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زیست یازدهم فصل سوم - پرواز - تستی

چند عبارت نادرست است؟  - 1
الف) درون مجراي سیستم هاورس می توان سلول هایی بدون هسته یافت. 

ب) سلول هاي استخوانی همانند سلول هاي عصبی داراي انشعابات سلولی اند. 
ج) استخوان بازو همانند ران با دو استخوان دراز، مفصل لوالیی تشکیل می دهد. 

د) هر نیم لگن هم داراي مفصلی با اسکلت محوري و هم داراي مفصلی با اسکلت جانبی است.
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- با توجه به شکل روبه رو کدام گزینه درست است؟ «بخش شمارة    ..................  » 2

) ترشح می شود. ) توسط یاخته هاي شمارة ( )

) همانند ماهیچۀ چهار سر ران داراي گیرنده هاي حس وضعیت است. )

) برخالف زردپی ها به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کند. )

) نوعی بافت پیوندي محسوب می شود. ) برخالف بخش شمارة ( )

52

4

4

12

در حین  ..................  واحدهاي تکراري تشکیل دهندة تارچه هاي ماهیچۀ اسکلتی، .................. - 3

انقباض ـ جایگاه هاي اتصال سرهاي میوزین، در رشته هاي ضخیم سارکومر پوشیده نیست.

توقف انقباض ـ غلظت یون کلسیم در درون شبکۀ آندوپالسمی از فضاي اطراف رشته هاي اکتین بیش تر نیست.

توقف انقباض ـ خطوط  از رشته هاي ضخیم دور نمی گردد.

انقباض ـ فاصلۀ یک خط  از انتهاي رشته هاي نازك متصل به آن، کم نمی گردد.

Z

Z

کدام گزینه جملۀ مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «در یاخته هاي ماهیچۀ .................. زمانی که  .................. » - 4

دیافراگم ـ خط  به میوزین نزدیک می شود، دیافراگم مسطح شده و خون بیش تري وارد دهلیز راست می شود.

میوکارد بطن ها ـ کلسیم شبکه آندوپالسمی کاهش می یابد، فشار سرخرگ ها افزایش پیدا می کند.

ماهیچۀ دلتایی ـ دو خط  از هم دور می شوند، طول رشته هاي پروتئینی نازك تغییر نمی کند.

دیافراگم ـ بر مقدار کلسیم شبکۀ آندوپالسمی افزوده می شود، هواي جاري وارد حبابک ها می شود.

Z

Z

چند مورد، دربارة همۀ عضالت داخل کرة چشم انسان صادق است؟  - 5
الف) با مادة ژله اي و شفاف کرة چشم در تماس اند. 

ب) تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی هستند. 
ج) در هنگام انقباض آنها طول نوار تیره همواره ثابت باقی می ماند. 

د) به داخلی ترین الیۀ چشم اتصال دارند.
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با توجه به شکل زیر کدام عبارت درست است؟ - 6

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

رشتۀ عصبی در بخش الف، در هر دو حالت سکون و حرکت، چگونگی قرارگیري دو استخوان را نسبت به هم به دستگاه عصبی مرکزي اطالع می دهد.

حفره مایع درون «د» توسط پردة سازندة این مایع کامًال احاطه شده است. 

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

کدام جمالت نادرست هستند؟  - 7
الف) اختالل در ترشح صفرا ممکن است به پوکی استخوان منجر شود. 

ب) میانگین تراکم استخوان زنان و سر ران سالم با افزایش سن کاهش می یابد. 
ج) کمبود شدید فولیک اسید می تواند مانعی براي تبدیل مغز زرد به مغز قرمز استخوان ایجاد کند. 

د) مهم ترین یون هاي تشکیل دهنده استخوان کلسیم و بیکربنات هستند.

ب _ ج  الف _ ب   ج _ د   الف _ د  

چند مورد از موارد زیر، ویژگی مشترك تارهاي ماهیچه اي کند و تند می باشد؟  - 8
الف) هر دو نوع تار، می توانند تنفس بی هوازي انجام دهند. 
ب) هر دو نوع تار، به یک اندازه اکسیژن مصرف می کنند. 

