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االنىاع الثالث للعضالث                        الجهاز العضلً  

 

 أششغت ِتٍٕت ِٓ إٌغٍح اٌعبَ تشبػ اٌؼعالث اٌٍٙىٍٍت ببٌؼظبَ:  ألوتبرا

 أمببض اٌؼعٍت اٌٍٙىٍٍت :

 اْ ِؼظُ اٌؼعالث اٌٍٙىٍٍت ِشتبت ػٍى صٛسة أصٚاج ِتمببٍت اٚ ِتخبٌفت 

 

 

 

 

 

 

 

 دمحم ػبذاٌفتبذ                                                                      ٌؼتّذ : ........................... \اػذاد اٌّؼٍُ 

أٚخٗ 
سبء(العضالث الحشىيت )المل اٌّمبسٔت  العضالث القلبيت العضالث الهيكليت 

ِؼبء ٚاٌّشئفً خذاس اٌّؼذة ٚاأل اٌٛخٛد  
تشتىض ػٍى اٌٍٙىً اٌؼعًّ تحشن 

 ػظبَ اٌٛخٗ ٚاالغشاف
 فً خذاس اٌمٍب تدؼً اٌمٍب ٌٕبط

 ِخططت ِٚىٛٔت ِٓ حضَ ِخططت غٍش ِخططت ٚال ِشتبت فً حضَ شىٍٙب

ٚظغ 
 ِذِح خٍٛي االٌٔٛت خبٔبٍت ِغضٌٍت ِٕفشدة ٔٛاتٙب ِشوضٌت اٌخٍٍت

ٚحٍذة  خالٌب ِتشاصت ِٚتفشػت 
 إٌٛاة

ٔٛع 
 ال اسادٌت اسادٌت ال اسادٌت اٌحشوت

لٛة 
غٍش ِٕتظُ  أمببض لٛي عشٌغ غٍش ِٕتظُ االٔمببض  أمببض ِٕتظُ ٚلٛي 

 ..........................: الطالــــبـ/ ـة ـمـاسـ

 متقدم   11والشعبة:  الصــــــــــــــف

 ..............................اليوم والتاريخ: 

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  

 أحيــــــــــــــــــــــــــــاء: ـادةــــمـــــالــــ

 لجهاز العضليا: الـدرس عنوان

 االثالث  :الفصل الدراسي

 



 تكىين العضلت الهيكليت 

 وتٍٓ ٍِٚٛعٍٓ أ                 لطغ ػعٍٍت                     ٌٍٍفبث                   أٌٍبف 

 تتىْٛ ِٓ 

 االٌٍبف ًٚ٘ خالٌب ػعٍٍت ٍِتحّت ِغ بؼعٙب   ٌٍبف :أ -1

  تغّى ٌٍٍفبث ػعٍٍتىْٛ األٌٍبف اٌؼعٍٍت ِٓ اٌؼذٌذ ِٓ اٌٛحذاث اٌصغٍشة ٚتت  -2
 ًٚ٘ خٍٛغ بشٚتٍٍٕت اٌٍّٛعٍٓ ٚاالوتٍٓتتىْٛ اٌٍٍٍفبث اٌؼعٍٍت ِٓ ٚحذاث أصغش ًٚ٘  -3

  ببعُ اٌمطؼت اٌؼعٍٍتتتشتب اٌٍٍفبث اٌؼعٍٍت فً اخضاء تؼشف   -4

  اٌٛحذة اٌٛظٍفٍت فً اٌؼعٍت ٚاٌدضء اٌزي ٌٕمبط ِٕٙب اٌفطؼت اٌؼعٍٍت  ً٘ :  -5

 

 علل : تبدوا االليبف الهيكليت مخططت ؟

 اخش   Zاٌى خػ  Zظٙش اٌتخطٍػ فً اٌؼعالث اٌٍٙىٍٍت بغبب اٌمطغ اٌؼعٍٍت  اٌتً تّتذ ِٓ خػ ٌ

