دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة املعارف

משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ח
מספר השאלון920601 :
גיליון תשובות לפרק הראשון
נספח:

ביולוגיה

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2008
رقم النموذج920601 :
ورقة إجابات للفصل األوّل
ملحق:

البيولوجيا

 2יחידות לימוד
חלק מבחינת  3יחידות לימוד

وحدتان تعليميتان
جزء من امتحان  3وحدات تعليمية

הוראות לנבחן

للممتحن
تعليمات
َ

      

א .משך הבחינה :שעתיים וחצי.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון ( 37.5 — )37.5x1נק'
		 פרק שני

()7.5x3

—  22.5נק'

פרק שלישי ()15x1

—    15נק'

פרק רביעי ()25x1

—    25נק'

    סה"כ —  100נק'
ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان ونصف.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج أربعة فصول.
الفصل األوّل (5x1ر5 - )37ر 37درجة
الفصل الثاني (5x3ر5 - )7ر 		 22درجة
الفصل الثالث ( 15 - )15x1درجة
الفصل الرابع ( 25 - )25x1درجة
املجموع  100 -درجة
				
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

خاصة:
ד .הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
ِ .1
أشر إلى إجاباتك عن البنود الفرعية في
 .1סמן את תשובותיך לתת–שאלות  
الفصل األ ّول ،في ورقة اإلجابات.
בפרק הראשון בגיליון התשובות.
את תשובותיך לשאלות בשלושת הפרקים 		 اكتب إجاباتك عن األسئلة في الفصول
الثالثة األخرى في دفتر االمتحان.
האחרים כתוב במחברת הבחינה.
ّ
ِ
للممتحن
 .2عند إنهاء االمتحان ،سلم
 .2בתום הבחינה מסור לבוחן את מחברת
دفتر االمتحان وورقة اإلجابات.
הבחינה ואת גיליון התשובות.
خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة .كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان!

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

       ב ה צ ל ח ה!

نتم ّنى لك النجاح!
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األسئلة
األول (5ر 37درجة)
الفصل ّ
في هذا الفصل سؤال واحد ،فيه  15سؤا ًال فرعيًا في مواضيع النواة ،א-טו.
أجب عن جميع األسئلة الفرعية .لكلّ إجابة صحيحة عن سؤال فرعي حتصل على 5 -ر 2درجة؛
صحيحا عن  13سؤا ًال فرعيًا على األقلّ  ،حتصل على الدرجات الـ 5ر 37بأكملها.
أجبت
َ
لكن إذا
ً
السؤال 5( 1ر 37درجة)
لكلّ سؤال فرعي معروضة أربع إجابات لالختيار .اختَر اإلجابة األكثر مالءمة.
أشِ ر إلى اإلجابة التي اختَرتها في ورقة اإلجابات على النحو التالي:
مفصلة في ورقة
أشِ ر بِـ  xفي املربّع الذي على يسار رقم اإلجابة التي اختَرتها (انظر تعليمات ّ
اإلجابات).
مثال:
أي مرض ينتقل بواسطة البعوض؟
   נטّ .
الصفر
َّ
.1
 .2احلصبة األملانية
 .3املالريا
 .4السعال
في هذه احلالة تشير إلى إجابتك في ورقة اإلجابات هكذا:
4          x  3           2           1
   נט.

/يتبع في صفحة /3
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من اجلدير االمتناع قدر اإلمكان عن احملو في ورقة اإلجابات .لذلك يوصى ّأو ًال باإلشارة إلى

اإلجابات الصحيحة في منوذج االمتحان نفسه ،وبعد ذلك فقط اإلشارة إليها في ورقة اإلجابات.

أجب عن جميع األسئلة الفرعية א-טו.
א.

في السلسلة الغذائية ،النباتات هي:
 .1مستهلِكة أوّلية.
 .2مستهلِكة ثانوية.
 .3محلِّلة.
 .4منتِجة.

ב.

شخص معافى عادةًَ ،مرِض بمرض تلوّثي.
ما الذي يرجَّ ح أن نجد عنده؟
 .1ازدياد عدد خاليا الدم الحمراء.
 .2ازدياد عدد خاليا الدم البيضاء.
 .3انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء.
		
 .4انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء.

ג.

أي مصدر يُنتِج جسم اإلنسان الطاقة الكيميائية الالزمة له؟
من ّ
 .1من الماء الذي يشربه.
 .2من الحرارة التي يستوعبها من البيئة.
 .3من الموا ّد العضوية التي يأكلها.
 .4من األوكسجين الذي يتنفّسه.

ד.

الضفدع هو حيوان متغيّر درجة الحرارة.
عندما تكون درجة حرارة البيئة  ، 10o Cتكون حرارة جسم الضفدع:
 .1قريبة من  ، 10o Cألنّه ال توجد عند الضفدع آلية ناجعة للحفاظ على حرارة الجسم.
 .2قريبة من  ، 10o Cألنّ آليات االتّزان البدني تحافظ على درجة حرارة تشبه درجة حرارة
البيئة.
 .3قريبة من  ، 37o Cألنّ هذه هي درجة الحرارة المثلى لمعظم اإلنزيمات.
 .4قريبة من  ، 37o Cألنّ الضفدع يبذل طاقة للحفاظ على حرارة جسمه.
/يتبع في صفحة /4
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ה.

خاليا ذات جدار تتواجد عند:
 .1الحشرات والنباتات.
 .2الحشرات والطيور.
 .3البكتيريا والنباتات.
 .4الطيور والثدييات.

ו.

خاصة:
احليوانات والنباتات التي بيت تنميتها على اليابسة عليها مواجهة مشكلة ّ
ما هي هذه املشكلة؟
 .1صعوبة في استيعاب الغذاء من البيئة.
 .2تطاير ماء إلى البيئة.
 .3شِ دَ د ضوء عالية.
 .4االفتراس.

