
  

   1 شناسي زيست   

   .......................گفت در بدن انسان آمونياك  توان نمي -1
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  دهد؟ ل ادرار چه تعداد از فرآيندهاي زير رخ ميدر نخستين مرحله تشكي - 5

  شوند.  مي  الف) هم مواد مفيد مثل آمينواسيد و هم مواد دفعي مثل اوره وارد گرديزه

  گيرد.  جز اندازه مواد، صورت نمي ب) براي ورود مواد به گرديزه هيچ انتخاب ديگري به
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  ت و آب تمايل به خروج از بدن دارد. ) كمتر از آب درياس2

  شوند.  هاي آبششي وارد مي از طريق ياخته ها ) با آب دريا برابر است و يون3
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  به دو سياهرگ بزرگ بدن نقش دارند. ) در بازگرداندن لنف 4  زا نقش دارند. ) در مبارزه با بعضي از عوامل بيماري3
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  فوليك ) اسيدد  فاكتور داخلي معده) ج  ب) آهن   B12) ويتامينالف
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  شود به معده تخليه مي» الف«ويات محت الف)

  گيرد. صورت مي» ب«ها از قسمت  بازجذب آب و يونب)  

  ج) لوله مالپيگي
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 1 شناسي زيست

اكسـيد بـه    دي شود، در كبد از طريق تركيب با كربن آمونياك كه بسيار سمي است و تجمع آن در خون به سرعت موجب مرگ ميـ » 4«گزينه  -1
  )تركيب شيميايي ادرارـ  ) (فصل پنجمنجاتي( شود. اوره تبديل مي

 شود.  دهد كه مقدار زيادي ادرار رقيق از بدن دفع مي رخ مي مزه ـ هنگام عدم ترشح هورمون ضد ادراري ديابت بي» 3«گزينه  - 2

  )ـ گفتار دوم (رهبر) (فصل پنجم

اين ساختارها نفريدي است كه براي دفع، تنظيم اسـمزي   مهرگان داراي ساختار مشخصي براي دفع هستند. يكي از اين  بيشتر بيـ » 3«گزينه  - 3
  )تنوع دفع و تنظيم اسمزي در جاندارانـ  مفصل پنج) (نجاتي(رود.  كار مي يا هر دو مورد به

  ها:  بررسي ساير گزينهداران قرار دارد.  گلومرول (كالفك)، شبكه مويرگي اول است كه در كپسول بومن كليه مهرهـ » 4«گزينه  - 4

  تر است.  علت موقعيت قرارگيري كبد كمي پايين  كليه راست به»: 1«گزينه 

  سمت ناحيه قشري و رأس آن به سمت لگنچه است. هاي كليه به  قاعده هرم»: 2«گزينه 

  سازند. آورند سرانجام سياهرگ كليه را مي وجود مي هاي كوچكي به ابتدا سياهرگ .پيوندند اي به هم مي ور لولهدشبكه مويرگي »: 3«گزينه 

  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجم

نادرست است زيرا در اين مرحله، بخشي از خوناب در نتيجه فشار » ج«عبارت باشد. فقط  نخستين مرحله تشكيل ادرار، تراوش ميـ » 3«گزينه  - 5
  )تشكيل ادرار و تخليه آنـ  ) (فصل پنجمنجاتي( شود. خون از كالفك خارج شده و به كپسول بومن وارد مي

زديك از يك اليه بافت پوششي مكعبي فرشي ساده و ديواره لوله پيچ خورده ن هاي ديواره بيروني كپسول بومن از نوع سنگ ياختهـ » 3«گزينه  - 6
  )ـ گفتار دوم رهبر) (فصل پنجم( تشكيل شده است.

  )تشكيل ادرار و تخليه آنـ  پنجم) (فصل نجاتي(قطر سرخرگ آوران بيشتر از سرخرگ وابران است. ـ » 3«گزينه  - 7

 ن ماده تشكيل دهنده ادرار است. است. بعد از آب، اوره بيشترياوره ترين ماده دفعي آلي در ادرار  ـ فراوان» 2«گزينه  - 8

 )اول) (فصل پنجم ـ گفتار گروه مولفان علوي(

 شود.  ها آغاز مي هر كليه از حدود يك ميليون گرديزه تشكيل شده است كه فرآيند تشكيل ادرار در آنـ » 4«گزينه  - 9

  ها:  بررسي ساير گزينه

  . ها و پشت شكم قرار دارد كليه در طرفين ستون مهره»: 1«گزينه 

  . ايستايي نام دارد داشتن وضعيت دروني بدن هم ار نگهپايد»: 2«گزينه 

  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجمكنند.  ها محافظت مي  ها از بخشي از كليه دنده»: 3«گزينه 

 ـ قلب ماهي در مسير حركت خون اين جاندار قبل از آبشش قرار دارد پس خون تيره در آن جريان دارد. » 3«گزينه  - 10

  )چهارم ـ گفتار چهارم(رهبر) (فصل 

از نوع ماهيچه مخطط  خارجيه رشود. بندا قرار دارد كه به هنگام ورود ادرار باز مي (اسفنكتر)ه رـ در محل اتصال مثانه به ميزراه بندا» 1«گزينه  - 11
  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجمغيرارادي است. ميزراه از نوع صاف  داخليه رو ارادي است. بندا

درستي موارد خواسته شده را نامگذاري  به» 3«دهد، گزينه  با توجه به شكل كتاب زيست پايه دهم كه برش طولي كليه را نشان ميـ » 3«گزينه  -12
  )اولـ گفتار  (رهبر) (فصل پنجم كند. مي

