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:تم تأطیر االقتراحات الصحیحة: ) 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(
  .السابقة االستجابة ارتخاء فترة واحدة كل فتصاد حیث إھاجات بسلسلة )ج(      .بإھاجة أعظمیة) ت(
  : تحتاج العضلة أیونات الكالسیوم ألنھا تعمل على– 2
  .تسھم في األكسدة التنفسیة) ب(L’ATPوتجدید حلمأة الفوسفوركریاتین) أ(
.األكتین لدى توجد ھامة مواقع عن التربومیوزین تزیح )ج(.L’ADPتحفز تفاعل تفسفر ) ت(
  : علىL’ATPلتقلص العضلي تعمل جزیئات  خالل ا– 3
  .المیوزین عن األكتین انفصال )ب(  .كشف مواقع ارتباط األكتین مع المیوزین) أ(
  .المیوزین رؤوس استدارة )ج(  .تین على المیوزینكتحفیز عملیة ارتباط األ) ت(
  : الحرارة االبتدائیة المحررة على مستوى العضلة– 4
  .العضلیة الرعشة حدوث وقت تزامن )ب(      .وافرة تھاوكمی قصیرة مدة تدوم )أ(
.تنتج عن تفاعالت ظاھرة التنفس) ج(      .یتوقف إنتاجھا بغیاب األوكسجین) ت(

  ) نقطة16 (:2تمرین 
  :1ل تسجیل الوثیقة ح االسم المناسب لكل مرحلة من مرا– 1

=ABفترة الكمون     =BCمرحلة التقلص 
=CD ن1,5   (التمدد=  مرحلة االرتخاء (  

ABCD= مخطط عضلي= رسم تخطیطي عضلي = رعشة عضلیة.

  : التسجیل المحصل علیھ في حالة تطبیق– 2
جة اذا التنبیھ فترة كمون االستجابة السابقة الناجمة عن اإلھیصادف ھ:  من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I2) تنبیھ ثاني -أ -
)(I1 للعضلة وبالتالي فلن نحصل على أي استجابة ، تعتبر ھذه الفترة دورا مقاوما)ن1 (.  
یصادف ھذا التنبیھ فترة تقلص االستجابة السابقة الناجمة عن :  من حیث الشدة والمدة(I1) مماثل لـ (I3) تنبیھ ثالث -ب -

. م عن فعل اإلجمالسنحصل على استجابة ثانیة، تلتحم التحاما تاما مع الرعشة األولى مع زیادة في الوسع ناج، I1)(جة ااإلھ
  ) ن1(
وباز، بذلك لن ، فھو أقل من الری(I1)بما أن شدة ھذا التنبیھ أدنى من شدة : (I1) شدتھ أدنى من شدة (I4) تنبیھ رابع -ت -

  .) ن1 ( نحصل على أي استجابة
، سنحصل على استجابة I1)(جة ایأتي ھذا التنبیھ بعد انتھاء الرعشة الناجمة عن اإلھ:  لھ شدة أعظمیة(I5) تنبیھ خامس -ج -

زیادة في الوسع ناجم عن  سنسجل (I1)ثانیة، مستقلة تماما عن الرعشة األولى، وبما أن الشدة أعظمیة وأكبر من شدة اإلھاجة 
.) ن1. (ظاھرة التجنید

) ن0,5(.  . ارتخاء= حالة تمدد ": ب"الشكل       .حالة تقلص": أ" الشكل – 3

  ). ن1: (ى اللییف العضلي مظاھر التقلص على مستو-4
  : على مستوى الساركومیر، یتمثل التقلص بالمظاھر التالیة-

  .نقصان طول الساركومیر+     
  .نقصان طول المنطقة الفاتحة+     
  . إلى درجة غیابھاHنقصان طول المنطقة +     
  .یحتفظ القرص القاتم بنفس األبعاد+     

، بل انزالق بعضھا بالنسبة للبعض )األكتین والمیوزین(س ھناك تقصیر للخییطات  بما أن طول الشریط القاتم یبقى ثابتا، فلی-
.إنھا نظریة انزالق الخییطات: اآلخر

