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 ینقش اسکلت آدم

اسکلت  فهی، وظ گریانسان هم مانند جانوران د در

مانند مغز ،  ییها ست از: حفاظت انداما عبارت

 گاههیقلب ، ششها و حرکت. چون اسکلت تک

حال مغز استخوان  نی. در عردیگیعضالت قرار م

 دیاستخوان را با نیاست. همچن یمرکز گلبول ساز

 میصوص کلسبخ یمواد معدن رهیمنبع مهم ذخ

بدن  یاتیح یها تیآنها در فعال وجودشمرد که 

 ضرورت دارد.

 

 دهندهلیکه تشک استیاُستُخوان جسم جامد

است.  یبنداز استخوان یااسکلت جانوران و پاره

 یهاگوناگون و اندازه یهاختیاستخوان به ر

گرفته سازه  یاندام جا یهامختلف در بخش اریبس

 یرونیدارد. بخش ب یادهیچیپ یرونیو ب درونی

 یاز مواد آل دآمدهیاستخوان سفت و سخت و پد

 میچون فسفات کلس یکالژن و امالح معدن نندما

وزن  یها دارااست. استخوان میو کربنات کلس

کرد  و عمل دارندیمحکم و پا یهستند ول یکم

و قرمز، انبار  دیسف یهاگلبول دیدارند. تول یاریبس

را استخوان  ییدن توان جابجاکردن امالح و باال بر

 . دهدیانجام م
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 فهیپنج وظ یدستگاه استخوان: اعمال استخوان 

دارد و به  یبدن را نگه م یاعضا -1خاص دارد : 

 یها حفاظت از اندام -2دهد . یبدن شکل م

مثال  یرا به عهده دارد . برا فینرم و ظر یداخل

 ییها و قسمت ی، جمجمه از مغز ، گوش داخل

که شامل  نهیکند . قفسه س یاز چشم محافظت م

 است ، اندام نهیستون مهره ها ، دنده ها و جناغ س

دارد .  ها را در بر مانند قلب و شش یمهم یها

ستون مهره ها نخاع را در بردارد و از آن حفاظت 

شود و  یم سریبا وجود آن حرکت م -3کند .  یم

که به  ییها چهیعضالت است . ماه یاتکا گاهیجا

 یاسکلت یها چهیشوند ، ماه یاسکلت متصل م

ها به هنگام انقباض  چهیماه نیشوند . ا یم دهینام

سازند و آن  یبه استخوان وارد م یکشش یروی، ن

ها  ، استخوان قیطر نیدهند . به ا یرا حرکت م

 دارند و مانند اهرم یاتیسهم ح دندر حرکت ب

 -4کنند .  یعضالت عمل م ریتحت تأث ییها

 رهیها محل ذخ . استخوان ها یکان یساز رهیذخ

 طیو فسفر هستند . در شرا میکلس رینظ ییها یکان

 یکان نیتواند به مصرف ا ی، بدن م یناکاف هیتغذ

از حد  میکلس زانیمثال هر گاه م یبپردازد . برا ها

مورد  میها کلس ، استخوان دیایتر ب نییپا یعیطب

 بیترت نیا بهکنند و  یخون م انیرا وارد جر ازین

 میکلس زانیماندن م داریها به حالت پا ، استخوان

. مغز قرمز  یگلبول ساز -5گذارند .  یخون اثر م

است .  مغز قرمز  یاستخوان ، مرکز گلبول ساز

 و استخوان نهیدنده ها ، جناغ س یها در استخوان

 شود . یلگن ساخته م مین یها
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. از عوامل مهم استحکام استخوان هاست و کاهش آن باعث  یاستخوان ۀتراکم تود -29

 A شود. یم. . . . . . . . . . . .
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 چه ویژگی دارند؟ مفصل ها نیسر استخوان ها در محل ا -ج

 وطیفه مایع مفصلی چیست؟ -د

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -32

 جنس کپسول مفصلی از چیست؟ وظیفه ی آن را بنویسید؟ -الف

 

 ساختمان و عمل مغز استخوان

دو نوع مغز استخوان وجود دارد ، مغز استخوان 

  زرد و مغز استخوان قرمز.

مغز استخوان زردیک نوع بافت بافت پیوندی نرم 

شده است که بیش تر از سلول های چربی تشکیل 

است و در مجرای میانی استخوان های دراز مثل 

استخوان های ران ، بازو و غیره جای دارد. مغز 

استخوان زرد به درون سیستم هاورس ادامه می 

یابد و با تحلیل رفتن مغز استخوان قرمز به تدریج 

 جانشین آن می گردد.

