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نام و نام خانوادگی

در انسان ایستاده، ............1

شست پا در امتداد نازک نی است. (2 قوزک داخلی پا، سر استخوان درشت نی است. (1

شست دست در امتداد زند زیرین است. (4 استخوان های مچ پا هم اندازه اند. (3

در محل ............2

زانو، ران و نازک نی باهم مفصل دارند. (2 زانو، ران و درشت نی باهم مفصل ندارند. (1

شانه، بازو و ترقوه باهم مفصل دارند. (4 شانه، بازو و کتف باهم مفصل دارند. (3

در سلول ماهیچۀ توأم، رشته های اکتین و میوزین هر دو ............3

به خط Z متصل اند. (2 قطر مشابهی دارند. (1

در صفحۀ روشن قرار دارند. (4 می توانند با یون کلسیم در تماس باشند. (3

کدام مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ "در انسان سالم و بالغ ............"4

سر استخوان نازک  نی بیشتر از بافتی تشکیل شده که فاقد رگ های خونی است. (1

سر استخوان بازو در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که قابلیت انعطاف پذیری دارد. (2

تنۀ استخوان ران بیشتر از بافتی تشکیل شده که حاوی حفرات نامنظم است. (3

تنۀ استخوان درشت نی از بافتی پوشیده شده که کانال های هاورس آن محتوی رگ های خونی اند. (4

در استخوان بندی بدن انسان، ............5

در مفصل استخوان ترقوه با جناغ، همانند کتف با ترقوه، مایع مفصلی وجود دارد. (1

مفصل کتف با بازو برخالف ران با لگن، از نوع گوی و کاسه است. (2

مفصل نازک نی با درشت نی همانند زند زبرین با بازو از نوع لوالیی است. (3

قوزک داخلی پا برخالف قوزک خارجی از استخوان مچ پا منشأ می گیرد. (4

در یک سلول ماهیچه ای چهار سر ران انسان، در هنگام انعکاس زردپی زیر زانو، طول .............6

سارکومر همانند طول میوزین، کوتاه می شود. (2 سارکومر برخالف طول اکتین، کوتاه می شود. (1

اکتین همانند طول میوزین، بلند می شود. (4 سارکومر برخالف طول اکتین، بلند می شود. (3

در استخوان بازوی انسان، ممکن نیست ............7

بافت پیوندی دارای کالژن بخش تنه را پوشانده باشد. (2 رگ های خونی در مجاری هاورس باشند. (1

بیشتر سر استخوان، دارای حفره های متعدد موازی هم باشد. (4 سیستم های هاورس حفرۀ مرکزی را احاطه کرده باشند. (3

مفصل بین دو استخوان ............ همانند مفصل بین دو استخوان ............ است.8

نازک نی و ران - زند زبرین و بازو (2 نازک نی و درشت نی - ران و نیم لگن (1

ران و نیم لگن - بازو و کتف (4 ران و درشت نی - کتف و بازو (3
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟9

هر تار ماهیچه ای دارای ........... ممکن نیست ............

الف) حرکت غیرارادی - توسط تارهای دستگاه عصبی پیکری منقبض شود.

ب) سیتوپالسمی با هسته های متعدد - توسط تارهای دستگاه عصبی خودمختار تحریک شود.

ج) یک هسته و با شکل دوکی - از طریق زردپی به استخوان متصل شود.

د) انشعاب و اتصاالت زیستی - بدون تحریک دستگاه عصبی خودمختار، منقبض شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ "در انسان سالم و بالغ، .............."10

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

ب) سر استخوان بازو در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که فضای بین سلولی آن اندک است.

ج)تنۀ استخوان بازو بیشتر از بافتی تشکیل شده که در مادۀ زمینه ای خود دارای مجاری متعدد موازی است.

د) تنۀ استخوان بازو از بافتی پوشیده شده که سلول های کشیده و مادۀ بین سلولی کالژن دار دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ارتباط با ساختار استخوان ران انسان کدام عبارت صحیح است؟11

سلول های یک سامانۀ هاورس، اطراف مجرای حاوی مغز استخوان را احاطه می کنند. (1

انشعابات رگ های خونی می توانند از مجاری هاورس وارد حفره های حاوی مغز استخوان در بافت اسفنجی شوند. (2

بافت پیوندی احاطه کنندۀ تنۀ استخوان در تماس مستقیم با بافتی استخوانی است که فاقد سامانۀ هاورس است. (3

هر تیغۀ استخوانی در سامانۀهاورس دارای سلول هایی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. (4

در رابطه با اعمال استخوان ها در بدن انسان نمی توان گفت هر ............12

استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه ها نقش دارد، در ذخیرۀ مواد معدنی نیز مؤثر است. (1

استخوان دارای قابلیت ذخیرۀ کلسیم، در حفاظت از اندام های درونی بدن نقش دارد. (2

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

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

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟13

الف) در اطراف مجرای مرکزی استخوان بازو، بافت اسفنجی دارای مغز قرمز مشاهده می شود.

ب) بیشتر مغز زرد موجود در مجرای مرکزی سامانه های هاورس، از بافت پیوندی چربی تشکیل شده است.

