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 كلية التربية( -جامعة بنها                                                        الفرقة:  الثالثة ) اساسى علوم

 فيزياء حيويةقسم الفيزياء                                                            المادة:   –كلية العلوم 

 الزمن: ساعتان                                                                              التاريخ: 

 انفرقخ انثبنثخ اسبسى عهىوًَىرج اجبثخ ايزحبٌ 

 اسزبر انًبدح/ اد. سًيرح يحًذ سالو

 يقرر يشزرك

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

 اجبثخ انسؤال االول:

 اكًهى يع انشرح وانرسى كهًب ايكٍ:         

 يثير ، اسزجبثخ ، ويعبدالد وقىاَييٍ …  يزىْٛ ِٓإٌظبَ اٌجيٛفيشيبئٝ  -1

ارسبد االٚوسديٓ ِغ ٔٛارح ٘ضُ رشززن فٝ خٛاص ِشززوخ ٘ٝ  . خّيغ اٌخاليب اٌسيخ -2

اٌطؼبَ ٚأطالق اٌطبلخ اٌزٝ رسزخذَ فٝ اٌؼٍّيبد اٌسيٛيخ ٌٍخٍيخ، خّيغ اٌخاليب رزخٍض ِٓ 

، ػٕذ ِٛد خشء ِٓ اٌخاليب رسزطيغ  ٌىٍٝاإٌفبيبد فٝ اٌّٛائغ خبرج اٌخٍيخ ثُ ػٓ طزيك 

 .خذيذح اٌخاليب اٌّزجميخ اػبدح رىٛيٓ خاليب

...اِب ٔٛاح اٌخٍيخ رمَٛ  ...داخههبو خبرج انخهيخ..زٛخيٗ ٚاٌسيطزح ثيٓ يمَٛ غشبء اٌخٍيخ ثبٌ -3

 انعًهيبد انحيىيخ نهخهيخ ، وانصفبد انىراثيخاٌزسىُ فٝ ة.

 اٌّٛائغ ثيّٕب .. ...انحفبظ عهى انحبنخ االسزبركيخ.ثمبء االسزمزار ٘ٛ زبٌخ فسيٌٛٛخيخ رؼٕٝ  -4

  ..انذاخهيخ انجيئخرسّٝ... اٌدسُ فٝ اٌسيخ ٌٍخاليب اٌخبرخيخ

... اسزًرار انًزغير.دوٌ انرجىع انى انقيًخ االصهيخ.اٌزغذيخ اٌزخؼيخ اٌّٛخجخ رؤدٜ اٌٝ  -5

رجىع انًزغير انى انقيًخ االصهيخ اواالقزراة ..ثيّٕب اٌزغذيخ اٌزخؼيخ اٌسبٌجخ رؤدٜ اٌٝ...

 . يُهب

..ثيّٕب  .داخم.انقُبِانجروريٍ انًثجذ يٍ  خشء .ِسزمجالد اٌظٛديَٛ رىْٛ ِثجزخ ػٍٝ  -6

  .انقُبِ يثجزخ عهى..جزء انجروريٍ يٍ خبرجِسزمجالد اٌجٛربسيَٛ..

 – اَزقبل سهجى) ثسيط..ػٓ طزيكيزُ  ػجز غشبء اٌخٍيخ اليٛٔبد ٚاٌدشيئبدا أزمبي -7

  وثبنزسهيم( واَزقبل َشط

 يخانجهىدانحيىليبص . يسزخذَ فٝ  ...ٚ .يسزقطت وغير يسزقطتيظٕف اٌٝ... االٌىززٚد -8

 وقيبس ثعض انكًيبد انفيزيبئيخ يثم انًقبويخ وانسعخ 

..  ٚايضب  .جهيكىنيجذ -كهيسزرول -فسفىنيجيذغشبءاٌخٍيخ  يزىْٛ ِٓ دْ٘ٛ  رٕمسُ اٌٝ.. -9

