
 הורמונים
 
 ? היכן נוצרים ההורמונים הפועלים בגופם של בעלי חיים        (1
 

 .בלוטות הפרשה חיצוניות       .א
 .בלוטות ההפרשה פינימיות       .ב
 .בשני סוגי הבלוטות יחד       .ג
 .בצמחים מהם ניזונים בעלי חיים      .ד

 
    איך תסביר את העובדה .י הבלוטות ישירות לתוך הדם"הורמונים ידועים כחומרים המופרשים ע       (2

 ?כ באברי מטרה מסוימים המגיבים להם"שהם פועלים בד          
 

 כל האיברים לא מכירים את ההורמון ואת המסרים שהוא מעביר אליהם      .א
 .את ההורמון ולהגיב בדרכו הספציפיתאיבר המטרה הוא היחיד המסוגל להכיר       .ב
 .להגיב לפקודותיו" עניין"כל האיברים מכירים את ההורמון אך אין להם       .ג
 .ההורמון יוצר תרכובת עם חומר הנמצא באיבר המטרה והיא הגורמת לפעילותו     .ד
 
 עייפות ,ננסות,פיגור שכלי קשה:באזורים מסוימים בעולם נמצאו בני אדם רבים באוכלוסיה שלהם      (3

 :ההסבר האפשרי לכך הינו. ואיטיות         
 

 .זו תכונה תורשתית הנובעת מנישואי קרובים      .א
 .לא נמצא גורם שגם לתופעות אלו      .ב
 .אנשים שלא קבלו בינקותם חלב אם      .ג
 .ייתכן וחוסר יוד במאכלים ובמי השתייה של תושבי האזור שגרם לצמצום הפרשת ההורמון      .ד

 
 
 :יותרת הכליה אחראית בין השאר       (4
 .ויסות רמות היוד בדם      .א

 . Stress-ויסות מצב הרוח ומצב ה      .ב
 .מניעה של עיוות השרירים      .ג
 .ויסות רמות הסוכר בדם      .ד

 
 
 :כשרמת תירוקסיו בדם עולה זה מתבטא ב      (5

 
 .הגברת פעילות מטבולית       .א
 .הקטנת פעילות מטבולית      .ב
 .הקטנת כמות הסוכר בשתן      .ג
 .הגדלת כמות הסוכר בשתן      .ד

 
 :אינסולין הינו הורמון המופרש       (6

 
 .יותרת הכליה       .א
 .יותרת המוח      .ב
 .לבלב      .ג
 .בלוטת התריס      .ד

 
 :ולכן" למצב חירום "אדרנלין מכין את הגוף       (7

 
 .לגלוקוז  מגביר את קצב הפיכת הגליקוגן      .א
 .מקטין את הפיכת הגליקוגן לגלוקוז      .ב
 .מגביר הפרשת שתן      .ג
 .מגביר פעילות של מערכת העיכול      .ד
 
 
 
 
 



 :מופרש מ    A.D.H  הורמון       (8
 

 .היפופיזה       .א
 .בלוטת המגן      .ב
 . יותרת הכליה      .ג
 .הלבלב      .ד

 
חיות מעבדה טופלו בחומר אשר גרם להופעת סימני מחלה זהים לאלו המתפתחים כאשר מופרש       (9

 :סביר אם כן שחומר זה.בכמות קטנה מהרגיל סימני מחלה זהים לאלו המתפתחים כאשר מופרש תירוקסין
 

 .י בלוטת המגן"הגביר את קליטת היוד ע      .א

 . .TSH-הגביר את רגישות בלוטת המגן ל      .ב
 (.תריס)י בלוטת המגן "הפחית את קליטת היוד ע      .ג
 .פירק את הגליקוגן לגלוקוז      .ד

 
 

הוא החליט להזריק לעצמו אינסולין .התוצאה הייתה גבוהה. בדם חולה סוכרת בדק את ריכוז הגלוקוז  (11
 :כתוצאה מכך , י הרופא"בכמות גדולה מהנרשם לו ע

 
 .רמת הגלוקוז ירדה, הוא מרגיש מצוין       .א
 .הןא מרגיש רעב בגלל שרמת הגלוקוז ירדה      .ב
 .הוא מרגיש חולשה שגורמת לאיבוד הכרה עקב נפילת רמת הסוכר בדם      .ג
 .אין שינוי בהרגשתו      .ד

 
- הביצית והזרע באדם דומים בזה ש  (11

 
 .לשניהם אותו משקל ונפח      .א
 .מספרם בגוף זהה      .ב
 .שניהם בעלי תנועה עצמאית      .ג
 .לשניהם אותם מספר כרומוזומים      .ד

 
 :בנקבה גורם ל  FSH  הורמון   (12

 
 .התפתחות הזקיקים בשחלה       .א
 .יצירת הגופיף הצהוב      .ב
 .התפרקות השחלה      .ג
 .ווסת      .ד
 

- בנקבה מגיא את הזקיקים ל    LHהורמון   (13
 

 .יצירת טסטסטרון       .א
 .התנוונות      .ב
 .יצירת הגופיף הצהוב       .ג
 .התפתחות      .ד

 
 :הסיבה לכך היא שהוא , הורמון ההריון,לעיתים קרובות מכנים את פרוגסטון   (14

 
 .מכין את הרחם לקליטת ביצית      .א
 .גורם לביוץ      .ב
 .גורם להפרשת אסטרוגן       .ג
 .מעורר את הגופיף הצהוב      .ד

 
 
 
 
 
 



 
 :השחלה ,במהלך הווסת (15

 
 .אינה פעילה       .א
 .מתבקעת ויוצרת ביצית בוגרת      .ב
 .מייצרת את הגופיף הצהוב      .ג
 .מתחילת לייצר זקיקים      .ד

 
 :באופן נורמאלי חל ביוץ אצל האישה   (16

 
 .בתוך תקופת הווסת      .א
 .בערך במחצית הזמן בין ווסת לווסת      .ב
 .מיד לאחר הווסת      .ג
 .מייד לפני הווסת       .ד

 
 ?.מהו סדר האירועים הנכון במחזור החודשי של האישה  (17

 
 .ירידה בהפרשת פרוגסטרון, גידול הזקיק,התבקעות הזקיק      .א
 .ביוץ,התפרקות הזקיק,גידול הזקיק       .ב
 .התבקעות הזקיק,ביוץ,ווסת      .ג
 .ביוץ,התבקעות הזקיק, גידול הזקיק      .ד
 

 :תפקיד האשכים הוא  (18
 

 .לייצר תאי זרע והורמוני מין זכריים החל מגיל ההתבגרות      .א
 .לייצר הורמוני מין זכריים רק בשעת הזדווגות      .ב
 .לייצר תאי זרע רק בשעת הזדווגות      .ג
 .לשמש איבר הרגיש לפעילות מינית      .ד

 
 :שחלות מפרישים( 19

 
 .אסטרוגן      .א
 .פרוגסטרון      .ב

 .L.H      .ג

 .A.D.H      .ד
 

 :כ תא זרע יחיד בגלל ש"לתוך ביצית חודר בד  (21
 

 .בודד מגיע לחצוצרה  רק תא זרע      .א
 .הביצית מפרישה חומר הדוחה את הזירעונים האחרים      .ב
 .הביצית הופכת לבלתי חדירה לאחר חדירת תא זרע אחד      .ג
   .זירעונים וכך נוצרים תאומים 2-יש אפשרות ל. הטיעון אינו נכון       .ד

 
 


