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 (الشرلٌة جنوب )المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم 

 دائرة االشراف التربوي
 

 وردة ابراهٌم الفارسً: اعداد  المعلمة 



 :أهداف الورلة 

 

 تحلٌل مخططات بٌانٌة حول هرمونات دورة الحٌض والحمل والوالدة -1

 

التعرف على بعض العاللات الهرمونٌة فً دورة الحٌض والحمل -2

 والوالدة 

 

 التعرف على وظائف هرمونات دورة الحٌض والحمل  والوالدة -3





 المخرجات المطلوب من الطالب تحمٌمها 
 والجسم األصفر فً المبٌض باستخدام النماذج واألشكال الحوٌصلةتحدٌد (ل) 12-2-
  
  
تحدٌد هرمونات التكاثر االنثوٌة الرئٌسٌة وتوضٌح دورها فً دورة (ب)2-12-2م

 الحٌض 
 
والبروجسترون  لالستروجٌنتحدٌد تغٌرات المستوى الهرمونً (ج)2-12-1م
 الحٌضفً الدم عند االنثى خالل دورة LHوFSHو

 

 

التً تحدث فً دورة   الفٌسلوجٌةتحلٌل بٌانات هرمونات الدم والتغٌرات (ن) 3-12-2
 الحٌض مستنتجا دور الهرمونات االنثوٌة 

  
 



 هرمونات الغدة النخامٌة  هرمونات المبٌض 

FSH  LH البروجسترون االستروجٌن 

 االسترون
E1 

 ل االسترادٌو

 االسترٌول

 االستروجٌناتوهو اهم 

 وااللوى بنٌة
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 طور االفراز طور النمو طور الحٌض



 (28-15)طور االفراز  (        14-6)طور النمو  (5-1)طور الحٌض

 التغٌر فً سمن الرحم 

 التغٌر فً المبٌض 

التغٌر فً هرمونات  

 المبٌض 

التغٌر فً هرمونات  

 الغدة النخامٌة 

 الشرٌحة افً الرسم مستخدما اكمل الجدول التالً 



انخفاض فً -1

االستروجٌن 

 والبروجسترون

ٌبدأ حدوث -2

ازدٌاد فً 

افراز هرمون 

FSH 

ارتفاع نسبة بسٌطة  

من االستروجٌن او 

افراز نسبة بسٌطة 

 تؤدي لمفعول سلبً 

ارتفاع نسبة كبٌرة -3

من االستروجٌن من 

 الحوٌصلة الناضجة

ارتفاع -5

 البروجسترون   

انخفاض فً -7

االستروجٌن 

والبروجسترون نهاٌة 

 الطوراالفرازي

ٌحفز بدء ارتفاع افراز -8

 FSHهرمون 

تغذٌة 

راجعة 

 سلبٌة

ٌثبط وٌملل افراز -6

FSH  
تؤدي الى -4

واٌضا  LHارتفاع 

FSH 

 FSHفٌمل افراز 

تغذٌة 

راجعة 

 اٌجابٌة

لمنع 

نضوج 

اكثر من 

 بوٌضة

 FSHارتفاع 

ٌحفز بدء 

ارتفاع 

االستروجٌن 

من 

الحوٌصالت 

 النامٌة



ما التغٌرات التً حدثت بهرمونات المرأة فً الشهر الثانً ممارنة 

 بالشهر االول ؟فسر



 حدوث حمل عدم حدوث حمل



انخفاض فً -1

االستروجٌن 

 والبروجسترون

ٌؤدي الى حدوث تمزق 

فً االوعٌة الدموٌة 

وتنالص كمٌة الدم الواردة 

 للرحم 

ٌبدأ حدوث ازدٌاد فً -2

 FSHافراز هرمون 

محفز نمو 

الحوٌصالت 

 فً المبٌض

ٌبدأ ارتفاع لهرمون -3

 االستروجٌن 

من 

الحوٌصالت 

النامٌة فً 

 المبٌض

ارتفاع -4

االستروجٌن ٌودي 

 fshوLHالى ارتفاع 

  