ז.

في اجلهاز الهضمي:
 .1تنتج طاقة متوافرة لنشاط الجسم.
 .2تتفاعل الموا ّد الغذائية مع األوكسجين.
 .3تتحلّل الموا ّد الغذائية إلى وحدات صغيرة.
 .4تُبنى الموا ّد الغذائية الالزمة للجسم.

ח.

جسم اإلنسان هو جسم متعدّ د اخلاليا .حتّى يعمل مثل هذا اجلسم بنجاعة ،هناك حاجة
للتنسيق بني أجزائه.
أحد األجهزة املسؤولة عن هذا التنسيق هو:
 .1الجهاز الهضمي.
 .2الجهاز الهورموني.
 .3جهاز التنفّس.
 .4جهاز الحماية.

		

/يتبع في صفحة /5
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ט.

تعيش في البحر امليّت طحالب من نوع معينّ  ،خالياها عدمية اجلدار.
ماذا يحدث لهذه الطحالب ،لو نقلناها إلى بحيرة طبريا ،التي تركيز األمالح في مياهها أقلّ
بكثير؟
 .1يدخل ماء إلى خاليا الطحالب ،وتنفجر.
وتجف.
ّ
 .2يخرج ماء من خاليا الطحالب،
 .3تدخل أمالح إلى خاليا الطحالب ،وتنفجر.
 .4ال يطرأ تغيّر على خاليا الطحالب.

י.

نقلوا إلى قنينة زجاجية مغلقة نبتة مع التربة التي نمت فيها ،التي تحوي مياهً ا وأمالحً ا معدنية.
ما الذي يجب تزويده من اخلارج لهذه املنظومة مع الوقت ،كي تستم ّر النبتة في العيش فيها؟
 .1أوكسجين.
 .2ضوء.
. CO2 .3
 .4جلوكوز.

יא .يختلف تركيز األمالح داخل الخلية الحيّة عنه خارج الخلية.
يُحفَظ الفرق بني التركيزين أساسً ا بفضل صفات:
 .1جدار اخللية.
 .2نواة اخللية.
 .3غشاء اخللية.
 .4الريبوزومات التي في اخللية.
יב .ميكن وصف التغذية املرتدّ ة السالبة كآلية فيها:
 .1ناتج العملية يُعيق العملية.
 .2ناتج العملية يسرِّع العملية.
 .3ناتج العملية ال يؤثّر على العملية.
 .4ناتج العملية يض ّر بالجسم.
/يتبع في صفحة /6
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יג .إحدى أفضليات اإلبادة البيولوجية بالمقارنة مع اإلبادة الكيماوية هي أنّ :
 .1اإلبادة البيولوجية ال تؤثّر على العالقات املتبادلة في الطبيعة.
 .2اإلبادة البيولوجية تلوّث البيئة مبدى أقلّ .
 .3تأثير اإلبادة البيولوجية أسرع.
 .4اإلبادة البيولوجية تؤثّر على جميع املخلوقات بنفس املدى.
יד .زيادة مساحة السطح الخارجي لعضو بالنسبة لحجمه:
 .1تزيد من سطح تالمسه مع البيئة.
 .2تقلّل من سطح تالمسه مع البيئة.
 .3متيّز أعضاء احليوانات ،وال متيّز أعضاء النباتات.
 .4متيّز أعضاء النباتات ،وال متيّز أعضاء احليوانات.
טו .في محلول ،الشروط البيئية فيه (درجة احلرارة )pH ،مثلى ،حتدث عملية إنزميية معيّنة.
كيف ميكن زيادة وتيرة العملية؟
 .1بواسطة تقليص كمّ ية الوسط (السوبسترات).
 .2بواسطة زيادة كمّ ية اإلنزمي.
 .3بواسطة تقليص كمّ ية اإلنزمي.
 .4بواسطة إضافة ماء إلى املجموعة.

/يتبع في صفحة /7
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الفصل الثاني

(5ر 22درجة)

في هذا الفصل خمسة أسئلة ( )6-2في مواضيع النواة.
اختَر ثالثة أسئلة ،وأجب عنها في دفتر االمتحان (لكلّ سؤال 5 -ر 7درجات).
 .2توجد في جهاز النقل عند اإلنسان أوعية دموية من أنواع مختلفة :شرايين ،أوردة ،شعيرات
دموية.
أي نوع أوعية دموية يتمّ انتقال موا ّد بني الدم وخاليا اجلسم؟ (5ر 3درجات)
أ .في ّ
ب .اذكر مالءمة واحدة لألوعية الدموية التي ذكرتَها في البند "أ" ألدائها الوظيفي.
( 4درجات)
		
 .3يمكن أن ينعكس مرض تلوّثي في اختالل االتّزان البدني في الجسم .اشرح هذا التحديد.
 .4يمكن أن يزيد قطع أشجار الغابات تركيز  CO2في الغالف الجوّي .اشرح لماذا.
 .5للنمر أسنان حادّة وقدرة عَ دْ و سريعة.
هل هاتان الصفتان هما مالءمة لشروط أحيائية أم لشروط الأحيائية؟ اشرح.
 .6يمكن أن تعيش الخميرة في بيئة فيها أوكسجين ،وكذلك في بيئة ليس فيها أوكسجين.
في أيّة بيئة تكون وتيرة تكاثر الخميرة أسرع؟ علّل.

