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 توجه                                               توجه          توجه                                            

این جزوه برای پیروزی و موفقیت دانش اموزان این مرز و بوم ایران زمین تهیه شده است 

 و هدف تنها پیروزی شما کنکوری ها می باشد 

 هرگونه کپی برداری به منظور یادگیری علم و گسترش علم بالمانع می باشد

 ن جزوه شاملای

 کتاب درسی که اولویت اول ماست-1

 نکات کنکوری هر صفحه از کتاب درسی-2

 تحلیل تصاویر کتاب درسی و تصویر نامه-3

 قید نامه که باید توسط شما کامل شود-4

 و.........

 به امید قبولی همه کنکوری های عزیز

 امیر مردانی
 پ
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 فرار از دشمنان )برای تولید مثل(یافتن جانوران دیگر 

ت
رک

 ح
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ان

 

ت
ثاب

 

 ثابت

عموما 

 ابزی

حرکت دادن اب در پیرامون 

 خود
 مثال

 اسفنج ها

 شقایق دریایی

 هیدر

ک
حر

مت
 

 گرایشی گیاهان

 ننور/زمی

اب /

 گرما/شیمی/

 تاکتیکی
 تنجشی

 

 شب تنجی

 لرزه تنجی

 بساوش تنجی

 خاکیکرم 

 با عضالت

اجزا 

 حرکتی

 ماهیچه طولی:ضخیم کردن و پهن کردن بدن

 ماهیچه حلقوی:دراز و نازک کردن بدن

حرکت:با حرکت دادن ماهیچه های طولی و 

 حلقوی

شنا کردن 

 )ماهی(

 

اجزا 

 حرکتی

 حرکت به جلو باله دمی

 تغییر جهت و کند و تند کردن حرکت  با له های سینه ایی

 تغییر جهت پشتی باله

 تغییر جهت باله های لگنی

 باال وپایین رفتن بادکنک شنا

 حرکت به جلو ماهیچه دو سوی ستون مهره ها

 پرواز

)حشرات 

پرندگان /

 خفاشان(/

 پرندگان

ی
کت

حر
زا 

اج
 

 بال

 استخوان های بال

 بازو/ساعد

 بالک پنجه
کمک به صعود 

 پرنده

 رشته های نگهدارنده پرها پروازپرهای 



 

 

 

154      

AMIR MARDANI                                                                              

    

  1زیست                                     : حرکت 8فصل                            امیر مردانی

 



 

 

 

155      

AMIR MARDANI                                                                              

    

  1زیست                                     : حرکت 8فصل                            امیر مردانی

 بیستون متحرک، برگ زنبور، ملخ،) حشرات دیگر مانند مورچه. است حشرات ی رده و بندپایان ی شاخه جانوران، فرمانرو از مورچه   ✓✓

 هموگلوبین، روشن، و تیره خون ها آن در. دارد ها سیاهرگ انتهای در هایی دریچه با قلب باز، خون گردش نایی، تنفس...(  و سنجاقک و بتوالریا

 مشابه های سلول دخالت با و غیراختصاصی ها آن در دفاعی سیستم. است معنی بی خون در خون با اکسیدکربن دی و اکسیژن حمل

. دارند متنوعی جنسیت تعیین الگوهای. کنند می صرف زیادی انرژی آن تولید برای که است اسید اوریک ها آن دفعی ی ماده. هاست فاگوسیت

 طور همین و( کند می کنترل را بند همان به مربوط اعمال که) دارند بند هر برای عصبی گره یک و شکمی عصبی طناب یک بوده مغز و سر بدون

 .است مرکب نوع از ها آن چشم

 ی زمینه ی ماده نوعی و( ساکارید پلی نوعی از) کیتین) مر پلی نوع دو جنس از خارجی اسکلت مورچه در حشرات، ی همه همانند   ✓✓ 

  .شوند می ساخته دهی آب سنتز واکنش از استفاده با دو هر که دارند مختلف( پروتئینی

 تولید و زادآوری صرف را خود انرژی از ای عمده بخش و باشند می طلب فرصت های جمعیت از( حشرات کلی طور به و)  ها مورچه   ✓✓ 

 .کنند می زیاد بسیار های زاده

 در و دارند یاری هم رابطه ها آن با و هستند ضروری دار گل گیاهان برخی افشانی گرده برای( ها خفاش و پرندگان همانند) حشرات   ✓✓ 

 .شود می دیده گیاهان و ها آن میان همراه تکامل موارد بعضی

 .باالست بسیار ها آن استحکام ولی هستند باریک و توخالی بندها. دارد بندبند پای( عدد شش) جفت سه مورچه   ✓✓ 

 .اند گرفته قرار خارجی اسکلتی درون که دارد( عدد دو پا هر برای) ماهیچه دوازده حرکت برای مورچه   ✓✓ 

 .کنند می عمل یکدیگر عکس ماهیچه دو این که دارد وجود پایین در یکی و باال در یکی ماهیچه عدد دو مورچه پای بند هر در   ✓✓ 

 .است انسان در آرنج و زانو مفصل شبیه که دارد وجود لوالیی مفصل پا یک در موجود بندهای بین در   ✓✓ 

 .هستند کاسه و گوی نوع از ها مفصل. باشند می متصل مورچه بدن به ها مفصل محل در مورچه بندبندی پاهای از یک هر   ✓✓ 

 است ای کاسه و گوی و بوده لگن و ران مابین مفصل و کتف و بازو بین مفصل شبیه آن بدن به مورچه پای ارتباطی های مفصل   ✓✓
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 مورچه

 سراسر خشکی های کره زمین بجز مناطقبرفی ویخی چون گشنه می مونه کجا هست

 ساختار بدن

 دارای اسکلت خارجی کیتینی

 کیتین پلی ساکارید سخت و محکم

 نکته:کیتین اسکلت در ماده زمینه ای پروتئینی قرار دارد

 خارجی جنسش پروتئین و پلی ساکاریدیهبس اسکلت 

 پاهای مورچه

 تاست6 تعداد

 گوی کاسه نوع مفصل 

 بند بند پاها

 

 هر بند توخالی و لوله مانند و دارای استحکام زیاد

 بند ها با مفصل گوی و کاسه به هم متصل اند

 در درون لوله ها قرار دارد ماهیچه ها

 هر پا دارای دو ماهیچه 

 این دو ماهیچه عکس یکدیگر کار می کنند 

 نکات ترکیبی مورچه

 جز  بی مهرگان و بندپایان و حشرات

 دارای چشم مرکب -دارای سیستم تنفس نایی-دارای گردش خون باز

 دارای دفاع غیر اختصاصی سلول های مشابه فاگوسیت ها

 با شته ها زندگی همیاری دارد-جز جمعیت های فرصت طلب

 مانند لوالیی تنها در یک جهت می چرخد–ایا مفصل گوی و کاسه مورچه در همه جهات می چرخد ؟خیر –سوال 
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 ثابت اندکی تعداد جانوران از و باشند می ثابت ها قارچ و گیاهان. اند متحرک آغازیان اغلب و ها باکتری اغلب جانداران از   ✓✓