لبل  14-12فً فترة 

 االباضة  

تغذٌة راجعة اٌجابٌة 

 بٌن االستروجٌن و

LH   
رتفاع ا-5

 البروجسترون   
ٌثبط وٌملل افراز -5

FSH  

لكً ٌمنع نمو حوٌصلة جدٌدة  من الجسم االصفر  

 فً حالة حدوث حمل

تغذٌة 

راجعة 

 سلبٌة 

 طورالنمو طور االفراز

 طور الحٌض
االنخفاض فً االستروجٌن 

والبروجسترون ٌؤدي الى بدء دورة 

 الحٌض من جدٌد 

 تالشً للجسم االصفر 



 املتماثلةالعب مع املربعات 
 ملذة دقيقة ونصف

 (ازواج من المربعات المرتبطة  3ٌوجد )اشطب كل مربعٌن بٌنهما عاللة بلون معٌن  



 العب مع املربعات املتماثلة

 (ازواج من المربعات المرتبطة  3ٌوجد )اشطب كل مربعٌن بٌنهما عاللة بلون معٌن  

  

 النمو طور 

  

ارتفاع لهرمون 

 لتهٌأةالبروجسترون 

 الرحم للحمل

افراز حوٌصلة جراف 

 لهرمون البروجسترون

افراز حوٌصلة جراف 

 FSHلهرمون 

الجسم االصفر افراز  

 FSHلهرمون 

   

ارتفاع لهرمونات  طور الحٌض

 LHوFSHالنخامٌة 

وحدوث االباضة بنهاٌة 

 الطور

افراز الجسم االصفر 

 LHلهرمون 

  

ارتفاع فً هرمون 

البروجسترون وارتفاع 

 FSHلهرمون 

  

 

زٌادة غزارة االوعٌة 

 LHالدموٌة تحت تأثٌر 

االوعٌة الدموٌة  تمزق طور االفراز 

نتٌجة انخفاض 

االستروجٌن 

 والبروجسترون



 العب مع املربعات املتماثلة

 (ازواج من المربعات المرتبطة  3ٌوجد )اشطب كل مربعٌن بٌنهما عاللة بلون معٌن  

  

 النمو طور 

  

ارتفاع لهرمون 

 لتهٌأةالبروجسترون 

 الرحم للحمل

افراز حوٌصلة جراف 

 لهرمون البروجسترون

افراز حوٌصلة جراف 

 FSHلهرمون 

الجسم االصفر افراز  

 LHلهرمون 

   

ارتفاع لهرمونات  طور الحٌض

 LHوFSHالنخامٌة 

وحدوث االباضة بنهاٌة 

 الطور

افراز الجسم االصفر 

 LHلهرمون 

  

ارتفاع فً هرمون 

البروجسترون وارتفاع 

 FSHلهرمون 

  

 

زٌادة غزارة االوعٌة 

 LHالدموٌة تحت تأثٌر 

االوعٌة الدموٌة  تمزق طور االفراز 

نتٌجة انخفاض 

االستروجٌن 

 والبروجسترون





تغذٌة 

راجعة 

 سلبٌة

تغذٌة 

راجعة 

 سلبٌة

تغذٌة 

راجعة 

 اٌجابٌة

 الحوٌصلةفترة  طور  طور الجسم االصفر  االفرازأونهاٌة طور  فترة مالبل االباضة

ارتفاع البروجسترون 

واالستروجٌن ٌثبط الغدة 

النخامٌة عن افراز 

FSH,LH 

   الستروجٌنارتفاع ا

ٌحفز وٌنبه الغدة 

على زٌادة  النخامٌة 

 FSHو LHافراز 

ارتفاع نسبة بسٌطة 

من االستروجٌن تثبط  

FSH 



ارتفاع 

االستروجٌن فً 

منتصف الدورة 

 -LH ,FSHٌحفز 

ارتفاع االستروجٌن 

والبروجسترون بعد 

االباضة ٌثبط افراز 

LH وFSH 

 الغدة النخامٌة

 تحت المهاد

 الحوٌصالت الجسم االصفر

 النامٌة 

 االباضة

 البروجسترون

 واالستروجٌن 
بكمٌات للٌلة  افرازاالستروجٌن االستروجٌن

 FSHٌملل من افراز 

 (تغذٌة راجعة سلبٌة ) 

