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همون طور که می دونین تو بدن ما همه چی حساب و کتاب داره و تنظیم شده ست یکی از دستگاه هایی که این 

تنظیم رو بر عهده داره، دستگاه درون ریز بدنه!!

درگفتار 1 تعاریفی از پیک های شیمیایی، انواع و عملکردشون ارائه می شه و نیز انواع غدد رو به شام معرفی می کنه.

گفتار 2 این فصل از کتاب، غده های درون ریز رو دونه به دونه توضیح داده و به نقش هورمون های مرتشحه 

نیز  و  میانی هست  و  پسین  پیشین،  که شامل سه بخش  این قسمت، هیپوفیز  در  از هر کدوم شون می پردازه. 

هیپوتاالموس، نسبت به سایر غدد درون ریز بدن اهمیت امتحانی بیشرتی دارن. البته غدۂ لوزاملعده و نقش اون 

در کنرتل قند خون و عالوه بر این بروز بیامری دیابت هم از مباحث مهم این فصل به حساب میاد! 

ارتباط  انواع روش های  و  تنظیم مقدار هورمون ها در خون  با مطلبی در مورد چگونگی  این فصل  موضوعات 

شیمیایی در برخی جانوران به پایان می رسه.

تو این فصِل کتاب، عبارت های مهمی وجود داره که الزمه اون ها رو خوب یاد بگیرین تا در سؤاالت امتحانی 

درست ـ نادرست به ُمشکلی برنخورین! برای همین ما تعداد مناسبی  از پرسش های درست ـ نادرست رو براتون 

در بخش پرسش نامه آوردیم تا هم درس رو به طور مؤثر و عمیق یاد بگیرین و هم خیالتون از بابت عبارت های 

مهم این فصل راحت باشه.

پس غمت نباشه کوشا جان! ما پشتیبان خوبی برات هستیم که تو امتحانات مختلف به منره ای کم تر از 20 

رضایت ندی!! پس یا علی بگو برو جلو َجووون ...
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 در پُریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند!  دستگاه عصبی که یکی از دستگاه های ارتباطی بدن است، ارتباط بین یاخته های 
بدن را برقرار می کند.

 از آن جایی که دستگاه عصبی با تک تک یاخته های بدن ارتباط ندارد!  ارتباطات شیمیایی، بخش مهمی از فرایندهای بدن را انجام می دهند 
 مولکول های شیمیایی، نقش مؤثری را در برقراری ارتباط بین یاخته های مختلف بدن ایفا می کنند.

 جایگاه برخی گیرنده های هورمونی بر روی غشای پالسمایی یاختءه هدف قرار دارد.
 شکل سه بعدی و فضایی مولکول گیرندءه مکمل شکل فضایی مولکول شیمیایی پیک است.

پیک شیمیایی به مولکولی می گویند که پیامی را منتقل می کند.
 به یاخته ای که پیام را دریافت می کند یاختءه هدف می گویند. 

چگونهپیکشیمیایی،یاختءههدفروازبینیاختههایمتعددپیدامیکنهبهطوریکهاشتباهیپیامشروبهیاختءهدیگرنمیرسونه؟!
یاختءه هدف برای پیک شیمیایی، گیرنده ای اختصاصی داره!  مولکول پیک فقط بر یاخته ای می تونه تأثیر بذاره که گیرندءه آن رو داشته 

باشه!!  این یاخته، همان یاختءه هدف است.
 

پیک های شیمیایی را بر اساس مسافتی که طی می کنند تا به یاختءه هدف برسند، به دو گروه پیک های کوتاه ُبرد و دورُبرد تقسیم بندی می کنند.
پیکهایکوتاهبُرد

به پیک هایی می گویند که موجب برقراری ارتباط بین یاخته هایی می شوند که در نزدیکی هم هستند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند.

Án¼ö ¾M ¨¾ این پیک از یاختءه پیش سیناپسی )همایه ای( ترشح و بر یاختءه پس سیناپسی اثر می کند.  ناقل عصبی، یک پیک کوتاه ُبرد است 
پیکهایدوربُرد

به پیک هایی می گویند که به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله ای دور منتقل می کنند. مثالً هورمون ها، پیک های دوربُرد هستند.

 گاهی یاخته های عصبی، پیک شیمیایی را به خون ترشح می کنند  این پیک، یک هورمون به شمار می آید و نه یک ناقل عصبی!

 همگی پیک های شیمیایی )هم کوتاه بُرد و هم دوربُرد( پس از ترشح از یاختءه ترشح کنندءه خود ابتدا وارد مایع بین یاخته ای می شوند.
 پیک های دوربُرد که وارد رگ های خونی شده اند در هنگام خروج از رگ، مجدداً وارد مایع بین یاخته ای شده و سپس به یاختءه هدف وارد می شوند.
 خروج پیک های شیمیایی )هم ناقل های عصبی و هم هورمون ها( به روش برون رانی و توسط ریزکیسه های ترشحی یاختءه ترشح کننده انجام می شود.

 هورمون ها ممکن است پس از خروج از رگ، مستقیماً و بدون اتصال به گیرنده وارد یاختءه هدف شوند.
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غده های بدن بر اساس این که مواد تولیدی و ترشحی خود را به کدام مکان و چه محل هایی می ریزند، به دو گروه درون ریز و برون ریز تقسیم می شوند:

درونریز
 یاخته های درون ریز: این یاخته های ترشح کنندءه هورمون ممکن است به صورت پراکنده در اندام ها دیده شوند مثالً یاخته های درون ریز معده و 

دوازدهه به ترتیب، هورمون گاسترین و سکرتین را به خون ترشح می کنند.

 در غدءه ترشحی برون ریز، یاخته های انتهای مجرا، استوانه ای و یاخته های 
ابتدای آن مکعبی هستند.

مایع  به  ورود  بدون  درون ریز،  غدءه  ترشحات  برخالف  برون ریز  غدءه  ترشحات   
بین یاخته ای، مستقیماً وارد مجرای ترشحی شده و خود را به سطح پوست می رسانند.

 غدءه درون ریز: اگر یاخته های درون ریز به صورت مجتمع در جایی یافت شوند آن گاه غدءه 
درون ریزی را تشکیل می دهند که ترشحات خود )هورمون( را به خون وارد می کنند.

فوق  تیموس،  تیروئید،  هیپوفیز،  هیپوتاالموس،  شامل  بدن  درون ریز  غده های  از  تعدادی   
کلیه، لوزالمعده و غده های جنسی )تخمدان در زن و بیضه در مرد( هستند.

برونریز
به غده هایی می گویند که ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزند.

دستگاه  یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون های آن ها،  به مجموع   
درون ریز می گویند. این دستگاه به همراه دستگاه عصبی، فعالیت های بدن را تنظیم می کنند 

و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند.

پیکشیمیایییاختءههدفخودراباکمک..............................آنشناساییمیکند.-1
مجموعیاختههاوغدددرونریزوهورمونهایآنهارا..............................مینامند.-2
درصورتیکهپیکشیمیاییواردخونشود،..............................محسوبمیشود.-3

بنویسید.توجه: )یک واژه اضایف است.(-4 درجدولزیرهریکازگزارههابایکیازواژهها،ارتباطمنطقیدارد.شمارءهواژءهمرتبطراداخل

گزارهواژه

1- یاختءه هدف
2- هورمون

3- غده
4- ناقل عصبی

5- گیرندءه اختصاصی

 الف( ترکیباتی که توسط یاخته های خاصی به خون ترشح می شوند.
 ب( پیک شیمیایی کوتاه برد

 پ( یاخته ای که تحت تأثیر هورمون قرار می گیرد.
 ت( اندامی است که نقش ترشح مواد را دارد.
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هموارهموادمترشحهازیاختههایعصبی،پیککوتاهبردبهشمارمیآیند.-5
غدءهبرونریزترشحاتخودراازطریقمجراییبهسطحیاحفراتبدنمیریزد.-6
همءهپیکهایشیمیایی،برایرسیدنبهیاختءههدفواردخونمیشوند.-7

باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-8
..............................-1
..............................-2
..............................-3
..............................-4
..............................-5
..............................-6



ب(درکدامشکل،یاختهایدیدهمیشودکهوظیفءهاصلیآنترشحهورموناست؟
پ(کدامشکلمربوطبهپیککوتاهبرداست؟

باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-9
..............................-4 ..............................-3 ..............................-2 ..............................-1

..............................-7 ..............................-6 ..............................-5
ب(بزرگترینغدءهدرونریزکداماست؟

پ(کدامغدههابهصورتجفتدربدنقراردارند؟

دودستگاهتنظیمکنندءهفعالیتهایبدنرانامببرید.-10
الف(چهارموردازغدددرونریزبدنرانامببرید.-11

ب(باالترینوپایینترینغدءهدرونریزبدنانسانکداماست؟
الف(پیکهایشیمیاییبرچهاساسیتقسیمبندیمیشوند؟-12

ب(انواعپیکهایشیمیاییرانامببرید.
پیکشیمیاییراتعریفکنید.-13
یاختءههدفراتعریفکنید.-14
تفاوتهایبینغدههایبرونریزودرونریزراذکرکنید.-15
دستگاهدرونریزشاملچیست؟وچهشباهتیبادستگاهعصبیدارد؟-16

 دوربرد کوتاه بردپیکهای...............ازطریقخونمنتقلمیشوند.-17
 گاسترین سکرتینیاختههایدرونریزمعده،هورمون...............میسازند.-18
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کدامگزینهدرستاست؟-19
2( نورون ها همواره پیک های شیمیایی را به فضای سیناپسی می ریزند. 1( همءه پیک های شیمیایی توسط غده ها ترشح می شوند. 

4( هورمون ها برای رسیدن به یاختءه هدف، به خون وارد می شوند. 3( همءه مواد مترشحه از نورون ها، پیک کوتاه برد هستند. 
کدامگزینهدرموردهورمونهانادرستاست؟-20

2( در صورتی هورمون محسوب می شوند که توسط غدءه درون ریز ساخته شوند.  1( به طور معمول عملکردی اختصاصی دارند. 
4( در تنظیم هومئوستازی بدن مؤثرند. 3( قابلیت برقراری ارتباط بین نقاط مختلف بدن را دارند. 

کدامگزینهبرایتکمیلعبارتزیرنامناسباست؟-21
»غدءهدرونریز...............غدءهبرونریز................«

2( برخالف ـ دارای ساختار لوله مانندی به نام مجرا است 1( همانند ـ موادی را از خود ترشح می کنند 
4( برخالف ـ توانایی تولید هورمون دارد 3( همانند ـ می تواند ماده ای بسازد که در ساختار خود، اسید آمینه دارد  

کدامگزینهعبارتزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟-22
»دستگاهدرونریزبدنانسان...............دستگاهعصبی،................«

1( همانند ـ دارای یاخته هایی با غشای پایه در سطح زیرین خود است
2( برخالف ـ می تواند به طور مستقیم بر فعالیت همءه یاخته های زنده و سالم بدن انسان تأثیرگذار باشد

3( همانند ـ همءه پیک های شیمیایی خود را تا فواصل دوری نسبت به یاختءه ترشح کننده منتقل می کنند
4( برخالف ـ همءه پیک های شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می کند

کدامعبارتدربارءهپیکهایشیمیایینادرستاست؟-23
1( براساس مسافتی که طی می کنند تا به یاختءه هدف برسند، دسته بندی می شوند.

2( تنها بر یاخته ای می توانند اثر مستقیم بگذارند که گیرندءه آن را داشته باشند.
3( اگر هورمون باشند، قطعاً از غده یا یاختءه عصبی ترشح شده اند.

4( از طریق اثر بر گیرندءه اختصاصی خود در یاختءه هدف فعالیت می کنند. 
کدامعبارتنادرستاست؟-24

2( دستگاه عصبی با تک تک یاخته های بدن ارتباط ندارد. 1( در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند. 
4( نورون ها ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می کنند.  3( پیک های شیمیایی روی یاخته های غدد درون ریز، گیرنده ندارند. 

یاختءهعصبی...............یاختءهدرونریز................-25
2( همانند ـ می تواند ماده ای به مایع بین یاخته ای ترشح کند 1( همانند ـ فقط به صورت پراکنده در اندام ها دیده می شود 

4( برخالف ـ می تواند ریزکیسءه ترشحی تولید کند 3( برخالف ـ برای ترشح مواد همیشه از ATP استفاده می کند 

 دستگاه درون ریز، که غده ها بخش مهمی از آن هستند، فعالیت های بدن را به وسیلءه هورمون ها تنظیم می کند. 

 هیپوتاالموس )زیرنهنج(، توسط رگ های خونی با بخش پیشین هیپوفیز ارتباط دارد.
هورمونهایتولیدی:  هورمون هایی به نام آزادکننده و مهارکننده ترشح می کند که باعث می شوند هورمون های بخش پیشین هیپوفیز ترشح شوند 

و یا این که ترشح آن ها متوقف شود  غدءه هیپوتاالموس، نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده ها بر عهده دارد.