/يتبع في صفحة /8
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الفصل الثالث

( 15درجة)

في هذا الفصل أسئلة في تسعة مواضيع.
الصف الثاني عشر
ّ
الصف الثاني عشر .يختار طالب
ّ
المواضيع ) (VIII-Iهي مواضيع اختيارية لطالب
أحد المواضيع  ، VIII-Iويجيبون في دفتر االمتحان عن ثالثة أسئلة في الموضوع الذي اختاروه ،حسب
التعليمات في نفس الموضوع.
هذه السنة أُضيف موضوع تاسع  -من بذرة إلى بذرة .هذا الموضوع هو موضوع اختياري لطالب
الصف الحادي عشر فقط.
ّ
الصف الحادي عشر أحد الموضوعين :من بذرة إلى بذرة (الموضوع  ،)IXأو سلوك
ّ
يختار طالب
الحيوانات (الموضوع  ،)VIIIويجيبون في دفتر االمتحان عن ثالثة أسئلة في الموضوع الذي اختاروه،
حسب التعليمات في نفس الموضوع.
(عدد الدرجات لكلّ بند/سؤال مسجّ ل في نهايتهما).
الموضوع  - Iأجهزة النقل والحماية واإلف راز
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 7إلزامي) وعن أحد السؤالين  9-8وعن أحد السؤالين .11-10
أجب عن السؤال ( 7إلزامي).
 .7يسري الدم في جسم الثدييات في دورتني :الدورة الدموية الكبيرة ،والدورة الدموية الصغيرة.
أ .ما هو املسار الذي مي ّر به الدم في الدورة الكبيرة ،وما هو املسار الذي مي ّر به الدم في الدورة
الصغيرة؟ ( 3درجات)
ب .ما هي أهمّ ية الدورة الدموية الصغيرة للجسم؟ (درجتان)
أجب عن أحد السؤالين .9-8
 .8جدران الشرايني أكثر سُ مكً ا ومرونة من جدران األوردة.
اشرح كيف يتعلّق هذا األمر باألداء الوظيفي املختلف للشرايني ولألوردة 5( .درجات)
 .9أثناء العَدْ و الذي يتطلّب جهدً ا ،يزداد سريان الدم إلى خاليا العضلة في الرِّجْ لني.
اشرح ما هي أفضلية ذلك 5( .درجات)
/يتبع في صفحة /9
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أجب عن أحد السؤالين .11-10
 .10أمامك رسم بياني يعرض مستوى األجسام المضادّة في الدم لمولّد مضا ّد معيّن بعد حَ قْ ن أوّل
ثان لنفس المولّد المضادّ.
للمولّد المضا ّد وبعد حَ قْ ن ٍ

ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎ ّدة

ﻓﻲ اﻟﺪم )وﺣﺪات اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ(
1000
100
10
1

اﻟﺰﻣﻦ
)أ ّﻳﺎم(

56

49

42

35

28

اﻟـﺤ ْﻘﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
َ

21

14

7

0

اﻟـﺤ ْﻘﻦ اﻷ ّول
َ

أ .اذكر فرقين بين ر ّد الفعل على الحَ قْ ن األوّل ور ّد الفعل على الحَ قْ ن الثاني( .درجتان)
ب .اشرح مِمَّ ينبع الفرقان اللذان ذكرتَهما في البند "أ" 3( .درجات)
 .11في نبتة معيّنة أجروا مقطعًا حول الساق ،تحت جميع األوراق ،وأزالوا قطاعً ا من الطبقة الخارجية
(انظر الرسم التوضيحي) .شمل القطاع كلّ أنابيب اللحاء ،ولم يشمل أنابيب الخشب.

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺬي أزاﻟﻮﻩ

أزالوا القطاع في الساعة  600صباحً ا ،ومباشر ًة بعد ذلك قاسوا كمّ ية ّ
السكريات في قسم الساق
الذي تحت المقطع.
في الساعة  1800مساءً ،قاسوا مرّة ثانية كمّ ية ّ
السكريات في جزء الساق الذي تحت المقطع،
ووُجد أ ّنّها أقلّ من الكمّ ية التي قيست في الساعة  600صباحً ا .اشرح لماذا انخفضت كمّ ية
ّ
السكريات 5( .درجات)

/يتبع في صفحة /10
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الموضوع  - IIالتكاثر
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 12إلزامي) وعن أحد السؤالين  14-13وعن أحد السؤالين .16-15
أجب عن السؤال ( 12إلزامي).
 .12يصف التخطيط الذي أمامك بشكل تخطيطي جزءًا من األحداث التي تحدث في المبيض وفي
الرحم في بداية الحمل .يشترك في هذه األحداث الهورمون بروجسترون وهورمون آخر.hCG ،
ة اﻟﺒﻴﺾ

