بسم اهلل الرحمن الرحیم
کتاب تمرین و تست زیست شناسی پایه یازدهم

فصل سوم :دستگاه حرکتی
بابک صدیقی
دبیر زیست شناسی دبیرستان ماندگار البرز

نقش اسکلت آدمی

بخش اول

الف-تمرین های تفکیک شده زوج و فرد

در انسان هم مانند جانوران دیگر  ،وظیفه اسکلت
عبارت است از :حفاظت اندام هایی مانند مغز ،
قلب  ،ششها و حرکت .چون اسکلت تکیهگاه

استخوان ها و اسکلت

عضالت قرار میگیرد .در عین حال مغز استخوان
مرکز گلبول سازی است .همچنین استخوان را باید

 -1استخوان ها بخشی از  . . . . . . .انسان را تشکیل می دهندA.

منبع مهم ذخیره مواد معدنی بخصوص کلسیم

 -2اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و  . . . . . .استA.

شمرد که وجود آنها در فعالیت های حیاتی بدن

 -3استخوان های  . . . . . .و  . . . . . .از اجزای اسکلت جانبی اندA.

ضرورت دارد.

 -4اسکلت  . . . . . . . .از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کنندA.
 -5کدام یک از اسکلت های تشکیل دهنده بدن انسان در شنیدن نقش دارند؟B
 -6کدام یک از اسکلت های تشکیل دهنده بدن انسان در جویدن نقش دارند؟B
 -7نامگذاری کنیدC :
 -8نامگذاری کنیدC:

اُستُخوان جسم جامدیاست که تشکیلدهنده
اسکلت جانوران و پارهای از استخوانبندی است.
استخوان به ریختهای گوناگون و اندازههای
بسیار مختلف در بخشهای اندام جای گرفته سازه
درونی و بیرونی پیچیدهای دارد .بخش بیرونی
استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی
مانند کالژن و امالح معدنی چون فسفات کلسیم
و کربنات کلسیم است .استخوانها دارای وزن
کمی هستند ولی محکم و پایدارند و عمل کرد
بسیاری دارند .تولید گلبولهای سفید و قرمز ،انبار
کردن امالح و باال بردن توان جابجایی را استخوان

شکل سوال 7

شکل سوال 8

انجام میدهد.

اعمال استخوان ها
 -9استخوان ها عالوه بر حفاظت و پشتیبانی اندام ها ،اعمال دیگری هم انجام می
دهند .مثالً در تولید کلسیم نقش دارند(.درست – نادرست) B
 -10استخوان ها عالوه بر حفاظت و پشتیبانی اندام ها ،اعمال دیگری هم انجام می
دهند .مثالً در ایجاد سامانه های هاورس نقش دارند(.درست – نادرست)B

انواع استخوان
 -11استخوان ها اشکال مختلفی دارند .استخوان بند انگشتان دست و پا از انواع استخوان
های درازند(.درست – نادرست)B
 -12استخوان ها اشکال مختلفی دارند .استخوان های گوش میانی از انواع استخوان های
کوتاه اند(.درست – نادرست)B

ساختار استخوان:
 -13هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی  . . . . . .و  . . . . . . .تشکیل شده استB.
 . . . . . . . -14و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان های مختلف . . .
 . . . . . .استB.
 -15بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران ،به صورت واحدهایی به نام . . . . .
 . . . . . .قرارگرفته استA.
 -16سامانه هاورس به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته های استخوانی اند که .
 . . . . . . . . .آنها را احاطه می کندA.
 -17مادّۀ زمینه ای که استخوان های فشرده را احاطه کرده ،از پروتئینهایی مانند . . . .
و  . . . . . . . . .تشکیل شده استB.
 -18اعصاب و  . . . . . . .درون مجرای مرکزی هر سامانه هاورس ،ارتباط بافت زنده
را با  . . . . . . .برقرار می کنندB.
 -19سطح درونی تنۀ استخوان های دراز نیز بافت  . . . . . . .داردA.

اعمال استخوان  :دستگاه استخوانی پنج وظیفه
خاص دارد  -1 :اعضای بدن را نگه می دارد و به
بدن شکل می دهد  -2.حفاظت از اندام های
داخلی نرم و ظریف را به عهده دارد  .برای مثال
 ،جمجمه از مغز  ،گوش داخلی و قسمت هایی
از چشم محافظت می کند  .قفسه سینه که شامل
ستون مهره ها  ،دنده ها و جناغ سینه است  ،اندام
های مهمی مانند قلب و شش ها را در بر دارد .
ستون مهره ها نخاع را در بردارد و از آن حفاظت
می کند  -3 .با وجود آن حرکت میسر می شود و
جایگاه اتکای عضالت است  .ماهیچه هایی که به
اسکلت متصل می شوند  ،ماهیچه های اسکلتی
نامیده می شوند  .این ماهیچه ها به هنگام انقباض
 ،نیروی کششی به استخوان وارد می سازند و آن
را حرکت می دهند  .به این طریق  ،استخوان ها
در حرکت بدن سهم حیاتی دارند و مانند اهرم
هایی تحت تأثیر عضالت عمل می کنند -4 .
ذخیره سازی کانی ها  .استخوان ها محل ذخیره
کانی هایی نظیر کلسیم و فسفر هستند  .در شرایط
تغذیه ناکافی  ،بدن می تواند به مصرف این کانی
ها بپردازد  .برای مثال هر گاه میزان کلسیم از حد
طبیعی پایین تر بیاید  ،استخوان ها کلسیم مورد
نیاز را وارد جریان خون می کنند و به این ترتیب

 -20سطح خارجی استخوان های دراز ،توسط  . . . . . . . . . .احاطه شده استA.

 ،استخوان ها به حالت پایدار ماندن میزان کلسیم

 -21انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط بافت  . . . . .پر شده استA.

خون اثر می گذارند  -5 .گلبول سازی  .مغز قرمز

 -22در بافت استخوانی اسفنجی ،تیغه های استخوانی به صورت  . . . .قرار گرفته اندA.

استخوان  ،مرکز گلبول سازی است  .مغز قرمز

 -23بین تیغه های موجود در بافت اسفنجی ،حفره هایی وجود دارد که توسط رگ ها

در استخوان های دنده ها  ،جناغ سینه و استخوان

و  . . . . . . .پر شده اندA.
 -24در کم خونی های شدید ،مغز زرد می تواند به  . . . . . . .تبدیل شودA.
 -25مغز قرمز استخوان چیست؟وظیفه آن چیست و در کجا واقع شده اند؟C

های نیم لگن ساخته می شود .

