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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 .دارد ضرورت حیات، تداوم برای ،)ایستایی هم( ثابت ای محدوده در بدن بیرونی   وضعیت حفظ-1

 یشودم رو روبه کلیه از ادرار مناسب تخلیۀ عدم و میزراه  شدن بسته خطر با فرددر کاهش شدید وزن -2

 دارد نام بومن کپسول و است قیف شبیه گُردیزه ابتدای -3

 دارد وجود گیتنگاتن ارتباط خونی، گهای ر و گُردیزه بین بنابراین و است خون از ادرار منشأ -4

 

2 

 

2 
 عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.درجمالت زیر 

 ( نوع رگ وارد و خارج می شود  4 – 3در ناف کلیه )  -1

 است شده گرفته نظر در های ویژ وکار ساز باشد زیاد حدکافی به ( تراوشی ِ -)اسمزی فشار اینکه برای-2

 یشوندم دوار خون به ترتیب این به و جذب دوباره ،کالفک(  -ای دورِلوله های مویرگ) طریق از ی که تراوش شده اند مواد -3

 انتشار ساده ( انجام می شود . -فعّال (روش به موارد بیشتر در ترشح -4

 .یشودم میزنای به ادرار بازگشت مانع است، میزنای دهانۀ روی(  مثانه  -) میزنای مخاط خوردگی چین حاصل که چه ای دری مثانه، به ورود از پس -5

 

5/2 

 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3
 ادرار یریزد،م گنچهل به آنچه و یدهندم تغییر کننده، عجم مجرای و گردیزه از عبور هنگام را شده تراوش مایع ترکیب -------و ----- فرایند دو -1

 است

 کند می تبدیل اوره به اکسید ید نکرب با آن ترکیب طریق از را آمونیاک ،-----2

 هم ترشح می شود . ----------فعال شده و هورمون  --------در  ------اگر غلظت مواد از حد مشخصی فراتر رود مرکز  -3

 هستند دفع برای --------- دارای مهرگان بی بیشتر -4

  دارند ------- نام به روده به متصل دفعی سامانۀ حشرات -5

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
 ماهی آب شیرین  -الف                                               همه مهره داران-1

 ماهی غضروفی  -ب                                          غدد راست روده ای -2

 نزدیک چشم  -ج                                                      غدد نمکی -3

 آمیب  -د                                              واکوئول انقباضی  -4

 پارامسی  -و                                        آبشش سخت پوستان  -5

 کلیه  -ی                                                                        

 انتشار ساده  -ه                                                                         

 

5/2 

 زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. های چهارگزینه ای از پرسش 5

 محل اتصال لوله های مالپیگی در ملخ کجاست ؟-1

 راست روده  -4          روده  -3    کیسه های معده   -2            معده-1

 

 رسوب اسید اوریک کدام دستگاه بدن را درگیر می کند ؟  -2

 دستگاه گردش خون  -4دستگاه تنفسی    -3دستگاه تناسلی     -2ستگاه اسکلتی    د-1

 

 ماهیچه کدام قسمت با بقیه قسمت ها متفاوت است  -3

 بنداره خارجی میزراه  -4پیلور    -3بنداره داخلی میزراه    -2بنداره داخلی مخرج     -1
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 دو وظیفه چربی اطراف کلیه ؟ -1

 رد؟لگنچه چیست و چه نقشی دا-2

 دو قسمت قیفی شکل در کلیه ؟  -3

 تعریف بازجذب ؟ -4

 مثانه چیست و چه نقشی دارد ؟ -5

 چرا دیابت بی مزه نیازمند توجه جدی است ؟ -6

 نفریدی چیست؟  -7
 
 

7 

 قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.شکل زیر برش طولی کلیه است. .1  7

  

 

 

 را نام گذاری کنید  7تا  1شماره 

 چه شکی را نشان می دهد ؟  8شماره 
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 گروه آموزشی دکتر دنا 
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 دارد مهمی نقش کلیه موقعیت حفظ در یکند م محافظت ضربه از را کلیه اینکه بر عالوه کلیه، اطراف یچربدو وظیفه چربی اطراف کلیه ؟ -1

 .کند ترک را کلیه تا شود می هدایت میزنای به و وارد آن به شده، تولید ادرار .اردد قیف به شبیه ساختاری لگنچه، رد؟لگنچه چیست و چه نقشی دا-2

 بومن کپسول  –لگنچه دو قسمت قیفی شکل در کلیه ؟  -3

 م وارد خون به ترتیب این به و جذب دوباره ای، دورِلوله های مویرگ طریق از مواد این .ردندبازگ خون به باید دوباره مفید موادتعریف بازجذب ؟ -4

 می گویند  بازجذب را فرایند این .یشوند

 یکندم ذخیره موقتاً را ادرار که ای ه ماهیچ است ای هکیس مثانه،مثانه چیست و چه نقشی دارد ؟ -5

 ها یون و آب توازن زدن برهم علت به چرا دیابت بی مزه نیازمند توجه جدی است ؟ -6

 .شود می انجام آن طریق زا دفع و باز بیرون به منفذی با که است ای ه لولنفریدی چیست؟  -7
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