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מספר השאלון920601 :
גיליון תשובות לפרק הראשון
נספח:
תרגום לערבית )(2

ביולוגיה

ترجمة إلى العرب ّية )(2

البيولوجيا

 2יחידות לימוד
חלק מבחינת  3יחידות לימוד

وحدتان تعليميّتان
جزء من امتحان  3وحدات تعليميّة

הוראות לנבחן

للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان ونصف.

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

) 22.5 — 		 (7.5x3נק'

		 פרק שלישי

)(15x1

		 —

 15נק'

		 פרק רביעי

)(25x1

—

 25נק'

			

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثّانو ّية
موعد االمتحان :صيف 2013
رقم ال ّنموذج920601 :
ورقة إجابات للفصل األوّل
ملحق:

סה"כ 		 — 		  100נק'

ג 		.חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
				 في هذا ال ّنموذج أربعة فصول.
الفصل األوّل )37.5 - (37.5x1
			
 22.5الفصل الثّاني )(7.5x3
			
 		 15الفصل الثّالث )(15x1
			
25
الفصل الرّابع )(25x1
			
المجموع 100 		 -
				
		

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

		 جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות 						 :د .تعليمات ّ
				 ِ .1
أشر إلى إجاباتك عن األسئلة الفرع ّية 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
						 الثّالثة األخرى في دفتر االمتحان.
האחרים כתוב במחברת הבחינה.
ِ
للممتحن
 .2בתום הבחינה מסור לבוחן את מחברת 				  .2عند إنهاء االمتحان ،س ّلم
						 دفتر االمتحان وورقة اإلجابات.
הבחינה ואת גיליון התשובות.
خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليّات حسابيّة ،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!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة
األول ( 37.5درجة)
الفصل ّ
في هذا الفصل سؤال واحد ،فيه  15سؤا ًال فرع ّيًا في مواضيع النواة ،א-טו.
أجب عن جميع األسئلة الفرعيّة .لكلّ إجابة صحيحة عن سؤال فرعيّ تحصل على  2.5درجة؛
صحيحا عن  13سؤا ًال فرع ّيًا على األقلّ  ،تحصل على الدرجات الـ  37.5بأكملها.
أجبت
َ
لكن إذا
ً
السؤال 1

( 37.5درجة)

لكلّ سؤال فرعيّ معروضة أربع إجابات لالختيار .اختَر اإلجابة األكثر مالءمة.
أشِ ر إلى اإلجابة التي اخترتَها في ورقة اإلجابات على النحو التالي:
مفصلة ترد في ورقة
أشِ ر بِـ في المربّع الذي على يسار رقم اإلجابة التي اخترتَها (تعليمات ّ
اإلجابات).
مثال:
أي مرض ينتقل بواسطة البعوض؟
ّ
נט.
الصفر
َّ
.1
 .2الحصبة األلمانيّة
 .3المالريا
 .4السعال
في هذه الحالة ،تشير إلى إجابتك في ورقة اإلجابات هكذا:
נט.

1

2

3

4

/يتبع في صفحة /3
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ُيح َّبذ االمتناع قدر اإلمكان عن المحو في ورقة اإلجابات .لذلك يوصى ّأو ًال باإلشارة إلى

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

أجب عن جميع األسئلة الفرعيّة א-טו.
א .في محميّة طبيعيّة توجد السلسلة الغذائيّة:
نباتات ! غزالن ! ذئاب
ماذا يمكن أن يكون تأثير مرض يؤدّي إلى موت الذئاب في المحميّة؟
 .1ازدياد عدد الغزالن وازدياد كمّ يّة النباتات.
 .2ازدياد عدد الغزالن وانخفاض كمّ يّة النباتات.
 .3انخفاض عدد الغزالن وانخفاض كمّ يّة النباتات.
 .4لن يطرأ تغيير على عدد الغزالن وكمّ يّة النباتات.
ב.

