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 ساعات     2: دة اإلنجازم
  5: المعامل

  
  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I- ن1( :عرف المفاھیم التالیة(  
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.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................. .......................................................................................... :انحالل الكلیكوز
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.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

II-   ن2( :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین( 

    

  

  

  

  

  

  

III- الكامنة الطاقة تحریر عن المسؤولة التفاعالتأھم ترتبط الخطاطة التالیة ب 
 )ن1.5( .الخلیة خالل التنفس الخلوي مستوى على العضویة المادة في 

 
 

 

  

  

  

  

  

IV-  ن0.5(.  2، بموقع حدوثھ في المجموعة 1اربط كل تفاعل من تفاعالت المجموعة( 

  

  

  

  

  

 

 األسماء المناسبة ألرقام الوثیقة جانبھأعط 

1  ......................................  4  ......................................  
2  ......................................  5  ......................................  
3  ......................................  6  ......................................  
 

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ملحوظة

 ..............:رقم االمتحان............... : الفوج......................  : القسم...............................................................  :االسم ألكامل

 تحتاج العضلة ألیونات الكالسیوم ألنھا تعمل على صحیح خطأ
 ATPإلنتاج ال  ADPتحفیز تفاعل تفسفر ال   

 عن مواقع تثبیت رؤوس األكتین على التربونین لمیوزینإزاحة ا  

 تثبیت رؤوس المیوزین على األكتین إزاحة االتربومیوزین عن مواقع  

 إزاحة االتربونین عن مواقع تثبیت رؤوس المیوزین على التربومیوزین  

 

 الحرارة األولیة المحررة على مستوى العضلة صحیح خطأ
 تأتي بعد الرعشة العضلیة،  شدتھا كبیرة ومدتھا قصیرة  

 تتزامن مع الرعشة العضلیة،  شدتھا كبیرة ومدتھا قصیرة  

 األوكسجینیتوقف إنتاجھا على وجود   

 تنقسم إلى حرارة التقلص، حرارة الدعم وحرارة متأخرة  

 
أخط  على ATPخالل التقلص العضلي تعمل جزیئات ال  صحیح 

 كشف مواقع ارتباط الخییطات السمیكة بالخییطات الدقیقة  

 تحفیز عملیة ارتباط الخییطات السمیكة بالخییطات الدقیقة  

 الالزم لعملیة التقلص CPتجدید جزیئة الكریاتین فوسفاط    

 دوران رؤوس المیوزین في اتجاه مركز الساركومیر  

 

 عند تطبیق إھاجة فعالة خالل مرحلة تقلص االستجابة السابقة صحیح خطأ
 نحصل على كزاز ناقص   

 نحصل على التحام تام   

 النحصل على استجابة  

 نحصل على التحام غیر تام  

 

 موقع حدوثھا: 2المجموعة 
 انحالل الكلیكوز

 الجبلة الشفافة
 الغشاء الداخلي للمیتوكندري

  Krebsدورة  
 

 التفاعالت: 1المجموعة 
 +FADاختزال ال 

  ATP حلمأة ال
 اختزال حمض البیروفیك

 H2O      إلى O2اختزال ال 
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن8 :األول التمرین

  

(I  یتطلب النشاط العضلي وجودا مستمرا لجزیئاتATP لتحدید طرق تجدید ھذه الجزیئات من طرف . التي تمد الخلیة العضلیة بالطاقة الالزمة لتقلصھا
  :الخلیة العضلیة نقدم المعطیات اآلتیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II(  تلعب المیتوكندریات دورا أساسیا في تركیبATP  داخل الخلیة، ولتحدید العالقة بین استھالك األوكسجین وتركیبATP نقترح المعطیات التالیة:  

بعد . وخال من األوكسجین  )ADPو Pi(ب و) 2FADHو H,NADH+(میتوكندریات في وسط غني بالمركبات المختزلةتم تحضیر محلول عالق من 
اآللیة المؤدیة  4الوثیقة النتائج المحصلة، وتقدم 3الوثیقةتقدم . في الوسط قبل وبعد إضافة األوكسجین للوسط ATPوإنتاج  H+ذلك تمت معایرة تركیز 

  .على مستوى جزء من الغشاء الداخلي للمیتوكندري ATP إلى تركیب

  

  

  

  

  

  

 )نH......................................................)2+وتركیز ATP، حدد تأثیر إضافة األوكسجین للوسط على تطور كمیة 3باالعتماد على الوثیقة -3
  )ن3(..............................................المركبة ATPوكمیة  H+تركیز ، فسر العالقة بین إضافة األوكسجین للوسط وتطور4مستعینا بالوثیقة  -4