  جهيكىثروريٍ -ثروريٍ طرفى -ثروريٍ يزكبيم..رزىْٛ ِٓثزٚريٕبد 
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اٌسسٝ ، اٌدٙبس اٌؼظجٝ اٌّزوشٜ، اٌدٙبس زىْٛ ِٓ  ر االخٙشحاٌزٕظيّيخثبٌدسُ -01

  ..:اخٙشح اٌضجظ

 اجبثخ انسؤال انثبَى:

 االٔزمبي اٌجسيظ ثُ اسزٕزدٝ ِؼبدٌخ فه

 أنتقال المواد عبر االنتقال البسيط:

يمكن انتقال المواد بالنتشار البسيط خالل جدار الخلية الحية، ويعتمد ذلك على طبيعة الغشاءوابعاد فتحاته  

 بالنسبة لقطر الجزيئات المنتشرة.

، يفصل بينهما غشاء ، بعد مرور فترة Cعند وجود سائلين احدهما ماء واالخر يحتوى على تركيز جزيئات  

وان انحدار  ،  Aيأخذ فى االنتشار تجاه الماء عبر مساحة من الغشاء  dm فإن بعض الجزيئات   dtزمنية 

 فإن :  dc/dxالتركيز مع المسافة 

• dm/dt = - DA dc/dx               (1)                                                          

 وتسمى بمعادلة االنتشار او معادلة فك ، وثابت االنتشار يختلف تبعا لنوع المادة. 

  عندما تكون  الجزيئات من نوع واحد و تتساوى فى الكتلة فإن معادلة االنتشار تصبح: 

                                           Dn/dt = -D A dC/dx                          (2       )        

                                                                                                    وفى حالة وجود غشاء منفذ سمكة     

          d فإن المعادلة تصبح 

                                   Dm/dt = -D/d A(∆C)                                  (5 )                                

 ووحدتها م/ث  Pبنفاذية الغشاء ويرمز لها  D/d  ويعبر عن الكمية 

                                       (6                                )Dm/dt = - PA(∆C)                        

فإن المعادلة  Aومساحة مقطعها L،خالل مذيب داخل قناه طولها  tمن مذاب ينتشر فى زمن  mوعند وجود كتلة 

 M = -DA(∆C)t / L(                    7تصبح:   )

 يمكن وضع قانون االنتشار على الصورة االتية: - ب

                   

 ∆C/L = m/t . 1/ DA 

= 6x10-14/ 10.6x10-10x3.14 (0.014)2 

= 9.2x 10-4 Kg/m 
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 اجبثخ انسؤال انثبنث:

خٙذ اٌدزذ                                                                                                –اٌدٙذ إٌشظ  –: اٌدٙذ اٌسبوٓ أٛاع اٌدٙٛد اٌسيٛيخ 

 : اٌدٙذ إٌشظ  ِٕٚسٕٝ اٌشذح اٌشِٓ  شزذ

يٕشأ ٔزيدخ اثبرح اٌخٍيخ ثدٙذ ِٕبست ٌيسذس اسزدبثخ ٌٍٕسيح ثُ يٕزح إٌجضبد اٌىٙزثيخ اٌزٝ 

رّثً اٌدٙذ إٌشظ. ػٕذ زذٚس االثبرح رفزر لٕبح اٌظٛديَٛ ٚيزذفك اٌظٛديَٛ ِٓ اٌخبرج اٌٝ 

ٍِٝ فٌٛذ رغٍك لٕبح  01اٌذاخٍٛرزغيز اٌمضجيخ ػٍٝ خبٔجٝ اٌدذار اٌٝ اْ يظً اٌدٙذ اٌٝ 

ظٛديَٛ ٚرفزر لٕبح اٌجٛربسيَٛ ٚيزذفك اٌجٛربسيَٛ ِٓ اٌذاخً ٌٍخبرج اٌٝ اْ رؼٛد اٌمطجيخ اٌ

 اٌٝ اٌٛضغ اٌسبوٓ ٚخالي ٘ذٖ اٌؼٍّيخ رزىْٛ ٔجضخ اٌدٙذ إٌشظ.

 ِٕسٕٝ اٌشذح اٌشِٓ:

 وّب ثبٌّذوزح طفسخ ....

 

 


