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انتقال کدام ماده در کلیه حتی بدون صرف انرژي هم امکان پذیر است؟ - 1

گلوکز آب

نوع فعالیت کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است؟ - 2

اسفنگتر خارجی میزراه اسفنگتر داخلی میز راه دیوارة مثانه   دیوارة میزناي

به مرحله اي که مواد مفید خارج شده از کپسول بومن، دوباره به خون برمی گردند، مرحلۀ ................ گفته می شود. - 3

تخلیه ترشح بازجذب تراوش

کدام یک سدي در برابر پروتئین هایی است که از منافذ مویرگ هاي کالفک عبور کرده اند؟    - 4

غشاي پایه دیوارة درونی کسپول بومن غشاي پایه مویرگ هاي کالفک  

یاخته هاي دیوارة بیرونی کپسول بومن یاخته هاي پا دار  

در داخل یاخته هاي ریز پرز دار لوله ي پیچ خورده نزدیک، اندامک ................. براي تأمین ................. به تعداد زیادي وجود دارد. - 5

دستگاه گلژي -  شبکه ي آندوپالسمی - پروتئین میتوکندري -  ریبوزوم - پروتئین

باتوجه به فرایند تشکیل ادرار، جملۀ نادرست، کدام است؟ - 6

نخستین مرحلۀ تشکیل ادرار، تراوش است که در گلومرول و کپسول بومن اتفاق می افتد.

یاخته هاي دیواره گردیزه، مواد مفید را از مواد تراوش شده می گیرند و آن ها را در سمت دیگر خود و به سمت خارج گردیزه ها رها می کنند.

به علت وجود ریز پرزهاي فراوان در لولۀ پیچ خورده نزدیک، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت، بیش تر از سایر قسمت هاست.

ترشح در جهت مخالف بازجذب و همواره به روش فعال و با صرف انرژي زیستی انجام می شود.

تجمع .................. در خون به سرعت به مرگ می انجامد.   - 7

کراتینین اوره   اوریک اسید آمونیاك  

کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟ - 8

تک تک یاخته هاي ما در محیطی مایع زندگی می کنند. 

تفاوت غلظت مایع بین یاخته اي (آب میان بافتی) و مایع درون یاخته اي باعث تفاوت فشار اسمزي بین این دو قسمت می شود. 

رقیق تر بودن غلظت مایع اطراف یاخته ها، نسبت به خود یاخته ها، تهدیدي جدي براي ادامه حیات انسان خواهد بود. 

اگر محیط داخل یاخته اي ما غلیظ  تر از محیط بین یاخته اي باشد، در اثر جذب آب زیاد ممکن است بترکد. 

کدام یک از خطرات احتمالی برنامۀ کاهش وزن شدید و سریع نیست؟ - 9

نارسایی کلیه تاخوردگی میزناي تاخوردگی گردیزه ها  افتادگی نسبی کلیه ها

کدام مورد از عبارات زیر نادرست بیان شده است؟ - 10

پردة پیوندي اطراف کلیه از ورود میکروب ها جلوگیري می کنند.    

افزایش بازجذب یون بی کربنات موجب افزایش غلظت ادرار می شود.

عامل ضربه گیر اطراف کلیه، سّدي براي ورود عوامل بیماري زا به کلیه نیز به حساب می آید.

مواد دفعی سرخرگ وابران کمتر از سرخرگ آوران است.

پردة شفافی از جنس بافت ................. به نام ................. اطراف هر کلیه را فرا گرفته و ................. است. - 11

پوششی سنگفرشی - کپسول کلیه - محافظ کلیه در برابر ضربه پوششی استوانه اي - لپ کلیه - مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه

پیوندي رشته اي - کپسول کلیه - مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه پیوند سست - لپ کلیه - محافظ کلیه در برابر ضربه

نام آزمون: زیست 10 فصل 5
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هر لَپ کلیه، شامل چه بخش هایی می شود؟   - 12

دو هرم مجاور و ستون هاي مربوط به آن هرم و ناحیۀ  قشري مربوط به آن

بخشی از لگنچه به همراه یک هرم و ناحیۀ قشري مربوط به آن قسمتی از هرم که در بخش قشري قرار گرفته

سامانۀ دفعی کدام یک قیف مژکدار دارد؟   - 13

پالناریا کرم خاکی میگو  پروانه

در سامانۀ دفعی کدام جاندار، یاخته هاي شعله اي دیده می شود؟ - 14

میگو خرچنگ پالناریا     کرم خاکی

در بسیاري از تک یاخته اي ها ................ - 15

تنظیم اسمزي به واسطۀ انتشار صورت می پذیرد. برطرف کردن نیازهاي غذایی از طریق سطح یاخته صورت می گیرد.