ج) هر دو نوع تار، براي ناقل عصبی داراي گیرنده می باشند. 
د) هر دو نوع تار، می توانند گلوکز را به طور کامل تجزیه کنند.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 9
«ماهیچۀ  .................. انسان  ..................  ماهیچۀ  ..................  بدن قرار دارد.»

چهار سر ران ـ برخالف ـ ذوزنقه، در سطح جلویی توأم ـ همانند ـ سه سر بازو در سطح عقبی

دو سر در ـ نوعی ـ مخطط است که در هر دو سطح   دو سر بازوي ـ و ـ ُسرینی، در سطح عقبی

کدام گزینه در مورد استخوان هایی که در مفصل زانو شرکت دارند، به درستی بیان شده است؟ - 10

می توانند تحت تاثیر هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون را افزایش دهند.

در آن ها مغز استخوانی که بیش تر از چربی تشکیل شده است، مجراي مرکزي سامانه هاي هاورس را پر کرده است.

بیش تر حجم تنۀ آن ها را بافت استخوانی اسفنجی تشکیل می دهد.

نمی توانند در یک مفصل گوي _ کاسه اي توسط بافت پیوندي رشته اي به استخوان دیگري متصل شوند.

در هر بخش سارکومر که در تصویر میکروسکوپی روشن دیده می شود،  قطعًا .................. - 11

فقط رشته هاي میوزین ضخیم وجود دارد. فقط رشته هاي نازك اکتین وجود دارد.

رشته هاي اکتینی نازك و رشته هاي میوزین ضخیم با هم وجود دارند. فقط یک نوع رشته هاي نازك یا رشته هاي ضخیم وجود دارد.

چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار تارچه هاي ماهیچه اي به درستی بیان شده است؟  - 12
الف) علت مخطط بودن ظاهر تار ماهیچه اي، وجود واحدهاي تکرارشونده به نام سارکومر در تارچه می باشد. 

ب) تارچه هاي ماهیچه اي به کمک نوعی بافت پیوندي مقاوم در کنار یکدیگر قرار می گیرند. 
ج) هر بخش تیره در تارچه هاي ماهیچه اي، از کنار هم قرار گرفتن رشته هاي نازك و ضخیم ایجاد می شود. 

د) در هر بخش روشن یک تارچه ماهیچه اي، فقط یکی از انواع پروتئین هاي نازك و ضخیم قابل مشاهده است.
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کدام گزینه صحیح است؟ - 13

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم برخالف بازگشت کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی، به انرژي نیاز دارد. 

در حین انقباض سارکومرها، غلظت کلسیم در سیتوپالسم کم تر از زمان استراحت است.

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم در شرایطی باعث گرمازایی در بدن می شود.

در حین انقباض سارکومرها، طول رشته هاي ضخیم میوزین یک سارکومر، کاهش می یابد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 14
در اسکلت جانبی انسان ..................

انگشت شست دست در امتداد زند زبرین قرار دارد. استخوان کشکک، در محل مفصل استخوان هاي ران و درشت نی قرار دارد.

هر استخوان نیم لگن با سه استخوان دیگر مفصل دارد. در مفصل بین استخوان هاي ران و نازك نی، رباط و مایع مفصلی قرار دارد.

چند عبارت جملۀ روبه رو را تکمیل  می کند؟ «در استخوان  .................. »   - 15
الف) ران، مجراي هاورس توسط مغز قرمز، پر شده است. 

ب) جناغ، عناصر خونی توسط تیغه هاي استخوانی ساخته می شوند. 
ج) جمجمه، مجراي هاورس توسط سلول هاي استخوانی احاطه  شده است. 

د) لگن، سلول هاي استخوانی فاقد گیرنده هاي هورمونی می باشند. 
هـ) بازو، مفصل لوالیی و گوي _کاسه اي مشاهده می شود.
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کدام گزینه براي تکمیل کردن عبارت زیر به درستی مناسب است؟  - 16
«بخش مشخص شده در مولکول روبه رو  .................. »

در ناحیۀ مرکزي سارکومر وجود ندارد.

قادر به انتقال گروه فسفات از کراتین فسفات به  است.

پس از بازگردانده شدن یون هاي کلسیم به درون شبکۀ آندوپالسمی به روش انتقال فعال به اکتین متصل می شود.

