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- تستی زیست یازدهم فصل سوم - پرش

غالفی که دسته تارهاي یک ماهیچه راکنار یکدیگر نگه می دارد ..................  یاخته است. - 1

همانند رباط داراي برخالف رباط فاقد برخالف بافت پوششی ناي داراي همانند بافت پوششی ناي فاقد

در ساختار ماهیچۀ توأم در انسان، دستۀ تارها .................. - 2

توسط بافت پیوندي رشته اي احاطه شده اند. توسط سیتوپالسم احاطه شده اند.

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

تمام ماهیچه هاي اسکلتی در بدن انسان .................. - 3

به سخت ترین نوع بافت پیوندي متصل شده است.  به صورت جفت با ماهیچه دیگر باعث حرکت نوعی استخوان می شود.  

به دلیل آرایش خاص پروتئین ها، مخطط هستند. همواره در پی ارسال پیام عصبی از قشر مخ، منقبض می شوند.

کدام دو استخوان بدن، با هم در یک بخش اسکلت بدن قرار دارند؟ - 4

کشکک و ترقوه   ترقوه و نیم جناغ جناغ و نازك نی درشت نی و جمجمه 

کدام مورد، دربارة هر تار ماهیچۀ اسکلتی بدن انسان صحیح است؟ - 5

از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.  بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورد.

مقدار زیادي میوگلوبین دارد و انرژي خود را به ُکندي از دست می دهد. بیشتر انرژي الزم براي انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

در ماهیچه ي دو سر بازو، هر تارچه .................. (با تغییر) - 6

در سیتوپالسم خود هسته هاي متعدد دارد. توسط غشاي یاخته اي احاطه شده است.

در زمینه اي از بافت پیوندي قرار دارد. داراي تعدادي واحدهاي تکرارشونده سارکومر است.

در ارتباط با رشته هاي اکتین و میوزین چند مورد از موارد زیر درست است؟  - 7
الف) در ساختار یک مولکول میوزین بیش از یک زنجیرة پلی پپتیدي یافت می شود. 

ب) ُدم میوزین از دو رشتۀ پروتئینی که به دور یکدیگر پیچیده شده اند تشکیل شده اند. 
ج) رشتۀ اکتین از تعداد زیادي پلیمرهاي کروي تشکیل شده است. 

د) در ساختار اکتین و میوزین پیوندهایی پپتیدي و هیدروژنی یافت می شود.

1234

بخشی که محل اثر (اندام هدف) هورمون اریتروپویتین است؟ - 8

درون حفرات  بین میله ها و صفحات استخوانی بافت اسفنجی   مجراي مرکزي هر سامانۀ هاورس

اندامی در سمت راست معده و تقریبا روبروي آن قرار گرفته است. اندامی در ساخت صفرا نقش دارد و یا اندامی درساخت ادرار نقش دارد.

در استخوان هاي اسکلت محوري بدن، در هر بافت استخوانی .................. - 9

مادة زمینه اي از یک نوع پروتئین و مواد معدنی تشکیل شده است.

در اطراف مغز زرد استخوان، سامانه هاي هاورس دیده می شود.

مغز زرد در تولید یاخته هایی نقش دارد که وظیفۀ اصلی آن ها دفاع از بدن است.

یاخته هاي استخوانی، مادة زمینه اي ساخته و با محیط زندگی خود در ارتباط اند.

در انسان، تغییرات کلسیم بر فرآیند .................. بی تأثیر است.(با تغییر) - 10

جذب فعال گلوکز از روده ترشحی غدة تیروئید کوتاه شدن سارکومرها تشکیل لخته در محل زخم 
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در هنگام استراحت سارکومرهاي یک تارچه امکان ندارد .................. - 11

شبکۀ آندوپالسمی میزان یون هاي کلسیم بیشتري از سیتوپالسم داشته باشد. سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل باشد.  

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم صورت نگیرد. zرشته هاي نازك به خط  متصل باشد.  

در هر جانوري که  .................. - 12

استخوان داشته باشد، حتما غضروف نیز یافت می شود.   غضروف داشته باشد، حتما استخوان نیز یافت می شود.  