مغز استخوان قرمز در حفره های متعدد بافت 

ستخوان های جمجمه ، مهره استخوانی اسفنجی ، ا

ها ، دنده ها ، جناغ سینه و استخوان های لگن و 

همچنین در اپی فیزهای استخوان های دراز جای 

دارد.مغز استخوان قرمز دارای رگ های خونی 

فراوانی است و به طور عمده از سلول های خونی 

و سلول های مادر آن ها تشکیل شده است. بعد 

ز استخوان ها ، مغز استخوان از تولد ، در تعدادی ا

با پیدا شدن سلول های چربی به تدریج از قرمز 

به زرد تبدیل می شود. وظیفه اصلی مغز استخوان 

قرمز ساختن سلول های خونی مختلف است. از 

سازی نام برده  این عمل غالباً به عنوان عمل خون

می شود که یکی از وظایف دستگاه استخوانی به 

ه سبب همین عمل خونسازی شمار می آید و ب

است که در مغز استخوان قرمز انواع مختلف سلول 

های خونی را در مراحل مختلف رشد و تکامل آن 

 ها می توان مشاهده کرد.
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 بیشتر شدن لغزنده موجب و است لیز و لزج
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 عضله طولی مقطع در نوری میکروسکوپ با

 این که شودمی دیده عرضی نوار نوع دو مخطط
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 .است
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 نیاکت یبه رشته ها نیوزیم یها نیپروتئ. . . . . . .  ،یا چهیماه ۀاختی کیبا تحر  -51

 Aشوند. یمتصل م
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و  لیدائماً تشک نیو اکت نیوزیم. . . . . . . . .  دی، بابرای لغزیدن مبوزین و اکتین   -54
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 انقباض یانرژ نیتأم
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 شود می فعال میوزین ارتباطی پل یک که هنگامی

 تغییر باعث ، چسبد می اکتین رشته یک به و

 می میوزین سر حرکت و ارتباطی پل در ساختاری

 به نازک های رشته کشش نهایت در که شود

 .کند می فراهم را سارکومر مرکز سمت

 

 ی ضربه ”اصطالحا را میوزین سر حرکت این

 نازک ی رشته شدن کشیده. گویند می پرتوان

 و کند می کوتاه را سارکومر ، ضخیم رشته روی

 عضالنی تارهای وقتی. شود می نیرو تولید باعث

 با تماس در میوزین سر نیستند، انقباض حال در

 مولکولی تماس اما ماند می باقی اکتین مولکول

 تروپومیوزین ی وسیله به ، نظر مورد محل در

 .شود می تضعیف یا جلوگیری

 

 که انقباض و استراحت وضعیت در سارکومر یک

 انقباض هنگام را میوزین و اکتین های رشته لغزش

 .دهد می نشان

 

 ی نقطه از ، حرکت از پس بالفاصله میوزین سر

 می بر خود ی اولیه حالت به و شده جدا فعال

 اکتین ی رشته در بعدی فعال ی نقطه به و گردد

 سر موجب پیاپی های اتصال. شود می متصل

 نظریه و شود می دیگر یک روی رشته دو خوردن

 فرآیند این. سازد می مطرح را ها رشته لغزش ی

 صفحات به میوزین های رشته انتهای که زمانی تا

Z ،یا برسند Ca پمپ سارکوپالسمی ی شبکه به 

( انقباض) لغزش هنگام در.  یابد می ادامه شود،

 حرکت سارکومر مرکز سمت به اکتین های رشته

 ”نهایتا و شوند می H ی منطقه وارد و کنند می

 منطقه زمان این در.  گیرند می قرار دیگر یک روی

 .نیست مشاهده قابل H ی

 

 

 

 ماهیچه تند ماهیچه کند 

 ................... ................... نام دیگر

 ................... .................... تعداد در فرد عادی

 .................... ..................... تخصص
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 نوع اسکلت در مهره داران چیست؟ مثال بزنید؟ -د
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 B؟دیانواع مغز استخوان را فقط نام ببر  -71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب گردش دستگاه

 مجاری سری یک طریق از آب، گردش دستگاه

 حرکت در و کندمی عمل دریا آب از پر سلولی

 ایصفحه توسط دستگاه این. دارد نقش تغذیه و

 نزدیک و بدن فوقانی سطح در که مانند آبکش

 در اطراف آب با شده، واقع بازو دو میان زاویه

 صفحه از را آب ویژه، مجرای یک. است ارتباط

 بدن داخل در حلقوی مجرای یک به آبکشی

 شعاعی مجرای 5 هم مجرا این از و کندمی منتقل

 بازو یک درون به کدام هر که شوندمی خارج

 .روندمی

 مجراها، طریق از آب دریافت با ایلوله پاهای

 همین. آیند بکار حرکتی پاهای عنوان به توانندمی

 شوند، فشرده جامد سطحی بر که هنگامی پاها

 فشاری تواندمی که کنندمی عمل بادکش مانند

 آورد وارد ایهاکفه دو صدف بر مداوم و یکنواخت

 هم از را آن کفه دو جانور، شدن خسته از پس و

 در دریایی ستاره وجود سبب بدین. بگشاید

. است مضر خوراکی، صدفهای پرورش محلهای

 طوری بازو، هر طول در موجود ایلوله پاهای

 را آمبوالکرال شیار حاشیه که اندشده ردیف

 سطح مرکز در که دهان به شیارها این. گیرندمی

 .شوندمی منتهی است، واقع زیرین

 