ﻗﻨﺎ

اﳌﺒﻴﺾ

hCG

اﻟﺮﺣﻢ
اﳉﻨﲔ

ﺑﺮوﺟﺴﺘﺮون

حسب التخطيط  -من أين يُفرَز الهورمون  ، hCGومن أين في املبيض يُفرَز البروجسترون،
وما هو عضو الهدف ّ
لـكل واحد من هذين الهورمونني؟ ( 5درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .14-13
 .13في المكان الذي يتجذّ ر فيه جنين اإلنسان في جدار الرحم تتطوّر المشيمة ،التي هي حيوية
لتطوّر الجنين.
اذكر ثالث موا ّد تنتقل في املشيمة من األ ّم إلى اجلنني ،وما ّدتني تنتقالن من اجلنني إلى األمّ.
( 5درجات)
 .14أثناء الحمل ال تحدث إباضة.
أيضا إلى الغدّ ة النخامية (الهيپوفيزا).
اشرح كيف تُمنَع اإلباضة أثناء الحمل .تطرّق في إجابتك ً
( 5درجات)
أجب عن أحد السؤالين .16-15
 .15قارِن بين الخاليا الجنسية الذكرية والخاليا الجنسية األنثوية عند اإلنسان من النواحي التالية:
حجم الخاليا ،كمّ ية الخاليا ،عدد الكروموسومات في الخلية 5( .درجات)
ّ
ليتمكنوا
 .16يمكن في أيّامنا بطرق مختلفة مساعدة األزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة،
من إنجاب أطفال.
أ .اذكر مشكلتني مختلفتني ميكن أن تؤدّيا إلى إصابة خصوبة الزوجني( .درجتان)
ب .اقترِح حلاّ ً ممكنًا لواحدة من املشكلتني اللتني ذكرتَهما في البند "أ" 3( .درجات)
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الموضوع  - IIIاالتّصال والتنظيم والتنسيق
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 17إلزامي) وعن أحد السؤالين  19-18وعن أحد السؤالين .21-20
أحد األحداث التي أدّت إلى اكتشاف هورمون اإلنسولين ،حدث عندما وجد الباحثون أنّ بول كالب
أُخرج البنكرياس منها ،حوى كمّ يات كبيرة من ّ
السكر.
أجب عن السؤال ( 17إلزامي).
 .17اشرح ملاذا أدّى إخراج البنكرياس من جسم الكالب إلى احتواء البول على كمّ يات كبيرة من
ّ
السكر 5( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .19-18
 .18اذكر غدّ تني إضافيتني لإلفراز الداخلي (ما عدا البنكرياس) ،و َِصف أدا ًء وظيفيًا واحدً ا إلحداهما.
( 5درجات)
 .19هل تنظيم مستوى ّ
السكر في الدم بواسطة اإلنسولني هو مثال آللية تغذية مرتدّ ة موجبة أم آللية
تغذية مرتدّ ة سالبة؟ علّل 5( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .21-20
 .20أ .كيف يصل الهورمون الذي يُفرَز في مكان معينّ في اجلسم إلى مكان آخر في اجلسم؟
(درجتان)
		
ب .اشرح ملاذا يؤثّر الهورمون على خاليا هدفه فقط 3( .درجات)
 .21اشرح كيف يساعد إغالق الثغور في احملافظة على االتّزان البدني في النبتة 5( .درجات)
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الموضوع  - IVتحوّالت الطاقة
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 22إلزامي) وعن أحد السؤالين  24-23وعن أحد السؤالين .26-25
حتدث في جميع املخلوقات تبادالت غازات مع البيئة ،وكذلك حتدث فيها عمليات إلنتاج طاقة في
اخلاليا.
أجب عن السؤال ( 22إلزامي).
 .22أ .أين في جسم اإلنسان حتدث عملية تبادل الغازات مع البيئة اخلارجية؟ (درجتان)
ب .اشرح ملاذا يحتاج جسم اإلنسان إلى تبادل غازات دائم مع البيئة اخلارجية 3( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .24-23
 .23حتدث في خاليا النباتات عمليتان ترتبطان بتبادل الغازات مع البيئة اخلارجية.
أ .اذكر ما هما هاتان العمليتان( .درجة واحدة)
أي عضيّ حتدث كلّ واحدة من العمليتني؟ (درجتان)
ب .في ّ
جـ .في كلّ واحدة من العمليتني  -ما هو الغاز الذي يُستوعب ،وما هو الغاز الذي ينطلق؟
(درجتان)
 .24في جسم اإلنسان ،عملية إنتاج الطاقة في اخللية مكوَّنة عاد ًة من مرحلتني:
 مرحلة الهوائية  -جليكوليزا؛ مرحلة هوائية.أي من املرحلتني حتدث في خاليا جميع املخلوقات احلية؟ (درجتان)
ّ
أ.
ب .قارِن بني املرحلتني من ناحية كمّ ية الطاقة املنتـَجة فيهما ومن ناحية مكان حدوثهما في
اخللية ،عند اإلنسان 3( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .26-25
 .25الفأر والفيل كالهما مخلوقان ثابتا درجة حرارة اجلسم ،لكن يجد الفأر صعوبة أكبر في احملافظة
جدا درجة حرارة البيئة اخلارجية .اشرح ملاذا.
على درجة حرارة جسمه عندما تنخفض ًّ
( 5درجات)
 .26اشرح ملاذا ي َْحمَ ُّر وجه اإلنسان أثناء بذل جهد 5( .درجات)
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الموضوع  - Vالكائنات الح ّي ة المجهرية
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 27إلزامي) وعن أحد السؤالين  29-28وعن أحد السؤالين .31-30
في جتربة معيّنة حقنوا مولّد مضا ّد لفأر ،وبعد  31يومًا عادوا وحقنوه مبولّد مضادّ.
يعرض املنحنيان اللذان أمامك التغيّرات في مستوى األجسام املضادّة في دم الفأر مع الزمن.
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎ ّدة

ﻓﻲ اﻟﺪم )وﺣﺪات اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ(
1000
100
10
1

اﻟﺰﻣﻦ
)أ ّﻳﺎم(

56

49

42

35

28

َﺣ ْﻘﻦ ﻣﻮﻟّﺪ ﻣﻀﺎ ّد

21

14

7

0

َﺣ ْﻘﻦ ﻣﻮﻟّﺪ ﻣﻀﺎ ّد

أجب عن السؤال ( 27إلزامي).
 .27حسب املنحنيني ،هل مولّد املضا ّد الذي حُ قِ ن في اليوم الـ  31مطابق ملولّد املضا ّد الذي حُ قِ ن
في اليوم األوّل؟ علّل 5( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .29-28
خاص.
خاصا وجهاز حماية غير ّ
 .28منظومة حماية اجلسم تشمل جهاز حماية ًّ
أي من اجلهازين قيس في التجربة التي نتائجها معروضة في الرسم التوضيحي الذي
نشاط ّ
قبل السؤال 27؟ علّل 5( .درجات)
الخاص ،واشرح كيف يساعد في حماية الجسم.
ّ
 .29اختر مركِّ بًا واحدً ا لجهاز الحماية غير
( 5درجات)
/يتبع في صفحة /15