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

د) مصرف کوکائین عالوه بر آزادی دوپامین در سامانه کناره ای مغز، باعث آزاد شدن کلسیم از یاخته های بافت استخوانی نیز می شود.

هـ) مصرف الکل عالوه بر افزایش احتمال ریفالکس، سبب اختالل در عملکرد ماهیچه های اسکلتی نیز می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

نمی توان گفت ............14

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

در گروهی از مفصل ها کپسولی از جنس بافت پیوندی رشته ای، استخوان ها را در محل مفصل احاطه نمی کند. (2

رباط ها همانند زردپی ها و کپسول مفصلی به کنار یکدیگر ماندن گروهی از استخوان ها کمک می کنند. (3

سر استخوان ها در محل همۀ مفصل ها، غضروفی است. (4
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چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار استخوان دراز به درستی بیان نشده اند؟15

الف) رگ های خونی توانایی عبور از بافت پیوندی خارجی این استخوان را ندارند.

ب) بافت اسفنجی فقط در انتهای برآمدۀ این استخوان دیده می شود.

ج) مجرای مرکزی هر سامانۀ هاورس فقط دارای سرخرگ و عصب است.

د) مادۀ زمینه ای این استخوان فاقد مادۀ آلی است.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه از ویژگی های بخش مشخص شده با عالمت "؟" است؟16

نقش اصلی را در کنار هم ماندن استخوان ها ایفا می کند. (1

با تولید ماده ای باعث کاهش اصطکاک می شود. (2

در هر نوع مفصلی مشاهده می شود. (3

از جنس بافت ماهیچه ای است. (4

چند مورد از استخوان های ذکر شده به ترتیب از راست به چپ مربوط به "اسکلت جانبی" و "اسکلت محوری" هستند؟17

الف) استخوان ران              ب) استخوان های چهره                  ج) زند زیرین

د) درشت نی             هـ) جناغ

1 - 4 (2 3 - 2 (1

2 - 3 (4 4 - 1 (3

کدام عبارت در ارتباط با تراکم تودۀ استخوانی در زنان و مردان صحیح است؟18

کاهش میزان تراکم استخوان در سنین 20 تا ۳۰ سال در زنان بیش از مردان است. (1

بیشترین شدت تغ�رات تراکم استخوان در بازۀ 10 ساله در زنان، بین سنین 60 تا 70 سال است. (2

کمترین شدت تغ�رات تراکم استخوان در بین دهه های مختلف از 20 تا ۸۰ سالگی مربوط به مردان است. (3

افزایش احتمال شکستگی وابسته به میزان تراکم استخوان در مردان بیشتر از زنان همسن آن ها است. (4

در یک تار ماهیچه ای اسکلتی، زمانی که یون های کلسیم درجهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، نمی توان گفت ............19

طول سارکومر کوتاه تر می شود و دو خط Z به هم نزدیک تر می شود. (1

پروتئین های اکتین در هر سارکومر به یکدیگر نزدیک می شوند. (2

طول پروتئین های میوزین کوتاه تر می شود و آن ها به خط Z نزدیک تر می شوند. (3

طول بخش تیره تغ�ر نمی کند، ولی طول بخش روشن کوتاه تر می شود. (4

کدام عیارت زیر صحیح نیست؟20

زردپی ماهیچۀ ذوزنقه ای همانند زردپی ماهیچۀ سینه ای به استخوان ترقوه متصل است. (1

زردپی ماهیچۀ سه سر بازو همانند زردپی ماهیچۀ دو سر بازو به استخوان کتف متصل است. (2

ماهیچه های اسکلتی کنترل کنندۀ دریچه های بدن، به صورت ماهیچه های حلقوی بخش های مختلف لولۀ گوارش را از هم جدا می کنند. (3

هر تار ماهیچه ای که فقط انقباض غیرارادی دارد، می تواند توسط رشته عصبی دستگاه عصبی خودمختار تحریک شود. (4
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در سارکومر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی که در حال انقباض نیست ............21

دم میوزین به خط Z متصل است. (2 سر میوزین به خط Z متصل است. (1

دم میوزین نسبت به سر آن به خط Z نزدیک تر است. (4 سر میوزین نسبت به دم آن به خط Z نزدیک تر است. (3

در استخوان ران، ............22

بافت اسفنجی در انتهای برآمده استخوان، برخالف تنۀ آن وجود دارد. (1

سامانه های هاورس دارای مغز قرمز استخوان هستند. (2

رگ های خونی یک مجرای هاورس با رگ های خونی مجرای هاورس دیگر می تواند مرتبط باشد. (3

خارجی ترین سطح تنۀ این استخوان دارای تیغه های متحدالمرکز است. (4

استخوان ............23

جمجمه برخالف استخوان مهره، دارای بافت استخوانی فشرده است. (2 بند انگشت شست دست برخالف استخوان های مچ، کوتاه است. (1

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

شکل زیر، دو نوع از مفاصل بدن را نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟24

استخوان ها در مفصل نوع ۱ می توانند سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند. (1

سر استخوان ها در محل هر دو نوع مفصل توسط نوعی بافت پیوندی پوشیده شده است. (2

ماهیچۀ سرینی در اطراف مفصلی از نوع ۲ قرار دارد. (3

بیشتر مفاصل بدن به صورت شکل های باال هستند. (4

کدام گزینه در ارتباط با تنۀ استخوان ران، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟25

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

همانند - دارای رشته های پروتئینی و مواد معدنی در مادۀ زمینه ای است که یاخته های استخوانی را دربرگرفته است. (1

برخالف - نمی تواند در تماس مستقیم با بافت پیوندی پوشانندۀ سطح خارجی استخوان قرار گیرد. (2

برخالف - فاقد محلی جهت تولید یاخته های خونی است. (3

همانند - دارای رگ های خونی تغذیه کننده است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟26

"در ............ قطعًا ............"