ساختارهاي مشخصی براي خارج کردن مواد دفعی وجود دارد. سامانۀ گردش آب مشاهده نمی شود.

کدام گزینه در مورد تصویر مقابل نادرست است؟ - 16

  به تعداد حدود دو میلیون در ابتداي ُگردیزه هاي بدن انسان سالم قرار دارد. 

 در بخش قشري کلیه قرار دارد و تا ابتداي لولۀ هنله ادامه دارد. 

جهت جریان مواد از  به سمت  به صورت یک طرفه است. 

بخش  در تشکیل ادرار نقش دارد و جز گردیزه ها نیست. 

اگر تعداد بازدم هاي فردي نسبت به حالت طبیعی کاهش یابد، ترشح یون هاي  .................. در شبکۀ مویرگی  .................. نفرون هاي کلیه او افزایش - 17
می یابد.

 - کالفک  - دور لوله اي درون کپسول بومن  اول 

چند مورد از جمله هاي زیر در مورد مرحله ي بازجذب درست است؟  - 18
الف) موادي که بازجذب می شوند، توسط مویرگ هاي دور لوله اي، وارد گردش خون می شوند. 

ب) به محض ورود مواد تراوش شده به لوله پیچ خورده نزدیک، بازجذب آغاز می شود. 
پ) ریز پرزهاي موجود در لوله پیچ  خورده نزدیک، سطح بازجذب را افزایش می دهند. 

ت) بازجذب هم با مصرف  و هم بدون مصرف  اتفاق می افتد.

اگر  خون ................. یابد، کلیه ها یون ................. را ترشح می کنند. - 19

افزایش – پتاسیم کاهش – بیکربنات افزایش – هیدروژن کاهش – هیدروژن

کدام گروه از مواد همگی به روش ترشح، از کلیه دفع می شوند؟ - 20

اوره،  بعضی از سموم،   اضافی   اضافی، بعضی از داروها،     اضافی،   اضافی

بعضی از داروها، بعضی از سموم ،     اضافی،   اضافی ، بعضی از داروها، اوره

در مورد تخلیۀ ادرار چند مورد درست است؟  - 21
الف) علت پیش رانده شدن ادرار در میزراه، حرکات کرمی ماهیچه هاي صاف دیوارة میزراه می باشد. 

ب) وقتی ادرار از طریق میزناي وارد مثانه شد، دریچه اي روي دهانۀ میزناي قرار دارد، که مانع برگشت ادرار به میزناي می شود. 
پ) مثانه، ماهیچه اي صاف و کیسه اي است که محل ذخیرة موقتی ادرار است. 

ت) بندارة داخلی میزراه، می تواند در بزرگسالی به صورت ارادي، مانع خروج ادرار شود.
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کدام یک از کالفک انشعاب می گیرد؟    - 22

سیاهرگ هاي کوچک سرخرگ آوران سرخرگ هاي کوچک سرخرگ وابران

هورمون ضد ادراري و آلدوسترون ................. یکدیگر عمل می کنند و به ترتیب بازجذب آب را ................. و ................. می دهند. - 23

همانند - کاهش - کاهش همانند - افزایش - افزایش برخالف - کاهش - افزایش برخالف - افزایش - کاهش

در ملخ براي انتقال کدام ماده به لولۀ مالپیگی انرژي مصرف نمی شود؟ - 24

اوریک اسید آب یون کلر یون پتاسیم

با توجه به سامانۀ پروتو نفریدي و متا نفریدي کدام جمله می تواند صحیح باشد؟ - 25

پروتو نفریدي، کار اصلی اش دفع آب اضافی است و مواد دفعی دیگر را کریچه هاي انقباضی دفع می کنند.

پرتونفریدي ساختار پیشرفته تري نسبت به متانفریدي دارد. 

