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  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 18

 

 (تنظیم هورمونی) 6فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

ـکیبات ىیم هىؿهىو 1 ػؿ  که به همؼاؿ ......................... یایی  هنتًؼها ت
......................... 

 ؼ.يىىتـىش هی

ـاؿ ػاؿػ تـىش هی که ػؿ فیـ ......................... هىؿهىو ؿىؼ اف غؼه ......................... 2  ىىػ.ل

ـاو و پن 3  گىیًؼ. ىىػ ٍفات .............های رًنی ایزاػ هیىؿهىوـاو پل اف بلىؽ و تضت تأحیـ هبه ٍفاتی که ػؿ ػعت

 غؼػ رًنی ػؿ هـػاو، ......................... 4
 و ػؿ فياو .........................

 هنتًؼ.

ـاؿ ػاؿػ. کًؼ عىػ تضت يظاؿت .........................کًتـل هی ها ؿاغؼه هیپىفیق که تـىش بؼْی هىؿهىو 5  ل

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتیا يادرطت بىدو هزیک اس  درطت 

 ياػؿمت  ػؿمت  تیـوئیؼ ػؿ تًظین همؼاؿ لًؼ عىو يميی يؼاؿػ. غؼه 6

 ياػؿمت  ػؿمت  ػهًؼ.ها همیيه فؼالیت ايؼام هؼف ؿا افقایو هیهىؿهىو 7

 ياػؿمت   ؿمت ػ یابؼ.ػاؿی اهکاو تىلیؼ گلیکىژو ػؿ کبؼ افقایو هیػؿهًگام ؿوفه 8

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.هىؿهىو غؼه تیـوئیؼ ػؿ بقؿگنالی باػج افقایو هىىیاؿی هی 9

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ. اينىلیى باػج افقایو لًؼ عىو هی 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـاك   تًظین مىعت و ماف بؼو    11  پايک

 غؼػرًنی   ایزاػ ٍفات حايىیه رًنی    12

 پاؿا تیـوئیؼ   کاهو لًؼ عىو    13

 فىق کلیه   تًظین همؼاؿ کلنین عىو    14

 را ايتخاب کًیذ.های سیز گشیًه درطت درپزطغ 

ی ی هىرهىو غذهتًظین وضؼیت ػمىهی بذو در ػزایظ دػىار جظمی و رودی وظیفه 15
.........................

 اطت. 

 ػ( فىق کلیىی  د( لىفالمؼؼه  ب( تیـوئیؼ  الف( هیپىفیق 

 ػىيذ.درخىو هی باػث افشایغ ......................... های .........................یاختهز بز روی یبا تأث غذه ......................... 16

ـاك ـ کبؼ ـ گلىکق   ب( تیـوئیؼ ـ کبؼ ـ گلىکاگىو  الف( پايک

ـاك ـ گلیکىژو  ـاك ـ کبؼ ـ اينىلیى  د( پاؿاتیـوئیؼ ـ پايک ػ( پايک

 دارد؟ ػىد درکذام لظمت بذو لزارای که باػث افشایغ هیشاو کلظین خىو هیغذه 17

ػ( ػؿ ابتؼای ؿوػه باؿیک           د( باالی کلیه  ب( ػؿ ياصیه گـػو  الف( ػؿ فیـ هغق 

و  هايذگاری و طزػت پیام هىرهىيی درهمایظه با پیام ػـبی به تزتیب ......................... 18
.........................

 اطت. 

 ػ( فیاػتـ ـ فیاػتـ  تـ د( فیاػتـ ـ کن تـ تـ ـ کنب( کن تـ ـ فیاػتـالف( کن

 ؟ػىديمیکذام هىرد سیز یک ؿفت ثايىیه جًظی هذظىب  19

  و لگى ػؿ فياو  ػؿ هـػاو ب( ؿىؼ بیْه الف( بن ىؼو ٍؼا ػؿ هـػاو 

 ػ( افقایو لؼ ػؿ يىفاػ ػعتـ د( ؿویو هىی ٍىؿت ػؿ ػوؿاو بلىؽ



 

 

19 (شورمون  جنظی ) 6 فصل

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 ىىػ؟ػؿ کؼام غؼه بؼو هن هىؿهىو کاهًؼه و هن هىؿهىو افقایًؼه لًؼ عىو تـىش هی 21
 