تشکیل و تخریب استخوان
 -26مغز زرد استخوان چیست؟جنس آن چیست و در کجا واقع شده اند؟C
 -27به پرسش های زیر در مورد تشکیل و تخریب استخوان پاسخ دهیدC:
الف -ویژگی استخوان ها در دوره جنینی و در دوره ی بلوغ چیست؟
ب -ورزش چه تاثیری بر بافت استخوانی می گذارد؟
ج -منظور از شکستگی های میکروسکوپی در بافت استخوانی چیست؟
د -اگر از استخوانی کمتر استفاده شود ،چه اتفاقی رخ می دهد؟
 -28به پرسش های زیر در مورد تشکیل و تخریب استخوان پاسخ دهیدC:

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
است که بیش تر از سلول های چربی تشکیل شده
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
استخوانی اسفنجی  ،استخوان های جمجمه  ،مهره

الف -در فضا نوردان چه اتفاقی برای بافت استخوانی بدنشان رخ می دهد؟مشابه آن را در

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

شرایط طبیعی ذکر کنید؟

همچنین در اپی فیزهای استخوان های دراز جای

ب -اضافه وزن چه تاثیری بر بافت استخوانی می گذارد؟
ج -از عوامل مهم استحکام استخوان ها به چه چیز می توان اشاره کرد و بنویسید در صورت
کاهش این عامل چه اتفاقی برای شخص رخ خواهد داد؟
د -چه عواملی باعث پوکی استخوان می شود؟( 4مورد)
 -29تراکم تودۀ استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان هاست و کاهش آن باعث .
. . . . . . . . . . . .می شودA .
 -30کمبود ویتامین  Dو  . . . . . .از عوامل مهم بیماری پوکی استخوان می باشدA.

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
از تولد  ،در تعدادی از استخوان ها  ،مغز استخوان
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
این عمل غالباً به عنوان عمل خون سازی نام برده
می شود که یکی از وظایف دستگاه استخوانی به
شمار می آید و به سبب همین عمل خونسازی
است که در مغز استخوان قرمز انواع مختلف سلول

مفصل ها
 -31به پرشس های زیر پاسخ دهیدC:
الف -مفصل را تعریف کنید؟
ب -استخوان های جمجمه از کدام نوع مفصل ها می باشند؟
ج -سر استخوان ها در محل این مفصل ها چه ویژگی دارند؟
د -وطیفه مایع مفصلی چیست؟
 -32به پرسش های زیر پاسخ دهیدC:
الف -جنس کپسول مفصلی از چیست؟ وظیفه ی آن را بنویسید؟

های خونی را در مراحل مختلف رشد و تکامل آن
ها می توان مشاهده کرد.

ب -عالوه بر کپسول مفصلی ،چه بخش هایی دیگری به درکنار یکدیگر ماندن استخوان ها

مفصل جایی است که دو استخوان در کنار هم

کمک می کنند؟

حرکت کرده و سطوح آنها روی هم می لغزند.

ج -انواع مفصل های متحرک را فقط نام ببرید؟
د -بیماری های مفصلی چگونه ایجاد می شوند؟

گفتار2
ماهیچه و حرکت
 -33بدن انسان بیش از  . . . . . .ماهیچه اسکلتی دارد که با انقباض خود بسیاری از
حرکات بدن را ایجاد می کنندA.
 -34بسیاری از ماهیچه ها به صورت  . . . . . . .باعث حرکات اندام ها می شوندA.

روی این سطوح را الیه ای از غضروف مفصلی
پوشانده است که وظیفه آن صاف و لغزنده کردن
سطح استخوان و در نتیجه تسهیل حرکت است.
اطراف مفصل به توسط یک پرده بافتی کلفت
پوشانده شده که به آن کپسول مفصلی میگویند.
سطح درونی کپسول مفصلی الیه نازکی از بافتی
به نام سینوویوم(پیوندی) پوشیده شده است که به
آن الیه یا پرده سینوویال میگویند .وظیفه پرده
سینوویال ترشح مایع مفصلی است .مایع مفصلی
لزج و لیز است و موجب لغزنده شدن بیشتر
سطوح مفصلی می شود .این مایع همچنین تغذیه
سلول های غضروفی را به عهده دارد.

 -35ماهیچه روی بازو می تواند  . . . . . . .را به سمت جلو یا باال بیاوردA.
 -36وظیفه ماهیچه پشت بازو این است که  . . . . . .را به سمت عقب یا پایین بیاوردA.
 -37ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل  ، . . . . . . . .هستند ،ولی بعضی از این ماهیچه
ها به صورت و . . . . . . . . . . .هم منقبض می شوندB.
 -38انقباض ماهیچه ها در اثر  . . . . . . . .نمونه ای از انقباض های  . . . . . . . .استB.
 -39ماهیچه ها همچنین با انقباض خود در  . . . . . . . .و  . . . . . . . . . . .وایجاد
حرارت مؤثرندB.
 -40ماهیچه ها همچنین با انقباض خود در حفظ شکل و حالت بدن و . . . . . . . . .و
 . . . . . . . . . .مؤثرندB.

ساختار ماهیچۀ اسکلتی
 -41یک ماهیچۀ اسکلتی از چندین دسته تار ماهیچه ای تشکیل شده است(.درست –
نادرست)B
 -42هر دسته تار ماهیچه ای از تعدادی یاخته یا تار ماهیچه ای تشکیل شده است(.
درست – نادرست)B
 -43هر یاخته ی ماهیچه ای از بافت پیوندی رشته ای محکم احاطه شده است( .درست
– نادرست)B
 -44این یاخته ها که این غالف های پیوندی آن ها را پوشانده،در انتها ،به صورت
طناب یا نواری محکم به نام زردپی در می آیند(.درست – نادرست)B
 -45زردپی های دو انتهای ماهیچه ،به مفاصل مختلف متصل می شوند(.درست –
نادرست)B

با میکروسکوپ نوری در مقطع طولی عضله
مخطط دو نوع نوار عرضی دیده میشود که این
نوارها با توجه به خصوصیات فیزیکی آنها به دو
دسته تقسیم میشوند .نوارهایی که در برابر نور
پالریزه دارای خاصیت انکسار مضاعف هستند که
به نوارهای  Aو نوارهایی که در مقابل نور پالریزه
فاقد این خاصیت هستند .نوارهای آنیزوتروپیک را
نوارهای تیره و نوارهای ایزوتروپیک را نوارهای
روشن مینامند .در مرکز نوار روشن نوار تیره
بسیار ظریفی دیده میشود که نوار  Zنام دارد .حد
فاصل بین دو نوار  Zرا سارکومر مینامند که
شامل یک نوار  Aو نیمی از نوارهای روشن در
طرفین آن میباشد .سارکومر واحد ساختمانی و
فیزیولوژیکی سلول عضالنی محسوب میشود .با
میکروسکوپ الکترونی در قسمت میانی نوار تیره
ناحیه نسبتا روشنی دیده میشود که به نوار H
موسوم است و در مرکز نوار  Hخط باریک و
تیرهای مشاهده میشود که به خط  Mموسوم
است.

