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ביולוגיה

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2011
رقم النموذج920601 :
ورقة إجابات للفصل األوّل
ملحق:

ترجمة إلى العربية ()2

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 األسئلة 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 ،س ّلم
 .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 5ر 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 في املربّع الذي على يسار رقم اإلجابة التي اختَرتها (ترد 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       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 .يوجد في كلّ خلية حيّة:
 .1ميتوكندريا.
 .2جدار.
 .3سيتوبالزم.
 .4نواة.
ב .ما هي احمللِّالت في بيت التنمية؟
 .1الـحشرات والقوارض.
 .2القوارض والفطريات.
 .3البكتيريات والڤيروسات.
 .4البكتيريات والفطريات.
ג.

فوري إلى:
يؤدّي االنخفاض في كمّ ية الصفائح الدموية ،بشكل ّ
 .1ارتفاع ضغط الدم.
المس بإنتاج األجسام املضادّة.
ّ
.2
 .3إبطاء تخثّر الدم.
المس بنقل األوكسجني.
.4
ّ

ד.

في خاليا البنكرياس عند شخص معينّ يُنتَج الزالل إنسولني ،وفي خاليا الدم البيضاء عند نفس
الشخص ال يُنتَج إنسولني.
ما هو تفسير ذلك؟
 .1الـ  DNAاملكوّد (الذي ّ
يشكل شيفرة) لإلنسولني موجود فقط في خاليا في البنكرياس.
أيضا ،لكنّ أثره ال ينعكس فيها.
 .2الـ  DNAاملكوّد لإلنسولني موجود في خاليا الدم البيضاء ً
 .3خاليا الدم البيضاء تهدم الـ  DNAاملكوّد لإلنسولني.
 .4في خاليا الدم البيضاء ال يحدث إنتاج للزالليات.
/يتبع في صفحة /4
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أي من األوصاف التي أمامك هو مثال لعالقات بني مستهلِك ومنتِج؟
ّ
ה.
 .1أسود تأكل الغزالن.
 .2نباتات ّ
تتغذى من األمالح املعدنية التي في التربة.
 .3بكتيريا حت ِّلل حيوانات ميّتة.
 .4غزالن تأكل العشب.
ו.

مستوى منخفض للجلوكوز في الدم ميكن أن يكون نتيجة لِـ:
عال لإلنسولني في الدم.
 .1مستوى ٍ
 .2مستوى منخفض لإلنسولني في الدم.
 .3تناول وجبة غنيّة بالكربوهيدرات.
 .4تناول وجبة غنيّة بالزالليات.

ז.

ما هو املشترك بني َزرْع األعضاء واألمراض التي تسبّبها البكتيريا؟
 .1في احلالتني هناك إعاقة في عملية تخثّر الدم.
 .2في احلالتني هناك ر ّد فعل تشارك فيه خاليا الدم البيضاء.
 .3في احلالتني هناك كبح آللية الدفاع في اجلسم.
 .4في احلالتني هناك انخفاض في عدد خاليا الدم احلمراء.

ח .عندما يقوم شخص معينّ بجهد جسماني يحم ّر جلد وجهه.
ما هو تفسير ذلك؟
 .1الشعيرات الدموية القريبة من اجللد تنفجر بسبب اجلهد اجلسماني.
 .2جتري كمّ ية أكبر من الدم إلى الشعيرات الدموية التي في اجللد ،كوسيلة لتبريد اجلسم.
 .3أثناء اجلهد اجلسماني يزداد عدد خاليا الدم احلمراء في اجلسم.
 .4احلرارة التي تنطلق إلى البيئة تؤدّي إلى احمرار اجللد.

/يتبع في صفحة /5
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ט .عملية امليوزا (االنقسام االختزالي) تضمن:
 .1أن يبقى عدد الكروموسومات ثابتًا من جيل إلى آخر.
 .2أن يكون نفس الـ  DNAفي كلّ واحدة من اخلاليا التي تنتج.
 .3أن تُبنى الزالليات في اخللية حسب املعلومات املشفَّرة في الـ .DNA
 .4أن ال تـحوي الكروموسومات طفرات ضارّة.
י.

ما الذي يحدث أثناء التفاعل الذي يحفّز فيه اإلنزمي أميالز حتليل النشا إلى جلوكوز؟
 .1يرتفع تركيز النشا ويرتفع تركيز اجللوكوز ويرتفع تركيز اإلنزمي.
 .2ينخفض تركيز النشا ويرتفع تركيز اجللوكوز وينخفض تركيز اإلنزمي.
 .3ينخفض تركيز النشا ويرتفع تركيز اجللوكوز ويبقى تركيز اإلنزمي ثابتًا.
 .4يبقى تركيز النشا ثابتًا ويرتفع تركيز اجللوكوز وينخفض تركيز اإلنزمي.

