
1 
 

 مفصل هیپبیومکانیک تست هاي 
 

 ؛زوایاي استابولوم و فمور ؛درس اول: سطوح مفصلی هیپ
سیستم ترابکولی فمور  ( صفحه  ؛لیگامان ها ؛تطابق و ثبات هیپ

 کتاب) 1 – 20
 
صحیح  Y Ligament Of Bigelowکدام گزینه در مورد  -1

 )99-1400باشد؟ (ارشد  می
 inter-trochantericو   pubic ramusالف) این لیگامان به 

line اتصال دارد 
-interو  Anterior superior iliac spineاین لیگامان به  ب)

trochanteric line اتصال دارد 
ترین لیگامان در مفصل هیپ  باند فوقانی این لیگامان، قوي ج)
 باشد می

ترین لیگامان در مفصل هیپ  د) باند تحتانی این لیگامان، قوي
 باشد  می
 
در کدام وضعیت اتفاق  hipحداکثر تطابق بین سطوح مفصلی  -2

 )95-96 افتد؟ (ارشد می
 flex+abd+ext rot ب)    flex+add+ext rot الف)

 ext+abd+ext rot د)    ext+add+ext rot ج)
 
ایجاد تنش پاسیو در لیگامان ایلیوفمورال از چه طریق به ایستادن  -3

 )94-95رايافراد پاراپلژي کمک می کند؟(دکت
   براي مقابله با جاذبه Flexion Torqueالف) ایجاد 

 براي کمک به جاذبه Flexion Torqueب) ایجاد 
   براي مقابله با جاذبه Extension Torqueج) ایجاد 
 براي کمک به جاذبه Extension Torqueد) ایجاد 

 
در کدام وضعیت مفصل ران، حداقل استحکام به دلیل کاهش  -4

 هاي اطراف مفصل روي می دهد؟ سول مفصل و لیگامانتنشن کپ
 )92-93(ارشد 
  External Rotation , Abduction , Flexionالف)

 External Rotation , Adduction , Flexionب)
  Internal Rotation , Abduction , Extensionج)
 Internal Rotation , Adduction , Extensionد) 
 
لی اصلی خارجی و داخلی سر و گردن فمور، سیستم هاي ترابکو -5

  به ترتیب در جذب و تحمل کدام نیروهاي وارده نقش دارند؟
 )92-93 (ارشد

 فشاري -ب) کششی کششی -الف)  فشاري
 کششی -د) کششی   فشاري -ج) فشاري

 
نیروي وزن وارده بر سر استخوان ران به ترتیب از راست به چپ  -6

 ه ران و کناره فوقانی گردن آن دارد؟چه اثري بر کناره داخلی تن
 )88-89(ارشد 
            Tensile-Torsionalالف) 

 Torsional-Compressiveب)  
              Tensile-Compressiveج) 
 Compressive-Tensileد) 
 
در حین راه رفتن بر روي  Hip joint reaction forceحداکثر  -7

  فتن اتفاق می افتد؟سطح صاف در کدام مرحله از راه ر
 )85-86(دکتراي 

     Initial contactالف) بالفاصله بعد از 
  Midstanceب) در هنگام 

      Heel offج) بالفاصله قبل از 
  Toe offد) بالفاصله قبل از 

 
) جهت ایجاد ثبات در لگن و تنه زمانی T12یک فرد پاراپلژیک ( -8

  می را بکار می برد؟که با عصا و بریس می ایستد چه مکانیس
 )83-84 (دکتراي

الف) سعی می کند لگن وتنه را نسبت به مفصل ران بطرف عقب 
 ببرد

 در مفصل ران دارد Active Flexor Torqueب) سعی در ایجاد 
 ج) با دور نمودن عصا از بدن سعی در افزایش سطح اتکا دارد
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و شل نمودن  Passive Flexor Torqueد) سعی در ایجاد 
Iliofemoral  Lig. دارد 