 -46نحوۀ اتصال ماهیچه به مفصل طوری است که معموالً با تغییر کوتاهی در طول
ماهیچه ،استخوان به اندازۀ زیادی جابه جا می شود(.درست – نادرست)B

یاخته (تار) ماهیچۀ اسکلتی
 -47به پرسش های زیر پاسخ دهیدC:
الف -چرا یاخته های ماهیچه اسکلتی چند هسته ای می باشند؟
ب -تارچه ماهیچه ای چیست؟ در کجا قرار دارد؟ ویژگی آن را ذکر کنید؟
ج -اصطالح سارکومر را تعریف کنید؟
د -انتهای دو سارکومر چگونه از هم یکدیگر جدا می شوند؟
 -48به پرسش های زیر پاسخ دهیدC:
الف -علت ظاهر مخطط یاخته های ماهیچه ای را ذکر کنید؟
ب -علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچه ای را بیان کنید؟
ج -چه تفاوتی از لحاظ ظاهر رشته های پروتئینی آکتین و میوزین با هم دارند؟
د-کدام یک از رشته های پروتئینی از یک طرف به خط  Zمتصل اند؟و کدام یک از رشته
های پروتئینی دارای سرهای جهت اتصال اند؟

مکانیسم انقباض ماهیچه
 -49با رسیدن پیام از مراکز عصبی ،تحریک از طریق  . . . . . . . . .ویژه ای از یاختۀ
عصبی به یاختۀ ماهیچه ای می رسد و ناقل عصبی از پایانۀ یاختۀ عصبی آزاد می
شودA.
 -50با اتصال ناقل عصبی به  . . . . . . . . . .خود در سطح یاخته ماهیچه ای ،یک
موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شودA.
 -51با تحریک یاختۀ ماهیچه ای . . . . . . . ،پروتئین های میوزین به رشته های اکتین
متصل می شوندA.
 -52با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن ،دو خط  . . . . .به هم
نزدیک می شوندA.
 -53لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به  . . . . . .نیاز داردA.
 -54برای لغزیدن مبوزین و اکتین  ،باید  . . . . . . . . .میوزین و اکتین دائماً تشکیل و
سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک سمت کشیده شودA.

هنگامی که یک پل ارتباطی میوزین فعال می شود

تأمین انرژی انقباض

و به یک رشته اکتین می چسبد  ،باعث تغییر
ساختاری در پل ارتباطی و حرکت سر میوزین می

 -55به پرسش های زیر پاسخ دهیدD:

شود که در نهایت کشش رشته های نازک به

الف -بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها چگونه به دست می آید؟

سمت مرکز سارکومر را فراهم می کند.

ب -انرژی نهفته در ماهیچه ها به چه شکلی وجود دارد؟
ج -انرژی الزم جهت تشکیل  ATPدر کوتاه مدت و دراز مدت چگونه حاصل می شود؟

این حرکت سر میوزین را اصطالحا” ضربه ی
پرتوان می گویند .کشیده شدن رشته ی نازک

د -ماده ای را نام برده که بتواند جایگزین مناسبی برای اسیدهای چرب جهت تشکیل ATP

روی رشته ضخیم  ،سارکومر را کوتاه می کند و

و تولید انرژی باشد؟ فرمول مربوط به آن را ذکر کنید؟

باعث تولید نیرو می شود .وقتی تارهای عضالنی
در حال انقباض نیستند ،سر میوزین در تماس با

 -56به پرسش های زیر پاسخ دهیدD:

مولکول اکتین باقی می ماند اما تماس مولکولی

الف -ماهیچه ها برای تجزیۀ کامل گلوکز به چه چیزی نیاز دارند؟ این ماده چگونه در
اختیار ماهیچه ها قرار می گیرد؟
ب -چه تفاوتی بین عمل کرد ماهیچه ها در هنگام فعالیت های عادی با فعالیت های شدید
ورزشی و طوالنی مدت وجود دارد؟

در محل مورد نظر  ،به وسیله ی تروپومیوزین
جلوگیری یا تضعیف می شود.

یک سارکومر در وضعیت استراحت و انقباض که
لغزش رشته های اکتین و میوزین را هنگام انقباض

ج -نام ماده ای که در هنگام فعالیت های شدید و طوالنی مدت ایجاد می شود چیست؟

نشان می دهد.

نتیجه ایجاد آن چیست؟
سر میوزین بالفاصله پس از حرکت  ،از نقطه ی

د -چرا پس از استراحت درد و گرفتگی ماهیچه ها بهبود می یابد؟

فعال جدا شده و به حالت اولیه ی خود بر می

انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

گردد و به نقطه ی فعال بعدی در رشته ی اکتین

 -57یاخته های ماهیچه ای را می توان به دو نوع یاخته های  . . . . .و  . . . . . .تقسیم
کردB.

متصل می شود .اتصال های پیاپی موجب سر
خوردن دو رشته روی یک دیگر می شود و نظریه
ی لغزش رشته ها را مطرح می سازد .این فرآیند

 -58بسیاری از ماهیچه های بدن هر دو نوع یاخته  . . . . . .و  . . . . .را دارندB.
 -59تقسیم بندی ماهیچه ها  ،براساس  . . . . . . .انقباض استA.
 -60نام ماده ای که شبیه هموگلوبین است و در ماهیچه هاست . . . . . . . . . . ،می
باشدA.

تا زمانی که انتهای رشته های میوزین به صفحات
 Zبرسند ،یا  Caبه شبکه ی سارکوپالسمی پمپ
شود ،ادامه می یابد  .در هنگام لغزش (انقباض)
رشته های اکتین به سمت مرکز سارکومر حرکت
می کنند و وارد منطقه ی  Hمی شوند و نهایتا”

 -61جدول زیر را کامل کنیدC:

روی یک دیگر قرار می گیرند  .در این زمان منطقه
ی  Hقابل مشاهده نیست.

ماهیچه کند

ماهیچه تند

نام دیگر

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

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

تعداد در فرد عادی

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

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

تخصص

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

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

 -62جدول زیر را کامل کنیدC:
ماهیچه کند

ماهیچه تند

تفاوت ساختاری

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

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

کسب انرژی

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

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

تعداد میتوکندری

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

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

 -63در افراد کم تحرک تعداد ماهیچه های کند بیشتر است(.درست – نادرست)B
 -64با ورزش و تمرینات سنگین ،تارهای نوع کند به نوع تند تبدیل می شوند(.درست
– نادرست)B

حرکت در جانوران
 -65به پرسش های زیر پاسخ دهیدD:
الف -آیا می توان گفت تمام جانوران در دوره ای از زندگی خود حرکت دارند؟ مثال بزنید؟
ب -شیوه های حرکتی در جانوران بسیار متنوع است ،آنها را ذکر کنید؟
ج -این که گفته می شود اساس حرکت در جانوران مشابه است؛ یعنی چه؟
د -مهمترین عوامل در حرکت جانوران چیست؟
 -66به پرسش ها زیر پاسخ دهیدD:

دستگاه گردش آب
دستگاه گردش آب ،از طریق یک سری مجاری
سلولی پر از آب دریا عمل میکند و در حرکت
و تغذیه نقش دارد .این دستگاه توسط صفحهای
آبکش مانند که در سطح فوقانی بدن و نزدیک
زاویه میان دو بازو واقع شده ،با آب اطراف در
ارتباط است .یک مجرای ویژه ،آب را از صفحه
آبکشی به یک مجرای حلقوی در داخل بدن
منتقل میکند و از این مجرا هم  5مجرای شعاعی
خارج میشوند که هر کدام به درون یک بازو

الف -انواع اسکلت در جانوران را نام ببرید؟

میروند.