  )ن 1,5(:  آلیة تقلص اللییف العضلي-5
 یؤدي بلوغ السیالة العصبیة إلى اللیف العضلي إلى تحریر أیونات Ca2+المدخرة في قنوات الشبكة الساركوبالزمیة .  
 تؤدي أیونات Ca2+إلى كشف مواقع اتحاد األكتین على المیوزین .  
ترتبط رؤوس المیوزین بجزیئات األكتین عن طریق روابط مؤقتة تسمى قناطر مستعرضة، بذلك ینشأ مركب أكتومیوزین .
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 یحفز مركب األكتومیویزین حلمأة L’ATPالمرتبطة برأس المیوزین .  
أة  تؤدي الطاقة الناجمة عن حلمL’ATP إلى دوران رؤوس المیوزین مما یسبب انزالق خییطات األكتین المرتبطة بھا نحو 

  .مركز الساركومیر، بذلك تتحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة میكانیكیة تتمثل في تقصیر طول الساركومیر وتقصیر العضلة
 تتكرر نفس الظاھرة طالما وجدت أیونات Ca2+ینئذ تضخ ھذه األیونات داخل الشبكة  حتى تنتھي التنبیھات، ح

  .الساركوبالزمیة
 بوجود جزیئات ATPجدیدة، تنفصل رؤوس المیوزین عن األكتین مما یؤدي إلى االرتخاء .  

  ) ن1,5 (.3التفاعالت الكیمیائیة اإلجمالیة للطرق االستقالبیة الواردة في الوثیقة  -6
  :أكسدة الكلیكوز: 1 الطریق -

C6H12O6 + 6 O2  6CO2 + 6H2O + ATP
  :انحالل الكلیكوز: 2 الطریق -

C6H12O6  2 CH3 CO COOH + ATP
  حمض البروفیك

  :حلمأة الفوسفوكریاتین: 3 الطریق -
CP + ADP  C + ATP

  فوسفوكریاتیننیــــكریات

  ) ن1(:  3 الوثیقة  مع التعلیل من خاللالطرق االستقالبیة المنتجة للطاقة أثناء تمرین عضلي  ترتیب-7
  :یكون مصدر الطاقة على التوالي كما یلي

-ألنھ یكون مھما منذ انطالق التمرین العضلي:  طریق الكریاتین الفوسفوري.  
-ألنھ یتدخل مباشرة في الثواني األولى للتمرین العضلي وعند انخفاض الطریق السابق:  طریق انحالل الكلیكوز.  
-ألنھ یتدخل متأخرا بعد انطالق التمرین العضلي وعند انخفاض الطریق السابق:  طریق أكسدة الكلیكوز.

  ) ن1,5. (4االسم المناسب لكل سلسلة من التفاعالت الكیمیائیة الممثلة في الوثیقة  -8
.)A أستیل كوانزیم حمض البیروفیك  (KREBSالمرحلة السابقة لدورة  + KREBSدورة : 1 السلسلة -
  انحالل الكلیكوز :2 السلسلة -
.التفسفر المؤكسد= سدة التنفسیة األك: 3 السلسلة -

  ) ن0,5. ( ھذه السالسل ترتیبا زمنیا صحیحا ترتیب-9
  .)األكسدة التنفسیة (3 السلسلة  )دورة كریبس (1 السلسلة  ) انحالل الكلیكوز (2السلسلة 

  ) ن1,5. (المستوى الخلوي الذي تتم فیھ كل سلسلة -10
  .داخل ماتریس المیتوكوندري: 1لسلسلة  ا-
  .في الجبلة الشفافة: 2 السلسلة -
  .على مستوى الغشاء الداخلي للمیتوكوندري: 3 السلسلة -

) ن1,5.(بكتابة عدد الجزیئات المتفاعلة والناتجة عن كل تفاعل 3 إتمام السلسلة -11

3السلســـلة 

NADH2 NAD

FADH2 FAD

ADP + P ATP
مزاوجة

NADH2 NAD

ADP + P ATP
مزاوجة

ADP + P ATP

( ــلة  ــن السلس ــة ع 1الناتج )

( ــلة  ــن السلس ــة ع 2الناتج )

( ــلة  ــن السلس ــة ع 1الناتج )

مزاوجة
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