 تقریباً به اندازءه یک نخود است و با ساقه ای به هیپوتاالموس متصل است. این غده درون یک گودی، در استخوانی از کف جمجمه جای دارد.
 غدءه هیپوفیز سه بخش دارد که پیشین، میانی و پسین نامیده می شوند. البته عملکرد بخش میانی در انسان به خوبی شناخته نشده است!
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 در اطراف غدءه هیپوفیز مننژ مشاهده می شود.
و  پهن  نوع  از  گرفته  قرار  آن  در  هیپوفیز  که  جمجمه  کف  استخوان   

اسفنجی است.
 بخش پیشین هیپوفیز از بخش پسین بزرگ تر و این بخش نیز از بخش 

میانی بزرگ تر است.

 تحت تنظیم هیپوتاالموس، 6 هورمون ترشح می کند.
هورمونهایترشحشده

 هورمون رشد: یکی از هورمون های بخش پیشین است که با رشد طولی استخوان های دراز، باعث افزایش اندازءه قد انسان می شود.

نزدیکی دو سر  چگونگی عملکرد هورمون: در   
نام  به  غضروفی  صفحءه  دو  دراز،  استخوان های 
صفحات رشد وجود دارد  یاخته های غضروفی 
هم چنان  می شوند   تقسیم  صفحات  این  در 
یاخته های  می آیند،  پدید  جدیدتر  یاخته های  که 
استخوانی، جانشین یاخته های غضروفی قدیمی تر 

می شوند   استخوان رشد می کند. 

 صفحءه رشد غضروفی با غضروف مفصل اتصال فیزیکی ندارد.
 در اطراف صفحءه رشد بافت اسفنجی استخوان دیده می شود که دارای مغز قرمز است.

 صفحءه رشد هم در بخش اسفنجی و هم متراکم دیده می شود.
 در اثر عملکرد صفحءه رشد غضروفی که منجر به رشد استخوان می شود، فاصلءه صفحءه رشد تا غضروف مفصل و نیز ضخامت صفحءه 

رشد، ثابت باقی می ماند.
 در صفحءه رشد، محل تشکیل غضروف جدید به غضروف مفصل نزدیک تر است و محل تبدیل غضروف به استخوان از غضروف مفصل، دورتر است.

  چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل شده  رشد استخوان متوقف می شود 
و می گویند »صفحات رشد بسته شده است«.

 تا زمانی که صفحات رشد، بسته نشده اند  هورمون رشد می تواند قد انسان را افزایش دهد.

 هورمون پروالکتین: یکی دیگر از هورمون های بخش پیشین است که پس از تولد نوزاد، غدد شیری را به تولید شیر وا می دارد. البته شواهد زیادی 
مبنی بر نقش پروالکتین در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب و نیز در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل در مردان به دست آمده است.

 هورمون های محرک، 4 هورمون دیگر بخش پیشین را تشکیل می دهند که این بخش، با ترشح آن ها فعالیت سایر غدد را تنظیم می کند.
 هورمون محرک تیروئید: غدءه تیروئید )سپردیس( را تحریک می کند.

 هورمون محرک فوق کلیه: روی غدءه فوق کلیه تأثیر می گذارد.
 و  هورمون های محرک غده های جنسی: به نام های LH و FSH که عملکرد غده های جنسی )تخمدان و بیضه( را تنظیم می کنند.

این بخش، هیچ هورمونی نمی سازد!!
 هورمون های بخش پسین، در یاخته های عصبی هیپوتاالموس تولید می شوند  این هورمون ها که در جسم یاخته ای ساخته شده اند، از طریق 

آکسون )آسه( های یاخته های عصبی هیپوتاالموس به بخش پسین هیپوفیز می رسند.
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هورمونهایترشحی
دو هورمون ضد ادراری و اُکسی توسین در هیپوتاالموس تولید شده اما در بخش پسین، ذخیره و ترشح می شوند!

 ارتباط هیپوتاالموس با بخش پسین هیپوفیز از طریق دسته های آسه ای یاخته های عصبی 
مستقر در هیپوتاالموس است.

 جسم یاخته ای نورون های تولیدکنندءه هورمون های بخش پسین در هیپوتاالموس قرار دارند.
ارتباط  اتصال دهنده،  ساقءه  اعظم  بخش  طریق  از  هیپوتاالموس  با  پسین  هیپوفیز   

مستقیم دارد.

غدءههیپوفیزتقریباًبهاندازءهیک..............................استودرونیکگودیدراستخوانیازکف..............................جایدارد.-26
غدءههیپوتاالموسباترشحهورمونهای..............................و..............................ترشحهورمونهایبخشپیشینهیپوفیزراتنظیممیکند.-27
پسازتولدنوزاد،..............................غددشیریرابهتولیدشیروامیدارد.-28

بنویسید.توجه: )یک واژه اضایف است.(-29 درجدولزیرهریکازگزارههابایکیازواژهها،ارتباطمنطقیدارد.شمارءهواژءهمرتبطراداخل

گزارهواژه

LH -1
2- هیپوفیز پسین
3- هیپوتاالموس

4- هیپوفیز پیشین
5- اکسی توسین

6- پروالکتین

 الف( ذخیرءه هورمون ضد ادراری
 ب( تنظیم کنندءه غیر مستقیم سایر غدد درون ریز

 پ( مؤثر بر دستگاه ایمنی
 ت( هورمون محرک غدد جنسی

 ث( غدءه درون ریز اصلی

ششهورمونبخشپیشینغدءههیپوفیز،فعالیتسایرغدددرونریزراتنظیممیکنند.-30
هورمونهایبخشپسینغدءههیپوفیز،درجسمیاختهاینورونهایاینغده،تولیدشدهودرآکسونآنهاذخیرهمیشوند.-31
هیپوتاالموسنقشمهمیدرتنظیمترشحسایرغدههابرعهدهدارد.-32
هورمونرشد،بااثربریاختههایاستخوانیصفحاترشد،موجبرشداستخوانهامیشود.-33
هورمونمؤثربرتولیدشیردرغددشیری،درهومئوستازیبدننیزنقشدارد.-34

باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-35
..............................-3 ..............................-2 ..............................-1

..............................-5 ..............................-4
ب(کدامجزءنقشحفاظتیدارد؟

پ(کدامیکهورموننمیسازدوتنهاهورمونراذخیرهوترشحمیکند؟
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باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-36
..............................-2  ..............................-1
..............................-4  ..............................-3

ب(کدامهورمونایناثررابررویاستخوانمیگذارد؟
پ(شکل،چگونگیرشدچهنوعاستخوانیرانشانمیدهد؟

باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-37
..............................-4 ..............................-3 ..............................-2 ..............................-1

ب(کدامیکازاجزاباهیپوتاالموسارتباطخونیدارد؟
پ(هورمونضدادراریازکدامشمارهترشحمیشود؟

بخشپیشینهیپوفیز،هورمونهایمحرککدامغدههاراتولیدمیکند؟-38
هیپوفیزپسین،کدامهورمونهاراترشحمیکند؟-39
دربارءهارتباطبینهیپوتاالموسوهیپوفیزپیشینبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-40

الف(چهنوعارتباطیباهمدارند؟
ب(نحوءهارتباطایندودرتنظیمفعالیتغدددیگرراشرحدهید.

درموردهورمونرشدبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-41
الف(ترشحاینهورمونچگونهتنظیممیشود؟

ب(نقشآنچیست؟
پ(چگونگیاثرگذاریآنرابهاختصارشرحدهید.

منظورازبستهشدنصفحاترشدچیست؟-42
دربارءهبخشپسینغدءههیپوفیزبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-43

الف(نقشآنرابنویسید.
ب(چگونگیساختوانتقالهورمونهابهبخشپسینرابیانکنید.

 پسین میانیعملکردبخش...............هیپوفیزدرانسانبهخوبیشناختهنشدهاست.-44
 عصبی خونیهیپوتاالموسباهیپوفیزپسینارتباط...............دارد.-45
 ترشح ساختهورمونپروالکتین،موجب...............شیرتوسطغددشیریمادرمیشود.-46
غدءههیپوتاالموس...............................-47

2( توانایی تولید بیشترین تعداد هورمون را دارد 1( جزء غدد دستگاه درون ریز نیست 
4( در کنترل فعالیت همءه غدد درون ریز دیگر بدن نقش دارد 3( محل تولید و ذخیرءه اکسی توسین است 

کدامیکعبارتروبهرورابهنادرستیتکمیلمیکند؟»غدءههیپوفیزپیشین..............................هیپوفیزپسین...............................«-48
2( برخالف ـ ترشحات برون ریزش را به سیاهرگ می ریزد 1( همانند ـ در گودی استخوان کف جمجمه قرار دارد 

4( برخالف  ـ دارای یاخته های درون ریز است 3( همانند ـ از طریق ساقه ای به هیپوتاالموس متصل است 
هورمونهایمهارکنندهایکهازهیپوتاالموسترشحمیشوند،برکدامیکازمواردزیرتأثیرنمیگذارند؟-49

4( بافت حاوی یاخته های خون ساز بدن 3( تقسیمات یاخته ای  2( حفظ تعادل آب  1( ترشح شیر از غدد شیری مادر 
چندموردازمواردزیر،جملءهروبهرورابهدرستیکاملمینماید؟»دردختربچءه4ساله،تحریک................«-50

الف(رشدطولیاستخوانرانبهطورمستقیمتحتکنترلهورمونترشحشدهازبخشپیشینغدءههیپوفیزیاست
ب(ترشحهورمونضدادراریازبخشپسینغدءههیپوفیز،تحتکنترلهورمونهایآزادکنندءههیپوتاالموسیاست

پ(خروجشیرازغددشیریبرعهدءههورمونیاستکهبردستگاهایمنیبدنانساننیزاثردارد
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
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 غدءه تیروئید، شکلی شبیه به سپر دارد و در زیر حنجره )و جلوی نای( قرار گرفته است. 
 هورمون هایی که از این غده ترشح می شوند، عبارت اند از:

 هورمون های تیروئیدی و  هورمون کلسی تونین

T4 T3 و انواع:شامل دو هورمون یُددار به نام های
نقش:میزان تجزیءه گلوکز و انرژی در دسترس یاخته ها را تنظیم می کنند.

T3 در دوران جنینی و کودکی، برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است  فقدان آن موجب اختالالت نمو  عوارضفقدانT3:از آن جایی که
دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود.

اثراتکمبودیُددرغذا:ساخته نشدن هورمون های تیروئیدی به اندازءه کافی  ترشح هورمون محرک تیروئید از غدءه هیپوفیز  رشد بیشتر 
غدءه تیروئید تا بتواند یُد بیشتری جذب کند  فعالیت بیشتر غدءه تیروئید منجر به بزرگ شدن آن می شود که به آن گواتر می گویند.

  الف( یُد در غذاهای دریایی فراوان است. ب( مقدار یُد موجود در فراورده های کشاورزی و دامی یک منطقه، به مقدار 
یُد خاک بستگی دارد.

  از آن جایی که تجزیءه گلوکز در همءه یاخته های بدن انجام می شود  همگی، یاختءه هدِف هورمون های تیروئیدی هستند!

 دیگر هورمون تیروئید است و هنگامی که کلسیم در خوناب زیاد است، ترشح می شود.
 هورمون کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیری می کند.

 ف تیلاعف

  شرایط حفظ نمک یددار:نمک یددار را باید دور از نور، هوا و رطوبت نگه داشت. بسته بندی اولیءه نمک یددار دارای چنین شرایطی است.
جنس ظرفی که نمک یددار در  آن نگه داری می شود، باید پالستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های تیره باشد. زمان اضافه کردن آن به غذا باید در 
انتهای زمان پخت باشد تا حداکثر مقدار ید در آن حفظ شود. نمک یددار را نباید بیش از یک سال نگه داری کرد چون بخشی از ید آن از بین می رود.

 غذاهایی که مانع جذب ید می شوند:خانوادءه کلم، ذرت و سویا از مهم ترین موادی هستند که مانع جذب ید می شوند.

 این غده ها به تعداد 4 عدد در پشت تیروئید قرار دارند و هورمون پاراتیروئیدی ترشح می کنند.
نقشهورمونپاراتیروئیدی: در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح می شود و در هم ایستایی کلسیم نقش دارد.

روشهایایفاینقش
هورمونپاراتیروئیدی

 جدا و آزاد کردن کلسیم از مادءه زمینءه استخوان
 افزایش بازجذب کلسیم در کلیه ها

 تأثیر بر ویتامین D و تبدیل آن به شکلی که می تواند باعث افزایش 
جذب کلسیم از روده شود  کمبود ویتامین D ، موجب کاهش جذب 

کلسیم از روده می شود.
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 به تعداد 2 عدد بوده که هر یک بر روی هر کلیه قرار دارد و دو بخش سازندءه آن )قشری و مرکزی( از همدیگر مستقل اند!

بخشمرکزی: دارای ساختار عصبی است و وقتی فردی در شرایط تنش قرار می گیرد  دو هورمون به 
نام های اپی نفرین و نوراپی نفرین ترشح می کند.

نقشهورمونهایتولیدی: هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین باعث افزایش ضربان قلب، فشار خون و 
گلوکز خوناب می شوند و با افزایش قطر نایژک ها، آن ها را در شش ها باز می کنند  چنین تغییراتی، بدن 

انسان را برای پاسخ های کوتاه مدت آماده می کند.

