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 تنظیم هورمون   (6فصل )
 هورمونی چیست؟  دستگاه
 .کنند می تولید را هورمون که هستند  هایی سلول یا غدد از گروهی

 هورمون چیست ؟ 

  گی برسد.ترکیبات شیمیایی خا ی هستند که ازغده های مختلفی ترشح می شود و وارد خون شده تا به اندام هدف جهت هماهن

 ویژگی های هورمون عبارتند از:

  هورمون دارای اندام هدف خا ی می باشد. (1

  می شود.هورمون به مقدار کم ترشح  (2

 کنند. زیاد(می یا تنظیم )کم را آنها فعالیت و هورمون توسط خون به اندام هدف می رسد. (3

 .هورمون همواره به اندازه ی خاص و مشخص ترشح می شود (4

 هدف چیست؟ اندام
 .است هورمون یک به حساس های سلول از خا ی مجموعه شامل 

 که عبارتنداز: در بدن انجام می دهد مختلفی اعمال هورمونی دستگاه

 تنظیم رشد (1

 ( سلولی یندهایفرآ)تنظیم سوخت و ساز بدن (2

 تنظیم کلسیم خون (3

 (مثل تولید)بروز  فات ثانویه جنسی (4

  جسمی آماده سازی بدن برای مقابله با اثرهای روحی و (5

 رشد عبارتنداز: عملکرد هورمون
 دارد. دخالت بدن رشد تنظیم در (1

 کند. می زیاد را خونی های سلول تولید ها تأثیربراستخوان با همچنین هورمون این (2

 .)افزایش قد(دهد می افزایش را استخوانبرای تبدیل غضروف به  کلسیم جذب (3

 افزایش قند خون (4

 .دارد مغز قرار زیر در هی وفیز غده غده هیپوفیز در کجا قرار دارد؟
 نکته:

  دارد. ادامه سالگی 20 حدود تا رشدقد (1

  شود. می غیرعادی قدی بلند و قدی کوتاه هایی مثل ناهنجاری ایجاد باعث دوران این در رشد هورمون زیاد یا کم ترشح (2

 محل تاثیر هورمون رشد در شکل مشخص شده است.) فحه ی رشد(

 عوامل مختلف برمیزان رشد عبارتنداز:
 اندازه ترشح شدن هورمون رشد و سایر هورمون های بدن  (1

 ،عا فی،خانوادگیعوامل ژنتیکی (2

 تغذیه  (3

 ورزش (4
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 سازبدن: و سوخت تنظیم
 .دارد قرار حنجره زیر در تیروئید غده

تیروئید  غده های عملکرد هورمون
 عبارتنداز:

 در انرژی ذخیره و سوخت و ساز و تولید (1

 است. های بدن سلول

هورمونی که کاهش دهنده کلسیم خون تولید (2

 است.

 تیرواکسینهورمون بیشتر بدانید:

از غده تیروئید که در جلوی نای قراردارد ترشح می شود. اثر این هورمون بر رشد نمو بدن در هورمونی است که  تیرواکسین

کمبود این هورمون در دوران جنینی موجب کاهش رشد دستگاه عصبی و عقب ماندگی ان جنینی و کودکی بسیار مهم است.دور

  ذهنی می گردد.

 در دوران های مختلف زندگی انسان عبارتنداز: غده تیروئیدوظیفه هورمون 
 مغزمی شود. ویژه به ها اندام بهتر رشد باعث کودکی در (1

 شود. می افزایش هوشیاری باعث بزرگسالی در (2

 ید تیروئید کدام عنصر نقش فراوان دارد؟  غده های هورمون شدن ساخته در
 دریافت می کند؟تیروئید عنصر ید را از چه غذاهایی واز چه طریقی  غده

 ماهی مثل یددار غذاهایی با مصرف (1

 معمولی نمک جای به دار ید نمک از استفاده (2
 کند. می جذب خون از را آن تیروئیدغده  (3

 عالئم کم کاری تیروئید عبارتنداز:
 خستگی بی حو لگی، (1

 آلودگی خواب خواب زیاد، (2

 خشکی پوست و مو  (3

 انرژی کمبودچاقی، (4

 عبارتنداز:عالئم پر کاری تیروئید 
 احساس گرما زیاد (1

   ش قلب (2

 درخواب اختالل ،خستگی بی خوابی، (3

 وزن کاهش احساس انرژی زیاد، (4

 (زیاد کردن عرقتعریق زیاد) (5

 نقش کلسیم دربدن چیست؟

 استحکام استخوانها ودندانها  (1

 عملکرد  حیح اعصاب وماهیچه دربدن (2
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  است؟تنظیم کلسیم خون بوسیله هورمون غده پاراتیروئید چگونه 
که باعث افزایش  عقبی تیروئید هســـتند که هورمونی را ترشـــح می کنند چهار غده کوچک چســـبیده به بخش غدد پاراتیروئید

 کلسیم خون می شوند.