براي حرکت پارویی خود می تواند از منابع انرژي متنوعی به طور مستقیم استفاده کند.

ADP

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  - 17
«در صورت  ..................  انسان  ..................  کاهش می یابد».

اختالل در جذب آهن از روده باریک ـ ذخیره اکسیژن در تارهاي ُکند

برداشتن بخش عمده اي از معده به دلیل سرطان در ـ غلظت هموگلوبین در اریتروسیت ها

وجود سنگ صفرا در مجراي کیسه صفراي ـ تولید مادة زمینه اي در سامانه هاورس

کاهش اکسیژن رسانی به بافت ماهیچه اي ـ ساخته شدن اریتروپویتین در کلیه

کدام یک از جمله هاي زیر در مورد استخوان هاي انسان به نادرستی بیان شده است؟ - 18

در مفصل زانو فقط سه استخوان کشکک و درشت نی و ران شرکت می کنند.   زردپی ماهیچه سه سر بازو، به استخوان زند زیرین، کتف و بازو متصل است.  

اندازة مهره ها در ستون مهره با هم یکسان است.  استخوان کشکک با انتهاي استخوان ران مفصل شده است.

?

کدام گزینه، دربارة بخش موردنظر درست است؟ - 19

همانند غالفی که هر دسته تار ماهیچه اي را احاطه می نماید، تعداد یاخته هاي بسیار زیادي دارد. 

همانند بخشی که بافت پوششی رودة باریک را پشتیبانی می کند، داراي انعطاف پذیري کمی است.

برخالف بخشی که اندام هاي درون شکم را از خارج به هم وصل می کند، رشته هاي کالژن بیشتري دارد. 

برخالف بخشی که یاخته هاي پوششی معده را به یکدیگر و به بافت زیرین متصل می کند، شبکه اي از رشته هاي گلیکوپروتئینی دارد. 
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کدام گزینه عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟    «جهت نزدیک شدن دو خط  به هم در یک سارکومر، ..................» - 20

 در ابتدا در تماس با پروتئین هایی که به رشتۀ اکتین متصل هستند قرار می گیرد.

سرهاي میوزین وقتی مولکول  به آن ها متصل نباشد در تماس با رشته هاي اکتین نیستند.

 از سر پروتئین هایی که می خواهند به رشته هاي اکتین متصل شوند جدا می گردد.

سرهاي میوزین قبل از جدا شدن مولکول  از آن ها از رشته هاي اکتین جدا نمی شوند.

Z

ATP

ADP

ADP

ADP

باتوجه به شکل چند عبارت نادرست است؟الف) بخش  از مغز استخوانی پر شده است که در انواع کم خونی می تواند - 21
به مغز استخوان گلبول ساز تبدیل شود. 

ب) بخش  پر از مایعی با منشأ پالسمایی است که  آن را ترشح کرده است. 

ج) بخش  همانند مایع بخش  به دو استخوان امکان می دهد سالیان متمادي در مجاورت هم حرکت کنند. 

د) بخش هاي  و  متعلق به بافت اصلی یکسان هستند.
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- چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می نماید؟  22

، کمتر از نقطۀ  ..................  است.» «با توجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که  ..................  در هنگام ثبت نقطۀ 

الف) مقدار کلسیم درون شبکۀ آندوپالسمی میوکارد بطن ها ـ  

ب) تعداد دریچه هاي باز قلب ـ  

ج) فاصله خط  تا میوزین در میوکارد بطن ها ـ  

د) مقدار کلسیم مجاور رشته هاي میوزین میوکارد دهلیزها ـ  

هـ) حجم خون دهلیزها ـ 
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با توجه به شکل، در بخش رو به رو «الف» - 23

در سیتوپالسم میوکارد دهلیزي میزان کلسیم بیش از مرحلۀ «ب» است.  

پل اتصالی بین میوزین و اکتین دائمًا در میوکارد بطنی در حال تشکیل و جدا شدن است.  

سارکومرهاي میوکارد دهلیزي و میوکارد بطنی، در حال کوتاه شدن هستند.  

در میوکارد بطنی، کلسیم فعاالنه در حال برگشت به شبکۀ آندوپالسمی است.  

