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مثالی از یک بازخورد مثبت عملکرد.............................. است. .4
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عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
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 هورمون های جنسی از کدام بخش ترشح می شوند؟ .2
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چه زمانی گلوکاگون ترشح می شود؟ .4

    خون کلسیم افزایش به پاسخ در   ب(        خون کلسیم به کاهش پاسخ در الف(

خون گلوکز کاهش به پاسخ در د(            خون گلوکز افزایش به پاسخ در ج( 

  بگیرند ، چه مشکلی پیش می آید؟ خون از را گلوکز نتوانند ها یاخته . اگر5

های زیادی جذب بدن می شوند پروتئیند(      ادمج(     دیابت شیرینب(    گواتر الف(

 می شود؟ندر دوران جنینی و کودکی منجر به کدام عارضه  T3فقدان .6

عقب ماندگی جسمید(        اختالالت دستگاه عصبیج(     عقب ماندگی ذهنی ب(     بزرگ شدن غده تیروئید الف(
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6 1. FSH و LH
 .می کنند تنظیم را دسترس در انرژی و گلوکز تجزیۀ میزان تیروئیدی های هورمون  .2 

.می کند جلوگیری ها استخوان از کلسیم از برداشت هورمون این .است زیاد خوناب در کلسیم که زمانی  .3
 تیموسین .4

 شود می ترشح خوناب کلسیم کاهش به پاسخ در پاراتیروئیدی هورمون .5
 .شود می روده از کلسیم جذب کاهش باعث . 6

 ساختار عصبی .7
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7 A :مفصل غضروف   C:صفحه رشد غضروفی  

 .استخوان رشد چگونگی و دراز های استخوان در رشد صفحات. 2

 می تقسیم فحاتص این در غضروفی های یاخته دارند نام رشد صفحات که دارد وجود غضروفی صفحۀ دو دراز، های استخوان سر دو نزدیکی در .3

 استخوان ترتیب، این هب و شوند می تر قدیمی غضروفی های یاخته جانشین استخوانی های یاخته آیند، می پدید جدیدتر های یاخته که همچنان .شوند
 شوند می تبدیل استخوانی به غضروفی حالت از رشد صفحات بلوغ، از بعد سال چند .کند می رشد

4.B    5.D
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زیر حنجره .2
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.دهد می افزایش را قد دراز، اندازۀ های استخوان طولی رشد با که است پیشین بخش های هورمون از یکی رشد، هورمون  .2

 .دارند نام رشد صفحاتکه  دارد وجود غضروفی صفحۀ دو دراز، های استخوان سر دو نزدیکی در .3 

نیز نقش دارد در آب ادلتع حفظ و ایمنی دستگاه در هورمون وامی دارد.این شیر به تولید را شیری غدد هورمون، این نوزاد، تولد از پس ..4     

.دارد نقش نیز مثل تولید دستگاه فرایندهای تنظیم در هورمون این مردان،
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