 
            سطوح مفصلی که منجر به ایجاد  Orientationجز مشترك  -9

 بی ثباتی بیشتر در مفاصل شانه و هیپ می شود به ترتیب کدام است؟
 )83-84 (دکتراي

  الف) رو به جلو، رو به خارج
  ب) رو به باال، رو به جلو
  ج) رو به جلو، رو به باال

 و به جلود) رو به خارج، ر
 

در ار تباط با میزان سطح تماس مفصلی و نیروي کمپرسیون  -10
وارده بر مفصل هیپ در مراحل مختلف سیکل راه رفتن کدام کزینه 

 است؟ نادرست
، نیروي وارده بر مفصل هیپ حدود Midswingالف) در مرحله 

 % وزن بدن می باشد50
به بیش ، نیروي وارده بر مفصل هیپ Midsatnceب) در مرحله 

 % وزن بدن می رسد300از 
% از سطح لونیت استابولوم با سر 20، حدود Swingج) حین مرحله 
 فمور تماس دارد

% از سطح لونیت استابولوم با 98، حدود Midsatnceد) در مرحله 
 سر فمور تماس دارد

 
           Coxa Profundaکدام یک از موارد زیر جزء پیامد هاي  -11

 می باشد؟
   فوقانی استابولوم –افزایش بار روي سطح قدامی  الف)

 ب) کاهش میزان پوشش استابولوم روي سر فمور
   ج) افزایش احتمال گیرافتادگی درونی در مفصل هیپ 

 د) ازدیاد دامنه حرکتی مفصل هیپ
 

در یک فرد بالغ و جوان، در کدام شرایط زیر میزان تطابق و   -12
 ؟ثبات مفصلی هیپ کاهش می یابد

a(  زاویهInclination  درجه باشد 125فمور   

b زاویه (Inclination  درجه باشد 105فمور 
c ( درجه باشد 10زاویه آنته ورژن فمور    
d(  درجه باشد  35زاویه آنته ورژن استابولوم 

      bو  cالف) موارد 
 dو  cب) موارد 

      dج) تنها مورد 
 dو  a ،b ،cد) همه ي موارد 

 
                      Tightبا ابداکسیون هیپ، کدامیک از لیگامان هاي مفصل هیپ  -13

 می شوند؟
  فیبر هاي عمقی ایسکیوفمورال+  فوقانی ایلیوفمورالالف) باند 

 ایسکیوفمورالفیبر هاي سطحی ب) پوبوفمورال + 
   ایسکیوفمورالفیبر هاي سطحی +  لیگامنتوم ترزج) 
  فیبر هاي عمقی ایسکیوفمورالمورال + تحتانی ایلیوف باندد) 
 

در حالت ایستاده روي یک پا کدامیک از سیستم هاي ترابکوالر  -14
در سر و گردن فمور نسبت  Tensileاستخوانی در مقابله با نیروهاي 

 به تنه آن نقش اصلی را به عهده دارند؟
     Lateral Trabecular Systemالف)

  Medial Trabecular System ب)
     Lateral Accessory System ج)
  Medial Accessory System د)

   
 صحیح است؟ Acetabular Anteversion مورد کدام گزینه در  -15

منجر به  Acetabular Anteversionالف) افزایش زاویه 
 افزایش خطر دررفتگی قدامی سر فمور می گردد

افزایش  منجر به Acetabular Anteversionب) کاهش زاویه 
 خطر دررفتگی قدامی سر فمور می گردد

منجر به افزایش  Acetabular Anteversionج) افزایش زاویه 
 خطر دررفتگی خلفی سر فمور می گردد

منجر به افزایش  Acetabular Anteversionد) کاهش زاویه 
 خطر دررفتگی خلفی سر فمور می گردد
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مفصل هیپ از بقیه  تنشن لیگامان پوبو فمورال طی کدام حرکت -16
 کمتر است؟ 

   ب) اداکشن   الف) اکستنشن
 د) چرخش خارجی  ج) ابداکشن

 
لیگامان هاي آن عمدتا در کدام یک از حرکات مفصل هیپ،  -17

 شل می شوند؟
  Extensionب)   Flexionالف) 

 Ext. Rotد)   Int. Rotج) 
 

