
 
 

 
 ١٤  

 ششمجلسه 

  کدام گزینه، در مورد بخشی از اسکلت بدن انسان که نقش بیشتری در حرکت بدن دارد، صحیح است؟ 
        .شوند ها و جناغ بخشی از آن محسوب می  دنده)١
  .شود استخوان پهن و کوتاه در این بخش یافت می) ٢
  .شود اسکلت متصل میاز طریق استخوان ران به بخش دیگر ) ٣
  .اند ی گوارش به این بخش متصل عضالت تنفسی برخالف عضالت لوله) ٤

    کدام عبارت، در مورد بافت استخوانی در بدن انسان، نادرست است؟ 
  .گیرد ن قرار میای استخوا ی زمینه ها و مقدار کمی کلسیم در ماده  در دوران جنینی، پروتئین)١
  .کنند ای ترشح می ی زمینه های بافت استخوانی تا اواخر طول عمر، ماده انواع یاخته) ٢
  .های بافت استخوانی است ی استخوان و تراکم آن وابسته به فعالیت یاخته توده) ٣
  .شود ی استخوانی می افزایش فشار بر اسکلت انسان، موجب افزایش توده) ٤

    کدام عبارت، درست است؟ 
  .شود  در هر نوع استخوان بدن، دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی یافت می)١
  .ی استخوانی دارند ی استخوان، تیغه دهنده ها تشکیل بعضی از بافت) ٢
  .شود کاهش فعالیت بدنی، منجر به افزایش تراکم استخوان می) ٣
  .ی بافت استخوان، فاقد زوائد سیتوپالسمی هستندها یاخته) ٤

    کنند؟ ی زیر را به درستی کامل نمی چند مورد از موارد زیر، جمله 
  ».شوند کنار یکدیگر نگه داشته نمی............ دو استخوان در محل مفصل توسط «

  ای بافت پیوندی رشته) الف
  ای کم یاخته  با فضای بینبافتی) ب
  کپسولی پر از کالژن) ج
  ای یاخته ی بین بافتی با انعطاف زیاد در ماده) د
   مورد٣) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد١ )١

    یک در ساختار اسکلت انسان نقش ندارد؟ کدام 
  ای ی زمینه ترین ماده  بافت پیوندی با سخت)١
  ها محل ارتباط استخوان) ٢
  ای یاخته چندهسته) ٣
  بافت موجود در خارج سر استخوان ران) ٤
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    ی انسان، درست است؟ کدام گزینه، درباره 
  .کنند ها حرکت می ها استخوان  در بعضی مفصل)١
  .شوند یها توسط کپسول مفصلی محافظت م بیشتر مفصل) ٢
  .کاهد ها را می ها، مایع مفصلی اصطکاک بین استخوان در بعضی مفصل) ٣
  .ها، بافت استخوانی اسفنجی در تماس با غضروف مفصلی قرار دارد در بیشتر مفصل) ٤

    در چند مورد زیر وظایف اسکلت استخوانی در انسان با توضیح آن مطابقت ندارد؟ 
   پشتیبانی←دهی استخوان به بدن  شکل) الف
   تولید یاخته خونی←داشتن مغز ) ب
   ذخیره مواد معدنی←عدم جمع شدن در اثر نیروی جاذبه زمین ) ج
   حرکت←نقش در تکلم و جویدن ) د
   مورد١) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١

    باشد؟  نادرست میچند مورد از موارد زیر 
  .باشد لگن برخالف بازو فاقد بافت اسفنجی می) الف
  .باشد ای می در سیستم هاورس، یاخته پیوندی سازنده ماده زمینه) ب
  .باشد ی هاورس حاوی اعصاب و رگ می هر استوانه یک سامانه) ج
  .باشند  استحکامی می جنینی فاقد بافت فشردههای ابتدای دوران  استخوان) د
   مورد١) ٤   مورد٢) ٣   مورد٤) ٢   مورد٣ )١

    ی هاورس وجود ندارد؟ یک در ساختمان یک سامانه کدام 
  ای های چندیاخته استوانه) ٢  ها  مجاری مرکزی دارای اعصاب و رگ)١
  فسفولیپید و کلسترول) ٤  دار  مواد نیتروژنای از ی زمینه ماده) ٣

  ) با تغيير٩٠سراسری (  .وجود دارد............ در بخش میانی استخوان جمجمه انسان،  
  مغز قرمز و کالژن) ٢     کالژن و مغز زرد)١
  سامانه هاورس و مغز قرمز) ٤  مغز زرد و سامانه هاورس) ٣

  )٩٢سراسری (  ...........ز بافتی تشکیل شده است که در یک فرد خردسال بخش اعظم سر استخوان زند زیرین ا 
  .باشند  حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می)١
  .باشد ِای خود دارای مجاری متعدد موازی می ی زمینه در ماده) ٢
  .باشد های کالژن فراوان می های اندک و رشت دارای فضاهای بین یاخته) ٣
  .های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند یاخته) ٤
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وجود ............. یافته است، احتمال ............ ی استخوانی  ی توده بدنی طبیعی که تراکم توده در فردی با نمایه 
  )٩٨چی  قلم(  .ندارد
  های استخوانی افزایش ـ توقف فعالیت یاخته) ٢   Dـ کمبود ویتامین افزایش )١
  ها کاهش ـ اختالل در ترشح بعضی هورمون) ٤  های میکروسکوپی کاهش ـ بهبود شکستگی) ٣

  .............ساله و سالم، از بافتی تشکیل شده است که  20ی استخوان ران در بدن یک مرد  بخش اعظم تنه 
  )٩٨چی  قلم(    . حفرات نامنظم این استخوان توسط مغز قرمز پر شده است)١
  .های کالژن دارد ای اندک خود، رشته یاخته در فضای بین) ٢
  .در تنظیم هومئوستازی بدن انسان نقش مهمی دارد) ٣
  .کنند کسیژن، الکتیک اسید تولید میهای آن در کمبود ا یاخته) ٤

  )٩٨سنجش (  های انسان، نادرست است؟ کدام عبارت در مورد استخوان 
  .کند های دراز، مغز زرد مجرای مرکزی استخوان را پر می ی استخوان  در تنه)١
  .سازند یای و کالژن م ی زمینه های استخوانی تا اواخر عمر، ماده یاخته) ٢
  .سازد، درون حفرات بافت اسفنجی قرار دارد های میلوئیدی را می بافتی که سلول) ٣
  .ای قرار دارند های هاورس، بین بافت اسفنجی و بافت پیوندی رشته در تنه استخوان بازو سامانه) ٤
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