81.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.

 
82.گزینه 1 رد سایر گزینه ها:

 
): پروستات در زیر مثانه قرار دارد. گزینۀ (

): کالفک درون کپسول بومن در بخش قشري کلیه قرار دارند. گزینۀ (
): ماهیچۀ دو سر زیر ران قرار دارد. گزینۀ (

شبکۀ آندوپالسمی که در بافت ماهیچه اي است، با آزاد سازي کلسیم در واکنش هاي انقباض ماهیچه نقش دارد. در بین 83.گزینه 3
گزینه ها دریچۀ میترال، قرنیه و کپسول بومن هیچ یک ساختار ماهیچه اي و شبکه ي آندوپالسمی ندارند.

 
ولی پیلور، بندارة داخلی و خارجی مثانه، میزراه و میزناي ساختار ماهیچه اي دارند.

چهار غدة پاراتیروئید به پشت غدة تیروئید چسبیده اند و هورمونی ترشح می کنند که مقدار یون کلسیم خون را افزایش 84.گزینه 1
می دهد. در بافت ماهیچه اي یون کلسیم براي انقباض ماهیچه ها الزم است. در نتیجه اختالل در کار این غده سبب اختالل در فعالیت

ماهیچه هاي اسکلتی بدن می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در برخی موارد انقباض ماهیچه ها بدون حضور ناقلین عصبی صورت می گیرد، مانند انقباض ذاتی در عضلۀ قلب و یا انقباض گزینۀ (

 
ماهیچه هاي رحم و غدد شیري توسط هورمون اکسی توسین.
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): سر پهن تر استخوان بازو، با هر دو استخوان ساعد (زند زبرین و زیرین) مفصل می شود و رباط هاي هر دو زند به استخوان گزینۀ (
بازو متصل می شوند.
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): هر مجراي هاورس در بافت استخوانی فشرده، تنها حاوي یک سرخرگ تغذیه اي می باشد و در ضمن در مجراي هاورس، گزینۀ (

 
مغز استخوان وجود ندارد.

موارد ب و ج و د نادرست هستند. 85.گزینه 3

 
بررسی موارد:

 
الف) درست - هر دو ماهیچۀ پشت ران و جلوي بازو، دو سر هستند.

 
ب) نا درست - ماهیچۀ شکمی و بین دنده اي داخلی در بازدم عمیق مؤثرند.

 
ج) نادرست - هر دو ماهیچۀ دلتایی و ذوزنقه از هر دو سطح پشتی و شکمی دیده می شوند.

 
د) نادرست - ماهیچۀ چهار سر فقط از سطح شکمی و ماهیچۀ سه سر فقط از سطح پشتی دیده می شود.

سر استخوان ران در محل مفصل غضروفی است. غضروف بافتی با قابلیت انعطاف پذیري است. 86.گزینه 2

 
رد سایر گزینه ها:

 
): در هر دو نوع بافت استخوانی رگ هاي خونی قابل مشاهده است. گزینۀ (

): تنۀ استخوان ران بیشتر از بافت استخوانی فشرده تشکیل شده است. گزینۀ (

 
): تنۀ استخوان درشت نی با بافت پیوندي پوشیده شده است. گزینۀ (

در مفصل ها، رباط ها می توانند با اتصال به سر غضروفی استخوان ها در ناحیۀ مفصل، آن ها را متصل به یکدیگر نگه 87.گزینه 2

 
دارند.

 
رد سایر گزینه ها:

 
): در محل مفصل متحرك، کپسول رشته اي وجود دارد. گزینۀ (

): در محل مفصل، ماهیچه هاي اسکلتی نیز در اتصال دو استخوان به یکدیگر نقش دارند. ماهیچه هاي اسکلتی یاخته هاي چند گزینۀ (

 
هسته اي دارند.

 
): در مفصل هاي ثابت نظیر مفصل بین استخوان هاي جمجمه حرکت دیده نمی شود. گزینۀ (

ماهیچه هاي توأم، دو سر ران و ذوزنقه  و سه سر در سطح پشتی بدن آدمی قرار دارند. 88.گزینه 2
قسمت اعظم تنۀ استخوان دراز، بافت استخوانی فشرده است. در مادة زمینه اي این نوع بافت، گلوکز و آمینواسید (چون 89.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.

اطراف تارچه ها، شبکۀ اندوپالسمی قرار دارد که غشا آن از جنس فسفولیپیدي است. 90.گزینه 1

 
: تارچه ها را سیتوپالسم احاطه کرده است. نه بافت پیوندي. گزینۀ 

تارچه ها که از رشته هاي پروتئینی ضخیم (میوزین) و نازك (اکتین) تشکیل شده اند. درون سیتوپالسم تارهاي ماهیچه قرار دارند.

