
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال ازدهمیندوسواالت 

 6ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

 ، در بدن ما ساخته می شود؟زمان امتحان علوم هورمون کدام غده، برای غلبه بر استرس -۱

           هیپوفیزد(            تیروئیدج(                   لوزالمعدهب(            فوق کلیهالف( 

 کدام هورمون قند خون را کاهش می دهد؟ -۲

 هورمون غده پاراتیروئیدد(              هورمون غده تیروئید( ج          انسولینب(              گلوکاگونالف( 

 مصرف کدام نوع غذا به عملکرد بهتر غده تیروئید کمک می کند؟ -۳

               غذاهای سدیم دار د(               غذاهای ید دارج(          غذاهای فسفر دار ب(          غذاهای کلسیم دار الف(

 تبدیل ............. . فاقی می افتد؟در بدن ما، چه ات چند لحظه پس از خوردن غذا، در کبد )جگر سیاه( -۴

 سلولز به گلیکوژن د(        گلیکوژن به سلولز ج(       گلوکز به گلیکوژن ب(        گلیکوژن به گلوکزالف( 

 های درون ریز را کنترل می کند؟کدام غده، فعالیت سایر غده -۵

 هیپوفیزد(           تیروئید ج(            ب( لوزالمعده              پانکراسالف( 

 دام های زیر در افزایش کلسیم خون، بر اثر هورمون های غدد پاراتیروئید، نقشی ندارد؟کدام یک از ان -6

  کبد               د( استخوانج(              کلیهب(         رودهالف( 

 افرادی که بیماری .......... دارند، اغلب برای تنظیم قند خون خود، هورمون ............. تزریق می کنند. -۷

               انسولین-دیابتد(            انسولین-بیماری قلبج(           گلوکاگون-دیابتب(                گلوکاگون-بیماری قندالف( 

از غده ........... ما هورمون .............. ترشح می شود تا کبد، از ذخایر  ،یم و گرسنه هستیمه انخوردوقتی چند ساعت، چیزی  -۸

 افزایش دهد.تا حد الزم را  ، قند خونموجود در بدن ما

       ونگلوکاگ-فوق کلیهد(             انسولین-لوزالمعدهج( انسولین        -پانکراسب(        گلوکاگون-لوزالمعده( الف

 در بدن ما، فعالیت کدام دستگاه ها به ترتیب، بصورت الکتریکی و شیمیایی است. از راست به چپ، دستگاه های ..........-۹

 ایو ماهیچه عصبی د(              ای و عصبیماهیچهج(          هورمونی و عصبی  ب(  عصبی و هورمونی      الف(

 نوجوانی، به ترتیب کدام غده و کدام هورمون نقش اصلی را دارند؟ )از راست به چپ( برای قد کشیدن شما در سنین -۱۰

       انسولین -هیپوفیزد(    هورمون تیروئید  -هیپوفیزج(  هورمون سوخت و ساز    -هیپوفیز ب(      هورمون رشد-هیپوفیز الف(

 ه، هورمون های کدام غده بیشتر ساخته می شوند؟برای آمادگی بدن در برابر حوادث ناگوار مانند تصادف یا زلزل -۱۱

        پاراتیروئیدد(                تیروئیدج(                 فوق کلیهب(         پانکراس الف(

۱۱۲۷۲ 

 شرکت کننده
۲۱/۰۹/۹۹ 



 

 

 گویند. به مواد شیمیایی که به مقدار کم به درون خون ترشح می شوندتا فعالیت برخی اندام ها را کنترل کنند؛ ...... می -۱۲

 دستگاه هورمونید(       اندام هدفج(      هورمونب(        غدد هورمونیالف( 

 علت آن مربوط به به کدام گزینه زیر است؟سالگی از چهره پسران کم کم ریش و سبیل در می آید، به نظر شما،  ۱۸سن در  -۱۳

 پانکراسد(       غده های جنسیج(       هیپوفیزب(      فوق کلیهالف( 

 کدام ویژگی، بین پیام های عصبی و هورمونی مشترک است؟ -۱۴

 برقراری ارتباطد(              جنس پیامج(             دوام زیاد ب(           سرعت زیادالف( 

 تنظیم سوخت و ساز درون سلولی )درون یاخته ای(، بر عهده کدام غده است؟ -۱۵

 فوق کلیوید(                تیروئیدج(                  پاراتیروئیدب(          جنسی الف(

 کدام یک از گزینه های زیر، باعث کاهش مقدار کلسیم استخوان می شود؟ -۱6

 افزایش هورمون تیروئیدد(        کاهش هورمون پاراتیروئیدج(       افزایش هورمون پاراتیروئیدب(       افزایش هورمون رشدالف( 

 بیشتر موجب افزایش سطح انسولین خون می شود؟مصرف کدام ماده،  -۱۷

          خرما د(       تخم مرغ    ج(        کره( ب        نمک خوراکیالف( 

 شود؟های دراز اثر گذاسته، باعث بلندتر شدن آنها میشود به قسمت  انتهایی استخوانهورمون ...... که از غده ...... ترشح می -۱۸

 هیپوفیز-گلوکاگوند(                  هیپوفیز-انسولین ج(       پاراتیروئید      -رشدب(             هیپوفیز-رشدالف( 

 نمی شود؟کدام گزینه، از عالئم پرکاری تیروئید، محسوب  -۱۹

 کاهش دمای بدند(           ضعف و لرزش عضالتج(      افزایش مصرف اکسیژنب(         کاهش وزن بدن الف(

 بر ضربان قلب، فشار خون و قند خون، به ترتیب چگونه است؟ وق کلیه؛تاثیر هورمون های غده ف -۲۰

 کاهش-افزایش-افزایشد(      افزایش-افزایش-ج( افزایش      کاهش-افزایش-کاهشب(        کاهش-کاهش-کاهشالف( 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آنالین سراسری علوم تجربی کلید پاسخ سواالت آزمون

 پاسخ سوال
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 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»

 


