
ض محروس في علوم الحیاة و األرضفرالثانوية التأھیلیة وادي الذھب           
بك علوم الحیاة و األرض2أصیلة                                        السنة 

)ن5: (استرداد المعارف : وال أ

ن ) 2.5 ) : تمرين 1

:على الحرف المكمل للمعنى الصحیح Xضع عالمة 

:أثناء التقلص -2:                خالل دورة واحدة من حلقة كريبس -1
تنزلق خیوط المیوزين بین خیوط األكتین–أ تتم األكسدة الكاملة للغلیكوز    -أ

ينقص طول القرص الداكن–تتم تفاعالت إزالة األوكسجین                        ب -ب
ال ينقص طول العضلة –ت ADPيتم إنتاج -ت
ينقص طول القرص الفاتح–ث 1FADH2و NADH2 3يتم إنتاج  -ث

:خالل الرعشة العضلیة - 4:                                          التخمر الكحولي - 3
اليتم طرح الحرارة األولیة في الظروف الالھوائیة-يتم في العضلة                                        أ–أ 

اليتم طرح الحرارة األولیة في الظروف الھوائیة–ب CO2يطرح –ب 
ATPتتم تفاعالت المسلك السريع لتجديد - يتطلب وجود میتكندريات                            ت- ت
ATPتتم تفاعالت المسلك البطيء لتجديد - ثO2يستھلك - ث

:الساركومیر -6:                                   التفسفر األوكسیدي -5
يتوسطه القرص الفاتح-مرحلة مشنركة بین التخمر و التنفس               أ-أ

من القرص الداكن2يتواجد بین -بيتم في الغشاء الداخلي للمتكندري-ب
يوجد في اللییفات العضلیة-غلیكوز               ت1خالل أكسدة 38ATPينتج -ت
يوجد في الشبكة السركوبالزمیة–ث O2ال يتطلب -ث

)ن2.5( :2تمرين 

:و صحح الخاطئة منھا حدد العبارات الصحیحة

15ATPتمكن أكسدة حمض بروفیك واحد داخل المیتكندري  من إنتاج -1

ATP +2CO2 2خالل التخمر اللبني تنتج العضلة -2 + 2 CH3 CHOH COOH

من اللیف العضلي يؤدي إلى التقلص و عودته تؤدي إلى االرتخاء +Ca2خروج -3

Kj 30.5إلى تخزين ATPaseمن طرف أنزيم ATPيؤدي تركیب جزيئة -4

خالل المسلك السريع ATPأثناء تجديد ADPالفوسفوكرياتین ينقل الطاقة ل -5



)ن 16( استثمار المعارف و المعطیات :ثانیا 

)ن 8: ( 1مرين ت

استعدادا إلحدى التظاھرات توجه فريق من عدائي المسافات الطويلة إلى منطقة جبلیة للقیام بتداريب
الرياضیة، لكن عند إقامتھم بالمنطقة الحظوا أن مردوديتھم الرياضیة أصبحت ضعیفة مقارنة مع مــــــــا 

. كانت علیه بالمنطقة الساحلیة التي يقیمون بھا، وبعد أسبوعین تقريبا تحسنت مردوديتھم الرياضیة جیدا
:المعطیات التالیةلفھم و تفسیر ھذه الظاھرة نقوم بدراسة

صنف األلیاف المھیمنة عند كل نوع 1الوثیقة تتوفر العضلة الھیكلیة على صنفین من األلیاف العضلیة تمثل 
: من العدائین

1الوثیقة 

األلیاف المھیمنة عند عدائي الصنف
المسافات الطويلة

األلیاف المھیمنة عند عدائي 
المسافات القصیرة

+++++Iاأللیاف صنف 
++++IIاأللیاف صنف 

:بعض خصائص كل صنف من األلیاف العضلیة2الوثیقة تمثل 
2الوثیقة 

IIاأللیاف صنف Iاأللیاف صنف الخصائص
عدد الشعیرات الدموية المحیطة 

++++باأللیاف 

++++كمیة الكلیكوجین
++++عدد المیتوكندريات

++++أنزيمات التخمر اللبني
++++القابلیة للعیاء

المسلك اإلستقالبي المعتمد أساسا حدد معلال جوابك، 2و 1لمعطیات الوثیقتین باستغاللك-1
)ن2(.أثناء تمرين رياضيATPعند كل نوع من العدائین لتجديد 