 ماهیچه تند ماهیچه کند 

 ................... ................... تفاوت ساختاری

 ................... .................... کسب انرژی

 .................... ..................... تعداد میتوکندری
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 Cشود؟ یساخته م یاستخوان توسط چه بخش یها نیزم ۀمادّ

آن راکه در به وجود آمدن آن  یو درون یرونیو عوامل ب ؟ستیاستخوان چ یپوک  -76

 C؟دیذکر کن بیاست به ترت لیدخ

 A:استخوان شده است یدچار پوک ریز یار استخوان ها کیکدام  -77

 شکل الف یا شکل ب

 

 

 

 

 

 حیتوض فهیوظ
 یم جادیرا ا یچارچوب زیو ن نییاستخوان ها شکل بدن را تع یبانیپشت

 مستقر شوند. آنها یکنند تا اندام ها بر رو

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  حرکت

 حفاظت اندام

 یدرونی ها

مانند نخاع، قلب، مغز و  ،یحساس یبخش ها ،یاسکلت استخوان

 .کند یم حفاظت شش ها را

 اختهی دیتول

 یخون یها

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مواد  رهیذخ

 یمعدن

 اند. میمانند فسفات و کلس ،یمواد معدن ۀریاستخوان ها محل ذخ

کمک به 

 و تکلم دن،یشن

 گریاعمال د

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

در زنان و مردان با هم تفاوت دارد.  یاستخوان ۀتراکم تود یبه طور کل: 2فعالیت   -78

 D.دهد یمختلف نشان م نیرا در سن مردان زنان و یتراکم استخوان ریجدول ز

 

 .دیرا در دو جنس رسم کن یاستخوان ۀتراکم تود رییتغ یمنحن -الف

 در کدام جنس تراکم استخوان باالتر است؟ -ب

 زنان؟ ایاست  شتریتراکم استخوان در مردان ب راتییشدت تغ یسالگ 50تا  20 نیسن نیب -ج
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 پوکی خاموش، های بیماری مهمترین از یکی

 در هم و مردان در هم که است بدن در استخوان

 .پیوندد می وقوع به میانسالی سنین از زنان بدن

 

 می تقسیم ثانویه و اولیه نوع دو به استخوان پوکی

 یائسگی سن، افزایش با اولیه استخوان پوکی. شود

 سیگار، مانند زندگی شیوه به مربوط عادات و

 ناکافی فیزیکی فعالیت و غلط غذایی رژیم الکل،

 اثر در ثانویه استخوان پوکی. شود می ایجاد

 و تیروئید پرکاری دیابت،) مختلف های بیماری

 برخی رشد، های هورمون کاهش پاراتیروئید،

 جمله از دارو از استفاده یا و...( و ها سرطان

 تشنجی، ضد و( کورتون) استروئیدی داروهای

 بیمارهای درمان در استفاده مورد داروهای

 .شود می ایجاد ،...و تیروئیدی

 

 

 است؛ مترادف مسن زنان با استخوان پوکی بیماری

 بروز هم ترها جوان و درمردان بیماری این ولی،

 گروه این در گسترده ای گونه به و کند می

 این که چرا. ماند می باقی نشده داده تشخیص

 دارند خاصی غذایی رژیم و زندگی الگوی گروه

 .است شده منجر آنها در استخوان پوکی به که

 

 به ابتال خطرساز عوامل از یکی کشیدن سیگار

 و مردان در آن اهمیت و است استخوان پوکی

. است بیشتر دارند، تر کوچک ای جثه که زنانی

 D ویتامین و کلسیم متابولیسم در کشیدن سیگار

 روی استروژن مثبت اثرات و گذارد می اثر

 عامل این تاثیر میزان. کند می خنثی را ها استخوان

 ها سیگاری تعداد و کشیدن سیگار زمان مدت به

 دیگر از هم الکل مصرف. دارد بستگی روزانه

 بر افزون که است استخوان پوکی خطرساز عوامل

 شکستگی و افتادن خطر استخوانی، توده کاهش

 .دهد می افزایش را
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 به دست. . . . . .   بازو، جلوی ماهیچۀ. . . . . . . . .  حدود شدن کوتاه با مثالً -89

 B.کند می حرکت زیادی اندازۀ
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 شکل زیر چه بخشی از دستگاه حرکتی را نشان می دهد؟ -الف -91

 Bکنید؟را نامگذاری  2و  1شماره های  -ب

 