 : ٘ٛ اٌّىبْ اٌزي تشتبػ فٍٗ خٍٛغ االوتٍٓ داخً اٌٍٍٍف اٌؼعًٍ  Zخػ 

  Aٌٕتح ػٓ تذاخً خٍٛغ االوتٍٓ ٚخٍٛغ اٌٍّٛعٍٓ حضِت داوٕت تغّى اٌحضِت 

 ِٓ خٍٛغ اٌٍّٛعٍٓ فمػ  Mٌٚتىْٛ خػ       

 ٍِحٛظت : اٌطشٌمت اٌتً تتشتب بٙب ِىٛٔبث اٌمطؼت اٌؼعٍٍت ً٘ اٌتً تؤدي اٌى أمببض اٌؼعٍت ثُ أبغبغٙب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظريت الخيىط المنسلقت :

 تٕص ٘زٖ إٌظشٌت ػٍى أٔٗ بّدشد أْ تصً إشبسة ػصبٍت اٌى اٌؼعٍت 

  فبث اٌؼعٍٍتٌطٍك اٌىبٌغٍَٛ فً اٌٍٍٍ -1

 ِّب ٌتغبب فً استببغ خٍٛغ اٌٍّٛعٍٓ ٚاالوتٍٓ ببؼعٙب  -2

 االوتٍٓ ببتدبٖ  ِشوض اٌمطؼت اٌؼعٍٍت اٌٍّٛعً خٍٛغ  ٚتغحب خٍٛغ   -3

 فٍؤدي رٌه اٌى أمببض اٌؼعٍت -4

 ظشٚسٌب ٌٙزٖ اٌخطٛة ِٓ أمببض اٌؼعٍت  ATPٌٚؼذ   -5

 ٚأثٕبء أبغبغ اٌؼعٍت تؼٛد اٌخٍٛغ اٌى ِٛالؼٙب االصٍٍت  -6

 لطبقت الالزمت النقببض العضلت :ا

 ٌض هوائٌا وال هوائٌاالخالٌا العضلٌة كلها بعملٌة األ تقوم -
 ائً فً الخالٌا العضلٌة وعندما تتوفر كمٌة من االكسجٌن تحدث عملٌة التنفس الخلوي الهو -

 

 حدوث التعب العضلي أثناء التمارين الرياضية ؟ \علل 

 بعد التمارٌن الرٌاضٌة المكثفة قد التحصل العضالت على ما ٌكفٌها من االكسجٌن للحفاظ على التنفس الخلوي  -

عندئذ ٌجب ان تعتمد العضالت على عملٌة تخمر حمض الالكتٌك الالهوائٌة   المتوفرةATPمن كمٌة  مما ٌحد -
 طاقة للحصول على ال

  ٌتراكم حمض الالكتٌك فً الخالٌا العضلٌة مما ٌتسبب فً الشعور باالرهاق -

 فسر:  كيف تستعيد الحركبث التنفسيت )الشهيق والسفير( وضعهب الطبيعي بعد تمرين ريبضي مجهد؟

دٍٓ ٌٚتحطُ حّط اٌتفغٍش :اٌتٕفظ اٌغشٌغ ٌضٌذ ِٓ تشاوُ حّط اٌالوتٍه .ٚبؼذ اٌشاحت ٌتُ االحتفبظ بىٍّت ِٓ األوغ
 اٌالوتٍه 



 حدوث تشنج العضالت بعد الموت أو التشنج الموتي ؟ \علل 

  "عندما ٌموت حٌوان" 

الكالسٌوم الى خارج اللٌٌفات العضلٌة  بض العضالت لفترة طوٌلة وٌتطلب ضختبدأ حالة التٌبس الرمً وفٌها تنق  -1
 الذي ٌسبب انبساط العضلة  ATPوجود 

 العضالت المنقبضة لذلك ٌبقى الكالسٌوم فً اللٌٌفات العضلٌة وتظل  ATPٌت ال ٌستطٌع انتاج لكن الحٌوان الم -2

 ساعة ؟ 42ماذا يحدث للعضالت للحيوان الميت بعد  \س 

 تبدأ الخالٌا واالنسجة بالتحلل وال ٌمكن لأللٌاف العضلٌة أن تبقى منقبضة             

 قىة العضالث الهيكليت : 

 علل لما ٌأتً :

 العضالت. ت فً بناءال تنمو أجسام بعض الناس مثل أجسام أبطال كمال األجسام مهما بذلوا من محاوال -1
وزٌه لذ ٌىْٛ ػذاء ٘ٛ األعشع فً اٌغببلبث اٌمصٍشة، ٌٚىٕٗ ٌصً إٌى اإلػٍبء عشٌؼب فً عببق اٌّغبفبث اٌطٌٍٛت. ِب  -2

