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: حل التمرین

1(1الوثیقة من " أ"الشكل  تحلیل:  
لتقلص امرحلة الكمون، مرحلة : تؤدي إھاجة واحدة فعالة إلى حدوث رعشة منفردة بمراحلھا الثالث -  

.)UA( وحدة اصطالحیة 40ومرحلة االرتخاء، لإلشارة فوسع ھذه الرعشة یقدر ب 

  1من الوثیقة " ج"تحلیل الشكل:  
 السابقة لرعشةطبیق عدة إھاجات متقاربة على أساس أن تطبق كل إھاجة خالل مرحلة تقلص ایؤدي ت -  

، وفي ھذه الحالة تصاب العضلة )منبسط مستقیم(مع بقاء العضلة متقلصة ) فعل اإلجمال(إلى ارتفاع وسع التقلص 
   لتنبیھ، ترتخي ھذه األلیاف لإلشارة تبقى ھذه األلیاف متقلصة طالما وجدت اإلھاجات، عند توقف ا.كزاز تامب

2( ممیزات األلیاف العضلیة A:
.)40UA (تتقلص بوسع ضعیف-
11/100(مدة الرعشة العضلیة طویلة (بطیئة التقلص - s (ومدة الكمون طویلة(.
.)تبقى متقلصة طیلة وقت إحداث اإلھاجات(ال تتعب خالل مدة التجربة -

 ممیزات األلیاف العضلیة B:
.)60UA(أكبر سع تتقلص بو-
7/100(قصیرة مدة الرعشة العضلیة ( التقلص سریعة- s ( وجیزةومدة الكمون(
)ارتخت خالل مدة التجربة ولو مع استمرار تطبیق اإلھاجات(بسرعة تتعب -

3( خصائص األلیاف العضلیة A : غنیة بالشعیرات الدمویة وكذا المیتوكوندریات، وتثبت كمیة مھمة من
ATP لكنھا تفتقر إلى الكلیكوجین وإلى أنزیم عضليى الخضاب الاألوكسجین عل aseكما أن قطرھا ضعیف .

 خصائص األلیاف العضلیة B��ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΘϔΗ�Ϧϣ�Δϔϴόο �ΔϴϤϛ�ΖΒΜΗϭ�ˬΕΎϳέΪϧϮϛϮΘϴϤϠϟϭ�ΔϳϮϣΪϟ�ΕήϴόθϠϟ�
ATP لكنھا غنیة بمخزون الكلیكوجین و بأنزیم عضلياألوكسجین على الخضاب ال aseبقطر كبیرز وتتمی .   

4( تستمد األلیاف A تفاعالت حي ھوائیة : ضروریة لنشاطھا من التنفسالطاقة ال  
  ترتكز األلیافBإلمدادھا بالطاقة)تفاعالت حي الھوائیة (ة التخمر على ظاھر .   

:B و Aتفسیر اختالف كیفیة تقلص األلیاف ) 5
  نفسر ضعف وسع األلیافA لجزیئات البطيءا بضعف قطرھا وباستعمالھ L’ATP : حیث تتوفر على كمیة

ATPقلیلة من أنزیم  aseلحلمأة محفزة ال L’ATP.

�ήδϔϧ��ωΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗέ�ϑΎϴϟϷ�ϊ γϭ�B بكبر قطرھا وباستعمالھا السریع لجزیئات L’ATP : حیث تتوفر على كمیة
ATPرة من أنزیم یكب aseلحلمأة محفزة ال L’ATP.

  یتم تجدیدL’ATPیاف  عند األلAیترتب عنھا إنتاج كمیة كبیرة من )التنفس ( عن طریق التفاعالت الھوائیة ،
   . الذي یسمح بتقلصھا لمدة أطول دون حدوث التعبالشيءالطاقة 

  یتم تجدیدL’ATP عند األلیاف B من قلیلةإنتاج كمیة ، یترتب عنھا )التخمر( عن طریق التفاعالت الالھوائیة 
                 . تعبھا السریعإلىالذي یؤدي  اللبني تراكم الحمض الطاقة مع

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي
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