تغیر الضغط الجزئي 3الوثیقة تمثل 
الھواء إلى األوردة الدموية لألكسجین  من

بمنطقتین مختلفتین، وعالقته بكمیة 
.األوكسجین التي تصل إلى الخاليا

كمیة األوكسجین التي تصل إلى قارن-2
الخاليا بكل من المنطقة الجبلیة و المنطقة 

)ن 1( ؟ ماذا تستنتج. الساحلیة

و على 3الوثیقة على معطیات اعتمادا-3
انخفاض فسر1جوابك على السؤال 

مردودية العدائین عند بداية التداريب 
) ن2.5(بالمنطقة  الجبلیـــة ؟

03الوثیقة 

3الوثیقة 



EPOأوerythropoetine ھرمون تنتجه
خاليا متخصصة توجد بالكلیة، تمثل 

تطور تركیز ھذا الھرمون في 4الوثیقة 
البالزما عند عینة أشخاص خالل إقامتھم 
لمدة عشرة أيام في منطقة جبلیة ذات 

.متر4300ارتفاع يساوي 
نتائج تجارب أنجزت على 5الوثیقة و تمثل 

شخص عادي و آخر بعد حقنه  يومین ب 
EPO.

5الوثیقة 
EPOشخص عادي بعد مرور يومین على حقنه ب شخص عاديالعنصر الدموي

عدد الكريات الحمراء بكل لتر من 
الدم

1012 ×4.96 x 1012

عدد الكريات البیضاء بكل لتر من 
الدم

7 x 1097 x 109

عدد الصفائح الدموية بكل لتر من 
الدم

300 x 109300 x 109

UA120120معدل حجم الكريات ب 
g/l150200الخضاب الدموي ب 

تحسن مردودية العدائین بعد أسبوع من إقامتھم بالمنطقة فسر5و 4باستغاللك لمعطیات الوثیقتین -4
)ن2.5(.الھدف من إجراء تداريب رياضیة بالمناطق الجبلیة قبل التظاھرات الرياضیة الكبرىاستنتجثم 

)ن 7: ( 2تمرين 

:لمعرفة بعض الظواھر المرتبطة بنشاط العضلة الھیكلیة و باستعمالھا للطاقة نقترح المعطیات التالیة 
 1تم تسجیل النشاط المیكانیكي للعضلة و المالحظة المجھرية للییفات عضلیة كما تبین الوثیقة:
)ن 2( ؟ 1أعط أسماء األشكال و العناصر المبینة في الوثیقة -1

من الشكل أ الشكل الذي يناسبھا من الشكلینcو bتعلیل، لكل من المرحلتین أنسب مع ال-2
)ن 1(ب و ج ؟ 

4ثیقة الو04الوثیقة 



تمت معايرة نسبة ثنائي األوكسجین  خالل المجھود العضلي ،ATPإلبراز بعض طرق تجديد 
،Kg 70المستھلك و نسبة الحمض اللبني المنتج خالل مجھود عضلي عند شخص يزن 

:  النتیجة المحصل علیھا 2و تمثل الوثیقة 

2الوثیقة

و Aرحلة ــل من المــــخالل كATPالظواھر المستعملة لتجديد استنتجو 2مبیان  الوثیقة حلل-3
)ن 2( ؟ Bالمرحلة 

) ن 2(  ؟Bالمرحلةخالل ATPللظواھر المستعملة لتجديد أعط تفسیرا-4

بالتوفیق



عناصر اإلجابة و سلم التنقیط

النقطةالجواب
:أوال استرداد المعارف

:1التمرین 
:تحدید الحروف الصحیحة لكل اقتراح 

ت  –6ب    - 5ت     -4ب    - 3ث    - 2ث    -1
:2التمرین 
صحیح-1
ATP  + 2 CH3 2خالل التخمر اللبني تنتج العضلة : خطأ -2 CHOH COOH
من الشبكة الساركوبالزمیة يؤدي إلى التقلص و عودته تؤدي إلى +Ca2خروج : خطأ -3