 عبب ٘زا االختالف؟

 :  ٌشخغ اٌغبب فً اٌحبٌتٍٓ  
        ت اٌبطٍئت االٔمببض إٌى األٌٍبف اٌؼعٍٍت عشٌؼت االٔمببض؛ إٌى ٔغبت األٌٍبف اٌؼعٍٍ                                      

 .حٍث ٌٛخذ وال إٌٛػٍٓ ِٓ األٌٍبف فً وً إٔغبْ                                                        

 العضالث البطيئت االنقببض :

 تمبَٚ اإلػٍبء أوثش ِٓ أٌٍبف اٌؼعالث اٌغشٌؼت االٔمببض -

 ٌتٛافش اٌىثٍش ِٓ اٌٍّتٛوٛٔذسٌب فً اٌٍٍف اٌؼعًٍ اٌبطًء االٔمببض ٌٍمٍبَ بؼٍٍّت اٌتٕفظ اٌخٍٛي .   -

 ٍّٛخٍٛبٍٓ ٌْٛ اٌؼعٍت داوًٕبٌٙدؼً اٌ -

 العضالث السريعت االنقببض :

 تصً إٌى حبٌت اإلػٍبء بغٌٙٛت، ٌىٕٙب تٛفش لٛة وبٍشة ٌٍحشوت اٌمصٍشة اٌغشٌؼت.  -

 ٍّٛخٍٛبٌٍٓٙٚىْٛ ٌْٛ ٘زٖ اٌؼعالث فبتحب؛ ألٔٙب تحتٛي اٌمًٍٍ ِٓ اٌ -

 ٍِحٛظت 

 ٚاٌبطًء. تحٛي غبٌبٍت اٌؼعالث اٌٍٙىٍٍت خٍٍطب ِٓ اٌؼعالث راث االٔمببض اٌغشٌغ -1
 ٚتحذد ٔغبت ٘زا اٌخٍٍػ ٚساثٍب. -2
ئت إٌى األٌٍبف اٌغشٌؼت االٔمببض ِشتفؼت خذا، ٌىْٛ اٌشخص ػذاء ِحتّال ٚػٕذِب تىْٛ ٔغبت األٌٍبف اٌبطٍ  -3

 فً عببق اٌعبحٍت.
 أِب سافؼٛ األثمبي فٍذٌُٙ ٔغبت ػبٌٍت ِٓ األٌٍبف اٌغشٌؼت االٔمببض.  -4

 ٚػبدة ِب تىْٛ ػعالث غبٌبٍت إٌبط بٍٓ ٘بتٍٓ اٌحبٌتٍٓ. -5

 

 



 لبسْ فً خذٚي بٍٓ اٌؼعالث عشٌؼت االٔمببض ٚاٌؼعالث بطٍئت االٔمببض ؟ 

 

 أٚخٗ اٌّمبسٔت

 

 اٌؼعٍت اٌبطٍئت االٔمببض

 

 اٌؼعٍت عشٌؼت االٔمببض

 

 االٔمببضعشػت 

 
 بطٍئت

 
 عشٌؼت

 

 لذسة اٌتحًّ

 
 لذسة تحًّ اوبش ِٓ عشٌؼت االٔمببض

 
 لذسة تحًّ الً ِٓ بطٍئت االٔمببض

 

 بٌت اإلػٍبءاإلصببت بح

 
 تمبَٚ االػٍبء

 
 ٌالػٍبء بغٌٙٛت تصً

 

 ٔٛع اٌتٕفظ اٌغبٌب

 
 ػٍٍّت اٌتٕفظ اٌخٍٛي

 
 اٌتٕفظ اٌال٘ٛائً

 سفغ االثمبي  عببق اٌذسخبث  ِثبي 

 

 ػذد اٌٍّتٛوٕذسٌب

 
 ٌٚضداد ِغ اٌتّبسٌٓ ػذد وبٍش 

 
 لٍت اٌٍّتٛوٕذسٌب

 

 خضئ اٌٍّٛخٍٛبٍٓ

 
 ٘ٛ خضئ اٌتٕفظ ٌٚتٛاخذ بىثشة

 
 لًٍٍ ِٓ اٌٍّٛخٍٛبٍٓ

 

 ٌْٛ اٌؼعٍت

 
 اوٕبد

 
 فبتحب

 

 

 