- 15 -

ביולוגיה ,קיץ תשס"ח ,מס' +920601נספח

البيولوجيا ،صيف  ،2008رقم +920601ملحق

أجب عن أحد السؤالين .31-30
 .30إنتاج النبيذ هو مثال الستعمال صناعي في عملية التخمير بواسطة الكائنات الحيّة المجهرية.
أ .اذكر مادّة متفاعِ لة (مادّة أصلية) واحدة وناتجً ا واحدً ا في عملية التخمير 4( .درجات)
ب .هل تحدث العملية في شروط هوائية أم في شروط الهوائية؟ (درجة واحدة)
 .31مباشر ًة بعد اكتشاف البنسلين ،كان هناك نجاح كبير في عالج المرضى بواسطته .مع مرور
الزمن اتّضح أنّه طرأ ارتفاع كبير على نسبة البكتيريا الصامدة أمام البنسلين.
اشرح لماذا طرأ ارتفاع على نسبة البكتيريا الصامدة 5( .درجات)
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الموضوع  - VIالوراثة
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 32إلزامي) وعن أحد السؤالين  34-33وعن أحد السؤالين .36-35
أمامك ترتيب القواعد لقطعة قصيرة من جديلة وحيدة للـ : DNA

                                               . AAAGAATTCCCGTTTATT

أُخذت القطعة من خلية فأر ،وهي جزء من جين مكوَّد لزالل معيّن نتج عند الفأر.
األحرف  A ، C ، G ، Tتمثّل أربع القواعد النيتروجينية (النوكليئوتيدات).
يعرض الجدول الذي أمامك جزءًا من الشيفرة الوراثية ،بلغة الـ ( DNAمقابل كلّ حامض أميني معروضة
ثالثيات القواعد النيتروجينية في الـ  DNAالمكوَّدة لنفس الحامض األميني).
اسم الحامض األميني
فنيل أالنين
ليوسين

ثالثيات القواعد النيتروجينية
في الـ (  DNAكودونات)
   AAAأو  AAG
   GAA

ليزين

   TTCأو   TTT

جليسين

  CCGأو   CCC

سيرين

AGA

النهاية  /توقّف القراءة

ATT

أجب عن السؤال ( 32إلزامي).
 .32أ .اقرأ من اليسار إلى اليمين قطعة الـ  DNAالمعطاة ،واكتب تسلسل األحماض األمينية
بخط فاصل بين كلّ ثالث قواعد
الذي يالئمها حسب الجدول (لراحتك بإمكانك اإلشارة ّ
في قطعة الـ  DNAقبل قراءتها) 3( .درجات)
أيضا.
ب .قطعة الـ  DNAهذه موجودة عند األفعى ً
هل هذه القطعة تُكوِّد في األفعى نفس تسلسل األحماض األمينية الذي تكوِّده في الفأر؟
		
اشرح( .درجتان)
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أجب عن أحد السؤالين .34-33
 .33في قطعة الـ  DNAالمعطاة حدثت طفرة أدّت إلى إضافة القاعدة النيتروجينية   Gإلى القطعة
من الجهة اليسرى.
أ .اكتب قطعة الـ  DNAالجديدة التي تكوّنت بعد الطفرة( .درجة واحدة)
ب .تسلسل األحماض األمينية الذي يتكوّن حسب القطعة التي حدثت فيها الطفرة ،أقصر
من التسلسل الذي تكوّن حسب القطعة األصلية.
		
استعِ ن بالجدول واشرح لماذا تكوّن تسلسل أقصر حسب القطعة التي حدثت فيها الطفرة.
( 4درجات)
		
أيضا.
 .34باإلضافة إلى الـ  DNAيوجد في الخلية ً RNA
أ .اذكر فرقين بين الـ َ DNAو الـ ( .RNAدرجتان)
ب .ما هي وظيفة الـ  - RNAرسول ( )m-RNAفي الخلية؟ ( 3درجات)
أجب عن أحد السؤالين .36-35
 .35لون الفروة األسود عند خنازير الهند سائد على لون الفروة البنّي .لتحديد إذا كان خنزير هند
ذكر أسود معيّن نقيّ الالقحة أم متغاير الالقحة ،هجّ نوه مع أنثى لون فروتها بنّي.
أي لون فروة لفرد نسل من هذا التهجين ي ّ
ُمكن تحديد أنّ خنزير الهند الذي فُحص هو متغاير
ّ
الالقحة؟
اشرح إجابتك .في شرحك بإمكانك استعمال مخطّ ط تشير فيه بالحرف  Bإلى األليل السائد،
وبالحرف  bإلى األليل المتنحّ ي 5( .درجات)
 .36أمامك ساللة لعائلة فيها مرض وراثي .معلوم أنّ أليل المرض متنحّ ٍ .
اشرح كيف يمكن التبيين بواسطة الفرد رقم  3أنّ جين المرض ليس بتماسك مع الكروموسوم .X
( 5درجات)
ﻣﻔﺘﺎح
ذﻛﺮ ﻣﻌﺎﻓﻰ
ذﻛﺮ ﻣﺮﻳﺾ
أﻧﺜﻰ ﻣﻌﺎﻓﺎة
أﻧﺜﻰ ﻣﺮﻳﻀﺔ

2

5

1

4

3
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الموضوع  - VIIالتطوّر
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 37إلزامي) وعن أحد السؤالين  39-38وعن أحد السؤالين .41-40
تعيش في مناطق مختلفة في إسرائيل قطعان من الغزالن اإلسرائيلية .في بحث متعدّ د السنوات جُ معت
معطيات مختلفة عن هذا النوع .أمامك معطيات عن أربعة أفراد غزالن ذكور عاشت في البالد.
رقم الغزال