יא .تسلسل معينّ لثالث قواعد موجود في الـ  DNAملخلوقني مختلفني.
ّ
(يشكل شيفرة):
هذا التسلسل في املخلوقني يكوّد
 .1لنفس احلامض األميني.
 .2ألحماض أمينية مختلفة.
 .3لنفس احلامض األميني ،فقط إذا كان املخلوقان حقيقيَّي النواة.
 .4لنفس احلامض األميني ،فقط إذا كان املخلوقان غير حقيقيَّي النواة.
الصفر؟
יב .ما الذي يصحّ قوله عن الڤيروس الذي يسبّب مرض ّ
 .1يُقيم عالقات متبادلة من نوع تكافل مع اإلنسان.
 .2يُقيم عالقات متبادلة من نوع تنافس مع اإلنسان.
 .3يُقيم عالقات متبادلة من نوع تطفّل مع اإلنسان.
 .4ال يحتاج إلى عالقات متبادلة مع مخلوقات أخرى.

/يتبع في صفحة /6
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יג .في دفيئة ينمّ ون فيها نباتات معيّنة ،ضاعَ فوا تركيز  .CO2جميع الشروط الباقية لم تتغيّر.
ما الذي ميكن أن يحدث نتيجة لذلك؟
 .1ترتفع وتيرة التركيب الضوئي في النباتات.
 .2تنخفض وتيرة النتح في النباتات.
 .3تنخفض درجة حرارة الهواء في الدفيئة.
 .4ترتفع كمّ ية املاء في تربة التنمية.
יד .ضوء الشمس ال يتسرّب تقريبًا إلى أعماق احمليط .طبقة املاء العلوية في احمليط غنيّة باحليوانات
أكثر من طبقات املاء العميقة في احمليط ،ألنّ :
 .1درجة حرارة املاء في الطبقة العلوية ّ
أقل.
 .2كمّ ية الغذاء في الطبقة العلوية أكبر.
 .3كمّ ية األوكسجني في الطبقة العلوية ّ
أقل.
 .4كمّ ية  CO2في الطبقة العلوية أكبر.
טו .يتمتّع غشاء اخللية بصفة النفاذية االنتقائية .بسبب هذه الصفة:
 .1تستطيع املوا ّد الدخول إلى اخللية عند بذل الطاقة فقط.
 .2تستطيع جميع املوا ّد الدخول إلى اخللية ،لكن ال تستطيع جميعها اخلروج منها.
 .3تستطيع جميع املوا ّد اخلروج من اخللية ،لكن ال تستطيع جميعها الدخول إليها.
 .4دخول مادّة إلى اخللية وخروج مادّة من اخللية يتع ّلقان بنوع املادّة.

/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).
 .2إذا أَدخلوا فأرًا إلى وعاء شفّاف ومغلق ،يحوي كمّ ية كافية من الغذاء ،فإنّه يموت بعد مرور وقت
أيضا ،فإنّ الفأر يستم ّر في العيش لفترة أطول .فسّ ر لماذا.
قصير .إذا أَدخَ لوا إلى هذا الوعاء نبتة ً
 .3إلى بيت تنمية تعيش فيه مخلوقات من النوع "أ" ،أَدخَ لوا مخلوقات من النوع "ب".
يصف المنحنيان اللذان أمامك تغيّر عدد أفراد كلّ واحد من النوعين في بيت التنمية.

عدد
األفراد

مفتاح:
النوع "أ"
النوع "ب"

الزمن

ما هي العالقات املتبادلة بني النوعني؟ ع ّلل.

إدخال النوع "ب"

