
 دارند؟بی حس کننده های موضعی  جه تاثیری بر پتانسیل عمل  -23

:دیپاسخ ده ریز یمغز به پرسش ها حیدر رابطه با تشر  -24

شود؟ یم دهی( رابط سه گوش در کجا دالف

مغز قرار دارند؟ ی( اجسام مخطط در کجاب

اگر کره چشم بیش از اندازه بزرگ باشد، تصویر در کجا قرار می  -25

 گیرد و عدسی برای اجسام دور چه حالتی دارد؟ توضیح دهید.

 محرک کدام دو نوع گیرنده با هم شباهت بیشتری دارند؟ -26

 الف( چشم مرکب حشرات و گیرنده ی روی پای جلویی جیرجیرک

 ب( خط جانبی ماهی و گوش درونی مهره داران

 ج( گیرنده ی فروسرخ مارها و گیرنده ی چشایی زبان

 د( گیرنده برخی سیاهرگ های بزرگ و گیرنده ی خط جانبی مار ماهی

 دستگاه حرکتی   3فصل 

 بعد از مرگ ، ماهیجه ها محکم می شوند)جمود نعشی( ، علت را توضیح دهید. -1

 چرا وقتی بعد از چرخیدن دور خود می ایستیم احساس عدم تعادل می کنیم؟ -2

 در ماهیچه مخطط چه اتفاقی می افتد؟ ATPدر صورت حذف کامل  -3

 ومحکم تر است رابنویسید. علت آنکه استخوان های ورزشکاران ضخیم تر - 4

نقش استخوان کشکک درمفصل زانو ،چیست؟ -5

 کدام استخوان ها ی بدن بیشترین تحرک را دارند ؟ -6

اگر نوشابه های گازدار را به مدت طوالنی استفاده کنیم ،کدام قسمت بدن بیشترآسیب می بیند؟ -7



 های بدن شود؟ چگونه فعالیت های ماهیچه ای می تواند ،باعث کاهش چربی -8

 شوند؟ چرا افرادی که در مسابقات دو سرعت شرکت می کنند،زود خسته می -9

 چه عاملی باعث حفظ انقباض ماهیچه ها می شود؟ توضیح دهید. -10

 برای شروع انقباض ماهیچه اسکلتی، کدام عمل زودتر اتفاق می افتد؟ -11

در کدام یک از استخوانهای زیر بافت استخوانی به صورت سامانه هاورس قرار گرفته ودرچه بخشی از  -12

 این استخوان امکان تولید سلولهای خونی وجود دارد؟

 )استخوان بازو-استخوان سندانی-استخوان مهره(

 علت آنکه استخوان های ورزشکاران ضخیم تر ومحکم تر است رابنویسید. -13

 رو :توجه به شکل روبهبا  -14

 الف( مورد شماره گذاری شده را نام ببرید؟              

 ؟ شوند به هم نزدیک میZ ب( به طور مختصر بیان کنید چگونه دو خط

 :  مقابل تصویر در -15

 کنید؟ مشخص را 1 شمارة مفصل نوع الف(

 . بنویسید را 2 شمارة ماهیچۀ نام ب(

 چیست؟ 3 شمارة سازندة بافت ج(

 با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. -16

 در هر یک از بخش های مشخص شده، چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ -1

 بخش الف: ...............................................................



 بخش ب: ...............................................................

 هورمون موثر بر این بخش ها چه نام دارد؟ -2

در شکل روبرو بعضی بخش ها درست نامگذاری نشده اند، آن ها را -17

 مشخص کرده؛ نام صحیح آن ها را بنویسید.

  

 نوعی پروتئین را نشان می دهد. نقش این پروتئین را در انقباض ماهیچه بنویسید. زیرشکل  -18

 

 

 کنید. ذکر علمی دلیل یک زیر موارد یک هر برای -19

 :تارهای ماهیچه ای کند، بیشتر انرژی خود را از طریق هوازی بدست می آورند( الف

 : ها مفصل محل در ها استخوان بین اصطکاک نبودن( ب

 :کاهش تراکم استخوان در فضانوردان(ج

 م وجود دارند؟أدر ساختار غالف دور ماهیچه توزیر رد امو ازکدامیک -20

 ژن فعال کالژن ساز -تعدادی یاخته تک هسته ایالف( 

 بافت پیوندی -ب( یاخته های چند هسته ای

 ج( یاخته های تک و چند هسته ای

 د( یک تار عضالنی و تعدادی تارچه

 :دهد در دو فردی که یکی ورزش شنا و دیگری دراز و نشست انجام می -21

 درکدام بیشتر است؟co2  تولید الف(