چند مورد از عبارت هاي داده شده، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 24
" نمی توان گفت  .................. " 

الف) ماهیچه توام، تنها ماهیچه پشت ساق پاي انسان می باشد. 
ب) در حالت قائم بدن انسان، ماهیچه دلتایی باالتر از ماهیچه ذوزنقه اي می باشد. 

ج) در هنگام نزدیک شدن ساعد به بازو، طول نوارهاي روشن سارکومرهاي ماهیچه دو سر بازو کم می شود. 
د) همه ماهیچه هاي اسکلتی باعث حرکت استخوان می شوند.

یک مورد   چهار مورد   سه مورد    دو مورد  
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کدام یک از جمله هاي زیر به درستی بیان شده است؟ - 25

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

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

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

کپسول مفصلی، رباط و زردپی، هر سه متعلق به بافتی هستند که زیر یاخته هاي آن شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  - 26
الف) در یک انسان سالم و بالغ، به طور قطع هر بافت استخوانی داراي مغز قرمز استخوان فاقد مجراي هاورس است. 

ب) سامانه هاي هاورس داراي اندازه هاي متفاوتی بوده و نمی توانند براي اریتروپویتین داراي گیرنده باشند. 
ج) ممکن است سلول هاي چربی که توسط بافت اسفنجی احاطه شده اند با سلول هاي خون ساز جایگزین شوند. 

د) نمی توان عبور رگ هاي خونی موجود در بافت اسفنجی را، از بافت فشرده مشاهده کرد.

1234

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 27
«آن دسته از تارهاي ماهیچۀ اسکلتی که ..................  در آن ها بیشتر از سایر تارهاست، ..................  »

فعالیت آنزیم تجزیه کنندة  سر میوزین - در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند. 

مقدار انرژي آزاد شده از مواد مغذي - با سرعت تندتري سارکومرهاي خود را کوتاه می کنند.

مقدار پروتئین ذخیره کنندة اکسیژن - در سیتوپالسم خود، ساختارهاي دو غشایی کمتري دارند. 

سرعت آزاد شدن یون هاي کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی - بیشتر انرژي خود را از طریق هوازي به دست می آورند.

ATP

پس از تمرینات ورزشی طوالنی، که باعث گرفتگی ماهیچه اي می شود، همۀ موارد زیر اتفاق می افتد به جز .................. - 28

محرك هاي شیمیایی، گیرنده هاي درد را تحریک می کنند.  

ترشح یون هیدروژن و بازجذب بی کربنات از کلیه ها افزایش می یابد.  

میزان کراتین فسفات که یک مادة نیتروژن دار دفعی است، در ماهیچه افزایش می یابد.

ADPمیزان  درون ماهیچه، افزایش می یابد. 

چند جمله در مورد اندام داراي سخت ترین نوع بافت پیوندي درست می باشد؟  - 29
الف) بخشی از آن در تولید یاخته هاي موثر در هدایت گازهاي تنفسی نقش دارد. 

ب) در انتقال امواج مکانیکی از گوش بیرونی به گوش درونی نقش دارد. 
ج) در ذخیره سازي نوعی ماده معدنی جهت انجام واکنش هاي ضروري بدن نقش دارد. 

د) در هر قطعه آن، بیش از یک نوع بافت اصلی مهره داران دیده می شود.

3241

چند مورد از موارد زیر جملۀ مقابل را تکمیل می کند؟ «در یاخته هاي ماهیچه اي دو سر بازو زمانی که  .................. »  - 30

الف) خط  به میوزین نزدیک می شود، طول رشته هاي نوار روشن کوتاه می شود. 
ب) نوار روشن کوتاه می شود، از کلسیم درون شبکه آندوپالسمی کاسته شده است. 

ج) کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شود، طول نوار تیره تغییر نمی کند. 

د) سرهاي رشته هاي میوزین به اکتین متصل می شوند، بر مقدار تولید  افزوده می شود.