1

2

3

4

الوزن (كغم)

25

26

28

22

سرعة العَدْ و (كم/الساعة)

85

67

80

90

فترة احلياة (سنوات)

8

9

12

6

عدد أفراد النسل التي وُلدت للغزال

4

5

4

1

عدد أفراد النسل التي وصلت إلى البلوغ

4

2

1

1

أجب عن السؤال ( 37إلزامي).
أي من الغزالن الذكور األربعة كان األجنح ،من وجهة نظر تطوّرية؟ علّل حتديدك.
ّ
 .37أ.
( 3درجات)
		
ُكسب سرعة العَدْ و أفضلية تطوّرية للغزالن( .درجتان)
ب .اشرح كيف يمكن أن ت ِ
واد صغير يسمّ ى "وادي الغزالن"
في قلب القدس ،بين األحياء السكنية والشوارع الضاجّ ة ،يوجد ٍ
وفيه قطيع من  25غزاالً .الغزالن محبوسة اليوم في هذا الوادي ألنّه محصور بواسطة الشوارع
والمباني ،والغزالن معزولة عن عشيرة سائر الغزالن في البالد.
أجب عن أحد السؤالين .39-38
 .38في أيّة عشيرة يُتوقَّع إيجاد فروق أكبر خالل األجيال بين األفراد  -في عشيرة الغزالن في وادي
الغزالن أم في عشيرة باقي الغزالن في البالد؟ علّل 5( .درجات)
 .39شوهدت في وادي الغزالن أنثى تشبه كثيرًا أنثى الغزال ،لكن ألوان فروتها ومبنى رجليها تختلف
ال عن ألوان فروة ومبنى رج َلي الغزالن األخرى .شوهدت األنثى تتزاوج مع أحد الغزالن
قلي ً
الذكور.
كيف يمكن التحديد إذا كانت األنثى تتبع بالفعل لنوع ) (speciesالغزالن؟ ( 5درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .41-40
 .40في محاضرة تناولت تنبّؤً ا بالنسبة للمستقبل ،ادّعى احملاضر أنّه بسبب االستعمال املتزايد لدى
جدا ،ولذلك
النصية القصيرة ) (SMSسيتطوّر إبهامهم ًّ
الشباب إلصبع اإلبهام إلرسال الرسائل ّ
سيكون لألطفال الذين سيولدون لهم في المستقبل إبهام أكثر تط ّورًا من إبهام األطفال الذين
يولدون اليوم.
هل يالئم ادّعاء احملاضر نظرية داروين أم نظرية المارك؟ اشرح 5( .درجات)
 .41اشرح كيف يمكن أن يؤدّي إلغاء حاجز جغرافي إلى انقراض نوع معيّن 5( .درجات)
الموضوع  - VIIIسلوك الحيوانات
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 42إلزامي) وعن أحد السؤالين  44-43وعن أحد السؤالين .46-45
ألنواع مختلفة من الحيوانات استراتيجيات تكاثر مختلفة وسلوك أبوي مختلف.
أجب عن السؤال ( 42إلزامي).
 .42اشرح العالقة بين عدد أفراد النسل في كلّ دورة تكاثر ومستوى رعاية أفراد النسل.
مثّل بواسطة حيوانين لديهما استراتيجيتان عكسيتان للتكاثر (َ rو  5( .)kدرجات)
أجب عن أحد السؤالين .44-43
حصة الذكر عند الثدييات.
حصة الذكر في رعاية أفراد النسل عند الطيور هي أكبر عا ّد ًة من ّ
ّ .43
أ .كيف يرتبط هذا األمر بطريقة تغذية أفراد النسل؟ (درجتان)
أعط مثا ًال لنوع واحد من الطيور ،يشترك فيه الذكر في رعاية أفراد النسل ،و َِصف طريقة
ِ
ب.
اشتراكه في الرعاية 3( .درجات)
 .44أ .ما هو الفرق بين ثنائية الشكل الجنسي وأحادية الشكل الجنسي؟ (درجتان)
ب .اذكر نوعً ا واحدً ا لحيوان لديه ثنائية الشكل الجنسي ،و َِصف كيف تنعكس لديه.
( 3درجات)
		
(انتبه :تكملة الموضوع  VIIIفي الصفحة التالية).
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أجب عن أحد السؤالين .46-45
" .45نعيش أنا وكلبي في نفس البيت ،لكن في عالمين مختلفين".
اشرح الجملة .استعمل في شرحك المصطلح "أومفلط (אומוולט)" 5( .درجات)
ِ .46صف مثالين التّصال داخل جنسي :واحدً ا بصريًا ،وواحدً ا صوتيًا 5( .درجات)

الموضوع  - IXمن بذرة إلى بذرة
أجب عن ثالثة أسئلة:
عن السؤال ( 47إلزامي) وعن أحد السؤالين  49-48وعن أحد السؤالين .51-50
أجب عن السؤال ( 47إلزامي).
الجاف (بدون ماء) لبادرات بازيالء أنتشت ونمت في
ّ
 .47أمامك معطيات عن التغيّرات في الوزن
الضوء خالل  30يومًا.
عمر البادرة

الجاف المتوسّ ط (ملغم)
ّ
الوزن
الفلقات

الساق الجنينية

الجذير

كلّ البادرة

0

186

—

—

186

10

78

32

22

132

20

42

60

30

132

30

38

84

36

158

(أيّام)