 .4تعرّض شخصان لڤيروس إنفلونزا الخنازير .بعد تعرّضهما ،ارتفع مستوى األجسام المضادّة
جدا ،بينما لدى الشخص "ب"
عال ًّ
إلنفلونزا الخنازير لدى الشخص "أ" بسرعة حتّى مستوى ٍ
ارتفع مستوى األجسام المضادّة ببطء ،ووصل إلى مستوى ّ
مما لدى الشخص "أ".
أقل ّ
أ .قدِّ ر ما هو سبب الفرق في ر ّد فعل جهاز املناعة لدى الشخصني 4( .درجات)
أي من الشخصني ميكن أن يُصاب بإنفلونزا اخلنازير؟ ع ّلل5 ( .ر 3درجات)
بّ .
 .5فاز رياضيّ معينّ في سباق عَ دْ و ،وبعد ذلك اتّضح أنّه حصل على وجبة دم قبل السباق.
ألغى ّ
ألن وجبة الدم ميكن أن ت ِ
احلكام فوزهّ ،
الرياضي أفضلية على منافسيه اآلخرين.
ُكسب
ّ
فسر ملاذا إعطاء وجبة الدم ميكن أن ُي ِ
للرياضي.
كسب أفضلية
ّ
ّ
 .6أُدخلت خلية دم حمراء وخلية نباتية إلى مياه مقطّ رة .إحدى الخليتين انفجرت واألخرى
ّ
لم تتضرّر .اذكر أيّة خلية انفجرت وأيّة خلية لم تتضرّر ،وعلل إجابتك/ .يتبع في صفحة /8

--

ביולוגיה ,קיץ תשע"א ,מס' +920601נספח

البيولوجيا ،صيف  ،2011رقم +920601ملحق

الفصل الثالث

( 15درجة)

في هذا الفصل أسئلة في ثالثة مواضيع.
اختر موضوعً ا واحدً ا ،وأجب عن ثالثة أسئلة ،حسب التعليمات في الموضوع الذي اخترتَه.
الموضوع  - Iسلوك الحيوانات
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 7إلزامي) وعن أحد السؤالين  9-8وعن أحد السؤالين .11-10
أجب عن السؤال ( 7إلزامي).
ُوري أبيض التاج ،التي هي عصافير مغرّدة ،ونمّ ى الفراخ
 .7قام أحد الباحثين بجمع بيض عصافير د ّ
الذكور التي فقست من البيض لمدّ ة  100يوم .نُمِّ ي ّ
كل فرخ في قفص منفرد ،ال تم ّر األص وات
من الخارج عبرهُ .ق ِّسمت الفراخ إلى مجموعتين.
تع ّرضت الفراخ في المجموعة "أ" في األ ّيام الـ  100من التجربة لتغريد ذكور بالغة من نفس النوع،
تم إسماع هذا التغريد داخل القفص .الفراخ في المجموعة "ب" لم تتع ّرض لتغريد ذكور
وقد ّ
بالغة.
عندما بلغت الفراخ العمر الذي تبدأ فيه الذكور في التغريد في الطبيعة ،وجد الباحثون ّأن الذكور
وصحيحا يم ّيز العصافير البالغة التي من نفس
ال
تغريدا كام ً
التي تبعت للمجموعة "أ" غ ّردت
ً
ً
ال لم يتح ّول إلى تغريد
جزئيا" وليس كام ً
نوعها ،بينما الفراخ في المجموعة"ب" غ ّردت
ً
"تغريدا ً
كتغريد العصافير البالغة.
مكتسب أم موروث؟ ع ّلل إجابتك حسب التجربة
الدوري الذكور هو
أ .هل تغريد عصافير
ّ
َ
الموصوفة 3(   .درجات)
ب .قدِّ ر ماذا ستكون نتائج التجربة في المجموعة "ب" ،لو تعرّضت الفراخ في هذه المجموعة
لتغريد ذكور بالغة بعد األيّام الـ  100األولى من تنميتها .علّل إجابتك(   .درجتان)
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أجب عن أحد السؤالني .9-8
 .8ثرثارة اجلزيرة العربية هي عصافير مغرّدة تعيش في مجموعات .عندما يرى أحد أفراد املجموعة
عال.
طيرًا جارحً ا فإنّه يقف على قمّ ة الشجرة وينادي بصوت ٍ
إلى مَن يُوجِّ ه نداءه ،وما هي رسالته؟ اذكر إجابتني ممكنتني 5( .درجات)

 .9العنكبوت من نوع آ كل الطير يقدّ م لألنثى "هدية مغازلة" ،وهي عبارة عن حشرة مغ َّلفة بنسيج
العنكبوت.
أ .اشرح أفضلية واحدة لألنثى تكمن في هذا السلوك وأفضلية واحدة للذكر 4( .درجات)
أعط مثا ًال لهدية مغازلة عند حيوانات أخرى (باستثناء اإلنسان أو العناكب أو احلشرات).
ِ
ب.
(درجة واحدة)
أجب عن أحد السؤالين .11-10
كل و َْضعَة بيض (في ّ
 .10فُحص في نوعين من الطيور كِ بَر (قُطر) البيض وعدده في ّ
كل مرّة تضع فيها
بيضا).
األنثى ً
النتائج معروضة في الجدول الذي أمامك.
معدّ ل أقطار البيض
(سم)
النوع "أ"
النوع "ب"