 
: تارچه ها درون یاخته قرار دارند (نه غشاء یاخته  اي). گزینۀ 

رگ هاي خونی براي ورود به استخوان از درون بافت پیوندي عبور می کنند، یاخته هاي این بافت همانند دیگر بافت هاي 91.گزینه 2

 
پیوندي داراي فاصلۀ زیادي از هم هستند.

استخوان زند زبرین نوعی استخوان دراز است. بیشتر دو سر استخوان دراز از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است 92.گزینه 4
) از تیغه هایی که به طور نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است. در بافت که این بخش (در شکل قسمت  و 

استخوانی اسفنجی مشاهده می شود که مملو از مغز قرمز استخوان است. مادة زمینه اي در استخوان ها چه از نوع فشرده باشند چه از نوع
اسفنجی، از کلسیم، کالژن و... تشکیل شده است. در قسمت وسط (استخوان دراز) مغز زرد استخوان قرار گرفته است و بخش  را

بافت استخوانی فشرده که مجموعه اي از سامانه هاي هاورس است، شامل می شود.
الف) درست، سر استخوان بازو بیشتر از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده که حفرات نامنظم آن مملو از مغز قرمز 93.گزینه 3

 
می باشد.

ب) نادرست، سر استخوان بازو در محل مفصل توسط غضروف پوشیده شده که فضاي بین یاخته اي آن فراوان است.
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ج) درست، تنۀ استخوان بازو بیشتر از بافت استخوانی فشرده تشکیل شده که در مادة زمینه اي خود داراي مجاري موازي هاورس است.
د) درست، تنۀ استخوان بازو از بافت پیوندي پوشیده شده که یاخته هاي کشیده و در مادة زمینه اي آن کالژن وجود دارد.

رباط ها، به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند. به عبارت دیگر رباط ها، حرکت استخوان ها را در مفصل 94.گزینه 3

 
محدودتر می کنند نه آزادتر.

بررسی سایر گزینه ها:
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)  پردة سازندة مایع مفصلی، نسبت به کپسول مفصلی داخلی تر است.

) سر استخوان ها در محل مفصل با غضروف که نوعی بافت پیوندي با ماده بین یاخته اي منعطف است، پوشیده شده است.
) عالوه بر کپسول مفصلی، زرد پی ها هم به در کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کند.

) مربوط به بافت ماهیچه اي و گزینۀ ) و ( زردپی، نوعی بافت پیوندي رشته اي است و داراي کالژن زیاد است. گزینۀ ( 95.گزینه 3

 
) مربوط به بافت استخوانی فشرده است. )

تار ماهیچه، همان یاختۀ ماهیچه است. در سیتوپالسم تار ماهیچه، تعداد زیادي تارچه قرار دارند. چندین تار ماهیچه در 96.گزینه 4
کنار هم توسط بافت پیوندي که آن ها را احاطه کرده است، قرار گرفته اند. پروتئین هاي ضخیم و نازك سارکومر تشکیل نوار تیره و

روشن را می دهند.
در سیتوپالسم یاخته هاي ماهیچه اي، (تار) میتوکندري فراوان دیده می شود. شبکه ي آندوپالسمی اطراف هر تارچه را 97.گزینه 3

احاطه کرده  است و خط  نوار روشن را به دو قسمت تقسیم می کند، پس در دو طرف خط  نوار روشن قرار  دارد. در هر سارکونر

 
نوار تیره در وسط و در دو طرف نوار روشن قرار دارد.

مجموعه اي از تارهاي ماهیچه اي درون یک غالف از بافت پیوندي قرار می گیرند. سایر موارد نادرست هستند. 98.گزینه 2
موارد الف و ج به درستی تکمیل می کند. 99.گزینه 2

رد گزینۀ (ب): هر تار از چندین تارچه تشکیل شده است.
رد گزینۀ (د): ماهیچۀ ذوزنقۀ اسکلتی است و منشعب نمی باشد. یاخته هاي ماهیچه قلبی منشعب هستند.

درازترین استخوان بدن همان ران است که با سر استخوان درشت نی، مفصل لوالیی و با نیم لگن مفصل گوي و کاسه  100.گزینه 1
اي دارد ولی به نازك نی وصل نمی شود. سایر موارد صحیح هستند.

ویتامین  در انعقاد خون نقش دارد. یون پتاسیم در انعقاد خون به طور مستقیم نقشی ندارد. براي ساخته شدن 101.گزینه 2
گویچه هاي قرمز در مغز استخوان عالوه بر وجود آهن، فولیک اسید و ویتامین  الزم است. 

 
بررسی گزینه ها: 102.گزینه 2

موارد (الف) و (ب) با توجه به شکل زیر صحیح است.