مایعات دفعی، از حفره ي عمومی سخت پوستان به غدد شاخکی تراوش شده و از منفذ دفعی نزدیک شاخک، دفع می شوند.

سیستم دفعی در عنکبوت ها، غدد پیش رانی می باشد. 

برخی از خزندگان که غذاي نمک دار مصرف می کنند، نمی توانند .................. - 26

ساختار کلیه اي مشابه با پرندگان داشته باشند. پیچیده ترین شکل کلیه را داشته باشند.

نمک اضافه را از طریق غدد نمکی دفع کنند. ساختار کلیه اي مشابه با دوزیستان داشته باشند.

،  و  درست نشان داده است؟  ، کدام گزینه نامگذاري شکل مقابل را به ترتیب  - 27

لولۀ جمع کننده - متانفریدي - مثانه - قیف مژکدار

متا نفریدي - لوله جمع کننده - قیف مژکدار - مثانه

شبکه مویرگی - متانفریدي - مثانه - قیف مژکدار

شبکۀ مویرگی - نفریدي - قیف مژکدار - مثانه

کدام، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟ «آمونیاك ..................» - 28

همانند کراتینین در ماهیچه ها نیز تولید می شود. برخالف اوره در خارج از کبد نیز تولید می شود.

همانند فراوان ترین مادة دفعی آلی در ادرار، در ساختار خود کربن دارد. برخالف اوریک اسید از تجزیۀ آمینواسیدها نیز ایجاد می شود.

در دستگاه ادراري فردي سالم، بالفاصله پس از  ................. قطعًا  ................. می شود. - 29

حرکت ادرار در میزناي توسط حرکات کرمی – عبور ادرار از دریچۀ ابتداي مثانه، ممکن

تحریک عضلۀ مثانه توسط پیام عصبی – ادرار از مثانه به میزراه، وارد

باز شدن بندازة داخلی میزراه – ادرار پس از عبور از میزراه، از بدن دفع

ورود ادرار به مثانه – انعکاس تخلیۀ ادرار، فعال

در انسان سالم و بالغ،  .................. - 30

افزایش فشار خون می تواند منجر به افزایش صرف انرژي در یاخته هاي پوششی مکعبی گردیزه گردد.

افزایش میزان تراوش کلیوي می تواند ناشی از افزایش قطر سرخرگ وابران باشد.

کاهش دفع مواد از مویرگ هاي دور لوله اي می تواند به دلیل مسدود شدن شکاف تراوشی باشد.

کاهش مقدار مواد بازجذب شده در لولۀ پیچ خوردة نزدیک، می تواند ناشی از افزایش ریزپرزها باشد.

به طور معمول،  ................. برخالف  ................. - 31

انسان – خرچنگ، فرآیند تراوش را براي دفع مواد انجام می دهد.

انسان – کرم خاکی، داراي مویرگ خونی در اطراف بخش تولید کنندة ادرار است.

ماهیان آب شیرین – دوزیستانی که در محیط خشک هستند، به تولید حجم زیاد ادرار می پردازند.

ماهیان دریایی – ماهیان غضروفی، برخی از یون ها را به صورت محلول غلیظ دفع می کنند.
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کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟ - 32

در مویرگ هاي کالفک، الیۀ پروتئینی غشاي پایه فقط عبور مولکول هاي پروتئینی را محدود می کند.

ساختار کالفک برخالف ساختار کپسول بومن براي همۀ مراحل تشکیل ادرار مناسب شده است.   

فضاي بین یاخته ها در دیواره درونی کپسول بومن اندك می باشد.

یاخته هاي پوششی لولۀ پیچ خوردة نزدیک و دور، داراي ریزپرزهایی براي افزایش باز جذب مواد به خون هستند.

چند مورد در رابطه با هر دو نوع نفریدي صحیح است؟  - 33
الف) در انتهاي خود مثانه دارد. 

ب) توسط منفذ یا منافذي به بیرون بدن راه دارد. 
ج) براي تنظیم اسمزي در هر جانور بی مهره اي به کار می رود. 

د) توسط شبکۀ مویرگی احاطه می شود.

صفر

کدام گزینه صحیح می باشد؟ - 34

سرخرگ ورودي به کلیه از فواصل درون هرم ها عبور می کند و در بخش قشري به سرخرگ هاي کوچک تري تقسیم می شود.