 در بخش مرکزی غدءه فوق کلیه رگ های خونی زیادی وجود دارد. 
 قاعدءه غدءه فوق کلیه چین خوردگی به سمت داخل دارد.

بخشقشری:با ترشح کورتیزول، به تنش های طوالنی مدت مثل غم از دست دادن نزدیکان، پاسخ دیرپا می دهد.

نقشهورمونهایتولیدی

 کورتیزول: افزایش گلوکز خوناب  اگر تنش ها به مدت زیادی ادامه یابد  کورتیزول، دستگاه ایمنی 
را تضعیف می کند.

 آلدوسترون: افزایش بازجذب سدیم از کلیه و نیز به دنبال آن بازجذب آب  باال رفتن فشار خون
 هورمون جنسی: هورمون جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس ترشح می کند.

غدءهتیروئیددرزیر..............................قرارداردودرصورتبزرگشدنبیشازحدآن،بیماری..............................ایجادمیشود.-51
بازیادشدنکلسیمخون،هورمون..............................وباکمشدنآن،هورمون..............................ترشحمیشود.-52
هورمونپاراتیروئیدیبااثربرویتامین..............................میتواندجذب..............................راازرودهافزایشدهد.-53
بخش..............................غدءهفوقکلیه،ساختارعصبیداردو..............................نوعهورمونترشحمیکند.-54

بنویسید.توجه: )یک واژه اضایف است.(-55 درجدولزیرهریکازگزارههابایکیازواژهها،ارتباطمنطقیدارد.شمارءهواژءهمرتبطراداخل

گزارهواژه

T3 -1
2- کلسی تونین

3- کورتیزول
4- آلدوسترون

5- پاراتیروئیدی

 الف( کاهش دهندءه کلسیم خوناب
 ب( افزایش سدیم خون

 پ( افزایش دهندءه کلسیم خوناب
 ت( نمو دستگاه عصبی مرکزی

هورمونهایجنسیفقطدراندامهایجنسیترشحمیشوند.-56
سرعتعملکردکورتیزولکمترازنوراپینفریناست.-57
هورمونپاراتیروئیدیبااثربررودهموجبفعالشدنویتامینDمیشود.-58
اختاللعملکردتیروئیددردورانجنینی،ممکناستمنجربهعقبماندگیذهنیوجسمیشود.-59
غدءهپاراتیروئیددرزیرحنجرهوپشتنایقراردارد.-60
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باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-61
..............................-3 ..............................-2 ..............................-1

ب(غدءهموردنظردرشکل،ازکدامنما،نمایشدادهشدهاست؟
پ(غدءهموردنظردرشکلچهموقعیتینسبتبهحنجرهدارد؟

ت(هورمونهایترشحشدهازاینغدهرابنویسید.
باتوجهبهشکل:الف(عالمتسؤال)؟(،مربوطبهکدامغدداست؟-62

ب(نقشهورمونترشحیازاینغددچیست؟
باتوجهبهشکل:الف(اجزایشمارهگذاریشدهرانامگذاریکنید.-63

..............................-2  ..............................-1
..............................-4  ..............................-3

ب(دوهورمونترشحشدهازهریکازشمارههای)3(و)4(رانامببرید.
پ(هورمونهایهربخشدرپاسخبهچهنوعمحرکی،ترشحمیشوند؟

دربارءهغدءهتیروئیدبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-64
الف(هورمونهایمترشحهازاینغدهرانامببرید.

ب(کدامعنصردرساختارهورمونهایتیروئیدیبهکارمیرود؟
پ(جایگاهاینغدهرابنویسید.

هورمونکاهندءهکلسیمخونابچهنامدارد؟بافتهدفآنکداماست؟-65
درموردارتباطیدوتیروئیدبهپرسشهایزیرپاسخدهید.-66

الف(اهمیتیددرایجادبیماریگواترراتوضیحدهید.
ب(کداممنابعغذاییداراییُدهستند؟

دربارءههورمونپاراتیروئیدیبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-67
الف(عاملمحرکترشحاینهورمونچیست؟

ب(کارهایاینهورمونرادرحفظهمایستاییکلسیمبدنشرحدهید.
نقشهورمونهایبخشمرکزیغدءهفوقکلیهرابنویسید.-68
بخشقشریفوقکلیهنسبتبهتنشهایطوالنیمدت،چگونهپاسخمیدهد؟-69
نقشکورتیزولچیستودرصورتافزایشترشحچهعارضهایمیتواندبرایبدنایجادکند؟-70
محلتولیدونقشهورمونآلدوسترونرابیانکنید.-71

 افزایش تراکم پوکی هورمونپاراتیروئیدیمیتواندموجب...............استخوانشود.-72
کدامگزینهعبارتزیررابهدرستیکاملمیکند؟-73

»کورتیزول..............................هورمونهایتیروئیدی...............................«
2( برخالف ـ گلوکز خوناب را افزایش می دهد 1( همانند ـ گلوکز خوناب را افزایش می دهد 

4( برخالف ـ روی تمام بافت های بدن اثر می گذارد 3( همانند ـ روی یک بافت هدف اختصاصی اثر می گذارد 
هورمونپاراتیروئیدیبااثربرویتامینیکهدرروده...............،میتواندجذبکلسیماز...............راافزایشدهد.-74

2( جذب رگ های لنفی می شود ـ کلیه 1( جذب رگ های لنفی می شود ـ روده 
4( با مصرف ATP جذب پرز روده می شود ـ کلیه  3( با مصرف ATP جذب پرز روده می شود ـ روده 

هورمونهایبخشقشریغدءهفوقکلیه...............هورمونهایبخشمرکزیاینغده،................-75
2( همانند ـ نایژک ها را در شش ها تنگ می کنند 1( همانند ـ در تنش های کوتاه مدت ترشح می شوند 

4( برخالف ـ می توانند سبب تضعیف دستگاه ایمنی شوند 3( برخالف ـ باعث افزایش فشار خون می شوند 
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کدامگزینهعبارتزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟-76
»دریکفرد،کاهششدیدهورمونهای...............سببمیشودتا...............کاهشیابدوبرمیزان...............افزودهشود.«

1( ذخیره شده در بخش پسین غدءه هیپوفیز ـ میزان غلظت اوره و اسید اوریک در ادرار ـ ترشح هورمون های مهارکنندءه هیپوتاالموسی
2( مترشحه از برخی یاخته های فوقانی کلیه ـ آمادگی بدن در شرایط تنش ـ قدرت بیگانه خواری ماکروفاژهای دستگاه ایمنی

3( مترشحه از غدءه تیروئید ـ میزان تولید مولکول ATP و کربن دی اکسید ـ یون های کلسیم موجود در مادءه زمینه ای بافت استخوانی
4( تولیدشده در بخش پیشین غدءه هیپوفیزـ  میزان مصرف برخی مواد معدنی توسط غدءه تیروئیدـ  ترشح هورمو ن های مهارکنندءه هیپوتاالموسی 

کدامگزینه،عبارتزیررابهطورمناسبکاملمیکند؟-77
»درفردیکهتازهواردمرحلءهپساززایمانشدهوبهنوعی...............مبتالگردیدهاست،...............«

1( کم کاری غدءه پاراتیروئید ـ عمل عضالت مختل می شود و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می شود.
2( کم ترشحی بخش پسین غدءه زیرمغزی )هیپوفیز( ـ ترشح شیر کاهش می یابد و بر غلظت ادرار افزوده می شود.

3( پرکاری قشر غدءه فوق  کلیه ـ فعالیت مغز استخوان ها ضعیف می شود و عالئمی از خیز مشاهده می گردد.
4( پرکاری غدءه سپردیس )تیروئید( ـ ضربان قلب کاهش می یابد و عضالت ضعیف می شود. 

از دو قسمت برون ریز و درون ریز تشکیل شده است: 
بخشبرونریز:آنزیم های گوارشی )مانند پروتئازها، لیپاز، آمیالز و ...( و بیکربنات ترشح می کند.
جزایر  که  است  برون ریز  بخش  بین  در  یاخته ها  از  مجموعه ای  صورت  به  درونریز: بخش

النگرهانس نام دارند.

 سرخرگ آئورت و بزرگ سیاهرگ زیرین از پشت لوزالمعده عبور می کنند که سیاهرگ )بزرگ سیاهرگ زیرین( به بخش پهن لوزالمعده 
نزدیک تر است.

 مجرای صفرا از پشت ابتدای دوازدهه عبور کرده و سپس به مجرای پایینی )اصلی( لوزالمعده پیوسته و صفرا را وارد دوازدهه می کند.
 جزایر النگرهانس دارای تعدادی یاخته است که به چند شکل )نوع( دیده می شوند )3 نوع(.

 در اطراف یاخته های درون ریز موجود در جزایر النگرهانس، یاخته های برون ریز غدءه لوزالمعده قرار دارند.
 مجرای فرعی )باالیی( لوزالمعده، ترشحات خود را به طور مستقیم به درون دوازدهه می ریزد.

 مجموعه ای از مجراهای کوچک لوزالمعده به یک مجرای بزرگ و اصلی متصل شده و ترشحات خود را به آن می ریزند.

هورمون های تولیدی 
 گلوکاگون: در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح شده  باعث تجزیءه گلیکوژن به گلوکز می شود  افزایش قند خون

 انسولین: در پاسخ به افزایش گلوکز خون ترشح شده  باعث ورود گلوکز به یاخته ها می شود  کاهش قند خون

علتبروز:اگر یاخته ها، نتوانند گلوکز را از خون بگیرند  غلظت گلوکز خون افزایش می یابد  گلوکز و به دنبال آن، آب وارد ادرار می شود! 
که به چنین وضعیتی، دیابت شیرین می گویند.

عوارضدیابتشیرین
 کاهش وزن  زیرا یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا حتی پروتئین ها به دست آورند. 

j¼zº ·I¶nj o¬H منجر به اغما و مرگ   تولید محصوالت اسیدی  در اثر تجزیءه چربی ها 
 کاهش مقاومت بدن  در اثر تجزیءه پروتئین ها  لزوم رعایت بیش از پیش بهداشت و مراقبت از زخم ها و سوختگی های 

هر چند کوچک در افراد مبتال به دیابت
انواعدیابت

 نوع یک: در این نوع، هورمون انسولین یا ترشح نشده و یا به اندازءه کافی ترشح نمی شود!  این بیماری با تزریق انسولین، کنترل می شود.
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  دیابت نوع یک، یک بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه ایمنی، یاخته های ترشح کنندءه انسولین در جزایر 
النگرهانس را از بین می برد.  بیماری دیابت نوع یک، با تزریق انسولین، تحت کنترل درمی آید!

 نوع دو: در این نوع، هورمون انسولین به مقدار کافی وجود داشته ولی گیرنده های انسولین به آن پاسخ نمی دهند!

 دیابت نوع دو، از سن حدود 40 سالگی به بعد، در نتیجءه چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینءه بیماری را دارند 
ظاهر می شود.

 ف تیلاعف

 مهم ترین کارهایی که برای پیشگیری از دیابت نوع دو  باید انجام داد عبارت اند از:
 برخورداری از رژیم غذایی متوازن  جلوگیری از افزایش وزن و تجمع بافت چربی

 ورزش  اندازه گیری قند خون
هم چنین به روز نگه داشتن دانش شخصی دربارءه بیماری و دانستن توصیه های به روز پیشگیری از آن برای جلوگیری از بیماری ضروری است.

 یکی دیگر از غده های درون ریز مغز است که در باالی برجستگی های چهارگانه قرار دارد.  
 غدءه اپی فیز، هورمون مالتونین ترشح می کند که مقدار آن در شب به حداکثر و در نزدیکی ظهر 

به حداقل می رسد.
تنظیم  با  می رسد  نظر  به  ولی  نیست!  مشخص  انسان  در  مالتونین  هورمون  عملکرد  اگرچه   

ریتم های شبانه روزی ارتباط داشته باشد.


هورمون تیموسین ترشح می کند که در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد. )اطالعات بیشتر در فصل 5(

با عملکرد آن ها و هورمون های ترشح شده از آن ها در فصل 7 همین کتاب آشنا خواهید شد.

 ممکن است یک یاخته چند هورمون را دریافت کند یا این که چند یاخته، یک هورمون را دریافت کنند.
 بر اساس نوع هورمون و نوع یاختءه هدف، پیام پیک به عملکرد خاصی تفسیر می شود: مثالً وقتی هورمون پاراتیروئیدی که کلسیم خون را افزایش 

می دهد به کلیه می رسد بازجذب کلسیم را زیاد می کند  ولی همان هورمون در استخوان باعث تجزیءه استخوان شده و کلسیم را آزاد می کند.

 هورمون ها در مقادیر خیلی کم ترشح می شوند ولی با همین مقدار کم هم، اثرگذار هستند.  تغییر هر چند کم در مقدار ترشح هورمون ها، 
اثرات قابل توجهی به دنبال دارد.  به همین دلیل، ترشح هورمون ها باید به دقت تنظیم شود.

 روش رایجی در تنظیم ترشح هورمون ها است که به دو صورت منفی و مثبت دیده می شود.
تنظیمبازخوردیمنفی:در این نوع تنظیم، افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود و بالعکس.

