
 اإلنسانعضالت 
 

اإلجابة أمام (  √ضع عالمة ) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بو :ولالسؤال األ
    -: الصحيحة

 :واحدة مما يلي ليست من خصائص خاليا العضالت الهيكلية   -1
   إرادية )   (          بها نواة واحدة)   (       طويلة و أسطوانية)   (               مخّططة)   (   

 

 :ُتشبه العضالت القلبية العضالت الملساء بأنها  -2
 مغزلية الشكل )    (           ال إرادية)    (                 مخّططة )    (    بها نواة أو نواتين )    (   
 

 : يطة أثناء الراحة ُيعرف هذا االنقباض بــــعندما تكون العضالت الهيكلية منقبضة بدرجة بس -3
 الوهن العضلي  )    (      التوتر العضلي)    (           الشد العضلي)    (        الجهد العضلي)    (   

 

  : واحد مما يلي ال يحدث عند االنقباض العضلي -4
 من بعضها  Zرب خطوط تتقا)    (                عن بعضها     Zتتباعد خطوط )    (   
  تزداد شّدة التوتر العضلي )    (        تنزلق خيوط األكتين فوق خيوط الميوسين)    (   
 

 :عند بسط المرفق يحدث ما يلي  -5
        تنقبض العضلة القابضة و تنبسط العضلة الباسطة .)    (   
                 تنبسط العضلة القابضة و تنقبض العضلة الباسطة . )    (  
            تنقبض العضلتان القابضة و الباسطة معًا .)    (   
   تنبسط العضلتان القابضة و الباسطة معًا .(   )    
 

  :جديد مع الجسور العرضية يؤدي إلى  ATPارتباط  -6
           انفصال الجسور العرضية للميوسين عن األكتين .)    (   
               الجسور العرضية للميوسين باألكتين .ارتباط )    (   
 . 045دوران الجسور العرضية بزاوية  )    (  
   جميع ما سبق صحيح . )    (  
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 :يف العضلي يحدث ما يلي لعند زوال المنبه و عودة استقطاب ال -7
ر أيونات الكالسيوم من مخازن الكالسيوم .)    (            يتوّقف تحرُّ
   تعود أيونات الكالسيوم المحّررة إلى مخازنها .(    )   
      يلتف التروبوميوزين على مناطق االرتباط لألكتين .)    (   
  جميع ما سبق صحيح .)    (   
 تستهلك كل دورة انقباض عضلي : -8

    )    ( 1 ATP              )    (2 ATP              )    (  3 ATP            (     )4 ATP  
 

 :في االنقباض العضلي من أجل  ATPتحتاج العضلة إلى الــ  -9
 انثناء الجسور العرضية للميوسين .   (     )    
 فصل االرتباط بين الجسور العرضية للميوسين و األكتين . )    (    

 إعادة ضخ أيونات الكالسيوم إلى مخازن الكالسيوم بالنقل النشط . )    (    
  جميع ما سبق صحيح . )    (    

  :حالة اإلجهاد العضلي تنتج من  – 10
 .  المشاكل العصبية)    (          . تراكم حمض الالكتيك في العضالت)    (     
 .غياب النبضات العصبية )    (                .  الشد العضلي الزائد عن الحد)    (     

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

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

 اإلجابة العبارة م
  ، و تحتوي على نواة واحدة .العضلة الهيكلية إرادية الحركة ، مغزلية الشكل  1
  تتألف العضلة الهيكلية من ألياف عضلية في شكل حزم . 2
  توجد العضالت الملساء في جدران األعضاء الجوفاء مثل المعدة و األوعية الدموية . 3
  العضالت الملساء تخضع للتحكُّم المباشر للجهاز العصبي المركزي . 4
  صر خيوط الميوسين و تزداد خيوط األكتين طواًل .أثناء االنقباض العضلي تق 5
  ة .ثناء انقباض العضل أارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتاً  ةصل هو نقطاأل 6

 ، تقترب زاوية االرتباط بين رأس الميوسين  ATPعندما تتحّرر الطاقة من جزيء الــ  7
 . 045و األكتين إلى نحو 

 