Z

ADP

1234
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در پی کاهش ظرفیت تنفسی، در ماهیچۀ چهار سر ران چند مورد از اتفاقات زیر می تواند رخ دهد؟  - 31

آ) افزایش  پالسماي خون سیاهرگی ماهیچه.    
ب) تحریک گیرنده هایی که قابلیت سازش پذیري ندارند. 
پ) کاهش تولید کربن دي اکسید حاصل از تنفس سلولی  

ت) افزایش تولید هورمون محرك تولید گلبول قرمز از کبد.

pH

3241

عبارت زیر را با چند مورد می توان به درستی کامل نمود؟  - 32
 .................. برخالف ..................  جزو استخوان هاي ..................  هستند. 

الف) دنده ها - ترقوه - محوري                   ب) استخوان هاي گوش میانی  جمجمه - جانبی 
ج) استخوان جمجمه - مچ دست- نامنظم    د) نیم لگن - گوش میانی - جانبی 

هـ) بزرگ ترین استخوان بدن- کوچک ترین استخوان - جانبی

1324

در انسان هر یاختۀ ماهیچه اي .................. (با تغییر) - 33

مخطط، توسط شبکۀ آندوپالسمی احاطه می شود. داراي نوارهاي تیره و روشن، توسط دستگاه عصبی پیکري تحریک می شود.

صاف، براي انقباض نیاز به نشت کلسیم به سیتوپالسم دارد. صاف فقط با اعصاب خودمختار منقبض می شود.

چند مورد از موارد زیر جمله زیر را به درستی کامل می کند؟  - 34

«در صورتی که گیرنده هاي حساس به افزایش  در بصل النخاع تحریک شوند، در نهایت جابجایی و حرکت استخوان هایی افزایش می یابد که ..................
الف) به همراه ستون مهره ها و جمجمه بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند.

ب) با استخوان جناغ و استخوان هایی از ستون مهره در ارتباط هستند. 
ج) در بخش درونی آن ها بافت استخوانی اسفنجی وجود دارد. 

د) به بخشی متصل شده که فشار درون آن از یک اتمسفر بیشتر است.

co2

1234

استخوان  .................. برخالف استخوان  ..................  مفصل می شود. - 35

زند زبرین– جناغ، فقط با استخوان دراز جناغ – ترقوه، هم با استخوان دراز و هم با استخوان پهن

آروارة پایین – ترقوه، با دو استخوان پهن بازو – ران، با سه استخوان دیگر  

در رابطه با استخوان ران چند مورد صحیح است؟ «یاخته هایی که در مجاورت بافت استخوانی اسفنجی قرار دارند می توانند ..................»  - 36
الف) در تولید یاخته هاي فاقد مادة وراثتی نقش داشته باشند.

ب) با یاخته هاي سامانۀ هاورس در تماس مستقیم باشند. 

، به مغز استخوان گلبول ساز تبدیل شوند.  ج) در اثر اختالل در جذب ویتامین 
د) براي برخی پیک هاي شیمیایی دوربرد گیرنده داشته باشند.

B12

1234

در فرآیند لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم، بالفاصله پس از  .................. - 37

جدا شدن سر میوزین از اکتین،  جدیدي به سر میوزین وصل می شود.

اتصال سر میوزین به اکتین،  نیز به سر میوزین وصل می شود. 

جدا شدن  از سر میوزین، سرهاي میوزین به اکتین وصل می شوند.

اتصال  به سر میوزین، تمایل سرهاي میوزین جهت اتصال به اکتین بیش تر می شوند.

ATP

ATP

ADP

ATP
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چند مورد از موارد زیر در رابطه با اکتین و میوزین همواره صحیح نمی باشد؟  - 38
الف) با کوتاه شدن میوزین رشته هاي اکتین روي آن ها لغزش می کند. 

ب) تنها در یاخته هاي جانوري دیده می شود. 
ج) در ماهیچه ها، در ساختار تارچه ها به کار رفته است. 

د) در ماهیچه ها، سبب کاهش طول نوار روشن می شوند.

1234

چند مورد از موارد زیر جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 39
«در یاخته هاي ماهیچه اي سه سر پشت بازو  .................. » 

الف) زمانی که خط  به میوزین نزدیک می شود، طول نوار روشن کوتاه می شود. 
ب) زمانی که نوار روشن کوتاه می شود، طول نوار تیره تغییر نمی کند. 

