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25/1  درستی یا وادرستی مًارد سیز را مشخص کىیذ . 
ن ایستبیی هٌدز ضَد .الف( تغییز در هَقؼیت اًذام ّب هی تَاًذ بِ اس بیي رفتي ّ  

آٍراى است .سزخزگ  اس ة( قغز سزخزگ ٍابزاى بیطتز  

 ج( دیَارُ بیزًٍی کپسَل بَهي بزخالف دیَارُ درًٍی آى اس خٌس سلَل پَضطی است .

 د( در سخت پَستبى هَاد دفؼی ًیتزٍصى دار اس عزیق غذد ضبخکی دفغ هی ضَد .

ٍ رگ ّبی خًَی ارتببط تٌگبتٌگی ٍخَد دارد. ُ( هٌطب ادرار خَى است ٍ بٌببزایي بیي گزدیشُ  

1 

جا َای خالی را تا کلمات مىاسة پز کىیذ    2  
 الف( کطیذگی دیَارُ هثبًِ ببػث تحزیک .................... ٍ فزستبدى پیبم ػصبی بِ .................... هی گزدد .

.دفغ هی ضَد گزدد بِ ّوزاُ هَاد دفؼی تَسظ ...................ة( در پبراهسی ، آبی کِ اس عزیق ................. ٍارد هی   

ارتببط بزقزار هی کٌٌذ . ج( رگ ّب ، ......................... ٍ هیشًبی بب گذر اس ًبف کلیِ بب کلیِ   

 د( در فبصلِ بیي ّزم ّب اًطؼبببتی اس .................بِ ًبم ستَى ّبی کلیِ دیذُ هی ضَد .

  ٌّگبم خطک ضذى هحیظ در دٍسیستبى حدن هثبًِ .................. هی یببذ ٍ در ًْبیت غلظت خَى .................... هی یببذ .بِ  ُ(

2 

75/0  الف( خٌس کپسَل اعزاف کلیِ اس کذام ببفت است ؟ 

 ة( ًقص چزبی اعزاف کلیِ را بٌَیسیذ .
 

3 

5/0 در تطزیح کلیِ گَسفٌذ چگًَِ هیشًبی را اس سزخزگ ٍ سیبّزگ تطخیص هی دّین ؟    
 

4 

 الف( ضبکِ هَیزگی دٍر لَلِ ای اعزاف کذام بخص ًفزٍى تطکیل ضذُ است ؟ 1

 ة( کذام ػَاهل هبًغ اس خزٍج پزٍتئیي ّبی خًَبة بِ داخل کپسَل بَهي در عی تزاٍش هی ضًَذ؟
  

5 

75/0  در شکل مقاتل  

 
را ًبهگذاری کٌیذ. 2الف( ضوبرُ   

چیست؟ 5ة( خٌس ضوبرُ   

 ج( تزاٍش اس عزیق کذام ضوبرُ اًدبم هی گزدد ؟

6 

75/0 ببسخذة هَاد در کذام قسوت ًفزٍى بیطتز صَرت هی گیزد ؟ چزا ؟ الف(   

 ة( ببسخذة کذام هبدُ بِ صَرت غیز فؼبل است ؟
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25/1 صَرت هی گیزد ؟الف( تزضح در کلیِ ّب بیي چِ بخص ّبیی    

 را بِ هحذٍدُ عبیؼی آى بزهیگزداًٌذ ؟   خَى کبّص یببذ کلیِ ّب چگًَِ    ة( اگز 
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 الف( کذام سبختبر در هثبًِ هبًغ اس ببسگطت ادرار بِ هیشًبی هی گزدد ؟ 1

 ة( چزا در ًَساداى تخلیِ ادرار بِ صَرت غیز ارادی صَرت هی گیزد ؟
 

9 

تدشیِ کذام هَاد در بذى تَلیذ هی ضَد؟الف( آهًَیبک اس  1  

 ة( آهًَیبک در کدب )کذام اًذام( ٍ چگًَِ بِ اٍرُ تبذیل هی گزدد ؟
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25/1  هی گزدد را ًبم ببزیذ .    الف( هَلکَلی کِ در هبّیچِ ّب ببػث تَلیذ  