أيّة تغيّرات تطرأ لدى اإلنسان في أعقاب نشاط جسمانيّ شاقّ في نهار حارّ؟
 .1يزداد إفراز العرق ،ويزداد حجم البول.
 .2يزداد إفراز العرق ،ويقلّ حجم البول.
 .3يقلّ إفراز العرق ،ويزداد حجم البول.
 .4يقلّ إفراز العرق ،ويقلّ حجم البول.

ג.

أي عمليّة من العمليّات التي أمامك يُستوعَ ب األوكسجين في الخاليا؟
في ّ
 .1التركيب الضوئيّ .
 .2النتح.
الخلوي.
ّ
 .3التنفّس
 .4تحليل النشا إلى جلوكوز.
/يتبع في صفحة /4
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ד.

أيّة عمليّة من العمليّات التي أمامك تحدث في األمعاء الغليظة أساسً ا؟
 .1تحليل نهائيّ لألمالح المعدنيّة.
 .2امتصاص ّ
السكر ّيات األحاديّة.
 .3تحليل نهائيّ للزالليّات.
 .4امتصاص الماء واألمالح المعدنيّة.

ה.

أحيائي؟
أيّة ظاهرة من الظواهر التي أمامك تصف مالءَمة لعامل
ّ
 .1نبتات صحراويّة لديها جذور متفرّعة.
 .2أشجار معيّنة أثناء تساقط األوراق.
 .3خفافيش تدخل في سبات في فصل الشتاء.
 .4شقيقة نعمان لديها أوراق تويج حمراء وكبيرة.

ו.

ما هي الجملة الصحيحة بالنسبة لخاليا اإلنسان وخاليا البقرة؟
 .1جزيئات  RNAرسول ( )mRNAلإلنسان مطابقة لتلك التي للبقرة.
 .2جزيئات  RNAناقل ( )tRNAلإلنسان مطابقة لتلك التي للبقرة.
 .3جزيئات  RNAرسول وكذلك جزيئات  RNAناقل لإلنسان مطابقة لتلك التي للبقرة.
 .4جزيئات  RNAرسول وكذلك جزيئات  RNAناقل لإلنسان ليست مطابقة لتلك التي
للبقرة.

ז.

في الدم الذي يجري في شريان الذراع توجد:
 .1كمّ يّة أكبر من األوكسجين والجلوكوز ممّ ا في الدم الذي يجري في وريد الذراع.
 .2كمّ يّة أكبر من الجلوكوز والهيموجلوبين ممّ ا في الدم الذي يجري في وريد الذراع.
 .3كمّ يّة أكبر من األوكسجين وثاني أكسيد الكربون ممّ ا في الدم الذي يجري في
وريد الذراع.
 .4كمّ يّة أكبر من الهيموجلوبين وثاني أكسيد الكربون ممّ ا في الدم الذي يجري في
وريد الذراع.
/يتبع في صفحة /5
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ما الذي يصحّ قوله عن االتّزان البدنيّ ؟
 .1يتمّ في النباتات ،وال يتمّ في الحيوانات.
 .2يتمّ في الكائن الحيّ الكامل فقط ،وليس في خليّة وحيدة.
 .3يتمّ في شروط بيئيّة ثابتة فقط.
 .4ينعكس في تغيّرات داخليّة ضئيلة تحدث طوال الوقت.

ט .في درنة البطاطا التي تنمو في التربة يُخزَن نشا .يُبنى النشا من مركَّ بات أبسط نتجت:
 .1في التربة التي تنمو فيها الدرنة.
 .2في جذور نبتة البطاطا.
 .3في أوراق نبتة البطاطا.
 .4في بذور نبتة البطاطا.
י.

في خليّة البكتيريا:
 .1يوجد غشاء خليّة وجدار.
 .2توجد نواة وال يوجد جدار.
 .3يوجد جدار وال يوجد غشاء خليّة.
 .4توجد ميتوكندريا وال توجد ريبوزومات.

