
دقيقة  54المدة :                                                     : س نة اثنية أ داب و فلسفة     لفئة المس تهدفةا  

  0200/   0202الس نة الدراس ية :                      .......................................................  : االسم و اللقب 

مادة العلوم الطبيعية و الحياة الفرض الثالث في  

 ن(  4..2): اليك المخطط ال تي  :ولالتمرين ال  

 ضع عنوان لهذا المخطط. ثم  5الى  2 أ كتب البياانت المرقمة من .أ  

2. .............................................................................. 

0. ............................................................................. 

3. ............................................................................. 

5. ............................................................................. 

4. .............................................................................. 

 :العنوان

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

و كم يدوم ذلك؟ علل؟؟ 2بعد االلقاح على العنصر  4و  5 ما نوع التأ ثير الهرموني للعناصر  

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

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

  على ال ثداء؟ هل يتواصل هذا التأ ثير السلبيي بعد الوالدة ؟ علل ذلك؟ 3علل التأ ثير السلبيي للعنصر 

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

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

 (ن 4..2)  .: أ جب ب " صح" أ و "خطأ " مع تصحيح الخطأ  ان وجدثانيالتمرين ال 

 يتسبب ال وسيتوسين الذي يفرزه المبيض في تقلصات الرحم.  .2

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

 . يحفز البروالكتين تأ ثير رجعيا ايجابيا على منطقة تحت السرير البصري.0

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

  . البروس تاغلندايت مركبات هرمونية و هي منبهات قوية لتقلصات الرحم خالل الوالدة.3
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..................................................................................................................................................................................... 

 . يحفز هرمون البروالكتين الغدد اللبنية على انتاج الحليب. 5

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

 . ترتفع نس بة البروجس تيرون و تنخفض نس بة ال وسيتوسين أ ثناء الوالدة.4

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

 LHو  HCG. من بين الهرموانت التي تفرزها الغدة النخامية نذكر .

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

 . الوالدة هي مجموعة من الظواهر الآلية تحدث على مس توى الرحم يتم من خاللها طرح الجنين .7

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

 ن( 25)في الخانة المناس بة.  (X): بين الهرموانت المتدخلة في مختلف الظواهر المدونة في الجدول بوضع عالمة ثالثلتمرين ال ا

 الهرموانت    

 الظواهر

      FSH       LH ال سيتوسين    HCG   HPL أ ستراديول  بروجس تيرون 

        حمل 

        والدة

        رضاعة

 

 :مالحضات هامة جدا

  .يمنع منعا ابات التشطيب و الكتابة تكون اما ابل زرق أ و ال سود 

   يتحمل مسؤوليته.)على ال قل حاول( كل شخص يرجع الورقة فارغة 

  02من  22تسحب الورقة من التلميذ و يتحصل على عالمة  )سواء لفظيا أ و كتابيا(أ ي محاولة غش . 

  اذا قام التلميذ بوضع عالمة  للتمرين الثالثابلنس بة(X)  25من  22في كل خاانت الجدول يتحصل على . 

 ابلتوفيق للجميع 
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