 ساختار برای اصلی وظیفه 5 بندی تقسیم یک در

 های بافت: محافظت -1:  برشمرد توان می اسکلتی

 استخوان بوسیله غالبا بدن داخلی های اندام و نرم

 ها ریه و قلب از ها دنده. اند شده احاطه ها

 برای برای چهارچوبی لگن و  کنند می حفاظت

 مهیا گوارشی سیستم های ارگان و نرم های بافت

 غضروف و ها استخوان: حمایت -2. است کرده

 صدمات و ها ضربه مقابل در بدن کل از ها

 ها استخوان: کردن ذخیره -3. کنند می حمایت

 و کلسیم مثل معدنی مواد توجهی قابل مقدار

 سلول عالوهه ب. کنند می ذخیره خود در را فسفات

 از بسیاری داخلی های حفره در چربی های

 شوند می ذخیره لیپید بافت صورت به ها استخوان

  -4. شوند مصرف زا انرژی مواد عنوان به تا

 قرمز های سلول: خون قرمز های سلول ساخت

 های حفره در خون دیگر اجزای از بسیاری و خون

 در. شوند می تولید ها استخوان از بسیاری داخلی

 هایی سلول توسط خون قرمز های سلول واقع،

 استخوان قرمز مغز در ها اریتروبالست به موسوم

: اهرمی سیستم نقش ایجاد -5. شوند می ساخته

 با ماشینی سیستم یک نقش ایفای با ها استخوان

 حرکت ایجاد مفاصل در اسکلتی عضالت انقباض

 به نسبت استخوان به عضله اتصال محل. کنند می

 را حاصله حرکت قدرت و سرعت مفصل محل

 نیز ششمی نقش منابع از برخی. کند می تعیین

 عبارت که اند کرده ذکر اسکلتی سیستم برای

 عضالت اتصال برای محلی کردن فراهم از است

 و کتف استخوان در توانیم می را وظیفه این که

 .کنیم مشاهده لگن

 

 

 توضیح وظیفه
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ارادی حرکات

 

 های دریچه کنترل

 بدن

 و مخرج دهان، برای ارادی کنترل نوعی اسکلتی های ماهیچه

 کنندی م ایجاد ها پلک

 . . . . . . . . . . . . . . . .  بدن حالت حفظ

 

 رسم یا نوشتن گفتن، سخن به کمک با اسکلتی های ماهیچه ارتباطات

 ایفای ارتباط برقراری در چهره، مختلف حاالت ایجاد و شکل

 .کنند می نقش

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بدن دمای حفظ
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 D؟دهید توضیح را ماهیچه انقباض مکانیسم  -93

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید:  -94

 شروع مکانیسم انقباض عصالت به چه شکلی است؟ -الف

ناقل عصبی پس از آزاد شدن به کدام قسمت یاخته عصبی متصل و چه کاری را انجام -ب

 می دهد؟

پس از تحریک سلول های ماهیچه ای توسط ناقل عصبی چه اتفاقی در عملکرد یاخته -ج

 ؟های ماهیچه ای رخ می دهد
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 Aمی شود. ماهیچه
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 : است زیر قرار به انقباض ترتیب

 کلسیم های یون کافی و باال غلظت که زمانی  -1

 واحد زیر به ند قادر ها آن و است دسترس در

TnC سه فضایی آرایش و یابند اتصال تروپونین 

 مولکول و دهند می تغییر را تروپونین واحد زیر

 می اکتین مارپیچ بین شیار عمق به را تروپومیوزین

 با اتصال محل شدن آشکار سبب امر این. راند

 قرار اکتین کروی اجزای روی که شود می میوزین

 سر با آزادانه تواند می اکتین ترتیب بدین و دارد

 . باشد داشته متقابل واکنش میوزین مولکول

 TnC واحد زیر به کلسیم های یون اتصال -2

 طی که است ای مرحله با زمان هم)سی تروپونین(

 تبدیل فعال مجموعه زیر یک به ATP-میوزین آن

 و میوزین سر بین پل ایجاد با نتیجه در. شود می

 ADP به ATP نازک، فیالمنت از واحداکتین زیر

 . شود می آزاد انرژی و شود می شکسته Pi و

 سر خمیدگی یا شکل تغییر سبب فعالیت این  -3

 اکتین چون. شود می میوزین بخش از قسمتی و

 میوزین سر جایی جابه دارد اتصال میوزین به

 میوزین فیالمنت سمت به اکتین شدن کشیده سبب

 A نوار درون به بیشتر نازک فیالمنت که گردد می

 میوزین وسیله به اکتین حرکت. شود می کشیده

 و اکتین بین جدید های پل آمدن وجود به سبب

 . شوند می میوزین

 از پس تنها میوزین -اکتین قدیمی های پل  -4

 بین از میوزین به ATP جدید مولکول یک اتصال

 حالت به نیز را میوزین سرهای عمل این. روند می

 انقباض چرخه برای را آنها و گرداند بازمی اول

 .کند می آماده بعدی
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 تست ها -ج
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را  دهیچیپ یمهندسان را قادر ساخته تا اندام ها ریاز علوم ز کیدر کدام  شرفتیپ

 Bناقص کنند؟ ای دهید بیآس یها بخش نیگزیجا

 یتکنولوژ ویعلوم ب-2                                علوم مواد-1

 ساخت مصنوعات عیعلوم صنا-4                        یکیعلوم الکترون-3
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 Bانسان می باشد.
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 ،ذخیره مواد معدنی،شنوایی و چشایییداخل یاندام ها حفاظت از-2

