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هب انم خدا 
نکته خفن و تپل از فصل    001

 کنند دفع هستندمیتوانندآمونیاک درآب که هازمانی ازوزغ(بسیاری)گفت نمیتوان .1
 (✅برخی)
 دفع توانندآمونیاک هستندمی درآب که زمانی ازدوزیستان(بسیاری)گفت نمیتوان .2

 (✅بعضی) کنند
 (✅بسیاری) میکنند دفع هاآمونیاک ماهی(ی همه) گفت نمیتوان .3
  داراست نیتروژن دفعی ی ماده ترین سّمی آمونیاک .4
  است جانوران داردربدن نیتروژن دفعی ی ماده ترین ساده آمونیاک .5
  است پالناریاآمونیاک دفعی ی ماده .6
  میشود نیزدفع(اسید  اوریک)،(اوره )بر عالوه درانسان .7
 ( ✅بسیاری) باشند اسیدمی اوریک دفع قادربه خزندگان(ی همه) گفت توان نمی .8
  دارند نقش بدن داخلی محیط هادرتنظیم شش .9
  باشند داشته نقش درهومئوستازی طورغیرمستقیم توانندبه هامی شش .10
  شود می دفع آبزی جانوران توسط( فقط)  آمونیاک .11
  شود می دفع زی خشک جانوران توسط وهم آبزی جانوران توسط هم اوره .12
  شود می دفع زی خشک جانوران توسط اسیدفقط اوریک .13
  داراست زایدنیتروژن ی ماده ترین اسیدپیچیده اوریک .14
  میکند دفع هرجانورآبزی،آمونیاک گفت توان نمی .15
  دارد(نیتروژن اتم۴)اسیددرساختارخود اوریک .16
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  دارد(نیتروژن اتم۲)درساختارخود اوره .17
  است خون گردش دستگاه سرخرگ آئورت،بزرگترین .18
 باشد می مشاهده قابل کلیه مرکزی دربخش(فقط) آوران سرخرگ گفت توان نمی .19
 ( ✅باشد می مشاهده قابل کلیه قشری دربخش فقط) 

  است مشاهده قابل کلیه مرکزی دربخش وهم قشری دربخش هم وابران سرخرگ .20
  است غیرفعال صورت به( نزدیک ) ی خورده پیچ ی درلوله بازجذب .21
  است فعال صورت به(دور )  ی خورده پیچ ی درلوله ازجذبب .22
  قراردارند کلیه قشری دربخش طورکامل به دورونزدیک ی خورده پیچ های لوله .23

 می مشاهده قابل قشری دربخش(فقط) هنله باالروی ضخیم بخش گفت توان نمی .24
 (✅است مشاهده قابل مرکزی دربخش وهم قشری دربخش هم)  باشد

  قراردارد پوششی بافت(الیه ۲)بومن کپسول درون ی وحفره خونی های سلول بین .25
 میشود بومن واردکپسول گلومرول ازطریق خون مواددفعی(ی همه) گفت توان نمی .26

 (✅برخی)
  است وابران درسرخرگ آن ازغلظت(بیشتر ) کلیه درسیاهرگ اوره غلظت .27
  است(غیرفعال) صورت به(نزدیک )ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .28
  است فعال صورت به(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .29
 به وهم(فعال) صورت به موادهم ادرار،بازجذب ی کننده جمع ی درلوله .30

  میگیرد صورت(غیرفعال) صورت
  است(غیرفعال) صورت به(نزدیک )ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .31
  است(فعال) صورت به(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .32
  است غلظت شیب(جهت ) در نزدیک ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .33
  است غلظت شیب(جهت  خالف) در(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .34
 داروهاوجوددارد ترشح(نزدیک )ی خورده پیچ ی درلوله گفت توان نمی .35
 (✅وجودندارد)
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  شود تولیدمی اکسیدبیشتری دی تیروئیدی،کربن های هورمون باافزایش .36
  میشود زیاد ادرار در اوره ها،غلظت ماهیچه انقباضی فعالیت باافزایش .37
 می شودنیزکاهش می ادراردفع ازطریق که ای سمپاتیک،مقداراوره اعصاب باافزایش .38

  یابد
 فوق ی غده مرکزی ازبخش نفرین ونوراپی نفرین اپی های هورمون باترشح .39

  یابد می دارافزایش ،تولیدموادزایدنیتروژنکلیه
  گیرند قرارمی غذانیزمورداستفاده جلوراندن برای دودی حرکات گوارش ی درلوله .40
 ارادی)توانندعمل می صاف های ماهیچه(برخالف )مخطط های ماهیچه .41

  باشند داشته(یاغیرارادی
 واردمحلول(توانند  می) درشت های پروتئین(برخالف )خون کوچک های پروتئین .42

  دیالیزشوند
  وجوددارد(پرسلولی)جانداران(ی همه) در هومئوستازی .43

  نیازندارد چندانی آب اسیدبه اوریک دفع .44
  وجوددارد(آمینی گروه یک)درآمونیاک .45
  وجوددارد(آمینی دوگروه) دراوره .46
  وجوددارد(آمینی چهارگروه)اسید دراوریک .47
  کنند دفع(توانند  می) نیز مواددیگری( اوره )بر عالوه پستانداران .48
 (✅برخی) دارند دفاعی نقش گیاهان مواددفعی(ی همه) گفت توان نمی .49
 آن غلظت ادراروافزایش حجم کاهش باعث نفرین ونوراپی نفرین اپی های هورمون .50
 شوند می
 می(غیرفعال انتقال)صورت به(نزدیک )ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .51

