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پاسخ

رديف
گزينهي ( )3صحیح میباشد.
1

آمونیاک مادهاي معدنی است ولی اوره و اوريک اسید مواد آلیاند ،چون در ساختار خود کربن دارند .کوسه اوره ،ولی سسک ،اوريک اسید دفع
میکند ،سمیت اوريک اسید کمتر از اوره است.
گزينهي ( )3صحیح میباشد.
اسكلت داخلی غضروفی در مهرهدارانی نظیر ماهیان غضروفی ديده میشود .در ماهی دفع اوريک اسید وجود ندارد.

2

بررسی ساير گزينهها:
گزينهي ( :)1پرندگان اوريک اسید دفع میکنند و فاقد اسكلت خارجی از جنس کیتین هستند.
گزينهي ( :)2شته حشرهاي است که با خرطوم خود از آوند آبكش شیرهي پرورده را میمكد .حشرات ،اوريک اسید دفع میکنند.
گزينهي ( :)4زنبور نر هاپلوئید است و جزء حشرات میباشد که اوريک اسید دفع میکنند.
گزينهي ( )1صحیح میباشد.
دو ديوارهي نفوذپذير يعنی ديوارهي مويرگ و ديوارهي کپسول بومن بین خون و حفرهي درون کپسول بومن وجود دارد.
بررسی ساير گزينهها:
گزينه ي ( :)2هم ديواره ي کپسول بومن و هم ديواره ي مويرگ از بافت پوششی يک اليه (ساده) پوشیده شده اند که براي انجاام تباادالت مناسا

3

است.
گزينه ي ( :)3سورفاکتانت از برخی سلول هاي ديواره ي کیسه هاي هوايی (خانه هاي ششی) ترشح می شود که از بافات پوششای ياک الياه تشاكی
شدهاند.
گزينه ي ( :)4در حالت طبیعی آمونیاک که بسیار سمی است (سمی ترين ماده ي زائد نیتروژن دار) با تراوش عبور نمیکند زيرا آمونیاک به ماوادي
که کمتر سمی هستند نظیر اوره و اوريک اسید تبدي میشود.
گزينهي ( )4صحیح میباشد.
همهي موارد صحیحاند.
بررسی موارد:

4

الف -ماهیچه هاي ديواره ي میزراه و اسفنگتر داخلی از نوع صاف (دوکی شك ) و ماهیچاه ي اسافنگتر خاارجی از ناوع مخطا (چناد هساته اي)
هستند.
ب -ورود ادرار به مثانه با واسطهي حرکات دودي شك ماهیچههاي صاف ديوارهي میزناي صورت میگیرد.
ج -همهي بخشهاي نفرون نظیر کپسول بومن ،لولهي خمیدهي نزديک ،لولهي هنله و لولهي خمیدهي دور با شبكههاي مويرگی در ارتباطاند.
د-



H

هم در اثر تراوش و هم در اثر ترشح وارد نفرون میشود.

گزينهي ( )2صحیح میباشد.
5

ترشح پنیسیلین به لولهي پیچخوردهي دور به روش انتقال فعال و با مصرف انرژي صورت میگیرد و اين همان روشی است که پتاسایم باه هنگاام
پتانسی استراحت وارد نورون میشود ،اما ساير موارد ،همگی به روش انتشار صورت میگیرد.

گزينهي ( )1صحیح میباشد.
برخی مواد عالوه بر تراوش میتوانند از طريق ترشح نیز دفع شوند اين مواد براي ترشح بايد از سرخرگ وابران رد شده و خود را باه شابكهي دوم
6

مويرگی برسانند:

گزينهي ( )2صحیح میباشد.
بازجذب مواد معدنی در نفرون همانند جذب آنها در روده به صورت فعال و غیرفعال است.
7

8

گزينهي ( )1صحیح میباشد.
هر مادهاي که در کلیه عالوه بر تراوش ،با ترشح هم دفع شود ،میزان دفع آن در ادرار میتواند بیش تر از تراوش باشد.
گزينهي ( )2صحیح میباشد.

9

بازجذب آمینواسیدها و گلوکز فق در لولهي پیچخوردهي نزديک انجام میشود .لولاهي پایچ خاوردهي نزدياک در بخاش قشاري کلیاه قارار دارد .در ضامن
تیروزين نوعی آمینواسید است که در ساختار هورمونهاي تیروئیدي وجود دارد.

گزينهي ( )3صحیح میباشد.
11

بازجذب در نفرون و لوله ي جمع کننده ي ادرار صورت مای گیارد .در لولاه ي جماع کنناده بازجاذب اوره NaCl ،و آب صاورت مای گیارد اماا
بازجااااااذب


HCO3

فق در لولهي پیچخوردهي دور و نزديک رخ میدهد.

مسؤولیت صحت کلیه سوالها به عهده دبیر محترم میباشد.