 یمتفاوت یبدن ما از دسته تارها میبدان دیبا  

 عیسر یلیتارها خ نیاز ا یشده است. برخ لیتشک

 هیهم به حالت اول عیسر یلیو خ گردند یمنقبض م

با سرعت  گرید یاز تارها یو برخ گردند یبرم

به حالت  زیمنقبض و با همان سرعت ن یتر نییپا

 میبدان دیحال با نی. در عگردند یخود برم هیاول

 نیاز ا یکیکه بدنش کامل از  ستین یانسان چیه

 ینینابیب یتارها نیشده باشد. همچن لیانواع تشک

 یکیولوژیزیف یها یگیژیوجود دارند که از نظر و

دو نوع تار قرار دارند.  نیا نینابیب یکرد و عمل

 یاز افراد عالقه دارند تا از تارها یلیخ میبدان دیبا

کند عالقمند  یتارها هب زیاز افراد ن یلیو خ یسرعت

افراد به شرح  نیا یها یگ ژهیاز و یهستند. برخ

 است: لیذ

 ییتوانا شتریتند انقباض ب یافراد با تارها -1

 ها دارند یدر سوزاندن چرب یباالتر

 دتند انقباض الغر تر هستن یافراد با تارها -2

قدرت  یکند انقباض دارا یافراد با تارها -3

 نسبت به گروه تند انقباض برخوردارند یکمتر

قدرت و  یتند انقباض دارا یافراد با تارها -4

 در وزن برابر خواهند بود یتوان باالتر

 یمقاومت ناتیتند انقباض با تمر یافراد با تارها -5

 رندیگ یحجم م عتریسر یلیخ

 یمقاومت ناتیتند انقباض با تمر یافراد با تارها -6

 .رسند یبه قدرت و توان م عتریسر یلی)وزنه( خ
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 .ابدی یکاهش م
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 .ابدی
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 .ابدی یکاهش م

 B:صحیح نمی باشدکدام یک از جمالت زیر  -108

از رسوب  یریبا جلوگ یالکل یها یدنیغذا، مصرف نوش میو کلس D نیتامیکمبود و-1

 شوند. یم استخوان در مردان و زنان یدر استخوان ها، باعث بروز پوک میکلس

 زیگازدار ن یو مصرف نوشابه های پاراتیروئیدی هورمون ها  یاختالل در ترشح بعض -2

 نقش دارند. استخوان در کاهش تراکم

با افزوده شدن  جیو به تدر لیتشک ینرم یاستخوان ها از بافت ها ،ینیدر دوران جن -3

 ۀتا اواخر سنّ رشد، مادّ یاستخوان یها اختهیشوند.  یسخت م میکلسسدیم و  ینمک ها

 .کنند یترشح م یا هنیزم

 یدراز را پر م یاستخوان ها یمرکز یشده است و مجرا لیتشک یاز چرب زیمغز زرد ن -4

 .شود لیتواند به مغز قرمز تبد یمغز زرد م ،هنگام سانحه. در کند

کدام یک از اشکال زیر دارای پوکی استخوان بوده و این شکل کدام  -109

 Cاستخوان را نشان می دهد؟

 شکل ب،استخوان بازو-2       شکل الف،استخوان ران            -1

 شکل ب،استخوان ران-4شکل الف،استخوان بازو                   -3

 بای( تقرزیافیتنه)د کیاستخوان بلند )دراز(: شامل 

( در دو انتها زیف یقسمت پهن)اپ کیو  یاستوانه ا

و  یاندام تحتان یو شامل دو گروه استخوان ها

 است. مانند بازو و ران یفوقان

 

با هم  یادیاز نظر شکل تفاوت ز استخوان کوتاه:

آنها را به شکل مکعب در  یبه طور کل یدارند، ول

 مالیشامل قسمت پروکس شتریب رند،یگینظر م

. شوندیم دهیدست است که تارسال و کارپال نام

مچ دست و پا تنه و دو انتها نداشته  یاستخوان ها

ند شوند )مان یم دهیو اغلب استخوان گرد نام

 اسکافوئد(.

 

و صاف داشته  عیسطح وس استخوان پهن )تخت(:

با قطرشان  سهیشکل اند. در مقا یو معموال بشقاب

 یاستخوانها یژگیو نیسطوح پهن دارند. مهمتر

شامل  شتریآنها است و ب عیپهن، سطح صاف و وس

 سقف جمجمه،دنده، کتف و لگن هاست.

