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بنك أسئلة
الصف الحبدي عشر العلمي لمجبل األحيبء
الفترة الدراسية الثبنية للعبم الدراسي
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بنك أسئمة :
الدرس (  1ـ  " ) 3عضالت اإلنسان "
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة وذلك بوضع عالمة (√) أمام اإلجابة

الصحيحة :
-1

واحدة مما يمي ليست من خصائص خاليا العضالت الييكمية :
بيا نواة واحدة.

مخطّطة.

طويمة و أسطوانية .

-2

-3

-4

إرادية .

تُشبو العضالت القمبية العضالت الممساء بأنيا :
بيا نواة أو نواتين .

ال إرادية .

مخطّطة .

مغزلية الشكل .

عندما تكون العضالت الييكمية منقبضة بدرجة بسيطة أثناء الراحة ُيعرف ىذا االنقباض ب ـ ـ :

الجيد العضمي .

التوتر العضمي.

الشد العضمي .

الوىن العضمي .

واحد مما يمي ال يحدث عند االنقباض العضمي :
تتقارب خطوط  Zمن بعضيا.

تتباعد خطوط  Zعن بعضيا .

تنزلق خيوط األكتين فوق خيوط الميوسين.

-5

شدة التوتر العضمي .
تزداد ّ

عند بسط المرفق يحدث ما يمي :
تنقبض العضمتان القابضة و الباسطة معاً.

تنقبض العضمة القابضة و تنبسط العضمة الباسطة.

تنبسط العضمتان القابضة و الباسطة معاً.

تنبسط العضمة القابضة و تنقبض العضمة الباسطة.

-6

ارتباط  ATPجديد مع الجسور العرضية يؤدي إلى :
دوران الجسور العرضية بزاوية . 450

انفصال الجسور العرضية لمميوسين عن األكتين.

جميع ما سبق صحيح .

ارتباط الجسور العرضية لمميوسين باألكتين .
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-7

عند زوال المنبو و عودة استقطاب الميف العضمي يحدث ما يمي :
يمتف التروبوميوزين عمى مناطق االرتباط لألكتين.

تحرر أيونات الكالسيوم من مخازن الكالسيوم.
يتوقّف ُّ
المحررة إلى مخازنيا.
تعود أيونات الكالسيوم
ّ

-8

جميع ما سبق صحيح .

تستيمك كل دورة انقباض عضمي :
. 3 ATP

.1 ATP

. 2 ATP

-9

.4 ATP

تحتاج العضمة إلى ال ـ  ATPفي االنقباض العضمي من أجل :
انثناء الجسور العرضية لمميوسين.

إعادة ضخ أيونات الكالسيوم إلى مخازن الكالسيوم بالنقل النشط .

جميع ما سبق صحيح .

فصل االرتباط بين الجسور العرضية لمميوسين و األكتين.

 -11حالة اإلجياد العضمي تنتج من:
تراكم حمض الالكتيك في العضالت.

المشاكل العصبية

الشد العضمي الزائد عن الحد .

غياب النبضات العصبية.

.

*****************************************

السؤال الثاني :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من
العبارات التالية -:

م

اإلجابة

العبارة

1

العضمة الييكمية إرادية الحركة  ،مغزلية الشكل  ،و تحتوي عمى نواة واحدة .

2

تتألف العضمة الييكمية من ألياف عضمية في شكل حزم .

3

توجد العضالت الممساء في جدران األعضاء الجوفاء مثل المعدة و األوعية الدموية .

4

ُّ
لمتحكم المباشر لمجياز العصبي المركزي .
العضالت الممساء تخضع

5

أثناء االنقباض العضمي تقصر خيوط الميوسين و تزداد خيوط األكتين طوالً .

7

تتحرر الطاقة من جزيء ال ـ  ، ATPتقترب زاوية االرتباط بين رأس الميوسين
عندما ّ
و األكتين إلى نحو . 450

8

فترة انبساط العضمة الييكمية أقل زمنياً من فترة انقباضيا .

6

9

األصل ىو نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتاً أثناء انقباض العضمة .

