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زیست یازدهم فصل چهارم پرش - تستی

کار اصلی کدام غده، فقط ترشح هورمون نیست؟ - 1

هیپوفیز لوزالمعده فوق کلیه تیروئید

کدام هورمون به هیچ یک از  عبارت زیر مربوط نمی شود؟  - 2
الف) باعث تولید اسپرم ها در لوله هاي اسپرم ساز می شود.  

ب) مصرف طوالنی مدت آن باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود. 
ج) کاهش آن می تواند باعث کاهش بازجذب سدیم از لوله هاي نفرونی شود.

تستوسترون آزاد کننده کورتیزول کلسی تونین

3

یک نوع هورمون: - 3

می تواند بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. فقط بر یک نوع سلول هدف، اثر می کند.

حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت دارد. حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات یکسان دارد.

هورمون اکسی توسین توسط .................. ساخته و در ..................  ذخیره می شود. - 4

هیپوفیز - تیروئید هیپوتاالموس - هیپوفیز هیپوتاالموس - تیروئید هیپوفیز - هیپوتاالموس

هورمون کلسی تونین .................. هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون ..................  را می دهد. - 5

برخالف - افزایش برخالف - کاهش مانند - افزایش مانند - کاهش

هورمون آلدوسترون و هورمون غدة پاراتیروئید به ترتیب، در بازجذب کدام یون ها دخالت دارند؟ - 6

سدیم - کلسیم کلسیم - منیزیم کلسیم - پتاسیم پتاسیم - سدیم

هر هورمون مؤثر بر استخوان  ..................  - 7

داراي اندام هدف مشترك با آلدوسترون است.   سبب سیستم بازخوردي با هیپوفیز می شود.

پس از ترشح وارد محیط داخلی بدن می شود. در تولید یاخته هاي خونی نقش دارد. 

کدام گزینه از غدد برون ریز می باشد؟ - 8

بخش پیشین هیپوفیز جزایر النگرهانس غدد بناگوشی  فوق کلیوي

کدام هورمون در تنظیم میزان قند خون، نقشی برخالف سایرین دارد؟ - 9

گلوکاگون کورتیزول اپی نفرین انسولین

x

کدام، در حفظ ثبات کلسیم خون، کم ترین همکاري را با بخش  در شکل مقابل دارد؟ (با تغییر) - 10

کلیه ماهیچه چهارسر

روده استخوان  

X

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 11
«یونی که با کاهش هورمون کلسی تونین در خون افزایش می یابد،..................»

براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه به صرف انرژي نیاز دارد.  براي جذب در روده به هیدرولیز  نیاز دارد. 

براي جذب در روده به نوعی ویتامین محلول در چربی نیاز دارد.  به کمک هورمون آلدوسترون باز جذب می شود.
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در انسان هورمون مترشحه از  ..................  به خون به طور مستقیم بر ..................  اثر دارد. - 12

هیپوفیز پیشین ـ ترشح شیر هیپوتاالموس ـ انقباض ماهیچه هاي غدد شیري

هیپوفیز پیشین ـ یاخته هاي ترشح کنندة تستوسترون پاراتیروئید ـ جذب کلسیم از روده

هورمون هاي تیروئیدي در  .................. نقش ندارند. - 13

افزایش فعالیت گره سینوسی ـ دهلیزي افزایش فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز

تنظیم غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي نورون جلوگیري از برداشت کلسیم استخوان ها

هر هورمون ترشح شده از غدة واقع در زیر حنجره .................. - 14

در ساختار خود نوعی مادة معدنی دارد که براي تامین آن باید فراورده  هاي دریایی مصرف شود. 

نوعی پیک شیمیایی است که استخوان، اندام هدف آن است. 

اگر مقدارش در داخل خون کاهش یابد می تواند منجر به ایجاد گواتر شود. 

داراي گیرنده در همه یاخته هاي بدن هستند. 

با افزایش طوالنی مدت مقدار آلدوسترون به طور غیرطبیعی در انسان، کدام حالت دور از انتظار است؟ - 15

افزایش فشار خون تغییر میزان کلسیم دفع شده از ادرار 

فعالیت سلول هاي نفرون در بازجذب نوعی یون  پیدایش عالیم خیز بافتی

کدام گزینه، عبارت زیر را به شکل نادرستی تکمیل می کند؟  - 16
هورمونی که سبب فعال شدن نوعی ویتامین محلول در چربی می شود  ..................