 سٌگ کلیِ چگًَِ ایدبد هی ضَد ؟ یة( بیوبر

 چیست؟ ًقزسج( ػالئن بیوبری 
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25/1  الف( کذام ػبهل ببػث تحزیک گیزًذُ ّبی اسوشی سیز ًٌْح هی گزدد ؟ 

رهَى ضذ ادراری چیست ؟َة( ًقص ّ  

 ج( اگز فطبر خَى در کلیِ ّب کبّص یببذ پبسخ کلیِ ّب چیست ؟ 
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25/1  الف(دفغ ًیتزٍصى اس پالًبریب اس چِ عزیقی صَرت هی گیزد ؟ 

 اس هٌفذ ادراری اس چِ قسوت ّبیی خوغ آٍری ضذُ است ؟ة( در کزم خبکی هبدُ دفؼی خبرج ضذُ 

 ج(  سبهبًِ دفؼی ًزم تٌبى را ًبم ببزیذ .
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 تا تًجٍ تٍ شکل مقاتل تٍ سًاالت سیز پاسخ دَیذ 1

 
 الف( ایي سبهبًِ دفؼی در کذام گزٍُ اس خبًَراى دیذُ هی ضَد ؟

چِ ًبم دارد ؟ 2ة( ضوبرُ   

تخلیِ هی ضَد ؟بِ کدب  2ج( هحتَیبت ضوبرُ   

هی ضَد؟ 2د( اسیذ اٍریک بب چِ فزایٌذی ٍارد ضوبرُ   
  

14 

 الف( ًقص غذد راست رٍدُ ای در هبّیبى غضزٍفی چیست؟ 1

صَرت هی گیزد؟ ّب در هبّیبى آة ضَر دفغ یَى اس عزیق کذام اًذام ة(  

15 

بٌَیسیذ .الف( سبس ٍ کبر هبّیبى آة ضیزیي بزای هقببلِ بب ٍرٍد آة بِ بذى را  1  

 ة( پزًذگبى دریبیی کِ آة دریب یب غذای ًوک دار هصزف هی کٌٌذ ًوک اضبفِ را چگًَِ دفغ هی کٌٌذ ؟
 

16 

.در َز جملٍ یکی اس عثارات داخل پزاوتش را اوتخاب کىیذ  1  

هخغظ ( دیَارُ هثبًِ را هٌقبض هی کٌذ . –الف( ًخبع بب فزستبدى پیبم ػصبی بِ هثبًِ ، هبّیچِ ّبی ) صبف   

 –پتبسین( هی ضَد ٍ بِ دًببل آى ببسخذة آة ًیش)افشایص  –رهَى آلذستزٍى بب اثز بز کلیِ ّب ، ببػث ببسخذة ) سذین َة( ّ

 کبّص ( هی یببذ.

اس ( کلیِ ّب هحبفظت هی کٌٌذ .بخطی  –ج( دًذُ ّب اس )توبم   
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سًاالت سیز پاسخ دَیذ .تا تًجٍ تٍ شکل مقاتل تٍ  1  

 
را ًبهگذاری کٌیذ . 9ٍ  6الف( ضوبرُ   

 ة( کذام ضوبرُ سبختبری قیف هبًٌذ دارد ؟

 ج( کذام ضوبرُ ادرار را اس کلیِ خبرج هی کٌذ ؟
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 ّز یک اس خوالت سیز هزبَط بِ کذام فزایٌذ تطکیل ادرار است؟ 1

عثارت   تزايش تاسجذب تزشح  

گزدیشٌ مًاد مفیذ را تٍ سمت خارج گزدیشٌ رَا می کىىذ .یاختٍ َای دیًارٌ      

  .ویزيی السم تزای خزيج مًاد تًسط فشار خًن تامیه می شًد   

 سمًم ي داري َا اس ایه طزیق دفع می گزدوذ.   

 در تیشتز مًارد تٍ صًرت فعال ي ممکه است تزای تزخی مًاد تٍ صًرت غیز فعال صًرت گیزد.    
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