در  استرس هاي خمشی وارده بر گردن فمور چه نیروهائی را -18
قسمت تحتانی گردن فمور ایجاد نموده و انقباض عضالت ابداکتور 

 ران چه اثري روي این نیروها دارد؟
  ، کاهش Tensileالف) 

  ، افزایشTensileب) 
  ، کاهشCompressiveج) 
 ، افزایشCompressiveد) 
 

بوده و تحمل وزن  Non-Articularدر مفصل هیپ کدام نواحی  -19
 ؟نمی کنند

   Fovea Capitisو  Acatabular Domeالف) 
 و قسمت فوقانی سر فمور Acetabular Fossaب) 
   Fovea Capitisو  Acetabular Fossaج) 
 و قسمت قدامی سر فمور Lunate Surfaceد) 
 

 جهت گیري استابولوم رو به کدام جهت است؟ -20
  الف) خارج ، پایین و جلو
  ب) خارج ، پایین و عقب

    و جلوج) خارج ، باال
 د) خارج ، باال و عقب

 
کدام بخش از کپسول مفصل هیپ شل تر از سایر قسمت ها  -21

 ؟است
   ب) خلفی تحتانی  الف) خلفی فوقانی

 د) قدامی تحتانی  ج) قدامی فوقانی
 

در کدام یک از وضعیت هاي زیر خطر در رفتگی تروماتیک  -22
 مفصل هیپ بیشتر است؟

  نالف) ابداکسیون و فلکسیو
  ب) اداکسیون و فلکسیون

  ج) اکستانسیون و ابداکسیون 
 د) اکستانسیون و اداکسیون

 
بخش اصلی تحمل کننده وزن در استابولوم کدام ناحیه بوده و  -23

 در راستاي کدام سیستم ترابکولی فمورمی باشد؟
  الف) قسمت فوقانی استابولوم، سیستم ترابکولی اصلی داخلی

 ولولوم، سیستم ترابکولی اصلی خارجیب) قسمت مرکزي استاب
 ج) قسمت مرکزي استابولوم، سیستم ترابکولی اصلی داخلی 
 د) قسمت فوقانی استابولوم، سیستم ترابکولی اصلی خارجی

 
 است؟ Femoral Anteversionکدامیک از عبارات زیر بیانگر  -24

 الف) سر و گردن فمور نسبت به صفحه فرونتال به قدام نگاه می کند
 ب) سر و گردن فمور نسبت به صفحه ساژیتال به قدام نگاه می کند 
  ج) سر و گردن فمور نسبت به صفحه فرونتال به خلف نگاه می کند
 د) سر و گردن فمور نسبت به صفحه ساژیتال به خلف نگاه می کند

 
طبیعی استابولوم صحیح  Anteversionکدام گزینه در خصوص  -25

 بیان شده است؟
جهت گیري  ساژیتالدرجه در صفحه  20 تابولوم حدوداس الف)

 قدامی دارد
نشان دهنده میزان پوشش استابولوم روي قسمت فوقانی سر  ب)

 فمور می باشد
زاویه، فمور در دامنه انتهایی  در صورت کاهش غیر طبیعی اینج) 

 ترال روتیشن در معرض دررفتگی قدامی قرار می گیردل
 ا صدمات البروم قدامی همراه استد) موارد شدید آنته ورژن ب
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    کدام ناهنجاري ساختاري زیر موجب کاهش عمق استابولوم  -26
 می گردد؟

     Centre edgeالف) افزایش زاویه ي 
 استابولوم Anteversionب) افزایش 

   Center edgeج) کاهش زاویه ي 
 د) کاهش  استابولوم

 
ی کدام حرکات فیبرهاي سطحی لیگامان ایسکیوفمورال ط -27

 مفصل هیپ سفت می شوند؟
         الف) فلکشن و چرخش داخلی
 ب) فلکشن و چرخش داخلی

     ج) اکستنشن و چرخش خارجی 
 د) اکستنشن و چرخش داخلی

 
شیوع باالي دررفتگی مادرزادي هیپ با کدامیک از یافته هاي  -28

 زیر ارتباط بیشتري دارد؟
   ستابولوم ا Inferior Tiltالف) کوچک بودن 

 استابولوم  Anterior orientationب) بزرگ بودن 
    استابولوم Inferior Tiltج) بزرگ بودن 

