
96آتاى هاُ  سَمفصل     دتیرستاى سیذ  

هصغفی 

 هصغفَی تَچیر

 ٍ ًام خاًَادگی: ًام

دقیقِ  40هذت اهتحاى :   پایِ تحصیلی:یازدّن تجرتی  آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى پارسیاى 

 

  سؤاالت 

 ر یک از عبارات زیر را مشخص کنیذ.درستی یا نادرستی ه 1

 استخَاًی تِ صَرت هٌظن قراردارًذ.ّای درهحل اتصال استخَاى ّا تیغِ -1

 استخَاى راى را پر کردُ است. هرکسی هغس قرهساستخَاى فضای درٍى هجرای-2

 حرکت هی تاضذ. ِدر ّوِ ی هفصل ّا استخَاى قادر ت-3

 ضًَذ.هیَزیي ٍ اکتیي از ّن جذا هی سیتَپالسن سلَل هاّیچِ ای تِ تا ٍرٍد کلسین -4
 

1 

 درست است؟ مفصل چنذ مورد از موارد زیر درباره ی  1

 استخَاًْادر هحل هفصل تَسظ یک کپسَل از جٌس تافت پیًَذی سست احاعِ ضذُ است.-1

 تِ هایع هفصلی ًسدیک تر است. ی هفصل هایع  کپسَل هفصلی ًسثت تِ پردُ سازًذُ-2

 کوتر تاضذ. تخریةاز  ترهینتیواری هفصلی ٍقتی تَجَد هی آیذ کِ سرعت -3

2 

 در هرجمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتس،جمله درست را به دست آوریذ. 1

 )ّوِ / تسیاری ( از هاّیچِ ّا تصَرت )تک/جفت( تاعث حرکت اًذام ّا هی ضًَذ.-1

 .ذآی در هی(زردپی / رتاط )در )اتتذا / اًتْا( تِ صَرت عٌاب یا ًَار ی هحکن تِ ًام  غالف پیًَذی-2

3 

75/0  در مور د حرکات جانوران جمالت درست و نادرست را مشخص کنیذ. 

 س حرکت در جاًَراى هطاتِ است.اسا-1

 ّوِ ی هْرُ داراى اسکلت درًٍی استخَاًی دارًذ.-2

 در جاًَراًی کِ عٌاب عصثی ضکوی گرُ دار دارًذ اسکلت درًٍی است.-3

4 

 ت زیر پاسخ دهیذ.ماهیچه  به سواالمکانیسم انقباض با در ارتباط  1

 چِ هَقع سرّای هیَزیي تِ رضتِ ّای اکتیي هتصل هی ضَد؟-1

 چِ تغییری هی کٌذ؟ Zتا اتصال رضتِ ّای هیَزیي تِ اکتیي خظ -2
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5./  )تَضیحدارًذ؟در هعرض تیواری پَکی استخَاى قرار تیطتر  ,قرار هی گیرًذًَر خَرضیذ در هعرض چرا افرادی کِ کوتر  

 دّیذ(
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75./  چنذ مورد جمله زیر ر ا به درستی بیان میکنذ؟ 

 .................................هی تَاى گفت در اسکلت اًساى استخَاى.

 جٌاغ سیٌِ از جلَ تِ قسوت غضرٍفی دًذُ ّاهتصل است.-ب    فسِ سیٌِ قراردارد.           ترقَُ در جلَ ٍ تاالی ق-آ

قاتل هطاّذُ  اسکلت پطتاز ًوای  ىآهفصل  جوجوِ -د ًوای پطت اسکلت قاتل رٍیت است. اززًذ زتریي ٍ زیریي -ج

 است.
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75./  درستی تکمیل می کنذ؟ چنذ مورد عبارت زیررا به 

 تِ عَر هعوَل هیساى تراکن استخَاى..............

 تااختالل در ترضح ّوِ َّرهَى ّا در ارتثاط است. -راتغِ هستقین دارد.                         ب D  ٍCaتا هیساى ٍیتاهیي-آ

 از عَاهل هْن استحکام استخَاى است. - در ّر سٌی در هرداى تیطتر از زًاى است.                              د-ج

1-1                                   2-2                                              3-3                                             4-4 
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 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهیذ.                    1

   در اًتْای ترآهذُ استخَاى راى ٍ کذام یک در عَل استخَاى راى قرار دارد؟کذام ضوارُ  تِ ترتیة -1

 دارد؟ در تَلیذ سلَل ّای دفاعی ًقصکذام ضوارُ -3                             در کذام ضوارُ هغس قرهس ٍجَد دارد؟-2 
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75/0  کوتری دارد؟کذام ضوارُ تعذاد هیتَکٌذری (1                                             با توجه به شکل : 

 

 .    کذام ضوارُ اًرشی خَد را تِ صَرت َّازی تِ دست هی آٍرد؟-2                   

                                                  کذام ضوارُ هادُ ای ضثیِ ّوَگلَتیي دارد؟ -3                                                                       

10 

 مشخص کنیذ.ماهیچه اسکلتی  رابطه با  جمالت درست و نادرست را در 1

 تازٍ تِ هاّیچِ سیٌِ ای هتصل است. هاّیچِ رٍزًقِ ای در تاالی هاّیچِ سِ سر-1

 هاّیچِ دٍسر تسرگتر از هاّیچِ چْار سر راى است.-2

 هاّیچِ تَام در پطت ساق پا قراردارد.-3

 دارد.قرارهاّیچِ دٍسر در پطت تازٍ -4
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5./  ؟تیطتر اًرشی هاّیچِ از سَختي چِ هادُ ای تذست هی آیذ-1 

 فراٍردُ جاًثی تجسیِ گلَکس تِ رٍش تی َّازی چیست؟-2

 

 96رًجثر آتاى عثاس هاًا تاضیذ.
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