بی مهره باشد، اسکلت بیرونی دیده می شود.   اسکلت بیرونی داشته باشد، می تواند مهره دار یا بدون مهره باشد.  

کدام بیان نادرست است؟(با تغییر)  - 13
در ماهیچۀ دلتایی، هر تارچه ..................

داراي تعداد توالی سارکومري می باشد. در غالفی از بافت پیوندي قرار دارد.

درون میان یاخته قرار دارد. متشکل از رشته هاي نازك و ضخیم می باشد.

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ - 14

استخوانی که محوري است، قطعًا در تولید سلول هاي خونی نقش دارد.

استخوانی که محوري نیست، قطعًا در حرکات بدن نقش دارد.

استخوانی که جانبی است ، قطعًا فاقد بخش هاي گلبول ساز می باشد.

استخوانی که جانبی است، قطعًا داراي سیستم هاورس و بخش هاي حفره دار می باشد.

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

کالفک، در بخش مرکزي کلیه ماهیچۀ دو  سر در پشت ران مخچه، در پشت ساقۀ مغز تیموس، در جلوي ناي

در بخشی از استخوان دراز در یک فرد بالغ که .................. می باشد .................. - 16

داراي کانال هاي موازي - می توان بافت مغز استخوان را مشاهده کرد.

داراي عروق خونی - نمی توان بافت مغز استخوان را مشاهده کرد.

داراي رشته هاي کالژن و کلسیم - نمی توان بافت مغز استخوان را مشاهده کرد.

تیغه هاي نامنظم استخوانی - می توان بافت مغز استخوان را مشاهده کرد.

نمی توان گفت در یک فرد خردسال، به طور معمول اسکلت  ..................  نقش  .................. - 17

جانبی در تولید یاخته هاي خونی ـ ندارد. مرکزي در فّعالیّت بهتر آنزیم هاي گوارشی ـ دارد.  

جانبی در محافظت از مغز و قلب ـ ندارد. محوري در تولید صدا و صحبت کردن ـ دارد.

کدام مورد در زمان توقف انقباض ماهیچه اتفاق می افتد؟ - 18

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

ایجاد یک موج تحریکی در طول غشا ماهیچه حرکت رو به جلو اکتین ها 
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می توان گفت در هر جانوري که  .................. . - 19

اسکلت درونی دارد، ستون مهره ها از استخوان هاي نامنظم تشکیل شده است.

اسکلت بیرونی دارد، گردش خون در تنفس نقشی ندارد.

اسکلت آب ایستایی دارد، در اثر تجمع مایع درون بدن، هم ایستایی آن تغییر می کند.

اسکلت درونی دارد، قطعا در ساختار اسکلت خود غضروف دارد.

در انسان زردپی آشیل از بافتی تشکیل شده است که نسبت به .................. - 20

بخش عمدة تشکیل دهندة پیراشامۀ قلب مادة زمینه اي کم تري دارد. بافت زیر مخاط راست روده، مقاومت و انعطاف پذیري بیش تري دارد.

بافت پشتیبانی کنندة پوشش داخلی دوازدهه، تعداد یاخته هاي کم تري دارد. رباط صلیبی زانو، نوع پروتئین استحکامی متفاوتی دارد.
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کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 21
«ماهیچه هاي اسکلتی ..................» 

نوعی کنترل ارادي و تحت تأثیر اعصاب پیکري براي دهان، مخرج و پلک ها ایجاد می کنند.

با انجام سوخت و ساز در یاخته هاي خود باعث ایجاد گرماي زیاد می شوند.

با اتصال به استخوان ها فقط باعث حرکات ارادي می شوند.

با نوشتن و رسم شکل در برقراري ارتباط، ایفاي نقش می کنند.

با اتصال ناقلین عصبی به گیرنده هاي خود در سطح سلول ماهیچه اي، .................. - 22

یون هاي کلسیم با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی می روند.  

یون هاي کلسیم در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم می آیند.  

کانال هاي یونی روي غشا سلول پس سیناپس بسته می شود. 

ناقلین عصبی در جهت شیب غلظت از طریق کانال هاي روي سطح سلول پس سیناپس وارد سلول می شوند. 