ب -نوع اسکلت در عروس دریایی چیست؟ مکانیسم حرکت را توضیح دهید؟

پاهای لولهای با دریافت آب از طریق مجراها،

ج -چرا جانورانی که دارای اسکلت خارجی اند،از حدّ خاصی بیشتر نمی شود؟
د -نوع اسکلت در مهره داران چیست؟ مثال بزنید؟

میتوانند به عنوان پاهای حرکتی بکار آیند .همین
پاها هنگامی که بر سطحی جامد فشرده شوند،
مانند بادکش عمل میکنند که میتواند فشاری
یکنواخت و مداوم بر صدف دو کفهایها وارد آورد

ب -سواالت تفکیک نشده
 -67می توان گفت هم اسکلت محوری و هم اسکلت جانبی نقش اساسی در حرکت
بدن انسان دارد؟(درست  -نادرست)B

و پس از خسته شدن جانور ،دو کفه آن را از هم
بگشاید .بدین سبب وجود ستاره دریایی در
محلهای پرورش صدفهای خوراکی ،مضر است.
پاهای لولهای موجود در طول هر بازو ،طوری
ردیف شدهاند که حاشیه شیار آمبوالکرال را

 -68انواع استخوا ن ها را نام برده و برای هر یک مثالی بزنید؟C

میگیرند .این شیارها به دهان که در مرکز سطح

 -69سیستم هاورس چیست؟ در کجا دیده می شود؟توضیح دهید؟C

زیرین واقع است ،منتهی میشوند.

 -70بافت استخوانی فشرده(متراکم) و اسفتجی را با یکدیگر مقایسه کنید؟D
 -71انواع مغز استخوان را فقط نام ببرید؟B

 -72مغز زرد و مغز قرمز را با یکدیگر مقایسه کنید؟D
 -73جدول زیر را کامل کنیدC:

وظیفه
پشتیبانی

توضیح
استخوان ها شکل بدن را تعیین و نیز چارچوبی را ایجاد می
کنند تا اندام ها بر روی آنها مستقر شوند.

حرکت
حفاظت اندام

.................
اسکلت استخوانی ،بخش های حساسی ،مانند نخاع ،قلب ،مغز و

های درونی

شش ها را حفاظت می کند.

تولید یاخته

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

های خونی
ذخیره مواد

استخوان ها محل ذخیرۀ مواد معدنی ،مانند فسفات و کلسیم اند.

معدنی
کمک به

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

شنیدن ،تکلم و
اعمال دیگر
 -74نامگذاری کنیدB:

 -75فعالیت  :1سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید .الف -با
توجه به اطالعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ ب-
مادّۀ زمین های استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟C
 -76پوکی استخوان چیست؟ و عوامل بیرونی و درونی آن راکه در به وجود آمدن آن
دخیل است به ترتیب ذکر کنید؟C
 -77کدام یک ار استخوان های زیر دچار پوکی استخوان شده استA:
شکل الف یا شکل ب

یکی از مهمترین بیماری های خاموش ،پوکی
استخوان در بدن است که هم در مردان و هم در
بدن زنان از سنین میانسالی به وقوع می پیوندد.

پوکی استخوان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می
شود .پوکی استخوان اولیه با افزایش سن ،یائسگی
و عادات مربوط به شیوه زندگی مانند سیگار،

 -78فعالیت  :2به طور کلی تراکم تودۀ استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد.
جدول زیر تراکم استخوانی زنان و مردان را در سنین مختلف نشان می دهدD.

الکل ،رژیم غذایی غلط و فعالیت فیزیکی ناکافی
ایجاد می شود .پوکی استخوان ثانویه در اثر
بیماری های مختلف (دیابت ،پرکاری تیروئید و
پاراتیروئید ،کاهش هورمون های رشد ،برخی
سرطان ها و )...و یا استفاده از دارو از جمله
داروهای استروئیدی (کورتون) و ضد تشنجی،
داروهای مورد استفاده در درمان بیمارهای
تیروئیدی و ،...ایجاد می شود.

بیماری پوکی استخوان با زنان مسن مترادف است؛
ولی ،این بیماری درمردان و جوان ترها هم بروز
می کند و به گونه ای گسترده در این گروه

الف -منحنی تغییر تراکم تودۀ استخوانی را در دو جنس رسم کنید.
ب -در کدام جنس تراکم استخوان باالتر است؟

تشخیص داده نشده باقی می ماند .چرا که این
گروه الگوی زندگی و رژیم غذایی خاصی دارند
که به پوکی استخوان در آنها منجر شده است.

ج -بین سنین  20تا  50سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟
 -79نامگذاری کنیدB:

سیگار کشیدن یکی از عوامل خطرساز ابتال به
پوکی استخوان است و اهمیت آن در مردان و
زنانی که جثه ای کوچک تر دارند ،بیشتر است.
سیگار کشیدن در متابولیسم کلسیم و ویتامین D
اثر می گذارد و اثرات مثبت استروژن روی
استخوان ها را خنثی می کند .میزان تاثیر این عامل
به مدت زمان سیگار کشیدن و تعداد سیگاری ها
روزانه بستگی دارد .مصرف الکل هم از دیگر
عوامل خطرساز پوکی استخوان است که افزون بر
کاهش توده استخوانی ،خطر افتادن و شکستگی
را افزایش می دهد.

 -80نامگذاری کنیدB:

 -81چه تفاوتی بین زردپی با رباط وجود دارد؟B
 -82شکل های زیر کدام مفصل را نشان می دهد؟B

 -83فعالیت  :3با استفاده از موالژ های موجود و نمونه های آمادۀ میکروسکوپی
آزمایشگاه مدرسه ،انواع استخوا ن و بافت های استخوانی را مشاهده و با هم مقایسه
کنید؟D
 -84نامگذاری کنیدB:

 -85چرا ماهیچه ها به صورت جفت متقابل عمل می کنند؟ مثال بزنید؟C
 -86آیا همه ی ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؟C
 -87ماهیچه های اسکلتی را نام ببرید که به استخوان متصل نباشند؟C
 -88جدول زیر را کامل کنیدC:

در یک تقسیم بندی  5وظیفه اصلی برای ساختار
اسکلتی می توان برشمرد  -1 :محافظت :بافت های
نرم و اندام های داخلی بدن غالبا بوسیله استخوان
ها احاطه شده اند .دنده ها از قلب و ریه ها
حفاظت می کنند و لگن چهارچوبی برای برای
بافت های نرم و ارگان های سیستم گوارشی مهیا

توضیح

وظیفه

کرده است -2 .حمایت :استخوان ها و غضروف
ها از کل بدن در مقابل ضربه ها و صدمات

حرکات ارادی

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

کنترل دریچه های

ماهیچه های اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان ،مخرج و

بدن

پلک ها ایجاد می کنند

حفظ حالت بدن

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

ارتباطات

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

ساخت سلول های قرمز خون :سلول های قرمز

شکل و ایجاد حاالت مختلف چهره ،در برقراری ارتباط ایفای

خون و بسیاری از اجزای دیگر خون در حفره های

نقش می کنند.