יא .في الجهاز الهضميّ عند اإلنسان ،الزالليّات:
 .1تتح ّلل إلى أحماض أمينيّة في الفم بواسطة هضم آليّ .
 .2تتح ّلل إلى أحماض دهنيّة في الفم بواسطة هضم آليّ .
 .3تتح ّلل إلى أحماض أمينيّة بواسطة إنزيمات في المعدة وفي األمعاء.
 .4تتح ّلل إلى أحماض دهنيّة بواسطة إنزيمات في المعدة وفي األمعاء.

/يتبع في صفحة /6
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יב .في وعاء مغلق وشفّاف ،يمكن قياس شدّ ة التركيب الضوئيّ في النبتات حسب:
 .1ارتفاع كمّ يّة  CO2في الهواء الذي في الوعاء.
 .2انخفاض وزن النبتات التي في الوعاء.
 .3ارتفاع كمّ يّة األوكسجين في الهواء الذي في الوعاء.
 .4انخفاض شدّ ة الضوء في الوعاء.
pH = 6.5

יג .نشاط إنزيم معيّن في جسم اإلنسان هو أمثل في
ماذا يحدث إذا انخفضت درجة الـ  pHإلى  pH = 2؟
 .1يزداد نشاط اإلنزيم.
 .2ينخفض نشاط اإلنزيم.
 .3نشاط اإلنزيم ال يتغيّر.
أيضا.
 .4تنخفض درجة الحرارة ً

وفي درجة حرارة . 36oC

أي جهاز يُنسِّ ق بين األجهزة المختلفة في جسم اإلنسان؟
ידّ .
 .1جهاز اإلفراز الداخليّ .
 .2الجهاز الهضميّ .
 .3جهاز الدفاع عن الجسم.
 .4الجهاز التنفّسيّ .
بحري وحيد الخليّة (نبتة) يعيش بتكافل من نوع تبادل منفعيّ مع مرجانة (حيوان) في
ّ
טו .طحلب
خليج إيالت.
مساهمة كلّ واحد من الشريكين لآلخر هي:
 .1الطحلب يزوّد للمرجانة مادّة عضويّة وأوكسجين ،والمرجانة تزوّد للطحلب ثاني أكسيد
الكربون وبيئة واقية.
 .2الطحلب يزوّد للمرجانة ثاني أكسيد الكربون ،والمرجانة تزوّد للطحلب أوكسجين ومادّة
عضويّة.
 .3الطحلب يزوّد للمرجانة أمالحً ا معدنيّة ،والمرجانة تزوّد للطحلب كلوروفيل.
 .4الطحلب يستوعب أشعّة الشمس ،التي تستغلّها المرجانة مباشر ًة إلنتاج مادّة عضويّة.
/يتبع في صفحة /7
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الفصل الثاني ( 22.5درجة)
في هذا الفصل خمسة أسئلة ( )6-2في مواضيع النواة.
اختَر ثالثة أسئلة ،وأجب عنها في دفتر االمتحان (لكلّ سؤال  7.5 -درجات).
.2

يتمّ تبادل الغازات في جسم اإلنسان في حويصالت الرئة وفي كلّ خاليا الجسم.
صف تبادل الغازات في حويصالت الرئة وتبادل الغازات في الخاليا ،واشرح العالقة بين تبادل
الخلوي.
ّ
الغازات والتنفّس

.3

تستطيع الخميرة النم ّو والتكاثر بوجود أوكسجين وكذلك بعدم وجوده.
فسر لماذا.
هل يكون تكاثر الخميرة أسرع بوجود األوكسجين أم بعدم وجوده؟ ّ

.4

أمامك شبكة غذائيّة.

