
 

 

 
 ماھو النموذج المقترح (نوع المراقبة الرجعیة) لتنظیم الھرمونات المبیضیة على الحالة التالیة:  : اإلشكالیة

 بدایة الدورة الجنسیة  •
 المرحلة الجریبیة  •
 مرحلة االباضة •
 ئینیةالمرحلة اللوتی •

 واستخرج  مایلي: 63ص  7حلل الوثیقة  

 العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في بدایة الدورة -1
 العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في المرحلة الجریبیة  -2
 االباضةالعالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في مرحلة  -3
 العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في المرحلة اللوتیئینیة -4

 

 : العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في بدایة الدورة:1-ج

تحسس�ھا الل�واقط الت�ي ت بضمور الجسم األص�فرفي بدایة الدورة الجنسیة ، الكمیات الضعیفة للھرمونات المبیضیة المرتبطة 
إنھا المراقب�ة الذي یسھل تطور الجر یبات ( FSHاصة المثیرات الغدیة ، خ رفع تركیز رسائل دفقیة لھدفتستجیب بإرسال 

 )الرجعیة السالبة

 

 : العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في المرحلة الجریبیة :2-ج

 ھرمون المنشط لنمو الجریب بخفض إفرازاللواقط التي تستجیب  تتحسسھال الدورة خال زیادة كمیة االسترادیول -

 

 :العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في مرحلة االباضة :3-ج

لغدی�ة قص�وى (ذروة) للمثی�رات اتتحسس�ھا ل�واقط تس�تجب بقیم�ة  المرحل�ة الجرابی�ةفي نھایة  الكمیة المرتفعة لالسترادیول
 )المراقبة الرجعیة االیجابیةوتحول الجریب الى جسم اصفر ( االباضةالمسئول عن حدوث  LHخاصة منھا 

 

 العالقة بین كمیة االفرازات الھرمونیة على النشاط الجریبي في المرحلة اللوتیئینیة :4-ج

 ) .المراقبة الرجعیة السالبة(  LH+FSHج : یؤدي اإلفراز الزائد البروجیستیرون الى كبح إنتا المرحلة اللوتیئینیةخالل  -

 

 

 

 

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

 الرجعیة المراقبة: المبیضیة للھرمونات الكمي التنظیم: الدرس
      .                                               الجریبي النشاط على وعواقبھا الھرمونیة لالفرازات الكمیة التغیرات بین العالقة -ج
 )جعیةالر المراقبة مفھوم(

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 الخالصة

 تسمح المراقبة الرجعیة السلبیة واالیجابیة بتكیف تركیز الھرمونات  وفق الحاجات الفیزیولوجیة للعضویة •
مرسل الجھاز المنظم) بتغیرات نسبة  –تتحسس العصبونات تحت سریریة والخالیا النخامیة ( لواقط  •

فتغیر نشاطھا لضمان ثابت المتغیر ( نسبة الھرمونات المبیضیة في الدم) الى قیمة  -الھرمونات المبیضیة  
 معلومة في وقت معین

 

  66تطبیق: أنجز مخطط تحصیلي لتنظیم الدورة المبیضیة انطالق من المعارف المبنیة؟ ص 

 

 

 قیمة متغیرة                                                                                                                     

 جھاز منظم                   
système réglé 

 

 

 

                 FSH                        LH 

 

 رسائــــــــــل ھرمونیــــــــــة                  

 قیمة معدلة 

 

 

 
 
 
 

 
 

 نسبة الھرمونات

 المبیضیة في الدم

 المبیض( منفذ)

 جھاز منظم: 

système réglant  

 بصفة دوریةالمعقد تحت السریري 
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