 چیست؟ وظیفه هورمون پاراتیروئید
 افزایش باز جذب کلسیم ازادرار (1

 افزایش جذب کلسیم از روده (2

 خون آزاد کردن یون کلسیم از استخوانها به درون (3

 :قند خون توسط چند غده تنظیم می شود که عبارتنداز

 : پانکراس (1
a)  انسولین( هورمونی می سازدکه قندخون راکم می کند( 

b) .گلوکاگون(هورمونی می سازد که قند خون را زیاد می کند( 

 هورمونهایی می سازد که قند خون را زیاد می کند. غددفوق کلیوی : (2
 خون را زیاد می کندرمون رشد قند هو غده ی هیپوفیز : (3

  است.بیماری قند  می شود به همین دلیل نام دیگر دیابت ، دربیماری دیابت قند خون از حد  بیعی بیشتر نکته:
 انواع دیابت عبارتنداز:

ست؟ دیابت (1 سالی چی س   بزرگ شده وپا سبت به آن مقاوم  سلول ها ن ست  ولی  سولین  بیعی ا در ابتدای بیماری مقدار ان

شود.  وبا ادامه ی بیماری . نمی دهند سولین بدن کم می  از  چربی و کربوهیدرات حد بیش از خوردن و تحرک عدم چاقی،ان

 عالئم دیابت بزرگسالی است.
سته یا دیابت جوانی دیابت (2 ست؟ به واب سولین چی شود قند خون باالمی رود  ان سولین کم می  شح ان  .این دیابتتر

 شود. می دیابت عالئم بروز و خون افزایش قند باعث لوزالمعده( ـ پانکراس انسولین از)غده کاهش است، ارثی بیشتر
 عملکرد هورمون کاهنده قند)انسولین( چگونه است؟

 های سلول انسولین روی .کند ترشح خون داخل به را هورمون انسولین تا کند می تحریک را پانکراس خون، باالرفتن قند (1

 به آینده در اســتفاده برای را کبد گلوکز های کند.ســلول می خون از گلوکز جذب وادار به را آنها و گذارد می اثر کبد

 .کنند می گلیکوژن ذخیره  ورت

ــیرین غذایی ماده یک خوردن با (2 ــح یابد.پانکراس می افزایش خون قند ش ــولین با ترش  می خون قند کاهش باعث انس

سولین با آن قند که شود.خونی سولین ترشح و گذارد می تأثیر آن بر از پانکراس عبور با شده، تنظیم ان  می کاهش را ان

 دهد.

 قند)گلوکاگون(چگونه است؟ کننده زیاد عملکرد هورمون
سنگی مانند مواقعی در  های سلول بر اثر با تا کند می خون وارد را افزاینده هورمون پانکراس آید، می پایین خون قند که گر

 .دهد افزایش را قندخون گلیکوژن تجزیه و کبد

 انسولین بیشتر بدانید:

گلوکز قند ساده ای است که سلول های بدن از آن به عنوان منب  انرژی در سوخت ساز خود استفاده می کنند قند خون در تمام 

ست )حدود  سوختن گلوکز  95گرم در لیتر( بیش از  1 ول عمر دارای غلظت ثابتی ا صبی )مغز( از  سلول های ع در د انرژی 

و اختالل در کار مغز می گردد.سلولهای کبد میزان قند خون را کاهش یا افزایش  تامین می شود. کاهش قند خون موجب بیهوشی

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



قزوین 2ناحیه دبیر علوم تجربی سرگروه علوم تجربی استان قزوین  پیربیگی علیرضامولف :  هشتمپایه درسنامه علوم تجربی ـ   
 

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

34 

مل عصـــبی و هورمونی اســـت.  هده عوا به ع ند. و تنظیم آن  می ده

ای جزایر النگرهاوس تبســـلول های انســـولین هورمونی اســـت که از 

لوزالمعده تولید می شـــود و وارد خون می شـــود.این هورمون موجب 

شود.این هورمون مهمترین هورمون تنظیم کننده  کاهش قند خون می

  قند خون است.

 هر در گرم میلی 115 تا  FBS  75  ناشتا خون قند قند  بیعی میزان

 .است خون )مکعب متر سانتی 100 (لیتر دسی

 غددفوق کلیوی و عملکرد آن:

غدد کوچک درباالی هر کلیه که هورمون ها ی متعددی را ترشح  (1

 می کنند.