  كلية أقل زمنيًا من فترة انقباضها .فترة انبساط العضلة الهي 8
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  . تلعضالل الشاق اإلجهاد عن ةيضلالع اتالتشنج تنتج 9
  تتكّون الخيوط السميكة في اللييف العضلي من مادة بروتينية ُتسّمى األكتين . 10
  ترتبط أيونات الكالسيوم الُمحّررة ببروتين التروبوميوزين عند االنقباض العضلي . 11
  بعد الموت التيبُّس . ATPج عن توقُّف تغذية العضلة بالـــ ينت 12
  في سيتوبالزم األلياف العضلية . ATPجهد العضلي ينتج عندما تقل نسبة الـــ ال 13
  اإلصابة بالوهن العضلي الوبيل ترجع لفشل اإلشارات العصبية في جعل العضالت تنقبض. 14

 -سم أو املصطلح العلمى الذى تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :: أكتب بني القوسني اإل ثالثالسؤال ال
 

 المصطلح العلمي العبارة م
  نسيج عضلي ُمخطط ُمثّبت بعظام الهيكل العظمي. 1
  .عضالت الإرادية غير مخططة توجد في جدران األعضاء الجوفاء  2
  صبي المركزي.عضالت مخططة لكنها التخضع للتحكم المباشر للجهاز الع 3
  نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتًا أثناء انقباض العضلة. 4
  نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يتحّرك نتيجة انقباض العضلة . 5
  العضلة التي ُتسّبب ثني المفصل .   6
  العضلة التي ُتسّبب بسط أو تمدُّد المفصل على استقامته . 7
  ت الهيكلية بدرجة بسيطة في وقت الراحة .انقباض العضال 8
  تراكيب صغيرة تتكون منها األلياف العضلية. 9
  العضلية. منها الخيوط السميكة في اللييفاتمادة بروتينية تتكون  10
  مادة بروتينية تتكون منها الخيوط الرفيعة في اللييفات العضلية . 11
  لى طول الليف العضلي .  وحدات تترتب فيها الخيوط العضلية ع 12
  مناطق تفصل بين القطع العضلية بعضها البعض. 13

14 
نظرية ُتوّضح اّن العضلة تنقبض عندما تنزلق خيوط األكتين الرفيعة في الليف 

 العضلي فوق خيوط الميوسين السميكة .
 

  نقطة االتصال بين النهاية المحورية للخلية العصبية والليف العضلي . 15

  .مادة ُتحّررها الشبكة السركوبالزمية الداخلية ، و ترتبط ببروتينات التروبونين 16

  بعد الموت. ATPحالة ُتصيب العضلة عند توقُّف تغذيتها بالـــ  17
 ، نتيجة هبوط تحت تأثير المؤثرات عدم ُقدرة األلياف العضلية على االنقباض  18
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 في العضالت. ATPُمعّدل الـــ 
  ابة العضلة الهيكلية الستثارة واحدة أو نبضة عصبية واحدة فاعلة.استج 19

20 
الوقت الذي تقوم فيه اإلشارات الكهربائية بالتجوُّل على طول غشاء الليف 

العضلي و عبر االنغمادات الغشائية ، حتى تصل إلى الشبكة السركوبالزمية 
 و ُتؤدي إلى خروج أيونات الكالسيوم منها.

 

21 
زدياد التوتر العضلي ، أي الفترة التي تقوم الجسور العرضية للميوزين مرحلة ا

 مع خيوط األكتين باالنثناءات من أجل انزالق خيوط األكتين على الميوزين .
 

22 
مرحلة انخفاض التوتر العضلي عندما يعود الليف العضلي إلى طوله 

 األساسي.
 

     مة الذروة و ُيمّثل شدة التوتر العضلي . يق 23
  حالة مرضية ُتصيب العضالت نتيجة اإلجهاد الشاق لها . 24

25 
ُتصاب العضالت يجة الشد العضلي الزائد و حالة مرضية ُتصيب العضالت نت

 بتمزُّق و نزف دموي.
 

26 
حالة مرضية ُتصيب العضالت نتيجة فشل اإلشارات العصبية في جعل 

 العضالت تنقبض.
 

