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العلوم ةاملادّ 

الثاني اإلعدادي الصف  

(التنظيم والتكاثر)الثامن  الفصل

1جهازا الغدد الصماء والتكاثر ج (1-8)الدرس 

م2021-2020الفصلّالدراس يّالثانيّ–وزارةّالتربيةّوالتعليمّ



أهدافّالدرس

.تعرُّفّعملّالهرموناتّفيّجسمّاألنسان-1

.التعرُّفّعلىّالغددّالصماءّفيّجسمّاألنسانّووظائفهاّوتأثيّرهرموناتّكلّمنها-2

.وصفّكيفيةّعملّنظامّالتغذيةّالراجعةّالسلبي-3

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ
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جهاّزالغددّالصماءّووظائفه

يّماذاّتعرفونّياّأبنائ
عنّالغددّالصماء؟

ةّفيّإنهاّأنسجةّمتخصصةُّتفرزّموادّكيميائي
الدمّتسمىّالهرمونات،ّوتعملّهذهّالهرمونات
.دةعلىّتقليلّأّوزيادةّسرعةّعملياتّخلويةّمحد

الغددّالصماءّغددّالّقنويةّحيثّ•
الّيوجدّلهاّقنوات،ّكالغدةّ

.النخامية
ةّفيّتفرزّهرموناتهاّالخاصةّمباشّر•

اّالدمّالذيّيعملّبدورهّعلىّنقله
إلىّالنسيجّالهدفّالذيّيوجدّ
.عادًةّفيّأجزاءّأخرىّمنّالجسم

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ
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الصماءوظائفّجهاّزالغدد

لّتخيلّنفسكّتمش يّفيّمدينةّألعاب،ّوقررتّدخّو
فّزّغرفةّاألشباحّاملظلمة،ّوأخذّقلبكّيدق،ّوفجأةّق

قدّوحشّأمامك،ّالّبدّأنكّستخافّوتقفّزإلىّالوراء،ّل
فّزإلىّاستعدّجسمكّللدفاعّعنّنفسهّباالبتعادّوالق

.  وهذهّإحدىّوظائفّأجهزةّالتحكمّفيّالجسم. الوراء
:ثلمفالغددّالصماءّتقومّبوظائفّعديدةّفيّالجسم،ّ

تنظيمّالبيئةّ
.الداخلية

التكييفّمعّ
حاالتّالضغطّ

.النفس ي

مّوتشجيعّالن
.والتطوّر

تنسيقّعملّ
جهازيّالدورانّ

.والهضم

حّالقادمةسيتمّتوضيحهاّبالتفصيلّفيّالشرائ

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ
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الصماءوظائفّجهاّزالغدد
أجهزةّالتحكم

زيّيعدّجهاّزالغددّالصماء،ّوالجهاّزالعصبي،ّجها•
.التحكمّفيّالجسم

لدم،ّيفرزّجهاّزالغددّالصماءّموادّكيميائيةّعبّرا•
ف؛ّتؤثّرفيّأنسجةّمحددةُّتسمىّاألنسجةّالهد
كيميائيةّفتستجيبّالخالياّالتيّتحملّمستقبالت

.  للهرموناتّاملفرزةّوتغيّرنشاطها
ريعةّأماّالجهاّزالعصبيّفيرسلّسياالتّعصبيّةس•

مّمنّالدماغّوإليه،ّتنقلّخاللّجميعّأنحاءّالجس
لةّردّأّومنّأعضاءّالجسمّإلىّالحبلّالشوكيّفيّحا

ادّلكنّاستجابةّالجسمّللمّو. الفعلّاملنعكس
الكيميائيةّالّتكونّسريعةّكماّهّوالحالّفي

.السياالتّالعصبية

نظامّالتغذيةّالراجعةّالسلبي

لّمستوىّيتمّالتحكمّبوساطتهّّفيّالعديدّمنّالظروفّالداخليةّللجسمّمث
كلّويوضحّالش. الهرمونات،ّومستوىّالسكّرفيّالدم،ّودرجةّحرارةّالجسم