أجب حسب الجدول:
أ .اشرح لماذا ينخفض وزن الفلقات خالل اإلنتاش( .درجتان)
وفسر ما الذي
ّ
أي جزء من البادرة كان أكبر ارتفاع في الوزن
ب .اذكر في ّ
الجاف خالل اإلنتاشّ ،
أدّى إلى هذا االرتفاع 3( .درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .49-48
 .48أ .اذكر عاملين خارجيين في البيئة يشجّ عان عملية اإلنتاش 3( .درجات)
ال داخليًا واحدً ا يُعيق عملية اإلنتاش ،واشرح كيف يمكن إزالة اإلعاقة.
ب .اذكر عام ً
		 (درجتان)
 .49في المزروعات المغطّ اة ،في الدفيئات مثالً ،يمكن الحصول على محصول أكبر ممّ ا في
المزروعات في الحقل المفتوح.
أ .اذكر شرطين يشجّ عان ال ّنبْت ويؤدّيان إلى زيادة المحصول في المزروعات المغطّ اة،
بالمقارنة مع الزراعة في الحقل المفتوح( .درجتان)
ب .اختر أحد الشرطين اللذين ذكرتَهما ،واشرح كيف يؤثّر على ال َّنبْت ويؤدّي إلى زيادة
المحصول 3( .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .51-50
انخفاضا في محاصيل القهوة .أحد التفسيرات
ً
 .50وجدوا في بساتين القهوة في آسيا أنّ هناك
الرش الكثير ضدّ الحشرات الضارّة الذي أُجري في هذه البساتين.
التي أُعطيت للظاهرة هو ّ
الرش ضدّ الحشرات وانخفاض محصول القهوة 5( .درجات)
اقترِح تفسيرًا للعالقة بين ّ
 .51يُعنى مُزارع يزرع نباتات تزهر في الطبيعة في الصيف ،بأن تزهر النباتات في الشتاء ،الذي
هو الموسم األساسي لتصدير األزهار.
أيّة معالجة يجب أن يعالج بها الـمُ زارع النباتات ،ليؤدّي بها إلى اإلزهار في الشتاء؟ ع ّلل.
( 5درجات)
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الفصل الرابع

( 25درجة)