					

ُﻋﻘﺎب
ﻓﺄر

أرﻧﺐ
ذرة

أي نوع عالقات متبادلة يمكن أن يتمّ بين األرنب والفأر؟ علّل.
حسب الشبكة الغذائيّةّ ،
.5

أمامك حقيقتان تتعلّقان باستيعاب األمالح المعدنيّة بواسطة جذر النبتة:
 تهوئة التربة تُثريها باألوكسجين. األمالح المعدنيّة تُستوعَ ب من التربة بالنقل الفعّال.اشرح العالقة بين الحقيقتين.

.6

َمنَّة متسوكوكوس هي حشرة طفيليّة ،أدّت في الماضي إلى موت عدد كبير من أشجار الصنوبر في
الطريق إلى القدس.
بحث الباحثون عن طريقة إلبادة بيولوجيّة لهذه المَ نَّة بواسطة مخلوق آخر.
اذكر واشرح مثالين لعالقات متبادلة ممكنة بين المَ نَّة والمخلوق اآلخر ،يمكن أن تكون نتيجتها
إبادة المَ نَّة أو تقليص عشيرتها.
/يتبع في صفحة /8
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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 ال حيوانات
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 7إلزاميّ ) وعن أحد السؤالين  9-8وعن أحد السؤالين .11-10
أجب عن السؤال ( 7إلزاميّ ).
.7

للجرذ الشائع (من القوارض) الذي يعيش في حرش صنوبر توجد طريقة يُكسِّ ر بواسطتها أكواز
الصنوبر ويلتقط البذور من داخلها .أجرى بعض الباحثين تجربة تبنٍّ ليفحصوا كيف يتعلّم
أفراد نسل الجرذ طريقة تكسير أكواز الصنوبر .أخذ الباحثون مجموعتين من الجرذان البالغة:
المجموعة "أ"  -جرذان ال تُكسِّ ر أكواز الصنوبر ،والمجموعة "ب"  -جرذان لديها خبرة في
تكسير أكواز الصنوبر .جميع الجرذان كانت أمّهات لجراء .أُدخل كلّ جرذ إلى قفص منفرد،
وكانت أكواز صنوبر في جميع األقفاص .أدخلوا إلى كلّ قفص فيه أنثى جرذ (أمّ) ،أربعة من
جرائها وأربعة من جراء أنثى جرذ (أمّ) من المجموعة األخرى.
مجرى التجربة ونتائجها معروضة في الجدول الذي أمامك.
المجموعة
في القفص

األمّهات

الجراء

النتيجة

أ

كسر
أمّهات ال ُت ِّ
أكواز الصنوبر

 4جراء لأل ّم التي في القفص +

كسر
جميع الجراء ال ُت ِّ
أكواز الصنوبر

ب

كسر
أمّهات ُت ّ
أكواز الصنوبر

4

4
4

كسر أكواز الصنوبر
جراء أل ّم ُت ِّ

كسر
جراء لأل ّم التي في القفص +
جميع الجراء ُت ِّ
كسر أكواز الصنوبر أكواز الصنوبر
جراء أل ّم ال ُت ِّ

أ .هل يوجد لسلوك تكسير أكواز الصنوبر ِّ
وراثي؟ ع ّلل حسب نتائج التجربة.
مركب
ّ
( 2.5درجة)
ب .ما هو شكل التعلّم الموصوف في القطعة؟ اشرح ما الذي يُميِّز هذا الشكل للتعلّم.
( 2.5درجة)
/يتبع في صفحة /9
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أجب عن أحد السؤالين .9-8
 .8في االتّصال داخل النوع تُنقَل أنواع رسائل ذات داللة مختلفة .اذكر ثالثة أنواع رسائل ،لكلّ واحد
منها داللة مختلفة.
واحدا ّ
لكل واحد من ثالثة أنواع الرسائل ،واذكر اسم الحيوان الذي ينقل الرسالة.
صف مثا ًال ً
أعط مثا ًال لحيوان مختلف لكلّ نوع رسالة 5( .درجات)
انتبهِ :
.9