ج) هر تارچه از یک سارکومر ساخته شده که بین دو خط  قرار دارد. 
د) زمانی که طول نوار روشن افزایش می یابد، کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شود.

Z

Z

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح  تکمیل می کند؟  - 40
لغزش اکتین و میوزین روي هم ممکن است  ..................  
الف) تحت تأثیر ورود کلسیم به مایعات بدن رخ می دهد. 

ب) در مرحله آخر میتوز سبب تقسیم میان یاخته شود. 

zج) موجب نزدیک شدن دو خط  به یک دیگر شود.

0123

چه تعداد از عبارات زیر یک مفهوم علمی را به درستی بیان کرده اند؟  - 41

الف) لغزیدن اکتین و میوزین در مجاورت هم، همانند بازگشت  به شبکه آندوپالسمی نیاز به انرژي دارد. 
ب) با ناپدید شدن دم رشته میوزین، مرحله دیاستول قلبی آغاز می شود. 

ج) تارهاي ماهیچه اي نوع کند داراي رنگدانه قرمزرنگی به نام میوگلوبین در مقادیر فراوان هستند. 
د) هسته هاي سلول هاي ماهیچه اسکلتی بیضی شکل و داراي موقعیت مرکزي می باشند.

  مورد   مورد   مورد   مورد  

Ca2+

2413

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟  - 42
الف) همۀ استخوان هاي انسان داراي مغز قرمز می باشند. 
ب) اسکلت انسان فقط شامل استخوان ها و مفاصل است. 

ج) فقط در یک جا بخش محوري با بخش جانبی اتصال دارد. 
د) انگشت کوچک پا در راستاي درشت نی قرار دارد.

0123

با توجه به جملۀ مقابل چند مورد از عبارت هاي زیر به شکل صحیحی جمله را کامل می کنند؟ «در سلول هاي ماهیچه اي .................. در پی .................. »  - 43
آ) تنگ کنندة مردمک عنبیه ـ فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک نور کمتري از عدسی عبور می کند. 

ب) بین دنده اي خارجی ـ کوتاه تر شدن مناطق روشن، فشار از روي سیاهرگ هاي نزدیک قلب برداشته می شود.  
پ) بندارة خارجی میز راه ـ با طویل شدن طول آن ها، ادرار به شکل ارادي از مثانه خارج می شود. 

ت) که براي شنا ویژه شده ـ کمبود اکسیژن باعث می شود که رنگدانه هاي قرمز ذخایر خود را از دست بدهند.

2341 مورد  مورد  مورد  مورد 
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B

A

شکل روبه رو مربوط به استخوان ران یک پسر نوجوان دوازده ساله است، کدام یک از عبارت هاي زیر جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟ « - 44

« .................. ، .................. فاصله بین دو نقطه  و 

با تقسیم یاخته هاي غضروفی و سپس جایگزین شدن یاخته هاي قدیمی تر با نوع دیگر از یاخته هاي پیوندي ـ زیاد می شود.  

ممکن نیست در ـ در بین تیغه هاي بافت استخوانی مجاور مجراي مرکزي، مجراهاي پر شده با مغز استخوان، دیده شود.  

یاخته هاي ذخیره کننده انرژي در ـ درون مجراي مرکزي هر سامانه هاورس مشاهده می شود.  

در هر بخشی از بافت استخوانی فشرده در ـ سامانه هاورس مشاهده می شود.  

AB

چند مورد صحیح است؟ «در انسان  .................. »  - 45
الف) استخوان جناغ همانند ترقوه با استخوان هاي اسکلت جانبی و محوري مفصل دارد. 

ب) استخوان لگن همانند ترقوه با استخوان هاي جانبی و محوري مفصل دارد. 
ج) دنده ها مانند لگن با استخوان نامنظم مفصل دارند. 

د) استخوان هایی که با پرده هاي مننژ در تماس مستقیم هستند فقط محوري می باشند. 
هـ ) استخوان ران همانند بازو فقط در یک انتهاي خود با استخوان هاي دراز مفصل می شود.

2345

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 46
«استخوان  ..................  همانند  ..................  و هر دو می توانند  .................. » 

الف) ران ـ بازو، جزو اسکلت جانبی بوده ـ با استخوان پهن مفصل دهند. 
ب) آروارة پایین ـ آروارة باال، بخشی از جمجمه بوده ـ در مفصلی متحرك، تحرك داشته باشند. 