 بیشتر هورمون ها توسط بازخورد منفی تنظیم می شوند. مثالً تنظیم هورمون انسولین، نمونه ای از یک بازخورد منفی است.
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تنظیمبازخوردیمثبت:در این نوع تنظیم، افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث افزایش ترشح همان هورمون می شود.
 عملکرد هورمون اکسی توسین )ترشح شده از هیپوفیز پسین(، توسط چرخءه بازخوردی مثبت، تنظیم می شود.

هدف:در دنیای جانوران از ارتباط شیمیایی نه فقط برای ارتباط بین یاخته ها، بلکه برای ارتباط افراد با یکدیگر نیز استفاده می شود.
تعریففرومونها:موادی هستند که از یک فرد ترشح می شود و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه، پاسخ های رفتاری ایجاد می کند.

1- زنبورها  از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می کنند.
2- مارها  از فرومون ها برای جفت یابی استفاده می کنند.

3- گربه ها  از فرومون ها برای تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.

بخش..............................لوزالمعدهبهصورتاجتماعیازیاختههادربینبخش..............................است.-78
گلوکاگوندرپاسخبه..............................قندخونوانسولیندرپاسخبه..............................قندخونترشحمیشود.-79
..............................یکیازغدددرونریزاستکهباتنظیمریتمهایشبانهروزیارتباطدارد.-80
تفسیرعملکردهورمونبراساسنوع..............................ونوع..............................صورتمیگیرد.-81
تنظیمبیشترهورمونهابابازخورد..............................صورتمیگیرد.-82

بنویسید.توجه: )یک واژه اضایف است.(-83 درجدولزیرهریکازگزارههابایکیازواژهها،ارتباطمنطقیدارد.شمارءهواژءهمرتبطراداخل

گزارهواژه

1- تیموسین
2- دیابت نوع یک

3- مالتونین
4- دیابت نوع دو
5- بازخورد منفی

6- جزایر النگرهانس

 الف( قند خون باال در حضور انسولین
 ب( حداکثر ترشح در شب
 پ( تنظیم ترشح انسولین

 ت( تمایز لنفوسیت ها
 ث( نوعی بیماری خودایمنی
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گربههاازفرومونهابرایجفتیابیاستفادهمیکنند.-84
تنهاراهتنظیمترشحهورمونها،روشبازخورداست.-85
ممکناستیکیاختهچندهورمونرادریافتکندیااینکهچندیاخته،یکهورمونرادریافتکنند.-86
غدءهدرونریزیکهباالیبرجستگیهایچهارگانهقراردارد،احتماالًدرتنظیمریتمهایشبانهروزینقشدارد.-87

باتوجهبهشکل:الف(قسمتهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.-88
..............................-2 ..............................-1
..............................-4 ..............................-3
..............................-6 ..............................-5
ب(نامهورمونهایغدءهلوزالمعدهرابنویسید.

پ(هورمونهایمذکور،هریکچهنقشیدرتنظیمقندخوندارند؟

میدهد؟-89 نشان خون در را مادهای چه تنظیم نحوءه الف(شکل بهشکل: توجه با
اینتنظیمباچهروشیانجاممیشود؟

ب(درهریکازمراحل)2(و)4(چهاتفاقیرخمیدهد؟
مرحلءه)2(..............................
مرحلءه)4(..............................

دربارءهغدءهلوزالمعدهبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-90
ب(هورمونهایلوزالمعدهرانامببرید. الف(نامبخشدرونریزلوزالمعدهچیست؟

دربارءهدیابتشیرینبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-91
ب(کدامنوعآن،نوعیبیماریخودایمنیمحسوبمیشود؟ الف(کمبودانسولینخون،نشانءهکدامنوعآناست؟

درموردافراددیابتیبهپرسشهایزیرپاسخدهید:-92
ب(درچهشرایطیفرددیابتی،دچارحالتاغمامیشود؟ الف(چرادرافراددیابتی،ادرارحاویگلوکزاست؟

اپیفیزدرکجاقراردارد؟نقشهورمونیآنرابنویسید.-93
باذکریکمثال،عملکردمتفاوتیکهورموندردوبافتهدفمتفاوتراتوضیحدهید.-94
انواعتنظیمهایبازخوردیرامقایسهکنید.-95
فرومونچیست؟باذکرمثالنقشآنرادرجانورانبیانکنید.-96

 منفی مثبتدرروشبازخورد...............،افزایشتأثیراتیکهورمون،موجبافزایشترشحهورمونمیشود.-97
 تولید مصرفهورمونگلوکاگونموجب...............گلوکزمیشود.-98
بخش..............................لوزالمعدهبرخالفبخش..............................آن،...............................-99

2( درون ریز ـ برون ریز ـ در تنظیم قند خون دخالت دارد 1( برون ریز ـ  درون ریز ـ نقش تنظیمی دارد 
4( درون ریز ـ برون ریز ـ مواد ترشحی را وارد مایع میان بافتی نمی کند 3( برون ریز ـ درون ریز ـ  تنظیم هورمونی ندارد 

هورمونهایافزایندءهقندخونکداماند؟-100
 T3 T4 ـ نوراپی نفرین ـ )2 T3 ـ آلدوسترون   1( گلوکاگون ـ

4( اپی نفرین ـ کورتیزول ـ گلوکاگون 3( گلوکاگون ـ اپی نفرین ـ هورمون های تیروئیدی 
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یاختءههدفکدامهورمون،فقطیاختههایخوناست؟-101
4( انسولین 3( تیموسین   2( اپی نفرین   1( مالتونین 

کدامیکازمواردزیردرمورددیابتدرستاست؟-102
1( قطعاً دیابت به دلیل کاهش میزان انسولین خون رخ می هد.  

2( معموالً در دیابتی ها، مدت درمان بیماری های عفونی بیشتر از افراد سالم است.
3( تجزیءه پروتئین های بدن فرد دیابتی او را به حالت اغما می برد. 

4( افراد دیابتی به ندرت احساس تشنگی می کنند. 
چندموردعبارتزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟-103

»دریکانسانایستاده،...............نسبتبه...............درسطحباالتریقراردارد.«
پ(لکءهزردـنقطءهکور ب(مجارینیمدایرهـپردءهصماخ الف(استخوانچکشیـرکابی

ث(غدءهفوقکلیهـپانکراس ت(مغزمیانیـتاالموس
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

دربارءههورمونها،چندعبارتزیردرستاست؟-104
الف(آلدوسترونهماننداپینفرینمیتواندباعثافزایشفشارخونسرخرگیشود.

ب(گلوکاگونبرخالفانسولینوکورتیزولمیتواندقندخونراافزایشدهد.
پ(کلسیتونینبرخالفهورمونهایپاراتیروئیدی،هنگامکاهشکلسیمخونابترشحمیشود.

ت(گلوکاگونبرخالفانسولین،موجبتجزیءهگلیکوژنمیشود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چندموردعبارتزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟-105
»میتوانگفتکسانیکه...............هستند،میزانهورمون...............درخونابآنهاافزایشمییابد.«

الف(دارایاختاللدرترشحوعملکردصفراـپاراتیروئیدی
ب(مبتالبهپرکاریغدههایپاراتیروئیدـکلسیتونین

پ(مبتالبهدیابتشیریننوعیکـگلوکاگون
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

چندموردعبارتزیررابهدرستیکاملمیکند؟-106
»دریکمرد45ساله،درصورتکمبودهورمون...............میتوان...............رامشاهدهکرد.«

الف(رشدـکاهشرشدطولیاستخوانهاییدارایمغززرداستخوان
ب(مترشحهازغدءهاپیفیزدرپایینبرجستگیهایچهارگانهـاختاللدرتنظیمریتمهایشبانهروزی

پ(هایمترشحهازبخشمرکزیغدءهفوقکلیهـافزایششدیدقطرنایونایژهها
ت(پروالکتینـاختاللدرفرایندهایدستگاهتولیدمثل

1 )4  4 )3  3 )2  2 )1
دررابطهباهرجانوریکهازفرومونهابرایارتباطباسایرجانورانهمگونءهخوداستفادهمیکند،کدامعبارتزیرنادرستاست؟-107

1( ممکن است گازهای تنفسی در بدن این جانوران به کمک پروتئین های آهن دار منتقل نشود.
2( دارای سازوکارهایی هستند که می تواند آنتی ژن ها را به طور اختصاصی شناسایی کند.

3( ممکن است دارای گیرنده های نوری برای دریافت امواج فرابنفش موجود در محیط باشند.
4( دارای اسکلتی هستند که عالوه بر حرکت، در حفاظت از اندام های درونی بدن نیز نقش دارند. 

)سراسری خارج از کشور 98(-108 کدامعبارت،درارتباطباانساندرستاست؟
1( همءه یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند. 

2( همءه پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند. 
3( همءه پیک های تولیدشده توسط یاخته های عصبی )نورون ها(، از نوع کوتاه بُردند. 

4( همءه یاخته های سازندءه پیک های شیمیایی، با روش مشابهی مولکول های پیک را خارج می سازند. 
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گیرنده- 1
دستگاهدرونریز- 2
هورمون- 3
4 -4 ب 2 الف

3 ت 1 پ
نادرست؛گاهیممکناستموادمترشحهازیاختءهعصبیواردخون- 5

شوندکهدراینصورتپیکشیمیاییدوربردهستند.
درست- 6
نادرست؛ناقلهایعصبی،پیکهاییهستندکهبهخونواردنمیشوند.- 7
2-یاختءهدرونریز- 8 الف(1-ریزکیسءهترشحی

4-یاختءههدف 3-هورمون
6-مولکولناقلعصبی 5-یاختءهترشحیعصبی

)C(شکل)پ )A(شکل)ب
2-تیروئید- 9 الف(1-هیپوتاالموس

4-فوقکلیه 3-تیموس
6-تخمدان 5-لوزالمعده

7-بیضه
ب(شمارءه5)لوزالمعده(

پ(شمارءه5)فوقکلیه(،شمارءه6)تخمدان(وشمارءه7)بیضه(
دستگاهعصبیودستگاهدرونریز- 10
الف(هیپوتاالموسـهیپوفیزـتیروئیدـلوزالمعدهـتیموسـ- 11

فوقکلیهـلوزالمعدهـتخمدانـبیضه
ب(هیپوتاالموس،باالترینـغددجنسی،پایینترین)درمردانبیضه

ودرزنانتخمدان(
الف(براساسمسافتیکهطیمیکنند.- 12

ب(کوتاهبردودوربرد
مولکولیاستکهپیامیرامنتقلمیکند.- 13
یاختهایکهپیامپیکشیمیاییرادریافتمیکند.- 14
این- 15 که میکند تولید ترشحاتی هورمون، بهجای برونریز، غدءه

میشود. منتقل بدن حفرات یا بهسطح مجرایی طریق از ترشحات،
ولیغدءهدرونریزفقطهورمونترشحمیکندوترشحخودراازطریق
خونبهیاختءههدفمنتقلمیکند.همچنینترشحاتغدءهبرونریز
مستقیماًواردمجرامیشوداماترشحاتغدءهدرونریزابتداواردفضای

بینیاختهایشدهوسپسواردخونمیشود.
دستگاه- 16 آنها، هورمونهای و درونریز غدد یاختهها، مجموع

درونریزراتشکیلمیدهند.هردونقشتنظیمیدارندودررساندن
پیامآنها،پیکهایشیمیایینقشدارند.

دوربرد- 17
گاسترین- 18
گزینءه »4«- 19

1(پیکهایشیمیاییکوتاهبردتوسطنورونهاساختهمیشوند.
2(و3(گاهینورونهاپیکشیمیاییدوربرد)هورمون(رابهخونمیریزند.

هورمونهاییکهتوسطیاختههایدرونریزپراکنده- 20 گزینءه »2«
دراندامهایدیگرونیزیاختءهترشحیعصبیساختهمیشوند،هورمون

محسوبمیشوند.
غدههایدرونریزمجراندارند.غدههایبرونریز- 21 گزینءه »2«

ترشحاتخودراازطریقمجراییبهسطحیاحفراتبدنمیریزند.

1(غدهاندامیاستکهیاختههایآنموادیراازخودترشحمیکنند.
3(غدددرونریزمیتوانندهورمونپروتئینیبسازندوغددبرونریز
مانندغددعرقیابزاق،تواناییتولیدآنزیم)مانندلیزوزیم(رادارند.

4(کاراصلیغدددرونریز،ترشحهورموناست.
ناقلهایعصبیپیکهایشیمیایی،کوتاهبردمحسوب- 22 گزینءه »3«

میشوندوتافواصلدورنسبتبهیاختءهترشحکننده،منتقلنمیشوند.
دقتکنیدهردستگاه،دارایمجموعهایازبافتهایمختلفاست؛پس
دردستگاهعصبیهماننددستگاهدرونریز،بافتپوششییافتمیشود.

