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2الوثيقـــة 
A ــلة Bجزء من العض ــلة جزء من العض

ــة الخلي
A العضـــلية

ــة الخلي
B العضـــلية

ــعيرات عدد الش
ــة الدموية حــول الخلي
Krebs أنزيمات دورة 

أنزيمــات تتــدخل فــي
ــني ــض اللب ــون الحم تك

ــوجين  ــة الغليك كمي

ــب  ــة التع قابلي
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لمرحلة        ا
ى      ألول ا
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الثالثـــة

لمرحلة        ا
ــة الرابع
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ــك ــض بيروفي ــة حم جزيئ

:) نقطة16: (2تمرین 
نمیز نوعین من الخالیا العضلیة :A و B یختلفان من 

. لتقلصھماحیث اآللیة التي یستمدان بھا الطاقة الضروریة
  .رعشة عضلیة معزولة1تمثل الوثیقة 

  ) ن1,5.( حلل ھذا التسجیل محددا مدة كل مرحلة– 1

 ضلتین فوق بنیة جزء من ھاتین الع2 تمثل الوثیقة.  
  ) ن2. (2 األسماء المناسبة ألرقام الوثیقة أعط – 2
.  2 من الوثیقة 7 أنجز رسما تخطیطیا للعنصر رقم – 3
  ) ن2(
 واستخرج االختالف 2یقة  قارن بین شكلي الوث- 4

  ) ن1. (بین بنیة العضلتیناألساسي 
اھرة االستقالبیة  اقترح فرضیة بخصوص الظ– 5

یتین العضلكل نوع من الخلیتینالمسیطرة التي یستمد بھا 
    ).فرضیة بالنسبة لكل خلیة(الطاقة الضروریة لنشاطھ 

  ) ن1(

ضیتین أنجزت عدة تحالیل مكنت  للتحقق من ھاتین الفر
  .3التوصل إلى النتائج المدونة في جدول الوثیقة من 

ن ھل تسمح نتائج ، بی3 اعتمادا على معطیات الوثیقة – 6
 3تحقق من الفرضیتین، علل جوابك ب الھذه التجربة من 

  ) ن1,5. (كل حالةبراھین تستخرجھا من الجدول في 

 تقع داخل  جزءا من التفاعالت التي4 تمثل الوثیقة 
یشیر . الھدم التام لجزیئة من الكلیكوزالعضلة، والمتمثلة في 

  . إلى نواقل البروتوناتTالحرف 
  ) ن1(.ة لألرقامإضافة األسماء المناسب أتمم الوثیقة ب– 7
 حدد المستوى الخلوي الذي تتم فیھ كل مرحلة من – 8

) ن2.(4مراحل الوثیقة 

مرحلة األولى  عین ناقل البروتونات المتدخل في ال– 9
  .یحصل على مستواه في ھذه الحالةواكتب التفاعل الذي

  ) ن1(
؛ حدد 4قة  اعتمادا على معلوماتك وعلى الوثی– 10

Aالظاھرة المھیمنة في العضلة المراحل المشتركة بین 
  ) نB  .)1والظاھرة المھیمنة في العضلة 

 حدد دور األوكسجین المستھلك والمرحلة التي یتدخل – 11
  ) ن1(.  فیھا
 وعلى معارفك، احسب عدد 4 اعتمادا على الوثیقة -12

L’ATPجزیئات 
یئة واحدة من حمض لجزالمنتجة على إثر الھدم التام 

  ) ن1(. البیروفیك

                                 مدة االنجاز ساعتان1فرض كتابي لوریا علوم الحیاة واألرضا بك2
2010/2011          السنة الدراسیة                          الدورة األولى         

:) نقط4: (1تمرین   
تملك المیتوكوندري بنیة خاصة تمكنھا من أداء وظیفة أساسیة في حیاة الخلیة، حیث تمدھا بالطاقة الالزمة لمختلف           
 یؤمنھا الغشاء الداخلي  بنیة ھذا العضي وصف مختلف التفاعالت التيأعطباعتماد نص مقتضب ورسوم واضحة، . أنشطتھا

.للمیتوكوندري


