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  :حدد االقتراحات الصحیحة من ضمن ما یلي):  نقط4(:1تمرین 
  :تبدي العضلة ما نسمي بالكزاز الناقص عندما یتم تھییجھا –1
  .بسلسلة إھاجات حیث تصادف كل واحدة فترة تقلص االستجابة السابقة) ب(    .بإھاجتین متتالیتین متقاربتین) أ(
  .خاء االستجابة السابقةتر حیث تصادف كل واحدة فترة ا إھاجاتبسلسلة) ج(      .بإھاجة أعظمیة) ت(
  :تحتاج العضلة أیونات الكالسیوم ألنھا تعمل على – 2
  .تسھم في األكسدة التنفسیة )ب(L’ATPوتجدید حلمأة الفوسفوركریاتین) أ(
.L’ADPتحفز تفاعل تفسفر ) ت(
. األكتینلدىتزیح التربومیوزین عن مواقع ھامة توجد ) ج(
  : علىL’ATPجزیئات  خالل التقلص العضلي تعمل – 3
  . انفصال األكتین عن المیوزین(ب)  .كشف مواقع ارتباط األكتین مع المیوزین) أ(
  .استدارة رؤوس المیوزین) ج(    تین على المیوزینكتحفیز عملیة ارتباط األ) ت(
  : المحررة على مستوى العضلةاالبتدائیة الحرارة – 4
  .تزامن وقت حدوث الرعشة العضلیة) ب(   .وافرةرة وكمیتھا تدوم مدة قصی) أ(
  .ظاھرة التنفستنتج عن تفاعالت ) ج(  . یتوقف إنتاجھا بغیاب األوكسجین)ت(

  نرغب دراسة بعض مظاھر التقلص  ) نقطة16 (:2تمرین 
  طرف العضلة الھیكلیة العضلي وسبل إنتاج الطاقة من 

:راسات التالیةا الغرض، نقترح علیك الدالمخططة، لھذ
بعد تطبیق إھاجة.  لنعتبر عضلة بطن الساق عند ضفدعة   

(I1) على ھذه العضلة، نحصلتساوي شدتھا الریوباز    
  .1 على التسجیل الممثل في الوثیقة بواسطة راسمة عضلیة

   االسم المناسب لكل مرحلة من مراحل ھذا التسجیل أعط -1
  ) ن1,5(
  : علیھ في حالة تطبیقالتسجیل المتوقع الحصولصف  -2
  .) ن1. ( من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I2) تنبیھ ثاني - أ

  .) ن1. ( من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I3) تنبیھ ثالث -ب
  .) ن1. ((I1)شدتھ أدنى من شدة  (I4) تنبیھ رابع -ت
  .) ن1. (لھ شدة أعظمیة (I5) خامس تنبیھ -ج
 للییف عضلي خالل ظاھرتي التقلص والتمددین  صورت2 تمثل الوثیقة.
  .) ن0,5( . حدد أي الشكلین یناسب فترة التقلص وأیھما یقابل فترة االرتخاء-3
   اعتمادا على ھذه الوثیقة ومعلوماتك، صف مظاھر التقلص على -4

  ). ن1 (. العضليییفالمستوى 
   .ي العضلییفال اعتمادا على معلوماتك، تحدث عن آلیة تقلص -5
  )ن 1,5(
  لتحدید الطرق االستقالبیة المسؤولة عن إنتاج الطاقة وتسلسل  

  ، ) مثال800mسباق (تدخلھا خالل تمرین عضلي ذي شدة متوسطة 
  .3نقوم بالقیاسات الممثلة على الوثیقة 

  ة اإلجمالیة للطرق ی اعتمادا على معلوماتك، اكتب التفاعالت الكیمیائ-6
  ) ن1,5( .3 الوثیقة االستقالبیة الواردة في

  ، رتب معلال جوابك الطرق االستقالبیة 3 اعتمادا على الوثیقة -7
  )ن 1( عضليالمنتجة للطاقة أثناء تمرین 

  ثالث سالسل للتفاعالت الكیمیائیة التي تتم خالل 4تمثل الوثیقة   
  .ظاھرة التنفس الخلوي

  یة الممثلة في  االسم المناسب لكل سلسلة من التفاعالت الكیمیائأعط -8
  ) ن1,5 (.4الوثیقة 

  ) ن0,5 (. رتب ھذه السالسل ترتیبا زمنیا صحیحا-9
  ) ن1,5 (. حدد بدقة المستوى الخلوي الذي تتم فیھ كل سلسلة-10
  ، وذلك بكتابة عدد الجزیئات المتفاعلة والناتجة 3 أتمم السلسلة -11

) ن1,5(.عن كل تفاعل
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