
تنظین هورهونی: 6فصل  |تن شنوونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

( هشخص کنیذ.پاسخ صحیح را با عالهت )

؟کٌذ ّا را کٌتزل هی غذُ فعالیت عایز غذُکذام  -1

پاًکزاط دّیپَفیش جپاراتیزٍئیذ بتیزٍئیذالف

؟کذاهٌذَّرهَى کاٌّذُ ٍ افشایٌذُ لٌذ خَى تِ تزتیة  -2

گلیکَصى-اًغَلیي  داًغَلیي-گلیکَصى  جاًغَلیي-گلَکاگَى ب  گلَکاگَى-اًغَلیيالف

؟اعتخَاى فک شخصی تمارى ًذارد. علت آى هزتَط تِ کذام غذُ اعت -3

پاًکزاط دّیپَفیش جپاراتیزٍئیذ بتیزٍئیذالف

؟تِ علت اختالل در کار کذام غذُ هوکي اعت دختزی دارای هَّای سائذ در ًاحیِ صَرت اعت. ایي هغالِ -4

فَق کلیِ دتخوذاى جّیپَفیش بتیزٍئیذالف

؟اعت کذام گشیٌِ درعت -5

عزعت عول َّرهَى ّا تیغشتز اس پیام ّای عصثی اعت ب شَد تٌظین َّرهًَی اس عزیك خَى اًجام هی الف

هاًذگاری ٍ پایذاری تٌظین َّرهًَی کن اعت ددعتگاُ َّرهًَی هغتمل اس دعتگاُ عصثی اعت. ج

عولکزد کذام دٍ غذُ در رشذ اعتخَاى تزعکظ ّن اعت؟ -6

ّیپَفیش ٍ تیزٍئیذ ب تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ الف

تخوذاى ٍ تیضِ دّیپَفیش ٍ پاراتیزٍئیذ ج

جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنیذ

........................ ٍ  در سًاى ......................... ّغتٌذ.غذد جٌغی در هزداى  -7

شَد تزٍس صفات ثاًَیِ جٌغی تا دخالت ......................... اًجام هی -8

در رشذ تذى َّرهَى ّای ......................... ٍ .......................... هَثزًذ. -9

شَد. ّا تَعظ َّرهَى ّای غذُ ............................... اًجام هی لتٌظین عَخت ٍعاس در علَ -11

شَد. ّا تِ ٍیضُ .............. ٍ در تشرگغالی تاعث افشایش ............... هی َّرهَى ّای غذُ تیزٍئیذ در کَدکی تاعث رشذ تْتز اًذام -11

............................... اهکاى پذیز اعت.عولکزد صحیح اعصاب ٍ هاّیچِ ّای تذى تا ٍجَد یَى  -12

تعریف کنیذ

:خَدتٌظیوی -13

:َّرهًَیدعتگاُ  -14

:َّرهَى -15

به سواالت زیر پاسخ کاهل بذهیذ.

کٌٌذ؟ ّای تٌظین لٌذ خَى، تِ تعذیل لٌذ خَى کوک هی کٌیذ، چگًَِ َّرهَى ٍلتی یک ًَشاتِ هصزف هی -16
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تنظین هورهونی: 6فصل  |تن شنوونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آهوزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزهوى:

زهاى آزهوى:

کٌذ؟ ی پارتیزٍئیذ اس چِ هٌاتعی تزای افشایش غلظت یَى کلغین در خَى اعتفادُ هی شکل سیز تَضیح دّیذ، غذُ تا تَجِ تِ -17

شَد؟ کٌذ ٍ تاعث چِ تغییزاتی در تذى هی در هَالع تزط ٍ اضغزاب کذام غذُ، َّرهَى تزشح هی -18

علَلْایی ّغتٌذ؟اًذام ّذف َّرهَى غذُ ّیپَفیش ٍ َّرهَى ّای غذُ پاًکزاط چِ  -19

شَد ٍ چِ ًمشذ دارد؟ ای اس سًذگی هزداى فعال هی تیضِ در چِ دٍرُ -21
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تنظیم هورمونی: 6فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )

؟کندها را کنترل میغده فعالیت سایر غدهکدام  -1

پانکراس د هیپوفیز جپاراتیروئید بتیروئیدالف

؟کدامندهورمون کاهنده و افزاینده قند خون به ترتیب  -2

گلیکوژن-انسولین  دانسولین-گلیکوژن  جانسولین-گلوکاگون ب گلوکاگون-انسولینالف

؟استخوان فک شخصی تقارن ندارد. علت آن مربوط به کدام غده است -3

پانکراس د هیپوفیز جپاراتیروئید بتیروئیدالف

؟به علت اختالل در کار کدام غده ممکن است دختری دارای موهای زائد در ناحیه صورت است. این مساله -4

فوق کلیه د تخمدان جهیپوفیز بتیروئیدالف

؟است کدام گزینه درست -5

شتر از پیام های عصبی استسرعت عمل هورمون ها بی ب شودتنظیم هورمونی از طریق خون انجام می الف

ماندگاری و پایداری تنظیم هورمونی کم است ددستگاه هورمونی مستقل از دستگاه عصبی است. ج

عملکرد کدام دو غده در رشد استخوان برعکس هم است؟ -6

هیپوفیز و تیروئید ب تیروئید و پاراتیروئید الف

تخمدان و بیضه د هیپوفیز و پاراتیروئید ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

...... هستند.تخمدان ها... و  در زنان ......بیضه هاغدد جنسی در مردان .. -7

شود.. انجام میهای جنسیهورمونبروز صفات ثانویه جنسی با دخالت .. -8

.... موثرند.جنسی.... و .....رشددر رشد بدن هورمون های ... -9

شود....... انجام میتیروئیدها توسط هورمون های غده .....تنظیم سوخت وساز در سلول -10

..هوشیاری.. و در بزرگسالی باعث افزایش ..مغزها به ویژه ..هورمون های غده تیروئید در کودکی باعث رشد بهتر اندام -11

شود.می

..... امکان پذیر است.کلسیمعملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه های بدن با وجود یون .... -12

تعریف کنید

کنند که به آن تولیدی خود را بر اساس تغییر ترکیب خون، تنظیم می بسیاری از غدد مقدار هورمون : خودتنظیمی -13
 خودتنظیمی می گویند.

کنندهایی که هورمون تولید میگروهی از غدد یا سلول: هورمونیدستگاه  -14
شوندشوند و وارد خون میترکیبات شیمیایی که از دستگاه هورمونی ترشح می: هورمون -15

امل بدهید.کبه سواالت زیر پاسخ 

کنند؟های تنظیم قند خون، به تعدیل قند خون کمک میکنید، چگونه هورمونوقتی یک نوشابه مصرف می -16
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

رود. افزایش قند خون پانکراس را تحریک و هورمون انسولین را شود و میزان قند خون باال میگلوکز موجود در نوشابه جذب می
 کند.های کبد اثر گذاشته و آنها را وادار به جذب و ذخیره گلوکز از خون میی سلولکند. انسولین روبه داخل خون ترشح می

کند؟ی پارتیروئید از چه منابعی برای افزایش غلظت یون کلسیم در خون استفاده میبا توجه به شکل زیر توضیح دهید، غده -17

باعث تحریک استخوان، روده و کلیه می شود.  استخوان با کند که برای تنظیم میزان کلسیم خون، پاراتیروئید هورمونی ترشح می
 دهند.آزاد کردن یون کلسیم، روده با افزایش جذب کلسیم و کلیه با بازجذب کلسیم از ادرار به این تحریک پاسخ می

شود؟کند و باعث چه تغییراتی در بدن میدر مواقع ترس و اضطراب کدام غده، هورمون ترشح می -18

 قلب و تنفس نباعث افزایش قند خون، افزایش فشار خون، ضربا –غده فوق کلیه 
اندام هدف هورمون غده هیپوفیز و هورمون های غده پانکراس چه سلولهایی هستند؟ -19

 های خونی استخوانغده هیپوفیز: سلول
 های کبدغده پانکراس: سلول

شود و چه نقشد دارد؟میای از زندگی مردان فعال بیضه در چه دوره -20

کند. این هورمون های جنسی نر )اسپرم(، هورمون جنسی مردانه را نیز به خون ترشح میضمن تولید سلول –از دوره بلوغ به بعد 
گردد و باعث بروز صفات ثانویه در مردان )مانند بم شدن ها میها و استخوانهای مختلف به ویژه ماهیچهباعث تحریک رشد اندام

 شودصدا، روئیدن مو در صورت و ...( می
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