داخلی بسیاری از استخوان ها تولید می شوند .در

حمایت می کنند -3 .ذخیره کردن :استخوان ها
مقدار قابل توجهی مواد معدنی مثل کلسیم و
فسفات را در خود ذخیره می کنند .به عالوه سلول
های چربی در حفره های داخلی بسیاری از
استخوان ها به صورت بافت لیپید ذخیره می شوند
تا به عنوان مواد انرژی زا مصرف شوند-4 .

حفظ دمای بدن

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

 -89مثالً با کوتاه شدن حدود  . . . . . . . . .ماهیچۀ جلوی بازو . . . . . . ،دست به
اندازۀ زیادی حرکت می کندB.
 -90نامگذاری کنیدB:

واقع ،سلول های قرمز خون توسط سلول هایی
موسوم به اریتروبالست ها در مغز قرمز استخوان
ساخته می شوند -5 .ایجاد نقش سیستم اهرمی:
استخوان ها با ایفای نقش یک سیستم ماشینی با
انقباض عضالت اسکلتی در مفاصل ایجاد حرکت
می کنند .محل اتصال عضله به استخوان نسبت به
محل مفصل سرعت و قدرت حرکت حاصله را
تعیین می کند .برخی از منابع نقش ششمی نیز
برای سیستم اسکلتی ذکر کرده اند که عبارت
است از فراهم کردن محلی برای اتصال عضالت
که این وظیفه را می توانیم در استخوان کتف و
لگن مشاهده کنیم.

 -91الف -شکل زیر چه بخشی از دستگاه حرکتی را نشان می دهد؟
ب -شماره های  1و  2را نامگذاری کنید؟B

 -92نامگذاری کنیدB:

ترتیب انقباض به قرار زیر است:
 -1زمانی که غلظت باال و کافی یون های کلسیم
در دسترس است و آن ها قادر ند به زیر واحد
 TnCتروپونین اتصال یابند و آرایش فضایی سه
زیر واحد تروپونین را تغییر می دهند و مولکول
تروپومیوزین را به عمق شیار بین مارپیچ اکتین می
راند .این امر سبب آشکار شدن محل اتصال با
میوزین می شود که روی اجزای کروی اکتین قرار

 -93مکانیسم انقباض ماهیچه را توضیح دهید؟D

دارد و بدین ترتیب اکتین می تواند آزادانه با سر

 -94به پرسش های زیر پاسخ دهیدC:

مولکول میوزین واکنش متقابل داشته باشد.

الف -شروع مکانیسم انقباض عصالت به چه شکلی است؟

 -2اتصال یون های کلسیم به زیر واحد TnC
(سی تروپونین)هم زمان با مرحله ای است که طی

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

آن میوزین ATP-به یک زیر مجموعه فعال تبدیل

می دهد؟

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

ج -پس از تحریک سلول های ماهیچه ای توسط ناقل عصبی چه اتفاقی در عملکرد یاخته
های ماهیچه ای رخ می دهد؟
 -95نزدیک شدن خطوط  zباعث کوتاه شدن طول  . . . . . . . . .و در کل ،کاهش طول
ماهیچه می شودA.
 -96با اتصال پروتئین های اکتین به میوزین و تغییر شکل آن ،دو خط  Zسارکومر به
هم نزدیک می شوند(.درست – نادرست)B
 -97نامگذاری کنیدB:

زیر واحداکتین از فیالمنت نازک ATP ،به ADP
و  Piشکسته می شود و انرژی آزاد می شود.
 -3این فعالیت سبب تغییر شکل یا خمیدگی سر
و قسمتی از بخش میوزین می شود .چون اکتین
به میوزین اتصال دارد جابه جایی سر میوزین
سبب کشیده شدن اکتین به سمت فیالمنت میوزین
می گردد که فیالمنت نازک بیشتر به درون نوار A
کشیده می شود .حرکت اکتین به وسیله میوزین
سبب به وجود آمدن پل های جدید بین اکتین و
میوزین می شوند.
 -4پل های قدیمی اکتین -میوزین تنها پس از
اتصال یک مولکول جدید  ATPبه میوزین از بین
می روند .این عمل سرهای میوزین را نیز به حالت
اول بازمی گرداند و آنها را برای چرخه انقباض
بعدی آماده می کند.

 -98فعالیت  :4الف -به نظر شما چه تفاوت هایی بین دوندگان دوی صدمتر و ماراتن

باید بدانیم بدن ما از دسته تارهای متفاوتی

از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه ای تند و کند وجود دارد؟ ب -کدام گروه

تشکیل شده است .برخی از این تارها خیلی سریع

هنگام فعالیت ورزشی حرف های خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارند؟ پ -مقدار
میوگلوبین ماهیچه های مؤثر در ورزش حرفه ای این ورزشکاران چه تفاوتی داردD
 -99اشکاالت و محسنات اسکلت خارجی چیست؟با ذکر مثال؟C
-100
الف -کوسه
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نوع اسکلت را در جانوران زیر مشخص کنیدB:
ب-عروس دریایی

ج -مگس

فعالیت  :5با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هریک از انواع اسکلت

جایگزین بخش های آسیب دیده یا ناقص کنند؟B
-1علوم مواد

-2علوم بیو تکنولوژی

-3علوم الکترونیکی

-4علوم صنایع ساخت مصنوعات

شنیدن و حرکات بدن به ترتیب مربوط به کدام بخش از اسکلت بدن

انسان می باشدB.
-1اسکلت محوری،هر دو اسکلت محوری و جانبی

-2اسکلت محوری،اسکلت جانبی

 -3اسکلت جانبی،هر دو اسکلت محوری و جانبی

-3اسکلت جانبی،اسکلت محوری

استخوان ترقوه و کتف به ترتیب مربوط به کدام بخش از اسکلت آدمی

است؟C
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و عمل کردی بینابین این دو نوع تار قرار دارند.
باید بدانیم خیلی از افراد عالقه دارند تا از تارهای
سرعتی و خیلی از افراد نیز به تارهای کند عالقمند

 -1افراد با تارهای تند انقباض بیشتر توانایی

پیشرفت در کدام یک از علوم زیر مهندسان را قادر ساخته تا اندام های پیچیده را

-3اسکلت محوری،اسکلت جانبی

هیچ انسانی نیست که بدنش کامل از یکی از این

ذیل است:

مطالعات دقیق ساختار ماهیچه ها ،مفاصل و استخوان ها ،به همراه

-1اسکلت محوری،اسکلت محوری

اولیه خود برمی گردند .در عین حال باید بدانیم

هستند .برخی از ویژه گی های این افراد به شرح

ج -تست ها
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پایین تری منقبض و با همان سرعت نیز به حالت

وجود دارند که از نظر ویژیگی های فیزیولوژیکی

گزارش در کالس ارائه کنیدD.
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برمی گردند و برخی از تارهای دیگر با سرعت

انواع تشکیل شده باشد .همچنین تارهای بینابینی

درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت هایی دارند .نتایج تحقیق خود را به صورت
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منقبض می گردند و خیلی سریع هم به حالت اولیه

-2اسکلت جانبی،اسکلت محوری
-4اسکلت جانبی،اسکلت جانبی

کدام گزینه،از وظایف استخوان ها نیستA:

-1تعیین چارچوب بدن،حرکت،حفاظت از اندام های داخلی وخون سازی
-2حفاظت از اندام های داخلی،ذخیره مواد معدنی،شنوایی و چشایی

باالتری در سوزاندن چربی ها دارند
 -2افراد با تارهای تند انقباض الغر تر هستند
 -3افراد با تارهای کند انقباض دارای قدرت
کمتری نسبت به گروه تند انقباض برخوردارند
 -4افراد با تارهای تند انقباض دارای قدرت و
توان باالتری در وزن برابر خواهند بود
 -5افراد با تارهای تند انقباض با تمرینات مقاومتی
خیلی سریعتر حجم می گیرند
 -6افراد با تارهای تند انقباض با تمرینات مقاومتی
(وزنه) خیلی سریعتر به قدرت و توان می رسند.