اي ارتفاع نسبة بسٌطة او افراز 

نسبة بسٌطة تؤدي لمفعول سلبً 

 FSHعلى هرمون 

و ذلك لمنع فرط تحفيز المبايض 

 و منع نضوج أكثر من حويصلة

بكمٌات  افرازاالستروجٌن

 LHكبٌرة ٌزٌد من افراز 

 FSHو

 (تغذٌة راجعة اٌجابٌة ) 

اي ارتفاع نسبة افراز 

االستروجٌن تؤدي لمفعول 

- FSHاٌجابً على هرمون 

LH 

 من الٌوم

12-14 



ارتفاع 

االستروجٌن 

فً منتصف 

الدورة ٌحفز 

LH ,FSH- 

ارتفاع 

االستروجٌن 

والبروجسترون 

بعد االباضة ٌثبط 

 FSHو LHافراز 

 الغدة النخامٌة

 تحت المهاد

 الحوٌصالت الجسم االصفر

 النامٌة 

 االباضة

 البروجسترون

 واالستروجٌن 
 االستروجٌن

ارتفاع 

االستروجٌن 

والبروجسترون 

بعد االباضة ٌثبط 

 FSHو LHافراز 

افرازاالستروجٌن بكمٌات للٌلة ٌملل من افراز 

FSH 

 (تغذٌة راجعة سلبٌة )  

اي ارتفاع نسبة بسٌطة او افراز نسبة بسٌطة 

 FSHتؤدي لمفعول سلبً على هرمون 

و ذلك لمنع فرط تحفيز المبايض 

 و منع نضوج أكثر من حويصلة

افرازاالستروجٌن بكمٌات كبٌرة ٌزٌد 

 FSHو LHمن افراز 

 (تغذٌة راجعة اٌجابٌة ) 

اي ارتفاع نسبة افراز االستروجٌن 

تؤدي لمفعول اٌجابً على هرمون 

FSH -LH 

 من الٌوم

12-14 





الغدة 

 الصماء 

 التاثٌر الهرمون 

 ٌحفز على نمو الحوٌصالت فً المبٌض-FSH 1 النخامٌة 

 (من الحوٌصالت)ٌحفز افراز االستروجٌن-2

LH 1- ٌودي الى احداث االباضة 

 نتٌجةاالباضةٌؤدي الى تكوٌن الجسم االصفر -2

 ٌؤدي الى زٌادة سمن بطانة الرحم-1 االستروجٌن  المبٌض

 فً اغلب اٌام الدورة FSHو LHٌثبط افراز -2

 بداٌة االباضة LHوFSHٌحفزارتفاع -3

 زٌادة سمن بطانة الرحم الى ٌؤدي -1 البروجسترون

 LHو FSHٌثبط افراز -2

 ملخص هرمونات  دورة الطمث 





 تغذية راجعة ايجابية 

 تغذية راجعة سلبية 

 الغدة النخامية 

 قبل االباضة

 بعد االباضة

 تحفيز

 تثبيط

 Bو  Aما نوع عاللة التغذٌة الراجعة 

A 

B 



 خالٌا غمدٌة

 خالٌا محببة

تفرز االستروجٌن 

لبل االباضة تحت 

  FSHتاثٌر 

تفرز االستروجٌن 

والبروجسترون بعد 

االباضة حٌث تتحول 

لخالٌا الجسم 

 االصفر

 حوٌصلة جراف
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على  FSHمستمبالت 