 .باشند می متحرک ها آن بیشتر و بوده

 اغلب و کنند می حرکت پا بدون ها آن از برخی. هستند ثابت ها آن از کمی تعداد و است جانوران های ویژگی از حرکت   ✓✓ 

 .نمایند می حرکت پا از استفاده با ها آن

 و کنند می جا جابه را آب خود پیرامون در که( تنان کیسه از) دریایی شقایق و ها اسفنج مثل اند؛ زی آب اغلب ثابت جانوران   ✓✓ 

 جا جابه( خاکی کرم مثل) پا بدون حرکت و کردن شنا دویدن، رفتن، راه کردن، پرواز خوردن، لیز خوردن، سر با متحرک جانوران

  .شوند می

 ثابت کامال دریایی شقایق و کند می حرکت دریایی عروس کند، می حرکت گاهی و ثابت گاهی هیدر. اند تحرک کم تنان کیسه   ✓✓  

 .است

 غیراختصاصی دفاع و فاگوسیت مشابه های سلول و باشند می مهره بی و بوده جانوران فرمانرو از هستند، حرکت بی ها اسفنج   ✓✓ 

 .دارند

 کپسول یا( کوتاه مانند مو برآمدگی) پیلی با معموال آن بودن ثابت و است( بلند مومانند برآمدگی) تاژک با باکتری حرکت   ✓✓ 

 .باشد می

 با دیاتومها حرکت کاذب، پای با پالسمودیومی و سلولی مخاطی های کپک و روزنداران ها، آمیب حرکت آغازیان در   ✓✓ 

 طور همین و مانند جانور تاژکداران و چرخان تاژکداران حرکت و مژک با( پارامسی و تریکودینا) مژکداران حرکت سرخوردن،

 .باشند می انگلی و بوده ثابت نیز هاگداران اند، ثابت و پرسلولی قرمز و قهوهای سبز، های جلبک. باشد می تاژک با اوگلناها
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( عمدتاً) پستانداران و پرندگان ی همه و!!( همه نه) خزندگان از بعضی ،!!(همه نه) دوزیستان بیشتر: حرکتی اندام چهار با حرکت

. آورند درمی حرکت به را ها استخوان اند، متصل حرکتی های اندام این های استخوان به که هایی ماهیچه. دارند حرکتی اندام چهار

 ی همه. است درونی جانور این اسکلت بندپایان، برعکس که باشید داشته توجه. دهد می نشان را اسب عقبی حرکتی اندام زیر شکل

 .شود می انجام زیاد سرعت و مهارت با اسب حرکت. دارند درونی اسکلت داران مهره

 .کنند می کار دیگر هم عکس جهت در ماهیچه دو این که دارند ماهیچه دو حداقل پا هر در کنند می حرکت پا با که موجوداتی  

 زردپی طریق از اسکلت به ها ماهیچه اتصال. است متصل اسکلت یا ها استخوان به هایشان ماهیچه و دارند درونی اسکلتی داران مهره همه   ✓✓ 

 .گیرد می انجام( پیوندی بافت نوعی)

 .دارند استخوانی اسکلت داران مهره ی بقیه ولی است غضروفی درونی اسکلت ها ماهی برخی در   ✓✓ 

 مثالً خزندگان از. دارند حرکت برای اختصاصی اندام چهار( عمدتاً ) پستانداران و پرندگان ی همه و خزندگان از برخی دوزیستان، اغلب   ✓✓ 

 .ندارند را حرکتی اندام چهار مارها

 از زندگی محیط تغییر راستای در و دار جهت انتخاب با که اند بوده تکامل طی در اسب مختلف های گونه اکوئوس و مریکیپوس هیراکتوم،   ✓✓ 

 قلب حرکتی، اندام چهار و هستند پستانداران ی رده داران، طناب ی شاخه جانوران، فرمانرو از گونه سه هر. اند یافته تغییر زار علف به جنگل

 زایی بچه و داخلی لقاح همراه به غیراختصاصی و اختصاصی دفاع الیه، سه مننژ کامل، دیافراگم مضاعف، بسته خون گردش با ای حفره چهار

  .بودند مهارت با و سریع دویدن در. اند داشته

 سپس و کرده حرکت عقب به اسب پای جلو، به رو حرکت در. کنند می عمل ها آن دادن حرکت جهت در ها استخوان به متصل های ماهیچه ✓✓ 

 .شود می صاف

 است متصل ساق استخوان به ماهیچه تعداد ترین کم که حالی در ،(عدد چهار) است متصل ران استخوان به ماهیچه تعداد ترین بیش اسب در   ✓✓ 

 .نماید می متصل ها مهره ستون به را آن و( عدد یک)
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 حرکت در کرم خاکی
 های طولی و  حلقوی و تارهای زیر شکمیماهیچه  به کمک

 افزایش قطر بدن-کاهش طول بدن طولی انقباض انواع ماهیچه ها

 کاهش قطر بدن-افزایش طول بدن حلقوی

 کرم به کمک این تار ها به زمین اتصال پیدا می کند تا سر نخورد واین تار ها پا نیستند  وظیفه تارها

 

 نکات ترکیبی کرم خاکی

 جانوران بی مهره و کرم های حلقویجز 

 دارای گردش خون بسته و چندین قلب لوله ای 

 دارای دفاع غیر اختصاصی مایع مخاطی در سطح پوست-دارای تنفس پوستی

 همه چیز خوار و دارای حلق و فاقد معده

 دارای بدن دراز

 

 حرکت با چهار اندام حرکتی
در 

 موجودات

 بعضی خزندگان-و پستاندارانهمه ی پرندگان -بیشتر دوزیستان

 

 اندام حرکتی اسب
 نکات:حواستون به مچ پا باشه از کجا شروع شده

 اون تارهایی که می بینید ربا هستن 

 ران و زانو و لگن و ستون مهره ها همه اندام همولوگ محسوب میشن چون انسانم داره 
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 شنا کردن )ماهی(

 
 اجزا حرکتی

 حرکت به جلو باله دمی

 تغییر جهت و کند و تند کردن حرکت  له های سینه ایی با

 تغییر جهت باله پشتی

 تغییر جهت باله های لگنی

 باال وپایین رفتن بادکنک شنا

 ماهیچه دو سوی ستون مهره ها
 حرکت به جلو

 

 نکات

 شکل دوکی بدن ماهی به شکافتن اب کمک می کند

 لوب بویایی بزرگتری از انسان دارند-

 استخوانی-غضروفی-سه رده بندی دارند  دهان گردان

 ما های بالغ حفره گلویی خود را حفظ می کنند که ابشش می شود

 دارای گردش خون ساده با یک دهلیز و بطن

 بیشتر انها لقاح خارجی دارند بجز یک نوع کوسه ماهی

 های اروازه دار پدیدار شدند اولین مهره دارا ن ماهی های کوچک و فاقد ارواره بودند و بعدا ما های