فرد مبتال به پوکی استخوان - برخی از استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند. (1

مردان - میانگین تراکم استخوان نسبت به زنان، از ۲۰ تا ۸۰ سالگی، در هر سن باالتر است. (2

بازه سنی 20 تا ۵۰ سال - تغ�رات تراکم استخوان در زنان بیشتر از مردان است. (3

یک فرد سالم - مدتی پس از شکستگی استخوان نیم لگن، بهبودی حاصل می شود. (4

کدام گزینه، دربارۀ شکل زیر نادرست است؟27

در افراد مبتال به MS، یاختۀ شمارۀ "۱" می تواند از بین برود. (1

یاخته های شمارۀ "۴"، در بسیاری از ماهیچه های بدن یافت می شوند. (2

پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم در بخش شمارۀ "۲" رشتۀ عصبی، همواره فعال است. (3

آزادشدن ناقل عصبی در بخش شمارۀ "۳" با افزایش سطح غشای یاختۀ سازنده آن همراه است. (4
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هم زمان با ............ فاصلۀ خطوط Z در یک سارکومر هر ماهیچۀ اسکلتی، قطعًا ............ می شود.28

کاهش- استخوان متصل به آن، به مقدار زیادی، جابه جا (2 افزایش- سر پروتئین های میوزین به رشته های اکتین، متصل (1

افزایش- فاصلۀ سر میوزین های سارکومرهای مجاور از یکدیگر، بیشتر (4 کاهش- یون کلسیم با مصرف ATP به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده (3

در سارکومر ماهیچۀ سرینی، هر رشتۀ پروتئینی ............29

که به مولکول ATP متصل می شود، در پی انقباض ماهیچه، به خط Z اتصال می یابد. (1

متصل به خط Z، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد. (2

موجود در بخش روشن، با کوتاه تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه می گردد. (3

موجود در بخش تیره، می تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد. (4

به هنگام انقباض هر نوع ماهیچۀ بدن انسان، همواره ............30

سارکومرهای موجود در هر تارچه به یکدیگر نزدیک می شوند. (2 جابه جایی استخوان صورت می گیرد. (1

این فعالیت با مصرف انرژی صورت می گیرد. (4 وجود ناقل های عصبی، برای انجام این عمل ضروری است. (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟31

"در جانوران دارای اسکلت ............ قطعًا ............"

بیرونی- چشم از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است. (1

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

آب ایستایی- برای حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. (3

داخلی از جنس غضروف- طناب عصبی پشتی وجود دارد. (4

بالفاصله بعد از اتصال ناقل های عصبی به گیرنده های تار ماهیچۀ اسکلتی، ............ رخ می دهد.32

کم شدن فاصلۀ دو خط Z نسبت به یکدیگر (2 اتصال سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین (1

آزادشدن یون های کلسیم از شبکۀ  اندوپالسمی (4 ایجاد موج تحریکی در طول غشای یاختۀ عصبی (3

دربارۀ ماهیچه های اسکلتی یک فرد بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟33

"در هر تارچه ............. هر تارماهیچه ای، ............. ممکن نیست."

برخالف - وجود اندامک هایی دارای مولکول های دنا (1

همانند - مشاهدۀ رشته های پروتئینی میوزین و اکتین در ساختار آن (2

برخالف - اتصال ناقل های عصبی به گیرنده های ویژۀ خود (3

همانند - ساخت و ترشح رشته های پروتئینی مادۀ زمینه ای بافت پیوندی (4

می توان گفت همۀ...34

حرکات بدن انسان، درنتیجه انقباض های بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی اتفاق می افتد. (1

ماهیچه ها، به صورت جفت باعث حرکات  اندام ها می شوند. (2

ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل ارادی هستند ولی بعضی از آن ها به صورت غیرارادی هم منقبض می شوند. (3

ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل هستند ولی همگی نمی توانند باعث حرکت استخوان شوند. (4

در هنگام انقباض سارکومرها ............ حالت استراحت آن ها ............35

همانند - طول بخش های روشن و تیره ثابت می ماند. (2 همانند - طول رشته های نازک و ضخیم ثابت می ماند. (1

برخالف - طول رشته های نازک و ضخیم کاهش می یابد. (4 برخالف - طول بخش های روشن و تیره کاهش می یابد. (3
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چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟36

"بعضی از یاخته های ماهیچه ای موجود در داخل کرۀ چشم انسان، ............"

الف) با انقباض خود باعث افزایش قطر سوراخ مردمک چشم می شوند.

ب) تحت تأثیر رشته های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی قرار می گیرند.

ج) با انقباض خود باعث افزایش قطر عدسی و شل شدن تارهای آویزی متصل به عدسی می شوند.