.................. در .................. نقش ندارد. - 23

یون پتاسیم - تولید رشته هاي فیبرین در خون  یون کلسیم - اتصال اکتین و میوزین 

آهن  - ساخت هیچ یک از یاخته هاي خونی  B12(Fe)ویتامین  - تقسیم و تمایز یاخته هاي بنیادي میلوئیدي 

تارچه ها .................. - 24

توسط سیتوپالسم احاطه شده اند.

از به هم پیوستن چند یاخته در دورة جنینی ایجاد می شود.

مجموعه اي از پروتئین هاي نازك و ضخیم بوده که توسط بافت پیوندي احاطه شده اند.

بر روي غشاء خود، گیرنده هایی دارند که ناقل هاي عصبی آزاد شده از نورون هاي حرکتی با آن اتصال برقرار می کنند.

کدام عبارت در مورد ماهیچه هاي انسان درست است؟ - 25

ماهیچۀ توأم برخالف ماهیچۀ دو سر ران، در سطح پشتی بدن قرار دارد.   ماهیچۀ روي بازو همانند ماهیچۀ زیر بازو، ساعد را از بازو دور می کند.

ماهیچۀ سینه اي برخالف ماهیچۀ سه سر بازو، در برقراري ارتباط نقش دارد.  ماهیچۀ سرینی مانند ماهیچۀ شکمی، در هم ایستایی بدن نقش دارد. 

کدام گزینه از نظر توالی وقایع در انقباض عضله اسکلتی صحیح است؟ - 26
الف) ورود یون هاي سدیم به درون نورون 

ب) اتصال ناقل عصبی به گیرنده ها در سطح سلول ماهیچه 
ج) جمع آوري کلسیم از سطح سیتوپالسم سلول ماهیچه 

د) رهایش ناقل عصبی از پایانه نورون ها 
هـ) افزایش یون ها درون سلول ماهیچه اي

هـ - د - ب - ج - الف الف - د - ب - ج - هـ الف - د - ب - هـ -ج الف - ب - ج - د - هـ 

تراکم استخوان .................. کاهش می یابد. - 27

با اضافه شدن وزن و مصرف دخانیات با ترشح بعضی هورمون ها و مصرف هر نوشیدنی

پس از تولد با افزایش سن همانند استحکام استخوان در محیط بی وزنی

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 28
هر سامانۀ هاورس ..................  

الف) حاوي مغز استخوان، اعصاب و رگ هاي خونی است.    ب) در افراد بالغ اطراف مغز زرد را احاطه کرده است. 
ج) مجاور حفره هاي بافت استخوانی اسفنجی قرار دارد.        د) مجراي مرکزي استخوان هاي دراز را پر می کند.
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در انسان کدام عبارت نادرست است؟ - 29

درازترین استخوان بدن با سر نازك نی، نوعی مفصل تشکیل می دهد که فقط در دو راستا حرکت می کند.

در محل نیم لگن و در محل زانو، رباط وجود دارد. 

در استخوان جناغ و دوسر استخوان درشت نی بافت اسفنجی وجود دارد. 

ماهیچۀ دو سر را در جلوي بازو و در پشت ران انسان می توان یافت. 

کدام جمله نادرست است؟  - 30
داشتن نمایۀ تودة بدنی باال ..................

احتمال کاهش تراکم استخوانی را افزایش می دهد.   احتمال ابتال به بیماري هایی مانند دیابت نوع  را افزایش می دهد.

احتمال ابتال به سکتۀ قلبی و مغزي را افزایش می دهد.  احتمال تنگی سرخرگ ها را افزایش می دهد.
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کدام سلول ها توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته دارند؟ - 31

سلول هاي بافت نرمی که حفرات بین تیغه هاي نامنظم استخوانی را پر کرده اند.

سلول هایی که سطح خارجی استخوان ها را پوشانده است.

سلول هاي استخوانی که درون تیغه هاي استخوانی دیده می شوند.

سلول هایی که در مجاري متصل کننده، مجاري هاورس وجود دارند.