ب) در مفاصل متحرک، رباط، کپسول مفصلي و زرد پي سبب اتصال دو

استخوان مي شود.

ج) آروارۀ �ایین �کی از استخوان های چهره است، ته جمجمه.

د) برای استخوان ترقوه صادق نیست.

103.گزینه 4 به دنبال انقباض ماهیچۀ  دو سر بازو، طول رشته هاي اکتین و میوزین کوتاه نمی شوند بلکه میزان هم پوشانی آن ها 
بیشتر می شود. در عین حال نوار روشن ناپدید می گردد.

بررسی سایر گزینه ها :
): درون هر تارچه فقط رشته هاي اکتین به خط  متصل اند. گزینۀ (

): شبکۀ آندوپالسمی در تارهاي ماهیچه اي اطراف هر تارچه را احاطه کرده است.  گزینۀ (
): در انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچه هاي اسکلتی و دستگاه عصبی پیکري دخالت دارند. در این انعکاس ماهیچۀ دو سر گزینۀ (

دچار انقباض می شود.
به هر یاختۀ ماهیچه اي، تار گویند. هر یاخته توسط غشا پالسمایی احاطه شده است. غشاء پالسمایی داراي دو الیه 104.گزینه 1

فسفولیپید است. درون هر یاخته، تعداد زیادي رشته به نام تارچه ماهیچه اي وجود دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:  105.گزینه 1

 
): انگشت کوچک پا در امتداد نازك نی است. گزینۀ (

 
): استخوان هاي کف پا هم اندازه نیستند.  گزینۀ (

): انگشت کوچک دست در امتداد زند زیرین است. شست دست در امتداد زند زبرین است. گزینۀ (
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مفصل شانه شامل کتف و بازو؛ مفصل زانو متشکل از استخوان هاي ران و درشت نی می باشد.  106.گزینه 3
در موقع انقباض سیتوپالسم تار ماهیچه اي، یون کلسیم باالیی دارد و اطراف رشته هاي اکتین و میوزین با سیتوپالسم 107.گزینه 3

در تماس هستند. اما دقت کنیم که یون کلسیم فقط در هنگام انقباض با رشته هاي اکتین اتصال مستقیم برقرار می کند. اما فقط
رشته هاي اکتین با خط  در تماس اند و رشته هاي اکتین و میوزین با هم هم قطر نیستند.

یاخته هاي ماهیچه اي که در طی فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک منقبض می شوند، یاخته هاي ماهیچه اي صاف و قلبی 108.گزینه 4

 
می باشند. 

 
بررسی سایر موارد: 

 
الف) هر نوع یاختۀ ماهیچه اي را، تار ماهیچه اي می نامند.

ب) اکتین و میوزین پروتئین هاي انقباضی اند که در هر یاختۀ ماهیچه اي دیده می شوند.
ج) یاخته هاي ماهیچه اي قلبی مخطط بوده و نوار تیره و روشن دارند.
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سورفاکتانت از برخی یاخته هاي دیوارة حبابک ها ترشح می شود. 109.گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها:
): ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی، جناغ را به جلو می رانند. گزینۀ (

): ماهیچۀ شکمی، بدون ارتباط با دم یا بازدم هم می تواند قفسۀ سینه را به پایین بکشد. هنگام دراز و نشست زدن متوجه این گزینۀ (
امر می شوید.

): منظور نایژك هاي انتهایی هستند (مجاري داراي غضروف ناي و سپس نایژه اس، بعد از این مجاري، نایژك است که گزینۀ (
غضروف ندارد ولی مرطوب کننده هوا هست و در آخر حبابک ها. پس ما بین حبابک و نایژه نایژك قرار دارد) که مانند سایر مجاري

تنفسی با ترشحات مخاطی ، سبب مرطوب شدن هوا می شود. (ترشخاط مخاطی سبب مرطوب شدن هوا می شود)
در انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچه هاي اسکلتی بازو دخالت دارند. ماهیچه هاي اطراف میزراه (براي به جلو راندن 110.گزینه 2

اسپرم ها)، ماهیچه دیواره آئورت، ماهیچه هاي عنبیه (براي تنظیم قطر مردمک) از نوع صاف می باشند.
ماهیچه ي اسکلتی اغلب به صورت ارادي منقبض می شود و گاهی به صورت غیرارادي هم می تواند منقبض شود. مثًال در 111.گزینه 4

 
انعکاس عقب کشیدن دست به کمک اعصاب پیکري است نه خود مختار. سایر گزینه ها:

: یاخته هاي دوکی شکل، ماهیچه هاي صاف هستند که فقط غیرارادي منقبض می شوند. گزینۀ 

 
: یاخته هاي قلبی می باشند که فقط با اعصاب خودمختار عصب دهی می شوند. گزینۀ 

: یاخته هاي اسکلتی می باشند که این یاخته ها فقط با اعصاب پیکري، عصب دهی می شوند. گزینۀ 

 
در هر ماهیچۀ اسکلتی، تارهاي ماهیچه اي دیده  می شوند که سارکومرهاي متعددي دارند. 112.گزینه 4

 
: یاخته هاي ماهیچه هاي صاف همگی دوکی هستند اما همگی در اثر موج دودي منقبض نمی شوند. گزینۀ 

: همۀ ماهیچه هاي اسکلتی لزومًا به استخوان متصل نیستند. مثًال بندارة خارجی در انتهاي رودة بزرگ به استخوان متصل نیست. گزینۀ 
: براي مثال ماهیچه حلقوي و صاف به عنوان عنبیه بنداره نیست و همیشه منقبض نیست. گزینۀ 

 
ماهیچۀ دلتایی در سرشانه و ماهیچۀ سرینی در لگن قرار دارد و نسبت به سایر گزینه ها از هم دورتر هستند. 113.گزینه 1

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 114.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.
درون بخش برآمدة استخوان ران، بافت مغز قرمز استخوان، کالژن و کلسیم یافت می شود. در بافت استخوان فشردة 115.گزینه 1

سامانۀ هاورس دیده می شود، مغز زرد در حفرة مرکزي تنۀ استخوان دراز قرار دارد.
دستۀ تارها، در ماهیچه به وسیلۀ غالفی از بافت پیوندي در کنار یکدیگر قرار دارند و غالفی پیوندي مجموعۀ آن ها را 116.گزینه 2

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

شکل مربوط به یاختۀ استخوانی در بافت استخوانی فشرده است که قسمتی از سامانۀ هاورس را تشکیل می دهد. بافت 117.گزینه 2
استخوانی نیز سخت ترین بافت پیوندي محسوب می شود. یاخته هایی که مسئول تولید گویچه ها می باشند، در مغز قرمز استخوان قرار

دارند.
در بافت استخوانی اسفنجی، حفره هایی بین تیغه هاي استخوانی وجود دارد که، این حفره ها توسط مغز قرمز پر 118.گزینه 4

شده اند. قرار گیري یاخته ها به صورت استوانه هاي هم مرکز و داشتن مجاري هاورس، از مشخصات بافت استخوانی فشرده است.
در تنۀ استخوان هاي دراز، بافت غضروفی وجود ندارد. تنه استخوان هاي دراز بافت استخوانی فشرده به وسیلۀ بافت 119.گزینه 3

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

 
ماهیچۀ توام در ساق پا قرار دارد ولی ماهیچه هاي دو سر و چهار سر ران، در ران قرار دارند. 120.گزینه 4

هر (یاخته) تار ماهیچه،  تعدادي هسته و تارچه دارد. درون هر یاختۀ ماهیچه  اي مقداري سیتوپالسم، تعدادي 121.گزینه 2
میتوکندري و هسته ها دیده می شوند.

سارکومر بین دو خط  قرار دارد. یاخته هاي ماهیچۀ دلتایی، تارچه و سارکومر دارند. در ماهیچۀ قلبی یاخته ها 122.گزینه 2
منشعب هستند. در ماهیچۀ مخطط، یاخته ها چندین هسته دارند. یاخته هاي ماهیچه اي صاف، به آهستگی منقبض می شوند در حالی که

یاخته هاي ماهیچه اي دیافراگم از نوع مخطط و ارادي هستند. 
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غالفی که دسته تارهاي ماهیچه اي را کنار یکدیگر نگه می دارد، بافت پیوندي است که همانند رباط داراي یاخته است. 123.گزینه 4

 
غشاي موکوزي نوعی بافت پوششی است. 

هر یاختۀ ماهیچه اي صاف، براي انقباض نیاز به نشت کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم دارند. 124.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): یاختۀ ماهیچه اي قلبی نیز داراي نوار تیره و روشن هستند اما غیر ارادي هستند و تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکري نمی  گزینۀ (

 
باشند.

 
): تارچه ها توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه شده اند نه تار ماهیچه اي. گزینۀ (

): براي ماهیچه هاي صاف دیوارة سرخرگ هاي کوچک صادق نیست، زیرا ماهیچه هاي دیوارة آن ها بر اثر تحریک شیمیایی و گزینۀ (
یا تحریک عصبی به انقباض یا انبساط درمی آیند و قطر رگ را کم و زیاد می کنند و یا ماهیچه صاف رحم و غدد شیري که با هورمون

اکسی توسین منقبض می شوند.
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