 الخالٌا المحببة 

على  LHمستمبالت 

 الخالٌا الغمدٌة 

الخالٌا المفررزة 

 لالستروجٌن
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بعد التبوٌض تتحول الخالٌا •
(  Granulosa Cells)المحببة 

الى خالٌا الجسم االصفر 
(Luteal Cells ) التً تفرز

(  البروجسترون)هرمون 

 فً الدم ( االستروجٌن)و



 الشهر الثانً 

 الشهر االول 

 بروجسترون 

LH-FSH   

 ما السبب فً ارتفاع البروجسترون فً الشهر الثانً؟؟؟ 
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 تناول ادوٌة منع الحمل

 الحالة العادٌة 

تحوي هرمون  

البروجسترون  الذي 
 FSHٌثبط من 

 حوٌصلةمنع نمو 

 جراف جدٌدة

 عدم حدوث اباضة 

 بروجسترون 

LH-FSH   
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 تناول ادوٌة منع الحمل

 بروجسترون 

 االستروجٌن 

بعض أدوٌة منع الحمل لد تحتوي على البروجسترون وبعضها 

 تحتوي على االستروجٌن والبروجسترون  



طة   ش 
ت  الان   وق 



ٌوضح الشكل التغٌرات الهرمونٌة لهرمونات الغدة النخامٌة والتغٌرات فً المباٌض -1

لحالتٌن احدهما المرأة دورة حٌض طبٌعٌة لدٌها واالخرى مصابة بتكٌس فً المباٌض 

 مع االٌام

 

 ؟2و1الحالة بٌن التغٌرات التً تشاهدها فً المبٌض بٌن ما الفرق -1

 ؟(2)ما السبب فً ظهور الحالة -2

 دورة حٌض المرأة مصابة بتكٌس المباٌض (2)حالة  دورة حٌض طبٌعٌة (1)حالة 

 االٌام  االٌام 



الشكل الممابل ٌوضح نوع من التغذٌة الراجعة 

 بٌن هرمونا المبٌض وهرمونات الغدة النخامٌة 

 

اشرح التغذٌة الراجعة فً الشكل بٌن هرمونات (أ

 المبٌض وهرمونات النخامٌة  ؟

 

التغٌرات الهرمونٌة فً الشكل تشٌر الى (ب

 (اختر االجابة )المرور بمرحلة معٌنة وهً 

 بداٌة طور الحٌض فً الرحم (أ

 

 لبل نهاٌة طور النمو(ب

 

 نهاٌة طور االفراز فً الرحم (ج

 

 طور الجسم االصفر فً المبٌض (د

 االستروجٌن

 النخامٌة 

 تحت المهاد

حوٌصالت 

 المبٌض

 الرحم



بدرجات   FSHٌوضح الشكل الممابل نمو الحوٌصالت تحت تأثٌر هرمون 

 متفاوتة نتٌجة اختالف تركٌزه 
 فسر.FSHمن المرأة التً ٌكون لدٌها اعلى افراز من 

 16الٌوم 

 13الٌوم 

 11الٌوم 

1 

2 

3 

افراز 

FSH 

افراز 

FSH 

افراز 

FSH 





عدم افراز االستروجٌن وانخفاض (أ
  LHفً

عدم افراز االستروجٌن وارتفاع فً (ب

LH   

 LHافراز االستروجٌن وارتفاع (ج

 LHافراز االستروجٌن  وانخفاض (د

 

 



