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5/1 
 .در مورد كليه ها بنويسيد

 هكلي اطراف چربي نقش ج)      هب) نقش پرده شفاف اطراف كلي نالف) محل قرار گرفت
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 .قرار دارداز كليه چپ ......................جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. الف) كليك راست 
 .عبور مي كنند......................و ......................ب) از ناف كليه 

 .است......................ج) جنس پرده شفاف اطراف هر كليه از 
 .كند...................... دچار د) تحليل رفتن بيش از حد چربي اطراف كليه ها، ممكن است كليه ها را 
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 .در مورد موارد زير توضيح دهيد
 ؟هاي گرديزه را در بر ميگيرد بخش امكدالف) شبكه مويرگي دور لوله،  

 ؟دارد مويرگي هاي  ب) كالفك چه تفاوتي با ساير شبكه
  گيرد؟ ج) تراوش و بازجذب در كدام بخش گرديزه صورت مي

 .بنويسيد را مويرگي د)اهميت شبكه دوم 
 ؟چيست كالفك ه) 
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75/0 
 ؟چرا كليه؟ يا در سياهرگ  است بيشتر كليه سرخرگ در نسبي طور به ها كليه از دفع مواد زايد قابل
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 .پاسخ كوتاه دهيد
 ؟الف) اگر پروتئيني بتواند از منافذ كالفك عبور كند چرا نمي تواند به كپسول بومن وارد شود 

 ؟كند مي پيدا افزايش كالفك رنگهاي موي ب) چرا فشار تراوشي در 
 ؟ج) چرا فاصله بين ديواره گرديزه و كالفه تقريباً از بين رفته است

  ه)ماهيچه هاي ديواره ميزناي از چه نوعي هستند؟
 ؟شود و)انعكاس تخليه مثانه با فعاليت چه نوع گيرنده هايي آغاز مي

 ؟ز)پيام عصبي مغزي در هنگام تخليه مثانه بر كدام اسفنگتر مجراي خروج ادرار موثر است
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 .سه نوع ماده دفعي نيتروژن دار در انسان را نام ببريد
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  محل ترشح و نقش آنزيم رنين را در تنظيم آب پالسما بنويسيد.
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 جاهاي خالي را پر كنيد.

 
 ترشح ميشود.......................الف هورمون ضد ادراري از 

 است.......................) ديابت بي مزه به علت ترشح نشدن ب
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 .ير را مشخص كنيددر تنظيم آب پالسما علت موارد ز
 جالف) تحريك گيرنده هاي اسمزي در زير نهن 

 نب) كاهش فشار خون در سرخرگ آورا
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 صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد.

 شود. الف) افزايش قدرت و آوران سبب ترشح رنين مي 
 شود ب) كاهش سديم خون باعث ترشح آلدوسترون مي 

 ج) هورمون ضد ادراري از غده زير مغزي پسين ترشح مي شود.

 د) افزايش مقدار آب پالسما باعث تحريك هاي اسمزي در زير نهنج مي شود. 
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 .غدد شاخكي در چه جانوراني وجود دارد؟ نقش آن را بنويسيد
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 .سيستم دفعي جانوران زير را بنويسيد

 نعنكبوتيا    تحشرا   ننرم تنا 
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 .ورود مواد زير به لوله مالپيگي را بنويسيدترتيب 
 رج: يون هاي پتاسيم و كل  دب: اوريك اسي  بآ الف: 
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 .صحيح يا غلط بودن هر يك از جمالت زير را مشخص كنيد
 .ها از ياخته ها به لوله مالپيگي ترشح مي شوديون الف: در حشرات،  
 .مي شود  ب:، مواد دفعي از حفره عمومي به غدد شاخكي تراوش 

 .ج:در پروتونفريدي مايعات از ياخته هاي شعله اي به فضاي بين ياخته اي وارد ميشود
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 .به دو سوال زير پاسخ كوتاه دهيد

 .الف: كليه مهره داران را از نظر ساختار و عملكرد مقايسه كنيد 
 ؟ب: در سفره ماهي محلول نمك چگونه دفع ميشود
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 موفق باشيد