در یاخته هاي استوانه اي دیوارة رودة باریک، فاقد گیرنده است. سبب کاهش کلسیم در ادرار می شود.

تحت تأثیر نوعی هورمون آزادکننده، ترشح آن افزایش می یابد. از غددي با بیشترین تعداد در بدن ترشح می شود.

کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان به درستی بیان شده است؟ - 17

کاهش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها  افزایش هورمون انسولین  افزایش قند خون 

افزایش هورمون گلوکاگون  افزایش تجزیۀ قند ذخیرة کبد  کاهش هورمون   افزایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها

←←
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کدام یک در مورد غدة هیپوفیز صحیح است؟ - 18

بخش پیشین همانند بخش پسین، با هیپوتاالموس ارتباط خونی دارد.

بخش پیشین همانند بخش پسین، می تواند در حفظ تعادل آب نقش داشته باشد.

بخش پیشین برخالف بخش پسین، می تواند بر اعمال برخی غدد برون ریز تأثیر بگذارد.

بخش پسین برخالف بخش پیشین، نمی تواند در تنظیم فرایندهاي تولیدمثلی نقش داشته باشد.

در انسان، .................. - 19

هر ترکیب خارج شده از پایانۀ آکسون، عمل سریع و عمر کوتاهی دارد.

با کاهش مقدار کلسیم خون، میزان ترشح غدة تیروئید افزایش می یابد.

هر ترکیبی که از سلول هاي سازندة خود به درون خون وارد می شود، هورمون نام دارد.

ماهیچه هاي اسکلتی و عضالت اندام هاي داخلی، توسط اعصاب حرکتی متفاوتی تحریک می شوند.

هورمون .................. برخالف هورمون .................. خون را افزایش می دهد. - 20

آلدوسترون - ضد ادراري، آب  اپی نفرین - کورتیزول، قند

غدة پاراتیروئید - کلسی تونین، کلسیم تیروئیدي - نوراپی نفرین، فشار
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هر سلولی که هورمون ترشح می کند .................. - 21

قطعا داراي مجرا است.  قطعا توانایی ترشح پیک شیمیایی را دارد. 

قطعا بخشی از یک غدة درون ریز است.   می تواند ترشحات خود را به سطح بدن یا درون حفرات بریزد.

؟

بخش مشخص شدة شکل مقابل نمی تواند در تنظیم مستقیم .................. نقش داشته باشد. الف) فشار اسمزي  - 22
ب) دماي بدن 

پ) احساس گرسنگی 
ت) جذب ویتامین

فقط ت  الف و ت  ب و پ   الف و ب 

کدام گزینه در مورد هورمون پروالکتین صحیح نمی باشد. - 23

سلول هاي سازنده پروالکتین حداقل گیرنده دو نوع هورمون را دارند.

دستور ترشح هورمون پروالکتین از بخش عصبی صادر می شود.

قبل از تولد نوزاد هورمون آزاد کننده پروالکتین در بدن مادر ترشح نمی شود.

پروالکتین در مردان باعث تنظیم فعالیت دستگاه تولید مثلی مرد می شود.

در صورت مهار شدن اپی نفرین به عنوان یک هورمون، ..................  - 24

ضربان قلب افزایش می یابد. گلوکز خوناب افزایش می یابد.

ارتفاع  در الکترو کاردیوگرام می تواند کاهش یابد. QRSفشار خون را افزایش می دهد.

از بین موارد نامبرده شده در چند مورد هیپوفیز پیشین دخالت دارد؟  - 25
الف) افزایش انتقال سدیم از مجراي نفرون به خون  

ب) افزایش قند خون 
ج) ترشح هورمون مؤثر در تحریک تخمک گذاري     

د) افزایش فشار خون

1234

.................. برخالف .................. درون سیتوپالسم نورون  ساخته نمی شود. - 26

هورمون محرك  فوق کلیه – هورمون محرك فوق کلیه – اکسی توسین

 – هورمون ضدادراري – هورمون آزادکننده

FSH

FSHLH

اختالل در تولید و ترشح پروالکتین .................. - 27

می تواند فرد را مستعد ابتال به عفونت کند.

