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 به نام خدا 

 زیست یازدهم 3نمونه سواالت فصل :                                                                   نام و نام خانوادگی 

 5/1:جمالت درست و نادرست را مشخص کنید-1

 .استخوان کتف در سمت پشت و استخوان ترقوه در سمت جلوی قفسه سینه قرار دارد -الف

 .خارجی استخوان ران را بافت پوششی قرار گرفته استسمت  -ب

  .با کاهش یون کلسیم در مایع میان یاخته ای اکتین و میوزین را به هم متصل می کند-ج

 .مقدار تارهای تند و کند با ورزش تغییر می کند -د

 .اطراف هر تار ماهیچه ای را بافت پیوندی محکمی فرا گرفته است-و

 .ای از پشت سر هم قرار گرفتن سارکومر ایجاد می شودهر تارچه ماهیچه -ه

  /.25کدام دو مورد زیر دارای مفصل مقابل هستند؟-2

 لگن با ران-بازو با شانه -ستون مهره                           ب-بازو با ساعد -الف

 مفصل بین مچ دست با انگشتان-مفصل بین انگشتان دست -ج

 شانهبازو با  -استوان زانو -د

 /.25کدام گزینه درست است؟ -3

 ش محوری و جانبی اسکلت نقش دارنددر حرکت بدن هر دو بخ -ب           .اسکلت انسان فقط از استخوان تشکیل شده است -الف

  .دارداسکلت محوری فقط نقش حفاظت از اندام های حیاتی را  -د      استخوان دنده ها و ترقوه جزئی از اسکلت جانبی هستند -ج

 /.25جنس کدام یک از بافت پیوندی نیست؟-4

 مغز قرمز استخوان -بپرده اطراف استخوان ران                      -الف

 درازهایاستخوانمرکزیمجرای -دزردپی                                               -ج

 55/1:جاهای خالی را پر کنید-5

 ..هستند...........و...........مانندمعدنی،موادذخیرۀمحلهااستخوان -الف
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 .شوندمیسخت....................شدنافزودهباتدریجبه وتشکیلنرمیهایبافتازهااستخوانجنینی،دوراندر-ب

 .هستند.............هایاستخواننوعازمهرهستونهایاستخوان -ج

 .می کنندترشحزمینه ایمادّۀ ،..................تااستخوانیهاییاخته-د

 .است....................هستند و در کوسه ماهی ها جنس اسکلت از ..................جانوران دارای اسکلت حشرات نمونه ای از  -و

 /.5.گزینه مناسب را انتخاب کنید

 .می کندمتصلهمبهرااستخوانهاکهاستمحکمیرشته ایپیوندیبافت ،(رباط/زردپی ) -الف

 .کنندمی ایجادرابدنحرکات (ازبسیاری /همه)خودانقباضباکهدارداسکلتیماهیچه066از (کم تر/ بیشتر )انسانبدن-ب

 25/1.پا رانام ببرید و دو ماهیچه در پشتپا  سه استخوان دراز-0

 

 /.25دیده می شود؟ سامانه هاورس در کدام نوع از بافت استخوانی -الف-5

 /.5.ین سیستم را تعریف کنیدا-ب

 /.5ماده زمینه ای سامانه هاورس از چه موادی تشکیل شده است؟-ج

 /.5می کنند؟ برقراربیرونبارازندهبافتارتباطچه چیزهایی  سامانه هاورس،هردر -د

 

 /.55در چه شرایط استخوان ها متراکم تر و یا ظریف تر می شوند؟-8

 

 1محل مفصل بین دو استخوان چه اجزایی را مشاهده می کنید؟ در-9

 

 5/1.ماهیچه های تند و کند را با ذکر مثال مقایسه کنید -الف-16

 

 

 /.25افراد کم تحرک از کدام نوع ماهیچه تند و کند را بیشتر دارند؟-ب

 /.55بین تیغه های بافت استخوانی اسفنجی توسط چه چیزهایی پر شده است؟-11

 /.55.منابع انرژی در ماهیچه ها رانام ببرید-الف -12

 

 1به وجود می آید؟ در ماهیچه ها گرفتگی چه موقعی و به چه دلیلی درد و -ب
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 2.مکانیسم انقباض ماهیچه ها و توقف آن ها را به طور کامل بنویسید -13

 

 

 /.55.ببریدسه عامل که به کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کند را نام -14

 /.5رکجای یک استخوان دیده می شود؟جنس مغز زرد از چیست؟ بیشتر د-لفا-15

 /.25شود؟تبدیلقرمزمغزبهتواندمیزرددر چه زمانی مغز -ب

 

 1.یک سارکومر رسم کنید و آن را نامگذاری نمایید -لفا-10

 

 

 /.5.دلیل مخطط بودن ماهیچه اسکلتی را بنویسید -ب

 1مفصلی چگونه به وجود می آیند؟بیماری های  -ج

 

 /.5.نام مفصل مقابل را بنویسید و یک مثال بزنید-26

 

 /.55اسکلت آب ایستایی چگونه به وجود می آید؟ و در چه موجوداتی دیده می شود؟ -الف-21

 

 

 1می کند؟هماهنگگوناگون هایحالتدررابدنحرکات وهاماهیچهچگونه مخچه فعالیت-22

 

 /.55.درازاست آن را نامگذاری نماییداستخوان یکتنۀازبخشیمقابل ساختارشکل -23

 
موفق باشید 

...........-الف
......-ب

........-ج
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