معدّ ل عدد البيض

8

10

2

3

ألي من النوعني " -أ" أم "ب"  -توجد صيصان
أ .اعتمادًا على النتائج التي في اجلدولّ ،
فسر .تطرّق في إجابتك إلى كِ بَر البيض وإلى عدده.
وألي منهما توجد فراخ؟ ّ
ّ
		 ( 3درجات)
ب .اذكر فرقني في املظهر بني الفراخ والصيصان( .درجتان)
 .11أ .اذكر ثالث رسائل تنقلها الثدييات بواسطة غُدَ د الرائحة 3( .درجات)
واحدا الستعمال موا ّد الرائحة لنقل رسائل من قِبل حيوان آخر ليس ثدي ّيًا.
بِ .
أعط مثا ًال ً
		 (درجتان)
/يتبع في صفحة /10
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الموضوع  - IIمن بذرة إلى أخرى
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 12إلزامي) وعن أحد السؤالين  14-13وعن أحد السؤالين .16-15
أجب عن السؤال ( 12إلزامي).
 .12مدّ ة َنبْت بذور الشعير ،حتّى إنتاش (ظهور) الساق الجنينية ،هي حوالي  8أيّام .خالل أيّام
		ال َّنبْت ينخفض مستوى النشا في البادرة.
أ .ما هي العملية التي تؤدّي إلى انخفاض مستوى النشا ،وما هي أهمّ يتها لل َّنبْت؟
			 (درجتان)
جدا .اشرح كيف تُتاح استمرارية
ب .في اليوم الثامن تكون كمّ ية النشا في البادرة قليلة ًّ
			 ال َّنبْت بدون نشا 3(   .درجات)
أجب عن أحد السؤالين .14-13
 .13توجد عند األزهار ثنائية اجلنس (ثنائية التزاوج) طرق مختلفة ملنع التلقيح الذاتي.
أ .اذكر طريقة واحدة ملنع التلقيح الذاتي ،واشرح كيف متنع هذه الطريقة التلقيح الذاتي.
(درجتان)
ب .ما هي األفضلية التي تكمن في منع التلقيح الذاتي لبقاء النوع؟   ( 3درجات)
 .14في بعض األحيان ال تنبت البذور مباشر ًة بعد نضجها.
أ .اذكر عاملين ،أحدهما داخلي واآلخر خارجي ،يؤثّران على موعد ال َّنبْت( .درجتان)
ب .اشرح أفضلية واحدة للبذرة تكمن في تأجيل موعد ال َّنبْت 3(   .درجات)

/يتبع في صفحة /11
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أجب عن أحد السؤالني .16-15
 .15هناك نباتات يمكنها التكاثر بالتكاثر التزاوجي (الجنسي) وكذلك بالتكاثر الالتزاوجي
(الخضري).
أي من طريقتَي التكاثر املذكورتني ،ميكنها أن حتدث فقط في مرحلة معيّنة من دورة حياة
أّ .
وأي منهما ميكنها أن حتدث في مراحل مختلفة من دورة حياة النبتة؟ ع ّلل.
النبتةّ ،
		 (درجتان)
ب .في أيّة طريقة تكاثر يكون التفاوت الوراثي بني أفراد النسل أكبر :في التكاثر التزاوجي
فسر 3( .درجات)
		 أم في التكاثر الالتزاوجي؟ ّ
 .16ينمّ ي أحد الـمُ زارعني صنف ذرة حلو املذاق ،لكنّ هذا الصنف غير مطلوب ألنّه يصعب في
بعض األحيان فصل حبيبات الذرة عن العرنوس الذي تتواجد عليه .هناك أصناف من السهل
فيها فصل احلبيبات.
يرغب الـمُ زارع في حتسني صنف حلو املذاق ويسهل فيه فصل احلبيبات.
أ .كيف ميكنه القيام بذلك بواسطة التهجينات؟   (درجتان)
ب .كيف ميكنه القيام بذلك بواسطة الهندسة الوراثية؟   (درجة واحدة)
جـ .اذكر أفضلية واحدة للتحسني بواسطة الهندسة الوراثية باملقارنة مع التحسني بواسطة
التهجينات(   .درجتان)