 

 یادیز یاز نظر شکل تفاوت ها استخوان نامنظم:

فوق  یهاکدام از گروه چیبا هم دارند و در ه

 یاز استخوان ها یو شامل برخ رند،یگیقرار نم

 باشند. مانند مهره. یستون فقرات و جمجمه م

 کیتاندون نزد در (:دی)سزاموئ یاستخوان کنجد

 یآنها کشکک م نیکه مهمتر شوندیمفصل ظاهر م

کوچک بوده و  اریبس یکنجد یباشد.استخوانها

در  یکنجد یمعموال گرد و مدورند. استخوانها

)معموال در مجاورت گرید یمجاورت استخوانها

شوند و در  یم افتیدست و پا(  یاستخوانها

تاب و  نیسنگ اریبس یها یروین ایمقابل وزن 

 یاستخوانها ندارندو معموال کوچک اند. یتوان

د. معموال در درون وترها قرار دارن یتک یکنجد

کامال شناخته  یاستخوان کشکک استخوان کنجد

از کشکک محل  ریاست. به غ یمعروف اریشده و بس

 یفرق م گریتا فرد د یاز فرد یکنجد یاستخوانها

 کند.
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 یارسال یها امیشود که پ یم جادیا یحرکت زمان

باعث انقباض عضله شوند.  یاز دستگاه عصب

عمل متقابل عضالت  لهیحرکت آگاهانه بدن به وس

 یاستخوان ها و مفاصل صورت م ،یاسکلت

 ...ردیپذ

 گریاستخوان را به استخوان د کیعضالت  شتریب

 یکنند. وقت یمفصل عبور م کیمرتبط کرده و از 

 یشود، استخوان ها را م یعضله منقبض م کی

از عضالت،  یاریآورد. بس یکشد و به حرکت درم

که در هر سمت  یهستند؛ به طور یبه صورت جفت

و حرکات  ردیگ یضله قرار مع کیمفصل  کی

مثال، در بازو،  یکند؛ برا یم جادیمخالف را ا

 یعضله سه سر با انقباض خود، بازو را صاف م

کند و عضله دو سر با انقباض خود باعث خم 

 شود. یشدن بازو م
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 ایزومتریک: 

 نیا کیزومتریا ناتیراه درک تمر نیآسان تر

ثابت در نظر  ای ستا،یا یناتیاست که آنها را تمر

 یگونه هستند. وقت نیهم قایچون دق د،یریبگ

 یها چهیماه د،یده یانجام م کیزومتریا ینیتمر

. دیده یحرکت نم ،یدامنه حرکت چیتان را در ه

قرار  تیوضع کیدر  دیتوان یکه م ییتنها تا جا

 .دیریگ یم

 ستایا تیآن شامل است بر: حفظ وضع یها مثال

دست  در حالت  کیشنا، نگاه داشتن دمبل در 

 ریثابت نظ یفشار بر جسم یحت ایجلو بازو، 

 .وارید

                                  کیزوتونیا

 ناتیعکس تمر قایدق کیزوتونیا ناتیتمر

تان را در دامنه  یها چهیهستند: ماه کیزومتریا

. دیریگ یبه کار م ای دیده یحرکت م ،یحرکت

 نیتر جیرا قتیدر حق کیزومتریا ناتیتمر

دهند.  یهستند که افراد انجام م یقدرت ناتیتمر

، شنا، سنگ  یمثال بلند کردن وزنه، نرمش سوئد

حرکات  یهمگ یسوار هدوچرخ ،ینورد

 هستند. کیزوتونیا

  یاچهیتونوس ماه

است  چهیماه وستهیو پ فیانقباض خف (Tonus ای

 تیباعث حفظ وضع یاسکلت یهاچهیکه در ماه

و به بازگشت خون به قلب  شودیبدن م یظاهر

 .کندیکمک م

عبارت است از  یاسکلت چهیماه کیدر  کشنگ

در حالت استراحت.  چهیو قوام آن ماه یسفت زانیم

 یسفت ای ماندهیانقباض باق انگریب یاچهیکشنگ ماه

 است یاسکلت چهیدر ماه یعیطب

 

 

 

 



   انقباض یانرژ نیتأم -2                           چهینحوه انقباض ماه -1

 توقف انقباض -4                       چهیانقباض ماه سمیمکان -3

یا به  تند و کند یها اختهیتوان به دو نوع  یرا م یا چهیماه یها اختهی -117

. . . .  براساس یبند میتقس نیکرد. ا میتقس . . . . . و . . . . . .  به نام های . ترتیب

 B.انقباض است . . . 

 قرمز،سفید،سرعت-2سفید،قرمز،سرعت                    -1

 قرمز،سفید،شکل-4سفید،قرمز،شکل                     -3

 Bنوع اسکلت درونی به ترتیب در کوسه و ماهی خاویار  چیست؟ -118

 استخوانی،استخوانی-2غضروفی،غضروفی                   -1

 استخوانی،غضروفی-4غضروفی،استخوانی                  -3

م سر استخوانِ زند زیرین از بافتی تشکیل در یک فرد خردسال، بخش اعظ -119

 B(92)کنکور سراسری  شده است که ............

 حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند. -1

 باشد. یموازی م در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاریِ متعدد -2

 دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کالژن فراوان می باشد. -3

 سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.-4

ی چهار سر ران، به دنبال افزایش  هر یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضلد -120

  C(92)کنکور سراسری............ در سلول، از ............ کاسته می شود.