 استابولوم Anterior orientationد) کوچک بودن 
 

در مقایسه با مفصل شانه، ثبات مفصل هیپ به کدام یک از عوامل  -29
 متکی است؟ کمترزیر 

  ب) عضالت  الف) عوامل ساختاري
 د) معماري استخوانی کپسول و لیگامان هاج) 

 
در برابر کدامیک از  Zone of weaknessدر ناحیه گردن فمور،  -30

 پذیرتر است؟نیروهاي زیر آسیب
   Bendingب)   Torsionالف) 

 Shearد)   Axial Compressionج) 
 

          هاي زیر باعث افزایش ثبات مفصل ران کدامیک از وضعیت -31
 د؟شومی

           Femoral Anteversionالف) 

 Femoral Retroversionب)  
                Coxa Valgaج) 
 Coxa Varaد) 
 

          سر استخوان فمور  Exposureهمه موارد زیر سبب افزایش  -32
 :بجزشود، می

      Femoral anteversionالف) 
 Shallow Acetabulumب) 
   Coxa valgaج) 
 Increased center edge angleد) 

---------------------------------------------- 
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 مفصل هیپبیومکانیک تست هاي 
 

ماتیک؛ آرتروکینماتیک؛ حرکت هماهنگ ن: استئوکیدرس دوم
 ) کتاب 21 – 32صفحه لگن و فقرات کمري ( ،فمور

 
است در حین ایستادن براي جلوگیري از شیفت لگن به سمت ر -1

     مفصل ران سمت چپ وارد عمل  ت زیر درالروي دو پا کدام عض
 شود؟ می

 )1400-1401(ارشد
 Extensors ب)  Flexors الف)

 Adductors د)  Abductors ج)
 
به سمت راست انجام شود، براي  Lateral shiftاگر در لگن  -2

 بیفتد؟برگشت به وضعیت نوترال کدام گزینه باید اتفاق 
 )99-1400(ارشد 
 فعالیت عضالت ابداکتور سمت چپ و ادداکتور سمت راست الف)

 فعالیت عضالت ابداکتور سمت راست و ادداکتور سمت راست ب)
 فعالیت عضالت ابداکتور سمت راست و ادداکتور سمت چپ ج)
 فعالیت عضالت ابداکتور سمت چپ و ادداکتور سمت چپ د)
 
 )99-1400(ارشد کدام جمله صحیح است؟  -3

در وضعیت فلکسیون هیپ، دامنه حرکتی چرخش خارجی  الف)
 ران کمتر است

در وضعیت فلکسیون زانو، دامنه حرکتی اکستانسیون ران کمتر  ب)
 است

در وضعیت اکستانسیون زانو، دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ  ج)
 پا بیشتر است

خارجی ران اکستانسیون زانو، دامنه حرکتی چرخش  لتدر حا د)
 بیشتر است

 
در صورت وجود محدودیت کپسوالر در مفصل ران، کدام  -4

 )99-1400(ارشد  شود؟ محدود می کمترحرکت 
 چرخش خارجی ب)  ابداکشن الف)

 فلکشن د)  چرخش داخلی ج)
 
در صورت کنترکچر عضالت اداکتور هیپ سمت راست، در  -5

وراد زیر محتمل صورت ایستادن روي دو پا، مشاهده کدام یک از م
 )98-99است؟ (ارشد

       لگن به سمت جلو shift الف)
 لگن به سمت راست Shift ب)
  لگن به سمت جلو tilt ج)
 لگن به سمت عقب  tiltد)
 
هیپ، کدامیک از عوامل  Flexion در صورت محدودیت حرکت -6

 )98-99تواند باشد؟ (دکتراي زیر عامل اصلی محدودیت حرکت می
  ی لیگامان ایلیوفمورالکوتاه الف)

 کوتاهی عضالت همسترینگ ب)
  کوتاهی لیگامان ایسکیوفمورال ج)