 اباضة

 بروجسترون
 استروجٌن 

1 

2 3 

4 

 حوٌصالت

5 

 اخصاب
 اعدم اخصاب

 فً المخطط التالً 

ما االرلام التً تشٌر الى 

التثبٌط وما االرلام التً 

 تشٌر الى التحفٌز

دم حدوث ع

 انغراس

 حدوث انغراس 

6 7 





مراحل عملٌة الوالدة والهرمونات التً تسٌطر توضٌح (ه12-7

 علٌها
 
العاللة البٌانٌة التً توضح عملٌة افراز الهرمونات التً تفسٌر (م

 تتحكم فً تنظٌم عملٌات االخصاب والوالدة والرضاعة 
 
تحلٌل أشكال تخطٌطٌة لتوضٌح عملٌات االخصاب (ل) 2-12-3م

 والوالدة والرضاعة
 

 أهم املخرجات املراد حتقيقها من الطالب  



 االستروجٌن

 البروجسترون

HCG هرمون 

 اسابٌع الحمل

ن
مو

هر
 ال

ٌز
رك

ت
 

 فترة الحمل





افراز االستروجٌن 

 والبروجسترون

 

 من المشٌمة 

 

 افراز االستروجٌن 

 والبروجسترون 

 من الجسم االصفر

 

 

 

ٌتم تبدٌل افراز االستروجٌن 

والبروجسترون من الجسم 

 االصفر الى المشٌمة 

 

 

 

 الثلث االخٌر من الحمل الثلث الثانً من الحمل الثلث االول من الحمل



 االستروجٌن

 البروجسترون

HCG هرمون 

 اسابٌع الحمل

ن
مو

هر
 ال

ٌز
رك

ت
 

 أثناء الوالدة ٌنخفض البروجسترون وٌفرز االستروجٌن 

انخفاض مستوى هورمون 

البروجسترون فً دم األم 

أدى إلى زٌادة نشاط 

 عضالت الرحم 

زٌادة حساسٌة مستمبالت 

 على جدار الرحم االوكستوسٌن



معادلة توازن وظٌفٌة بٌن البروجسترون واالستروجٌن خالل فترة 

الحمل للمحافظة على استمرار عضالت الرحم  حٌث ٌعمل 

االستروجٌن على انمباض عضالت الرحم بٌنمه ٌعمل 

البروجسترون على االرتخاء للعضالت فترجح كفة هرمون 

 االرتخاء طٌلة فترة الحمل 

وتنعكس الصورة فً فترة الوالدة  نتٌجة االنخفاض 

النسبً لهرمون البروجسترون لٌكون تملص العضالت 

 الرحمٌة بطل المرحلة الجدٌدة



 

 الفص األمامً للغدة النخامٌة فً كل 

 من االم والجنٌن إلفراز هرمون

 االوكسٌتوسٌن  

   

 المشٌمة إلفراز 

 هرمون االسٌتروجٌن  

 الجنٌن 

 بالرحم
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ىونبهىمدتقبالتىهرمونىاالوكدوتودونىعلىى
 خالواىالرحم

  بروستاجالندٌناتٌحفز المشٌمة إلفراز هرمون ال ٌحفز انمباض عضالت جدار الرحم 
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 ٌحفز عضالت جدار الرحم لمزٌد من 

 االنمباض

وحفزىكاًلىمنى
الجنونىواألمىإلفرازى
المزودىمنىهرمونىى
 االوكدوتودون

 مخطط الكتاب المدرسً ما المنبه ؟؟؟؟؟؟



ٌنتمل الجنٌن  -1

الى لرب لناة 

 الوالدة عند االم 

 ٌحدث تمدد فً  عنك الرحم-2

ترسل اشارات عصبٌة -3

 الى تحت المهاد

تحت المهاد ٌحفز -4

الغدة النخامٌة على 

 االوكستوسٌنافراز 

افراز -5

الذي  االوكستٌوسٌن

ٌنتمل الى عضالت 

 الرحم

استجابة الرحم -6 

عن  لالوكستوسٌن

طرٌك احداث 

 االنمباضات

تمدد لناة عنك الرحم -7

واالنمباضات تؤدي الى تغذٌة 

 راجعة اٌجابٌة  



 CRHتحرر المشٌمة فً الدورة الدموٌة  هرمون 

 وهو منبه مشٌمً وله دور فً فترة الوالدة



ٌخضع تولٌت الوالدة لحد 

كبٌر الى  تحرٌر المشٌمة 

فً الدورة الدموٌة لكل 

من االم والجنٌن  
وهو منبه  CRH هرمون ل

 مشٌمً 

وارتفاع نسبته فً مرحلة 

مبكرة من اسابٌع الحمل 

ٌؤدي الى الوالدة لبل 

 االوان



 CRHالمشٌمة 

ACTH 

الغدة 

الكظرٌة 

 فالجنٌن 

 االستروجٌن

 