 غلظت یون هیدروژن خون،  A تولید استیل کوآنزیم-1

 میزان بی کربنات خون ،تولید الکتیک اسید -2

  ATP میزان تولید ، تولید دی اکسید کربن-3

 تولید اسیدکربنیک خون ،مصرف اکسیژن -4

 C(95)کنکور.............یسه سر بازور، هنگام انجام انقباض چهیدر ماه -121

 شود. یروشن سار کومرها کاسته م یا کشش ثابت، از طول نوارهاب-1

 شود. یتر م کینزد میضخ یبه رشته ها Zخطوط  ک،یزومتریاز نوع ا-2

 .گردند یموجود در سارکومرها به نوبت کوتاه م یو مداوم، رشته ها فیخف-3

 یغضروف انیماه

که  انیماه و سفره انیکوسه ماه اهایسرتاسر در در

است  ریمتر اندازه بدنشان متغ 17تا  متریسانت 30از 

 ایگوشتخوارند  ای انیماه نی. اکنندیم ستیز

از  ترنیسنگ یغضروف انیخوارند. بدن ماهالشه

 یپولک هستند بعض یدارا انیآب است. اکثر ماه

 یدارا انیماه نیا فاقد پولک هستند. ها یماه

قوس  ایهستند هفت کمان  یجمجمه غضروف

قوس  نیموجود است. اول انیماه نیدر ا یغضروف

 نییو آرواره پا یو آرواره فوقان افتهیشکل  رییتغ

ها . عالوه بر ستون مهرهدهدیم لیمکمل را تشک

 یو کمربند لگن یانهیاست کمربند س یکه غضروف

 یغضروف انیدر ماه یعضالن ستمیوجود دارد. س

جدا  هیال کیتوسط  یساده بوده و عضالت محور

 .شودیم میتقس یو شکم یکننده به عضالت پشت

و  زیت یدندانها یتعداد یغضروف انیاغلب ماه در

معموال  یغضروف انیرنده وجود دارد. روده ماهب

. در بخش کوچکتر شودیم میبه دو بخش تقس

سطح  شیجهت افزا یچیمارپ یاچهیدر ای وارهید

روده ،  ییجذب غذا وجود دارد و در بخش انتها

. گرددیبه روده متصل م یابه نام غده روده یاغده

 است. یغضروف انیغده دفع نمک در ماه نینقش ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یم دیتول یمقدار انرژ نیشتریمولکول گلوکز ب کیاً با مصرف قطع ک،یزوتونیاز نوع ا-4

 .شود

. . .  مستقر در نوار یچشم ، هر رشته  یحلقو ی چهیسلول ماه کیدر  -122

 قرار . . . . . با  میدر تماس مستق یطیتواند تحت شرا می سارکومر،. . . . . . 

 B(94)کنکور  .ردگی

 هسته ها-رهیت-2                 سارکولم       –روشن -1

 میکلس یها ونی-رهیت-4                   ها یتوکندریم-روشن-3

 یفرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نم کی یاسکلت چهءیدر تار ماه -123

 B(94)کنکوردهد؟

 یدیتک کرومات یمضاعف شدن کروموزوم ها-1    

 مضاعف یشدن کروموزوم ها یدیتک کرومات-2    

 دیمونوساکار یاز نوع یلیطو یها رهیبه وجود آمدن زنج-3    

 سلول انیدر م ینیپروتئ یکمربند از رشته ها لیتشک ندیفرا-4    

 A( 82در انقباض ماهیچه کدام عبارت نادرست است؟ )سراسری  -124

 به دو بخش تقسیم می شود  Zهر نوار روشن، توسط نوار -1

 نگاه داشتن وزنه بدون حرکت روی سر، انقباض ایزوتونیک است -2

 تونوس ماهیچه ها هنگام خواب، متوقف می شود  -3

 با حضور یون کلسیم صفحه هنسن در سارکومر ناپدید می شود  -4

در فرد ایستاده، نزدیکترین عضله به ماهیچه توأم کدام است؟ )سراسری  -125

82)A 

 دوسربازو  -4ذوزنقه ای        -3    دلتایی   -2خیاطه        -1

نسبتاً تا کامالً سخت  یبه ساختار ازیانقباض عضالت ن یجانوران برا -126

کرم  ،ییایدر اریخ رینظ یجانوران درست اسکلت در بیجهت اتکا دارند. ترت

 E(92)المپیاد زیست و خرچنگ کدام است؟ دسازیصدف مروار ،یخاک

 یاسکلت خارج ،یفاقد اسکلت، اسکلت داخل ،یاسکلت آب-1

 یاسکلت خارج ،یاسکلت خارج ،یاسکلت آب ،یاسکلت آب-2

 

