
.) نقط4(:1تمرین 

تعتبر العضلة الھیكلیة المخططة نموذجا حیا لمصنع محول 
للطاقة، ویتأتى ذلك بفضل تركیب بنیوي وجزیئي محكم 
للخلیة العضلیة، تمكنھا من إجراء مجموعة تفاعالت 

  . یكیةكیمیائیة مؤدیة إلى تحریر طاقة میكان
 رسما تخطیطیا للمنطقة أعط، 1معتمدا على الوثیقة 
 والتي تمثل أصغر وحدة وظیفیة Xالمشار إلیھا بالحرف 
ثم وضح كیفیة حدوث التقلص وبنیویة في العضلة

  .العضلي في جانبھ المیكانیكي والكیمیائي
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(2تمرین  .) نقطة16:

تبطة بعصبھا  لنعتبر عضلة بطن الساق عند ضفدعة مر
 على العصب (I1)بعد تطبیق إھاجة فوق بدئیة . الوركي
 بواسطة راسمة ، نحصل)أكبر قلیال من الریوباز(الوركي
.2 على التسجیل الممثل في الوثیقة عضلیة

 االسم المناسب لكل أعطثم .  سم التسجیل المحصل علیھ-1
مرحلة من مراحل ھذا التسجیل، مع تحدید مدة كل فترة 

  ) ن3( .یة ومدة التسجیل العضليزمن
 علما أن الدور المقاوم للعضلة یطابق الفترة المشار -2

 مثل على نفس  بعد التعلیل،،2  في الوثیقة ABإلیھا ب 
: التسجیل المتوقع الحصول علیھ في حالة تطبیق2الوثیقة 

.  من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I2) تنبیھ ثاني -أ
  .) ن1.5(

.  من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I3)ھ ثالث  تنبی-ب
  .) ن1.5(
 لتحدید الطرق االستقالبیة المسؤولة عن إنتاج الطاقة 

وتسلسل تدخلھا خالل تمرین عضلي ذي شدة متوسطة 
، نقوم بالقیاسات الممثلة على ) مثال 800mسباق (

  .3الوثیقة 
ة ی اعتمادا على معلوماتك، اكتب التفاعالت الكیمیائ-3

 .3اإلجمالیة للطرق االستقالبیة الواردة في الوثیقة 
  )ن1,5(
، رتب معلال جوابك الطرق 3 اعتمادا على الوثیقة -4

  ) ن1.5(االستقالبیة المنتجة للطاقة أثناء تمرین عضلي 
 لدراسة بعض التفاعالت الكیمیائیة خالل أكسدة 
  :یكوز، نقترح علیك الدراسة التالیةالكل

 نضع محلوال عالقا من المیتوكوندري في وسط یتوفر -
بواسطة عدة .  ثابتPH ولھ O2على كمیة معینة من 

ExaO نتتبع تركیز كل من O2 و L’ATPفي الوسط  .
  . ظروف ونتائج ھذه التجربة4تبین الوثیقة 

  )ن2. ( أعط رسما تفسیریا لفوق بنیة المیثوكندري-5
 خالل مراحل L’ATP و O2 صف تطور تركیز كل من -6

  ) ن2. (التجربة
  ) ن2. ( تفسیرا للتغیرات المالحظةأعط -7
  ).ن1 (.(ATP) استخلص مستلزمات تركیب الطاقة -8
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