/يتبع في صفحة /12
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الموضوع  - IIIالكائنات الح ّي ة المجهرية
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 17إلزامي) وعن أحد السؤالين  19-18وعن أحد السؤالين .21-20
أجب عن السؤال ( 17إلزامي).
 .17أ .استعمال دواء مضادّات حيوية معيّن بكثرة ولمدّ ة زمنية طويلة يزيد من عدد البكتيريات
فسر ملاذا 3(   .درجات)
الصامدة أمام هذا الدواءّ .
ب .دواء مضادّات حيوية "أ" يصيب إنتاج جدار اخلاليا.
دواء مضادّات حيوية "ب" يصيب النشاط السليم لغشاء اخللية.
ُفضل استعماله لعالج اإلنسان؟ ع ّلل(   .درجتان)
أي دواء ي َّ
ّ
أجب عن أحد السؤالني .19-18
 .18أ .ملاذا يقومون ِببَسترة احلليب؟   (درجة واحدة)
ب .كيف تتمّ عملية بسترة احلليب؟   (درجتان)                                                    
جـ .ماذا يحدث للحليب املبستَر الذي يُحفَظ في الثلاّ جة لفترة طويلة بعد انقضاء تاريخ 		
فسر ملاذا( .درجتان)
استعماله؟ ّ
 .19هناك أنواع بكتيريا غير ذاتية التغذية وهناك أنواع ذاتية التغذية.
اشرح ما هي أهمّ ية ّ
كل واحد من النوعني للمنظومة البيئية التي يعيش فيها 5(   .درجات)

/يتبع في صفحة /13
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أجب عن أحد السؤالين .21-20
أعط مثا ًال لعالقات متبادلة من نوع تكافل تكون البكتيريا أحد طر َفيْها.
ِ
 .20أ.
		 صف مساهمة ّ
كل واحد من الطرفني(   .درجتان)
أيضا حاضنة في العالقات املتبادلة من نوع تط ّفلَ .من هو الطفيلي في
ب .تُعتبر البكتيريا ً
ّ
يستغل البكتيريا؟   ( 3درجات)
		 هذه العالقات املتبادلة ،وكيف
.21

يصف املنحنى الذي أمامك مجرى عملية تنمية عشيرة بكتيريا E. coli

على وسط تنمية.

ﻛﻤﻴﺔ
ّ
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ﺟـ
ب

اﻟﺰﻣﻦ

)ﺳﺎﻋﺎت( 8

أ
6

4

2

0

كمية البكتيريا كدالة للزمن     .
فسر التغ ّيرات في ّ
ّ

تط ّرق في إجابتك إلى املراحل الثالث أ ،ب ،جـ 5(       .درجات)

/يتبع في صفحة /14
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الفصل الرابع

( 25درجة)