.فيّالدم( السكر)أدناهّعمليةّتنظيمّمستوىّالجلوكوزّ

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
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جهاّزالغددّالصماء

.هماّعضواّالتكاثّرفيّالذكوّر: الخصيتان•
اتّتنتجّهرمونّالتستوستيرونّالذيّيتحكمّفيّالصف•

.ويةالجنسية،ّكماّيؤديّدوًراّمهماّفيّإنتاجّالحيواناتّاملن

رتهّاتعدّأهمّالغددّالصماءّفيّجسمّاإلنسان؛ّلسيط: الغدةّالنخامية•
علىّمعظمّالنشاطاتّالحيويةّفيّالجسم،ّومنهاّنشاطاتّالغدد

. الصماءّاألخرّى
.وهيّبحجمّحبةّالبازالءّوتتصلّبمنطقةّتحتّاملهاد•
النمّوتنتجّهرموناتّتؤثّرفيّعددّكبيّرمنّأنشطةّالجسم،ّبدًءاّمن•

.حتىّالتكاثر
تشبهّمخروطّ: الغدةّالصنوبرية•

.الصنوبّرالصغير،ّوتقعّداخلّالدماغ
ملّتنتجّهرمونّميالتونين،ّالذيّيعملّع•

قاظّالساعةّلتنظيمّنمطّالنومّواالستي
.لدىّاإلنسان

توجدّفيّ: الغدةّالزعترية•
الجزءّالعلويّمنّالصدّر

.خلفّعظمةّالقص
ّزالهرموناتّالتيّت• نتجهاّتحف 

هذهّالغدةّعمليةّتصنيعّ
.بخالياّمحددةّتقاومّااللتها

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ

م2021-2020الفصلّالدراس يّالثانيّ–وزارةّالتربيةّوالتعليمّ



جهاّزالغددّالصماء
وهيّتقعّتحتّالبلعوم،: الغدةّالدرقية

وناتّغنيةّباألوعيةّالدموية،ّوتنتجّهرم
مّفيّتنظمّمعدلّعملياتّاأليض،ّوتتحك

ام،ّترسبّأيوناتّالكالسيومّفيّالعظ
ِّزّالنمّوالطبيعيّللجهاّزال

.عصبيوتعز 

توجدّغدةّواحدةّفوّق: الغدةّالكظرية
،ّكلّكلية،ّوتنتجّعدًداّمنّالهرمونات
جسمّيؤديّبعضهاّدوًراّمهماّفيّتكيفّال

معّالحاالتّالطارئة،ّوبعضهاّيحافظ
.علىّمستوىّالسكّرفيّالدم

سّتنتشّرداخلّالبنكريا: البنكرياس
ىّجزرّ مئاتّاألنسجةّالصماءُّّتسم 

نةّل ّتنتجّالخالياّاملكو  هذهّالنجرهانز،
وىّالجزرّهرموناتّتؤديّإلىّتنظيمّمست

.السكّرفيّالدم

.  بروجسترون،ّوالكاإلستروجينتوجدّداخلّالتجويفّالحوض ي،ّتنتجّالهرموناتّالجنسيةّاألنثويةّ: املبايض
.وتنظمّهذهّالهرموناتّالدورةّالتكاثرية،ّوهيّكذلكّمسؤولةّعنّالصفاتّالجنسيةّاألنثوية

نّتتصلّبالغدةّالدرقيةّم: الغددّجاراتّالدرقية•
.الجهةّالخلفيةّوعددهاّأربعّغدد

؛ّتنظمّمستوىّأيوناتّالكالسيومّفيّالجسم•
.عليهافالكالسيومّضروريّلنمّوالعظامّواملحافظة

قلّتعدّهذهّالغدةّضروريةّالنقباضّالعضالتّون•
.السياالتّالعصبية

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ
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جهاّزالغددّالصماءالتكاثّرو

لىعالحياةبقاءعلىتحافظمستمرةعمليةالتكاثّر•
.واستمرارهااألرض

التيالهرموناتإنتاجعلىالصماءالغددجهاّزيعمل•
ادوًراتؤدي كماي،التناسلالجهاّزعملتنظيمفيمهمًّ
.املجاوّرالشكليبين