في هذا الفصل قطعتان. II-I ،
اختَر إحدى القطعتين ،وأجب في دفتر االمتحان عن جميع األسئلة التي تتعلّق بالقطعة التي اخترتَها.
(عدد الدرجات لكلّ سؤال/بند مسجّ ل في نهايتهما).
القطعة  - Iالكولسترول وتص ّلب الشرايين
انسداد عضلة القلب (النوبة القلبية) هو مسبّب موت شائع في العالم الغربي ،والسبب األساسي الذي
يؤدّي إليه هو تصلّب الشرايني .تص ّلب الشرايني هو مرض يتطوّر بسبب تراكم تدريجي ملوا ّد وخاليا
على اجلهة الداخلية جلدران الشرايني .في أعقاب هذا التراكم تفقد جدران الشرايني خالل الوقت مرونتها
وينسدّ جتويف الشرايني تدريجيًا .انسداد جزئي أو كامل لشريان تاجي (شريان ينقل دمًا إلى عضلة
ميس بتزويد الدم إلى خاليا عضلة القلب .هذه احلالة تسمّ ى انسداد عضلة القلب.
القلب) ّ
عوامل وراثية لم يُشخّ ص معظمها بعد ،وعوامل سلوكية كالتدخني وانعدام النشاط اجلسماني وكذلك
ّ
والسكري ،هي عوامل اخلطر التي حتفّز تطوّر تص ّلب الشرايني.
أمراض كضغط الدم العالي
أيضا ،التي تعتمد على الئحة طعام حتوي كمّ ية كبيرة من الدهنيات التي مصدرها
التغذية غير الصحيحة ً
من احليوان (كلحم األبقار والزبدة واجلبنة الغنيّة بالدهن) ميكنها حتفيز تطوّر تص ّلب الشرايني بسبب
محتوى الكولسترول العالي في الئحة الطعام.
الكولسترول هو مادّة دهنية موجودة بوفرة في أنسجة احليوانات ،مبا في ذلك اإلنسان .الكولسترول هو
مركِّ ب مركزي في غشاء اخللية ،وهو مادّة أصلية للڤيتامني  Dوللهورمونات اجلنسية وألمالح املرارة ،لذلك
يعتبر حيويًا للجسم.
يصل الكولسترول إلى الدم من مصدرين أساسيني :من إنتاج في خاليا اجلسم ،في الكبد أساسً ا ،ومن
الغذاء .يكون الكولسترول في الدم "مغ ّلفًا" في جسيمات صغيرة .هناك نوعان من هذه اجلسيمات:
. LDL ، HDL
تربط جسيمات  HDLفوائض الكولسترول من جدران الشرايني وتنقلها إلى الكبد ،ومن هناك تُفرَز إلى
األمعاء ،ويتمّ التخلّص منها عن طريق اجلهاز الهضمي إلى خارج اجلسم .جسيمات  LDLحتمل جزءًا
كبيرًا من الكولسترول في الدم ،وتنقله إلى خاليا اجلسم.
أحيانًا مي ّر جزء من جسيمات  LDLبتغيّر كيميائي يؤدّي إلى ترسّ ب الكولسترول املغ َّلف فيها على جدران
الشرايني .يعتقد العلماء اليوم أنّ الكولسترول الذي يترسّ ب هو السبب املركزي في عملية تص ّلب الشرايني،
التي حتفّز تطوّر انسداد عضلة القلب.
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اخترت القطعة  ،Iأجب عن خمسة األسئلة .56-52
َ
إذا
يمس بتزويد الدم إلى خاليا عضلة القلب ،يمكنه أن
 .52اشرح لماذا انسداد شريان تاجي ،الذي ّ
يؤدّي إلى موت الخاليا 5( .درجات)
 .53الكولسترول المغ َّلف في جسيمات  HDLيُسمّ ى "الكولسترول الجيّد"؛ بينما الكولسترول
المغلَّف في جسيمات  LDLيسمّ ى "الكولسترول الرديء" .اشرح لماذا 6( .درجات)
 .54عدّ د ثالثة عوامل يستطيع اإلنسان تغييرها لتقليص تطوّر تص ّلب الشرايين 6( .درجات)
 .55حتّى لو امتنع اإلنسان ك ّليًا عن تناول األغذية التي تحوي الكولسترول ،سيتواجد في دمه
كولسترول .اشرح لماذا 4( .درجات)
 .56نفترض أنّه اكتُشف دواء يمكنه تخفيض مستوى الكولسترول في الدم حتّى الصفر.
هل كنت توصى إنسانًا معافىً بتناول هذا الدواء؟ علّل 4( .درجات)
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القطعة  - IIاختفاء النحل
حتدث في الفترة األخيرة في دول كثيرة في العالم ،مبا فيها إسرائيل ،ظاهرة مقلقة :مليارات النحالت تترك
أجرانها وتختفي .في واليات معيّنة في الواليات املتّحدة ،اختفت  90%من النحالت.
نحلة العسل هي حشرة اجتماعية .يوجد في جرن نحلة العسل عشرات آالف العامالت ومئات الذكور
وملكة واحدة ،تعمل جميعها بتعاون .تخرج العامالت من اجلرن جلمع الرحيق أو غبار لقاح األزهار أو
صمغ األشجار أو املاء .عندما ال تعود عامالت كثيرة إلى اجلرن ،تتضرّر كلّ عشيرة اجلرن.
يثير اختفاء النحل قلقًا كبيرًا لدى الـمُ زارعين وعلماء البيئة .ينبع هذا القلق من أنّ النحالت ليست منتِجة
أيضا الملقّح األساسي للمزروعات (تلك التي ال تلقَّح بواسطة الريح) ،وكذلك
للعسل فحسب ،وإنّما هي ً
هي الملقِّح لجزء ملحوظ من النباتات في الطبيعة.
التلقيح ،أي نقل حبيبات اللقاح من نبتة إلى أخرى ،يلزم لتكوّن الثمار والبذور.
النحالت مالءمة إلجراء التلقيح بفضل الصفات التالية:
جدا تلتصق به حبيبات اللقاح.
ْري ًّ
للنحالت جسم شُ َعي ّ
النحالت نشطة في كلّ أيّام السنة ،في حين أنّ معظم الحشرات تكون نشطة في مواسم معيّنة.
النحلة "مخلصة" في كلّ فترة فقط لنوع واحد من أنواع النباتات التي تزهر في نفس الفترة،
وتنتقل من زهرة إلى أخرى من نفس النوع.
اكتفوا في الزراعة التقليدية بالتلقيح الذي يحدث بشكل طبيعي بواسطة الحشرات الموجودة في
المنطقة .تعتمد الزراعة الحديثة على مساحات كبيرة لمزروعات كثيفة فيها إزهار كبير في وقت قصير.
لهذا السبب يجب زيادة عشيرة الحشرات الملقِّحة ،ولذلك يستعين الـمُ زارعون بالنحل .بواسطة أجران
متحرّكة ينقلون عشائر كبيرة من النحل إلى مساحات فيها حاجة للتلقيح.
أدّت ظاهرة اختفاء النحل إلى انخفاض كمّ ية اإلنتاج الزراعي ،وفي أعقاب ذلك إلى انخفاض كمّ يات الغذاء
وإلى ارتفاع أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم .إذا استمرّت هذه الظاهرة ،سنشعر بإضرار بالمنظومات
البيئية الطبيعية ،وفي المدى الطويل يمكن أن تنعكس في انخفاض كمّ ية النباتات في الطبيعة ،وفي تفاقم
االحتباس الحراري.
طرح الباحثون فرضيات كثيرة بالنسبة لسبب الظاهرة ،منها :األشعّة الصادرة عن هوائيات الهواتف الخلوية
وتقلّص المساحات المفتوحة التي تستطيع النحالت فيها البحث عن الغذاء وتغيّر المناخ وغير ذلك.
كذلك تُجرى أبحاث كثيرة بهدف تشخيص مسبّبات أمراض  -كالبكتيريا والڤيروسات والفطريات  -التي
يمكن أن تكون قد أصابت النحل.
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اخترت القطعة  ،IIأجب عن خمسة األسئلة .61-57
َ
إذا
خاص( .درجتان)
 .57أ .اذكر عاملين لكون التلقيح بواسطة النحل ناجعًا بشكل ّ
ب .اختر أحد العاملين اللذين ذكرتَهما في البند "أ" ،واشرح كيف يساهم في نجاعة التلقيح.
( 3درجات)
		
 .58توجد بين النحل والنباتات التي تُلقَّح بواسطته عالقات متبادلة.
ما هو نوع العالقات المتبادلة بين النحل والنباتات؟ اشرح إجابتك 6( .درجات)
 .59أ .لماذا هناك حاجة في أيّامنا الستعمال النحل في الزراعة؟ (درجتان)
ب .حسب القطعة ،كيف يستطيع الـمُ زراع أن يؤدّي إلى تلقيح حقل معيّن في وقت معيّن؟
(درجتان)
		
 .60اشرح العالقة بين اختفاء النحل واإلضرار بتغذية عشيرة اإلنسان في العالم 6( .درجات)
 .61اقتُرحت تفسيرات مختلفة لظاهرة اختفاء النحل.
ال الأحيائيًا واحدً ا يمكن أن يؤدّي تأثيره إلى هذه الظاهرة( .درجتان)
أ .اذكر عام ً
ال أحيائيًا واحدً ا يمكن أن يؤدّي تأثيره إلى هذه الظاهرة( .درجتان)
ب .اذكر عام ً

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