27 
بضعف و تعب شديد في العضالت بسبب  مرض يشعر الشخص المصاب

 فشل اإلشارات العصبية في جعل العضالت تنقبض .
 

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

 
 

 -: ( ب اجملموعة )عبارات ( ما يناسبها من  أ خرت من اجملموعة )السؤال الرابع : ا

 
 

 ( ب )المجموعة  المناسب الرقم ( أ )المجموعة  م

  الملساء العضلة 1
طة وتخضع للتنبيه مخطّ  ، ة وأسطوانية الشكللخاليا طوي
 .  العصبي

  العضلة الهيكلية 2
ال يتحكم بها  و نواتان و، تحتوي على نواة أخاليا مخططة 

 . الجهاز العصبي المركزي

دران األعضاء الجوفاء توجد في ج، خاليا مغزلية الشكل   العضلة القلبية 3
 . رادياً وتتحرك ال إ
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  دخالاإل 4
 نبساط  عند اال تماماً  عدم ارتخاء العضالت الهيكلية

 . انقباضها بدرجة بسيطة و

  األصل 5
رتباط الوتر بالعظم الذي يتحرك عند انقباض نقطة ا

 العضلة.

رتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتا عند انقباض نقطة ا  التوتر العضلي 6
 العضلة.

 
 ( ب )المجموعة  المناسب مالرق ( أ )المجموعة  م
 خيط بروتيني سميك يحتوي على جسور عرضية .  األكتين 1
 خيط بروتيني رفيع يحتوي على تروبونين وتروبوميوزين  الميوسين 2

يحتوي على خيوط سميكة وأخرى رفيعة تنفصل عن   السركومير 3
 Zبعضها البعض بواسطة خط 

 
 ( ب )موعة المج المناسب الرقم ( أ )المجموعة  م

كتيك على العضالت بمعدل اليحدث بسبب تراكم حمض ال  الوهن العضلي الوبيل 1
 أكبر من التخلص منه.

نقباض تحت وعدم قدرة العضلة على اإل ATPهبوط معدل   الجهد العضلي 2
 تأثير المؤثرات.

شارات العصبية في جعل العضالت تنقبض مع فشل اإل  ةالعضلي اتالتشنج 3
  بضعف وتعب شديدين.الشعور 

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

 فراغات كل عبارة من العبارات التالية : أكمل السؤال اخلامس:

 و ............. .......الت هي ............ و .......يحتوي جسم اإلنسان على ثالثة أنواع من العض -1
 ثّبت بعظام الهيكل العظمي ......................... هي نسيج عضلي مخّطط مُ  -2
 ........................ مسؤولة عن الحركات اإلرادية . -3
 .متبادلة مع أشرطة داكنة..... الحتوائها على أشرطة فاتحة ........بــــ .........العضالت الهيكلية ُتسّمى  -4
 ........وي على الكثير من .............ت.. الحجم و تحت الهيكلية بأنها ............تتمّيز خاليا العضال -5

 و يتراوح طولها بين مّليمتر واحد و حوالي ...............    
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 للخلية العضلية الملساء شكل ....................... و تحتوي على ................ واحدة . -6
 و ............. .........و ..... جدران األعضاء الجوفاء مثل .............توجد العضالت الملساء في  -7
 ُتسّمى العضالت الملساء بالعضالت ............................ أو العضالت ........................ -8
 توجد العضالت القلبية في ........................ -9

 ................العضالت القلبية ال تخضع للتحكُّم المباشر للجهاز .................. -10
 تنفصل القطع العضلية عن بعضها بمناطق ُتسّمى ................................. -11
 تعمل خيوط الميوزين و خيوط األكتين على إنتاج ................ التي ُتسّبب انقباض العضلة . -12
 عندما تنزلق خيوط ................. تُفّسر نظرية الخيوط المنزلقة لالنقباض العضلي أّن العضلة تنقبض -13

 في اللييف العضلي فوق خيوط ...........................     
 نقطة االتصال بين النهاية المحورية لخلية عصبية و الليف العضلي ُتسّمى ............................ -14
  إزاحة بروتين .................. عن األكتين ارتباط أيونات الكالسيوم ببروتينات التروبونين ُيؤّدي إلى  -15

