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  درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد:-1

 را بر عهده دارد یخون یسلول ها دیتول فهیکه وظ شودیم دهیفرد بزرگسال مغز قرمز د کی یدر تمام استخوانها 

 شود یمتصل به استخوان باعث حرکت استخوان م یاسکلت یها چهیماه انقباض 

 هستند یساختار اسکلت محور نهیمهره ها جمجمه و قفسه س ستون 

 شده اند لیتشک یبدن از دو نوع بافت استخوان فشرده و اسفنج یاستخوان ها همه 

 حرکت دارد تیاست قابل یرشته ا یوندیکه مفصل ان از کپسول از جنس بافت پ یاستخوان هر 

 آنها را  نهیهستند که ماده زم یدر بافت اسفنج یاستخوان یها اختهیهم مرکز از  ییهاورس استوانه ها سامانه

 احاطه کرده است

 شده است لیتشک یمانند کالژن و ماده معدن یها نیسامانه هاوارس فقط از پروتئ نهیزم ماده 

 است یوندیافت پاستخوان از جنس ب یداخل هیاستخوان همانند ال هیال نیتر یخارج 

 استخوان  یپوک جهیاز استخوان ها وارد خون شده و در نت مینباشد کلس یکاف یمواد غذا میکلس زانیم یوقت

 شودیم جادیا

 انسان با سه نوع استخوان مفصل ثابت دارد یپس سر استخوان 

 است شتریتراکم استخوان در مردان مسن از زنان جوان ب زانیم 

  شود یکمتر م بیاز تخر یسن سرعت استخوان ساز شیافزادر افراد بزرگسال با 

 است کسانیمختلف  یدر استخوان ها یهر نوع بافت استخوان یریو محل قرار گ زانیم 

 است یاستخوان یفقط به عهده سلول ها یاستخوان  نهیماده زم دیاواخر سن رشد تول تا 

 است یاسکلت یها چهیاز انقباض ماه یحرکات بدن ناش همه 

 کنند یعمل متقابل دارند و به صورت جفت کار م یاسکلت یها چهیاز ماه یبرخ 

 سارکومر نام دارد یاسکلت یها چهیماه یواحد ساختمان 

 سارکومر خط کی در z دو بخش روشن قرار دارد انیم 

 حضور دارند نیوزیو م نیاکت یهااست رشته رهیهر قسمت سارکومر که ت در 

 ردیگ یصورت م نیاکت یها نیشکل پروتئ رییدر اثر تغ رشدن سارکوم کوتاه 

 کند ینم رییتغ مینازک و ضخ یانقباض سارکومر طول رشته ها یط در 



 

 

 شود یاز سوختن گلوکز فراهم م چهیانقباض ماه یالزم برا یانرژ همه 

 دارند ازین یها در هر دو حالت انقباض و بازگشت به حالت استراحت به انرژ چهیماه 
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 خالي را با كلمات مناسب و درست تكميل كنيد:جاهاي  -2

 در ....... قرار دارند یو مغز استخوان در بافت اسفنج رگها 

 شود یمشاهده م یاستخوان ران در بخش ..... و ......بافت اسفنج در 

 باشد یعوامل مهم استحکام استخوان ....... م از 

 شودیاستخوان م یبا ..... در استخوان ها باعث پوک اتیالکل و دخان مصرف 

 ندیگو یاتصال دو سر استخوان ..... م محل 

 یاز ...... عبور م یو در بافت اسفنج کنندیاز ..... عبور م یخون یبافت استخوان متراکم اعصاب و رگ ها در 

 کنند

 بر خالف بافت متراکم به صورت ..... قرار گرفتند یاستخوان یها غهیت یبافت استخوان اسفنج در 

 ابد یاستخوان ها کاهش م یشکستگ زانیتراکم استخوان ...... و م زانیم جهیفرد .....  در نت تحرک هرچه 

 دهنده استخوان ..... و  لیتشک یباشد و مواد معدن یاستخوان ..... م نهیدهنده ماده زم لیتشک نیپروتئ نیمهمتر

 شود یباشد که توسط ..... ساخته م ی..... م

 کند یم دیاستخوان را تول یا نهیاواخر سن رشد  ...... ماده زم تا 

 در پشت ساق پا قرار دارد چهیماه ..... 

 نام دارد یا چهیتار ماه یساختار واحد .....  

 است یاسکلت یها چهیماه یانقباض واحد ..... 

 و ..... موثر اند، ها با انقباض خود عالوه بر حرکت در .....  چهیماه ....... 

 شوند ی..... متصل م ی....... به رشته هایهانیپروتئ یسرها یا چهیماه یها اختهی کیتحر با 

 ردیگ یبه..... با ..... صورت م میکلس یها ونیانقباض بازگشت  انیپا در 

 ردیگ یصورت م نیاکت یهابه رشته نیوزیم ی..... و ..... مکرر سرها ،در اثر ..... یاسکلت یها چهیماه انقباض 

 نام دارد چهیگلوکز در ماه رهیذخ منبع ..... 

 کنند یم میرا بر اساس ......  به دو نوع تند و کند تقس چهیماه یها افتهی 

 و ...... هستند یساختارها ازمندیانجام حرکت جانوران ن یبرا ...... 

 باشد یساختار اسکلت در آنها .... م یحرکت در جانوران ..... است ول اساس 
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 سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. به-3

a) دندان دار در هم فرو رفته و محکم شده اند؟ یکدام بخش بدن در محل مفصل ها در 

b) ست؟یاستخوان چ یکروسکوپیم یشکستگ لیدل 

c) دارد؟ میبخش غضروف امکان ترم کدام 

d) مفصل متحرک است یسر دارا یاز استخوانها کی کدام 

e) عمل متقابل دارد؟ چهیسه سر بازو با کدام ماه چهیماه 

f) کند؟ یدوسر ران ساق پا به کدام سمت حرکت م چهیانقباض ماه با 

g) بدن قابل مشاهده باشند یو پشت ییکه از هر دو سطح جلو دینام ببر چهیماه 

h) د؟یدو مثال بزن  یاسکلت چهیبدن توسط ماه یها چهیمورد کنترل در در 

i) ست؟یکنند از جنس چ یرا احاطه م چهیماه یکه تارها یغالف 

j) ظاهر مخطط دارند؟ چهیماه یتارها چرا 

k) و چند نوار روشن وجود دارد؟ رهیهر سارکومر چند نوار ت در 

l) کنند ؟ یخود را فراهم م ازیمورد ن یها چگونه انرژ چهیماه یطوالن یانقباض ها در 

m) ابد؟ی یچگونه کاهش م یا چهیماه یدرد و گرفتگ اثرات 

n) 1 دیرا مشخص کن ریاسکلت در هر کدام از جانوران ز نوع 

o) .گنجشک.4       ییایعروس در.3         ملخ.2        یکوسه ماه 

p) ستیدر جانوران چ یرونینقش اسکلت ب دو 
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 جزاي يک ساركومر را با رسم شكل نشان دهيد.مناطق تيره و روشن را مشخص كنيد.ا -4
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