تنتج التشنجات العضمية عن اإلجياد الشاق لمعضالت .
2
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سمى األكتين .
11
تتكون الخيوط السميكة في المييف العضمي من مادة بروتينية تُ ّ
ّ
المح ّررة ببروتين التروبوميوزين عند االنقباض العضمي .
 11ترتبط أيونات الكالسيوم ُ
 12ينتج عن توقُّف تغذية العضمة بالـ ـ  ATPبعد الموت التيبُّس .

 13الجيد العضمي ينتج عندما تقل نسبة الـ ـ  ATPفي سيتوبالزم األلياف العضمية .
 14اإلصابة بالوىن العضمي الوبيل ترجع لفشل اإلشارات العصبية في جعل العضالت تنقبض.
*****************************************

السؤال الثالث  :أكتب بين القوسين اإلسم أو المصطمح العممى الذى تدل عميه كل عبارة من العبارات التالية -:
م

المصطمح العممي

العبارة

1
2

نسيج عضمي ُمخطط ُم ّثبت بعظام الييكل العظمي.

عضالت الإ اردية غير مخططة توجد في جدران األعضاء الجوفاء .

3

عضالت مخططة لكنيا التخضع لمتحكم المباشر لمجياز العصبي المركزي.

4

نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتاً أثناء انقباض العضمة.

5

يتحرك نتيجة انقباض العضمة .
نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي ّ

7

سبب بسط أو ُّ
تمدد المفصل عمى استقامتو .
العضمة التي تُ ّ

6

سبب ثني المفصل .
العضمة التي تُ ّ

8

انقباض العضالت الييكمية بدرجة بسيطة في وقت الراحة .

9

تراكيب صغيرة تتكون منيا األلياف العضمية.

 11مادة بروتينية تتكون منيا الخيوط السميكة في المييفات العضمية.
 11مادة بروتينية تتكون منيا الخيوط الرفيعة في المييفات العضمية .
 12وحدات تترتب فييا الخيوط العضمية عمى طول الميف العضمي .
 13مناطق تفصل بين القطع العضمية بعضيا البعض.
ان العضمة تنقبض عندما تنزلق خيوط األكتين الرفيعة في الميف
 14نظرية تُ ّ
وضح ّ
العضمي فوق خيوط الميوسين السميكة .
 15نقطة االتصال بين النياية المحورية لمخمية العصبية والميف العضمي .
حررىا الشبكة السركوبالزمية الداخمية  ،و ترتبط ببروتينات التروبونين.
 16مادة تُ ّ
 17حالة تُصيب العضمة عند توقُّف تغذيتيا بالـ ـ  ATPبعد الموت.
 18عدم قُدرة األلياف العضمية عمى االنقباض تحت تأثير المؤثرات  ،نتيجة ىبوط
3
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عدل الـ ـ  ATPفي العضالت.
ُم ّ
 19استجابة العضمة الييكمية الستثارة واحدة أو نبضة عصبية واحدة فاعمة.
بالتجول عمى طول غشاء الميف
الوقت الذي تقوم فيو اإلشارات الكيربائية
ُّ

 21العضمي و عبر االنغمادات الغشائية  ،حتى تصل إلى الشبكة السركوبالزمية و
21

تُؤدي إلى خروج أيونات الكالسيوم منيا.
مرحمة ازدياد التوتر العضمي  ،أي الفترة التي تقوم الجسور العرضية لمميوزين مع
خيوط األكتين باالنثناءات من أجل انزالق خيوط األكتين عمى الميوزين .

 22مرحمة انخفاض التوتر العضمي عندما يعود الميف العضمي إلى طولو األساسي.
 23قيمة الذروة و ُيمثّل شدة التوتر العضمي .

حالة تُصيب العضالت نتيجة اإلصابات أو المشاكل العصبية والتي تسبب األلم
24
العضمي .
حالة تُصيب العضالت نتيجة الشد العضمي الزائد و تُصاب العضالت بت ُّ
مزق و
25
نزف دموي.
حالة تُصيب العضالت نتيجة فشل اإلشارات العصبية في جعل العضالت
26
تنقبض.
*****************************************

السؤال الرابع  :اختر من المجموعة ( أ ) ما يناسبها من عبارات المجموعة ( ب ) -:
م

المجموعة ( أ )

1

العضمة الممساء

2

العضمة الييكمية

3

العضمة القمبية

4

اإلدخال

5

األصل

المجموعة ( ب )

الرقم المناسب

خاليا طويمة وأسطوانية الشكل  ،مخطّطة وتخضع لمتنبيو

العصبي .

