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:    ن (2)  .االقتراحات الصحيحة وصحح الخاطئة انقل على ورقة تحريرك 

      ,ATPحلمأة يحدث التفسفر املؤكسد على مستوى الجبلة الشفافة حيث تتم   -أ

 .  األكسجين بوجود الحرارة املؤخرة و بغياب األكسجين،،طرح الحرارة األولية خالل املجهود العضلي،يتم    -ب 

 ,   حمض بيروفيك 2و   +2NADH,Hو   2ATPعلى مستوى الجبلة الشفافة ينحل الكليكوز ليعطي  -ج 

 ,CO2و  ATPو +NADH,Hتنتج على مستواه جزيئات  و سنتتاز ATPنزيم أيحتوي امليتوكوندري على     -د-

, ن (2)   : انجز رسما تفسيريا لفوق بنية الساركومير لعضلتين واحدة  في راحة واخرى اثناء قيامها بالتقلص 

 

 

 . لفهم كيف يتم ذلك نقترح املعطيات التالية:ATPتقوم الخاليا بهدم املواد العضوية قصد استخالص الطاقة الكيميائية الكامنة فيها و تحويلها إلى 

   ( و األخرى في وسط حي ال هوائي أ) الشكل  حي هوائيرسمين لصورتين إلكتروغرافيتين لخليتين من خاليا الخميرة تمت مالحظة إحداهما في وسط  1يمثل شكال الوثيقة 

 (.ب) الشكل 

ئمين يحتويان على حمض بعد ذلك تم تحضير وسطين مال عزل امليتوكوندريات عن باقي مكونات الخلية. لنبذ،من أجل تم سحق خاليا الخميرة و إخضاعها لعملية ا

 النتائج املحصلة. 2تطور تركيز األكسيجين في كل وسط. تقدم الوثيقة  بعد ذلك تم قياس ،البيروفيك

 :توكوندريات،لخلية بدون ميا يحتوي على سيتوبالزم الوسط األول 

 الوسط الثاني: يحتوي على ميتوكوندريات. 

 ن ( 1)  الحي هوائي و الحي ال هوائي. حدد االختالفات املالحظة بين الخليتين في الوسطين -1

 ن ( 1,1)  صف تطور تركيز األكسيجين في الوسطين، ماذا تستنتج؟ -2

 اآلتية: نقترح املعطيات  ATPركيب جين و تبين استهالك األوكس و لتحديد العالقة في انتاج الطاقة،امليتوكوندريات  دور لتحديد 

( و خال من األكسيجين. بعد ذلك تمت معايرة تركيز ADPو  Pi( و ب )  FADH2و  +NADH,Hتم تحضير محلول عالق من ميتوكوندريات في وسط غني باملركبات املختزلة ) 

H+  و إنتاجATP  اآللية املؤدية إلى تركيب  4النتائج املحصلة، و تمثل الوثيقة  3في الوسط قبل و بعد إضافة األكسيجين للوسط. تقدم الوثيقةATP  على مستوى جزء من

 الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

 ن H+ ( .1,1 )و تركيز  ATP، حدد تأثير إضافة األوكسجين للوسط على تطور كمية 3باالعتماد على الوثيقة  -3

 ن ATP  ( .1 )استنتج شروط إنتاج  4و  3انطالقا من الوثيقتين  -4

 ن ( 2املركبة. )    ATPو كمية  +Hتطور تركيز قة بين إضافة األوكسجين للوسط و ، فسر العال4مستعينا بالوثيقة  -1

 املكون األول: االسترداد املنظم للمعارف

 املكون الثاني: استثمار املعطيات و توظيف املكتسبات
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 :3وثيقة 

 

 :4وثيقة 

 

 3الوثيقة 

 IIالليف  Iالليف  الخاصيات الفيزيولوجية 

 ضعيفة مهمة كمية الكليكوجين

كمية الخضاب العضلي املثبت 

 o2ل

 ضعيفة مهمة

 مهمة ضعيفة ATPaseانزيم 

 ضعيفة مهمة  ATP synthétaseانزيم

 

 

 

 

 

، لمعرفة كيفية  IIوالياف من النوع  Iنوعين من االلياف العضلية : الياف من النوع  من تمييزعند االنسان  مكنت دراسة تقلص عضالت الهيكلية المخططة

 نقدم الوثائق التالية:  العضلية  عمل هذه االلياف

 رسما تخطيطيا 2كما تظهر الوثيقة  استجابة هذه االلياف الهاجات فعالة متقاربة تطبق كل واحدة خالل مرحلة تقلص االستجابة السابقة. 1تمثل الوثيقة  
 .IIو  Iلمالحظة مجهرية للخاليا العضلية من النوعين 

 الفيزيولوجية لليفين العضليين:بعض الخصائص  3يلخص جدول الوثيقة 

 
 الشكل ب. 1املبينة في الوثيقة حدد معلال جوابك الظاهرة  -1

 انجز رسما تخطيطيا لليف عضلي مبرزا اهم مكوناته. -2

 .IIوااللياف  Iاستخرج مميزات كل من األلياف  3و2و1باعتماد الوثائق  -3

، ATP synthétaseعلى عكس  ATPهو انزيم يتدخل في حلمأة  ATPaseاذا علمت ان  -4

 اكتب معادلة هذا التفاعل.

 : 3الوثيقة  باعتمادك معطيات  -1

يستمدان طاقتهما الضرورية للتقلص العضلي بواسطة   IIو  I بين ان الليفين  .أ 

 ظاهرتين فيزيولوجيتين مختلفتين.

 . 1املبين في الوثيقة   IIو  I فسر االختالف املالحظ في اداء الليفين .ب 

 

 

 

 




