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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
 .اند ارتباط در مایع محیط با ما های یاخته اما کنیم می زندگی خشکی در ها انسان ما گرچه-1
 .آیند یم پدید ایستایی مه خوردن برهم درنتیجۀ ها بیماری از بعضی-2

 دارند نام کلیه های هرم که شود می دیده شکل هرمی ساختار تعدادی ،و قشری  مرکزی بخش در -3

 .یکندم ترک را آن وابران سرخرگ طریق از و شودمی  وارد کالفک به آوران سرخرگ طریق از خون -4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 هنله ( مویرگ سیاهرگی وجود ندارد. لوله  –در اطراف ) لوله پیچ خورده دور  -1

 است ادرار تشکیل مرحلۀ نخستین ،بازجذب( -تراوش)-2

 ( است. کمتر  –قطر سرخرگ وابران از آوران ) بیشتر  -3

 ( دارای ریز پرز است. نزدیک  –سطح بیرونی یاخته های لوله پیچ خورد ) دور  -4

 دهد می خر بازجذب(  مخالف -) موافقجهت در ترشح -5

 

5/2 

 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3
 ترشح می کنند. ------------کاهش یابد کلیه ها یون  ----------اگر  -1

 است آن دیوارۀ ------- انقباضات نتیجۀ که میزنای، دیوارۀ ----- حرکت-2

 انجام می شود ---- صورت به مثانه تخلیۀ است، نگرفته شکل کامل طور به آنان ---- ارتباط هنوز که کودکانی و اداننوز در -3

 است------- ادرار، در آلی دفعی مادۀ نترین فراوا -4

 شود می تولید آمونیاک ،----- مانند موادی تجزیۀ نتیجۀ در-5

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
 ادرار غلیظ  -الف                                                                                   اسید اوریک-1

 ادرار رقیق  -ب                                                                               دیابت  بی مزه -2

 نقرس -ج                                                               بسیاری از تک یاخته ای ها -3

 وره ا -د                                                                                         پروانه  -4

 اسید اوریک  -و                                                                                         کوسه  -5

 غدد راست روده ای  -ه                                                                                                      

 انتشار  -ی                                                                                                      

 

5/2 

 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
 کدام یک در مورد ماهیان آب شیرین صحیح نیست ؟-1

 نوشند نمی زیادی آب معموالً -2                                 است کمتر محیط از بدن مایعات اسمزی فشار -1

 هاست آبشش در گازها تبادل و آب عبور منظور به تنها ها ماهی در دهان شدن بسته و باز -4        دفع حجم زیادی از ادرار رقیق                    -3

 

 کدام یک در مورد دوزیستان درست نیست -2

 دیواره بین دو بطن ناقص تشکیل شده است  -2        .هاست یون و آب ذخیرۀ محل دوزیستان مثانۀ-1

 شود می تر بزرگ آب بیشتر ذخیرۀ برای مثانه  و کم، ادرار فعد محیط، شدن خشک هنگام به -4س پوستی دارند       تنف -3

 

 کدام یک در مورد تک یاخته ای ها صحیح نیست؟  -3

 دفع مواد زائد در همه آنها از طریق انتشار است  -2جذب مواد غذایی در بعضی از آنها از طریق انتشار است     -1

  دفع دی اکسید کربن در همه آنها از طریق انتشار است.  -4جذب اکسیژن در همه آنها از طریق انتشار است             -3
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 سیستم دفع مواد زائد نیتروزن دار در ملخ را توضیح دهید.  -1

 دفع یون ها در ماهیان آب شور چگونه انجام می شود ؟-2

 علت دیابت بی مزه  -3

 انواع بنداره های میزراهی و نوع ماهیچه آنها  -4

 چرا بازجذب اهمیت دارد ؟ -5

 پودوسیت چیست؟ -6

 اجزای گردیزه ؟  -7
 
 

7 

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

  

 

 

 را نام ببرید 5تا  1شماره 

 چه چیزی را نشان می دهد . 6شماره 
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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

 ص   .اند ارتباط در مایع محیط با ما های یاخته اما کنیم می زندگی خشکی در ها انسان ما گرچه-1

 ری از غ  بسیا  .آیند یم پدید ایستایی مه خوردن برهم درنتیجۀ ها بیماری از بعضی-2

 غ فقط بخش مرکزی   دارند نام کلیه های رمه که شود می دیده شکل هرمی ساختار تعدادی ،و قشری  مرکزی بخش در -3

 ص   .یکندم ترک را آن وابران سرخرگ طریق از و شودمی  وارد کالفک به آوران سرخرگ طریق از خون -4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 هنله ( مویرگ سیاهرگی وجود ندارد. لوله  –لوله پیچ خورده دور در اطراف )  -1