د) دارای سارکومر و چندین هسته در ساختار خود هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟37

"نوعی بافت استخوانی که ............"

دارای تیغه های استخوانی نامنظم است، یاخته های بنیادی لنفوئیدی تولید می کند. (1

اغلب یاخته های خونی را تولید می کند، می تواند دارای رگ های خونی و مغز استخوان باشد. (2

دارای مجاری متعدد موازی است، دارای یاخته هایی منشعب می باشد. (3

درونی ترین بخش تنۀ استخوان بازو را تشکیل می دهد، از اجتماع سامانه های هاورس تشکیل شده است. (4

باتوجه به فعالیت یک یاختۀ ماهیچه ای دو سر بازوی انسان، به دنبال ورود کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی آن، طوِل ............ می شود.38

بخش روشن همانند سارکومر، کوتاه (2 سارکومر برخالف بخش تیره، کوتاه (1

رشته های اکتین همانند سارکومر، بلند (4 سارکومر برخالف رشتۀ اکتین، بلند (3

کدام عبارت دربارۀ اسکلت جانوران درست است؟39

در حشرات برخالف عروس دریایی، اسکلت دارای نقش حفاظتی نیست. (1

ساختار استخوان پرندگان، بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است. (2

در اسکلت کوسه ماهی برخالف اسکلت پرندگان، غضروف وجود دارد. (3

حلزون برخالف عروس دریایی، اسکلت آب ایستایی دارد. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟40

در بخش ۱ یاخته هایی در تماس با غشای پایه وجود دارند. (1

بخش ۳ همانند بخش ۲، دارای رشته های پروتئینی کالژن در ماده زمینه ای خود است. (2

یاخته های هدف هورمون کلسی تونین فقط در بخش ۲ یافت می شوند. (3

در فرد بالغ و سالم، یاخته های بنیادی تولیدکنندۀ یاخته های ایمنی اختصاصی، در بخش ۴ یافت (4

نمی شوند.

دربارۀ جانورانی که ............ دارند، می توان گفت ............41

واحدهای مستقل بینایی در چشم خود - برای حرکت نیازمند ساختارهای اسکلتی استخوانی و ماهیچه ای هستند. (1

اسکلت بیرونی - اندازۀ بدنشان از حد خاصی فراتر نمی رود. (2

اسکلت درونی - کلیدهای آن ها دارای ساختار و عملکرد متفاوتی نسبت به هم است. (3

طناب عصبی پشتی - ارتباط شیمیایی بین یاخته ها برخالف ارتباط شیمیایی بین افراد مشاهده می شود. (4
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دربارۀ انقباض ارادی ماهیچه ای با یاخته های چندهسته ای می توان گفت ............42

تارهای دارای راکیزۀ زیاد، انرژی خود را فقط از روش هوازی و با سوختن گلوکز به دست می آورند. (1

هر تار دارای میوگلوبین کمتر، با تولید مقادیر زیاد الکتیک اسید سبب تحریک گیرنده های درد می شود. (2

هر دو نوع تار سفید و قرمز در این فعالیت نقش دارند. (3

به دنبال انقباض های طوالنی مدت و شدید، در فعالیت پروتئین های یاخته های ماهیچه ای اختالل ایجاد می شود. (4

در بافت استخوانی فشرده ............ بافت استخوانی اسفنجی ............43

همانند - رشته های پروتئینی به همراه مواد معدنی مادۀ زمینه ای استخوان را تشکیل می دهند. (1

برخالف - تیغه های استخوانی نمی توانند در تماس با غضروف مفصلی قرار گیرند. (2

همانند - سرخرگ های کوچک در میان مجاری هاورس منشعب می شوند. (3

برخالف - هر مجرای هاورس حاوی سرخرگ های تغذیه ای است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟44

"در بدن یک انسان سالم و بالغ ایستاده، ........... مشاهده می شود."

ماهیچۀ دلتایی برخالف ماهیچۀ سه سر بازو، فقط در سطح جلویی بدن (1

ماهیچۀ سرینی همانند ماهیچۀ دوسر ران، در سطح پشتی بدن (2

ماهیچۀ دلتایی برخالف ماهیچۀ سرینی، در نزدیکی ماهیچه سینه ای (3

ماهیچۀ توام همانند ماهیچۀ چهارسر ران، در تماس با ناحیه اطراف مفصل زانو (4

در یک یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی، هر رشتۀ مستقر در ............ سارکومر، ممکن است در تماس مستقیم با ............ قرار گیرد.45

دو انتهای - یون های کلسیم (2 بخش میانی - غشای یاخته (1

دو انتهای - یاختۀ بافت پیوندی (4 Z بخش میانی - خطوط (3

در ارتباط با انعکاس عقب کشیدن دست در پی برخورد با جسم داغ، ............46

کانال های دریچه دار سدیمی غشای دو نورون رابط باز می شوند. (1

انقباض ماهیچه های اسکلتی بازو سبب نزدیک شدن ساعد به بازو می شود. (2

نفوذپذیری غشای نورون حرکتی مربوط به ماهیچۀ سه سر بازو تغ�ر نمی کند. (3

هر نورون تحریک شده موجود در مسیر این انعکاس، پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می کند. (4

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟47

الف) چشم انسان برخالف چشم مار زنگی قادر به تشخیص پرتوهای فروسرخ نیست.

