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ألیاف من النوع : مكنت دراسة تقلص العضالت الھیكلیة عند اإلنسان من تمییز نوعین من األلیاف العضلیة
A وألیاف من النوع B .ة، نجري علیھا مجموعة من التجاربلمعرفة كیفیة عمل ھذه األلیاف العضلی:

 ة الشدة وسع تقلص ھذه األلیاف بعد تطبیق إھاجات متساوی1 تعطي الوثیقة.  
.1الوثیقة من " ج"و " أ" الشكلین حلل – 1
.B و Aممیزات كل نوع من األلیاف 1الوثیقة  من خالل أشكالاستنتج  - 2
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.B و Aلیاف  بین خصائص األ2 قارن من خالل الوثیقة -  3
   الطاقة الضروریة B و A استنتج الظاھرة الفیزیولوجیة األساسیة التي یستمد بھا كل نوع من األلیاف – 4

   لنشاطھ
.1الوثیقة  والتي تم الكشف عنھا في B و Aاالختالفات المالحظة في كیفیة تقلص اللیفین  2من خالل معطیات الوثیقة فسر  - 5
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2الوثيقـــة 
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