 است ادرار تشکیل مرحلۀ نخستین ،بازجذب( -تراوش)-2

 ( است. کمتر  –قطر سرخرگ وابران از آوران ) بیشتر  -3

 ( دارای ریز پرز است.  نزدیک –سطح بیرونی یاخته های لوله پیچ خورد ) دور  -4

 دهد می خر بازجذب(  خالفم -) موافقجهت در ترشح -5
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 :جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

 ترشح می کنند. ----------هیدروژن –کاهش یابد کلیه ها یون  -------خون  PH---اگر  -1

 است آن دیوارۀ صاف ماهیچۀ انقباضات نتیجۀ که میزنای، دیوارۀ کرمی- حرکت-2

 انجام می شود ---- صورت به مثانه تخلیۀ است، نگرفته شکل کامل طور به آنان --نخاع   و مغز-- ارتباط هنوز که کودکانی و اداننوز در -3

 است-----اوره-- ادرار، در آلی دفعی مادۀ نترین فراوا -4

 شود می تولید آمونیاک ،---اسیدها، آمینو-- مانند موادی تجزیۀ نتیجۀ در-5

 

5/2 

 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 ادرار غلیظ  -الف                                                                ج                   اسید اوریک-1

 ادرار رقیق  -ب                                                              ب                 دیابت  بی مزه -2

 نقرس -ج                                                   ی            بسیاری از تک یاخته ای ها -3

 وره ا -د                                                                     و                    پروانه  -4

 اسید اوریک  -و                                                                        ه                 کوسه  -5

 غدد راست روده ای  -ه                                                                                                      

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

 صحیح نیست ؟کدام یک در مورد ماهیان آب شیرین -1

 نوشند نمی زیادی آب معموالً -2                                 است کمتر محیط از بدن مایعات اسمزی فشار -1

 هاست آبشش در گازها تبادل و آب عبور منظور به تنها ها ماهی در دهان شدن بسته و باز -4        دفع حجم زیادی از ادرار رقیق                    -3

 

  درست نیستکدام یک در مورد دوزیستان -2

 دیواره بین دو بطن ناقص تشکیل شده است  -2        .هاست یون و آب ذخیرۀ محل دوزیستان مثانۀ-1

 شود می تر بزرگ آب بیشتر ذخیرۀ برای مثانه  و کم، ادرار فعد محیط، شدن خشک هنگام به -4س پوستی دارند       تنف -3

 

 صحیح نیست؟کدام یک در مورد تک یاخته ای ها   -3

 دفع مواد زائد در همه آنها از طریق انتشار است  -2جذب مواد غذایی در بعضی از آنها از طریق انتشار است     -1

  دفع دی اکسید کربن در همه آنها از طریق انتشار است.  -4جذب اکسیژن در همه آنها از طریق انتشار است             -3
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 لوله محتوای .شود می وارد مالپیگی های لوله به آب با همراه اسید اوریکسیستم دفع مواد زائد نیتروزن دار در ملخ را توضیح دهید.  -1

 مواد همراه به روده طریق از اسید اوریک .شوند می بازجذب ها یون و آب روده، در مایعات عبور با و تخلیه روده، به مالپیگی های

 شود می دفع گوارش دستگاه دفعی

 طریق از برخی و غلیظ ادرار صورت به کلیه توسط ها یون برخی ماهیان این در دفع یون ها در ماهیان آب شور چگونه انجام می شود ؟-2

 یشوند م دفع آبشش های یاخته

 به حالتی چنین .شود می دفع بدن از رقیق ارِادر زیادی مقدارِ نشود، ترشح ادراری ضد هورمون عللی به بنا اگر؟ علت دیابت بی مزه  -3

 است معروف مزه بی دیابت

 بنداره، این از بعد .است غیرارادی و صاف ماهیچۀ نوع از دارد، نام میزراه داخلی بنداره؟ انواع بنداره های میزراهی و نوع ماهیچه آنها  -4

 است ارادی و مخطط ماهیچۀ نوع از که دارد وجود میزراه خارجی بنداره نام به دیگری بنداره

 هم بنابراین، .یگیردنم صورت دیگری انتخاب هیچ و شوند می گردیزه وارد اندازه براساس مواد تراوش، در چرا بازجذب اهمیت دارد ؟ -5

 بازگردند خون به باید دوباره مفید مواد .شوند می وارد گردیزه به آمینواسیدها و گلوکز مثل مفید مواد هم و اوره مثل دفعی مواد

 است شده تشکیل پودوسیت منا به هایی یاخته از است، تماس در کالفک با که درونی دیوارۀ  پودوسیت چیست؟ -6

 لوله پیچ حورده نزدیک  قوس هنله  لوله پیچ خورده دور اجزای گردیزه ؟  -7
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 قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.شکل زیر برش طولی کلیه است. .1  7

  

 

 

 را نام ببرید 5تا  1شماره 
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