 باشد
 باشد می(فعال) صورت به(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله بیکربنات بازجذب .52
 شود می بومن کپسول به موادازگلومرول تراوش باعث(فشارخون)  .53
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 گیرد می صورت(نزدیک )ی خورده پیچ ی درلوله(گلوکز  بازجذب) .54
 گیرد می صورت(ودور  نزدیک)ی خورده پیچ های درلوله(هیدروژن یون ترشح) .55
 (✅دهد نمی رخ بازجذب)میدهد رخ بازجذب بومن درکپسول گفت توان نمی .56
 قراردارد کلیه های ازرگ(تر  پایین)میزنای .57

 قراردارد ازمثانه(باالتر )میزنای .58
 است خون گردش دستگاه سرخرگ(بزرگترین)آئورت .59
 وجوددارد(NACLفعال بازجذب)ادرار، ی کننده جمع ی درلوله .60 
 میشود بازجذب(فعال انتقال)با هنله باالروی نازک دربخشNACLگفت توان نمی .61
 نمی بازجذب)شود می بازجذب آب(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله گفت توان نمی .62

 (✅شود
 شود می بازجذب(فعال) صورت بهNACLهنله باالروی ضخیم دربخش .63

 قراردارند تیروئیدی ی غده درپشت غددپاراتیروئیدی .64
 شود می بیکربنات دفع کاهش سبب خونPHکاهش .65 
 شود می انجام(فعال) صورت بهNACLادرار،بازجذب ی کننده جمع ی درلوله .66
 دارند ارتجاعی ی دیواره ووابران آوران های سرخرگ .67
 باشد می درحشرات دار نیتروژن اسید،مواددفعی اوریک .68
 ��باشند؛ راداشته اوره به آمونیاک تبدیل برای الزم های بایدآنزیم پستانداران .69
 شود تولیدمی ازآمونیاک اوره .70 
 است عناصرآمونیاک ازتنوع(بیشتر )عناصراوره تنوع .71
 نقش قندخون میزان درتنظیم(وانسولین گلوکاگون) های هورمون باترشح پانکراس .72

 دارد
 قراردارد راست سمت ی ازکلیه(باالتر )چپ سمت ی کلیه درانسان .73

 کبدقراردارد راست ی کلیه(باالی)درانسان .74
 شود می انجام(دور ) ی خورده پیچ های درلوله(فقط) ترشح .75 
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 کند پیدامی ادرارافزایش درون به هیدروژن یون دفع پروتئینی،میزان غذای باخوردن .76
 گیرد می را ادرار حرکت جلوی مثانه اسفنگترهای انقباضات .77
 دهند می راکاهش ادراری دستگاه سمپاتیک،فعالیت اعصاب .78

 یابد می(افزایش)نفرون مواددرون دورونزدیک،غلظت ی خورده پیچ ی درلوله .79
 (✅بسیاری)کنند می دفع ها،آمونیاک ماهی(تمامی)گفت توان نمی .80
 است(وابران سرخرگ) در آن بیشترازغلظت(کلیه  سیاهرگ) در اوره غلظت .81
 وجوددارد وکربن اکسیژن های اتم بین(پیونددوگانه  یک)اوره در .82 
 کمتراست اسیدازآمونیاک اوریک سمّیت .83 

 شود می دفع زی خشکی درجانوران(فقط) اسید اوریک .84
 گیرد می آمینواسیدهاصورت ،بازجذب(یک نزد)ی خورده پیچ ی درلوله .85
 می ترشح کلیه فوق ی غده قشری ازبخش وآلدوسترون کورتیزول های هورمون .86

 شوند
 هستند زنده ساختاری��ها برگ .87 
 می هاذخیره درواکوئل گیاهان،مواددفعی(ی همه) در که گفت توان نمی .88

 (✅ازگیاهان دربعضی) شوند
 دارد درآب زیادی پذیری انحالل اوره .89
 دارد درآب بسیارزیادی پذیری انحالل آمونیاک .90 
 دارد درآب تری کم پذیری اسیدانحالل اوریک .91
 است قلیایی انسان بدن داخلی محیطPHنیز عادی درحالت .92
 شود می عصبی تولیدپیام باعث هرتغییرکششی گفت توان نمی .93
 جامی جابه(اسمز )ادرار،با ی کننده جمع ی ولوله(دور ) ی خورده پیچ ی درلوله آب .94

 شود
 بافتی میان مواددرمایع غلظت کاهش رو،سبب پایین ی هنله ی درلوله آب بازجذب .95 

 شود می
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 آن،دربازجذب ضخیم بخش(برخالف )تواند می هنله باالروی نازک بخش .96
 باشد داشته نقشNACLغیرفعال

 کند؛ دفع تواندآمونیاک نمی خاکی کرم .97
 کند نمی زندگی درآب خاکی کرم .98
 می افزایش میزنای صاف های درماهیچه دودی حرکات ادرار،میزان حجم باافزایش .99

 یابد
 .شود می بازجذب کننده جمع ی درلوله(فقط) اوره .100
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