هورمونهاازیاختههایدرونریزترشحمیشوند.- 23 گزینءه »3«
اینیاختههاممکناستبهصورتپراکندهیابهصورتمجتمع)غده(

یافتشوند.
هورمونهایمحرککهازغدءهزیرمغزیترشح- 24 گزینءه »3«

میشوند،بررویسایرغدههااثرمیگذارندوفعالیتآنهاراتنظیممیکنند.
گزینءه »2«- 25

1(یاختههایدرونریزممکناستبهصورتمجتمعیافتشوند.
3(بهروشبرونرانی،هردو،مادهایترشحمیکنند،پسهردوبه

ATPنیازدارند.
4(هردومیتوانندریزکیسءهترشحیتولیدکنند.

نخودـجمجمه- 26
آزادکنندهـمهارکننده- 27
پروالکتین- 28
29 -3 ب 2 الف

1 ت 6 پ
4 ث
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نادرست؛از6هورمونبخشپیشینفقط4هورموندرتنظیم- 30
فعالیتسایرغددنقشدارند.

نادرست؛هورمونهایبخشپسین،درجسمیاختهاینورونهای- 31
هیپوتاالموسساختهمیشوند.

درست- 32
یاختههای- 33 روی اثرگذاری صورت در هورمون این نادرست؛

غضروفیصفحاترشد،منجربهرشداستخوانهایدرازمیشود.
درست؛هورمونپروالکتینبااثربرحفظتعادلآببدنموجب- 34

حفظهومئوستازیبدنمیشود.
2-هیپوفیزپیشین- 35 الف(1-هیپوتاالموس

4-بخشمیانی  3-هیپوفیزپسین
5-استخوانکفجمجمه

پ(شمارءه)3(  ب(شمارءه)5(
2-سمتتشکیلغضروفجدید- 36 الف(1-غضروفمفصل

4-سمتساختهشدناستخوان 3-صفحءهرشدغضروفی
پ(استخواندراز  ب(هومورنرشد

2-دستههایآسهای- 37 الف(1-هیپوفیزپیشین
4-هیپوفیزپسین  3-ساقه

ب(شمارءه)1(
هورمونمحرکتیروئید،هورمونمحرکفوقکلیهوهورمونهای- 38

محرکغدههایجنسی
ضدادراریواکسیتوسین- 39
الف(هیپوتاالموسوهیپوفیزپیشینازطریقرگهایخونیبا- 40

یکدیگردرارتباطهستند.
ب(غدءههیپوتاالموسازطریقترشحهورمونهایآزادکنندهومهارکننده،
فعالیتغدءههیپوفیزپیشینراتنظیمکردهواینغدهباترشحشش
هورمونموجبتنظیمفعالیتهایبدنوسایرغدددرونریزمیشود.

الف(هیپوتاالموسباترشحهورمونآزادکنندهویامهارکننده،- 41
برهیپوفیزپیشیناثرتحریکییامهاریگذاشتهواینغده،هورمون
رشدراترشحکردهویاادامءهترشحاینهورمونرامتوقفمیکند.

اندازءه افزایش موجب دراز، استخوانهای رشدطولی تحریک با ب(
قدمیشود.

پ(باتأثیربرصفحاترشد،درنزدیکیدوسراستخواندراز،موجب
تولید با و شده صفحات این غضروفی یاختههای تقسیم تحریک
یاختههایجدید،یاختههایاستخوانیجانشینیاختههایغضروفی

قدیمیترمیشوندوبهاینترتیباستخوانرشدمیکند.
به- 42 غضروفی حالت از رشد صفحات بلوغ، از پس سال چند

استخوانیتبدیلمیشوند.دراینحالترشداستخوانمتوقفمیشود
کهاصطالحاًمیگویند،صفحاترشدبستهشدهاست.

الف(بخشپسین،دوهورمونساختهشدهتوسطهیپوتاالموس- 43
راذخیرهوترشحمیکند.

ب(هورمونهایبخشپسین،دریاختههایهیپوتاالموستولیدشده
وازطریقآکسون)آسه(هابهبخشپسینمیرسند.

میانی- 44
عصبی- 45
ساخت- 46
هیپوتاالموسباتولیدوترشح6هورمونآزادکننده،- 47 گزینءه »2«

موجبتحریکغدءههیپوفیزپیشینبرایتولید6هورمونمختلفمیشود
وازطرفیباتولید6هورمونمهارکننده،موجبمهارهیپوفیزپیشینو
توقفترشحاتآنمیگردد.هیپوتاالموسعالوهبراین12هورمون،دو

هورمونضدادراریواکسیتوسیننیزمیسازد.

1(غدءههیپوتاالموسجزءمهمترینغدددرونریزبدناست.
3(ذخیرءهاکسیتوسیندربخشپسینهیپوفیزصورتمیگیرد.

4(هیپوتاالموسباارتباطبابخشپیشینغدءههیپوفیز،فعالیتاغلب
غدددرونریزراکنترلمیکند.

غدءههیپوفیزپیشینترشحاتبرونریزندارد.- 48 گزینءه »2«
جای جمجمه استخوان کف گودی در کامل طور به هیپوفیز غدءه
داردوباساقهایبههیپوتاالموسمتصلاستوچونبخشپسین،

هورموننمیسازد،یاختههایدرونریزنیزندارد.
غدههایهیپوتاالموسوهیپوفیزباتنظیمترشح- 49 گزینءه »1«

به ترشحشیر ولی مؤثرند تولیدشیر فرایند در پروالکتین هورمون
ساخته هیپوتاالموس در مستقالً که است دیگری هورمون عهدءه

میشود)هورموناکسیتوسین(.

2(هورمونمهارکننده،مانعتولیدپروالکتینازبخشپیشینهیپوفیز
میشودکهدرحفظتعادلآببدننقشدارد.

اثرمهاریبربخشپیشین،جلویترشح با 3(هورمونمهارکننده،
هورمونرشدرامیگیردواینهورمونبااثربرصفحاترشدموجب

تنظیمتقسیمیاختهایدرآنناحیهمیشود.
4(بافتحاوییاختههایخونسازبدن،بافتاستخوانیاستواین

بافتتحتاثرهورمونرشدقرارمیگیرد.
فقطمورد)الف(درستاست.- 50 گزینءه »2«

هورمونرشدازبخشپیشینغدءهزیرمغزیترشحمیشود.هورمونهای
آزادکنندهومهارکنندءههیپوتاالموسی،تأثیریدرتنظیمترشحهورمون
و دارد نقش ایمنی دردستگاه پروالکتین ندارند.هورمون ضدادراری

سببتحریکتولیدشیر)نهخروجشیر(درغددشیریمیشود.
حنجرهـگواتر- 51
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کلسیتونینـپاراتیروئیدی- 52
Dـکلسیم- 53
مرکزیـدو- 54
55 -4 ب 2 الف

1 ت 5 پ
را- 56 جنسی هورمونهای نیز کلیه فوق قشری بخش نادرست؛

ترشحمیکند.
درست؛کورتیزولجزءهورمونهایبخشقشریفوقکلیهبودهو- 57

پاسخدیرپاایجادمیکند.
هورمون- 58 توسط فعالشدن از پس D ویتامین نادرست؛

پاراتیروئیدی،جذبکلسیمازرودهراافزایشمیدهد.
موجب- 59 جنینی دوران در تیروئید T3 هورمون کمبود درست؛

عقبافتادگیذهنیوجسمیجنینمیشود.
درست؛غدءهتیروئیددرزیرحنجرهوجلوینای،قرارداردوغدد- 60

پاراتیروئیددرپشتتیروئیدیعنیزیرحنجرهوپشتنای،قراردارد.
2-غدءهتیروئید- 61 الف(1-غضروف

3-نای
پ(زیرحنجرهقراردارد.  ب(نمایجلویی

ت(هورمونهایتیروئیدیوکلسیتونین
الف(غدههایپاراتیروئید- 62

ب(تنظیمهمایستاییکلسیمخوناب
2-کلیه- 63 الف(1-غدءهفوقکلیه

4-بخشمرکزی 3-بخشقشری
)4( شمارءه و کورتیزول و آلدوسترون هورمونهای )3( شمارءه ب(

هورمونهایاپینفرینونوراپینفرینترشحمیکند.
پ(هورمونهایبخش)4(درپاسخبهتنشهایکوتاهمدتوبخش)3(

درپاسخبهتنشهایطوالنیمدتترشحمیشوند.
ب(ید- 64 T4وکلسیتونین ،T3 الف(

پ(زیرحنجرهوجلوینای
کلسیتونینـاستخوان- 65
الف(اگریدبدنکافینباشد،هورمونهایتیروئیدیبهاندازءهکافی- 66

ساختهنمیشوند.غدءههیپوفیزباترشحهورمونمحرکتیروئید،منجربه
افزایشفعالیتورشدبیشترغدءهتیروئیدوایجادبیماریگواترمیشود.

ب(درغذاهایدریایییدبهمقدارفراوانوجوددارد.
کلسیمخوناب- 67 کاهش به پاسخ در پاراتیروئیدی هورمون الف(

ترشحمیشود.
ب(1(آزادسازیکلسیمازمادءهزمینءهاستخوان،2(افزایشبازجذبکلسیم

درکلیه،3(فعالسازیویتامینDجهتافزایشجذبکلسیمازروده

ترشح- 68 تنش، شرایط در نوراپینفرین و اپینفرین هورمونهای
میشوندوباافزایشضربانقلب،فشارخونوگلوکزخونابوبازکردن
نایژکهادرششها،بدنرابرایپاسخهایکوتاهمدتآمادهمیکنند.

تنشهای- 69 برابر در کورتیزول هورمون ترشح با قشری بخش
طوالنیمدت،پاسخدیرپامیدهد.

ادامءه- 70 صورت در و میدهد افزایش را خوناب گلوکز کورتیزول
تنشهایطوالنیمدت،اینهورموندستگاهایمنیراتضعیفمیکند.

اینهورموندربخشقشریغدءهفوقکلیهساختهمیشودوبا- 71
افزایشبازجذبسدیمازکلیهوبهدنبالآنبازجذبآب،منجربه

افزایشفشارخونمیشود.
پوکی- 72
کورتیزولموجبافزایشگلوکزخونابمیشوددر- 73 گزینءه »2«

حالیکههورمونهایتیروئیدیمیزانتجزیءهگلوکزراتنظیممیکنند.

1(هورمونهایتیروئیدیممکناستباافزایشتجزیءهگلوکزموجب
کاهشآندرخونشوند.

3(و4(همءهیاختههایبدنبرایهورمونهایتیروئیدی،یاختءههدف
محسوبمیشوند.

ویتامینDمحلولدرچربیاستوجذبرگهای- 74 گزینءه »1«
لنفیمیشود.

را روده از Dجذبکلسیم ویتامین بر اثر با پاراتیروئیدی هورمون
افزایشمیدهد.

میشود،- 75 ترشح قشری بخش از که کورتیزول گزینءه »4«
میتواندسببتضعیفدستگاهایمنیشود.

1(هورمونهایبخشقشریبرخالفهورمونهایبخشمرکزیغدءه
فوقکلیهدرتنشطوالنیمدت)ونهکوتاهمدت!(ترشحمیشوند.
2(هورمونهایبخشمرکزینایژکهارادرششهابازمیکنند.

3(هردوباعثافزایشفشارخونمیشوند.
مثالًدرپیکاهشهورمونمحرکتیروئید،میزان- 76 گزینءه »4«

تولیدهورمونهایتیروئیدینیزکاهشمییابد؛درنتیجهمیزانمصرف
یددرغدءهتیروئیدکاهشمییابد.بهدنبالکاهشهورمونهایبخش
هیپوتاالموسی آزادکنندءه هورمونهای ترشح میزان هیپوفیز، پیشین

افزایشمییابد.

1(دقتکنیدهورمونهایآزادکنندهومهارکنندهتأثیریبرترشح
هورمونهایبخشپسینهیپوفیزندارند.

میشود ترشح اریتروپویتین کلیه، یاختههای از کنید دقت )2
)یاختههایفوقانیکلیهبایاختههایغدءهفوقکلیهمتفاوتاست(.
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3(درپیکاهشهورمونکلسیتونین،میزانکلسیممادءهزمینهای
بافتاستخوانیکاهشمییابد.

هورمونهای- 77 ترشح به فوقکلیه قشری بخش گزینءه »3«
جنسی،کورتیزولوآلدوسترونمیپردازد.هورمونکورتیزولمیتواند
باعثتضعیفسیستمایمنیبدنودرنتیجهکاهشفعالیتهایمغز
و خوناب پروتئینهای تخریب با کورتیزول هورمون شود. استخوان

آلدوسترونباافزایشدادنفشارخونباعثخیزمیشود.