ممکن است فرایندهاي تولیدمثلی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.

بر مقدار فشار اسمزي خون افراد بی تأثیر است.

ربطی به اختالل در تولید و ترشح پیک هاي شیمیایی دوربرد هیپوتاالموس (زیرنهنج) ندارد.

کدام عبارت در مورد غده اي که پروتئازهاي غیرفعال به داخل روده می ریزد نادرست است؟ - 28

می تواند تحت تاثیر دستگاه درون ریز میزان ترشحات خود را افزایش دهد.

تمام ترشحات آن از طریق مجراي مشترك صفرا و لوزالمعده به داخل روده باریک می ریزد.

تحت تاثیر دستگاه ایمنی می تواند ترشحات آن کاهش یابد.

در اثر فعالیت آنزیم هاي آن در روده باریک مقداري آب مصرف می شود.
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کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ - 29

همۀ یاخته هاي درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند.

همۀ پیک هاي شیمیایی خون، از یاخته هاي غدد درون ریز ترشح می شوند.

همۀ پیک هاي تولید شده توسط یاخته هاي عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه بُردند. 

همۀ یاخته هاي سازندة پیک هاي شیمیایی، با روش مشابهی مولکول هاي پیک را خارج می سازند.

کدام گزینه نادرست است؟ (با تغییر) - 30

هورمون انسولین برخالف هورمون گلوکاگون، قند خون را کاهش می دهد.

هورمون آلدوسترون همانند هورمون اپی نفرین، فشارخون را افزایش می دهد.

هورمون ضد ادراري همانند هورمون آلدوسترون غلظت خون را افزایش می دهد.

هورمون کلسی تونین برخالف هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون را کاهش می دهد.

هورمون پروالکتین، همۀ اعمال زیر را انجام می دهد به جزء .................. - 31

حفظ تعادل آب خروج شیر از غدد شیري

اثر بر دستگاه ایمنی تنظیم فرآیند هاي تولیدمثلی در مردان

در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، مقدار ھورمون .................. را کاھش می دھد. (با تغییر) - 32

کلسیم- کلسی تونین آب- ضد ادراري محرك فوق کلیه - آلدوسترون قند- انسولین

کدام گزینه در مورد انسان، صحیح است؟ (با تغییر) - 33

آلدوسترون با افزایش بازجذب یون هاي سدیم، فشار خون را افزایش می دهد.

گلوکاگون باعث تبدیل گلوکز به گلیکوژن ذخیره اي می شود.

دیابت نوع  با تزریق انسولین تحت واپایش قرار نمی گیرد.

دیابت نوع  معموًال در سنین کودکی ظاهر می شود.

I

II

کدام عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند ؟  - 34
 نمی توان گفت  ..................

اندام هدف هیپوتاالموس ، بخش پیشین غدة زیر مغزي است. 

هورمون هایی از هیپوتاالموس ترشح می شوند که ترشح هورمون هاي بخش پیشین را متوقف می کنند. 

غدة زیر نهنج در تنظیم ترشح غدة فوق کلیه نقش دارد. 

فقط یک نوع هورمون ترشح شده از هیپوفیز در تنظیم تعادل آب نقش دارند. 

کدام گزینه دربارة هورمون هاي تیروئیدي درست است؟ - 35

هر هورمون تیروئیدي در یاخته استخوانی گیرنده دارد. فقدان آن ها باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی افراد بالغ می شود.  

سبب ساخته شدن گلیکوژن و افزایش انرژي ذخیره اي بدن می شوند. هر هورمون تیروئیدي لزومًا در ساختار خود ید ندارد. 

پروتئین  .................. توسط یاخته هاي .................. ترشح می شود. - 36

انسولین – کبدي کلسی تونین - غده پاراتیروئید

- یاخته آلوده به ویروس  اینترفرون نوع  IIپادتن - پالسموسیت 

در انسان هر پیک شیمیایی  .................. به طور حتم  ..................  می شود. - 37

دوربرد ـ توسط یاخته هاي غیرعصبی تولید کوتاه برد ـ توسط یاخته هاي عصبی تولید

کوتاه برد ـ با فعالیت برون رانی از یاختۀ سازندة خود ترشح   دوربرد ـ در محل تولید خود وارد جریان خون
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هورمونی که در هیپوفیز انسان ساخته می شود نمی تواند با اتصال خود به گیرنده هاي واقع در  ..................  مؤثر باشد. - 38

یاخته هاي بینابین بیضه، بر مقدار تولید اسپرم ها

نفرون ها، بر کاهش حجم ادرار

قشر فوق کلیوي، دستگاه ایمنی را تضعیف کند.