ب) هر یاختۀ زندۀ بدن انسان که قادر به ایجاد رشته های پروتئینی اکتین و میوزین است، حاوی تارچه های ماهیچه ای است.

ج) هر جانوری که برای تنفس از شش استفاده می کند، اسکلت درونی از جنس بافت پیوندی دارد.

د) در بدن انسان، کراتین، ماده ای است که با از دست دادن فسفات، می تواند انرژی الزم برای انقباض ماهیچه اسکلتی را تأمین کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در یک یاختۀ ماهیچه اسکلتی، هر رشتۀ مستقر در نوار ............ سارکومر، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ............ قرار گیرد.48

تیره - هسته ها (2 روشن - غشای یاخته (1

تیره - یون کلسیم (4 روشن - میتوکندری ها (3

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟49

"در انسان ............ برخالف ماهیچۀ ............ بدن قرار دارد."

ماهیچۀ سه سربازو - چهارسر ران، فقط در سطح پشتی (2 ماهیچۀ شکمی - توأم، فقط در سطح شکمی (1

ماهیچه سرینی - سینه ای، فقط در سطح پشتی (4 ماهیچۀ دلتایی - ذوزنقه ای، فقط در سطح شکمی (3
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در ساختار ماهیچه های اسکلتی، هر رشتۀ پروتئینی موجود در ............ سارکومر، ............50

بخش روشن - از دیگر رشته های پروتئینی موجود در سارکومر نازک تر است. (1

بخش تیرۀ - با کوتاه تر شدن، منجر به بروز انقباض در تار ماهیچه ای می گردد. (2

بخش روشن - در حالت استراحت برخالف انقباض در تماس مستقیم با خط Z قرار گرفته اند. (3

بخش تیرۀ - می تواند در تماس با یون کلسیم برخالف انتقال دهندۀ عصبی باشد. (4

کدام مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟51

"هر تار ماهیچه ای که ............ "

تحریک انقباض خود را به تار ماهیچه ای دیگر منتقل می کند، تار ماهیچه صاف است. (1

دارای بخش تیره و روشن است، به دنبال تحریک پیام عصبی منقبض می شود. (2

دوکی شکل است، فقط به دنبال تحریک پیام عصبی دستگاه عصبی خودمختار منقبض می شود. (3

به  صورت ارادی منقبض می شود، در صورت لغزيدن رشته های اکتین و میوزین در مجاور هم، همانند تارچه طول آن تغ�ر می کند. (4

در ارتباط با استخوان ران انسان کدام ویژگی درست است؟52

درون هر سامانۀ هاورس آن، مغز قرمز استخوان وجود دارد. (1

در تیغه های سامانۀ هاورس آن، رشته های سیتوپالسمی یاخته های استخوانی وجود دارند. (2

سامانه های هاورس بافت استخوانی اسفنجی آن، دارای مجاری موازی هم اند. (3

الیۀ خارجی این استخوان از بافتی تشکیل شده است که بین یاخته های آن، فاصله کمی وجود دارد. (4

در انسان، استخوان های ستون مهره ............53

برخالف استخوان لگن، نقش محافظتی دارد. (1

برخالف استخوان های ران و درشت نی در حرکت بدن نقشی ندارد. (2

دارای حفراتی است که توسط بافت حاوی یاخته های بنیادی پر شده اند. (3

از استخوان های کوتاه و پهنی تشکیل شده است که در ساختار آن ها سوراخی وجود دارد. (4

کدام عبارت درست است؟54

حلزون برخالف عروس دریایی، اسکلت آب ایستایی دارد. (1

اسکلت کوسه ماهی برخالف پرندگان، دارای غضروف است. (2

ساختار استخوانی در پرندگان، بسیار شبیه ساختار استخوانی انسان دارد. (3

اسکلت آب ایستایی، برخالف اسکلت بیرونی، نقش حفاظتی نیز دارد. (4

کدام عبارت درست است؟55

بعضی از ماهیچه های اسکلتی بدن، هر دو نوع یاختۀ ماهیچه ای تند و کند را دارند. (1

تارهای ماهیچه ای کند برخالف تارهای ماهیچه ای تند، رنگدانۀ قرمز دارند. (2

افراد کم تحرک در مقایسه با ورزشکاران دوهای استقامت، تارهای ماهیچه ای تند بیشتری دارند. (3

تارهای ماهیچه ای کند، بیشتر انرژی مورد نیاز خود را به روش بی هوازی به دست می آورند. (4

می توان گفت ............56

در دوران رشد، در هر استخوان در صفحۀ غضروفی تشکیل می شود. (1

با افزایش سن، همواره تراکم تودۀ استخوانی افزایش پیدا می کند. (2

چند سال بعد از بلوغ صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می شود. (3

هورمون رشد در صفحات غضروفی در هر بخش استخوان موجب تقسیم یاخته های غضروفی می شود. (4
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟57

"در یک انسان سالم و بالغ، ............ در استخوان دراز ............"