ـاك فیاػ هی 21  ىىػ؟به ػيبال غؾا عىؿػو، تـىش کؼام هىؿهىو اف پايک
 

 های غؼه تیـوئیؼ ّـوؿی امت؟ورىػ کؼام ػًَـ ػؿ ماعته ىؼو هىؿهىو 22
 

 کًًؼ؟ٍىؿتی ؽعیـه هی گلىکق اّافی عىػ ؿا به چه ،های کبؼییاعته 23
 

 ىىػ؟هىؿهىو ؿىؼ افکؼام غؼه تـىش هی 24
 

 کًؼ؟ کؼام غؼه با فياؿهای رنمی و ؿوصی بؼو همابله هی 25
 

ػمل )آفاػ کـػو کلنین ـ افقایو باف رؾب ـ افقایو رـؾب( هیـقاو کلنـین عـىو ؿا افـقایو هىؿهىو پاؿاتیـوئیؼ با مه  26

ـکؼام اف ایى اػمال به هی  ىىػ؟کؼام ايؼام هـبىٓ هیػهؼ ه

  آفاػ کـػو کلنین به ػؿوو عىو اف ٕـیكالف( 

 افقایو باف رؾب کلنین اف ٕـیكب( 

 افقایو رؾب کلنین اف ٕـیكد( 

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 ىىػ؟تىايؼ باػج افقایو ؿىؼ بؼو  هی هىؿهىو ؿىؼ چگىيه 27
 

 گـػػ؟ه صؼ ٕبیؼی عىػ بـهی، لًؼ عىو چگىيه بپل اف هَـف ىیـیًی 28
 

 ىىػ؟ػؿ صؼ ٕبیؼی صفظ هی ػؿ فهاو گـمًگی چگىيه لًؼعىو ها 29
 

 رؼول فیـ ؿا تکمیل کًیؼ. 31
 هايذگاری هاهیت طزػت يىع تًظین

 ػَبی
 

........................ 
 

 کن ........................

 هىؿهىو
 

 ىیمیایی ........................
 

........................ 
 

 

 اٍٖالصات فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ. 31

 هىؿهىو:

 ايؼام هؼف:
 

ـای فياو يام ببـیؼ. 32 ـای هـػاو و یکی ب  ٍفات حايىیه رًنی ؿا تؼـیف کـػه و یک ٍفت حايىیه رًنی ب
 

ـياک امت؟ 33 ـای بؼو عٖ ـایٔ امتـك و فياؿ ؿوصی ب ـفتى ٕىاليی هؼت ػؿ ى ـاؿ گ  به چه ػلت ل
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 6پاسخناهه فصل 
 

 

 

 ـ حايىیه رًنی 3 ـ هیپىفیق ـ هغق 2 عىو -کن ـ  1

 ـ هغق 5 هاتغمؼاو -ها  بیْه ـ  4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

ـاك 13 ـ غؼػ رًنی 12 ـ هیپىفیق 11  ـ پايک

 ـ پاؿاتیـوئیؼ 14
 

 ـ ب 17 ـ الف 16 ـ ػ 15

 ـ ػ 19 ـ د 18
 

ـاك )لىفالمؼؼه( 21  ـ پايک

 ـ اينىلیى، تا ارافه يؼهؼ که لًؼ عىو به ٕىؿ ياگهايی باال ؿوػ 21

 ؼـ ی   22

 ـ گلیکىژو 23

 ـ غؼه هیپىفیق 24

 فىق کلیهـ  25

 د( ؿوػه ب( کلیه ـ الف( امتغىاو 26

 ـ اف ٕـیك افقایو رؾب کلنین و فنفـ و تبؼیل غْـوف به امتغىاو 27

ـایى لًؼ عىو ؿا کن هییاػ هیـ تـىش اينىلیى ف 28  کًؼ.ىىػ بًاب

 بـػ.لًؼ عىو ؿا باال هی ،با تزقیه گلیکىژو به گلىکقگلىکاگىو،  ـ هىؿهىو 29

31-   
 هايذگاری هاهیت طزػت يىع تًظین

 کن الکتـیکی فیاػ ػَبی

 فیاػ ىیمیایی کن هىؿهىو
 

31-   

ـکیبات ىیمیایی عاٍی که اف ػمتگاه ه هىرهىو:         ىىػ. ىؿهىيی تـىش، و واؿػ عىو هیت

 های صناك به هىؿهىو عاٍی اف یاعته  هزمىػه ايذام هذف:       

 ىىػ. تـ ىؼو ظاهـ رًل يـ و هاػه هی ىىيؼ و باػج هيغٌ های رًنی ایزاػ هی ٍفاتی که ػؿ احـ تـىش هىؿهىو -32

 ها ؿىؼ میًه دختز:بن ىؼو ٍؼا                   پظز:       

ىـىػ، بـه هــوؿ و ػؿ  های غؼػ فىق کلیه که باػج افقایو لًؼ عىو، فياؿ عىو و ّــباو للـب هی ـا با تـىش هىؿهىوفی -33

 ؿمايؼ. هؼت ٕىاليی به بؼو آمیب هی
  