عندواإلستروجينالبروجسترون)الجنسيةالهرمونات•
فيهماملدورهالها(الذكوّرعندوالتستوستيروناإلناث،
اث،اإلنفيالثدينمّوومنهاالجنسية،الصفاتتطوّر
.الذكوّرعندالوجهشعّرونمّو

اجإنتتحفيّزعلىالنخاميةالغدةهرموناتتعملكما•
ور،الذكعنداملنويةوالحيواناتاإلناثعندالبويضة

اثيةاملادةبدورهاتنقلوالتي .لجيإلىجيلمنالور

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
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زيادةّسرعةّالعملياتّالخلوية؟-1 أيّمنّاملوادّالكيميائيةّالتاليةّلهاّدورّفيّتقليلّأّو

أحماضّنوويةالبروتيناتأحماضّأمينية الهرمونات

البروجستروننالتستوستيرواألنسولين ميالتونين

:اختّراإلجابةّالصحيحةّفيّكلّمنّالعباراتّالتالية: األوّلالسؤال

أيّمنّالهرموناتّالتاليةُّتعتبّرمسؤولةّعنّالصفاتّالجنسيةّاألنثوية؟-2

نشاطّتقييمي

.اذكّروظائفّجهاّزالغددّالصماء: الثانيالسؤال

.تنظيمّالبيئةّالداخلية

.تشجيعّالنمّووالتطوّر

.التكيفّمعّحاالتّالضغطّالنفس ي

.تنسيقّعملّجهاّزالدورانّوالهضم

1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
2الثانيّإعداديّج–العلومّ
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(.بّ) أمامّالعبارةّاملناسبةّلهاّفيّالجدوّل( أّ) ضعّرقمّاملفرداتّفيّالجدوّل: السؤالّالثالث

املفردات الرقم
الغدةّالدرقية 1

الغدةّالنخامية 2

البنكرياس 3

الغدةّالكظرية 4

املبايض 5

الغدةّالصنوبرية 6

الخصيتان 7

جاراتّالدرقيةالغدد 8

(بّ) الجدولّ(أّ) الجدولّ

عباراتّوصفية الرقم
.نوموتنتجّهرمونّميالتونينّالذيّيعملّلتنظيمّنمطّال. تقعّداخلّالدماغ

.معددهاّأربعّغدد،ّولهاّدورّفيّتنظمّمستوىّأيوناتّالكالسيومّفيّالجس
.ةنتاجّالحيواناتّاملنويإتنتجّهرمونّالتستوستيرونّالذيّلهّدورّفي

.تقعّتحتّالبلعوم،ّوتنتجّهرموناتّتنظمّمعدلّعملياتّاأليض
.حتّاملهادالحيويةّبالجسمّوتتصلّبمنطقةّتسيطرةّعلىّمعظمّالنشاطاتلها

.لتكاثريةنظمّالدورةّاالذيّيكاإلستروجينتنتجّالهرموناتّالجنسيةّاألنثويةّ
.تحتويّعلىّجزرّالنجرهانز،ّوتعملّعلىّتنظيمّمستوىّالسكّرفيّالدم

.دورّفيّتكييفّالجسمّمعّالحاالتّالطارئةتوجدّفوقّكلّكلية،ّلها

1

6

5

4

3

النشاطّالتقييمي

7

8

2
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:أجبّعنّاألسئلةّالتالية: السؤالّالرابع

نشاطّتقييمي

:أكملّاملخططّالتاليّالذيّيوضحّعملّجهاّزالغددّالصماءّفيّتنظيمّعملّالجهاّزالتناسلي-ب

نظامّالتغذيةّالراجعةّالسلبيكر؟ماّأسمّالنظامّالذيّيتحكمّفيّالظروفّالداخليةّللجسمّمثلّتنظيمّمستوىّالس-أ
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انتهىّالدرسّ

2الثانيّإعداديّج-العلومّ-1جهازاّالغددّالصماءّوالتكاثّرج
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