
 

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

  1.ا.ف2   :المستوى                                         مديرية التربية لوالية بسكرة                                    

  02/2017 /28:التاريخ                              الجديدة                                                      وماشثانوية ا   

  ساعة :المدة                                                                : ..............................االسم و اللقب 

 اختبار الثالثي الثاني  في مادة العلوم الطبيعية

 ن) 10 ( : 01التمرين          

  :اجب بصحيح أو خطا مع تصحيح الخطأ إن وجد                 

 ...................             LHو   HCGمن بين الھرمونات التي تفرزھا الغدة النخامية نذكر  .1

.................................................................................................................................................  

 يطلق على ھرمون البروجسترون ھرمون الحمل            ........................ .2

.................................................................................................................................................  

 تتطور الغدد اللبنية أثناء الحمل تحت تأثير ھرمون االستروجين           ......................... .3

.................................................................................................................................................  

 في حدوث االباضة            ............................. LHتتسبب القيمة العظمى لل  .4

.................................................................................................................................................  

 ...............             HCGھرمون ال  بإفرازتؤثر المشيمة على المعقد تحت السريري النخامي  .5

.................................................................................................................................................  

 يعشش البالستوسيست في جدار الرحم            .................... .6

.................................................................................................................................................  

 ....................             HPLتعتبر المشيمة العضو المستھدف لھرمون ال  .7

.................................................................................................................................................  

 أثناء فترة الرضاعة ال يمكن أن يحدث حمل            ........................ .8

................................................................................................................................................. 
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   تؤثر أقراص منع الحمل على كمية الھرمونات المبيضية التي تسري في الدم. .9

.......................................................................................................................................................................................  

  إلى ذروته. HCGتمنع أقراص منع الحمل بمحتواھا الھرموني وصول  .10

.......................................................................................................................................................................................  

 النخامي.ألقراص منع الحمل تأثير رجعي ايجابي على المعقد تحت السرير البصري .11

.......................................................................................................................................................................................  

 يمكن إحداث عقم بربط القنوات الناقلة للمني و البيوض . .12

.......................................................................................................................................................................................  

 كل وسيلة تؤمن وصول األمشاج إلى البيوض ھي وسيلة منع الحمل . .13

.......................................................................................................................................................................................

 ن) 30  ( :  02 التمرين         .....

في الخانة المناسبة وذلك بھدف تحديد الھرمونات المتدخلة في حدوث الظاھرتين ) ×(أكمل الجدول بوضع إشارة   

   :التاليتين

 الھرمون              
   الظواھر

FSH  LH    بروالكتين  استراديول  HPL   اوسيتوسين بروجسترون  HCG  

                  رضاعة

                  حمل

 

 ن) 07  ( :  03 التمرين         

  :أكمل الفقرة اآلتية بالمصطلحات المناسبة           

بعد االلقاح يعشش .................... في جدار الرحم حيث تعمل الطبقة الخارجية من الخاليا .................. على إفراز      

التي تمارس بدورھا مراقبة رجعية  المبيضية  ھرمون ........... الذي يمارس مراقبة رجعية .................... على اإلفرازات

  ................. على إفرازات المعقد ......................................

في  بعد مرور ثالثة أشھر من الحمل تتولى ...................... مھمة إفراز ھرموني ....................... و ..................... و

  ن ال ................. الذي يعمل على تطور خاليا ....................................و تھيئتھا أما بعد الوالدة نفس الوقت تفرز ھرمو

  از ھرموني .....................و.......................... اللذان يضمنان عملية الرضاعة.فيفرز الفص .............. للغدة النخامية افر

        
هللا     وفقكم  
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