تیروئید، فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشاي گلبول هاي قرمز را افزایش دهد.

در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، سبب کاهش ترشح هورمون .................. می شود. - 39

کلسیم – کلسی تونین کورتیزول – آزاد کننده   اکسی توسین -  آزاد کننده کلسیم - آلدوسترون

بخش پیشین هیپوفیز .................. بخش پسین هیپوفیز .................. - 40

همانند- توسط هیپوتاالموس وا پایش می شوند.  همانند- داراي جسم سلولی نورون است. 

برخالف- با ساقه اي به هیپوتاالموس متصل است.  برخالف- داراي توانایی ترشح هورمون است. 

هورمونی که در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش دارد،  .................. نام دارد و توسط یاخته هاي  .................. ترشح می شود. - 41

کورتیزول - بخش قشري غده فوق کلیه ساخته و   مالتونین -هیپوتاالموس (زیر نهنج) ساخته و از هیپوفیز پسین (زیر مغزي)  

نوعی پیک دور برد - غده درون مغز مالتونین - غده تیموسین ساخته و.  

غدة تیموس  .................. - 42

جزء گره هاي دستگاه لنفی، محسوب می شود.   در پشت جناغ سینه و باالي غده تیروئید (سپردیس) قرار دارد.

دو عدد است که نزدیک به هم در جلوي قلب قرار دارد.   در تمایز گویچه هاي سفید با منشا غیر میلوئیدي نقش دارد.  

- کدام عبارت نادرست است؟ 43

در جاندارانی که یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند، هومئوستازي بین یاخته اي الزم است. 

در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند.

دستگاه عصبی با تک تک یاخته هاي بدن ارتباط ندارد.  

پیک هاي شیمیایی روي یاخته هاي غدد درون ریز گیرنده ندارند.

در مورد غدة فوق کلیه کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 44

افزایش ترشح هورمون از بخش قشري، موجب کاهش فشار اسمزي خوناب می گردد.

فقدان هورمون بخش قشري که مؤثر در هم ایستایی سدیم خوناب است، موجب دفع ادرار زیاد و غلیظ می شود.

بخش قشري غدة فوق کلیه با ترشح هورمونی به طور مستقیم، بازجذب آب از کلیه ها را افزایش می دهد.

هورمونی که دفع سدیم از طریق ادرار را کاهش می دهد، نمی تواند منجر به افزایش گلوکز خون شود.

کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر) - 45

هورمون  براي نمّو دستگاه عصبی مرکزي الزم است.

همواره مقدار هورمون موجود درخون شخص میزان تولید آن را مشخص می کند.

تنظیم مقدار ترشح گلوکاگون و انسولین نمونه اي از تنظیم بازخوردي منفی است.

یک نوع هورمون می تواند در سلول هاي مختلف پیام هاي متفاوتی ایجاد می کند.

T3

به طور طبیعی در انسان، هورمونی که از .................. آزاد می شود، می تواند سبب .................. شود. - 46

هیپوتاالموس - تحریک انقباض غدد شیري غدة تیروئید - افزایش کلسیم خون

بخش قشري غدة فوق کلیه - افزایش مقدار آب ادرار لوزالمعده - کاهش ذخیرة گلیکوژن در کبد
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هر هورمون .................. هر ناقل عصبی .................. - 47

همانند- در ارتباط شیمیایی سلولی نقش دارد.   بر خالف- از یک سلول غیر عصبی ترشح می شود. 

همانند- با ورود به سلول هدف، در تنظیم شیمیایی نقش دارد.  بر خالف- از طریق برون رانی و با صرف انرژي از سلول ترشح می شود.

در رابطه با غده اي که با ساقه به هیپوتاالموس متصل است ، کدام مورد صحیح نیست ؟ - 48

درون استخوانی قرار دارد که می تواند سازنده سلول هاي بنیادي میلوئیدي باشد.