میشود. خوناب Ca2+ کاهش باعث پاراتیروئید غدءه کمکاری )1
است الزم ماهیچهها انقباض برای یون این میدانید که همانطور
ازطرف انقباضعضالتمختلمیشود. درچنینشرایطیعمل و
دیگریونکلسیمبرایتبدیلپروترومبینبهترومبیننیازاستودر
نتیجهدرخوناینافرادمیزانترومبینکاهشمییابد.ازطرفیوقتی

ترومبینزیادشود،انعقادخوندچارمشکلنمیشود.
2(هیپوفیزپسین،بهترشحهورمونهایاکسیتوسینوضدادراری
شیر ترشح کاهش موجب اکسیتوسین هورمون کاهش میپردازد.
)بهدلیلکاهشانقباضماهیچههایغددشیری(وکاهشهورمون

ضدادراریباعثتولیدادراررقیقمیشود.
T4ودرنتیجه T3و 4(پرکاریتیروئیدباعثافزایشهورمونهای
افزایشسوختوسازبدنمیشود.افزایشسوختوسازبدن،ضربان
قلبراافزایشمیدهد.همچنینباافزایشسوختوسازوکمبود
گلوکزبهعنوانسوختاصلی،بدنمجبوراستازپروتئینهابهعنوان

سوختاستفادهکندکهمنجربهتضعیفعضالتمیشود.
درونریزـبرونریز- 78
کاهشـافزایش- 79
اپیفیز- 80
هورمونـیاختءههدف- 81
منفی- 82
83 -3 ب 4 الف

1 ت 5 پ
2 ث

نادرست؛گربههابرایتعیینقلمروخودازفروموناستفادهمیکنند.- 84
نادرست؛یکیازروشهایرایجتنظیممقدارهورمونها،روش- 85

بازخورداست.
درست- 86
درست- 87
2-مجرایصفرا- 88 الف(1-کیسءهصفرا

4-دوازدهه  3-مجرایلوزالمعده
6-لوزالمعده  5-جزایرالنگرهانس

ب(انسولینوگلوکاگون

پ(انسولینکاهندءهقندخونوگلوکاگونافزایندءهقندخوناست.
الف(گلوکزـبازخوردمنفی- 89

ب(مرحلءه)2(افزایشورودگلوکزبهجگروتحریکساختهشدنگلیکوژن
مرحلءه)4(ترازگلوکزخونکاهشیافته،ترشحانسولین ازگلوکزدرجگرـ

بهحالتقبلبازمیگردد.
ب(انسولینوگلوکاگون- 90 الف(جزایرالنگرهانس
ب(دیابتنوعیک- 91 الف(دیابتنوعیک
الف(چوندراینبیماری،غلظتگلوکزخونزیاداستوکلیهبرای- 92

ایجادهمایستاییدرخون،مقداریگلوکزازطریقادراردفعمیکند.
تولید اسیدی تجزیءهچربیها،محصوالت اثر بیماریدر این ب(در

میشودواگراینوضعیتمتعادلنشود،فردبهاغماخواهدرفت.
برجستگیهای- 93 باالی در که است مغز در درونریز غدءه نوعی

چهارگانءهمغزقرارداردوهورمونمالتونینترشحمیکند.
عملکرداینهورموندرانسانبهخوبیمعلومنیستولیاحتماالًدر

تنظیمریتمهایشبانهروزیارتباطدارد.
بازجذب- 94 افزایش موجب کلیه بر اثر با پاراتیروئیدی هورمون

کلسیممیشود.درحالیکهاینهورمونبااثربراستخوان،موجب
تجزیءهآنوآزادسازیکلسیممیگردد.

آن،- 95 تأثیرات یا هورمون یک مقدار افزایش مثبت، بازخورد در
بازخورد در حالیکه در میشود. هورمون ترشح افزایش به منجر
منفی،افزایشمقداریکهورمونیاتأثیراتآن،موجبکاهشترشح

آنهورمونمیشودوبرعکس.
یا- 96 فرد در و ترشحشده فرد یک از که موادیهستند فرومونها

زنبور افراددیگریازهمانگونه،پاسخهایرفتاریایجادمیکنند.مثالً
ازفرومونبرایهشدارخطرحضورشکارچیبهدیگراناستفادهمیکند.

مثبت- 97
تولید- 98
گزینءه »2«- 99

1(هورمونهایبخشدرونریزموجبتنظیممیزانقندخونمیشوند.
3(هورمونسکرتیندوازدهه،اثرتحریکیبرفعالیتبخشبرونریزدارد.

4(بخشدرونریز،ترشحاتخودراواردمایعمیانبافتیمیکند.
هورمونهایگلوکاگون،اپینفرین،نوراپینفرین- 100 گزینءه »4«

وکورتیزول،افزایندءهقندخونابهستند.
T4(باتجزیءهگلوکزدرافزایشانرژی T3و هورمونهایتیروئیدی)

دردسترسیاختههامؤثرند.
تیموسیندرتمایزلنفوسیتهایخونینقشدارد.- 101 گزینءه »3«

1(نقشمالتونینبهخوبیمعلومنیست.
2(اپینفریندرتنظیمضربانقلب،فشارخون،گلوکزخونابوبازشدن

نایژکها)بدونتأثیربریاختههایخونی(مؤثراست.
4(انسولینکاهندءهقندخوناست.
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بدن،- 102 پروتئینهای تجزیءه با بیماران این در گزینءه »2«
مقاومتبدندربرابربیماریهایمیکروبیکاهشیافتهودرنتیجه

مدتدرمانطوالنیترمیشود.

1(کاهشانسولینمربوطبهدیابتنوعیکاست.
3(علتاغمادراینبیماران،تجزیءهچربیهاوایجادpHاسیدیدر

خوناست.
4(بهدلیلدفعمقادیرزیادیآببههمراهگلوکز،اینافرادبیشاز

افرادسالماحساستشنگیمیکنند.
درستی- 103 به را عبارت )ث( و )ب( )الف(، موارد گزینءه »2«

کاملمیکنند.

پ(لکءهزردونقطءهکوردریکسطحقراردارند.
ت(مغزمیانیدرزیرتاالموسواقعشدهاست.

موارد)الف(و)ت(درستهستند.- 104 گزینءه »2«
علتنادرستیموارد)ب(و)پ(:اگرچهانسولین،کاهندءهقندخون
است،ولیکورتیزولنیزهمانندگلوکاگون،میتواندقندخونراافزایش
دهد.همچنینکلسیتونینبرخالفهورمونهایپاراتیروئیدی،هنگام

افزایشکلسیمخونابترشحمیشود.
موارد)الف(و)ب(عبارترابهدرستیتکمیل- 105 گزینءه »3«

میکنند.
جذب سوء باعث است ممکن صفرا، عملکرد و ترشح در اختالل
ویتامینهایمحلولدرچربی،مثلویتامینDشود.کمبودویتامین
هورمون آن دنبال به و میشود خوناب کلسیم کاهش سبب D

پاراتیروئیدیافزایشمییابد.
فقطمورد)ت(درستاست؛زیراهورمونپروالکتین- 106 گزینءه »4«

درتنظیمفرایندهایدستگاهتولیدمثلمرداننیزنقشدارد.

الف(چندسالپسازبلوغ،رشدطولیاستخوانهامتوقفمیشود.
ب(غدءهرومغزی)اپیفیز(یکیدیگرازغدددرونریزاستکهدرباالی
برجستگیهایچهارگانهقرارداردوهورمونمالتونینترشحمیکند.
مقدارترشحاینهورموندرشببهحداکثرودرنزدیکیظهربهحداقل
میرسد.عملکرداینهورموندرانسانبهخوبیمعلومنیست،امابهنظر

میرسددرتنظیمریتمهایشبانهروزینقشداشتهباشد.
پ(بهعلتوجودغضروفدردیوارءهنایونایژههاتوانمناسببرای

تنگوگشادشدنوجودندارد.
بیمهرههافاقددفاعاختصاصیهستند.- 107 گزینءه »2«
باتوجهبهشکلزیر،یاختههایسازندءهپیکهای- 108 گزینءه »4«

شیمیایی پیکهای ترشح به )برونرانی(، اگزوسیتوز با شیمیایی،
زیست ـ 5 فصل 2 )شکل درسی کتاب شکل طبق میپردازند.
باشید آگاه و بدانید اما اگزوسیتوزدارند، تمامیهورمونها یازدهم(
کهازنظرعلمیهمیشهاینگونهنیست،برخیازهورمونهالیپیدی

هستندآنهاحالتانتشاررادارند.

 
1(یاختههایدرونریزمیتوانندبهصورتپراکندهدراندامهادیده
شوندویابهصورتمجتمعدرکنارهمباشندوغدءهدرونریزرابسازند.
2(پیکهایشیمیاییدرخونمیتوانندازیاختههایدرونریزپراکنده

ترشحشدهباشند)نهلزوماًغدءهدرونریز(.
3(نورونهامیتوانندپیکشیمیاییدوربردنیزتولیدکنند؛مثالًنورونهای
هیپوتاالموسمیتوانندهورموناکسیتوسینوضدادراریتولیدکنند.
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الف( پیک شیمیایی 

 تعریف: مولکولیکهپیامرامنتقلمیکند.
 چگونگی عملکرد: ایجادتغییربااثربرگیرندءهاختصاصیخوددریاختءههدف

 انواع 
 نقش: ورودبهجریانخونوانتقالپیامبهفاصلءهدورب( دوربرد

 مثال: هورمونها

 نقش: برقراریارتباطبینیاختههاینزدیکهمالف( کوتاه برد
 مثال:ناقلعصبی

ب( یاخته ها و غده های بدن

الف( تعریف:ترشحاتخودراازطریقمجراییبهسطحیاحفراتبدنمیریزند.
ب( مثال:غدههایاشکی،عرقوبخشبرونریزلوزالمعده

 غدد برون ریز

الف( تعریف:اجتماعیاختههایدرونریزکهترشحاتهورمونیخودرابهخونمیریزند.
ب( مثال:اپیفیز،هیپوتاالموس،هیپوفیز،تیروئید،تیموس،پانکراس،فوقکلیه،تخمدانوبیضه  غدد درون ریز

 در معده: هورمونگاسترین
 در دوازدهه:هورمونسکرتین

ب( مثال

الف( تعریف:یاختههایپراکندهدراندامهاکههورمونهایترشحشدءهخودرابهخونمیریزند.  یاخته های
درون ریز 

الف( غده های هیپوفیز و هیپوتاالموس

الف( جایگاه:درپایینتاالموسوباالیغدءههیپوفیز
ب( نقش:تنظیمترشحسایرغدهها

پ( چگونگی عملکرد:تولیدوترشحهورمونهایآزادکنندهومهارکننده
  غدة هیپوتاالموس 

الف( تعریف:غدهایبهاندازءهیکنخودکهباساقهایبههیپوتاالموسمتصلاست.
ب( جایگاه:درونیکگودیدراستخوانیازکفجمجمه

  غدة 
هیپوفیز 

پ( ساختار

بخش
پیشین

ویژگی:تحتتنظیمهیپوتاالموس

هورمون های
تولیدی

 هورمون 
رشد

نقش:رشدطولیاستخوانهایدراز
محلاثر:صفحاتغضروفیرشد،درنزدیکیدوسراستخواندراز
صفحات در غضروفی یاختههای تقسیم عملکرد: چگونگی
رشدوایجادیاختههایغضروفیجدید،وجانشینیآنهابا

یاختههایغضروفیقدیمیتر

 هورمون های
محرک

تحریکفعالیتغدءهتیروئید تیروئید
تأثیربررویغدءهفوقکلیه فوقکلیه

تنظیمکارغدههایجنسی )LH(غدههایجنسی
تنظیمکارغدههایجنسی )FSH(غدههایجنسی

 هورمون
پروالکتین

زمانترشح:پسازتولدنوزاد

نقش

وادارکردنغدههایشیریبهتولیدشیر
نقشمؤثردردستگاهایمنی

حفظتعادلآب
درمرداندرتنظیمفرایندهایدستگاهتولیدمثلی

 بخش میانی: عملکردآندرانسانبهخوبیمشخصنشدهاست!

 بخش پسین
الف( ویژگی:هیچهورمونینمیسازد.

ب( هورمون های مترشحه
هورمونضدادراری

هورموناکسیتوسین
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 جایگاه:درزیرحنجره

ب( غدۀ تیروئید

 هورمون های
تولیدی

ب( هورمون کلسی تونین
 زمان ترشح: افزایشکلسیمموجوددرخوناب

 نقش: جلوگیریازبرداشتکلسیمازاستخوانها

الف( هورمون های
تیروئیدی
( )T T

3 4
-- 

T4 T3و  انواع:دوهورمونیدداربهنامهای
 نقش:تنظیممیزانتجزیءهگلوکزوانرژیدردسترس

:اختالالتنمودستگاهعصبیوعقبماندگیذهنیوجسمی T3  عوارض فقدان

 اثرات کمبود ید:بزرگترشدنغدءهتیروئیدکهبهآنگواترمیگویند.

پ( غده های

پاراتیروئید

 جایگاه: درپشتغدءهتیروئید

 هورمون تولیدی: هورمون پاراتیروئیدی

ترشحدرپاسخبهکاهشکلسیمخونابومؤثردرهمایستاییکلسیم
جداوآزادکردنکلسیمازمادءهزمینءهاستخوان

افزایشبازجذبکلسیمدرکلیه
تغییرشکلویتامینDتابتواندجذبکلسیمازرودهراافزایشدهد.