 فراوان ترین جانوران دریا ها

 موفق ترین مهره داران که تعداد زیادی از مهر ه داران را به خود اختصاص داده اند

 باله ها از چهار جوانه حرکتی به وجود امده اند

 ماده دفعی بسیار ی از انها امونیاک و بعضی  استخوانی ها اوره

 گربه ماهی–مار ماهی –دلقک ماهی -خاردار–ما هی معروف:کوسه 

 دفاع باشند، می داران مهره از چون. باشند می ها ماهی ی رده از و داران طناب ی شاخه از جانوران، فرمانرو از ها ماهی   ✓✓

 ها آن قلب از و دارد بطن یک و دهلیز یک و است ای حفره دو قلب ها ماهی در. دارند را اختصاصی غیر دفاع همراه به اختصاصی

 کمان جفت چهار به توسط آمونیاک همراه به تیره خون که است آبشش طریق از ها ماهی در تنفسی سیستم. گذرد می تیره خون

   .رسد می بدن های اندام به روشن خون خون، ی تصفیه از بعد و رسیده بدن طرفین در آبششی



 

 

 

163      

AMIR MARDANI                                                                              

    

  1زیست                                     : حرکت 8فصل                            امیر مردانی

 مساحت طور همین و راست و چپ به دمی ی باله حرکت در ماهی طرف دو های ماهیچه متناوب انقباض دلیل به ماهی حرکت   ✓✓ 

 .است ماهی بدن دوکی شکل و دمی ی باله زیاد

 عقبی،-پشتی جلوئی،-پشتی های باله و( عدد دو) زوج لگنی و ای سینه های باله که دارد وجود باله عدد هشت ها ماهی در   ✓✓ 

 .هستند( عدد یک) فرد کدام هر مخرجی طور همین و دمی

 ،(حرکت جهت و سرعت تغییر) سینهای باله دو ،(جلو سمت به حرکت) دمی باله از عبارتند ماهی کردن شنا حرکتی اجزاء   ✓✓ 

 عمودی حرکاتت به کمک) شنا بادکنک و( حرکت جهت تغییر) مخرجی ی باله و لگنی ی باله دو و ،(حرکت جهت تغییر) پشتی های باله

 .باشد می( رفتن پایین و باال یا

 این. راند می جلو به را ماهی شده، دمی باله حرکت باعث و است متناوب ها مهره ستون طرف دو کناری عضالت حرکت   ✓✓ 

 .شود می جهت آن به ماهی جهت تغییر به منجر طرف هر عضالت انقباض. است اثرگذار ماهی جهت تغییر در عضالت

 این به. است فراوان خونی های مویرگ دارای و داشته ارتباط گوارش ی لوله با دارد، وجود ها ماهی بیشتر در شنا بادکنک   ✓✓ 

 به را ماهی دهد، می تحویل خون به را درون هوای وقتی و آورد می سطح به را ماهی و شود می حجیم گرفته، گاز خون از ترتیب

 .کشاند می عمق

 جهت تشخیص طور همین و متحرک یا ساکن اشیاء تشخیص به منجر که دارد مکانیکی مژکدار های گیرنده ماهی جانبی خط   ✓✓  

 .شود می آب حرکت

 الکتریکی های گیرنده دارای ماهی گربه و مارماهی جانبی خط. کند می تولید الکتریکی های تکانه مارماهی در دمی ی باله   ✓✓  

 .باشد می هم

( اوره عمدتاً) دفعی ماده مقداری و دهند می انجام آبشش توسط عمدتاً را کار این و کنند می دفع آمونیاک اغلب ها ماهی   ✓✓  

 .کنند می دفع کلیه توسط

 دوران ابتدای در داران مهره دیگر همانند ها ماهی همه در. میکنند دفع اوره استخوانی های ماهی از برخی و ها کوسه   ✓✓  

 .شود می تبدیل آبشش به نابالغ دوزیستان و ها ماهی در فقط که دارد وجود گلویی ی حفره جنینی

 .دارند داخلی لقاح ها کوسه!!( همه نه) برخی ولی است خارجی لقاح با ها ماهی در تولیدمثل   ✓✓  
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 پرواز
 حشرات-پرندگان-خفاش ها)پستاندار( در

 پرندگان
قسمت 

 حرکتی)بال(

 استخوان ها

 بازو  بدون پر

 ساعد   شامل زند زیرین و زند زبرین  

 پنجه شامل :بالک و استخوان های دیگر

 رشته ای که پر ها به ان متصل اند به ساعد و پنجه وصل است

 افزایش فشار هوا در زیر بال صعود پرنده

 کاهش فشار هوا در باالی بال

 نقش :کمک به صعود پرنده  بالک

 اشفته ایجاد میشه و پرنده با مخ میره زمیناگه نباشه :باالو پایین بال هوای 

بچه ها دقت داشته باشیداین بال در مرغ عالوه بر پرواز در زندگی انسان تاثیر منفی هم داره حاال اون تاثیر چیه به من و شما ربطی 

 نداره!!!!

موجودی رو می شناسید که پرواز کنه ولی بالک نداشته باشه ؟اره خفاش –سوال 

 پستاندار
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 همولوگ و باشند می متفاوتی منشاء و جنس از ولی هستند هم کار هم که آن با ها خفاش و پرندگان حشرات، حرکتی اندام   ✓✓

 .شوند نمی محسوب هم

 که دارد بال خفاش فقط پستانداران از. است شده تبدیل وستیجیال اندام به بال برخی در ولی دارند بال همه پرندگان   ✓✓  

 .است دیگر موجودات دست و پرندگان بال همولوگ

 .دارند بال( عدد چهار) جفت دو( مهرگان بی) حشرات اغلب   ✓✓ 

 و بوده استخوانی ها خفاش در و است پر از پوشیده و استخوانی پرندگان در که حالی در. ندارد استخوانی ساختار حشرات بال   ✓✓ 

 .است شده تشکیل گوشتی ی الیه از

 پرها ی نگهدارنده های رشته و پرواز پرهای ،(بالک) پنجه ،(زبرین زند و زیرین زند) ساعد( بازو استخوان) بازو از پرنده بال   ✓✓ 

 .است شده تشکیل

 .کند می کمک پرنده صعود به و هواست آشفته جریان ایجاد از جلوگیری برای و گردد می محسوب پنجه از بخشی بالک   ✓✓ 

 در هوا فشار نباشد، بالک اگر. یابد می کاهش بال باالی هوای فشار و یافته افزایش بال پاییم در باید هوا فشار صعود هنگام در   ✓✓ 

  .شد خواهد پرنده سقوط به منجر و شده یکسان بالک پایین و باال

 اشاره متری ۱1 بال طول با هایی سنجاقک به توان می ها آن از و بودند حشرات آمدند ها خشکی روی به که جانورانی اولین   ✓✓  

 .کرد

 ها آن دیافراگم داشته، حرکتی اندام چهار. است ای حفره چهار شان قلب دارند، باال کارایی با ششی تنفس پرندگان ی همه   ✓✓  

 از صورت هر در ولی خوارند گوشت یا و چیزخوار همه معموالً. کند نمی تولید رنین ها آن ی معده و ندارند الیه سه مننژ و نیست کامل