في هذا الفصل قطعتان. II-I ،
اختَر إحدى القطعتين ،وأجب في دفتر االمتحان عن جميع األسئلة التي تتع ّلق بالقطعة التي اخترتَها.
(عدد الدرجات لكلّ سؤال مسجّ ل في نهايته).
القطعة  - Iعام الخفافيش
أعلنت هيئة األمم املتّحدة عن سنة  2011بأنّها عام اخلفافيش،
وجتري خاللها في ّ
كل أنحاء العالم نشاطات حلفظ هذه
الثدييات الطائرة .يوجد اليوم في العالم أكثر من ألف نوع
من اخلفافيش ،لكنّ نصفها مهدَّ د باالنقراض بسبب تلوّث
وتهدّ م بيوت تنميتها ،وكذلك بسبب إبادتها في املاضي
العتقاد المُ زارعني بأنّها تنقل األمراض وتض ّر بالزراعة.
خفّاش الفاكهة .تصوير :يوڤال بار
اخلفافيش هي الثدييات الطائرة الوحيدة .تنشط اخلفافيش
في الليل ،وحاسّ ة البصر عند الكثير منها غير متطوّرة .تستتر اخلفافيش في النهار في األماكن املظلمة
والرطبة كاملغارات واخلرابات وجذوع األشجار .تعيش معظم األنواع في مجموعات يصل عدد أفرادها
إلى مئات وأكثر .وزن اخلفّاش ّ
جدا
أقل من وزن الثدييات األخرى التي بنفس احلجم .جناح اخلفّاش كبير ًّ
بالنسبة جلسمه ،وهو مبنيّ من غشاء مرن يربط بني األطراف والذنب .طبقة دهن اخلفّاش دقيقة نسبيًا
وشعر فروته قصير.
تستهلك اخلفافيش كمّ يات كبيرة من الغذاء ،ألنّها حتتاج إلى كمّ ية كبيرة من الطاقة لكي تطير .تهضم
اخلفافيش الغذاء بسرعة ،وتسارع إلى إفراز الفضالت التي لم تهضمها والتي تصعّب طيرانها.
تتمتّع اخلفافيش بحاسّ ة اهتداء متطوّرة للغايةّ ،
متكنها من النشاط في الليل .يُصدِ ر اخلفّاش أصواتًا عالية
جدا (معظمها تتعدّ ى قدرة سمع اإلنسان) وتستوعب ُأذُناه األصوات التي تنعكس من األجسام املوجودة
ًّ
في طريقه .بهذه الطريقة ينجح اخلفّاش في االهتداء في البيئة التي يتواجد فيها ،كما وينجح في رصد
الفريسة أو عوامل اخلطر .آلية االهتداء في بعض األنواع متطوّرة إلى حدّ تستطيع فيه اخلفافيش الطيران بني
اخليوط الدقيقة التي قطرها ّ
أقل من ملمتر واحد.
(انتبه :تكملة القطعة واألسئلة في الصفحة التالية).
/يتبع في صفحة /15
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يعيش في إسرائيل  32نوعً ا من اخلفافيش .معظم أنواع اخلفافيش التي تعيش في إسرائيل هي من آ كلة
احلشرات ،باستثناء نوع واحد ،خفّاش الفاكهة ،الذي ّ
تفضل الفواكه
يتغذى من الفواكه .خفافيش الفاكهة ّ
جدا .تُقطَ ف الفواكه اليوم قبل نضجها ،لكن في املاضي كانوا يقطفونها بعد نضج الثمار ،وقد
الناضجة ًّ
أدّت اخلفافيش آنذاك إلى أضرار باحملاصيل قبل قطفها .لذلك قاموا في املاضي بعمليات إبادة في مغارات
أيضا بعشيرة
اخلفافيش بهدف تقليص عشيرة خفافيش الفاكهة في البالد .أحلقت هذه العمليات ضررًا ً
أيضا احلشرات الضارّة للزراعة.
خفافيش احلشرات التي عاشت في نفس املغارات .تأكل هذه اخلفافيش ً
يستطيع هذا النوع من اخلفافيش أن يأكل في ليلة واحدة حشرات وزنها كوزن جسمه تقريبًا.
ور ِّكبت
يقومون اليوم بأعمال حلماية عشائر اخلفافيشُ :منِع الدخول إلى املغارات التي تنام فيها اخلفافيشُ ،
في مناطق املدن صناديق للنوم تستطيع إناث اخلفافيش املكوث فيها أثناء فترة تنمية صغارها.
اخترت القطعة  ،Iأجب عن خمسة األسئلة .26-22
َ
إذا
ال واحدً ا يتمّ لمنع هذا الخطر.
 .22اذكر سببين لكون الخفافيش مهدَّ دة باالنقراض ،ثمّ صف عم ً
( 5درجات)
فسر هذه الجملة 5( .درجات)
 .23يمكن القول إنّ الخفّاش "يرى" بواسطة ُأ ُذ َن ْيهِّ .
فسر لماذا 5( .درجات)
 .24في هذه األيّام ال تُعتبر خفافيش الفاكهة ضارّة للزراعةّ .
فسر لماذا تؤدّي عمليات اإلبادة في مغارات الخفافيش إلى إلحاق ضرر بالزراعة 5( .درجات)
ّ .25
فسر كيف جسم ونمط حياة الخفّاش مالءَمان للطيران.
ّ .26
تطرّق في إجابتك إلى مال َءمتين مبنويّتين (مورفولوجيّتين) لجسم الخفّاش وإلى مالءَمة واحدة
فسيولوجية أو سلوكية 5( .درجات)