أ .ما هي أهمّ يّة ختم التعقّب؟ ( 3درجات)
ب .حدِّ د في أيّة أنواع من الطيور يُرجَّ ح إيجاد ختم تعقّب :في أنواع الطيور التي لديها زغاليل
أم في أنواع الطيور التي لديها فراخ .علّل تحديدك( .درجتان)

أجب عن أحد السؤالين .11-10
 .10ذكور طير التينامو ،الذي يعيش في أمريكا الجنوبيّة ،تحدّ د لنفسها منطقة نفوذ ُقبَيل موسم
بيضا وتنتقل إلى منطقة نفوذ ذكر آخر.
التكاثر .تتزاوج األنثى مع الذكر في منطقة نفوذه وتضع ً
الحصري عن
ّ
أيضا .الذكر في هذا النوع هو المسؤول
بيضا في منطقة نفوذه ً
تتزاوج معه وتضع ً
الرقود على البيض والعناية بأفراد النسل ،التي تستغرق شهرين بعد فقس البيض.
أ .هل نمط التكاثر في نوع التينامو هو بوليچاميا أم مونوچاميا؟ علّل 3( .درجات)
ب .أيّة استراتيجيّة تكاثر يُرجَّ ح أن تكون في هذا النوع؟ اشرح( .درجتان)
 .11أ .اشرح لماذا اإلناث في حيوانات كثيرة هي انتقائيّة بمدى أكبر من الذكور في اختيار
القرين( .درجتان)
ب .اذكر مميّزين مختلفين تختار األنثى القرين حسبهماّ .
لكل واحد من المميّزين،
أعط مثا ًال لحيوان 3( .درجات)
ِ
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الموضوع  - IIمن بذرة إلى أخرى
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 12إلزاميّ ) وعن أحد السؤالين  14-13وعن أحد السؤالين .16-15
أجب عن السؤال ( 12إلزاميّ ).
.12

جدا تركيز ثاني أكسيد
معينة نبتات بنادورة للتسويق .زادوا بمدى كبير ًّ
ّ
ينمون في دفيئة ّ
الكربون في الهواء الذي في الدفيئة.
اشرح كيف يؤ ّثر هذا التغيير على محصول البنادورة 5( .درجات)

أجب عن أحد السؤالين .14-13
 .13في عمليّة نم ّو بذرة الفاصولياء إلى أن تصبح نبتة بالغة ،يمكن التمييز بين المرحلة األولى التي
تحدث داخل التربة ،وبين المرحلة الثانية التي تحدث فوق سطح التربة.
ما هو مصدر الطاقة الالزمة للنم ّو من بذرة إلى نبتة بالغة في ّ
كل واحدة من المرحلتين؟ اشرح.
		( 5درجات)
.14

تتكاثر نبتة بصلة الحديقة بطريقتين:
 تكاثر بواسطة ُب َص ْيالت تنمو على البصلة البالغة. تكاثر بواسطة إنتاج البذور.( 5درجات)
فصل فرقين بين طريق َتي التكاثر.
ّ
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أجب عن أحد السؤالين .16-15
.15

جميع األزهار التي تنمو على أشجار التفّاح هي ثنائيّة الجنس .بخالف ذلك ،في الخرّوب-
تنمو على قسم من األشجار أزهار ذكريّة فقط ،وتنمو على القسم اآلخر من أشجار الخرّوب
أزهار أنثويّة فقط .إذا حدث إخصاب ناجح في أشجار الخرّوب والتفّاح ،هل تنمو ثمار على
جميع أشجار الخرّوب وعلى جميع أشجار التفّاح؟ اشرح إجابتك 5( .درجات)