 پرندگان دفعی ی ماده. دارند سلولی درون و سلولی برون صورت به گلیکوژن ی کننده تجزیه آنزیم پس. کنند می تغذیه حشرات

 تخم. شود می تشکیل تخم و است داخلی پرندگان در لقاح. گردد می دفع بلورهایی صورت به که است اسید اوریک حشرات همانند

 .هستند تعادلی های جمعیت از معموال پرندگان. باشد می جنین رشد برای کافی مغذی مواد دارای و بوده بزرگ ها آن

. شود تولید رنین تواند می آن ی معده در نوزادی در. دارد الیه سه مننژ ی پرده با کامل دیافراگم است، پستانداران از خفاش   ✓✓  

 برقراری منظور به خفاش مغز شیارهای. نماید ایجاد خود اطراف از بعدی سه تصویری حدودی تا تواند می سازی پژواک ی واسطه به

 .است خفاش خصوصیات از نوزادان به شیردهی طور همین و زایی بچه و داخلی لقاح. است فراوان بسیار صوتی ارتباط
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 شبکه سارکوپالسمی اطراف هر تارچه را فرا گرفته است      نکات شکل:انتقال دهنده عصبی در سیناپس استیل کولین

 متصل است اما میوزین نهZدقت داشته  باشید اکتین به خط -در ماهیچه های انسان نیز میوگلوبین وجود دارد

 ماهیچه

 انقباض به اهستگی و طوالنی مدت-دوکی شکل غیر ارادی صاف

 فقط برای قلب-منشعب-مانند مخطط غیر ارادی قلبی

 اسکلتی

 ساختار
بافت 

 ماهیچه ایی

 سلول عضالنی میون

 شکل
 سلول های استوانه ای دراز

 میکرون100تا10قطر 

 اجزا

 غشای سلولی=سارکولم

 دارای چندین هسته

 تعداد زیادی میتوکندری

 سیتوپالسم=سارکوپالسممقدار کمــــــی 

 سارکوپالسمیشبکه اندوپالسمی=شبکه 

دارای ذخیره -ایجاد لوله های غرضی به درون سارکومر

 کلسیمفراوان 

 تشکیل شده از تعداد زیادی سارکومر-میوفیبریل تارچه

 انقباضات

 مثل حرکت بدن-تغییر طول ماهیچه ایزوتونیک

 زدن دمبل )باد کردن بازو(–عدم تغییر طول ماهیچه  ایزومتریک

 تونوس

 ایجاد سفتی در ماهیچه در استراحت ماهیچه 

 انقباض انها نوبتی می باشد مثال در گردن =عدم خستگی

 حفظ وضعیت سر وتنه
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 ارادی-اسکلتی –ماهیچه مخطط 
تار ماهیچه ای یا میون نامیده می شود که این تار چند هسته ای می باشد و هر سلول از تارچه هایی تشکیل شده  هر سلول

 است

هر 
 ماهیچه

 تار ها یا همان میون ها توسط سیمانی از از بافت پیوندی به هم متصل هستند

 و تعدادی تار نیز توسط غالف پیوندی احاطه شده است

اجزای 
سلولی 

 تار

 تشکیل شده از سارکومر ها تارچه

 غشایی پالسمایی ماهیچه ها را می گویند سارکولم

 سلولی می باشدهمان سیتوپالسم  سارکوپالسم

شبکه 

 سارکوپالسمی

 شبکه اندوپالسمی 

 اطراف هر تارچه را پوسانده است

 کیسه های به هم متصل که وارد سارکومر ها می شود 

 داخل انها پر از یون کلسیم می باشد که هنگام انقباض ماهیچه ها این یون ازاد می شود

نکات 
 مهم

 سلول های ماهیچه مخطط

 استوانه ای بدون انشعاب-تند و سریعانقباض -قرمز رنگ-

 در اوایل جنینی دارای تقسیم میتوز و سیتوکینز           چندین سلول شدند

 در اواسط  جنینی   دارای تنها میتوز         چند هسته ای شدند

 بعد از تولد تقسیم ندارند   و تنها با افزایش حجم غیر قابل برگشت رشد می کنند

ماهیچه 
هایی که 

اید ب
ببینید و 
 یادبگیرید

 جلوی بدن

 راست شکمی-ذوزنقه ایی-خیاطه-دلتایی-چهار سر ران

 پشت بدن

 ذوزنقه ای-دلتایی-سه سر بازو-توام-دو سر ران

 هم توشکل جلو و پشت دیده میشه

 دلتایی–ذوزنقه ایی 

 ماهیچه هایی پایین میزراه

 اقا این اشیل چیه؟ اشیل یدونه زردپی معروفه  -سوال
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اینجاش  اسطوره یونان باستانه که مامانش وقتی می خواسته اینو غسل تطهیر بده از این قسمت پا می گیره می کنه تو اب اشیل

 ابهش اب نمی خوره  این بنده خدا ضد گلوله بوده اال اینجا اخرم یه تیر می خوره اینجا می میره!!!فیلم هندیه دقیق

 بافت و ای ماهیچه تارهای یا( میون) عضالنی های سلول با ای ماهیچه بافت ماهیچه، مونپیرا پیوندی بافت از اسکلتی ی ماهیچه  ✓✓

 .است شده تشکیل زردپی پیوندی

 متفاوت قطر و طول با دراز شکل مخروطی های سلول که شود می گفته مخطط عضله انقباضی واحد به همگی میون یا سلول تار،  ✓✓ 

 .هستند( میکرون ۱۰۰ تا ۱۰ از)

 .است واقع پیوندی بافت از سیمانی درون تار و دارد قرار سارکوپالسم درون ی تارچه  ✓✓ 

 پیوندی غالف نام به پیوندی بافت یک توسط ها میون مجموعه. است ها میون دادن قرار هم کنار پیرامونی پیوندی بافت ی وظیفه  ✓✓ 

 متصل استخوان به را ماهیچه سر دو که سازند می را زردپی و گشته متصل هم به مختلف دستجات از ها غالف انتها در. شوند می پوشیده

 .کند می

 .دارد نقش دیگر های ماهیچه و استخوان به ماهیچه انقباض انتقال در و شده ساخته مقاوم بسیار ای رشته پیوندی بافت از زردپی  ✓✓ 

 ،(هوازی تنفس انجام برای) میتوکندری زیادی تعداد سلول، هر در هسته چندین ،(سارکولم) سلولی غشای از میون هر  ✓✓ 

 از متشکل) تارچه و( ای ماهیچه سلول در صاف آندوپالسمی ی شبکه) سارکوپالسمی ی شبکه ،(ای ماهیچه سلول سیتوپالسم) سارکوپالسم

 .است شده تشکیل( سارکومرها توالی

 .است ای ماهیچه تارهای دستجات از ای مجموعه( بازو پشت سر سه ماهیچه مثال) ماهیچه  ✓✓ 

 فسفولیپید، جنس از سارکولم. است فراوان میتوکندری و هسته دارای که شود می محسوب تار یا سلول سیتوپالسم همان سارکوپالسم  ✓✓ 