کدام گزینه جمله زیر را به طور صحیح کامل نمی کند؟  - 32
«در بدن انسان ممکن است یک استخوان .................. »

هم در تشکیل مفصل گوي و کاسه اي و هم در تشکیل مفصل لوالیی شرکت کند.

هم در تشکیل مفصل ثابت و هم در تشکیل مفصل متحرك شرکت کند.

از اسکلت محوري در گوارش مکانیکی غذا نقش داشته باشد.

دخیل در مفصل آرنج، در سطح درونی تنه خود بافت اسفنجی نداشته باشد.

تارهاي ماهیچه اي که .................. - 33

براي حرکاتی مانند شنا کردن ویژه شده ا ند، بیش تر انرژي خود را از راه تنفس بی هوازي به دست می آورند.

براي حرکاتی مانند وزنه برداري ویژه شده اند، بیش تر انرژي خود را از راه تنفس هوازي به دست می آورند.

بیش تر انرژي خود را از راه تنفس بی هوازي به دست می آورند، مسئول حرکات استقامتی هستند. 

بیش تر انرژي خود را از راه تنفس هوازي به دست می آورند، مقدار زیادي میوگلوبین دارند.

در هر سه گروه اسکلت در جانوران  .................. - 34

براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.   براي انجام حرکت، نیازمند ساختارهاي استخوانی و ماهیچه اي هستند.  

اسکلت عالوه بر حرکت، نقش حفاظتی هم دارد. حرکات جانور به دلیل دارا بودن اسکلت محدود می شود.  

چند جملۀ زیر در رابطه با تارهاي عضالنی ماهیچۀ اسکلتی صحیح است؟  - 35
الف: در بین آن ها تارهاي تندي وجود دارد که برخالف تارهاي کند فعالیت ارادي ندارند.  

ب: همۀ منابع انرژي آن می توانند با سوختن،  تولید کنند. 
ج: پس از مصرف هر منبع انرژي، درد و گرفتگی ماهیچه ایجاد می شود.  

د: می توانند گلوکز را به صورت هوازي تجزیه کنند.
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می توان گفت بعضی از .................. - 36

ماهیچه هاي اسکلتی بدن، تنها به صورت غیر ارادي منقبض می شوند.

ماهیچه هاي اسکلتی بدن، هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند.

مفاصل در بدن، فاقد کپسول و مایع مفصلی هستند.

سامانه هاي هاورس در تنۀ استخوان ران، در کانال مرکزي خود حاوي رگ هستند.

رباط و مایع مفصلی، در بین کدام دو استخوان وجود ندارد؟ - 37

ران و درشت نی بازو و کتف ران و نازك نی ران و لگن

در یک فرد، بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که .................. (با تغییر) - 38

در مادة زمینه اي خود داراي مجاري متعدد موازي می باشند. حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.

تیغه هاي استخوانی آن به صورت نامنظم قرار گرفته اند. داراي فضاهاي بین سلولی اندك و رشته هاي کالژن فراوان می باشد.

تارهاي ماهیچه اي کند ..................  تارهاي ماهیچه اي تند، .................. . - 39

برخالف - در بلند کردن وزنه نقش دارند. 

برخالف - به کمک میتوکندري هاي خود،  می سازند.

همانند - داراي نوعی پروتئین مشابه هموگلوبین هستند. 

همانند - داراي تعداد زیادي تارچه هستند که از واحدهاي تکراري به نام سانترومر تشکیل شده اند 

ATP

هر استخوان دنده .................. دارد و داراي بافت استخوانی .................. است. - 40

حداقل یک سر مفصل شده با استخوان دیگر- از هر دو نوع اسفنجی و فشرده

با استخوان جناغ، مفصل - از هر دو نوع اسفنجی و فشرده

از یک طرف با جناغ و از طرف دیگر با ستون مهره ها - فقط از نوع فشرده

به جز دو جفت آخر، با  استخوان هاي مهره مفصل - فقط از نوع اسفنجی

چند مورد جاي خالی را به طور مناسب تکمیل می کند؟  - 41
ممکن است یکی از عوارض .................. در دراز مدت، پوکی استخوان باشد. 