نقش

ت( غدد 

فوق کلیه

 کورتیزول:افزایشگلوکزخوناب
 آلدوسترون:افزایشبازجذبسدیمازکلیه

 هورمون جنسی:ترشحهورمونهایجنسیزنانهومردانهدرهردوجنس
 نقش هورمون های 

تولیدی

ب( بخش  ویژگی:پاسخیدیرپابهتنشهایطوالنیمدت
قشری

ساختار:عصبی
هورمون های تولیدی:اپینفرینـنوراپینفرین

نقش هورمون ها:آمادهکردنبدنبرایپاسخکوتاهمدتبهشرایطتنش
الف( بخش 
مرکزی  شامل

 جایگاه:بررویهرکلیهیکعدد

 ساختار
الف( بخش برون ریز:ترشحآنزیمهایگوارشیوبیکربنات

 بیماری 
دیابت شیرین 

الف( علت بروز: افزایشغلظتگلوکزخون

 نوع یک:هورمونانسولینیاترشحنشدهویابهاندازءهکافیترشحنمیشود.پ( انواع
 نوع دو:عدمپاسخگوییگیرندههایانسولینبهآن

ث( غدۀ لوزالمعده

ب( عوارض

 افزایش حجم ادرار:آبطبقاسمزبهدنبالگلوکزواردادرارمیشود.
 کاهش وزن:تأمینانرژییاختههاازچربیهاوپروتئینها

منجربهاغماومرگ اگر درمان نشود  تولید محصوالت اسیدی:دراثرتجزیءهچربیها
 کاهش مقاومت بدن:دراثرتجزیءهپروتئینها

 گلوکاگون: ترشحدرپاسخبهکاهشگلوکزخونب( بخش درون ریز 

 انسولین:ترشحدرپاسخبهافزایشگلوکزخون
هورمون های تولیدی

 غدة اپی فیز
الف( جایگاه:درباالیبرجستگیهایچهارگانه

درتنظیمریتمهایشبانهروزی ب( هورمون تولیدی:مالتونین
 غدة تیموس: ترشحهورمونتیموسینکهدرتمایزلنفوسیتهانقشدارد.

ج( سایر غده های درون ریز

گوناگونی پاسخ  یاخته ها به هورمون ها

ممکناستیکیاخته،چندهورمونرادریافتکندیاچندیاخته،یکهورمونرادریافتکنند.
براساسنوعهورمونونوعیاختءههدف،پیامپیکبهعملکردخاصیتفسیرمیشود.

مثال:اثرمتفاوتهورمونپاراتیروئیدیبریاختههایکلیهواستخوان

 علت: اثراتناشیازتغییرمقدارترشحهورمونها

 انواع
 تعریف:افزایشمقداریکهورمونیاتأثیراتآنباعثافزایشترشحهمانهورمونمیشود.ب( تنظیم بازخوردی مثبت

 مثال:اکسیتوسین

چرخۀ 

تنظیم 

بازخوردی

   تعریف: افزایشمقداریکهورمونیاتأثیراتآنباعثکاهشترشحهمانهورمونمیشودوبالعکس.
 مثال: تنظیمانسولین

الف( تنظیم بازخوردی منفی

 هدف: ارتباطبینیاختههاوارتباطافرادبایکدیگر

 فرومون ها
ب( مثال

ترشح مادءه فرومون:برایهشدارخطرحضورشکارچیبهدیگران  در زنبور
استفاده ازفرومون ها: برایجفتیابی  در مارها

استفاده از فرومون ها:برایتعیینقلمرو  در گربه ها

ارتباط شیمیایی 

جانوران
الف( تعریف:موادیکهازیکفردترشحشدهودرفردیاافراددیگریازهمانگونهپاسخهایرفتاریایجادمیکند.
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زیست شناسی 2رشتءه علوم تجربینمونه امتحان نیم سال اول

نمرهkheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهامتحان شمارءه 2ردیف

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید و در پاسخ نامه بنویسید. 1

الف(  .................... رشته ای است که پیام عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود که پایانءه آکسون نام دارد .................... می کند.

ب( بخشی از .................... را که در امتداد محور نوری کرءه چشم قرار دارد لکءه زرد می نامند.

پ( در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی .................... قرار دارد.

ت( در .................... مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند.

ث( ترشح هورمون مالتونین در نزدیکی ظهر به .................... می رسد.

ج( یاخته های دیوارءه مویرگ ها و بیگانه خوارهای .................... با تولید .................... گویچه های سفید را به موضع آسیب فرامی خوانند.

2

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید. 2

الف(  هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین هم قطر سریع تر است.

ب( مولکول هایی مانند اکسیژن، گلوکز و آمینواسیدها و داروها می توانند از سد خونی مغزی بگذرند.

پ( هر استخوان از یکی از 2 نوع بافت استخوانی تشکیل شده است.

ت( ائوزینوفیل ها با ریختن محتویات دانه های خود بر روی انگل با آن مبارزه می کنند.

1

در ارتباط با عملکرد ساختارهای دیگر مغز به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.3

ب(  کدام قسمت تنظیم خواب را کنترل می کند؟ الف(  محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی کجاست؟ 

ت( کدام قسمت در احساس لذت نقش دارد؟ پ( ایجاد حافظءه بلندمدت به عهدءه کدام قسمت است؟ 

1

در ارتباط با شنوایی و تعادل به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.4

الف(  انتقال امواج صوتی به گوش میانی بر عهدءه کدام قسمت از گوش بیرونی است؟

ب( کدام قسمت یکسان بودن فشار هوا در دو طرف پردءه صماخ را ایجاد می کند؟

پ(  گیرنده های مکانیکی در بخش حلزونی گوش چه نام دارند؟

ت( حس تعادل توسط کدام قسمت از گوش درونی ایجاد می شود؟

1

در ارتباط با مفصل به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.5
ب(  چه عواملی به، در کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند؟ الف( نقش مایع مفصلی چیست؟  

1

در ارتباط با گویچه های سفید به پرسش های زیر پاسخ دهید.6

الف( چه نشانه ای از ارتباط بین گویچه های سفید و میکروب ها در بروز یک بیماری، مشاهده می شود؟

پ(  نوتروفیل ها کجا مستقر و چرا چابک اند؟ ب( فرایند عبور گویچه های سفید از دیواره های مویرگ ها چه نام دارد؟ 

1

0/5یک مورد از عملکرد بینایی چشم مرکب و چشم انسان را با یکدیگر مقایسه کنید.7

ب( دو مورد از وظایف استخوان ها را بنویسید.8 1الف( دو مورد از روش های تأمین انرژی انقباض را بنویسید. 

الف( در شکل های زیر، شماره های )1( تا )5( را نام گذاری کنید.      9
ب( شکل بیانگر چه موضوعی است؟

پ( بخش )6( از چه طریقی با بخش )4( در ارتباط است؟

1/75
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آن ها 10 اثرات  و  هورمون ها  به  توجه  با 
جدول روبه رو را کامل نمایید.

1

1کانال های مؤثر اختصاصی در پتانسیل عمل را نام ببرید و عملکرد آن ها را بنویسید.11

1محرک گیرنده های بویایی را نام برده، این گیرنده ها در کجا قرار دارند و ساختار آن ها چگونه است؟12

0/5ماهیچءه اسکلتی چگونه در حفظ دمای بدن نقش دارد؟13

0/5پیام پیک دوربرد بر چه اساسی تفسیر می شود؟14

الف( محل تولید و ترشح هر یک از آن ها را بنویسید.15 در مورد انواع اینترفرون به این پرسش ها پاسخ دهید: 

پ( عملکرد هر یک را بنویسید. ب( تأثیر هر کدام از آن ها بر چه نوع یاخته هایی است؟ 

1/5

هر یک از عبارت های A با یکی از واژه های B ارتباط منطقی دارد. شمارءه واژءه مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(16

BA

1- دندریتی
2- ائوزینوفیل

3- پرفورین
4- لنفوسیت T کمک کننده

 الف(  حملءه HIV به این لنفوسیت
 ب( مبارزه با عوامل بیماری زای بزرگ تر

 پ( قراردادن قسمت هایی از میکروب در سطح خود

0/75

0/5مادءه شفاف و ژله ای که در فضای پشت عدسی قرار دارد چه نام دارد و وظیفءه آن چیست؟17

در پرسش های زیر گزینءه درست را انتخاب کنید.18
الف( کدام مورد جزء وظایف مخچه نیست؟

2( هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها و حرکات بدن 1( دریافت پیام از مغز و بررسی آن 
4( پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی 3( تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن 

ب( مهره داران .................... دارند. 
4( اغلب اسکلت درونی 3( اغلب اسکلت غضروفی  2( همگی اسکلت درونی  1( همگی اسکلت استخوانی 

پ( در فرایند توقف انقباض .................... مشاهده نمی شود.
2( جدا شدن اکتین و میوزین 1( آزاد شدن کلسیم از شبکءه آندوپالسمی 

4(  بازگشت سریع کلسیم با انتقال فعال به شبکءه آندوپالسمی 3(  در حالت استراحت ماندن سارکومر تا انقباض بعدی 
ت( چند مورد از موارد زیر در مورد ناقل عصبی صحیح است؟

ب ـ توسط یاخته های ماهیچه ای نیز ساخته می شود. الف ـ قبل از رسیدن پیام عصبی تولید می شود. 
ت ـ برای ترشح آن،  یاخته نیاز به ATP دارد. پ ـ می تواند دوباره به یاختءه پیش سیناپسی برگردد. 

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

1

الف( کدام نوع از گیرنده های نوری چشم در نور کم و کدام یک در نور زیاد تحریک می شود؟19
ب( بیشتر اطالعات محیط پیرامون را از طریق کدام اندام )حس( دریافت می کنیم؟

پ( برای درمان چشم نزدیک بین از کدام عدسی استفاده می کنند؟

1

الف( مقدار میوگلوبین ماهیچه های مؤثر در ورزش حرفه ای ورزشکاران دوی صد متر و ماراتن چه تفاوتی با هم دارند؟20
ب( علت شدیدتربودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول چیست؟

1

20جمع نمرات

نوع اثربافت هدفهورمون

3- ....................تمام بافت هارشد

بازجذب آب از کلیهرگ ها و کلیه1- ....................

4- ....................رحم2- ....................
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زیست شناسی 2رشتءه علوم تجربیپاسخ نامءه امتحان نیم سال اول 

kheilisabz.comامتحان شمارءه 2ردیف

الف( آکسون )آسه( )0/25( ـ هدایت )0/25(/ ب( شبکیه )0/25(/ پ(  پردءه صماخ )0/25(/ ت( بیشتر )0/25(/ ث( حداقل )0/25( 1
ج( بافتی )0/25( ـ  پیک های شیمیایی )0/25(

الف( درست )0/25(/ ب(  نادرست )برخی داروها( )0/25(/ پ( نادرست ) از هر 2 نوع تشکیل شده است.( )0/25(/ ت(  درست )0/25(2
الف( تاالموس )0/25(/ ب( هیپوتاالموس )0/25(/ پ( هیپوکامپ )0/25(/ ت( لیمبیک )0/25(3
الف( مجرای شنوایی )0/25(/ ب( شیپور استاش )0/25(/ پ( یاخته های مژکدار )0/25(/ ت( سه مجرای نیم دایره ای )0/25(4
الف( کاهش اصطکاک و امکان لیزخوردن استخوان های مجاور )0/25(/ ب( کپسول مفصلی )0/25(، رباط ها )0/25( و زردپی )0/25(5
الف(  افزایش گویچه های سفید )0/25(/ ب( دیاپدز )تراگذری( )0/25(/ پ( در خون مستقر هستند )0/25( و چون مواد دفاعی 6

زیادی حمل نمی کنند، چابک اند )0/25(.
در چشم انسان تصویر واحد ایجاد می شود )0/25( ولی در چشم مرکب تصویر موزاییکی ایجاد می شود )0/25(.7
الف( 1- سوختن گلوکز 2- اسیدهای چرب 3- کراتین فسفات )نوشتن 2 مورد و هر کدام 0/25(8

ب( 1- پشتیبانی 2- حرکت 3- حفاظت 4- تولید یاخته های خونی و ... )نوشتن 2 مورد و هر کدام 0/25(
الف( 1- لوب های بویایی )0/25(/ 2- هیپوکامپ )0/25(/ 3- تاالموس )0/25(/ 4- زیرمغزی پیشین )0/25(/ 5- ساقه )0/25(9

ب( ارتباط بخش پسین با هیپوتاالموس )0/25(/ پ( رگ های خونی )0/25(
نوع اثربافت هدفهورمون10

افزایش قد )0/25(تمام بافت هارشد

بازجذب آب از کلیهرگ ها و کلیهADH ضد ادراری )0/25(
تحریک انقباضات رحمی )0/25(رحماکسی توسین )0/25(

کانال دریچه دار سدیمی )0/25(  ورود سدیم به داخل یاخته )0/25(/ کانال دریچه دار پتاسیمی )0/25(  خروج پتاسیم به 11
خارج یاخته )0/25(

مولکول های بودار محرک گیرنده های بویایی هستند )0/25( که در سقف حفرءه بینی قرار دارند )0/25(؛ این گیرنده ها یاخته های 12
عصبی اند )0/25( که دندریتشان مژکدار )0/25( است.

با انجام فعالیت های سوخت و سازی در یاخته های ماهیچه ای )0/25( باعث ایجاد گرمای زیاد می شود )0/25( که این رویداد می تواند در 13
حفظ دمای مناسب بدن مؤثر باشد.