استخوان بلند (دراز) :شامل یک تنه(دیافیز) تقریبا

-3خون سازی،شنوایی،تکلم و ذخیره ماده معدنی فسفات
-4جویدن،تکلم،حفاظت از اندام های داخلی و ساخت سلول های دفاعی
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استخوان های انگست پا و مچ دست به ترتیب مربوط به کدام نوع از

استوانه ای و یک قسمت پهن(اپی فیز) در دو انتها
و شامل دو گروه استخوان های اندام تحتانی و
فوقانی است .مانند بازو و ران

استخوان هاستC:
-1نامنظم،کوتاه
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-2کوتاه،کوتاه

-3دراز،کوتاه

-4کوتاه،نامنظم

کدام گزینه در ارتباط با فضانوردان صحیح می باشدB:

-1فضانوردان همانند کسانی که در روز بیش از  10ساعت می خوانبد ،تراکم استخوانشان
کاهش می یابد.

استخوان کوتاه :از نظر شکل تفاوت زیادی با هم
دارند ،ولی به طور کلی آنها را به شکل مکعب در
نظر میگیرند ،بیشتر شامل قسمت پروکسیمال
دست است که تارسال و کارپال نامیده میشوند.
استخوان های مچ دست و پا تنه و دو انتها نداشته
و اغلب استخوان گرد نامیده می شوند (مانند

-2فضانوردان همانند کسانی که ورزشکار حرفه ای نیستند ،تراکم استخوانشان کاهش می

اسکافوئد).

یابد.
-3فضانوردان همانند کسانی که دچار معلولیتند ،تراکم استخوانشان کاهش می یابد.

استخوان پهن (تخت) :سطح وسیع و صاف داشته
و معموال بشقابی شکل اند .در مقایسه با قطرشان

-4فضانوردان همانند کسانی که دچار بیماری پوکی استخوان هستند ،تراکم استخوانشان

سطوح پهن دارند .مهمترین ویژگی استخوانهای

کاهش می یابد.

پهن ،سطح صاف و وسیع آنها است و بیشتر شامل
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کدام یک از جمالت زیر صحیح نمی باشدB:

-1کمبود ویتامین  Dو کلسیم غذا ،مصرف نوشیدنی های الکلی با جلوگیری از رسوب
کلسیم در استخوان ها ،باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند.
 -2اختالل در ترشح بعضی هورمون ها ی پاراتیروئیدی و مصرف نوشابه های گازدار نیز
در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.

سقف جمجمه،دنده ،کتف و لگن هاست.

استخوان نامنظم :از نظر شکل تفاوت های زیادی
با هم دارند و در هیچ کدام از گروههای فوق
قرار نمیگیرند ،و شامل برخی از استخوان های
ستون فقرات و جمجمه می باشند .مانند مهره.
استخوان کنجدی (سزاموئید) :در تاندون نزدیک

 -3در دوران جنینی ،استخوان ها از بافت های نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن

مفصل ظاهر میشوند که مهمترین آنها کشکک می

نمک های سدیم و کلسیم سخت می شوند .یاخته های استخوانی تا اواخر سنّ رشد ،مادّۀ

باشد.استخوانهای کنجدی بسیار کوچک بوده و

زمینه ای ترشح می کنند.

معموال گرد و مدورند .استخوانهای کنجدی در
مجاورت استخوانهای دیگر(معموال در مجاورت

 -4مغز زرد نیز از چربی تشکیل شده است و مجرای مرکزی استخوان های دراز را پر می

استخوانهای دست و پا) یافت می شوند و در

کند .در هنگام سانحه ،مغز زرد می تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

مقابل وزن یا نیروی های بسیار سنگین تاب و
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کدام یک از اشکال زیر دارای پوکی استخوان بوده و این شکل کدام

استخوان را نشان می دهد؟C

توانی ندارندو معموال کوچک اند .استخوانهای
کنجدی تکی معموال در درون وترها قرار دارند.
استخوان کشکک استخوان کنجدی کامال شناخته

-1شکل الف،استخوان ران

-2شکل ب،استخوان بازو

-3شکل الف،استخوان بازو

-4شکل ب،استخوان ران

شده و بسیار معروفی است .به غیر از کشکک محل
استخوانهای کنجدی از فردی تا فرد دیگر فرق می
کند.
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در مفصل بین استخوان گیجگاهی با استخوان پس سری ،استخوان ها

قابلیت  . . . . . .ندارند زیرا که لبه های . . . . . . . .آنها در هم فرو رفته اندB.
-1حرکت ،دندانه دار
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-2تحریک ،دندانه دار

-3حرکت،تیز

-4تحریک،تیز

به ترتیب عضله توام و سه سر ،در کدام بخش بدن قرار دارند؟B

-1بخش جلویی،بخش جلویی

-2بخش پشتی،بخش پشتی

-3بخش جلویی،بخش پشتی

-4بخش پشتی،بخش جلویی
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با توجه به شکل زیرB:

حرکت زمانی ایجاد می شود که پیام های ارسالی
از دستگاه عصبی باعث انقباض عضله شوند.
حرکت آگاهانه بدن به وسیله عمل متقابل عضالت
اسکلتی ،استخوان ها و مفاصل صورت می
پذیرد...
بیشتر عضالت یک استخوان را به استخوان دیگر
مرتبط کرده و از یک مفصل عبور می کنند .وقتی
یک عضله منقبض می شود ،استخوان ها را می
کشد و به حرکت درمی آورد .بسیاری از عضالت،
به صورت جفتی هستند؛ به طوری که در هر سمت

-1شکل الف :ماهیچۀ سه سر در حال انقباض و ماهیچۀ دو سر در حال استراحت  ،شکل
ب :ماهیچۀ دو سر در حال انقباض و ماهیچۀ سه سر در حال استراحت
 -2شکل الف :ماهیچۀ دو سر در حال انقباض و ماهیچۀ سه سر در حال استراحت  ،شکل
ب :ماهیچۀ سه سر در حال انقباض و ماهیچۀ دو سر در حال استراحت
 -3شکل الف :ماهیچۀ چهار سر در حال انقباض و ماهیچۀ دو سر در حال استراحت ،
شکل ب :ماهیچۀ دو سر در حال انقباض و ماهیچۀ چهار سر در حال استراحت
 -4شکل الف :ماهیچۀ دو سر در حال انقباض و ماهیچۀ چهار سر در حال استراحت ،
شکل ب :ماهیچۀ چهار سر در حال انقباض و ماهیچۀ دو سر در حال استراحت