 یاصطالحات بافت عضالن

 ییها را به نام یبافت عضالن یِسلول اجزاء

 .خوانندیبافت م نیمخصوص به هم

 یکه انباشته از تارها یتار عضالن توپالسمِیس

 گرید یبرا یادیز یاست و جا یعضالن

نگذاشته است  یباق یسلول هایاندامک

 ۀِرا شبک یآندوپالسم ۀراسارکوپالسم؛ شبک

را سارکولم  یو غشاء سلول یسارکوپالسم

ها کتاب یممکن هنوز در برخ نی. همچنخوانندیم

 .ندیبگو ارکوزومس ،یتار عضالن یِتوکندریبه م

تحت فشار  عیما کیشامل  کیدروستاتیاسکلت ه

بخش محصور شده بدن است. اسکلت  کیدر 

 یپهن، کرم ها یتنان، کرم ها سهیک شتریب یاصل

 نینوع است. ا نیاز ا یحلقو یو کرم ها یلوله ا

 رییخود و تغ یها چهیجانوران با استفاده از ماه

شکل و حرکت بدن  ع،یشکل بخش پر شده از ما

 کنند. یم رلخود را کنت

تواند با بستن دهان خود و به  یم دریمثال ه یبرا

بدنش  وارهیقابل انقباض در د یکار بردن سلول ها

خود را منقبض کرده و  یمرکز یحفره گوارش

 یکه آب درون حفره نم ییشود. از انجا لیطو

کاهش قطر  رد،یتواند چندان تحت فشار قرار گ

طول حفره به آن  شیدر جهت افزا ،یحفره گوارش

 کند. یوارد م روین

 عیما گر،ید یحلقو یو کرم ها یکرم خاک در

 کیدروستاتیاسکلت ه کیبه عنوان درون سلوم 

کرم ها حفره  نیاز ا یاریکند . در بس یعمل م

بدن به  یبندها نیب یپرده ها لهیسلوم به وس

 یجانور برا جهیشود در نت یم میبخش تقس نیچند

شکل هر قطعه از بدن به طور مجزا، هم  رییتغ

برد  یرا به کار م یو هم حلقو یطول یها چهیماه

حرکات  یخود برا کیدروستاتیو از اسکلت ه

 کنند. یاستفاده م یدود
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 یشناس ستیانتشارات خانه ز

 



 یاستخوان درم ،یاسکلت خارج ،یاسکلت آب ،یاستخوان درم-3

 یاسکلت خارج ،یفاقد اسکلت، فاقد اسکلت، اسکلت آب-4

 یاسکلت داخل ،یفاقد اسکلت، اسکلت خارج ،یاستخوان درم-5

 یکی یماریب نی. در ادهدیم یآرتزو رو یاپینقرس حمالت پ یماریدر ب -127

 شیافزا نقرس جادی. علت اشودیاز مفاصل بدن ملتهب (قرمز، متورم و دردناک) م

در مفاصل، تاندونها  میمونواورات سد یآن بلورها یخون است که در پ دیکاسیاور

 یبازها لیتبد یرا برا ریز ریمس محققان از یکی. کنندیاطراف آن رسوب م یو بافتها

 میآنز تیبا فعال نیو گوانوز نینوزیا داده است: شنهادیپ دیکاسیبه اور ینیپور

. براساس شوند یحاصل م نیو گوان نیآدن یآل یاز بازها بیبه ترت دازینوکلئوت

آغاز کنندۀ  تواندی م HGPRT به نام یمیکه آنز میدانیمحقق، م نیا یمطالعات بعد

 لیتبد نیگوان و نیآدن یآل یدوباره به بازها نیپوگزانتیآن ه یباشد که ط یریمس

 E(95)المپیاد زیست .شود یم

 حملۀ کیفرد را مستعد ابتال به  تواند یم ریاز موارد ز کیبا توجه به اطالعات فوق، کدام

 کند؟ نقرس

 

 

 

 

 

 

 

 .شود یم ها هیکل قیاز طر کیاور دیاس شتریکه باعث دفع ب دیپروبنس یاستفاده از دارو-1

 سلول کنندۀ بیتخر یداروها افتیکه در حال در (سرطان ینوع)لنفوم  یماریفرد با ب -2

 است. یسرطان یها

 .کند ینامناسب گوشت قرمز کم مصرف م یمال تیعلت وضع که به یفرد-3

 دارد. اد،یز تیبا فعال HGPRT میآنز یطور مادرزاد به کهیفرد -4

 است دازیاکس نیگزانت میکه مهارکنندۀ آنز نولیآلوپور یاستفاده از دارو-5

 

از انواع  یکینقرس  ست؟ینقرس چ یماریب

باشد که با درد همراه  یورم مفاصل م یها یماریب

در خون  کیاور دیاس شیاست. نقرس در اثر افزا

 یدهنده  شیاز عوامل افزا یکی. دیآ یبه وجود م

 یحاو ییمواد غذا ادیز افتیدر ک،یاور دیاس

 است. "نیپور" ی نهیآم دیاس

موجود در خون به شکل  یاضاف کیاور دیاس

شده و باعث  نیدر مفاصل ته نش ییها ستالیکر

 ای کیمتورم و گرم شدن، درد و التهاب  ،یقرمز

در انگشت شست  شتریگردد که ب یچند مفصل م

 شود. یپا، پاشنه پا، قوزک پا، زانو و آرنج ظاهر م

درصد از زنان  5درصد از مردان و  95 حدود

جزو  ،یائسگیشوند. زنان قبل از  یدچار نقرس م

 باشند. یبا نقرس م ریگروه درگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