 

 الكورتٌزول
انتاج مواد تزٌل 

الماء من الرئتٌن 

وتمكنها من 

 االنتفاخ

 

 



 االم الجنٌن

 االوكسٌتوسٌن
 االستروجٌن

 البروستاجالندٌنات

CRH ًالمشٌم 

زٌادة مستمبالت 

  االوكستوسٌن

   والبروستاجالندٌنات

 وتفاعالت اخرى

 المشٌمة 

ACTH 

CRH 

ٌة
ام

خ
لن
ا

 

ٌة
ام

خ
لن
ا

 

 الكورتٌزول



ارتفاع االستروجٌن لتركٌز معٌن 

ٌؤدي الى نشر اعداد كبٌرة   من 

على  لالوكسٌتوسٌنالمستمبالت 

 جدار الرحم

فً ولت الوالدة ٌحث االستروجٌن 

على تشكل مواد كٌمٌائٌة تدعى 

 بواسطة المشٌمة   البروستاجالندٌنات

على  البروستاجالندٌناتتحرض 

انتاج انزٌمات فً عنك الرحم 

 الكوالجٌنٌةتهضم الٌافه 

 وتساعده على التمدد 

من   االوكسٌتوسٌنٌفرز 

الغدة النخامٌة للجنٌن ومن 

 االم 

ٌحث انمباض وتملص 

 عضالت الرحم



على تملص عضالت جدار  األوكسٌتوسٌنٌعمل 

الرحم وحدوث الطلك مما ٌؤدي إلى سرعة 

عملٌة الوالدة، ٌستعمل هذا الهرمون فً الطب 

كما أنه ٌموم . على شكل عمار محّرض للوالدة

 .عند المرأةالحلٌب بتنشٌط الخالٌا التً تفرز 



 (CRH)افراز هورمون محرر 

تستوعب عالمات حرارٌة ، مصدرها  الهٌبوتالموسمستمبالت حرارٌة خاصة فً 

 الفرق بٌن درجة حرارة مخ الجنٌن وبٌن درجة حرارة دم األم

 من الغدة النخامٌة( ACTH)إفراز 

 لالكورتٌزوتحفٌز الغدة الكظرٌة الخاصة بالجنٌن على إفراز 

المنمول للمشٌمة على انخفاض مستوى البروجسترون وعلى إنتاج  لالكورتٌزوٌؤثر 

 األستروجٌن

 الجنٌنً فً األٌام األخٌرة للحمل الهٌبوثالموساكتمال تطور 

 :فً عملٌة الوالدة الهورمونٌةالرلابة 



 البروستاجالندٌناألساسً لعنك الرحم كذلن ٌساعد  اإلنفتاحاالنمباضات تساعد على 

 االستروجٌنعلى إفراز 

فً الرحم والذي ٌؤثر على  البروستاجالندٌنتؤدي إلى تكون  الهورمونٌةالتغٌرات 

 األساسٌة المنتظمة اإلنمباضات

 االوكسٌتوسٌن هورمون افراز

محفزات مٌكانٌكٌة ناتجة من ضغط الجنٌن على عنك الرحم تحفز الغدة النخامٌة 

 الخاصة باألم 

فً دم األم أدى إلى زٌادة نشاط عضالت  البروجسترون هورمونانخفاض مستوى 

 (.فً بداٌة الوالدة تكون هذه االنمباضات غٌر منتظمة)الرحم 

 تزداد انمباضات عضالت الرحم حتى انتهاء الوالدة

 :فً عملٌة الوالدة الهورمونٌةتكملة الرلابة 



 تدريب الطالب على مهارة تحليل المخططات

 :اجعل الطالب ٌحلل المخطط وٌستنتج •

 ماهً هرمونات الوالدة -1•

 ماهرمونات المشٌمة وما هرمونات الغدة النخامٌة -2•

 وظٌفة كل هرمون -3•

 وصف التغذٌة الراجعة بٌن الهرمونات-4•

 



