
 
 

 
 ٢٠  

 تمشهجلسه 

  )تست تالیفی(  ............ریز، امکان ندارد که  در دستگاه درون 
  . تولید هورمون به عنوان یک کار فرعی صورت بگیرد)١
  .غدد مختلفی از آن در دو طرف دیافراگم وجود داشته باشد) ٢
  .به محرک بیرونی و درونی پاسخ داده شود) ٣
  .مخصوصی برای رسیدن به خون منتقل شوندمحصوالت به مجرای ) ٤

  )تست تالیفی(  .................ریز،  غدد درون............ ریز  غدد برون 
  .ی دوطرفه دارند  همانند ـ برای ترشح ماده اصلی خود با خون رابطه)١
  .کنند شده را به خون وارد می برخالف ـ مواد ساخته) ٢
  .همانند ـ برای تبادل گاز تنفسی با خون رابطه دوطرفه دارند) ٣
  .گیرند برخالف ـ مواد الزم برای ساخت هورمون را از خون می) ٤

  )تست تالیفی(  کدام جمله نادرست است؟ 
  .ریز ترشح شود تواند از دستگاه عصبی و دستگاه درون  پیک شیمیایی دوربرد می)١
  .شود های هدف وارد جریان خون می های عصبی برای رسیدن به یاخته  ناقل عصبی دوربرد آزاد شده از یاخته)٢
  .فرشی عبور کند  های سنگ پیک دوربرد مترشحه از نورون بعد از محیط داخلی باید از بین یاخته) ٣
  .کند یوندی عبور میی هدف حداقل از دو نوع بافت پوششی و پ هر هورمونی برای رسیدن به یاخته) ٤

  )تست تالیفی(  باشد؟ های شیمیایی صحیح می کدام گزینه در مورد پیک 
  .های هدف خود متصل شود تواند به یاخته  هورمون پس از عبور از بافت سنگفرشی ساده، فقط می)١
  .اند ریز در سیتوپالسم پراکنده شده در یاخته درون های ساخته پیک) ٢
  .باشد بعدی پیک شیمیایی مشابه گیرنده آن می شکل سه) ٣
  .رج غشای یاخته گیرنده وجود داردهر قسمتی از گیرنده پیک شیمیایی در خا) ٤

  )تست تالیفی(  ...................های عصبی  دهنده انتقال.................. ها  هورمون 
  .گذارند های مجاور خود اثر می واره روی یاخته همانند ـ هم)١
  .توانند وارد خون شوند همانند ـ می) ٢
  .ی خود اثر گذارند توانند روی اندام نزدیک اندام تولیدکننده برخالف ـ می) ٣
  .ی خود اثر کنند های نزدیک تولیدکننده توانند روی یاخته برخالف ـ نمی) ٤

  )تست تالیفی(  باشد؟ یک از اعمال اصلی هر پیک شیمیایی نمی مکدا 
  ی هدف  انتقال پیام به یاخته)١
  ای برای رسیدن به گیرنده یاخته ورود به آب میان) ٢
  ی هدف و تغيير در فعالیت آن ورود به یاخته) ٣
  عبور از غشای یاخته) ٤
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 ٢١  

 تمشهجلسه 

  )تست تالیفی(  ریز صحیح است؟  در مورد هورمون و غدد درونهای زیر چند مورد از جمله 
  .ریز تولید هورمون است تنها کار غدد درون) الف
ی گوارش و دستگاه گردش خون و دفع ادرار وجود دارند ولی در بافت عصبی وجود  ریز در لوله های درون یاخته) ب

  .ندارند
  .گوييم ریز می ریز آن، دستگاه درون های درون به یک غده و یاخته) ج
  .دهد ی اعمال بدن را انجام می های مختلف تنظیم همه ریز با تولید هماهنگ هورمون دستگاه درون) د
  .ها دارد تنظیم فشار اسمزی و دمای بدن نیاز به هماهنگی دستگاه عصبی و هورمون) هـ
  صفر مورد) ٤   مورد٤) ٣   مورد٣) ٢   مورد١ )١

  )٩٠سراسری (  کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ 
  .ای، برقراری هومئوستازی است ریز جانوران پریاخته های شیمیایی دستگاه درون  از وظایف پیک)١
  .کنند  و پسین را تنظیم میهای هیپوتاالموس، ترشحات هیپوفیز پیشین  های آزادکننده و مهارکننده هورمون) ٢
  .ی هدف قرار دارند های عصبی در غشای یاخته های پیک ها برخالف گیرنده ی برخی هورمون گیرنده) ٣
روزی  های شبانه ًرسد، احتماال در تنظیم ریتم ی کوتاه از هیپوتاالموس آویزان به نظر می فیز که توسط ساقه اپی) ٤

  .نقش دارد

  ) با تغيير٩١سراسری (  ی زیر را تکمیل نماید؟ واند جملهت برده می چند مورد از موارد نام 
  ............های عصبی  به طور معمول، ناقل

  .کنند تری را در خون طی می ها، مسافت کوتاه در مقایسه با هورمون) الف
  .شوند های متفاوتی ساخته و آزاد می در پاسخ به محرک) ب
  .شوند های سریع و کوتاه مدتی را سبب می سخپا) ج
  .های بدن نقش دارند در هماهنگ کردن فعالیت) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  ی شکمی یک مرد بالغ درست است؟ های حفره شده از اندام های ترشح ی هورمون د همهکدام عبارت در مور 
  )٩٨ -٢گزینه(    

  .های پروتئینی قرار دارند ای از رشته شوند که بر روی شبکه هایی ترشح می  از یاخته)١
  .شوند کننده خارج می ریز، به کمک نوعی سیاهرگ از اندام ترشح ی درون پس از خروج از غده) ٢
  .های اختصاصی خود متصل شوند های فسفولیپیدی غشا، به گیرنده توانند بدون عبور از الیه نمی) ٣
  .اند ی پروتئینی پوشیده شده شوند که منافذ متعددی داشته و به کمک یک الیه هایی می ابتدا وارد مویرگ) ٤
  
 

101

100

99

98


