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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
 کلیه اندامی دایره ای شکل است. .1

 نتیجه برهم خوردن هم ایستایی به وجود می آید. بسیاری از بیماری ها در .2

 قاعده هرم های کلیه به سمت قشری است. .3

 خون از طریق سرخرگ آوران کالفک را ترک می کند. .4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 خون( است.-منشا ادرار از ) لنف .1

 سیاهرگ( ختم نمی شود. -کالفک به ) سرخرگ .2

 ح بازجذب را افزایش می دهند.پرزها( سط -پرزها)ریز  .3

 اده معدنی( در بدن انسان اوره است.م -فراوانترین )ماده آلی .4

 لوب ( است. -نام دیگر کالفک)گلومرول .5
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 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

 است. پرده شفاف به نام....................... اطراف کلیه را احاطه کرده .1

 لگنچه ساختاری شبیه به.................. دارد. .2

 مواد ادرار به دو دسته ...................... و....................... تقسیم می شوند. .3

 .......................... است.پیشرفته ترین سامانه دفعی در بی مهرگان .4
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 را بنویسید)دوواژه اضافی است(. عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن 4
 بندارهآ.                                                    زیرنهنج .1

 حرکات دودیب. زیر مغزی                                                 .2

 هیپوتاالموسج.                                           اسفنکتر      .3

 آنژیوتانسیند.                                        کپسول بومن  .4

 هیپوفیزه.                                          دیواره میزنای .5

 سنگفرش یک الیهی.                                                              

 سترونوآلدو.                                                              
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 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 بنداره داخلی میزراه چه نوعی است؟ .1

 ادیو غیر ار ماهیچه مخططد(        ماهیچه مخطط و ارادیج(        ماهیچه صاف و غیر ارادیب(       ماهیچه صاف و ارادیالف( 

 ....................... از کلیه ها محافظت می کند. .2

 همه مواردد(              بافت چربیج(            کپسول کلیهب(                 دنده هاالف( 

 غدد شاخکی در کدام موجودات وجود دارد؟  .3

 ملخد(            میگو ج(          سفره ماهیب(      کوسه الف(

 کریچه انقباضی در کدام جاندار وجود دارد؟ .4

  خرچنگد(         پالناریاج(       رم خاکیکب(    پارامسیالف( 

 رنین باعث ترشح کدام هورمون می شود؟ .5

 همه مواردد(         آنژیوتانسینج(         آلدوسترونب(      کورتیزولالف( 

 نوکلئوتیدها چه ماده ای می باشد؟حاصل تجزیه آمینو اسید ها و  .6

 آمونیاکد(          کراتینین ج(         یون هیدروژنب(         ومآمونیالف( 
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 چرا کلیه راست قدری پایین تر از کلیه چپ است؟ .1

 راه ارتباط رگ های اعصاب با کلیه از کدام قسمت می باشد؟ .2

 است؟ نام ببرید:نفریدی چند نوع  .3

 ماده دفعی که به صورت بلورهای جامد دفع می شود چه نام دارد؟ .4

 کلیه در پرندگان و پستانداران ، متناسب با واپایش چه چیزی است؟ .5

 ماهیچه های دیواره مثانه از چه نوعی است؟ .6

 پودوسیت به چه معنایی است؟ .7
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 را نام گذاری کنید.قسمت های مشخص شده شکل زیردر  .1  7

A                                                                                                                ............:                                     

B..................: 

C                                           .................:                                

D...................: 

E...................:    

 

 

  گی در ارتباط با گردیزه را نام ببرید:دو شبکه مویر . 2
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 زیر را کامل کنید. ی خالیاجاه 8

 نخستین مرحله تشکیل ادرار چه نام دارد؟......................... .1

 ؟..............................در تولید ادرار کدام فرآیند به انرژی بیشتری وابسته است .2

 باعث دیابت بی مزه می شود:....................هورمونی که عدم ترشح آن  .3

 ........................................................ ؟کدام ماهیان آب زیادی نمی نوشند .4

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید  9

 وظایف کلیه هار ا نام ببرید: .1

 کپسول بومن چیست؟ .2

 ببرید:فرآیند تشکیل ادرار دارای چند مرحله است؟ نام  .3

 کدام موجودات نمک اضافی را به صورت قطره های غلیظ دفع می کنند؟ .4
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 بارم تشریحی پاسخنامه ردیف

 رست دنا .1 1

 درست .2

 درست .3

 درستنا .4
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 خون .1 2

 سیاهرگ .2

 ریز پرزها .3

 ماده آلی .4

 گلومرول .5
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 کپسول کلیه .1 3

 قیف .2

 آلی -معدنی  .3

 متانفریدی .4
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 ج .1 4

 ه.2

 آ .3

 ی .4

 ب .5
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 ب .1 5

 د.2

 ج .3

 الف.4

 ب.5

 د .6
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 به علت موقعیت قرار گیری و شکل کبد.1 6

 ناف کلیه .2 

 متانفریدی -دو نوع: پروتونفریدی  .3

 اوریک اسید .4

 واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنهاست. .5

 ماهیچه صاف.6

 یاخته پادار .7
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A                  :شبکه دور لوله ای                               

                 B :سیاهرگ                                     

                 C :سرخرگ وابران                            

               D :سرخرگ آوران 

                E :کالفک 

 دور لوله ای –گلومرول)کالفک(  . 2
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 تراوش.1 8

 ترشح .2

 ضد ادراری.3

 ماهیان آب شیرین .4

 

1 

 دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار –حفظ تعادل اسید و باز یون  –حفظ هم ایستایی  .1 9

 ابتدای گردیزه شبیه به قیف است و کپسول بومن نام دارد. .2

 باز جذب و ترشح -سه مرحله: تراوش 3.        

 ابانیپرندگان دریایی و بی -برخی خزندگان. 4      
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