 د)کوتاهی لیگامان پوبوفمورال
 
لگن به سمت راست، کدام عضالت بایستی در  shiftدر حین  -7

 )96-97بازگرداندن لگن به وضعیت نوترال فعالیت کنند؟ (ارشد
 ستراابداکتورهاي راست و اداکتورهاي  الف)

 ابداکتورهاي راست و اداکتورهاي چپ ب)
 ابداکتورهاي چپ و اداکتورهاي چپ ج)
 ابداکتورهاي چپ و اداکتورهاي راست د)
 
انجام دهد،  Anterior Pelvic Tiltاگر شخص در حالت نشسته،  -8

 )96-97افتد؟(دکتراي کدام حرکات اتفاق می
 فلکشن ران و ستون فقرات کمري الف)

 ستون فقرات کمري اکستنشن ران و ب)
 اکستنشن ران و فلکشن ستون فقرات کمري ج)
 فلکشن ران و اکستنشن ستون فقرات کمري د)
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در صورتی که در وضعیت ایستاده خط ثقل از پشت مفصل ران  -9
عبور نماید، اولین عنصر آناتومیک که مانع از حرکت ستون فقرات 

 )96-97کترايشود، کدام است؟ (د کمري به اکستنشن بیش از حد می
 فعالیت عضله ایلیوپسواس الف)

 فعالیت عضالت شکمی ب)
 کپسول مفصل ران و لیگامان ایلیولومبار ج)
 Long Dorsalکپسول مفصل ران و لیگامان  د)

 
 Pelvic on femoral hip توانندیم یراز موارد ز یککدام  -10

abduction 91-92(دکتراي  را محدود کنند؟( 
  Piriformisیکوتاه،  Iliofemoralانیگامل یالف) کوتاه
 Puboیگامانل یکوتاه ، Hip adductorعضالت  یب) کوتاه

femoral 
 یگامانل یکوتاه ،Hip adductorعضالت ی کوتاه ج)

Iliofemoral  
 Puboیگامانل ی، کوتاهIliofemoral یگامانل ید) کوتاه

femoral 
 

ژیتال در لگن در صفحه سا Posterior Tiltدر صورت انجام  -11
حالت ایستاده، حرکت سمفزیس پوبیس و ستون فقرات کمري به 

 )87-88(ارشد ترتیب از راست به چپ کدام است؟
  اکستنسن –ب) پایین   اکستنشن –الف) باال 

 فلکشن –د) پایین   فلکشن  –ج) باال 
 

اسکولیوز به سمت راست در وضعیت ایستاده سبب کدام تغییر  -12
 )84-85(دکتراي  اندام تحتانی می شود؟وضعیت ها در مفاصل 

  Lt. Hip Abd. + Rt. Hip Add. + Rt. Pelvic Hikeالف) 
 Lt. Hip Abd. + Rt. Hip Add. + Rt. Pelvic Dropب) 
  Lt. Hip Add. + Rt. Hip Abd. + Rt. Pelvic Dropج) 
 Lt. Hip Add. + Rt. Hip Abd. + Rt. Pelvic Hikeد) 
 

هماهنگی حرکتی در زنجیره بسته کدام است؟ هدف و استراتژي  -13
 )84-85(دکتراي 

 Complementary motion :ROM الف)

 Compensatory motion :ROM ب)

 Complementary motion: Alignment  ج)

 Compensatory motion :Alignment  د)
 

  در ریتم کمري لگنی حرکات مفاصل از چه نوع است؟ -14
 )83-84(ارشد 
 Compensatoryیره باز، زنج الف)

 Compensatory زنجیره بسته، ب)

 Complementaryزنجیره باز،  ج)

 Complementaryزنجیره بسته،  د)

 
در حالت ایستاده بر  ،زنجیره بستهیک پاسخ هماهنگ حرکتی در  -15

کدام حرکت  Pelvic Forward Rotation، با ي راستروي پا
 صورت  می گیرد؟

  Right hip external Rot + Lumbar left Rotالف) 
 Right hip external Rot + Lumbar right Rot  ب)