  

  

  

 

 

في العضالت، وكمیة الطاقة المقابلة لھا،  ATPتركیز  1الوثیقة تعطي  ♦
  .kg 70واالستھالك الطاقي خالل مجھود عضلي بالنسبة لشخص یزن 

بین ضرورة التجدید المستمر لجزیئات  1باستغالل معطیات الوثیقة  -1
ATP ن1(.....................................................داخل العضالت( 

تطور تركیز كل من الحمض اللبني  )أ(الشكل  2الوثیقة تبین  ♦
، m100خالل الجري السریع لمسافة  ATPوالفوسفوكریاتین وجزیئات 

من نفس الوثیقة تطور استھالك ثنائي األوكسجین خالل  )ب(ویبین الشكل 
  .مجھود عضلي لمدة طویلة

، واستنتج المسالك 2صف نتائج القیاسات المنجزة بشكلي الوثیقة  -2
 )نATP..................................)2المتدخلة في تجدید ة االستقالبی
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  ن7 :الثانيالتمرین 
إبراز دور العضلة و ،لفھم كیفیة تدخل ھذین العنصرین خالل تقلص وارتخاء اللیف العضلي. ATPیرتبط التقلص العضلي بتدخل كل من الكالسیوم و ال 

  :التالیة ، نقترح المعطیاتالطاقة الھیكلیة المخططة في تحویل

  .یلخص الجدول التالي معطیات ونتائج بعض التجارب المنجزة على لیف عضلي في ظروف فیزیولوجیة مختلفة :األول المعطى♦ 

  النتائج المالحظة  المعطیات التجریبیة  التجربة

مادة ( Equorine حقن لیف عضلي في ظروف فیزیولوجیة مالئمة بمادة   1
  .ثم تھییجھ تھییجا فعاال )++Caتصدر ضوءا عند تواجدھا مع 

یصبح الساركومیر مضاءا ویتقلص اللیف العضلي ثم مباشرة بعد التھییج 
  .تختفي اإلضاءة من الساركوبالزم ویرتخي اللیف العضلي

2  
  ومادة  Equorine  حقن لیف عضلي في ظروف فیزیولوجیة مالئمة بمادة

) Batrachotoxine مادة تكبح رجوعCa++ثم  )إلى الشبكة الساركوبالزمیة
  .تھییجھ تھییجا فعاال

  .اللیف العضلي وال یرتخيیستمر الضوء في الساركوبالزم بعد التقلص 

مادة Salyrgan ( حقن لیف عضلي في ظروف فیزیولوجیة مالئمة بمادة  3
  .عدم تقلص اللیف العضلي  .االثم تھییجھ تھییجا فع )على مستوى األلیاف العضلیةATPتمنع حلمأة 

 

 ) ن2.....(.....................................................................................................ماذا تستنتج من خالل نتائج كل تجربة من التجارب الثالث -1
  

   :لثانياالمعطى ♦ 
المیوزین واألكتین و التروبونین والتروبومیوزین المتحدین مع خییطات (البروتینات  العضلیة وجود أربع أنواع منبینت التحالیل البیوكیمیائیة للخییطات 

  .، لتعرف التفاعالت الممكنة بین ھذه البروتینات ثم القیام بالتجارب الممثلة في الجدول أسفلھ)األكتین

  النتائج  الظروف التجریبیة  التجربة
  .ATPتكون مركب األكتومیوزین الذي یستمر متقلصا إلى حین نفاذ   )في وجود الكالسیوم أوغیابھ( ATP+ میوزین + أكتین   1
  .عدم تكون مركب األكتومیوزین  ATP+ تروبومیوزین + تروبونین + میوزین + أكتین   2
  .مع التقلصاألكتومیوزین تكون مركب   أیونات الكالسیوم+  2نفس المواد المستعملة في التجربة   3

  

 )ن2..............(.............................................................................................................فسر النتائج المحصل علیھا في ھذه التجارب -2

  . باللیف العضلي )المیوزین واألكتین(على مستوى البروتینات المحركة مراحل تحویل الطاقة  1تقدم الوثیقة :المعطى الثالث♦ 

  

  

  

  

  

  تحویل، موضحا كیفیة ھئوارتخا العضليفي تقلص اللیف  ATPمعتمدا على التجارب السابقة والوثیقة جانبھ، بین كیف یتدخل كل من الكالسیوم و  -3

 )ن3(................................................................................میكانیكیة على مستوى الخییطات العضلیة  إلى طاقة )ATP(الطاقة الكیمیائیة 

  

  

  

  

  

  

 

 بالتوفیق

 


