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1

درستی يا نادرستی هر يك از عبارتهاي زير را با نوشتن كلمات درست و غلط بدون ذكر

بارم
2

دلیل مشخص كنید:
-1غشاي پایه گلومرولها نسبت به غشاي پایه بقیه مویرگها پنج برابر ضخیمتر است.
-2قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران در بخش گلومرول میباشد.
-3یاختههاي دیواره بیرونی کپسول بومن از نوع بافت پوششی ساده سنگفرشی است.
-4پودوسیتهاي کالفك ،از رشتههاي کوتاه و پا مانند فراوانی تشكیل شده است.
-5سامانه دفعی در پالناریا از نوع پروتونفریدي و در کرم خاکی از نوع متانفریدي است .
-6سامانه دفعی در همه سختپوستان مثل میگو و خرچنگ از طریق غدد شاخكی است .
-7سامانه دفعی همه مهرهداران از جمله کوسهها ،کلیهها میباشند .
-8در ماهیان دریایی برخی از یونها از طریق آبشش و برخی از طریق کلیه به صورت ادرار
غلیظ دفع میشوند.
2

جاي خالی را با كلمه مناسب پر كنید:
-1کمبود آب و اکسیژن و  . . . . . . . . .از جمله مواردي اند که ادامه حیات را تهدید می کنند.
-2دستگاه دفع ادرار در حفظ تعادل آب،اسید،باز،یون ها و نیز دفع  . . . . . . . .و مواد . . . . . . .
 .نقش اساسی دارد.
-3کپسول کلیه،مانعی در برابر نفوذ  . . . . . . . .به کلیه ایجاد می کند.
-4رگهاي خونی و لنفی ،اعصاب و  ....................با گذر از ناف کلیه ،با کلیه ارتباط برقرار
میکنند.
-5قاعده هرمهاي کلیه به سمت بخش قشري و رأس آنها به سمت  ....................است.
-6در فاصله بین هرمها ،انشعاباتی از بخش قشري به نام  ....................دیده میشود.
-7در هنگام تشریح کلیه گوسفند ،با یك برش طولی در  ....................کلیه ،آن را باز میکنند.

2

3

2

به سؤاالت تستی زير پاسخ دهید.
-1گزینه نادرست کدام است؟
الف -هر هرم و ناحیه قشري مربوط به آن را یك لپ کلیه مینامند .
ب -در فاصله بین هرمها ،انشعاباتی از بخش قشري به نام ستونهاي کلیه دیده میشود .
ج -در برش عرضی کلیه ،سه ناحیه مشخص دیده میشود که از بیرون به درون عبارتند از:
بخش قشري ،بخش مرکزي و لگنچه.
د -میزناي از قسمت ناف کلیه خارج و به مثانه میرود .
-2در کلیهها دو بخش تیغی شكل وجود دارد یكی از آنها  ............و دیگري ............میباشد .
ب -کپسول بومن – لپ کلیه

الف -کپسول بومن – لگنچه

د -کپسول بومن – قوس هنله

ج -لگنچه – لپ کلیه

 -3چربی اطراف کلیه دو وظیفه مهم دارد یكی  ...................و دیگري ..................
الف -ذخیره انرژي براي کلیه – محافظت در برابر ضربه
ب -محافظت در برابر ضربه – حفظ موقعیت کلیه
ج -حفظ موقعیت کلیه – ذخیره انرژي براي کلیه
د -جلوگیري از تاخوردگی میزناي – ذخیره انرژي براي کلیه
-4چند مورد از موارد ذیل نقش حفاظتی براي کلیه محسوب میشوند .
.1کپسول کلیه . 2دندهها

4

. 3چربی اطراف کلیه

.4جایگاه کلیه . 5ستونهاي کلیه

. 6هرمهاي کلیه

الف 1 -مورد ب  3 -مورد

ج 4 -مورد

نام گذاري كنید:

د –  5مورد
2

5

با رسم طرحی ساده مکانیسم انعقاد خون را (در خون ريزي هاي نسبتاً شديد) شرح دهید؟

1.5

6

سامانه گردش خون در ماهی قزل آال را با سامانه گردش خون در عقاب با يکديگر

2.5

مقايسه كنید؟

7

فعالیت:

3

-1به نظر شما چرا در انسان و بسیاري از پستانداران ،گویچه هاي قرمز ،هسته و بیشتر اندامك
هاي خود را از دست می دهند؟
-2چرا غشاي گویچه هاي قرمز در دو طرف ،حالت فرورفته دارد؟
 -3محصور بودن هموگلوبین در غشاي گویچه هاي قرمز چه اهمیتی دارد؟
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