/يتبع في صفحة /16
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القطعة  - IIفوائد الرمّان
الرمّان معروف مبزاياه الطبّية الكثيرة منذ القِ دَ م.
في أبحاث مختلفة أُجريت في العالم ،وُجد أنّ الرمّان غنيّ بالڤيتامينات وباحلديد ،وهو يساعد في شفاء
اجلروح وفي عالج أمراض اجلهاز الهضمي .بيّنت مجموعة باحثني من التخنيون أنّ لعصير الرمّان صفة هامّة
إضافية  -منع تص ّلب الشرايني ،الذي يُعتبر مسبّب املرض واملوت األساسي في العالم الغربي.
يتعلّق حدوث تصلّب الشرايني بتراكم الكولسترول (مادّة دهنية) على جدران الشرايني .ميكن أن يؤدّي
هذا التراكم إلى انسداد الشرايني التي تنقل الدم إلى القلب أو إلى الدماغ ،ممّ ا يؤدّي إلى انسداد عضلة
القلب (إلى نوبة قلبية) أو إلى جلطة دماغية.
خاص ًة في
يصل الكولسترول إلى الدم من مصدرين أساسيني :من الغذاء ومن إنتاجه في خاليا اجلسمّ ،
الكبد .يُنقَل الكولسترول في الدم في جسيمات صغيرة من نوعني"( HDL :الكولسترول اجليّد")،
َو "( LDLالكولسترول الرديء").
في بعض األحيان مي ّر قسم من جسيمات  LDLبتغيّر كيميائي ،في األساس أكسدة ،يؤدّي إلى ترسّ ب
الكولسترول على جدران الشرايني ،وإلى حدوث تص ّلب للشراينيُ .تحفَّز عمليات األكسدة بواسطة عوامل
مؤكسدة كاملوا ّد املوجودة في دخان السجائر وتلوّث الهواء واألشعّة والڤيروسات والبكتيريا وغيرها.
ِ
اتّضح أنّه ليس فقط مستوى الكولسترول الك ّلي في الدم ها ّمًا .وُجد أنّه لدى الكثير من املرضى الذين
عانوا من انسداد عضلة القلب كان مستوى الكولسترول الك ّلي في الدم سليمً ا ،لكنّ مستوى  LDLكان
مؤكسدً ا.
َ
عاليًا ،وكان
يحوي عصير الرمّان عدّ ة موا ّد معروفة بأنّها مضادّات أكسدة ،أي باستطاعتها إعاقة عمليات األكسدة.
أيضا عملية أكسدة  ،LDLولذلك ميكنه إعاقة تراكم
افترض الباحثون من التخنيون أنّ عصير الرمّان يعيق ً
مريضا عانوا من ضيق في الشريان السباتي،
الكولسترول في الشرايني .أجرى الباحثون جتربة شارك فيها ً 19
الذي ينقل الدم إلى الدماغ .عولج جميع املرضى بأدوية معروفةَ ،و  10مرضى من الـ  19تلقّوا باإلضافة إلى
ذلك عصير رمّان يوميًا.
بعد سنة لوحظ في املجموعة التي لم تتلقَّ عصير رمّان ارتفاع نسبته  9%تقريبًا في ضيق الشريان السباتي،
بينما لوحظ لدى الذين شربوا عصير الرمّان انخفاض نسبته  30%تقريبًا في ضيق الشريان.
أيضا في شفاء األمراض التي
باإلضافة إلى نشاطه املضا ّد لألكسدة ،ميكن أن يكون عصير الرمّان ناجعًا ً
تسبّبها البكتيريا والڤيروسات .بيّن باحثون من الواليات املتّحدة أنّ إضافة مادّة استُخلصت من عصير
الرمّان إلى مستنبت خاليا مصابة بڤيروس إنفلونزا اخلنازير ،منعت تكاثر الڤيروسات في املستنبت .أُجريت
في شتاء  2010في مستشفى "هيلل يافي" في اخلضيرة جتربة قدّ موا فيها ملرضى مصابني بإنفلونزا اخلنازير
عصير رمّان يوميًا .املرضى الذين تلقّوا عصير الرمّان تعافوا من املرض أسرع من املرضى الذين تلقّوا مشروبًا
آخر ال توجد فيه مادّة فعّالة.
/يتبع في صفحة /17
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اخترت القطعة  ،IIأجب عن خمسة األسئلة .31-27
َ
إذا
 .27اذكر ثالث طرق ،وردت في القطعة ،يفيد بها عصير الرمّان صحّ ة اإلنسان 5(   .درجات)
 .28هل نتائج التجربة التي أجراها الباحثون من التخنيون تدعم الفرضية بأنّ عصير الرمّان يمكنه
أن يعيق عملية تراكم الكولسترول في الشرايين؟ ع ّلل 5(    .درجات)
 .29حسب القطعة ،اشرح لماذا يمكن أن يؤدّي ارتفاع تلوّث الهواء إلى زيادة اإلصابة بانسداد
عضلة القلب وبالجلطة الدماغية 5(     .درجات)
 .30ذُكر في القطعة بحثان يتع ّلقان بإنفلونزا الخنازير.
ما هي المعلومات التي تضيفها التجربة التي أُجريت في مستشفى "هيلل يافي" إلى المعلومات
التي يوفّرها البحث الذي أُجري في الواليات المتّحدة؟   ( 5درجات)
 .31تحوي ثمرة الرمّان تركيزًا عاليًا من الحديد .اشرح لماذا يمكن أن يساعد الرمّان قسمً ا من
المرضى الذين يعانون من فقر الدم (مرض يعاني فيه المرضى من تركيز منخفض للهيموجلوبين
في الدم) 5( .درجات)

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.

ﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ
ُﳝﻨﻊ ّ

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺻﻴﻒ  ،2011ورﻗﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ 920601
أﺟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﳌﻞء اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

 Æ±أﻟﺼﻖ ﻣﻠﺼﻘﺔ ﳕﻮذج ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﺪّ ﻟﺬﻟﻚ.
ـﻤﺘﺤﻦ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﺪّ ﻟﺬﻟﻚ.
≤ Æأﻟﺼﻖ ﻣﻠﺼﻘﺔ ﻣ َ
≥ Æإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ إﺣﺪى اﳌﻠﺼﻘﺘﲔ :اﻣﻸ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻚ ﻳﺪو ًﻳﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﺜﺎل.
ِأﺷﺮ ﺑـِ  Xﻓﻲ اﳌﺮ ّﺑﻊ اﳌﺠﺎور ﻟﻠﺮﻗﻢ اﳌﻼﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ّ

أﻟﺼﻖ ﻫﻨﺎ ﻣﻠﺼﻘﺔ ﳕﻮذج.

ُﳝﻨﻊ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻹﻃﺎر
إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻠﺼﻘﺔ ﳕﻮذج،
اﻛﺘﺐ ّ
ﺑﺨﻂ واﺿﺢ رﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮذج.
ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﺑـِ  Xﻓﻲ اﳌﺮ ّﺑﻊ اﳌﺠﺎور
ﻟﻠﺮﻗﻢ اﳌﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﳌﻼﺋﻢ.

رﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮذج

ﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻞء:

ﳕﻮذج رﻗﻢ ∑Æ∞±≤≥¥

ﻛﻴﻒ ﺗـُﺠﻴﺐ؟

ﻛﻴﻒ ﲤﺤﻮ إﺷﺎرة؟

اﻟﺴﺆال
اﻟﻔﺮﻋﻲ

رﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮذج

ﳑﺘﺤﻦ رﻗﻢ ) 1ﺑﺪون اﺳﻢ(.
أﻟﺼﻖ ﻫﻨﺎ ﻣﻠﺼﻘﺔ َ

ُﳝﻨﻊ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻹﻃﺎر
اﳌﻤﺘﺤﻦ
رﻗﻢ ﻫﻮﻳﺔ
َ
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إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﳑﺘﺤﻦ،
ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻠﺼﻘﺔ َ
اﻛﺘﺐ ّ
ﺑﺨﻂ واﺿﺢ رﻗﻢ
ﻫﻮﻳﺘﻚ ﺑﺘﺴﻌﺔ أرﻗﺎم ،ﲟﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺧﻴﺮ.
ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﺑـِ X
ﻓﻲ اﳌﺮ ّﺑﻊ اﳌﺠﺎور ﻟﻠﺮﻗﻢ
اﳌﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﳌﻼﺋﻢ.

ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺳﺆال ﻓﺮﻋﻲِ ،أﺷﺮ ﺑـِ  Xﻓﻲ اﳌﺮ ّﺑﻊ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر رﻗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﺗَﻬﺎÆ
ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺳﺆال ﻓﺮﻋﻲ ،ﺗُﺴﻤﺢ اﻹﺷﺎرة ﺑـِ  Xواﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻫﻜﺬاX :
ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻣﺤﻮ.
* ُﲤﻨﻊ اﻹﺷﺎرة ﺑـِ  Xأﺛﺨﻦ ّ
ﻣـﻤﺎ ﻳﺠﺐ ،ﻷﻧّﻪ ﳝﻜﻦ أن ّ
اﻧﺘﺒﻪ :اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة )ﺑﺪون ﻣﺤﻮ( ﺗﺆ ّدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺴﺆال اﻟﻔﺮﻋﻲ.
اﻣﻸ ّ
ﻛﻞ اﳌﺮ ّﺑﻊ اﻟﺬي ﺗﻮ ّد ﻣﺤﻮ اﻹﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻫﻜﺬا:
* ﳝﻨﻊ اﶈﻮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ِﺗﺒِﻜﺲ.
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