داراي یاخته هایی است که هستۀ آن ها در این اندام قرار ندارند. 

همۀ بخش هاي تشکیل دهنده آن توانایی تولید پیک شیمیایی دور برد را دارند. 

یاخته هایی درون این غده وجود دارند که در تعیین طول قد انسان موثرند. 

کدام مطلب دربارة دیابت نوع  در انسان درست است؟ - 49

عالئم بیماري معموًال بعد از چهل سالگی ظاهر می شوند.

مقدار انسولین در خون از حد طبیعی هم باالتر است.

به دلیل تجمع محصوالت حاصل از تجزیۀ چربی ها،  خون می تواند افزایش یابد.  

فعالیت نابه جاي سیستم ایمنی باعث باال رفتن قند خون می شود.

I

pH

تنظیم ترشح تمام هورمون هاي زیر به جز ..................، بر عهدة هیپوتاالموس است. - 50

کورتیزول محرك فوق کلیه گلوکاگون هورمون هاي تیروئیدي 

بیماري دیابت نوع اول و دوم در کدام مورد شباهت دارند؟ - 51

کاهش میزان تولید انسولین افزایش  خون در مراحل انتهایی بیماري

سن بروز بیماري وجود گلوکز در ادرار

pH

مفهوم کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر) - 52

افزایش کلسی تونین  کاهش کلسیم خوناب افزایش آلدوسترون  کاهش سدیم خوناب

افزایش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش کلسیم خون افزایش سدیم خون  کاهش آلدوسترون

←←

←←

کدام هورمون ها سلول هاي هدف مشترکی ندارند؟ - 53

استروژن و پروژسترون تستوسترون و  آلدوسترون و ضد ادراري LHانسولین و گلوکاگون  

کدام یک از هورمون هاي زیر توسط جسم سلولی نورون ساخته می شود؟ - 54

کورتیزول بر خالف گلوکاگون  مهارکننده همانند هورمون جنسی اپی نفرین برخالف  اکسی توسین  ضد ادراري همانند آزاد کننده 

جملۀ درست کدام عبارت زیر است ؟ - 55

پیک هاي کوتاه برد می توانند با همه یاخته هاي بدن ارتباط برقرار کنند.

یکی از ویژگی هاي  پریاختگان این است که یاخته ها می توانند مستقل از یکدیگر باشند.

ارتباط شیمیایی فقط توسط پیک هاي دور برد صورت می گیرد.

همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف داراي گیرنده هستند.

کدام عبارت درست است؟ - 56

برخی هورمون هاي هیپوفیزي، باعث تنظیم فعالیت هاي تمام غدد درون ریز بدن می شوند.

بیشتر هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز، از بخش پیشین آن ترشح می شوند.

غدة تیروئید فقط دو نوع هورمون ترشح می کند که هر دو پیک دوربرد هستند. 

هر مادة شیمیایی در نورون تولید و ترشح شود یک پیک کوتاه برد است. 
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با افزایش غیر طبیعی هورمون پاراتیروئیدي همۀ موارد انتظار می رود به جز: - 57

انقباض غیر طبیعی ماهیچۀ چهار سر ران اختالل در انعقاد خون

افزایش غلظت کلسیم در ادرار کاهش استحکام استخوان ها

کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر) - 58

افزایش کورتیزول، کاهش قند خون را موجب می شود.

افزایش گلوکاگون، کاهش قند خون را موجب می شود.

کاهش هورمون پاراتیروئیدي می تواند موجب کاهش کلسیم خون شود.

 کاهش هورمون هاي تیروئیدي باعث افزایش تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس بدن می شود.

میزان کدام یک از هورمون هاي زیر در خون توسط هورمون هاي هیپوفیزي تنظیم می شود. - 59

هورمون پاراتیروئیدي همانند انسولین  هورمون پروالکتین بر خالف انسولین

کلسی تونین برخالف هورمون جنسی هورمون کورتیزول همانند هورمون هاي تیروئیدي 

غلظت کدام یک از هورمون هاي زیر، می تواند در سیاهرگ هیپوتاالموسی بیشتر از غلظت آن در سرخرگ هیپوتاالموسی باشد؟ - 60

پروالکتین ضد ادراري آزاد کننده اکسی توسین
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