 لُتصبح منطقة االرتباط مع خيوط الميوزين منطقة ظاهرة .      
    بعد ارتباط أيونات الكالسيوم مع التروبونين ، ُتصبح خيوط األكتين قادرة على أن تتفاعل مع  -16

      ........................................ 
 ، تقترب زاوية االرتباط بين الجسور العرضية للميوسين  ATPجزيء الـــ تحّرر الطاقة من عندما ت -17

 أي ..................................... 045و األكتين إلى نحو       
 أحدهما من اآلخر. Z.... خّطا ....... طول القطعة العضلية و .........عند انقباض العضلة ......... -18
 تاج عمليتا الفصل و إعادة االرتباط للجسور العرضية للميوسين مع األكتين إلى استهالك ............تح -19

 . ATPمن الـــ       
 ................... هي استجابة العضلة الهيكلية الستثارة عصبية واحدة فاعلة . -20
 ..حمض الالكتيك ناتج لعملية التنفس الخلوي .................. -21
 عند عدم وصول النبضات العصبية إلى العضالت يؤدي إلى ضعفها و ُيسّبب اإلصابة بمرض   -22

      ............................ 
 العناصر المعدنية التي تحتاج لها عضالت جسم اإلنسان هي ................... و .................. -23

      ************************************** 
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 -: علل ملا يلى تعليالً علميًا صحيحًا : السؤال السادس
 ُتسمى العضالت الهيكلية بالعضالت المخططة.  -1

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

 ُتسمى خاليا العضالت الهيكلية باأللياف العضلية . -2
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 ُتحدث العضلة الهيكلية الحركة عند المفاصل . -3

........................................................................................................... 
 اإلرادية و العضالت غير المخططة .ُتسمى العضالت الملساء بالعضالت غير  -4

...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 ضالت القلبية بين صفات العضالت الهيكلية و العضالت الملساء.تجمع الع -5

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

 خيوط األكتين قادرة على أن تتفاعل مع الجسور العرضية للميوزين في الليف العضلي . -6
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
ر أيونات الكالسيوم من مخازن الكالسيوم في الشبكة السركوبالزمية الداخلية . -7  تحرُّ

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

 حدوث التخشب الموتي أو التيبس بعد الموت .  -8
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 .  ATPتحتاج العضلة إلى طاقة الــ  -9

........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
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 ضرورة الحرص على تسخين العضالت و شّدها قبل ممارسة التمارين الرياضية . -10
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 أهمية التنوُّع في التمرينات الرياضية . -11

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

******************************* 
         -:ما أهمية كل مما يلي :  سابعالسؤال ال

 : العضالت الملساء -1
 ......................................................... -...........................       ب................... -أ      

 .............................................. -ج
 العضلة الباسطة : -2
 
 
 العضلة الُمثنية ) القابضة ( : -3
 
 
 التوتُّر العضلي : -4
 
 
 الهيكلية :خيوط الميوزين و خيوط األكتين في العضالت  -5
 
 
 التشابك العصبي : -6
 
 
 للعضالت : ATPجزيئات الــ  -7
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           -: قارن بإكمال اجلدول التايل حسب املطلوب علمياً :  الثامنالسؤال 
 

 العضالت القلبية العضالت الملساء العضالت الهيكلية أوجه المقارنة
خضوعها 

 لإلرادة
   

    ألنوية عدد ا

    صفة التخطيط

 مكان وجودها
 
 
 

  

 

 العضلة المنبسطة  العضلة المنقبضة  أوجه المقارنة 
ما يحدث لألكتين 

 و الميوسين
  

   Zخطوط 
طول القطعة 

 العضلية 
  

 

 الجهد العضلي  التوتر العضلي  وجه المقارنة 
  المفهوم 

 
 

 

******************************* 
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 -: ادرس األشكال التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها : تاسعالؤال الس  
 
 

 والمطلوب: ............... الشكل الذي أمامك ُيمّثل العضلة -1

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

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

 ============================ 
 

 .................العضلة الشكل الذي أمامك ُيمّثل  -2

 ..............( يمثل .......... 1قم ) التركيب ر  -

 