يزناي است مانع بازگشت ادرار بـه ميزنـاي   بر روي دهانه مكه خوردگي مخاط مثانه  دريچه حاصل از چينپس از ورود ادرار به مثانه ـ » 2«گزينه  -13
  )ـ گفتاردوم   (رهبر) (فصل پنجمتوان گفت.  شود. بقيه موارد را مي مي

خون افزايش يابـد، كليـه بيكربنـات بيشـتري دفـع       PHكنند و اگر  ها يون هيدروژن را ترشح مي خون كاهش يابد، كليه PHاگر ـ » 3«گزينه  -14
  )حترشـ  ) (فصل پنجمنجاتي( كند. مي

    )تركيبيپنجم ـ چهارم و ل و) (فصنجاتي( ملخ سامانه گردش باز دارد و فاقد مويرگ است.ـ  »3«گزينه  - 15

مقـدار   آب شوران ، ماهيجبرانفشار اسمزي بدن كمتر از آب درياست. آب تمايل به خروج از بدن دارد و براي  آب شورـ در ماهيان » 2«گزينه  -16
 )ـ گفتار سوم جم(رهبر) (فصل پنند. نوش زيادي آب مي

 )دومچهارم ـ گفتار (رهبر) (فصل  هاي ناپيوسته است. و جگر داراي مويرگهاي پيوسته  دستگاه عصبي مركزي داراي مويرگـ » 4«گزينه  -17

  .صحيح است» 3«فصل چهارم از كتاب پايه دهم، گزينه  25شكل  با توجه بهـ » 3«گزينه   - 18

  )ـ گفتار چهارم ) (فصل چهارمرهبر(

هاي كليه  شود و ترشح هورمون اريتروپويتين از برخي ياخته هاي خوني آسيب ديده و مرده در طحال و كبد انجام مي تخريب ياختهـ » 2«گزينه  -19
  )ـ گفتار سوم ) (فصل چهارمگروه مولفان علوي( كند. ها را در مغز استخوان زياد مي و كبد، سرعت توليد آن

 )هاي خوني سفيد ياختهـ  ) (فصل چهارمنجاتي(. باشد ها مي زيرا هسته تكي گرد يا بيضي مختص لنفوسيتنادرست است. » د«فقط عبارت ـ » 3«گزينه  -20

 ها: يدي است. بررسي ساير گزينهفوئهاي بنيادي لن ياخته ءـ لنفوسيت جز» 4«گزينه  -21

  هاي سفيد ميلوئيدي است.  گويچه ءجز»: 2«و » 1«گزينه 

  (رهبر) (فصل چهارم ـ گفتار سوم)ت هم مي توانند ميلوئيدي هم لنفوئيدي باشد. صورت كلي اس گويچه سفيد به»: 3«گزينه 



 ها:  بررسي ساير گزينه(كلسيم) در انجام روند انعقاد خون و تشكيل لخته الزم است.  caو يون  kوجود ويتامين ـ » 4«گزينه  - 22

  آيد.  وجود مي هاي محدود به در خونريزي درپوش»: 1«گزينه 

  نقش اصلي را در توليد لخته خون دارند.  (پالكت)ها  هگرد»: 2«گزينه 

   )ـ گفتار سوم (رهبر) (فصل چهارمشود.  ينوژن انجام ميبا كمك ترشح مواد و پروتئين فيبرسازي  لخته»: 3«گزينه 

زا نقـش دارد.   با عوامل بيماريهاي لنفي روده) در مبارزه  هاي لنفي (از جمله مويرگ در يك فرد سالم لنف موجود در تمام مويرگـ » 3«گزينه   - 23
 ها:  بررسي ساير گزينه

  برند.  هاي خوني، خون را به سوي كبد مي در دستگاه گوارش انسان، رگ»: 1«گزينه 

  ها) جذب شده از ديواره روده باريك به خون نقش دارند.  هاي (نه پروتئين هاي لنفي در انتقال چربي رگ»: 2«گزينه 

ريزد. محتويات  اي چپ و راست مي هاي زير ترقوه هاي لنفي از طريق دو مجراي لنفي به سياهرگ ها و رگ ور از مويرگلنف بعد از عب»: 4«گزينه 
هاي لنفي سرانجام محتويات خـود را بـه يكـي از دو     شود. توجه شود كه رگ هاي لنفي روده، در نهايت به بزرگ سياهرگ زيرين ريخته مي رگ

  )دستگاه لنفيچهارم ـ (فصل  )با تغييرـ  91اسري خارج از كشور (سرريزند.  سياهرگ بزرگ بدن مي

فوليـك مسـتقيما ضـروري اسـت. فـاكتور داخلـي معـده باعـث جـذب           و اسيد B12هاي قرمز، آهن، ويتامين ويچهـ براي توليد گ» 3«گزينه  - 24
 )ـ گفتار سوم ) (فصل چهارمگروه مولفان علوي(روري است. مستقيم ضيرطور غ شده و به B12ويتامين

مشخص شده به روده تخليه » الف«هاي مالپيگي كه در شكل با  محتويات لوله دهد هاي مالپيگي را در حشرات نمايش مي شكل لولهـ » 3«گزينه  - 25
  )مالپيگي هاي لولهـ  ) (فصل پنجمنجاتي( .تنان وجود ندارد هاي مالپيگي در نرم شود و لوله مي
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