یک مفصل یک عضله قرار می گیرد و حرکات
مخالف را ایجاد می کند؛ برای مثال ،در بازو،
عضله سه سر با انقباض خود ،بازو را صاف می
کند و عضله دو سر با انقباض خود باعث خم
شدن بازو می شود.
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نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان طوری است که معموالً با تغییر کوتاهی

ایزومتریک:

در طول ماهیچه ،استخوان به اندازۀ  . . . . . . .جابه جا می شود .مثالً با کوتاه شدن

آسان ترین راه درک تمرینات ایزومتریک این

حدود  . . . . . . . . . . .ماهیچۀ جلوی بازو ،ساعد دست به اندازۀ  . . . . . .حرکت

است که آنها را تمریناتی ایستا ،یا ثابت در نظر

می کندB.

بگیرید ،چون دقیقا همین گونه هستند .وقتی
تمرینی ایزومتریک انجام می دهید ،ماهیچه های

-1زیادی 1،سانتی متر،کمی

-2کمی 1،میلی متر،زیادی

-3کمی 1،میلی متر،کمی

-4زیادی 1،سانتی متر،زیادی
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تان را در هیچ دامنه حرکتی ،حرکت نمی دهید.
تنها تا جایی که می توانید در یک وضعیت قرار
می گیرید.

رشته های  . . . . . .نازک و از یک طرف به خط  Zمتصل اند .این

مثال های آن شامل است بر :حفظ وضعیت ایستا

رشته ها به درون  . . . . . . . .کشیده شده اند .رشته های  ،. . . . . . .ضخیم و بین

شنا ،نگاه داشتن دمبل در یک دست در حالت

رشته های  . . . . . . . .جاگرفته اندB.

جلو بازو ،یا حتی فشار بر جسمی ثابت نظیر

-1میوزین،سارکومر،اکتین،میوزین

-2اکتین،سارکومر،میوزین،اکتین

-3میوزین،تارچه ماهیچه ای،اکتین،میوزین

-4اکتین،تارچه ماهیچه ای،میوزین،اکتین
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شکل الف  . . . . .و شکل ب  . . . ..را نشان می دهدA.

دیوار.
ایزوتونیک
تمرینات ایزوتونیک دقیقا عکس تمرینات
ایزومتریک هستند :ماهیچه های تان را در دامنه
حرکتی ،حرکت می دهید یا به کار می گیرید.
تمرینات ایزومتریک در حقیقت رایج ترین
تمرینات قدرتی هستند که افراد انجام می دهند.
مثال بلند کردن وزنه ،نرمش سوئدی  ،شنا ،سنگ
نوردی ،دوچرخه سواری همگی حرکات
ایزوتونیک هستند.
تونوس ماهیچهای
یا )Tonusانقباض خفیف و پیوسته ماهیچه است

-1انقباض،استراحت

-2استراحت،انقباض

-3ایزومتریک،ایزوتونیک

-4ایزوتونیک،ایزومتریک
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شکل زیر به چه چیزی اشاره دارد؟A

که در ماهیچههای اسکلتی باعث حفظ وضعیت
ظاهری بدن میشود و به بازگشت خون به قلب
کمک میکند.
کشنگ در یک ماهیچه اسکلتی عبارت است از
میزان سفتی و قوام آن ماهیچه در حالت استراحت.
کشنگ ماهیچهای بیانگر انقباض باقیمانده یا سفتی
طبیعی در ماهیچه اسکلتی است

 -1نحوه انقباض ماهیچه

 -2تأمین انرژی انقباض

ماهیان غضروفی

 -3مکانیسم انقباض ماهیچه

 -4توقف انقباض

در سرتاسر دریاها کوسه ماهیان و سفره ماهیان که
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از  30سانتیمتر تا  17متر اندازه بدنشان متغیر است

یاخته های ماهیچه ای را می توان به دو نوع یاخته های تند و کند یا به

زیست میکنند .این ماهیان یا گوشتخوارند یا

ترتیب به نام های  . . . . . .و  . . . . . .تقسیم کرد .این تقسیم بندی براساس . . . .

الشهخوارند .بدن ماهیان غضروفی سنگینتر از

 . . .انقباض استB.

آب است .اکثر ماهیان دارای پولک هستند بعضی
ماهی ها فاقد پولک هستند .این ماهیان دارای

-1سفید،قرمز،سرعت

-2قرمز،سفید،سرعت

-3سفید،قرمز،شکل

-4قرمز،سفید،شکل
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نوع اسکلت درونی به ترتیب در کوسه و ماهی خاویار چیست؟B

جمجمه غضروفی هستند هفت کمان یا قوس
غضروفی در این ماهیان موجود است .اولین قوس
تغییر شکل یافته و آرواره فوقانی و آرواره پایین
مکمل را تشکیل میدهد .عالوه بر ستون مهرهها
که غضروفی است کمربند سینهای و کمربند لگنی

-1غضروفی،غضروفی

-2استخوانی،استخوانی

-3غضروفی،استخوانی

-4استخوانی،غضروفی
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در یک فرد خردسال ،بخش اعظم سر استخوا ِن زند زیرین از بافتی تشکیل

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

وجود دارد .سیستم عضالنی در ماهیان غضروفی
ساده بوده و عضالت محوری توسط یک الیه جدا
کننده به عضالت پشتی و شکمی تقسیم میشود.
در اغلب ماهیان غضروفی تعدادی دندانهای تیز و
برنده وجود دارد .روده ماهیان غضروفی معموال
به دو بخش تقسیم میشود .در بخش کوچکتر

-1حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.
 -2در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاریِ متعدد موازی می باشد.
-3دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کالژن فراوان می باشد.
-4سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.
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در یک فرد سالم ،هنگام فعالیت عضله ی چهار سر ران ،به دنبال افزایش

 ............در سلول ،از  ............کاسته می شود(.کنکور سراسریC)92
-1تولید استیل کوآنزیم  ، Aغلظت یون هیدروژن خون
-2تولید الکتیک اسید  ،میزان بی کربنات خون
-3تولید دی اکسید کربن  ،میزان تولید ATP
-4مصرف اکسیژن  ،تولید اسیدکربنیک خون
-121

در ماهیچه سه سر بازور ،هنگام انجام انقباضی(.............کنکورC)95

-1با کشش ثابت ،از طول نوارهای روشن سار کومرها کاسته می شود.
-2از نوع ایزومتریک ،خطوط  Zبه رشته های ضخیم نزدیک تر می شود.
-3خفیف و مداوم ،رشته های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می گردند.

دیواره یا دریچهای مارپیچی جهت افزایش سطح
جذب غذا وجود دارد و در بخش انتهایی روده ،
غدهای به نام غده رودهای به روده متصل میگردد.
نقش این غده دفع نمک در ماهیان غضروفی است.