الف) اختالل در ترشح صفرا                                                            ب) اختالل در ترشح برخی هورمون ها،  
ج) اختالل در جذب برخی یون هاي معدنی از روده                        د) اختالل در فعالیت سلول هاي استخوانی

1234

سارکومر در ماهیچه هاي .................. - 42

دلتایی، بین دو خط  قرار دارند. قلبی، ساختاري منشعب دارند.

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

Z

در ارتباط با مراحل انقباض ماهیچه دو سربازو کدام مورد درست است؟ - 43

حرکت سرهاي میوزین در دو سمت یک سارکومر، هم جهت است.

با اتصال  به سرمیوزین، تمایل آن براي اتصال به رشته نازك افزایش می یابد.

، منجر به حرکت سرمیوزین به سمت خط  می شود. هیدورلیز 

با افزایش کلسیم سیتوپالسم، سرهاي میوزین به رشته ضخیم متصل می شوند.  

ATP

ATPZ

تارهاي ماهیچه اي سریع (تند) نسبت به تارهاي ماهیچه اي کند،  .................. . - 44

میتوکندري کمتر ولی میوگلوبین بیشتري دارند. اسید الکتیک بیشتري تولید می کنند.

در افراد کم تحرك به میزان کمتري وجود دارند.   در حرکات استقامتی نقش مهم تري دارند.
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کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 45

همه بی مهرگان داراي اسکلت بیرونی هستند.   همه جانوران داراي ساختار اسکلت مشابه هستند.

همه مهره داران داراي اسکلت استخوانی هستند.   همه مهره داران داراي اسکلت درونی هستند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  - 46
هر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی ..................

یک یاختۀ دوران جنینی است که داراي چندین هسته می باشد.

داراي تعداد زیادي رشته هاي موازي است که در طول یاخته قرار گرفته اند. 

داراي تعدادي تارچه است که اطراف هر دسته تارچه، بافت پیوندي قرار دارد. 

Z تعدادي رشتۀ ضخیم دارد که از یک سمت به خط  متصل هستند.

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 47
پس از ورود کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی ..................

رشتۀ اکتین نسبت به حالت قبل بلندتر می شود. 

سر میوزین از اکتین جدا می شود و براي هیدرولیز یک  دیگر آماده می شود.  

خم شدن سر میوزین سبب نزدیک شدن خط  به میانۀ سارکومر می شود.  

سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدي به حالت استراحت می ماند.  

ATP

Z

عبارت نادرست را مشخص کنید. - 48

هر تارچه در تماس مستقیم با غالفی از بافت پیوندي محکم است که در انتهاي ماهیچه، زردپی را شکل می دهد.

پیش از نزدیک شدن دو خط  یک سارکومر، پروتئین هاي موثر در انقباض بر اثر دریافت موج تحریکی، تغییر شکل می یابند.

در مرحله توقف انقباض، همانند مرحله شروع آن، سطح انرژي  سلولی کاهش می یابد.

در انقباض هاي طوالنی، مولکول هایی که در غشاي سلولی یافت می شوند، در تامین انرژي نقش مهم تري از بقیه برعهده دارند.

Z

ATP

در بافت استخوانی متراکم  .................. - 49

یاخته هاي استخوانی، کلیه ترکیبات موجود در ماده زمینه اي را از خون دریافت می کند.

مانند بافت سازنده زردپی، رشته هاي کالژن توسط یاخته هاي پیوندي، تولید و برون رانی می شوند.

مغز زرد درون مجاري مرکزي سامانه هاي هاورس را پر کرده است.

تمامی یاخته هاي استخوانی، به صورت استوانه هایی هم مرکز، سازماندهی شده اند.

جملۀ ..................  جملۀ ..................  نادرست است.  - 50
الف) استخوان هاي پهن مچ دست در انتقال نیروي ماهیچه اي براي حرکت کف دست نقش دارند.  

ب) مغز قرمز استخوان هاي پهن جمجمه در تولید یاخته هاي خونی فعال اند. 
ج) وظیفۀ استخوان هاي نامنظم ستون مهره ها حفاظت از نخاع است. 

د) استخوانچه هاي گوش درونی در انتقال انرژي ارتعاشات صوتی نقش مهمی ایفا می کنند.