 نشاط للطالب



 التغذٌة الراجعة 

التغذٌة الراجعة 

 الموجبة  
التغذٌة الراجعة 

 الموجبة  

انمباض عضالت الرحم 

 والبروستاجالندٌنات

  

انمباض عضالت الرحم 

المفرز من لبل  واالوكسٌتوسٌن

 االم والجنٌن



 البروجسترون

 االستروجٌن

 البروالكتٌن

 االوكسٌتوسٌن

 الرضاعة الوالدة الحمل



 البروجسترون

 االستروجٌن

 البروالكتٌن

 االوكسٌتوسٌن

 الرضاعة الوالدة الحمل

فً الدم استجابة الرتفاع تركٌز  البروالكتٌنالحمل ٌرتفع تركٌز أثناء  -1

  واإلرضاعالحلٌب إلنتاج  الثدٌٌةالغدد  ٌهًٌء، األمر الذي اإلستروجٌن

 

اثناء المفرز من المشٌمة ٌمنع عملٌة إفراز الحلٌب  البروجستٌرونهرمون -2

 الحمل

 الحمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86


 البروجسترون

 االستروجٌن

 البروالكتٌن

 االوكسٌتوسٌن

 الرضاعة الوالدة الحمل

 البروالكتٌنولكن ٌبمى تركٌز  والبروجستٌرون اإلستروجٌنبعد الوالدة تنخفض تراكٌز هرمونات 

 مرتفعا بسبب عملٌة اإلرضاع، 

 

تموم المستمبالت . فأثناء الرضاعة ٌموم الرضٌع بتحفٌز المستمبالت المٌكانٌكٌة الموجودة فً الثدي

والتً بدورها تحرض غدة ( الوطاء)المٌكانٌكٌة بإرسال إشارات تحفٌزٌة لمنطمة تحت المهاد 

 .البروالكتٌنالنخامٌة على متابعة إنتاج 

 الوالدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86


 البروجسترون

 االستروجٌن

 البروالكتٌن

 االوكسٌتوسٌن

 الرضاعة الوالدة الحمل

 المرتفع أثناء فترة الحمل والرضاعة البروالكتٌنتركٌز 

   
   fshٌعمل كمثبط  ل

 

 .اإلباضةوبالتالً تثبٌط لعملٌة 

 

 وبالتالً ٌسهم فً منع الحمل

 الرضاعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D8%A9


ضع الكلمات التالٌة فً الموالع -1

 المناسبة لها

1 

2 

 المشٌمة 3

زٌادة تمدد جدران 

 عضالت الرحم

 تملصات رحمٌة

 تغذٌة راجعة  تغذٌة راجعة 

حددي نوع التغذٌة الراجعة مع -2

 التوضٌح 

 :الرسم الممابل ٌوضح هرمونات وتفاعالت أثناء عملٌة الوالدة ادرس الشكل ثم اجب -1

 1نشاط
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ٌوضح الشكل الممابل انتاج 

 خالل فترات الحمل (1)الهرمون

والذي ٌنخفض  1اسم الهرمون  ما(أ

 خالل فترة  الوالدة

 1تأثٌر انخفاض الهرمون  ما(ب

 خالل الفترة االولى من الحمل 

 1حدوث انخفاض للهرمون  فسر(ج

   فً نهاٌة  الفترة األخٌرة 

 

 2نشاط



 شكرا حلسن استماعكم  
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