  Right hip internal Rot + Lumbar left Rot  ج)
 Right hip internal Rot + Lumbar right Rot  د)
 

در حالت ایستاده روي پاي راست با توجه به ارتباط مفاصل لگن،  -16
، حرکت همراه Pelvic Hikeکت ران و ستون فقرات کمري در حر

مفصل ران و حرکت جبرانی ستون فقرات کمري به ترتیب کدام 
 است؟

 Right Lateralو سپس  Right Hip Adductionالف) 

Flexion 
 Right Lateral Flexionو سپس  Left Hip Abductionب) 
  Left Lateral Flexionو سپس  Right Hip Adductionج) 
 Left Lateral Flexionو سپس  Right Hip Abductionد) 
 

در صورت کوتاهی شدید و یکطرفه عضالت اداکتور هیپ در  -17
سمت راست، عموما لگن و فقرات کمري در یک فرد با انعطاف 
 پذیري نرمال، در حالت ایستاده در چه وضعیتی قرار خواهند داشت؟  

الترال فلکشن کمر به در سمت راست +  Pelvic dropالف) 
 ت راستسم
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الترال فلکشن کمر به سمت در سمت چپ +  Pelvic dropب) 
  راست

الترال فلکشن کمر به سمت در سمت راست +  Pelvic dropج) 
 چپ
الترال فلکشن کمر به سمت در سمت چپ +  Pelvic dropد) 
  چپ

 
ترکیب کدام حرکات موجب افزایش دامنه ابداکشن اندام  -18

 می گردد؟   Rt. Side lyingتحتانی چپ در وضعیت 
 .Lt. Hip Abd. + Lt. Pelvic Hike + Lumbar Lat. Flexالف) 

to Lt. 
 .Lt. Hip Abd. + Lt. Pelvic Drop + Lumbar Lat. Flexب) 

to Rt. 
 Lt. Hip Abd. + Rt. Pelvic Hike + Lumbar Lat. Flex. toج) 

Lt. 
 Lt. Hip Abd. + Rt. Pelvic Drop + Lumbar Lat. Flex. toد) 

Rt. 
 

 Pelvicحین تحمل وزن یکطرفه روي پاي راست، توام با  -19

Forward Rot.  وقوع کدام یک از حرکات براي حفظ پوسچر قائم
 ضرورت می یابد؟

 الف) چرخش داخلی هیپ راست 
  ب) الترال فلکشن کمر به سمت چپ

 ج) چرخش کمر به سمت چپ
 د) فلکشن کمر

 
ام صفحه و حول چه محوري تیلت لگن به جلو و عقب در کد -20

 صورت می پذیرد؟
   الف) صفحه فرونتال، محور کرونال
 ب) صفحه ساژیتال، محور عمودي 

  ج) صفحه ساژیتال، محور داخلی خارجی
 د) صفحه ساژیتال، محور قدامی خلفی

   

یکطرفه روي پاي راست با انقباض عضالت  هدر حالت ایستاد -21
اتفاق می افتند؟ با فرض این که ابداکتور سمت راست، کدام حرکت 

 قسمتی از تنه که باالي فقرات کمري می باشد ثابت نگه داشته شود.
  کمر به چپ  Lat Flexدر سمت راست +  Pelvic Dropالف) 

 کمر به چپ Lat Flexدر سمت چپ +  Pelvic Dropب) 
  کمر به راست Lat Flexدر سمت راست +  Pelvic Dropج) 
 کمر به راست Lat Flexر سمت چپ + د Pelvic Dropد) 
 

اگر در وضعیت طاقباز، پاي راست فردي بلند تر از پاي چپ به  -22
 نظر رسد کدام مشکل عضالنی می تواند دلیل آن باشد؟

    الف) ضعف عضالت ابداکتور هیپ راست
 ب) کوتاهی عضالت اداکتور هیپ چپ 

   توس لومباروم سمت راستاج) کوتاهی عضله کوآدر
 ضعف عضالت اوبلیک شکمی طرف چپ د)
 