بیش تر قسمت هاي بخش پایین روي لولۀ هنله، ضخیم می باشد. 

سرخرگ وابران همانند آوران فاقد انشعاب است.

بخش سیاهرگی شبکۀ مویرگی دوم در گردیزه، اطراف بخش پایین رو هنله دیده می شود. 

ساختاري حفاظت کننده از کلیه ها که در حفظ موقعیت این اندام ها نیز نقش دارد .................. - 35

در هم ایستایی نقش دارد.  همانند کپسول، در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد. 

همانند کپسول کلیه نقش ضربه گیري نیز دارد  در جلوگیري از نفوذ میکروب ها به کلیه ها نقش دارد 

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 36
«.................، در جانورانی دیده می شود که سیستم گردش خون بسته دارند و خون آن ها تحت فشار است.»

مثانه اي که محل ذخیره آب و یون هاست کلیه هایی با ساختار متفاوت اما با عملکرد مشابه

پیچیده ترین شکل کلیه که متناسب با واپایش تعادل اسمزي مایعات بدن است سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله هاي مالپیگی

هر سرخرگی که به گلومرول متصل است، .................. - 37

در دیوارة خود داراي یاخته هایی است که با ترشح موادي فعالیت بخش قشري غدة فوق کلیه را افزایش می دهند.

قطعًا داراي خونی است که میزان یون هیدروژن متصل شده به هموگلوبین گویچه هاي قرمز آن، زیاد است.

در قسمتی از کلیه قابل مشاهده است که در قاعدة لپ هاي کلیه ها قرار دارد.

پس از تبادل مواد غذایی در شبکۀ مویرگی، رگ هایی با الیۀ پیوندي و ماهیچه اي اندك ایجاد می کند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 38
«به طور معمول، هر جانور ................. که .................»

بی مهره اي- داراي گردش خون بسته است، سامانۀ دفعی متانفریدي دارد.

مهره داري- پیچیده ترین شکل کلیه را دارد، می تواند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی دفع کند.

مهره داري- می تواند آب را از طریق مثانه به خون بازجذب کند، کلیه اي مشابه ماهیان دریایی دارد.

بی مهره اي- مواد دفعی نیتروژن دار خود را از طریق سامانۀ دفعی متصل به روده دفع می کند، داراي تنفس نایدیسی است.
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کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی کامل می کند؟   - 39
«در................ برخالف ................ »

ملخ- کوسه، بخشی از دستگاه گوارش در دفع آب و یون کلر نقش دارد.

پالناریا- میگو، بیش تر دفع نیتروژن از طریق سامانۀ دفعی اصلی صورت می گیرد.

بیش تر کرم هاي حلقوي- پرندگان، تعداد زیادي مثانه دیده می شود که در دفع ادرار نقش دارد.

خزندگان، سفره ماهی ها، غددي یافت می شوند که توانایی دفع محلول نمکی غلیظ را دارند.

کدام گزینه عبارت دربارة کلیۀ یک فرد سالم صحیح است؟ - 40

هر گویچۀ قرمز موجود در سرخرگ وابران، از درون شبکۀ مویرگی اطراف لولۀ پیچ خوردة نزدیک عبور می کند.

در کالفک، خون از طریق یک سرخرگ وارد و توسط یک سیاهرگ خارج می شود.

همۀ بیماري ها، در نتیجۀ برهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند.

بخش قشري می تواند در مجاورت لگنچه قرار گیرد.

چند مورد دربارة هر ساختار قیفی شکل درون کلیه هاي انسان صحیح است؟  - 41
الف) ادرار تولید شده را دریافت می کند. 

ب) در درون یکی از لپ هاي کلیه قرار دارد. 
ج) مواد موجود در آن، وارد ساختارهاي لوله مانند می شوند. 

د) داراي شبکه اي از مویرگ هاي خونی در درون محفظۀ خود است.

در ارتباط با مسیرهاي تبادل مواد در مویرگ هاي خونی کدام گزینه صحیح است؟ - 42

براي عبور مولکول هاي آب بیش از یک روش وجود دارد.

اوره تنها براساس جریان توده اي به مویرگ وارد می شود.

آمینواسیدها همانند گلوکز با صرف انرژي از دیوارة مویرگ خارج می شوند.