خاليا مخططة  ،تحتوي عمى نواة أو نواتان و ال يتحكم بيا
الجياز العصبي المركزي .

خاليا مغزلية الشكل  ،توجد في جدران األعضاء الجوفاء
وتتحرك ال إرادياً .

عدم ارتخاء العضالت الييكمية تماماً عند االنبساط

و انقباضيا بدرجة بسيطة .

نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يتحرك عند انقباض

4
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العضمة.
6

التوتر العضمي

م

المجموعة ( أ )

1

األكتين

2

الميوسين

3

القطع العضمية

م

المجموعة ( أ )

1

الوىن العضمي الوبيل

2

الجيد العضمي

3

التشنجات العضمية

نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتا عند انقباض

العضمة.

المجموعة ( ب )

الرقم المناسب

خيط بروتيني سميك يحتوي عمى جسور عرضية .
وحدات تحتوي عمى خيوط سميكة وأخرى رفيعة تنفصل
عن بعضيا البعض بواسطة خط Z
خيط بروتيني رفيع يحتوي عمى تروبونين وتروبوميوزين

المجموعة ( ب )

الرقم المناسب

يحدث بسبب تراكم حمض الالكتيك عمى العضالت بمعدل
أكبر من التخمص منو.
فشل اإلشارات العصبية في جعل العضالت تنقبض مع
الشعور بضعف وتعب شديدين.

ىبوط معدل  ATPوعدم قدرة العضمة عمى اإلنقباض

تحت تأثير المؤثرات.

*****************************************

السؤال الخامس :أكمل فراغات كل عبارة من العبارات التالية :

 -1يحتوي جسم اإلنسان عمى ثالثة أنواع من العضالت ىي  ............و  ..............و .............
 ........................ -2ىي نسيج عضمي مخطّط ُم ّثبت بعظام الييكل العظمي .
 ........................ -3مسؤولة عن الحركات اإلرادية .
سمى ب ـ ـ  ......................الحتوائيا عمى أشرطة فاتحة متبادلة مع أشرطة داكنة.
 -4العضالت الييكمية تُ ّ

تتميز خاليا العضالت الييكمية بأنيا  ..............الحجم و تحتوي عمى الكثير من .....................
ّ -5
 -6لمخمية العضمية الممساء شكل  .......................و تحتوي عمى  ................واحدة .
5
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 -7توجد العضالت الممساء في جدران األعضاء الجوفاء مثل  .............و  ..............و .............
سمى العضالت الممساء بالعضالت  ............................أو العضالت ........................
 -8تُ ّ
 -9توجد العضالت القمبية في ........................

ُّ
لمتحكم المباشر لمجياز ..................................
 -11العضالت القمبية ال تخضع
سمى .................................
 -11تنفصل القطع العضمية عن بعضيا بمناطق تُ ّ

سبب انقباض العضمة .
 -12تعمل خيوط الميوزين و خيوط األكتين عمى إنتاج  ................التي تُ ّ

أن العضمة تنقبض عندما تنزلق خيوط .................
فسر نظرية الخيوط المنزلقة لالنقباض العضمي ّ
 -13تُ ّ
في المييف العضمي فوق خيوط ...........................

سمى ............................
 -14نقطة االتصال بين النياية المحورية لخمية عصبية و الميف العضمي تُ ّ
ؤدي إلى إزاحة بروتين  ..................عن األكتين
 -15ارتباط أيونات الكالسيوم ببروتينات التروبونين ُي ّ
لتُصبح منطقة االرتباط مع خيوط الميوزين منطقة ظاىرة .