)پروتئین های وفشارخون و ربان قلب را زیاد می کنند.قندخون  (2

 بدن را می شکند و به قند تبدیل می کند(

 ( است.استرس)جسمی و روحی فشارهای با مقابلهکار غددفوق کلیوی  :نکته

 

 
 

 آیا میدانید:
 .شود می خون قند افزایش باعث به قند آنها تبدیل و بدن های پروتئین تجزیه با کلیه فوق غده های هورمون از یکی (1

 شود. تأمین خاص شرایط در ما بدن نیاز تا برد می باال فشارخون را خون داخل به بیشتر سدیم جذب با آنها از دیگر یکی (2

 انواع غدد جنسی در انسان عبارتنداز:
 غددجنسی زنانه )تخمدان ها( (1

 عملکرد تخمدانها :
 (زنانه)سلول جنسی  آزادسازی تخمک (1

 )استروژن  و پروژسترون(زنانهتولید هورمونهای  (2

 پروژسترون چیست؟ نقش هورمونهای استروژن و
 ( بروز  فات ثانویه جنسی زنانه)رشدسینه، بزرگ شدن استخون لگن و...

 غددجنسی مردانه )بیضه ها( (2
 عملکرد بیضه ها :

  تولیداس رم )سلول جنسی مردانه( (1

  تولید هورمونهای جنسی مردانه)تستوسترون( (2

 تستوسترون چیست؟نقش 
 مو در  ورت،...(ز فات ثانویه جنسی مردانه )رویش برو (1

  تحریک رشد ماهیچه ها واستخوانهادرمردان (2

 بم شدن  دا   (3
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 نکته:
شکیل  ازترکیب تخمک (1 سی ت سلول جن س رم، اولین  سر بودن  با ا شود و دختریا پ شود می  آن نیز از همان زمان تعیین می 

 یعنی ازهمان اولین سلول که تشکیل می شود. 

یا دو عدد تخمک  (2 ها از دوران بلوغ هرماه یک  ید می شـــود.ولی در خانم  عد ازدوران بلوغ اســـ رم زیادی تول درمردان ب

 ازتخمدان ها آزاد می شود. 

 تنظیمی چیست؟ خود
 تنظیم می شود.  ترکیب خون هورمون براساسیعنی مقدار

 نکته:
  .دارد دخالت غدد کنترل در ها هورمون از بعضی ترشح با نیز هی وفیز غده (1

 .دارد قرار مغز نظارت تحت هم هی وفیز غده (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6نمونه سواالت فصل)
 هورمونی چیست؟  دستگاه (1

 هورمون چیست ؟  (2

 ویژگی هورمونها رانام ببرید؟  (3

 هدف چیست؟ اندام (4

 در بدن انجام میدهد نام ببرید؟ مختلفی اعمال هورمونی دستگاه (5

 رشد را تو یح دهید؟ عملکرد هورمون (6

 غده هی وفیز در کجا قرار دارد؟ (7

  دارد. ادامه سالگی ............. حدود تا رشدقد (8

 عوامل مختلف برمیزان رشد را بنویسید؟ (9

 دارد. در ........................... قرار تیروئید غده (10

 تیروئید چیست؟ غده های هورمونعملکرد  (11

 در دوران های مختلف زندگی انسان را بنویسید؟ غده تیروئیدوظیفه هورمون  (12

 تیروئید کدام عنصر نقش فراوان دارد؟  غده های هورمون شدن ساخته در (13
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 تیروئید عنصر ید را از چه غذاهایی واز چه  ریقی دریافت می کند؟ غده (14

 برید؟عالئم کم کاری تیروئید را نام ب (15

 عالئم پر کاری تیروئید را نام ببرید؟ (16

 نقش کلسیم دربدن چیست؟ (17

 چیست؟ وظیفه هورمون پاراتیروئید (18

  تنظیم کلسیم خون بوسیله هورمون غده پاراتیروئید چگونه است؟ (19

 قند خون توسط چند غده تنظیم می شود نام ببرید؟ (20

 انواع دیابت کدام است نام ببرید؟ (21

 لوزالمعده را نام ببرید؟ هورمون های غده  پانکراس (22

 قند)گلوکاگون(چگونه است؟ کننده زیاد عملکرد هورمون (23

 عملکرد هورمون کاهنده قند)انسولین( چگونه است؟ (24

 وظیفه چند گانه غده فوق کلیه را نام ببرید؟ (25

 انواع غدد جنسی در انسان را نام ببرید؟ (26

 عملکرد تخمدانها را تو یح دهید؟ (27

 وپروژسترون چیست؟نقش هورمونهای استروژن  (28

 عملکرد بیضه ها را تو یح دهید؟ (29

 نقش تستوسترون چیست؟ (30

ها از دوران بلوغ هرماه ................. (31 خانم  ید می شـــود.ولی در  عد ازدوران بلوغ اســـ رم زیادی تول ...... تخمک درمردان ب

 ازتخمدان ها آزاد می شود. 

 خودتنظیمی چیست؟ (32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6پایان فصل)
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