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 الشكل جانبهاعط األسماء المناسبة ألرقام  -1
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 المكون الثاني: استثمار المعطيات و توظيف المكتسبات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واد زم . –نيابة خريبكة 

 ثانوية ابن طفيل التاهيلية.

 الدورة: االولى
 

 1دورة  1فرض محروس 
  

 فيزيائيةبكالوريا  ثانيةاملستوى: 

 األستاذة : هدى بدوش

 مدة اإلنجاز:ساعتين
 

 

بعد اضافة  +Hفسر ارتفاع تركيز ت كيف الشكل أ ، ملنحنىبعد تحليلك  -1

 ن(2)   ؟t2في الزمن  FCCPبعد اضافة ؟ ثم t1الزمنفي   االوكسجين

 نATP.    (2)انتاج ب وجود االوكسجين  و  +H حدد العالقة بين تركيز -2

على ADPو +NADH ,H حدد تاثير اضافة اعتمادا على منحنى الشكل ب  -3

 ن(2)االوكسجين. سرعة استهالك

دور على KCN وFCCPفة حدد كيف تؤثر املواد املضا 3ثيقة باعتماد الو  -4
 ن(2)الغشاء الداخلي للميتوكندري.



 -أ  -الشكل:1وثيقة 

خاصيات األلياف 

 العضلية

 Aالعضلية األلياف 

 )ألياف مهيمنة عند عدائي

 املسافات الطويلة(

 Bاأللياف العضلية 

) ألياف مهيمنة عند عدائي 

 املسافات القصيرة(
كمية الخضاب العضلي 

 O2المثبتة ل 

 ضعيفة مهمة

 منخفض مرتفع عدد الميتوكوندريات

 ضعيفة كبيرة مقاومة العياء

 قوي ضعيف LDH تركيز أنزيم

 ضعيف قوي MDHتركيز أنزيم 

 

مصادر الطاقة المستعملة من طرف عضلة خالل نشاط : 2وثيقة 

عضلي مطول

 

 

بعض خاصيات كل  5من الوثيقة   -أ  -، يختلف كل نوع حسب نوع املجهود العضلي. يقدم الشكل Bو  Aتتوفر العضلة الهيكلية على نوعين من األلياف العضلية

 .MDHو   LDHاألنزيمين العضليين دور  5من الوثيقة  -ب  -نوع من هذه األلياف. و يمثل الشكل 

 LDHواحد من األنزيمين حدد دور كل ، 1الوثيقة  -ب  -و   -أ  -الشكلينباستغاللك ملعطيات  -1

 ن (2الخلية. ) مبرزا موقع عملهما داخل MDH و 

استنتج طبيعة التفاعالت املنتجة للطاقة عند ،2و1تين اعتمادا على معطيات الوثيق -2

 ن ( 2و عند عدائي املسافات القصيرة. )  ئي املسافات الطويلة عدا

نُتجة في التقلص 
ُ
العضلي أي تعمل على تستغل العضلة الهيكلية املخططة الطاقة الكيميائية امل

 .3الوثيقة إلى طاقة ميكانيكية عبر عدة مراحل تلخصها  ATPتحويل الطاقة الكيميائية 

 ن ( 2مكتسباتك اعط مراحل التقلص العضلي. )  علىو  3باالعتماد على الوثيقة   -3

 -ب  -الشكل 

 

  ( :1حسن تنظيم اإلجابات و وضوح الخط ) ن 

  00أي محاولة غش تعني نقطة 
 بــالـــتــــــــوفـــيــــــق

 : 3وثيقة 

 


