
 

 

ةـــريبيـــوم تجـــة علـــة الثانيــــة السنــــللمراجع فــي مــادة العلــوم الطبيعيــة  نــــماريت  

-الوحــــدة الثالثــة :التنسيــــق العصبــــي الهرمونــي-  

 التمــــرين األول :

دة النخامية ــرازات الغإفــــا ـوردرس تطـوغ نـرة البلـرأة خالل فتـد المـاط المبيضين عنـة لنشـل المؤديـلدراسة العوام

ن .ــون االستروجيــض لهرمــراز المبيــو اف LSHو  LHلهرمون   

:ة ـــة في الوثيقــا مبينــل عليهــائج المحصــالنت  

؟ (1)ةــحـــلل الوثيق -أ  

معتمــدا علــى معلوماتــك فســر النتــائج المحصـــل عليهــا ؟ -ب  

استنتــج العــامل األساسي المؤدي لظهور نشــاط المبيضيــن -ج  

  ؟في ســن البلــوغ 

 التمريـــن الثانــي :

ة :ــيالنخـــامــة و ن تحت السريريــات و نشاط الغدتيــريبجور الــن تطــالقة بيــالع  

ة ــى مستأصلـــــــــا أنثـفي بالزم LHو  LnRHور تركيز ـتط (2)ةـة الثانيــن الوثيقــم(أ )ل ـح الشكــيوض –1

د ــعن LHز ــور تركيـــل تطــل ب فيمثــا الشكـــة . أمــمختلف ــول بكميـــاتراديـــن األستـد حقـــن بعــالمبيضي

رةـــة كبيــة أوال ثم بكميـــات قليلـــول بكميــراديــر لألستــن المستمــد الحقــن بعـــالمبيضيأصلة ـــى مستـــأنث  
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ات ــراز هرمونــى افــول علـــدور األسترادي(أ  )ىــرج من المنحنــثم استخ (ب)و (أ ).ر المنحنيين ــل و فســحل -أ

ج :ــاذا تستنتــموة . ــات المبيضيــدور الهرمون (ب)ى ــن المنحنــة و مــدة النخاميــالغ  

ري ــد تحت السريـة على نشاط المعقــت المبيضيــر الهرمونـــأول تأثيــن اقتراحها حـة التي يمكــاهي الفرضيــم-2

  ؟اميــالنخ

ع لفأرة كمية من األستراديــول و البروجستيـــرون المشنحقن  ت صحة الفرضية نحقق التجربتين التاليتين :إلثبـــأ-ب

عــي الذاتي  مستأصلــة المبيضيـــن بعد عـــدة أيـــام تم اخضــاع خاليا النسيج تحت السرير البصري لتصوير االشعا

(3)و النتــائج ممثلة في الوثيقــة  

  

 

 

 

 

(2)ـةـــالوثيقـ  

(1)الوثيقــة  

 

(3)الوثيقـــــة  

 

 



 

 

التجربة األولى :تظهر توضع مستقبالت البروجستيرون على تحت اسرير النخامي عن طريق العالج الكيميائي عند 

  2حيوان الشكل أ الوثيقة 

التجربية الثانية : تظهر توضع مستقبالت األستراديول في تحت السرير النحامي عن طريق التصوير إلشعاعي 

لشعاع الذاتي للفأر الشكل ب . تدل النقاط السوداء على وجود ا  
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ة .ــات المبيضيــر الهرمونــتج مواقع تأثيــة ثم استنــر كل تجربــحلل و فس-.  

. (4)ن بدراسة الوثيقة ــة في الدورة الحنسية نستعيــات المتدخلــات العالقة بين مختلف الهرمونـــإلثب-ج-  

ة و التأثيرات ــرات اإلجابيـــة و أذكر التأثيــات خالل الدورة الجنسيــف الهرمونـــر مختلـــالزمني لتأثيت التقييم ــبثأ-1

الل ذلك ــة خـــالسلبي  

ي ـــات المبيضية على المعقد التحت سريري النخامي و بالتالـــز الهرمونــض المالحظ في تركيـــج اإلنخفاــح نتائــوض-2

ة .ــعلى الدورة الجنسي  

دة ـــريري البصري و الغــد تحت ســى المعقــعلالمبيض  اــة التي يمارسهــة الرجعيــي المراقبــص برسم وظيفــلخ-د

  از .ـــق بإيجـــة مع التعليــالنخامي

 

 

(4)الوثيقــة  

ل ــة التي لم ينقلها العمــات النظريـــإن المعلوم

ه ــاة تشبــع الحيــن إلى واقــرة الذهــمن دائ

ل إلى ــم الكامــوّله الهضــام الذي لم يحــالطع

ورــرارة وشعــركة وحــح  

 

 

يام الدورة أ  