 -16بعد ارتباط أيونات الكالسيوم مع التروبونين  ،تُصبح خيوط األكتين قادرة عمى أن تتفاعل مع
........................................
 -17بسبب الطاقة الموجودة عمى الجسور العرضية لمميوسين تتحرك ىذه الخيوط لتتواجد بزاوية  450ما
يسبب .....................................
 -18عند انقباض العضمة  ..............طول القطعة العضمية و  ...............خطّا  Zأحدىما من اآلخر.
 -19تحتاج عمميتا الفصل و إعادة االرتباط لمجسور العرضية لمميوسين مع األكتين إلى استيالك ............
من الـ ـ . ATP
 ................... -21ىي استجابة العضمة الييكمية الستثارة عصبية واحدة فاعمة .
 -21حمض الالكتيك ناتج لعممية التنفس الخموي ....................
سبب اإلصابة بحالة
 -22عند عدم وصول النبضات العصبية إلى العضالت يؤدي إلى ضمورىا وضعفيا مما ُي ّ
تسمى ............................

 -23العناصر المعدنية التي تحتاج ليا عضالت جسم اإلنسان ىي  ...................و ..................
*****************************************

6
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السؤال السادس  :عمل لما يمى تعميالً عممياً صحيحاً -:
 -1تُسمى العضالت الييكمية بالعضالت المخططة.

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

 -2تُسمى خاليا العضالت الييكمية باأللياف العضمية .
....................................................................................... .........................
................................................................................................................

 -3تُسمى العضالت الممساء بالعضالت غير اإلرادية وغير المخططة .
................................................................................................................
.................................................................................... ............................
 -4تجمع العضالت القمبية بين صفات العضالت الييكمية و العضالت الممساء.
............................................................................................................
.............................................................................................. ..............
 -6خيوط األكتين قادرة عمى أن تتفاعل مع الجسور العرضية لمميوزين في الميف العضمي .
................................................................................................................
.............................................................................................. ..................
تحرر أيونات الكالسيوم من مخازن الكالسيوم في الشبكة السركوبالزمية الداخمية .
ُّ -7

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

 -8حدوث التخشب الموتي أو التيبس بعد الموت .
................................................................................................................
.............................................................................................. ..................
 -9تحتاج العضمة إلى طاقة ال ـ . ATP
................................................................................................................
.............................................................................................. ..................
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شدىا قبل ممارسة التمارين الرياضية .
 -11ضرورة الحرص عمى تسخين العضالت و ّ
................................................................................................................
................................................................................................................
*****************************************

السؤال السابع  :ما أهمية كل مما يمي -:
 -1العضالت الممساء :
أ.............................................. -

ج.............................................. -

ب......................................................... -

 -2العضمة الباسطة :
................................................................................................................
المثنية ( القابضة ) :
 -3العضمة ُ
................................................................................................................
 -4التوتُّر العضمي :

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

 -5خيوط الميوزين و خيوط األكتين في العضالت الييكمية :

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

 -6جزيئات ال ـ  ATPلمعضالت :

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

 -7الشبكة السركوبالزمية الداخمية في الميفة العضمية :
................................................................................................................

8
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السؤال الثامن  :قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطموب عممياً -:
أوجو المقارنة

العضالت الييكمية

العضالت الممساء

العضالت القمبية

خضوعيا لإلرادة
عدد األنوية
الشكل والوصف
مكان وجودىا

أوجو المقارنة

العضمة المنبسطة

العضمة المنقبضة

ما يحدث لألكتين
و الميوسين
خطوط Z
طول القطعة
العضمية

*****************************************

السؤال التاسع  :ادرس األشكال التالية ثم أجب عن األسئمة التي تميها -:
 -1الشكل الذي أمامك ُيمثّل العضمة  ...............والمطموب:
 -التركيب رقم (  ) 1يمثل .................................

()1

 التركيب رقم (  ) 2يمثل ...............................()2

============================
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 -2الشكل الذي أمامك ُيمثّل العضمة .................
 التركيب رقم (  ) 1يمثل ........................()1

===================================
()1

 -3الشكل الذي أمامك ُيمثّل العضمة  ..........والمطموب:
 -التركيب رقم (  ) 1يمثل ..................................

()2

 التركيب رقم (  ) 2يمثل ..................................==================================

 -4الشكل الذي أمامك ُيمثّل انقباض و انبساط المرفق .و المطموب :
()1

 التركيب رقم ( ُ ) 1يمثّل ............................. التركيب رقم ( ُ ) 2يمثّل ............................. -التركيب رقم ( ُ ) 3يمثّل ...........................