سامانه های هاورس - به کمک مجراهایی، با سامانه های هاورس مجاور، در ارتباط هستند. (1

ماده زمینه ای - تحت تأثیر مولکول هایی شیمیایی می تواند میزان ذخیرۀ مواد معدنی خود را تغ�ر دهد. (2

بافت پیوندی چربی - دارای یاخته های زنده است و در مجرای مرکزی سامانه های هاورس قرار دارد. (3

بافت پیوندی خارجی - توسط رگ های خونی تغذیه کننده بافت استخوان، سوراخ شده است. (4

کدام گزینه در مورد مرجانیانی که اسکلتشان با تجمع مایع درون بدن آن ها شکل پیدا می کند، درست است؟58

در حفرۀ گوارشی آن ها، گروهی از یاخته ها ضمن ترشح آنزیم های گوارشی، مواد مغذی را با فاگوسیتوز دریافت می کنند. (1

برخالف جانوری با سامانۀ دفعی پروتونفریدی انشعابات متعدد کیسۀ گوارشی به تمامی نواحی بدن نفوذ می کند به طوری که فاصلۀ انتشار مواد تا یاخته ها بسیار کوتاه است. (2

به روش مشابه جانوری هرمافرودیت که دارای دستگاه عصبی با ساختار نردبان مانند است، تغذیه می کند. (3

کریچه های آن ها برخالف کریچه های پارامسی، محل ثانویۀ گوارش مواد غذایی نیست. (4

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟59

الف- در هنگامی که سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شود، ADP هنوز به سرهای پروتئین های میوزین متصل است.

ب- با ورزش کردن، مقدار میوگلوبین در تارهای ماهیچه های اسکلتی افزایش می یابد.

ج- یک رشتۀ عصبی حرکتی می تواند با چندین تار ماهیچه ای همایه تشکیل بدهد.

د- بافت پیوندی رشته ای، دسته تارهای ماهیچۀ اسکلتی را دربرگرفته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه نادرست است؟60

استخوان زند زبرین همانند کتف در حرکات بدن نقش دارد. (1

استخوان های قفسۀ سینه همانند جمجمه دارای نقش محافظتی هستند. (2

استخوان چکشی برخالف ترقوه از اجزای اسکلت محوری هستند. (3

استخوان نازک نی برخالف درشت نی با استخوان ران مفصل تشکیل می دهد. (4

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟61

الف- در انسان دنده ها فقط می توانند با استخوان های پهن مفصل تشکیل دهند.

ب- در طول استخوان ران تیغه های استخوانی نامنظم دیده می شود.

ج- در برخی از استخوان های کوچک، بافت استخوانی فشرده دیده نمی شود.

د- در صورت باال بودن مقدار هماتوکریت خون، قطعًا میزان مغز قرمز استخوان افزایش می یابد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

کدام گزینه در مورد ساختار بخشی از تنۀ یک استخوان دراز و اجزای آن، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟62

"می توان گفت ............"

خارجی ترین بافت استخوانی آن دارای مغز قرمز است. (1

گروهی از یاخته های موجود در مجرای مرکزی سامانۀ هاورس فاقد هسته هستند. (2

بیرونی ترین الیۀ تنۀ این استخوان، دارای یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک هستند. (3

یاخته های استخوانی فشرده فقط در ساختار سامانه های هاورس یافت می شود. (4

کدام یک از موارد زیر نمی تواند سبب افزایش احتمال ابتالی فرد به پوکی استخوان شود؟63

بروز حساسیت نسبت به پروتئین گلوتن گندم (2 بسته شدن مجرای خروج صفرا (1

ابتال به بی اشتهایی عصبی (4 افزایش میزان نمایه تودۀ بدنی در یک فرد سالم (3
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از نمای کناری سر، بزرگ ترین استخوان جمجمه، ............64

در تشکیل حفرۀ احاطه کنندۀ اندامی که به کمک آن بیشتر اطالعات را از محیط دریافت می کنیم، نقش دارد. (1

می تواند با استخوان متحرک ناحیۀ سر مفصل تشکیل دهد. (2

با استخوان محافظت کنندۀ بخشی از مغز که در اثر مصرف کوکائین بیشترین آسیب را می بیند، مفصل می شود. (3

از انتهای مجرای گوش، بخش های میانی و درونی گوش محافظت می کند. (4

طبق جدول میانگین تراکم استخوان در مردان و زنان، ............65

در برخی سنین یکسان تراکم استخوان در زنان بیشتر از مردان است. (1

هرچه سن افزایش می یابد، تراکم استخوان در مردان و زنان بیشتر می شود. (2

با افزایش سن، احتمال پوکی استخوان در مردان از زنان قطعًا بیشتر است. (3

با افزایش سن از ۲۰ تا ۵۰ سالگی، تراکم استخوان در مردان نسبت به زنان بیشتر کاهش می یابد. (4

کدام عبارت دربارۀ مجرای بین گوش میانی و حلق نادرست است؟66

توسط استخوان پهن اسکلت بدن محافظت می شود. (2 در مجاورت بخش حلزونی گوش قرار دارد. (1

در ارتعاش دریچۀ بیضی نقش مهم و مستقیمی دارد. (4 سطح درونی توسط بافت پوششی احاطه شده است. (3

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟67

"استخوان شمارۀ ............"