ج) زند زبرین ـ نازك نی، در سطح خارجی تري نسبت به استخوان موازي خود قرار داشته ـ با استخوان دراز مفصل داشته باشند. 
د) ترقوه ـ کتف، جز اسکلت جانبی بوده ـ با استخوان بازو مفصل تشکیل دهند.

1234

در ارتباط با سیستم هاورس چند مورد از موارد زیر صحیح اند؟  - 47
الف) رگ هاي خونی ارتباط بین مراکز سیستم هاي هاورس را برقرار می کنند. 

ب) استخوان جمجمه می تواند با نوعی استخوان نامنظم مفصل داشته باشد. 
ج) تمام مواد موجود در تیغه هاي استخوانی، توسط یاخته هاي استخوانی ساخته می شود. 

د) سلول هاي استخوانی آن، هسته اي بیضوي شکل دارند.

1234

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ « ..................  همانند .................. »  - 48
الف) ماهیچه دو سر ـ ماهیچه سه سر ، به استخوان پهن متصل است. 

ب) یاخته هاي تند ـ یاخته هاي کند ، عمده انرژي خود را از گلوکز به دست می آورند. 

ج) جدا شدن سر میوزین از اکتین ـ بازگشت کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی ، به  نیاز دارد. 
د) ماهیچه ُسِرینی ـ ذوزنقه اي در سطح پشتی بدن قرار دارد.

ATP

1234

چند مورد جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «هنگامی که  ..................  در سلول هاي ماهیچه اي  .................. »  - 49
الف) هواي دم به درون شش ها فرستاده می شود ـ دیافراگم، یون کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی صاف نشت می کند. 

ب) دریچۀ دولختی بسته است ـ میوکارد بطن ها، خط  به رشته هاي میوزین نزدیک می شوند. 
ج) صداي اول قلب شنیده می شود ـ میوکارد دهلیزها، طول رشته هاي نوار روشن افزایش می یابد. 

د) حجم خون بطن ها کاهش می یابد ـ میوکارد بطن ها، کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به اطراف تارها نشت می کند.

Z

1234
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B C D

- چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کنند؟ 50

، بیش تر از نقطۀ   .................. «با توجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که .................. در هنگام ثبت نقطۀ 
است.»

الف) طول صفحه روشن میوکارد بطن ها ـ 

ب) تعداد حفرات قلبی در حال انبساط ـ 

ج) طول سارکومر میوکارد دهلیزها ـ 

د) فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت ـ 

هـ) مقدار کلسیم درون شبکه آندوپالسمی میوکارد بطن ها ـ 

D

C

B

B

C

C

1234

در ارتباط با وظیفه ماهیچه، چند مورد از توضیحات مقابل آن ها صحیح است؟  - 51

الف) ارتباطات  ماهیچه هاي متصل به بخش هاي جانبی و محوري اسکلت نقش دارند . 

ب) حفظ حالت بدن  اتصال میوزین به رشته هاي اکتین مؤثر است. 

ج) اعمال ارادي  فقط ماهیچه هاي متصل به استخوان ها نقش دارند. 

د) حفظ دماي بدن  هر چه کلسیم موجود در مادة زمینه اي سیتوپالسم بیش تر باشد، دماي بدن باالتر است .

3

←

←

←

←

124

چند مورد نادرست اند؟ «در ماهیچۀ دو سر بازو زمانی که  ..................  باشد  .................. »  - 52
الف) مصرف اکسیژن بیش تر ـ فعالیت انیدراز کربنیک بیش تر است. 

ب) تولید اسید الکتیک بیش تر ـ در خون سیاهرگ هاي آن مقدار  بیش تر می شود. 
ج) تبدیل گلوکز به پلیمر بیش تر ـ انسولین به گیرنده هاي خود متصل است. 

د) مقدار تولید بی کربنات بیش تر ـ تولید اسید الکتیک کم تر است. 

هـ) تولید کربن دي اکسید بیش تر ـ میزان تولید  بیش تر است.

CO2

ATP

1234
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