
 

 

 
 ؟ماھي المعلومات التي یقدمھا تغیر االفرازات الھرمونیة خالل الدورات الجنسیة   اإلشكالیة:

 . 58ص  1ونشاط الغدتین  تحت السریریة والنخامیة:  الوثیقة  تالعالقة الوظیفیة بین تطور الجر یبا -1

 یز الدورة المبیضیة بمرحلتین :تتم: الظواھر الممیزة للدورة المبیضیة -1-1

( المحتوي على البویضة) المرفق بإنتاج االستروجینات( ھرمون  ت: تتمیز بنضج احد الجر یباالمرحلة الجریبیة -أ
 االسترادیول) .

: تتمیز بتحول الجریب الناضج المفرغ من البویضة إلى جسم اصفر یفرز ھرمون  المرحلة اللوتیئینبة -ب
 البروجیستیرون.

 من الدورة .  14في  حدود الیوم  االباضة* یفصل بین المرحلتین مرحلة 

 :تأثیر الھرمونات المبیضیة على الرحم -1-2

: یفرز االسترادیول من طرف الخالیا الجریبیة  خالل المرحلة الجریبیة ویؤثر على خالیا مخاطیة أ: تأثیر االسترادیول
 اخلیة للرحم .الى زیادة سمك البطانة الد يالرحم مما یؤد

: یفرز من طرف الجسم األصفر في المرحلة اللوتیئینیة ویؤثر على خالیا مخاطیة الرحم  ب: تأثیر البروجیستیرون
 فتزداد في النمو (الستقبال الجنین في حالة الحمل).

رون في تطور النتیجة: تتحكم الھرمونات المبیضیة في الدورة الرحمیة حیث یساھم كل من االسترادیول والبروجیستی
 بطانة الرحم .

 تفرز الغدة النخامیة نوعین من الھرمونات :: العالقة بین الغدة النخامیة والمبیض -1-3

 على إفراز االسترادیول . ت: یحث الجر یبا   FSHھرمون   .1
 : یحث الجسم األصفر على إفراز البروجیستیرون . LHھرمون   .2

 : ة النخامیةالعالقة بین تحت السریر البصري والغد -1-4

 . FSH+LHالذي یحث الغدة النخامیة على إفراز  GNRHتفرز الغدة تحت السریریة ھرمون :

 النخامي  وینظم بصفة دوریة إنتاج الھرمونات المبیضیة .–النتیجة: یحدد المعقد تحت السریري 

 . 59ص  2الوثیقة   :: إظھار تواقت االفرازات الھرمونیة األنثویة خالل الدورات الجنسیة2

** حلل الوثیقة مبینا العالقة بین إفراز كل من الھرمونات النخامیة والھرمونات المبیضیة في بدایة الدورة ولحظة االباضة 
. 

 التحلیل :  -

ضعیفة  وتزداد كمیة االستروجینات ( االسترادیول) ببطئ ،  FSH+LH* في بدایة المرحلة الجریبیة تكون كمیة ھرموني 
  FSH+LHلیوم التاسع نالحظ ارتفاع نسبة االستروجینات بنسبة معتبرة وفي نفس الوقت تزداد نسبة كل من ثم ابتداء من ا

 أي مباشرة قبل حدوث االباضة . 13بنسبة معتبرة في الیوم 

 

 .العضویة مستوى على التنظیم آلیات-1: التعلمي المجال
 الھرموني العصبي التنسیق -3:التعلمیة الوحدة 

 .المبیضیة لالفرازات  النخامیة  -السریریة تحت المراقبة -: الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 الخالصة

حیث ینتقالن عن طریق  FSH+LHفتفرز ھرموني  GNRHیؤثر تحت السریر البصري على الغدة النخامیة بھرمون 
المحتوي على البویضة والذي یتحول الى جسم  تالى المبیض فیستجیب بنشاط دوري یتمثل بتطور احد الجر یباالدم 

اصفر بعد االباضة ، ومن  جھة ثانیة یتمیز المبیض بافرازات دوریة للھرمونات المبیضیة ( االسترادیول خالل المرحلة 
 لتي تؤثر خالیا مخاطیة الرحم على النمو والتطور .الجریبیة + البروجیستیرون في المرحلة اللوتیئینیة ) وا

  

 تطبیق: أكمل الجدول التالي: •
 

 العضو المستھدف العضو المفرز الھرمون
FSH .الخالیا الجریبیة للمبیض إلنتاج  الفص األمامي للغدة النخامیة

 االستروجینات.
LH .وجیسترون.خالیا الجسم األصفر إلنتاج البر الفص األمامي للغدة النخامیة 

PROGESTRONE .خالیا مخاطیة الرحم. الخالیا الجریبیة 
OESTRADIOLE .خالیا مخاطیة الرحم. خالیا الجسم األصفر 

Gonadotropin Releasing 
Hormon:GNRH 

 خالیا الفص األمامي للغدة النخامیة الغدة تحت السریریة
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