هموگلوبین ابتدا با درون بري و سپس برون رانی یاخته هاي پوششی، وارد خوناب می شود.

فراوانترین ماده دفعی آلی در ادرار .................. است که در .................. از ترکیب .................. با کربن دي اکسید حاصل می شود.  - 43

اوره - کبد - آمونیاك  آمونیاك - کلیه - اوره  آمونیاك - کبد - اوره  اوره - کلیه - آمونیاك 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می نماید؟   - 44
«بخش قشري کلیۀ انسان، .................. در ساختار .................. شرکت .................. »

برخالف هرم کلیه - ستون کلیه - می کند. همانند لگنچه - هرم کلیه - نمی کند.

برخالف ستون کلیه - کپسول کلیه - می کند.  همانند بخش مرکزي - لپ کلیه - می کند.

در انسان، فراوان ترین مادة .................. در ادرار، می تواند .................. - 45

آلی - بدون صرف انرژي از شکاف هاي تراوشی گردیزه عبور نماید. معدنی - با صرف انرژي زیستی از گردیزه ها بازجذب شود.

آلی - در نتیجۀ مصرف کراتین فسفات در یاخته هاي ماهیچه هاي بدن تولید شود. موجود - تحت تأثیر هورمون مترشحه از زیرنهنج، بیشتر بازجذب شود.

در گردیزة انسان، در مرحله اي از فرایند تشکیل ادرار که  ..................، امکان  .................. وجود ندارد. - 46

مانعی براي ورود پروتئین هاي خوناب به کپسول بومن وجود دارد - تأمین نیروي الزم براي آغاز این مرحله توسط فشار خون 

مواد زائد نیتروژن دار به درون نفرون ها وارد می شوند - ورود همزمان یون هاي هیدروژن و بی کربنات به گردیزه 

گلوکز و آمینواسیدها از خون به ادرار وارد می شود - تغییر غلظت خون ورودي به سرخرگ وابران 

یاخته هاي مکعبی لولۀ پیچ خوردة نزدیک  مصرف می کنند - بازگشت اوریک اسید به خون 
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در بدن یک انسان بالغ و سالم، پس از آغاز انعکاس تخلیۀ ادرار،  ..................  - 47

با افزایش شدت انقباضات ماهیچه هاي صاف دیوارة مثانه، ادرار از مثانه به میزراه وارد می شود.

انقباض دریچۀ ماهیچه اي موجود در انتهاي میزناي، مانع بازگشت ادرار از مثانه به میزناي می شود.

با تحریک گیرنده هاي کششی دیوارة مثانه، پیام عصبی به نخاع ارسال خواهد شد. 

میزان ادرار موجود در محل ذخیره موقت ادرار، از حد معینی فراتر می رود.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 48
الف)  تجمع بلورهاي اوریک اسید در کلیه ها موجب ایجاد بیماري نقرس می شود. 

ب)  غدة فوق کلیه با ترشحات خود موجب افزایش نوعی ماده در نفرون هاي کلیه می شود. 
پ) هورمون مند ادراري و آلدوسترون می توانند تأثیرات مشابهی بر فشار اسمزي خون داشته باشند. 

ت) اندام هدف هورمون ضد ادراري و محل ترشح هورمون آلدوسترون یکسان است.

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 49
الف) کلیه اي که به کولون باالرو نزدیک تر است، از کلیۀ دیگر باالتر قرار می گیرد. 

ب) اندازة کلیۀ هر فرد، تقریبًا به اندازة مشت بستۀ او می باشد. 
پ) غدة فوق کلیۀ سمت راست در تنظیم کار کلیۀ سمت چپ مؤثر است. 

ت) رگ هاي لنفی خروجی از کلیه به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 50
می توان گفت فشار .................. از فشار .................. است. 

الف) اسمزي انتهاي سرخرگ آوران، کمتر - اسمزي ابتداي سرخرگ وابران 
ب) اسمزي ابتداي گلومرول، بیشتر - اسمزي ابتداي شبکۀ مویرگی دور لوله اي 

ج) تراوشی ابتداي سرخرگ آوران، کمتر - تراوشی انتهاي سرخرگ وابران 
د) تراوشی انتهاي سیاهرگی شبکۀ مویرگی دوم، بیشتر - تراوشی انتهاي سرخرگی شبکۀ مویرگی دوم

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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