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 في علم األحياء أمثلة

 عشرسادسة أمثلة المحاضرة ال 1

 

 تحديد التهجين في الجزيئات المعقّدة

لمحاضرة الخامسة عشرة؛ لنقاش مفّصل حول المدارات الهجينة، والصفحة ل الدراسية ةللمذكرنظر ا

لمحاضرة السادسة عشرة؛ لفكرة عامة عن توقّع تهجين الذرات التي ل الدراسية ةالمذكراألولى من 

 .pو  sتحوي إلكترونات 

 ة في جزيء ما:لتحديد التهجين لذرة معطا

 المدارات الهجينة. ددعأزواج منفردة( =  ددعالذرات المرتبطة( + ) ددع)

  -مدارات هجينة 4  ،   -مدارات هجينة 3 ، –مداران هجينان

ات تُهّجتتن التتذر ال، اقستتاالستتتثناء: التتذرات الطرفيتتة المرتبطتتة فرافطتتة مفتتردة، ففتتي محاضتترات هتتذا الم

 الطرفية المرتبطة فرافطة مفردة.

 لمااااذكرة الدراساااايةا( فااااي الصاااافحة األولااااى ماااان 1المثااااال 

لمحاضاارة السادسااة عشاارةف تعااّرت علااى التهجااين والشااكل ل

 (.Cالهندسي للذرات في حمض األسكوربيك )فيتامين 

 :Cعّرف التهجين والشكل الهندسي لكل من ذرات 

:     ،: 

:     ،: 

:     ،: 

 

 

 (، وسّم المدارات الهجينة أو الذرية التي تشّكل الروافط اآلتية:σأو  πحدّد التناظر )

 :dلكرفون افالمرتبطة      :bلكرفون فاالمرتبطة 

:      : 

     

    : 

: 
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 فCبعض الحقائق المهّمة عن فيتامين 

  ينشط فيتامينC شبه فيتامين ت يفي الجسم شاردةَ أسكورفات، وهE مضاد أكسدة. افكونه 

  فيتامينC  عامل مساعد لألنزيم، مما يعني أن ارتباطه مطلوب لعمل فعض األنزيمتات، وال ستيما

ضيف مجموعات الهيدروكسيل إلى الكوالجين، مما يسمح فتشكيل حلقة الكتوالجين الثثييتة التي تُ 

بم فمتا أن الكتوالجين هتو  C)الموّضحة في الصتورة(، ومتن الواضتح أن فيتتامين  جتزيء مهتم جتدّا

لألنستتتتتتجة الضتتتتتتامة، والع تتتتتتا ،  يالمكتتتتتتّون الر يستتتتتت

 والغضاريف، واألوتار، واألسنان... إلخ.

 

 ين يُسبب نقص فيتامC  مرض األستقرفوط التذي يرفطته

 – 1500كثيتتترون فالستتتفر فتتتالقوارب متتتا فتتتين عتتتامي 

، وتتضمن الم اهر السريرية: لثة متهيجة، وفقتد 1700

ب متتن األلشتتية المماطيتتة، ممتتا يتت دي إلتتى  أستتنان، ونزفتتا

 في تشكيل الكوالجين(. Cالموت )الذي يعطي األهمية لدور فيتامين 

 بوطفنظرة تاريخية عن مرض األسقر

  قبل الميثد. 400أول من وصف م اهر مرض األسقرفوط عا   "أفقراط"كان 

  ب متع تطتّور تقنيتات ب وفجأة في القرنين الرافع عشر والمامس عشر تزامنتا شاع المرض سريعا

السفن التي سمحت فرحثت أطول، أطقم سفن كاملة فُقدت فستبب األستقرفوط، وطفتت ستفنهم 

م إذ 1522 – 1519حتول العتالم متا فتين عتامي  "متاجثن"رحلتة فارلة في البحر، متن مثتل 

متن طاقمته فستبب هتذا المترض )تُستتثنى هتذو المعلومتة متن درو  متدار   %90خسر فيها 

 األطفال عن المكتشفين!(.

   فقتد عتال  1747أول دراسة سريرية مضبوطة مسجلة لعثج مرض األسقرفوط. كانت عا ،

لتى ستفينته، وذلتا فاستتمدا : عصتير الليمتون، أو رجتاالب عتانوا متن المترض ع "جيمس ليند"

ب متن  جعة الزنجبيل، أو متاء البحتر، أو المتل، أو حمتض الكبريتت الممفتف، وقتد ُشتفي ستريعا

 .Cُعول  فعصير الليمون الغني ففيتامين 
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  تُصنّع مع م الحيوانات فيتامينC  ب، وال داعي للقلق علتى القطتط والكتثب ب ذاتيّا ب حيويّا تصنيعا

، فتي حتين تفتقتد فعتض األنتواع موريتة التصتنيع الحيتوي، ومتن أهمهتا: Cفيتتامين  متن نقتص

 الر يسات )من ضمنها البشر(، والمنازير الغينية.

 أجوبة المثال في الصفف

 :Cعّرف التهجين والشكل الهندسي لكل من ذرات 

 )مستٍو يثيي الزوايا( : ،   )رفاعي الوجوو( : 

 )مستٍو يثيي الزوايا( : ،   )رفاعي الوجوو( :

 )مستٍو يثيي الزوايا( : ،   )رفاعي الوجوو( :

 هجينة أو الذرية التي تشّكل الروافط اآلتية:(، وسّم المدارات الσأو  πحدّد التناظر )

 :dالمرتبطة إلى الكرفون     :bالمرتبطة إلى الكرفون 

    

    

    

    

 أكسدة الغلوكوز / استغالل الطاقة من النبات

لمحاضرة السادسة عشرةم الستمدا  متوسطات ل لمذكرة الدراسيةان الثالثة والرافعة من يلصفحتل ن را

 .إلجماليةاإنتالبيات الروافط لحساب إنتالبية تفاعل أكسدة الغلوكوز 

 ألكسدة الغلوكوزف

  

 لحرارةَ.ل، التفاعل ناشٌر اب سالبم إذ 
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 لمحاضرة السادسة عشرةفل لمذكرة الدراسيةافحة الثالثة من ( في الص2المثال 

 أكسدة الغلوكوز

كسجينتحّول النباتات ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى سكر )غلوكوز( وأ  

 تتطلب هذه العملية طاقة. -

 نأكل النباتات لنحصل على الطاقة المخّزنة في جزيئات الغلوكوز. -

 ، فنؤكسد الغلوكوز لنحصل على الطاقة المخّزنة.التفاعلنقوم بعكس  -

 

 ATPنخّزن هذه الطاقة على شكل 