االرتخاء 
: Kj 30.5إلى تخزين ATPsynthaseمن طرف أنزيمATPيؤدي تركیب جزيئة : خطأ -4
صحیح-5

:ثانیا استثمار المعارف و المعطیات 
:1التمرين 
و O2الغنیة بالشعیرات الدموية مصدر Iعند عداء المسافة الطويلة تسود األلیاف - 1

بالمیتكندريات موقع األكسدة التنفسیة 
ATPيعتمد عداء المسافة الطويلة على األكسدة التنفسیة لتجديد 

الفقیرة للمیتكندريات و الغنیة بأنزيمات IIعند عداء المسافة القصیرة تسود األلیاف 
التخمر اللبني 

ATPيعتمد عداء المسافة القصیرة على التخمر اللبني لتجديد 

مرتفع فتصل للخاليا كمیة مرتفعة من O2في المنطقة الساحلیة الضغط الجزئي ل - 2
O2 أما في المنطقة الجبلیة فالضغط الجزئي لO2 منخفض و بالتالي تصل للخاليا

O2كمیة ضعیفة من 
O2نستنتج أن الخاليا في المنطقة الجبلیة تعاني من نقص في كمیة 

ة التنفسیة الغنیة بالمیتكندريات عند العدائین تعتمد على األكسدIاأللیاف من نوع - 3
ال توفرھا للخاليا المنطقة الجبلیةO2فتحتاج إلى كمیة كبیرة من ATPلتجديد 

و بالتالي ضعف مردودية ATPيصبح نشاط المیتكندريات ضعیف ال ينتج كمیة كبیرة من 
العدائین عند بداية التدريب 

EPOيؤدي الوصول إلى المنطقة الجبلیة إلى زيادة مھمة في إفراز ھرمون - 4
ھذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع عدد الكريات الدموية و ارتفاع نسبة الخضاب

بالمناطق الجبلیة O2ھذا االرتفاع يعوض النقص الحاصل في كمیة 
فتتحسن مردودية Iبسرعة في األلیاف ATPيصبح نشاط المیتكندريات مھم يجدد 

العدائین 
ع عدد الكريات الحمراء و كمیة الھدف من إجراء التداريب بالمناطق الجبلیة ھو رف

ترفع مردوديتھا الطاقیة O2الخضاب الدموي بھا ، فتحصل المیتكندريات على كبیرة من 
ATP، فتوفر للعضلة كمیة كبیرة من 

:2تمرين 
:أسماء العناصر - 1

a–   مدة االنتظارb–  مرحلة التقلصc– مرحلة االرتخاءd–رعشة عضلیة
میوزين-6أكتین  –Z5حز - 4قرص فاتح  -3قرص داكن  -2ساركومیر  - 1
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2 -b يناسبھا الشكل ب لتضیق المنطقةH بسبب ازالق خیوط األكتین بین
المیوزين

C يناسبھا الشكل ج ألن المنطقةHواسعة بسبب االرتخاء

تزداد تدريجیا كمیة األوكسجین المستھلكة مع زيادة المجھود Aخالل المرحلة - 3
العضلي ، إلى أن تستقر في قیمة قصوى

أما نسبة الحمض اللبني فتكون ثابتة في أدنى قیمة
تبقى كمیة األكسجین المستھلكة ثابتة في القیمة القصوى Bخالل المرحلة 

رغم زيادة شدة التمرين
د مع زيادة شدة المجھودأما نسبة الحمض اللبني فتتزاي

على حساب األكسدة التنفسیةATPيتم تجديد Aخالل المرحلة 
على حساب األكسدة التنفسیة و التخمر ATPيتم تجديد Bخالل المرحلة 

اللبني

ال تستطیع األكسدة ATPزيادة النشاط العضلي تحتاج إلى كمیة كبیرة من - 4
دده كمیة األوكسجین التي التنفسیة توفیرھا ألن نشاط المیتكندريات تح

ATPيوفرھا الدم فتستعین العضلة بالتخمر اللبني كمصدر إضافي ل 
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