=================================== 

 والمطلوب: .......... الشكل الذي أمامك ُيمّثل العضلة -3

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

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

================================== 
 : الشكل الذي أمامك ُيمّثل انقباض و انبساط المرفق. و المطلوب -4

 ( ُيمّثل ............................. 1التركيب رقم )  -

 ..........( ُيمّثل ................... 2التركيب رقم )  -

 ( ُيمّثل ........................... 3التركيب رقم )  -

 

================================== 

 

 

 (2 ) 

 (1 ) 

 (3 ) 

 (1 ) 

 (2 )  

 (2 ) 

 (1 ) 

 

 (1 ) 
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 الشكل الذي أمامك ُيمّثل تركيب العضالت الهيكلية. و المطلوب: -5

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

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

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

 ( يمثل ......................... 4التركيب رقم )  -

 حّدد على الشكل المقابل موقع كل من :  -

 التروبوميوزين    –التروبونين   

================================ 
 المطلوب: الشكل المقابل ُيمّثل االنقباض العضلي و -6

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

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

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

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

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

 ( ُيمّثل خلية عصبية ...................... 1الشكل رقم )  -

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

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

 
================================ 

 (1 ) 

 (2 ) 

 (3 ) 

 (1  ) 

 (2  ) 

 

 (4  ) 

 

 (3  ) 

 (1  ) 
 (2  )  (3  ) 

 (  ب)  ) أ ( 
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 الشكل المقابل يمثل تركيب الليف العضلي و المطلوب : -8

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

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

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

 

 رتب األشكال التالية لتوّضح االنقباض العضلي :  -9

  

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني الموجود أمامك ُيوّضح التغيرات في التوتر العضلي لليف عضلي عند استقباله نبضة  -10
 عصبية واحدة . والمطلوب ما المقصود بالفترات التالية و الموجودة على الشكل التالي :

 :............................................. ABنة الفترة الكام -أ
  ................................................................ 
  ................................................................ 
 :............................................ BCفترة االنقباض   -ب
  ................................................................  
  ................................................................ 
 :........................................ CDفترة االنبساط  -ج
 ......................................................................................................... 

 (3  ) 

 (1  ) 

 (2  ) 

) ....... ( ) ....... ( ) ....... ( 

) ....... ( ) ....... ( ) ....... ( 
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:  aاالرتفاع  -د
...........................................................................................................

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

****************************** 
 -بكل مما يلي : علمياً  : ما املقصود السؤال العاشر

 :  العضلة الباسطة -1
 
 :  العضلة القابضة ) الُمثنية ( -2 
 
 :  التوتر العضلي -3 
 
 :  القطع العضلية -4
 
 :  اض العضلينظرية الخيوط المنزلقة لالنقب -5
 
 :  التشابك العصبي -6
 :  التخشُّب الموتي ) التيبُّس ( -7
 
 :هد العضلي الج -8
 
 :  النبضة العضلية  -9
 

 :  التشنُّجات العضلية – 10
 

 اإلجهاد العضلي : -11
 

 مرض الوهن العضلي الوبيل : -12
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 يف كل حالة من احلاالت التالية :ماذا حيدث  : عشر السؤال احلادي
 وصول اإلشارات الكهربائية إلى مقربة من مخازن الكالسيوم في الشبكة السركوبالزمية الداخلية .  (1

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

 ارتباط أيونات الكالسيوم ببروتينات التروبونين على خيوط األكتين . (2
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 المرتبط مع كل جسر عرضي من خيوط الميوزين .   ATPتحرر الطاقة من جزيء الــــ  (3

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

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

........................................................................................................... 
 . ATPعند توقف تغذية العضلة بالــــ  (5

........................................................................................................... 
 . عند زوال المنّبه و عودة استقطاب غشاء الليف العضلي (6

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

 عندما ُتستخدم العضلة لوقت طويل و تكون منقبضة . (7
........................................................................................................... 

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

 في العضالت . ATPهبوط ُمعّدل الـــــ  (8
...........................................................................................................

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

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

 