 .است خارجی سطح در گلیکوپروتئین و کربوهیدرات کلسترول، پروتئین،

 است سارکومر زیادی تعداد دارای تارچه هر. دارد قرار ای ماهیچه سلول غشاء تار هر دورتادور که داشته قرار تار درون تارچه  ✓✓ 

 .است مرکزی اعصاب به وابسته و ارادی تارچه درون انقباض که

 میوزین و اکتین های رشته واقع در تارچه هر. باشند می تارچه از ای مجموعه شامل خود ها سلول یا ای ماهیچه تارهای از یک هر  ✓✓ 

 .است

 مخطط های ماهیچه ها آن به دلیل همین به. شود می دیده روشن و تیره متناوب های الیه صورت به میکروسکوپ زیر در میون هر  ✓✓ 

 .شود می گفته
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 آن میانه در که) تیره بخش یک روشن، بخش یک دیگر ZZ تا ZZ یک از. شود می گفته سارکومر یک ZZ ی صفحه دو ی فاصله به  ✓✓ 

 .شود می دیده روشن بخش یک و( دارد وجود تر روشن بخش یک نیز

 نوار در هم و تیره نوار در هم) اکتین نازک های رشته از و است ماهیچه انقباضی عملکرد و ساختاری واحد ترین کوچک سارکومر  ✓✓ 

  .است شده تشکیل( تیره نوار در) میوزین قطور های رشته و( روشن

 .رود می بین از آن وسط تر روشن بخش و رود می فرو طرف دو روشن های بخش در میانی ی تیره بخش انقباض حین در  ✓✓ 

 هایی کیسه صورت به که است ماهیچه تار درون آن محل. است گسترده بسیار صاف آندوپالسمی ی شبکه سارکوپالسمی، ی شبکه  ✓✓ 

 رفته فرو سارکومرها درون مشخصی فواصل با عرضی های لوله شکل به سارکوپالسمی ی شبکه. است گرفته قرار تارچه هر دور تا دور

 .است عرضی های لوله و ها کیسه در کلسیم ی ذخیره سارکوپالسمی شبکه عملکرد. است

 سارکوپالسمی ی شبکه از کلسیم انتشار یا نشت مخطط ماهیچه به حرکتی پیکری اعصاب توسط مخ قشر از عصبی پیام رسیدن با   ✓✓  

 سیناپسی پس سلول به پیام رسیدن با و باشد می بسته عادی حالت در کانال این. گیرد می انجام کلسیمی کانال توسط سارکوپالسم به

 ضخیم نوارهای حرکت به منجر کلسیم حضور حالت این در. شود می باز سلول، سطح تحریکی های کانال شدن باز دنبال به و ای ماهیچه

 و کناری روشن نوارهای رفتن بین از به منجر نهایت در و گردد می نزدیک هم به ZZ خط دو نحو این به شده، نازک نوارهای روی بر

 .گردد می تر کوتاه تارچه طول و شده میانی

 و هم به ZZ خط دو شدن نزدیک موجبات کار این با و کند می حرکت ZZ خطوط سمت به اکتین ی رشته روی بر میوزین ی رشته  ✓✓ 

 .آورد می فراهم را ماهیچه انقباض

 .آید می در تیره نوار یک طول ی اندازه به سارکومر طول انقباض حین در  ✓✓ 

 از را ها کلسیم انرژی صرف با و فعال انتقال با سارکوپالسمی ی شبکه روی کلسیم مخصوص ناقل انقباض به دادن پایان برای  ✓✓ 

 نوارهای و شده دورتر هم از دوباره ZZ ی صفحه دو حالت این در. کند می سارکوپالسمی ی شبکه وارد دوباره و کرده جمع سارکوپالسم

 .شود می تر طویل سارکومرها و گردند می پدیدار دوباره روشن
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 سمت در عضله دو و( بازوها به مربوط) بدن جلویی سمت در عضله دو صورت به بدن در سر دو عضله چهار عضالت موقعیت به توجه با

 .دارند حضور( ها ران به مربوط) بدن پشتی

 .است متصل بازو سر سه و دوسر عضالت به که شود می دیده بدن سطح در دلتایی عضله بدن جلویی و پشتی نمای دو هر در  ✓✓ 

 .داریم عضله این از عدد دو و رود می زانو داخل به و شده خارج لگن از خیاطه ی ماهیچه  ✓✓ 

 .کند می متصل پا پاشنه به را توام ی ماهیچه آشیل زردپی  ✓✓ 

 نگه ثابت را گردن و سر ای ماهیچه تونوس انجام با طرف، دو ای ذوزنقه های ماهیچه و پستانی-ترقوی-جناغی های ماهیچه  ✓✓ 

 .دارند می

 .هستند دار عهده نیز دیگری وظایف حرکت و استحکام بر عالوه ها استخوان
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 استخوان

 ساختار
 ماده ی بین زمینه ای ان کلسیم و کالژن می باشدبافت پیوندی محکم که 

 دونوع بافت استخوانی داریم متراکم و اسفنجی

 

 وظیفه
 (حرکت:همراه با ماهیچه ها باعث حرت می شوند1

 (حفاظت:استخوان جمجمه از مغز و ستون مهره ها از نخاع2

 ان ساخته می شوند(حفاظت :مغز استخوان و سلول های بنیادی که بیشتر سلول های خونی در 3

 (ذخیره کلسیم4

انواع 
 استخوان

 بازو زند زیرین وزبرین-درشت نی و نازک نی–ران  دراز  

 استخوانهای مچ دست و پا-بند انگشتان کوتاه

 لگن و جمجمه پهن

 رکابی–سندانی –چکشی  کوچک 

 

 انواع بافت استخوانی

 متراکم

 تنه ی استخوان های دراز-پهنجایگاه:بخش خارجی استخوان های کوتاه و 

 ساختار:سلول های استخوانی در اطراف مجرای هاورس به صورت دایره متحد المرکز قرار می گیرند

 داخل مجرای هاورس عموما رگ های خونی عبور می کند 

 اجتماع سیستم های هاورس در اطراف مغز استخوان      تولید بافت استخوانی متراکم

 اسفنجی

 دوسر استخوان های دراز-میانی استخوان های کوتاه و پهنجایگاه:بخش 

 ساختار: سلول ها به صورت نامنظم کنار یکدیگر قرار دارند

 در بین سلول ها تیغه هایی از ماده ی زیپمینه ایی وجود دارد

 حفره حفره بوده  و دارای فضای خالی زیاد

 داخل فضای خالی را مغــــــز استخوان پر کرده است
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 کنکورینکات 

 رشد طبیعی استخوان ها و ماهیچه ها و مغز توسط هورمون های تیروئیدی صورت می گیرد-

 ذخیره کلسیم در استخوان ها به دستور هورمون کلسی تونین می باشد-

 تجزیه کلسیم بافت استخوانی توسط خود سلول های استخوانی توسط هورمون پاراتیروئیدی می باشد-