-4از نوع ایزوتونیک ،قطعاً با مصرف یک مولکول گلوکز بیشترین مقدار انرژی تولید می

اصطالحات بافت عضالنی

شود.

اجزاء سلولیِ بافت عضالنی را به نام هایی
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در یک سلول ماهیچه ی حلقوی چشم  ،هر رشته ی مستقر در نوار . . .

 . . . . . .سارکومر ،می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با  . . . . .قرار
گیرد( .کنکور B)94
-1روشن – سارکولم
-3روشن-میتوکندری ها

-4تیره-یون های کلسیم

در تار ماهیچهء اسکلتی یک فرد خردسال  ،کدام اتفاق رخ نمی

دهد؟(کنکورB)94

-2تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
-3به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
-4فرایند تشکیل کمربند از رشته های پروتئینی در میان سلول
در انقباض ماهیچه کدام عبارت نادرست است؟ (سراسری A) 82

-1هر نوار روشن ،توسط نوار  Zبه دو بخش تقسیم می شود
-2نگاه داشتن وزنه بدون حرکت روی سر ،انقباض ایزوتونیک است
-3تونوس ماهیچه ها هنگام خواب ،متوقف می شود
-4با حضور یون کلسیم صفحه هنسن در سارکومر ناپدید می شود
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در فرد ایستاده ،نزدیکترین عضله به ماهیچه توأم کدام است؟ (سراسری

A)82
-1خیاطه

سلولی

باقی

نگذاشته است

راسارکوپالسم؛ شبکۀ آندوپالسمی را شبکۀِ
سارکوپالسمی و غشاء سلولی را سارکولم
میخوانند .همچنین ممکن هنوز در برخی کتابها
به میتوکندریِ تار عضالنی ،سارکوزوم بگویند.

در یک بخش محصور شده بدن است .اسکلت
اصلی بیشتر کیسه تنان ،کرم های پهن ،کرم های
لوله ای و کرم های حلقوی از این نوع است .این
جانوران با استفاده از ماهیچه های خود و تغییر
شکل بخش پر شده از مایع ،شکل و حرکت بدن
خود را کنترل می کنند.
برای مثال هیدر می تواند با بستن دهان خود و به
کار بردن سلول های قابل انقباض در دیواره بدنش
حفره گوارشی مرکزی خود را منقبض کرده و
طویل شود .از انجایی که آب درون حفره نمی
تواند چندان تحت فشار قرار گیرد ،کاهش قطر
حفره گوارشی ،در جهت افزایش طول حفره به آن
نیرو وارد می کند.
در کرم خاکی و کرم های حلقوی دیگر ،مایع
درون سلوم به عنوان یک اسکلت هیدروستاتیک
عمل می کند  .در بسیاری از این کرم ها حفره
سلوم به وسیله پرده های بین بندهای بدن به

-2دلتایی

-126

عضالنی است و جای زیادی برای دیگر

اسکلت هیدروستاتیک شامل یک مایع تحت فشار

-1مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
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سیتوپالسمِ تار عضالنی که انباشته از تارهای
اندامکهای

-2تیره-هسته ها
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مخصوص به همین بافت میخوانند.

-3ذوزنقه ای

-4دوسربازو

جانوران برای انقباض عضالت نیاز به ساختاری نسبتاً تا کامالً سخت

چندین بخش تقسیم می شود در نتیجه جانور برای
تغییر شکل هر قطعه از بدن به طور مجزا ،هم
ماهیچه های طولی و هم حلقوی را به کار می برد

جهت اتکا دارند .ترتیب درست اسکلت در جانورانی نظیر خیار دریایی ،کرم

و از اسکلت هیدروستاتیک خود برای حرکات

خاکی ،صدف مرواریدساز و خرچنگ کدام است؟(المپیاد زیست E)92

دودی استفاده می کنند.

-1اسکلت آبی ،فاقد اسکلت ،اسکلت داخلی ،اسکلت خارجی
-2اسکلت آبی ،اسکلت آبی ،اسکلت خارجی ،اسکلت خارجی

منبع :جلد  6بیولوژی کمپبل صفحه 1365
انتشارات خانه زیست شناسی

-3استخوان درمی ،اسکلت آبی ،اسکلت خارجی ،استخوان درمی
-4فاقد اسکلت ،فاقد اسکلت ،اسکلت آبی ،اسکلت خارجی
-5استخوان درمی ،فاقد اسکلت ،اسکلت خارجی ،اسکلت داخلی
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در بیماری نقرس حمالت پیاپی آرتزو روی میدهد .در این بیماری یکی

از مفاصل بدن ملتهب )قرمز ،متورم و دردناک( میشود .علت ایجاد نقرس افزایش
اوریکاسید خون است که در پی آن بلورهای مونواورات سدیم در مفاصل ،تاندونها
و بافتهای اطراف آن رسوب میکنند .یکی از محققان مسیر زیر را برای تبدیل بازهای

بیماری نقرس چیست؟ نقرس یکی از انواع
بیماری های ورم مفاصل می باشد که با درد همراه
است .نقرس در اثر افزایش اسید اوریک در خون
به وجود می آید .یکی از عوامل افزایش دهنده ی
اسید اوریک ،دریافت زیاد مواد غذایی حاوی
اسید آمینه ی "پورین" است.
اسید اوریک اضافی موجود در خون به شکل
کریستال هایی در مفاصل ته نشین شده و باعث

پورینی به اوریکاسید پیشنهاد داده است :اینوزین و گوانوزین با فعالیت آنزیم

قرمزی ،متورم و گرم شدن ،درد و التهاب یک یا

نوکلئوتیداز به ترتیب از بازهای آلی آدنین و گوانین حاصل می شوند .براساس

چند مفصل می گردد که بیشتر در انگشت شست

مطالعات بعدی این محقق ،میدانیم که آنزیمی به نام  HGPRTمی تواند آغاز کنندۀ

پا ،پاشنه پا ،قوزک پا ،زانو و آرنج ظاهر می شود.

مسیری باشد که طی آن هیپوگزانتین دوباره به بازهای آلی آدنین و گوانین تبدیل

حدود  95درصد از مردان و  5درصد از زنان

می شود(.المپیاد زیست E)95

دچار نقرس می شوند .زنان قبل از یائسگی ،جزو

با توجه به اطالعات فوق ،کدامیک از موارد زیر می تواند فرد را مستعد ابتال به یک حملۀ
نقرس کند؟

-1استفاده از داروی پروبنسید که باعث دفع بیشتر اسید اوریک از طریق کلیه ها می شود.
 -2فرد با بیماری لنفوم (نوعی سرطان) که در حال دریافت داروهای تخریب کنندۀ سلول
های سرطانی است.
-3فردی که به علت وضعیت مالی نامناسب گوشت قرمز کم مصرف می کند.
 -4فردیکه به طور مادرزادی آنزیم  HGPRTبا فعالیت زیاد ،دارد.
-5استفاده از داروی آلوپورینول که مهارکنندۀ آنزیم گزانتین اکسیداز است

گروه درگیر با نقرس می باشند.

