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 إلى التاسع األول الواجب المنزليأسئلة منتقاة متعلقة بعلم األحياء من 

 مراجعة المبادئ:

A. 

عقار دوائي هو الليزينوبريل، يُباع تحت االسمين التجاريين برينيفيل )ميرك( أو زيستريل )أسترازينيكا(، 

 قصور القلب.صغير يُستعمل لمعالجة الضغط الدموي العالي أو 

اج األنجيوتنسين؛ الذي يُسبب التقلص الوعائي )تضيق األوعية الدموية( ويزيد من ضغط يعمل بتثبيط إنت

 الدم.

. وما %10.4، ونتروجين %7.7، وهيدروجين %62.2لليزينوبريل التركيب الحجمي المئوي: كربون 

 تبقى أكسجين. ما الصيغة التجريبية لليزينوبريل؟

 

B. 

تقالب المؤكسج(، تحول أجسامكم الطاقة المختزنة في الروابط )أو االس التنفس الخلويعبر عملية تدعى 

الجزيئية للسكر )مثل الغلوكوز( إلى نوع من الطاقة يُستخدم مباشرة من خالياكم. تفاعل االستقالب 

 المؤكسج للغلوكوز:

  

 ( في التفاعل؟غرام من الغلوكوز، كم الكتلة المطلوبة من جزيء األكسجين ) 350لتؤكسد أجسامكم 

 

 العالم الكمومي:

C. 

على اصطناع النقاط الكمومية وتطبيقها، البلورات  "MIT"باوندي في معهد "تركز األبحاث في مختبر 

المتألقة نصف الناقلة. تصدر النقطة الكمومية الملونة باألخضر في المحاضرة الثالثة فوتونات ذات أطوال 

 رة.ادالفوتونات الص نانو متر. احسب تردد 535موجية قدرها 
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D. 

صنف من الجزيئات العضوية تساعد االصطناع الضوئي. تزيد هذه الجزيئات العضوية هو الكاروتينات 

مول من اللون األزرق  1الطاقة المنتجة عن طريق السماح بامتصاص اللون األزرق. احسب الطاقة في 

 نانو متر. 455ذي طول الموجة 

 

E. 

ألقة المعروفة بالفلوروفور)الواسمات( استخداماً واسعاً من قبل الكيميائيين وعلماء تُستخدم الجزيئات المت

. في أحد تطبيقاتها RNA الـو DNA الـاألحياء لدراسة الجزيئات ضمن الخلية، التي تشمل البروتينات و

صق الواسمات بجزيء حيوي تحت الدراسة وتُستخدم لتصوير موقع هذا الجزيء تاألكثر وضوحاً، تل

الحيوي في الخلية. تتضمن عملية التصوير التألقي إثارة جزيء واسم بفوتون ذي طاقة، مما ينتج حالة 

 نانو ثانية( تُتبع بإطالق فوتون ذي طاقة ثانية أقل. 10-1مثارة موجزة )خالل 

ا عالقة باالستعمار الورمي )االنتشار(. اعتماداً على دراسات سابقة، تفترض تخيل أنك تدرس بروتيناً ذ

أن البروتين يتوّضع في نوى الخاليا الورمية. لتُحدد الموقع ضمن الخلوي للبروتين، يُوسم بواسم يمكن 

 نانو متر. 674و 620إثارته بضوء في المجال بين 

ثارة. ينتج الليزر حزمة ضوئية طاقة فوتوناتها لإل نيون-هيليومُجهز مجهر المخبر التألقي بليزر 

 ثانية(. \واط )جول  13جول وكثافة تُقدر بـ  

(a احسب طول موجة الضوء المصدر من ليزر هيليوم )– .نيون 

(b هل لليزر هيليوم )– نيون طاقة كافية إلثارة الواسم الخاص بك )هل يقع في مجال اإلثارة(؟ 

(cاحسب عدد ا ).لفوتونات الُمصدرة من الليزر في الثانية 

 

F. 

نوع من المعالجات اإلشعاعية تُستخدم لتقليص األورام باستهداف الخاليا السرطانية هو المعالجة الفوتونية 

وتحفيز الموت الخلوي. تنتج الكتلة النسبية  DNA الـ ( وتدميرببروتونات عالية الطاقة )ذرات 

ً أقل للنسج  Xالهيدروجين بالمقارنة مع أشعة  اتأليونالكبيرة  تبعثراً أقل في النسيج، مما يعني تخريبا

الطبيعية المحيطة بالورم الهدف. إذا أنتج مسّرع البروتونات حزمة من البروتونات 

 ، ما طول موجة البروتونات؟(  بسرعة متوسطها )

 