 ی از گوش بیرونی و کل درونی و میانی را پوشانده و حفاظت می کنداستخوان گیج گاهی قسمت-

 در سقف حفره بینی سلول های مژکدار از استخوان جمجمه بیرون زده اند-

 .پردازند می بدن حرکتی امور به ها ماهیچه کنار در و باشند می حرکتی های اندام از ها استخوان  ✓✓

 .شوند می محسوب داران مهره داخلی اسکلت عنوان به ها استخوان  ✓✓ 

 و است غضروفی نوع از ولی بوده داخلی اسکلت که غضروفی های ماهی در جز به است، استخوانی جنس از اسکلت داران مهره اغلب در  ✓✓ 

 .باشد نمی استخوانی

 دیده بندپایان در که خارجی اسکلت در که حالی در شود، می دیده داران مهره در و دارند قرار استخوان روی ها ماهیچه داخلی اسکلت در  ✓✓ 

 .دارند قرار خارجی اسکلت توخالی و باریک های لوله درون ها ماهیچه شود، می

 و باال استحکامی های پروتئین وجود دلیل به. است پروتئینی های رشته و ای زمینه ماده سلول، دارای که است پیوندی بافت نوعی استخوان  ✓✓ 

 .شود می دیده مستحکم بسیار شکل به جامد ای زمینه ماده

 .اند گرفته قرار ها آن روی ها سلول و اند شده تشکیل کلسیم کربنات از که است استخوانی های تیغه از استخوان ای زمینه ماده  ✓✓ 

 .است ای رشته پیوندی بافت الیه یک از ها استخوان پوشش  ✓✓ 

 همین و باشند می خونی عناصر عمده بخش تولید محل کرده، محافظت مهم های اندام از هستند، بدن های ماهیچه گاه تکیه و محور ها استخوان  ✓✓ 

 .هستند کلسیم ذخیره برای مخزنی طور

 هورمون طرفی از. افتد می اتفاق تونین کلسی هورمون حضور با سازی ذخیره این که باشند می بدن کلسیم ذخیره محل ها استخوان   ✓✓  

 .گردد می ها استخوان کلسیم شدن کم به منجر پاراتورمون

 خون به کلسیم زیادی مقدار و شده تجزیه ها استخوان پاراتیروئید، غده از پاراتورمون هورمون تولید با خون در کلسیم کمبود صورت در    ✓✓  

 .گردد می آزاد

 .شود می ساخته استخوان قرمز مغز درون داران مهره در خونی های سلول میزان بیشترین و هاست استخوان درون سازی خون محل  ✓✓ 
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 .باشند( جمجمه مثل) پهن و( انگشتان بندهای مثل) کوتاه ،(ران مثل) دراز توانند می ها استخوان  ✓✓ 

 .باشند اسفنجی یا متراکم توانند می ها استخوان بافتی نظر از  ✓✓ 

   .اند گرفته قرار ها تیغه روی که هستند دیگر های سلول و منشعب های سلول از متشکل استخوانی های سلول  ✓✓ 

 .کند می پر را است، شده تشکیل استخوانی های تیغه بین که را متعددی های حفره استخوان مغز  ✓✓ 

 هاورس نام به مجاریی اطراف در متحدالمرکزی دوایر صورت به ها سلول که صورت این به. دارد وجود هاورس سیستم متراکم های استخوان در  ✓✓ 

 های سلول زیادی مقادیر حاوی و است رنگ زرد متراکم، استخوان مغز. کند می رسوب استخوان ای زمینه ماده ها سلول اطراف در و آیند می هم گرد

 .آورد می وجود به را متراکم استخوانی بافت استخوان، مغز اطراف در هاورس های سیستم اجتماع. باشد می چربی

  .شود می دیده پهن و کوتاه های استخوان خارجی های بخش و دراز های استخوان تنه در متراکم استخوانی بافت  ✓✓ 

 و پهن های استخوان میانی بخش و دراز های استخوان سر در و اند نامنظم آن های سلول است، هاورس سیستم فاقد اسفنجی استخوانی بافت  ✓✓ 

 .شود می دیده کوتاه

 استخوان قرمز مغز حاوی ها استخوان این. است ای زمینه ماده یک از نامنظم هایی تیغه صورت به ها سلول قرارگیری اسفنجی استخوان در  ✓✓ 

 .است خونی های سلول شدن ساخته محل که باشند می

 .شود می دیده پهن و کوتاه های استخوان میانی بخش و دراز های استخوان سر دو در اسفنجی بافت  ✓✓ 

 .گیرد می انجام نیز ران و بازو یعنی تنه به متصل دراز های استخوان سر دو در پهن استخوان بر عالوه سازی گلبول ترتیب این به  ✓✓ 

 مغز دارای اسفنجی بافت و نازک بسیار ضخامت با متراکم استخوانی بافت غضروفی، پیوندی بافت شامل داخل به خارج از دراز استخوان سر  ✓✓ 

 .است زیاد بسیار ضخامت با استخوان قرمز

 زرد مغز استخوان، پیوندی نوع از متراکم استخوانی بافت متراکم، ای رشته پیوندی بافت داخل به خارج از عرضی برش در تنه دراز استخوان  ✓✓ 

 .باشند می پیوندی نوع از که است استخوان میانی مجرای و( چربی)

 .است شده احاطه( هاورس های سیستم) متراکم استخوانی بافت توسط که است زرد مغز حاوی دراز های استخوان ی تنه مرکزی ی حفره  ✓✓ 

 .ندارند هم زرد مغز و بوده مرکزی ی حفره فاقد کوتاه و پهن های استخوان. دارند مرکزی ی حفره دراز های استخوان فقط  ✓✓ 

 .برد نام توان می را ساق و ساعد ران، بازو، دراز های استخوان از ✓✓

 .برد نام را انگشتان توان می کوتاه های استخوان از و جمجمه و ها دنده جناغ، لگن، نیم کتف، پهن های استخوان از ✓✓ 
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 سالگی 5 از پس کوتاه و پهن های استخوان قرمز مغز در و سالگی ۵5 تا ها استخوان قرمز مغز کبد، زرده، کیسه در سازی خون   ✓✓

 دارند مشارکت سازی خون در نیز اند وصل تنه به که دراز های استخوان از قسمت آن. شود می انجام

 مفصل

 .نمی کنند  حرکت ها استخوان ها، مفصل بعضی در .است هم با ها استخوان اتصال محل مفصل

 لبه که شده   است تشکیل استخوان چندین از جمجمه استخوان .است جمجمه استخوان ها، مفصل این نمونه

 .هاند شد محکم و رفته فرو هم در آنها دندانه دار های

 غضروفی توسط بافت ها مفصل این محل در ها استخوان سر .دارند حرکت قابلیت ها استخوان ها، مفصل بیشتر در

 ها مفصل از نوع این در محل ها استخوان .است لگن و انگشتان زانو، های مفصل آن نمونۀ .است شده پوشیده

 مایع .است لغزنده مفصلی از مایع پر که هاند شد احاطه ای رشته پیوندی بافت جنس از کپسول یک توسط