براساس نوع هورمون )0/25( و نوع یاختءه هدف )0/25(14
15 )0/25(  T نوع دو: یاخته های کشندءه طبیعی یا لنفوسیت )الف( نوع یک: یاخته های آلوده به ویروس )0/25

ب( نوع یک: یاخته های آلوده و یاخته های سالم )0/25( نوع دو: درشت خوارها )0/25( 
پ( نوع یک: مقاومت در برابر ویروس )0/25( نوع دو: مبارزه علیه یاخته های سرطانی )0/25( 

پ  1 )0/25(16 ب  2 )0/25(  الف  4 )0/25( 
زجاجیه )0/25( ـ حفظ شکل کروی چشم )0/25(17
پ( گزینءه »1« )0/25(18 ب( گزینءه »2« )0/25(  الف(  گزینءه »4« )0/25( 

ت( گزینءه »3« )0/25( موارد »الف«، »پ« و »ت« درست هستند.
الف( استوانه ای در نور کم )0/25( و مخروطی در نور زیاد )0/25(/ ب( حس بینایی )چشم( )0/25(/ پ( عدسی واگرا )0/25( 19
الف( در ورزشکاران دوی صد متر میوگلوبین کم تر )0/25( و در دوی ماراتن بیشتر )0/25( 20

ب( وجود لنفوسیت های خاطره از برخورد اول )0/25( و تولید پادتن بیشتر و سریع تر )0/25( 
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زیست شناسی 2رشتءه علوم تجربینمونه امتحان نیم سال دوم

نمرهkheilisabz.comمدت آزمون: 90 دقیقهامتحان شمارءه 3ردیف

عبارت های زیر را با کلمءه مناسب کامل نمایید.1
الف( معموالً طول عمر درخت ها که .................... دارند از گیاهان .................... بیشتر است.

ب( عوامل بیماری زا با عبور از .................... یا فضای بین یاخته ها از سد فیزیکی گیاه می گذرند.
پ( یاخته های حاصل از تقسیم .................... می توانند در فرایند تولیدمثل جنسی مؤثر باشند.

ت( رابط بین بند ناف و دیوارءه رحم .................... است

1/25

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را در پاسخ نامه مشخص کنید.2
الف( در دنیای جانداران یاخته های چند هسته ای به روش های مختلفی ایجاد می شوند.

ب( کم تر آزادشدن دوپامین در اعتیاد باعث ایجاد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی است.
پ( هر کروموزوم دو کروماتیدی قطعاً دارای سانترومر است.

ت(  به وسیلءه کاریوتیپ می توان تمام ناهنجاری های کروموزومی را تشخیص داد.

1

در رابطه با حواس به پرسش های زیر پاسخ دهید.3
الف( گیرندءه حسی را تعریف کنید.

ب( به طور کلی تفاوت حواس پیکری و ویژه را بنویسید.

1

در رابطه با تنظیم شیمیایی به پرسش های زیر پاسخ دهید.4
الف( پیک شیمیایی را تعریف کنید.

ب( پیک های شیمیایی بر چه اساسی گروه بندی می شوند؟
پ( روش رایج تنظیم ترشح هورمون ها چیست؟

ت( فرومون ها در افراد هم گونه چه نوع پاسخ هایی ایجاد می کنند؟

1

در رابطه با ایمنی بدن به پرسش های زیر پاسخ دهید. 5
الف( کدام گروه از گویچه های سفید، بیگانه خوار است؟

ب( انواع پادتن را نام ببرید.
پ( تحمل ایمنی را تعریف کنید.

1/25

در ارتباط با لقاح به پرسش های زیر پاسخ دهید.6
الف( نقش جدار لقاحی چیست؟ 

ب( یاخته های بنیادی را تعریف کنید. 
پ( تمایز جفت از چه زمانی شروع می شود؟

ت( اندام های جنسی جنین از چه زمانی مشخص می شوند؟

1/5

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.7
الف( در مراحل اسپرم زایی، به چه دلیل ابتدا تقسیم میتوز و سپس میوز رخ می دهد؟

ب( مبنای متخصصان زنان و زایمان برای پیش بینی زمان تولد، از چه روزی است؟
پ( چرا اثر انگشت دوقلوهای همسان نیز، یکسان نیست؟

0/75

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.8
الف( ویژگی پیوندک در روش پیوندزدن چیست؟

ب( کدام یک از ساقه های تخصص یافته برای تولید مثل غیرجنسی، روی خاک رشد می کند؟
پ( گرده افشانی را تعریف کنید.

ت( در چه صورت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود؟

1/5
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با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید.9
الف( یاخته های شمارءه )1( چه نوع تقسیمی انجام می دهند؟

ب( کروموزوم های یاختءه شمارءه )2( به چه شکل هستند؟
پ( تمایز در یاخته های شمارءه )3( چه زمانی رخ می دهد؟

ت( کدام هورمون جنسی بر یاخته های شمارءه )4( مؤثر است؟  

1

الف( در شکل، اجزای  شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.10
.................... -1
.................... -2

ب( دو نقش میوه ها را بنویسید.

 

1

در جدول زیر انواع پروتئین های انقباضی آورده شده است. جای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید.11

محل استقرارمقدار ضخامتنوع

2- .................... 1-  ....................اکتین

4- ....................3- ....................میوزین

1

در رابطه با تقسیم میوز به پرسش های زیر پاسخ دهید.12
الف( در مرحلءه تلوفاز 1 چه زمانی پوشش هسته دوباره تشکیل می شود؟

ب( تترادها از کدام ناحیه به رشته های دوک متصل می شوند؟
پ( در کدام مرحله ممکن است پلی پلوئیدی شدن رخ دهد؟

0/75

در مورد چرخءه تولید مثلی زن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.13
الف( فولیکول تحت تأثیر کدام هورمون بزرگ و بالغ می شود؟

ب( کدام هورمون هیپوفیز پیشین باعث تشکیل جسم زرد می شود؟
پ( کدام هورمون در این چرخه در واقع دو نقش متضاد را ایفا می کند؟

ت( کدام هورمون از جسم زرد ترشح می شود؟

1

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.14
الف( کیسءه رویانی حاصل چه نوع تقسیمی است؟
ب( لولءه گرده از رشد کدام یاخته حاصل می شود؟

پ( گل آلبالو دو جنسی است یا تک جنسی؟ 

0/75

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.15
الف( گیاهان بی تفاوت چه گیاهانی هستند؟ یک مثال بزنید.

ب( علت پیچش ساقءه مو را بنویسید.
پ( گیاهان چگونه از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می کنند؟

ت( اکنون زیست شناسان در تالش اند چگونه گیاهان را نسبت به اتیلن غیرحساس کنند؟

1/5
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هر یک از عبارت های A با یکی از واژه های B ارتباط منطقی دارد. شمارءه واژءه مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(16

BA

1- الیءه گلوتن دار
2- آنزیم آمیالز
3- سیتوکینین

4- جیبرلین
5- اکسین

6- آبسیزیک اسید

 الف( پیرشدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.
 ب( کاربرد در تکثیر رویشی در گیاهان با استفاده از قلمه

 پ( افزایش جوانه زنی دانه
 ت( در خارجی ترین الیءه آندوسپرم ساخته می شود.

 ث( سبب بسته شدن روزنه

1/25

در پرسش های زیر گزینءه مناسب را انتخاب نمایید.17
الف( از هورمونی که سبب چیرگی رأسی می شود، می توان برای .................... استفاده کرد.

2(چیدنآسانانگوربدوندانه  1(تشکیلساقهدرکشتبافت
4(تسریعرسیدگیمیوءهگوجهفرنگی  3(ریشهدارکردنقلمءهشمعدانی

ب( در .................... برخالف .................... دورءه جنینی کوتاه است.
2(دوزیستانـپستانداران  1(دوزیستانـماهیها

4(بیمهرگانآبزیـدوزیستان  3(پستاندارانـماهیها
پ( کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟

1(رویانلوبیادرطیرشدونموساختارقلبیشکلتشکیلمیدهد.
2(برگهایرویانیدرهمءهگیاهانازخاکخارجنمیشود.

3(پوستءهدانهازتغییراتپوستءهتخمکایجادمیشود.
4(بافتآندوسپرمفقطدربعضیازدانههاینهاندانگانتشکیلمیشود.

ت( در پتانسیل عمل برخالف حالت آرامش، در یک یاختءه عصبی .................... .
2(کانالدریچهدارپتاسیمیبستهاست 1(سدیمناگهانواردیاختهمیشود

4(پمپسدیمـپتاسیمفعالاست 3(کانالدریچهدارسدیمیبستهاست

1

به پرسش های زیر، پاسخ دهید.18
الف( در کدام مرحله از تقسیم میتوز پروتئین های اتصالی در ناحیءه سانترومر تجزیه می شوند؟

ب( جنس حلقءه انقباضی در سیتوکینز )تقسیم سیتوپالسم( یاخته های جانوری از چیست؟
پ( تومور را تعریف کنید.

ت( در کدام نقطءه وارسی ممکن است فرایند مرگ یاخته ای آغاز شود؟

1/5

20جمع نمرات
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زیست شناسی 2رشتءه علوم تجربیپاسخ نامءه امتحان نیم سال دوم 

kheilisabz.comامتحان شمارءه 3ردیف

ب(منفذروزنه)0/25(1 الف(سرالدپسین)0/25(ـعلفی)غیردرختی()0/25(
ت(جفت)0/25(  پ(میوز)0/25(

ب(درست)0/25(2  الف(درست)0/25(

ت(نادرست)0/25(  پ(درست)0/25(

الف(یاختهیابخشیازآناست)0/25(کهاثرمحرکرادریافتمیکند)0/25(.3
ب(حواسپیکریدربخشهایگوناگونبدنپراکندهاند)0/25(.حواسویژهدراندامهایویژهایقراردارند)0/25(.

ب(براساسمسافتیکهطیمیکنند)0/25(.4 الف(مولکولیاستکهپیامیرامنتقلمیکند)0/25(.
ت(پاسخهایرفتاری)0/25( پ(چرخءهتنظیمبازخوردی)0/25(

5 الف(نوتروفیلها)0/25(
ب(یکنوعآنهابهغشایلنفوسیتBمتصلاستونقشگیرندءهپادگِنیدارد)0/25(ونوعدیگرنقشترشحیدارد)0/25(.

پ(عدمپاسخدستگاهایمنی)0/25(دربرابرعاملخارجی)0/25(

الف(جلوگیریازوروداسپرمهایدیگر)0/25(بهاووسیت)0/25(6
ب(یاختههاییتخصصنیافتههستند)0/25(کهتواناییتبدیلشدنبهیاختههایمتفاوتیرادارند)0/25(.

پ(ازهفتءهدومبعدازلقاح)0/25(
ت(درانتهایسهماهءهاول)0/25(

ب(زمانشروعآخرینقاعدگی)0/25(7 الف(بهمنظورحفظالیءهزاینده)0/25(
پ(چونتحتتأثیرعواملمحیطیقرارمیگیرد)0/25(.

ب(ساقءهرونده)0/25(8  الف(داشتنمیوءهمطلوب)0/25(
پ(انتقالدانههایگرده)0/25(ازبساکبهکالله)0/25(

ت(هنگامیکههستءهتخمضمیمهتقسیمشود)0/25(ولیتقسیمسیتوپالسمآنانجامنگیرد)0/25(.

ب(دوکروماتیدی)0/25(9  الف(میتوز)0/25(
)0/25( FSH)ت پ(درحینحرکتبهسمتوسطلوله)0/25(

ب(حفظدانه)0/25(پراکنشدانه)0/25(10 الف(1-آندوسپرم)0/25(2-لپه)0/25(

2-ازیکطرفبهخطZمتصلاست)0/25(.11  1-نازک)0/25(
4-بینرشتههایاکتین)0/25(  3-ضخیم)0/25(

ب(سانترومر)0/25(12 الف(بارسیدنکروموزومهابهدوسوییاخته)0/25(
پ(آنافاز)0/25(

13)0/25( LH)ب  )0/25( FSH)الف
ت(پروژسترون)0/25(  پ(استروژن)0/25(

ب(یاختءهرویشی)0/25(14   الف(میتوز)0/25(
پ(دوجنسی)0/25(زیراهمدارایمادگیوهمدارایپرچماست.
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الف(برایگلدهیوابستهبهطولشبوروزنیستند)0/25(.گوجهفرنگی)0/25(15
ب(تفاوترشدساقه)0/25(دربخشقرارگرفتهرویتکیهگاهوسمتمقابلآن)0/25(

پ(باتولیدموادیکهبرایگیاهاندیگرسمیاست)0/25(.
ت(باتغییردرژنگیاهان)0/25(

ب 5 )0/25(16  الف 3 )0/25(
ت 2 )0/25(  پ 4 )0/25(

ث 6 )0/25(

ب(گزینءه»2« )0/25(17  الف(گزینءه»3« )0/25(
ت(گزینءه»1« )0/25(  پ(گزینءه»4« )0/25(

الف(آنافاز)0/25(18
ب(اکتین)0/25(ومیوزین)0/25(

پ(تودهاییاختهای)0/25(استکهدراثرتقسیماتتنظیمنشدهایجادمیشود)0/25(.
)0/25( G1 ت(
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