۲، جزء استخوان های محوری بدن است و در تماس با ضخیم ترین پردۀ مننژ قرار می گیرد. (1

۲، در مجاورت با بخشی از مغز قرار دارد که مواد اعتیادآور بیشتر بر آن اثر می گذارند. (2

۳، در اطراف لوبی از مخ قرار دارد که با ۳ لوب دیگر نیم کرۀ خود مرز مشترک دارد. (3

۱، دارای مرز مشترک با بیش از ۳ استخوان دیگر است. (4

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟68

* بخش خارجی حلزون گوش، استخوانی است و جزئی از اسکلت محوری محسوب می شود.

* استخوان نیم لگن همانند درازترین استخوان بدن، در تشکیل سه مفصل شرکت می کند.

* اسکلت محوری بدن انسان سالم، در حفاظت از بخشی از هر اندام تولید کنندۀ هورمون اریتروپویتین نقش دارد.

* محل اتصال استخوان ترقوه به جناغ باالتر از محل اتصال استخوان دندۀ اول و استخوان جناغ قرار دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به شکل زیر که در ارتباط با وضعیت ماهیچۀ اسکلتی است، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟69

هنگامی که حالت A ایجاد می شود، قطعًا بخش های شمارۀ ۱ و ۲ در تماس با یکدیگر هستند. (1

در حالت B برخالف حالت A، طول بخش های شمارۀ ۱ و ۲ کوتاه می شود. (2

هنگامی که یون های کلسیم در خالف جهت شیب غلظت خود از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، حالت B ایجاد (3

می شود.

بخش تیره در حالت A همانند B، طول ثابتی دارد. (4
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کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟70

"در همۀ جانورانی که دارای اسکلت ............ هستند، ............"

درونی - در بخش پشتی بدن آن ها طنابی وجود دارد که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را تشکیل می دهد. (1

بیرونی - یاخته ها ازطریق لوله های منشعب و مرتبط باهم تبادالت گازی را انجام می دهند. (2

آب ایستایی - با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب حرکت می کند. (3

درونی - یاخته های خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب می باشند. (4

در یک یاختۀ ماهیچۀ دلتایی بدن انسان، بالفاصله ............ سر میوزین، می توان گفت ............ می شود.71

پس از اتصال ATP به - سرهای میوزین به پروتئین های اکتین، متصل (1

پس از جدا شدن ADP از - فاصله بین خطوط Z سارکومرهای آن، کم (2

قبل از اتصال اکتین به - در یک تارچه فاصلۀ رشته های ضخیم سارکومرهای مجاور از یکدیگر، کمتر (3

قبل از اتصال و تجزیۀ ATP - یون های کلسیم بدون مصرف انرژی ATP به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده (4

هر بخشی از استخوان لگن که ............ لزومًا ............72

حاوی مغز قرمز استخوان است - دارای تیغه های استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. (1

دارای رگ های خونی تغذیه کننده است - به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته های استخوانی هستند. (2

یاخته های آن کالژن را به فضای بین یاخته ای خود ترشح می کند - یاخته های خونی را تولید می کند. (3

حاوی نمک های کلسیم، در مادۀ زمینه ای خود است - حاوی حفره هایی محتوی مغز استخوان است. (4

باتوجه به شکل زیر و در ارتباط با زردپی عضلۀ دوسر بازو، کدام گزینه صحیح است؟73

همانند بخش ۴، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل می شود. (1

برخالف بخش ۱، دارای یاخته های دوکی شکل و مادۀ زمینه ای فراوان است. (2

برخالف بخش ۳، توسط رگ های خونی یاخته های خود را تغذیه می کند. (3

همانند بخش ۲، حاوی رشته های االستیک و کشسان تولیدشده توسط یاخته های خود است. (4

چندمورد از موارد زیر در ارتباط با عضلۀ سه سر بازو به درستی بیان شده است؟74

* توسط بافت های پیوندی بسیار مقاوم، حداقل به دو نوع استخوان متصل است.

* در طی انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با جسم داغ رشته های ضخیم هر سارکومر به خطوط Z آن نزدیک می شود.

* برای تشکیل شدن این عضله به بیشتر از یک نوع بافت اصلی در بدن نیاز داریم.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد دربارۀ رشته های پروتئینی انقباضی ماهیچۀ اسکلتی درست بیان شده است؟75

هر رشتۀ اکتین، به یک خط Z متصل است.

هر مولکول میوزین، از دو رشتۀ به هم پیچیده تشکیل شده است.

هر رشتۀ اکتین، دارای چندین محل اتصال برای سرهای مولکول های میوزین است.

مولکول های میوزین همانند رشته های اکتین، در طی انقباض در تماس با یون های کلسیم قرار می گیرند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت زیر دربارۀ هر نوع ماهیچه ای که در بدن انسان سالم به صورت ارادی منقبض می شود، درست است؟76

حداقل به یک استخوان بدن متصل است. (1

در طی هر نوع انقباض خود، تنها از انرژی زیستی حاصل از تجزیۀ گلوکز استفاده می کند. (2

دارای مقادیری یون کلسیم در شبکۀ آندوپالسمی یاخته های ماهیچه ای خود است. (3

می توانند تحت تأثیر دستگاه عصبی سمپاتیک به صورت غیرارادی منقبض گردند. (4
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یاخته های دارای قدرت انقباض در ماهیچۀ اسکلتی ............77

برخالف یاخته های ماهیچه ای صاف، فقط در طی انعکاس ها، به صورت غیرارادی منقبض می شوند. (1

برخالف یاخته های ماهیچه ای قلبی، دارای ظاهری با خطوط تیره و روشن هستند. (2

همانند نوتروفیل ها می توانند بیش از یک هسته درون خود داشته باشند. (3

همانند گویچه های قرمز، قابلیت تولید و ذخیرۀ انرژی زیستی را دارند. (4

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟78

"در طی مدتی که ماهیچۀ دیافراگم به حالت مسطح در تشرمی آید، در ساختار این ماهیچه ............"