 و بخورند لیز هم مجاور در زیادی که   سالیان دهد می امکان ها استخوان به غضروف صیقلی سطح و مفصلی

 باشند نداشته چندانی اصطکاک

 بافت رباط، .می کنند کمک نها استخوا ماندن یکدیگر کنار به هم ها زردپی و طها ربا مفصلی، کپسول بر عالوه

 نوع هر حرکت نحوۀ شکل به توجه با ..کند می متصل هم به را نها استخوا که است محکمی های رشته پیوندی

 .کنید را مقایسه مفصل

 بدن ولی شود، تخریب می ها بیماری بعضی و ها آسیب ضربات، زیاد، کارکرد اثر در ها غضروف صیقلی بخش

 .شود مفصلی های باعث  بیماری تواند می باشد، ترمیم از بیش تخریب سرعت اگر .می کند  ترمیم را آن دوباره
 محل اتصال استخوان ها با یکدیگر جایگاه

انواع 

 مفصل

گوی و  متحرک

 کاسه

 استخوان ها می توانند در همه جهات حرکت کنند

 بازو و کتف-مثل:ران با نیم لگن

 استخوان ها فقط در جهت جلو و عقبحرکت  لوالیی

 ارنج-مثل زانو

 بین مهره های ستون مهره ها نیمه متحرک

 بین استخوان های جمجمه ثابت
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 اجزای مفصل  

 غضروف
 مکان:دو سر استخوان ها

 ماده ی زمینه ای االستیک

 وظیفه:حرکت استخوان هارا بهتر می کند

 استخوان ها را کنار هم نگه داشته استمفصل را پوشانده و  کپسول مفصلی

 مایع موجود در مخل مفصل مایع مفصلی

 کار:کاهش اصطکاک بین دو استخوان

 رباط
 بافت پیوندی رشته ای با کالژن کش سان فراوان

 نگه دارنده استخوان ها در محل مفصل

 انواع رباط :  داخل مفصلی و خارج مفصلی

 نکات مهم مفصل

 .باشد می مفصل هم به استخوان دو اتصال محل ✓✓

 .پوشاند می را مفصل محل ای رشته پیونی بافت از کپسولی ✓✓ 

 .است شده تشکیل غضروف و مفصلی مایع کننده تولید غشاء و( خون پالسمای جنس از) مفصلی مایع از مفصل ✓✓ 

 .نماید می تسهیل را هم کنار در استخوان دو لغزیدن و داده کاهش را اصطکاک مفصلی مایع ✓✓ 

 .دارد قرار ای رشته کپسول زیر و است مفصلی مایع ترشح کننده، تولید غشاء کار ✓✓ 
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 .است مفصل محل به ها استخوان اتصال و مفصل محل پوشاندن گیری، ضربه آن نقش و است استخوان از تر نرم غضروف ✓✓ 

 .دارند می نگه هم به اتصال در و مفصل محل در را استخوان دو ها ماهیچه و ها رباط ✓✓ 

 .گردد می مفصل محل در هم به ها استخوان اتصال موجب رباط ✓✓ 

 اتفاق رباط توسط مفصل خارج در و شده انجام کپسول توسط مفصل درون در مفصل در ها استخوان حرکت نمودن محدود ✓✓ 

 .افتد می

 و کتف و بازو لگن، نیم و ران مثال) شوند جهات همه در استخوان حرکت به منجر و بوده ای کاسه و گوی توانند می ها مفصل ✓✓ 

 (آرنج و زانو در مثال) کنند حرکت عقب و جلو جهات در فقط و باشند لوالیی یا( مورچه پای طور همین

 .است اهمیت حائز بسیار ها آن از محافظت و داری نگه و باشند می اسکلت ضعف نقاط مفاصل ✓✓ 
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حرکت غیر فعال

در بخش های مرده گیاهی

بر اثر محرک بیرونی پراکنده شدن هاگ و دانه با باد 

ها

باز شدن هاگدان و میوه ها بر اثر 

تغییر میزان رطوبت هوا

حرکت فعال 

در 

بخش های زنده

خود به خودی 

محرک درونی

مستقل از رشد با اماس یا 

پالسمولیز سلول ها در اثر 

هورمون ابسیزیک اسید

وابسته به رشد 

پیچش نوک برگ تیره پروانه -1

(سیب شل)واران

القائی

محرک بیرونی

گرایشی

همراه با رشد اندام

زمین گرایی

نور گرایی

گرما گرایی

شیمی گرایی

تاکتیکی

حرکت به سوی نور یا ماده 

شیمیایی

تنجشی

شب تنجی
برگ های مرکب اقاقیا و گل 

ابریشم

بعضی گل ها

لرزه تنجی

برگ مرکب گیاه حساس

بساوش تنجی

برگ گیاه گوشت خوار دیونه



 

 

 

185      

AMIR MARDANI                                                                              

    

  1زیست                                     : حرکت 8فصل                            امیر مردانی

 پراکنده و دان هاگ شدن باز مثل گیاه ی مرده های بخش توسط) غیرفعال های حرکت بخش دو به توان می را گیاهان های حرکت✓✓ 

 .شود انجام( گیاه زنده های بخش توسط) فعال های حرکت و( هوا رطوبت در تغییر اثر در ها هاگ شدن

 .شوند می بندی دسته القایی و خودی خودبه نوع دو در گیاه فعال های حرکت ✓✓ 

 ها حرکت این از. نیست خارجی محرک وجود به نیازی و افتد می اتفاق گیاه درونی عوامل اثر در خودی خودبه های حرکت ✓✓ 

 .کرد اشاره برگ نوک و ساقه نوک پیچش به توان می

 نوع سه به القایی های حرکت. است خارجی محرک حضور نیازمند و افتد می اتفاق بیرونی عوامل اثر در القایی های حرکت ✓✓ 

 .شوند می تقسیم تنجشی و تاکتیکی گرایشی،

 پاسخ مثالً. نامند می گرایشی های حرکت را( زمین یا نور مثل) خاص محرک یک سمت به گیاه از هایی بخش گرایش یا حرکت ✓✓ 

. افتد می اتفاق آن مخالف طرف به یا عوامل این سوی به شدن خم با گیاه در که خارجی های محرک به رویش حال در های اندام

 .هستند نوع این از گرایی زمین و نورگرایی

 از هدف به رسیدن برای ها سلول و کنند می حرکت شیمیایی مواد یا روشنایی مانند خاص محرکی سوی به گیاهی های سلول اگر ✓✓ 

 .شود می نامیده تاکتیکی های حرکت عنوان به نمایند، استفاده شکل آمیبی حرکات یا و تاژک

 محرک جهت با آن جهت و دهد می روی گیاهان در خاص محرک یک تاثیر دنبال به که است سریع حرکتی تنجشی حرکت ✓✓ 

 .ندارد ارتباطی

 ،(شوند می بسته شب در و باز روز در ها برگ که) اقاقیا و ابریشم گل در تنجی شب به توان می تنجشی های حرکت انواع از ✓✓ 

