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 نهمجلسه 

هایی که توسط ی هورموندر یک دختر جوان، همه»کدام موارد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب هستند؟  
 (96خارج )سراسری  ..............«شوند، ........... ساخته می

 گذارند.بر بافت استخوانی اثر می -تیروئید -الف
 گذارند.ی مراکز مغزی تأثیر میبر فعالیت ترشحی بعض -تخمدان -ب
 دهندی هیپوفیز را افزایش میفعالیت ترشحی غده -هیپوتاالموس -ج
 نقش اصلی را دارند. B12ظ ویتامین فدر ح -لوله گوارش -د
 «د»و « ج( »4 « ج»و « ب( »3 «د»و « الف( »2 «ب»و « الف» (1

 (93)سراسری  دهد، قطعًا ..........های بدن افزایش میهورمونی که مصرف گلوکز را در یاخته هر 
 شود.ای در باالی تیموس ترشح میاز غده (1
 شود.ای در زیر معده به خون وارد می( از غده2
 ای دارد.هایی بر روی غشای پالسمایی هر یاخته( گیرنده3
 سازد.های قرمز را ممکن میغشای گلبول ( فعالیت نوعی آنزیم موجود در4

 (93)سراسری خارج از کشور  کدام عبارت در مورد انسان درست است؟ 
 دهد.به طور معمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن عضالت، مقدار گلوکز خون را افزایش می (1
 یابد.های خود، میزان کلسیم خون افزایش میبه گیرنده ( در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید2
 یابد.زایی بدن کاهش میدر خون، انرژی T4و T3های( به دنبال افزایش بیش از حد هورمون3
در غشای گلبول قرمز، افزایش  های خود، فعالیت نوعی آنزیمهای تیروئیدی به گیرنده( در پی اتصال هورمون4

 یابد.می

دهد. در این فرد، ............. به های ........... رخ میدر یک دختر بالغ، افزایش شدیدی در میزان ترشح هورمون 
 (95)سراسری خارج از کشور  یابد.ترتیب افزایش و کاهش می

 ی چربی بدنو ذخیره( یددار تیروئید ـ کلسیم خون 1
 ( موجود در هیپوفیز پسین ـ ترشح هورمون آزادکننده و غلظت ادرار2
 ی رحمهای جنسی و ضخامت دیواره( هیپوفیزی مؤثر بر تخمدان ـ ترشح هورمون3
 های کالژن در بافت زیر پوستکلیه  ـ فشار خون و میزان رشته( بخش قشری غدد فوق4

 با تغییر( 95)سراسری خارج از کشور  کند؟چند مورد، عبارِت زیر را به طور مناسب کامل می 
 «به دنبال افزایش ترشح انسولین در خون هر فرد، ............. »

 شود.های بدن افزوده میالف( بر میزان تولید انرژی یاخته
 گردد.های بدن تسهیل میب( ورود گلوکز به اغلب یاخته

 گردند.های موجود در فضای سیناپسی این هورمون فعال میگیرندهج( 
 یابد.های سنتز آبدهی در عضالت بدن افزایش مید( میزان واکنش

 مورد 4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1 (1
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 نهمجلسه 

 (با تغییر  96)سراسری  کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 «شود تا ............ کاهش یابد.ان، کاهش غیرطبیعی هورمون ............ سبب میدر انس»

 اییاختهبه مایع بین آب*ضدادراری ـ بازجذب 
 ها*غدد پاراتیروئید ـ بازجذب کلسیم در نفرون

 هابه درون نفرون +H*انسولین ـ ترشح
 ندر خو سدیم*آلدوسترون ـ غلظت 

 مورد 4( 4 مورد 3( 3 مورد 2( 2 مورد 1 (1

 (98 -2)گزینه کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می 
 همانند ............. در بیماری ..................       

 شوند.یرقان )زردی(، غلظت مواد درون خود دچار تغییر می -Iالف( دیابت نوع 
 شود.، گلوکز از کالفک وارد کپسول بومن میIIدیابت نوع  -مزهب( دیابت بی

 شود.کمبود پروالکتین، دستگاه ایمنی بدن دچار اختالل می -ج( ناشی از افزایش کورتیزول
 شود.ی صفراوی، کمبود اسیدهای چرب در بدن ایجاد میر ناشی از رسوب کلسترول در مجا -د( سلیاک

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (98 -2)گزینه تواند بر قند خون اثر افزاینده داشته باشد؟چند مورد می 
 شود.ای در زیر و پشت معده ترشح میالف( هورمونی از غده