محدود کننده ي ابداکسیون هیپ از طریق حرکت  عامل اصلی -23
 لگن روي فمور، کدام یک از عوامل زیر می باشد؟

 ) محدودیت طبیعی ناشی از الترال فلکشن فقرات کمري1
 ) تنشن عضالت اداکتور ران2
 ) تنشن لیگامان پوبوفمورال3
 ) تنشن کپسول مفصل هیپ6
---------------------------------------------- 
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 مفصل هیپبیومکانیک تست هاي 
 

 کتاب) 32 – 67درس سوم: عضالت هیپ (صفحه 
 
به هنگام باال رفتن از صخره در حالت حمل یک شی سنگین، فعال  -1

شدن کدام عضله ناحیه ستون فقرات براي حفظ پوزیشن لگن ضروري 
 )98-99است؟ (دکتراي

   Lower erector spine الف)
 Upper erector spine ب)

   Lower multifidus ج)
 Upper multifidus د)
 
بیشترین گشتاور عضالنی توسط کدام گروه عضالنی روي مفصل  -2

 )97-98شود؟ (ارشد  ران ایجاد می
 Extensors ب)  Flexors الف)

 Adductors د)  Abductors ج)

 
) از Longitudinal axis of rotation( محور طولی چرخش -3

 )97-98کند؟ (دکتراي  کدام قسمت تنه فمور عبور می
 خلف ب)   مرکز الف)

 خارج د)   جلو ج)
 
  کدام عضله براي انجام اکستنشن مفصل ران به صورت کمکی عمل -4

 )92-93 (ارشد نماید؟
  برهاي پشتی عضله گلوتئوس مدیوس الف) فی

 ماگنوس کتوراله ادب) فیبرهاي پشتی عض
   موریسیسپس فاج) سر کوتاه عضله ب

 د) عضله سمی ممبرانوس
 
در زمان باال رفتن از یک شیب تند، کدام عضله و از چه طریق به  -5

 )92-93 (ارشد انجام حرکت کمک می کند؟
  کتورماگنوس از طریق ایجاد تیلت قدامی لگنالف) ادا

 کتورماگنوسادب) مولتی فیدوس به عنوان همکار عضله ا
 کتورماگنوس از طریق ایجاد گشتاور اکستانسوري رانج) ادا

 کتورماگنوس به عنوان یک عضله فلکسورد) ادا
 
هیپ را انجام  .Extو  .Flexهر دو عمل  sprintingکدام عضله در  -6

 )92-93می دهد؟ (دکتراي 
  Add Longusب)           Add. Magnusالف) 

 Quadricepsد)   Gracillisج) 
 
به عنوان قرقره و  Lesser sciatic notchکدام عضله با استفاده از  -7

        اعمال نیروي کامپرشن به مفاصل موجب چرخش خارجی هیپ 
 )92-93(دکتراي  می شود؟

   ب) اداکتور النگوس الف) اوبتراتور خارجی
 د) پیریفورمیس  ج) اوبتراتور داخلی 

 
 Gluteus Mediusورد نقش عضله کدامیک از جمالت زیر در م -8

 )90-91دکتراي  (ران صحیح است؟ Flexionدر وضعیت 
    الف) چرخش داخلی آن غالب است 

 ب) ابداکتوري آن غالب است
   ج) ابداکتوري و چرخش داخلی آن یکسان است

 د) ابداکتور خالص است
 
کتور هیپ فقط هنگام فلکشن توام با کدامیک از عضالت ابدا -9

 )87-88ن فعال است؟ (ارشدابداکش
   الف) فیبرهاي پشتی گلوتئوس مدیوس

 ب) گلوتئوس می نیموس
  ج) فیبرهاي جلوئی گلوتئوس ماگزیموس

 د) تنسور فاسیا التا
 

سمت راست در وضعیت ایستاده، کدام  Hip Hikingدر عمل  -10
          سمت راست منقبض Quadratus Iumbrumعضالت به همراه 

 )85-86شد (ار می شود؟
ابداکتورهاي ران سمت راست و عضالت ناحیه خارجی شکم الف) 

  سمت چپ