()2

=====================================
 -5الشكل الذي أمامك ُيمثّل تركيب العضالت الييكمية .و المطموب:

()3

()1

 التركيب رقم (  ) 1يمثل ........................... -التركيب رقم (  ) 2يمثل ...........................

()4
()2

 التركيب رقم (  ) 3يمثل .......................... التركيب رقم (  ) 4يمثل .........................()3

حدد عمى الشكل المقابل موقع كل من :
ّ
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التروبونين – التروبوميوزين
================================

()1

 -6الشكل المقابل ُيمثّل االنقباض العضمي و المطموب:

(2
)

()3

 التركيب رقم (  ) 1يمثل ............................ التركيب رقم (  ) 2يمثل ............................ -التركيب رقم (  ) 3يمثل ..........................

(أ)

(ة)

 -العضمة في الشكل ( أ ) تكون في حالة  ، .............بينما في الشكل ( ب ) تكون في حالة ...........

 -7ادرس الشكل الذي أمامك  ،ثم أجب عن األسئمة التالية :

()1

 الشكل رقم ( ُ ) 1يمثّل خمية عصبية ...................... -التركيب رقم (  ) 2يمثل ..................................

()2

 -التركيب رقم (  ) 3يمثل ..................................

()3

================================
 -8الشكل المقابل يمثل تركيب الميف العضمي و المطموب :
 -التركيب رقم (  ) 1يمثل ............................

()1

 التركيب رقم (  ) 2يمثل ............................ التركيب رقم (  ) 3يمثل ............................()2
()3
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وضح التغيرات في التوتر العضمي لميف عضمي عند استقبالو نبضة عصبية
 -9الرسم البياني الموجود أمامك ُي ّ
واحدة  .والمطموب ما المقصود بالفترات التالية و الموجودة عمى الشكل التالي :
أ -الفترة الكامنة .............................................: AB
................................................................
................................................................
ب -فترة االنقباض ............................................: BC
................................................................
................................................................
ج -فترة االنبساط ........................................: CD
................................................................
..................................................................
د -االرتفاع : a
................................................................................................................
.................................................................................... ..................
******************************

السؤال العاشر  :ما المقصود عممياً بكل مما يمي -:
 -1العضمة الباسطة :

................................................................................................................
المثنية ) :
 -2العضمة القابضة ( ُ
....................................................................................... .........................
 -3التوتر العضمي :
..............................................................................................................
 -4القطع العضمية :
................................................................................................ ................
 -5نظرية الخيوط المنزلقة لالنقباض العضمي :
................................................................................................................
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 -6التشابك العصبي :
................................................................................................................
ُّ
التخشب الموتي ( التيبُّس ) :
-7
................................................................................................................
 -8الجيد العضمي :
.............................................................................................................................
 -9النبضة العضمية :
.............................................................................................................................
ُّ
التشنجات العضمية :
– 11
.............................................................................................................................
 -11اإلجياد العضمي :
.............................................................................................................................
 -12مرض الوىن العضمي الوبيل :
.............................................................................................................................
******************************
السؤال الحادي عشر  :ماذا يحدث في كل حالة من الحاالت التالية :
 )1وصول اإلشارات الكيربائية إلى مقربة من مخازن الكالسيوم في الشبكة السركوبالزمية الداخمية .
................................................................................................................

.......................................................................................... ......................
 )2ارتباط أيونات الكالسيوم ببروتينات التروبونين عمى خيوط األكتين .
................................................................................................................
................................................................................................................

 )3تحرر الطاقة من جزيء ال ـ ـ  ATPالمرتبط مع كل جسر عرضي من خيوط الميوزين .

....................................................................................... .........................
................................................................................................................
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 )4تكرار دورات الجسر العرضي لخيوط الميوزين .
................................................................................................................
................................................................................................................

 )5عند توقف تغذية العضمة بال ـ ـ . ATP
................................................................................................................
المنبو و عودة استقطاب غشاء الميف العضمي .
 )6عند زوال ّ
................................................................................................................
................................................................................................................

 )7عندما تُستخدم العضمة لوقت طويل و تكون منقبضة .
................................................................................................................
................................................................................................................
عدل الـ ـ ـ  ATPفي العضالت .
 )8ىبوط ُم ّ
................................................................................................................
................................................................................................................

انتهت األسئمة ،،،،،،
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