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سواالت

بارم

الف -درستي يا نادرستي هر يك از عبارتهاي زير را با نوشتن كلمات درست و غلط بدون ذكر دليل 1.5
مشخص كنيد:
 .aاگر غلظت مايع اطراف ياختهها رقيقتر از ياختهها باشد ممكن است به ورود بيش از حد آب به
ياخته منجر شود.
 .bهمايستايي از ويژگيهاي اساسي بسياري از موجودات زنده است.
 .cبسياري از بيماريها در نتيجه برهم خوردن همايستايي پديد ميآيند.
 .dبه علت موقعيت قرارگيري و شكل كبد ،كليه راست قدري پايينتر از كليه چپ واقع است.
 .eعلت اصلي نارسايي كليه ،افتادگي نسبي از موقعيت خود است.
 .fدر برش طولي كليه ،دو ناحيه مشخص ديده ميشود ،بخش قشري و بخش مركزي.
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ب -جاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد:

1.5

-aهم ساختار كالفك و هم ساختار كپسول بومن براي  ....................متناسب شده است.
 – bدر تراوش مواد براساس  ....................وارد گرديزه ميشوند.
 – cبه علت وجود ريز پرزهاي فراوان در  ....................مقدار مواد بازجذب شده در اين قسمت از
گرديزه ،بيش از ساير قسمتها است.
 –dبعضي از سموم ،داروها و يونهاي هيدروژن و  ....................اضافي به وسيله ترشح دفع ميشوند.
 – eادرار پس از ساخته شدن در كليه ،از طريق ميزناي به  ....................وارد ميشود.
 – fدر محل اتصال مثانه به ميزراه .................... ،قرار دارد.
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ج -پاسخ كوتاه دهيد:
-aبه چه علت در لوله پيچخورده نزديك ،مقدار مواد بازجذب شده در اين قسمت بيشتر از ساير
قسمتها است.
 – bنام دو ماده دفعي كه از طريق عمل ترشح دفع ميشوند را بنويسيد؟
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 –cنام لوله ارتباطدهنده بين كليهها و مثانه چه نام دارد؟
 – dانعكاس تخليه ادرار به دو عامل بستگي دارد يكي بيروني و يكي دروني آن دو را نام ببريد.
 – eكدام بنداره ميزراه را از نوع ماهيچههاي صافاند؟
 –fفراوانترين ماده دفعي آلي در ادرار ،چيست؟
 – gآمونياك براي تبديل شدن به اوره با چه مادهاي بايد تركيب شود؟
 – hنام مولكولي كه براي تأمين انرژي در ماهيچهها ذخيره شده است چيست؟
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1.5

د-سؤاالت تستي
-aماده دفعي نيتروژندار در ملخ و پروانه مونارك به ترتيب عبارت است از:
 .1اوره – اوريك اسيد

 .2اوريك اسيد – اوره

 .3اوره – اوره

 .4اوريك اسيد – اوريك اسيد

 -bكليه دوزيستان مشابه  ...................است .مثانه اين جانوران محل ذخيره  ............و .............است.
 .2ماهيان استخواني – آب  -سديم

 .1ماهيان غضروفي – آب  -سديم

 .4سفره ماهي – آب  -يونها

 .3ماهي حوض – آب  -يونها

 -cمواد زائد نيتروژنداري كه توسط  ...................دفع ميشود ،از تغيير  ...................حاصل شدهاند.
 .1فيل – اوره

 .2سنجاقك – آمونياك

 .3كبوتر – اوريك اسيد

 .4پالناريا – آمونياك

 -dبا فرض اينكه آنزيمهاي هيدروليزكننده  ATPدر كليههاي انسان ،غيرفعال شوند ................... ،به
طور كامل متوقف ميشود.
 .1ترشح

 .2تراوش

 .3بازجذب

 .4تشكيل ادرار

 -eاگر به برگ گياه گندم دست بزنيم ،زبري آن را احساس مي كنيم كه به علت وجود ..................
است.
 )1پكتين

 )2ليگنين

 )3سيليسي

 )4سلولز

-fمحل ذخيره ي رنگدانه در كدام مورد با بقيه متفاوت است؟
 )1برگ كلم بنفش

 )2ميوه ي گوجه فرنگي رسيده

 )3ريشه ي هويج

)4برگ هاي پائيزي
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ه-نام گذاري كنيد:

6

و -پاسخ بلند:

2

الف

د

ج

ب

-aنقش كرك ها در فرو رفتگي هاي غار مانند برگ خرزهره چيست؟

-bوجود تركيبات پلي ساكاريدي در واكوئل هاي گياهان مناطق خشك چه اهميتي براي آنها دارد؟
توضيح دهيد؟

-cبراي رنگ آميزي برش هاي گياهي در آزمايشگاه از چه موادي استفاده مي شود؟كامل توضيح
دهيد؟
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-dمريستم نخستين ساقه چگونه تشكيل مي شود؟
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مقدار بافت آوند چوبي در ساقه هاي چوبي شده به مراتب بيشتر از بافت آوند آبكش است .اين وضع
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چه اهميتي براي گياه دارد؟
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تفاوت سلول هاي نگهبان روزنه با ساير سلول هاي اپيدرمي چيست؟
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موفق باشید
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