
 نام ونام خانوادگی :                                                                           باسمه تعالی

 دقیقه  30مدت:                                         96آذر                          2یازدهم تجربی                فرزانگان                  2آزمون زیست شناسی 

 برای هرکدام ازهورمون های زیر یک بافت )سلول( هدف نام ببرید. 1

 ب(اکسی توسین                                                                الف( کلسی تونین                    

 ج(گاسترین                 

75/0 

 هریک ازاعمال نامبرده در زیرمربوط به کدام هورمون می باشد: 2

 م انرژی دردسترس بدنالف( حفظ تعادل آب                                                                ب(تنظی

 

 ج( تضعیف دستگاه ایمنی                                                          د( تجزیه استخوان

 

1 

 جاهای خالی راباعبارات مناسب کامل کنید. 3

 هورمون............................... از غده.....................الف(رشدبیشترغده تیروئید در مواقع کافی نبودن ید  درغذا ، ناشی ازترشح 

 میباشد.

کاهش( جذب -ب(کاهش هورمونی که درپاسخ به کاهش کلسیم پالسماترشح می شود، سبب..............................)افزایش

 کلسیم از روده می شود.

 ان هورمون................................. باشد.ج(اختالل درنمو دستگاه عصبی جنین می تواند ناشی ازفقد

 د(افزایش ترشح هورمونی که در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح می شودسبب افزایش ........................گلیکوژن می شود.

 رار شود.ه( عدم توانایی سلولها جهت جذب گلوکزازخون می تواند منجر به ............................. حجم اد
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 محل ساخت هریک از هورمون های زیر رابنویسید. 4

 ج( نوراپی نفرین                                                ADHالف(مالتونین                                                  ب(

 

75/0 

 اصطالحات زیر راتعریف کنید. 5

 الف( فرومون

 

 

 ب( صفحه رشد

 

 

 

5/0  

 

 

5/0   

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 6

 الف(هورمون آلدوسترون به هنگام تنش چگونه عمل می کند؟

 

 مورد ذکرکنید. 2ب( از عوارض تجزیه پروتئین ها درافراد مبتال به دیابت شیرین ، 
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5/0  

 نام هورمون های موثر در جاهای مشخص شده کدامند؟ 7
    ؟نام هورمون                                        ؟نام هورمون                                                                                                                       

 

 استروژن وپروژسترون ترشح افزایش
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  ادامه سواالت درپشت برگه 

 ها تخمدان هیپوفیز پیشین هیپوتاالموس



 نامگذاری کنید. 8

 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                 

 نوع غده.............                                                              

1 

 درستی یا نادرستی عبارات رامشخص کنید. 9

گفت که افزایش تراز گلوکز درخون با بازخورد مثبت سبب افزایش ترشح هورمون انسولین از پانکراس می  نمی توانالف(

 گردد.

 ب( می توان گفت کاهش هورمون آزادکننده فوق کلیه به دنبال کاهش سدیم خون رخ میدهد.

 ده داشته باشد.درمجاری تنفسی انتهایی گیرن نمی تواندج(هورمونی که منجربه افزایش فشارخون می شود،

 تغییر می کند. مقدار ترشح هورمون مالتونین به داخل پالسما تحت تاثیر نور محیط د(

 هورمونی قبل ازخروج ازخون بتواند به سلول هدف اثربگذارد.ندارده(امکان 

 و(تیروئید همانندتیموس تحت تاثیر هورمونهای محرک هیپوفیز قرارمی گیرد.

 گفت غددشیری همانندغددجنسی نوعی غدد درون ریز محسوب می شوند. نمی توانز(

ک(در فردی که پس از خوردن غذای کربوهیدرات دارمیزان انسولین افزایش می یابد، ممکن نیست میزان انرژی دردسترس 

 سلولها افزایش نیابد.

 گفت همه هورمون ها ها درمحل ساخت خود وارد جریان خون می شوند. نمی توانل( 

م(درسیستم هورمونی ، تنظیم بازخوردی سبب می شود ، افزایش قندخون دراثرافزایش هورمون گلوکاگون ،موجب کاهش 

 مقداراین هورمون شود.
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 موفق باشید 

 پورموسوی
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