فاصلۀ خطوط Z از یکدیگر افزایش می یابد. (2 رشته های میوزین به خطوط Z متصل می شوند. (1

طول سارکومر برخالف بخش تیره، کاهش می یابد. (4 یون های کلسیم با مصرف انرژی به شبکۀ آندوپالسمی بازمی گردند. (3

کدام گزینه صحیح است؟79

ماهیچۀ توأم برخالف ماهیچۀ ذوزنقه ای از نمای جلوی بدن قابل مشاهده است. (1

ماهیچۀ شکمی که در بازدم عمیق نقش دارد برخالف ماهیچۀ دو سر بازو از نمای جلوی بدن قابل مشاهده نیست. (2

ماهیچه ای که در دم عمیق نقش دارد همانند ماهیچۀ دلتایی از نمای جلوی بدن قابل مشاهده است. (3

ماهیچۀ سه سرباز و همانند ماهیچۀ سرینی از نمای جلوی بدن قابل مشاهده است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟80

"در بدن انسان سالم و بالغ، در طی انقباض ماهیچۀ دو سر بازو، ............"

با اتصال ناقل عصبی به گیرنده های خود در سطح تار ماهیچه ای، یک موج تحریکی در طول غشاء تار ایجاد می شود. (1

با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغ�ر شکل آن، خطوط Z هر سارکومر به هم نزدیک می شوند. (2

کوتاه شدن طول سارکومرها به دنبال کوتاه شدن طول پروتئین های میوزین و اکتین صورت می گیرد. (3

با تحریک یاختۀ ماهیچه ای، سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شوند. (4

در ارتباط با ماده ای که بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه های اسکلتی بدن انسان را تأمین می کند، کدام عبارت زیر صحیح است؟81

همواره برای تولید ATP از آن، به اکسیژن نیاز است. (1

همواره حاصل آبکافت نشاسته به کمک آنزیم های گوارشی در لولۀ گوارش است. (2

به طور مستقیم با مصرف ATP به یاخته های دارای ریزپرز وارد می شود. (3

بدون اثر هورمون انسولین، می تواند به برخی یاخته های زندۀ بدن وارد شود. (4

در بدن انسان سالم و بالغ، ماهیچه ای که در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ منقبض می شود، ............82

برخالف ماهیچۀ میان بند دارای خطوط تیره و روشن است. (1

همانند هر ماهیچۀ ارادی سبب حرکت استخوان می شود. (2

برخالف یاخته های ماهیچه ای قلبی، دارای بیش از یک هسته هستند. (3

همانند ماهیچه های مؤثر در بازدم عمیق، از نمای جلوی بدن دیده می شود. (4

کدام عبارت زیر دربارۀ همۀ انواع ماهیچه های دارای یاخته هایی با ظاهر مخطط و بیش از دو هسته، همواره صحیح است؟83

می توانند به طور مستقیم تحت تأثير اعصاب خودمختار منقبض شوند. (1

در پی تجزیۀ گلوکز، تولید الکتیک اسید منجر به تحریک گیرنده های درد می شود. (2

در زمان کاهش طول عضله، گیرنده های حس وضعیت، به دستگاه عصبی مرکزی پیام ارسال می کنند. (3

غالف پیوندی اطراف عضله، در انتهای عضله می تواند در حفاظت از مفاصل نقش داشته باشد. (4
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در بدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته ای که توانایی تجزیۀ گلیکوژن را دارد، قطعًا ............84

در سطح زیرین خود، فاقد شبکه ای از پروتئین ها و گلیکوپروتئین های رشته ای است. (1

تجزیۀ گلوکز را در درون خود به صورت کامل و با مصرف  انجام می دهد. (2

در شرایطی می تواند پیک های شیمیایی کوتاه برد تولید کند. (3

تنها از طریق انشعابات سرخرگ ها گلوکز را دریافت می کند. (4

O۲

در رابطه با هر جانوری که از فرومون ها برای ارتباط با سایر جانوران هم گونۀ خود استفاده می کند، کدام عبارت زیر صحیح است؟85

گازهای تنفسی در بدن این جانوران به کمک پروتئین های آهن دار منتقل می شود. (1

دارای سازوکارهایی هستند که می تواند آنتی ژن ها را به طور اختصاصی شناسایی کند. (2

ممکن نیست دارای گیرنده های نوری برای دریافت امواج فرابنفش موجود در محیط باشند. (3

دارای اسکلتی هستند که عالوه بر حرکت، در حفاظت از اندام های درونی بدن نیز نقش دارند. (4