ب برخالف ـ ج الف همانند ـ د ب همانند ـ د ج برخالف ـ الف  

محل قرارگیري کدام عضله کنار استخوان مجاورش، درست نوشته نشده است؟ - 51

توام پشت درشت نی  سینه اي پشت جناغ  چهارسر روي ران  دلتایی روي کتف

رشته هاي نازك .................. رشته هاي ضخیم، در هر سارکومر .................. . - 52

همانند - از واحدهاي مولکولی رشته اي شکل ساخته شده اند.     بر خالف - از یک طرف به خط   متصل هستند.

همانند- براي کوتاه شدن در هنگام انقباض، نیاز به انرژي دارند.  بر خالف - داراي سرهایی براي اتصال به اکتین هستند.  

z
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مجاري متصل کننده دو سامانۀ هاوروس .................. مجراي مرکزي هر سامانۀ هاوروس .................. - 53

همانند - داراي اعصاب و رگ هاست.

همانند - داراي مغز استخوان است. 

بر خالف - محل تشکیل یاخته هاي خونی نیست.

برخالف - قطر داخلی سیاهرگ درون آن بیشتر از قطر داخلی سرخرگ است. 

مفصل .................. مفصل .................. - 54

لوالیی نسبت به – گوي و کاسه اي زاویه دوران بیشتري دارد.   زانوهمانند – بین مهره ها مایع بین مفصلی دارد.

بین استخوان هاي جمجمه همانند - بین مهره اي تحرك کمی دارد. لغزنده برخالف – شانه توسط رباط ها حمایت می شود.

کدام عبارت در رابطه با ماهیچۀ دو سر در بازو به درستی بیان شده است؟ - 55

این ماهیچه داراي دو زرد پی در اتصال با زند زبرین است. 

در اطراف هر تارچۀ این ماهیچه، بافت پیوندي رشته اي وجود دارد.

هنگامی که ساعد نسبت به بازو رو به عقب حرکت می کند، سارکومرها به طول طبیعی خود بر می گردند.

در دو محل در این ماهیچه، غالف هاي پیوندي به صورت طنابی محکم در آمده اند.

کدام جمله درست است؟ - 56

هر مفصل، داراي کپسول رشته اي است. هر پروتئین تشکیل دهندة بافت استخوانی، کالژن نام دارد.

هر استخوان دراز، درون مجراي مرکزي خود، مغز استخوان قرمز دارد. هر اندام استخوان، داراي دو نوع بافت استخوانی اسفنجی و متراکم است.

در تنۀ استخوان هاي دراز، بافت .................. مستقیمًا توسط بافت .................. احاطه شده است.(با تغییر) - 57

پیوندي - غضروفی استخوانی فشرده - پیوندي چربی - استخوانی متراکم استخوانی فشرده - غضروفی

هر یاختۀ ماهیچه اي اسکلتی در انسان،.................. - 58

درون مویرگ هاي خونی خود، داراي میوگلوبین هستند که می تواند مقداري از اکسیژن را ذخیره کنند.  

در سطح خود براي ناقل هاي عصبی گیرنده دارد.

بیشتر انرژي  خود را از راه هوازي به دست می آورد.  

به هنگام تحریک شدن، یون هاي کلسیم خود را به درون شبکه آندوپالسمی آزاد می کند. 

در مورد رشته هایی درون تارچه که از یک طرف به خط  متصل اند، کدام درست است؟ - 59

از پروتئین هایی تشکیل شده اند که در یک سمت خود دو سر دارند.

داراي گیرنده هاي پروتئینی براي ناقلین عصبی هستند.

در طول خود محل هایی براي اتصال با رشتۀ پروتئینی نازك دارند.

با لغزیدن خود در مجاورت رشتۀ دیگر سبب انقباض ماهیچۀ اسکلتی می شوند. 

Z

در انسان، استخوانی که در گوارش مکانیکی مواد غذایی نقش دارد: - 60

در شنیدن دقیق نیز نقش دارد.  داراي هر دو بافت استخوانی است.

در مجراي مرکزي خود داراي مغز استخوان نرم است. داراي انتهاي برآمده اي است که از بافت اسفنجی پر شده است.
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