 شود.ای در باالی کلیه و از بخش قشری آن ترشح میب( هورمونی که از غده
 شود.ناغ ترشح میای در پشت استخوان جج( هورمونی که از غده
 شود.ای در باالی کلیه و از بخش مرکزی آن ترشح مید( هورمونی که از غده

1) 1  2)2  3)3  4)4  

توان گفت، افزایش ترشح هورمـون ریز در بدن انسان سالم میبا توجه به ساختار و عملکرد دستگاه درون 
 (98 -2)گزینه دهد............ میزان ............... را .............. می

 ضدادراری ـ فشار اسمزی خوناب ـ افزایش (1
 ( محرک تیروئید ـ ید موجود در خون ـ کاهش2
 وسین ـ تولید شیر در غدد شیری ـ افزایشت( اکسی3
 تونین ـ کلسیم موجود در استخوان ـ کاهش( کلسی4

 (98چی )قلم کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می 

... است، در موقعیت باالتری قرار ریزی که .........ی درونای که ........... ، نسبت به غدهدر بدن انسان سالم، غده»
 «دارد.

های ای از یاختهکند ـ محل تمایز دستهبه هنگام افزایش کلسیم خوناب )پالسما( هورمون بیشتری ترشح می (1
 دفاع اختصاصی

ی هورمون کننده( با ترشح هورمون آزادکننده در تولید هورمون مؤثر بر رشد طولی استخوان نقش دارد ـ ترشح2
 تیروئیدیمحرک 

 ی پروالکتینی هورمون مهارکنندهکننده( بر روی صفحات رشد غضروفی اثر دارد ـ ترشح3
 های روحی روانی نقش دارد ـ مورد هدف هورمون سکرتین( در پاسخ به تنش4
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 (98چی )قلم است؟ ی انسان سالم، صادقی هر هورمون مترشحه از غدد فوق کلیهچند مورد، درباره 
 *بر رشد بافت عضالت ارادی انسان تأثیر مستقیم دارد.

 دهد.ی آئورت را به طور مستقیم تغییر می*میزان نیروی وارد به دیواره
 کند.ای عبور میهای رشتهها و گلیکوپروتئینی پروتئین*از شبکه

 باشند.کلیه میهای غدد فوقتهاصلی یاخ ها بر روی ژنوم*اطالعات ژنتیکی الزم برای ساخت آن
1) 1  2)2  3)3  4)4  

تواند به شدت افزایش میزان ........ می به دنبال افزایش ........... در خون یک فرد مبتال به دیابت نوع ......... ، 
 (98چی )قلم یابد.

 ی پانکراسـ نوعی هورمون مترشحه از غده 1گلوکز ـ  (1
 هاـ ورود گلوکز به درون گروهی از یاخته 2( انسولین ـ 2
 ـ ترشح بیکربنات در کلیه 1گلیسیرید ـ ( مصرف تری3
 های کبدـ مصرف آب در گروهی از یاخته 2( گلوکاگون ـ 4

 (98)سنجش  های انسان، نادرست است؟کدام عبارت در مورد هورمون 
 کند.نفرین ترشح مینفرین و نورواپیمدت، اپیهای طوالنیکلیه در تنشی فوقغده (1
 رسد.ی رومغزی، در تاریکی شب به حداکثر می( مقدار ترشح مالتونین از غده2
 تواند سبب کاهش مقاومت بدن شود.ورمون انسولین در خون، می( کاهش ه3
 ( پروالکتین، در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل مردان، نقش دارد.4

 (98)سنجش  کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می 
 «شود......... ترشح میدر انسان، هورمون ........... ، هنگام ....»
 تونین ـ افزایش کلسیم خون( کلسی2 انسولین ـ افزایش قند خون (1

 ( ضدادراری ـ کاهش فشار اسمزی خون4 ( گلوکاگون ـ کاهش قندخون3

 (98)سنجش  های بدن انسان، درست است؟کدام عبارت در مورد هورمون 
 شود.های آزادکننده و مهارکننده تنظیم میخون، توسط هورمون توسین درمقدار اکسی (1
 کنند.ی گلوکز، انرژی در دسترس بدن را تنظیم میبا تجزیه T4( گلوکاگون و2
 شوند.نفرین سبب افزایش فشارخون میمدت، آلدسترون و اپیهای طوالنی( در تنش3
 تواند در روند انعقاد خون اختالل ایجاد کند.ین در خون میتون( افزایش غیرطبیعی کلسی4
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