 برگ که) خوار گوشت گیاهان در تنجی بساوش و( شوند می بسته و تاخورده گیاه های برگ تماس اثر در که) حساس گیاه در تنجی لرزه

 .کرد اشاره( شود می بسته کوچک جاندار یا حشره انداختن دام  به برای لمس، و اشیاء برخورد اثر در گیاهان
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 قیدهای مهم مطرح شده در کتاب درسی

 ) همه ی  / بسیاری از  ( جانوران دستگاه گردش مواد دارند .  1

 )همه ی / اغلب  ( جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند .  2

 در کیسه تنان ) همه ی  / برخی از  ( سلول ها می توانند به طور مستقیم به تبادل مواد با محیط بپردازند .  3

 )همه ی  / بسیاری از  ( بی مهرگان ، مانند عنکبوتیان ، خرچنگ دراز و ملخ گردش خون باز دارند .  4

 انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها ، )گاهی  / فقط  ( از طریق بافت گرهی صورت می گیرد .  5

 برخی از  ( آن ها طناب های ارتجاعی متصل است . در سطح داخلی بطن برآمدگی های ماهیچه ای دیده می شود که به نوک )بیش تر  /  6

 هنگام به وجود آمدن قلب در جنین ) همه ی  / اغلب  ( سلول های آن قادر به انقباض ذاتی هستند .  7

 سرخرگ ها ) همه ی  / بخشی از  ( انرژی سیستول قلب را در خود ذخیره می کنند .  8

 ها )اغلب  / تعدادی از  ( مویرگ ها بازند .  در هر لحظه در )اغلب  / برخی از  ( بافت 9

 )همه ی  / اغلب  ( مویرگ ها در دیواره ی خود منافذ )کمی  / زیادی  ( دارند که باعث افزایش نفوذپذیری آن ها می شود .  10

 در )اغلب  / برخی از  ( سیاهرگ ها دریچه های سیاهرگی یک طرفه وجود دارد .  11

 ی از  ( نواحی بدن ، مویرگ ها از اندازه ی گلبول های قرمز کوچک ترند . در ) بیش تر  / برخ 12

 ) همه ی  /برخی از  ( گلبول های پیر در عبور از مویرگ های باریک ، از بین می روند .  13

 )همه ی  / بخشی از  ( مایع میان بافتی پس از تبادل مواد با سلول ها ، به مویرگ ها باز می گردد.  14

 های لنفی در ) همه ی  / بیش تر  ( جاهای بدن حضور دارند . رگ  15

ده است گلبول قرمز در انسان و )همه ی  / بسیاری از  ( جانوران بدون هسته است و تقریبا ) همه ی  / بیش تر  ( اجزای سلولی خود را از دست دا 16

 . 

ستخوان های پهن و بخش کوچکی از استخوان های دراز که به تنه متصل هستند سالگی به بعد گلبول سازی )اغلب  / فقط  ( در مغز ا 5از حدود  17

 ، ادامه می یابد . 

 در ریشه ی )اغلب  / برخی از  ( گیاهان برون پوست وجود دارد .  18

 دهانه ی روزنه های آبی )همواره  / گاهی  ( باز است .  19
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 یی جوان گیاه وجود دارند . روزنه ها در ساختار )همه ی  / اغلب  ( بخش های هوا 20

)همه ی  / برخی از  ( مولکول های آبی که وارد ریشه می شوند ، در عرض ریشه از طریق دیواره های سلولی و فضاهای برون سلولی بین سلول  21

 ها حرکت می کنند . 

 جام می شود . تعرق )همواره  / بیش تر  ( توسط برگ ها و )همواره  /بیش تر  ( از طریق روزنه ها ان 22

 کتاب درسی قابل استنباط از جمالتقیدهای 

 ) همه ی  / اغلب  ( مهره داران دستگاه گردش خون بسته دارند .  23

 گردش خون ) همه ی  / بیش تر  ( مهره داران مضاعف است . 24

 قلب ) همه ی  / اغلب  ( خزندگان ، پرندگان و پستانداران چهار حفره ای است .  25

 سرخرگ پشتی ماهی ) مانند  / برخالف  ( سرخرگ ششی انسان دارای خون روشن می باشد و از دستگاه تنفسی خون خارج می کند .  26

 از قلب خرچنگ دراز ) یک  / چندین  ( سرخرگ ، خون )تیره  / روشن  ( را خارج می کنند .  27

 خون از بطن ها به سمت بافت ها خارج می شود . بالفاصله ) پس  /قبل  ( از شنیده شدن صدای اول قلب ،  28

 صدای اول قلب ، کمی ) قبل  / بعد  ( از شروع انقباض بطن ها ایجاد می شود .  29

 تعداد سیاهرگ هایی که به قلب خون می آورند از تعداد سرخرگ هایی که از قلب خون خارج می کنند )کم تر  / بیش تر  ( است .  30

 شده در کتاب درسیقیدهای مطرح سایر 

 سلول های پوشاننده ی درون لوله های شعاعی به طور مستقیم با مواد غذایی موجود در آب در تماس اند . تنها در عروس دریایی ،  31

 واکنش رگ های دیواره ی کیسه های هوایی شش ها در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن متفاوت است .  فقط 32

 مواد جلوگیری می کند .  بسیاری ازرگ های مغزی ، از ورود دیواره ی موی 33

 است .  RHافراد دارای آنتی ژن  بسیاری ازگلبول قرمز  34

 جهات حرکت می کنند .  همه یترکیبات آلی در آوند های آبکشی ، در  35

 از ریشه مشاهده می شوند .  فقط در منطقه ی کوچکیتارهای کشنده  36

 صداهای غیرطبیعی و ممتد از قلب شنیده شود .  ممکن استبیماری های قلب و در نقایص مادرزادی در جدار بین دهلیزها یا بطن ها  برخیدر  37
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 اولین ها ، ترین ها و ...

 قسمت قلب را بطن های آن تشکیل می دهند .  بیش ترین

 مقدار خون رادر خود جا داده اند .  بیش ترینسیاهرگ ها 

 دار خون در هر بطن ، کمی قبل ازشروع انقباض بطن ها و یا در پایان انقباض دهلیزهاست . مق بیش ترین

 نقش ریشه ها جذب آب و مواد معدنی است .  اصلی ترین

 آهن بدن در هموگلوبین گلبول های قرمز و میوگلوبین ماهیچه هاست .  اصلیبخش 

 دارد .  دستگاه گردش مواد در جانوران را ساده ترینعروس دریایی 

 نقش را در تغییر مقدار خون بافت ها ماهیچه های صاف حلقوی جدار سرخرگ های کوچک دارند .  مهم ترین

 الیه ی پوست در گیاهان است .  درونی تریندرون پوست ) آندودرم ( 

 مقدار خون در هر بطن ، کمی قبل از شروع استراحت عمومی و یا در پایان انقباض بطن هاست . کم ترین

 در صورت داشتن   سوال درسی می تونین از ایدی بنده بپرسین!!!!!!!!

TELEGRAM CHANNEL:@MARDANIZIST 
 

 

 سواالت منتخب

 حرکت در انواع جانداران
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