.16

التبغ هو نبتة نهار قصير .أجروا تجربة في نبتات تبغ في دفيئتين الشروط فيهما متطابقة.
الدفيئة "أ" كانت مظلمة لمدّ ة  16ساعة متواصلة طوال اليوم.
الدفيئة "ب" كانت مظلمة لمدّ ة  6ساعات ،وبعد ذلك أضيئ فيها ضوء لمدّ ة ساعة واحدة،
وبعد ذلك كانت مظلمة لمدّ ة  9ساعات إضافيّة.
هل تُزهر نبتات التبغ أم لن تُزهر في ّ
كل واحدة من الدفيئتين؟ علّل 5( .درجات)
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الموضوع  - IIIالكائنات ال ح ّي ة المجهريّة
أجب عن ثالثة أسئلة :عن السؤال ( 17إلزاميّ ) وعن أحد السؤالين  19-18وعن أحد السؤالين .21-20
أجب عن السؤال ( 17إلزاميّ ).
.17

صاف إلى ثالث زجاجات.
سكب أحد الباحثين  100ملل من حساء غذاء ٍ
الزجاجة "أ" تمّ غليها لمدّ ة  20دقيقة ،وبقيت مفتوحة.
الزجاجة "ب" تمّ غليها لمدّ ة  20دقيقة ،وسُ دَّ ت بواسطة سدادة محكمة.
الزجاجة "جـ" لم يتمّ غليها ،لكنّها سُ دَّ ت بواسطة سدادة محكمة.
بعد مرور عدّ ة أيّام ،فحص الباحث مظهر السائل في الزجاجات.
النتائج معروضة في الجدول الذي أمامك.
الزجاجة
أ
ب
جـ

مدّ ة الغلي
(دقائق)
20
20
0

النتائج:
بقيت الزجاجة
مظهر السائل في الزجاجة
مفتوحة

َع ِكر

مسدودة بإحكام

ٍ
صاف

مسدودة بإحكام

َع ِكر

يدلّ َت َع ُّكر السائل في الزجاجة على تكاثر بكتيريا في حساء الغذاء.
اشرح كيف أدّت المعالجة في ّ
كل واحدة من الزجاجات "أ""-جـ" إلى النتائج التي في الجدول.
( 5درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .19-18
.18

قام باحثون بحضن بكتيريات على وسط غذائيّ يحوي جلوكوز .فحص الباحثون خالل
 12ساعة عدد البكتيريات وتركيز الجلوكوز في الوسط.
النتائج معروضة في الرسم البيانيّ الذي أمامك.

				

ﺗﺮﻛﻴﺰﭨاﳉﻠﻮﻛﻮزﭨ
ﭨﭨﭨﭨﻓﻲﭨاﻟﻮﺳﻂﭨ

ﻋﺪدﭨاﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎت
ﻓﻲﭨاﳌﻠﻠﺘﺮ

أ

קים

ب
اﻟﺰﻣﻦ
)ﺳﺎﻋﺎت(

0 2 4 6 8 10 12

أ .المنحنى "أ" يصف التغيّر في عدد البكتيريات ،والمنحنى "ب" يصف التغيّر في تركيز
الجلوكوز في الوسط .علّل هذين التحديدين حسب الرسم البيانيّ  2.5( .درجة)
ب .لو فحصوا عدد البكتيريات في الوسط بعد الساعة الـ  ،12لرأوا أنّ عدد البكتيريات قد
انخفض.
		 اذكر سببين النخفاض عدد البكتيريات 2.5( .درجة)
.19

يُنتِجون في الوقت الحاضر هورمون النم ّو الذي لإلنسان بواسطة بكتيريا مرّت بهندسة وراثيّة.
أ .صف المراحل األساسيّة في تحويل بكتيريا إلى مُنتِجة لهورمون النموّ 3( .درجات)
ب .ما هي أفضليّة إنتاج الهورمون بهذه الطريقة بالمقارنة مع إنتاج الهورمون من الحيوانات؟
(درجتان)
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أجب عن أحد السؤالين .21-20
 .20التغيّرات التي تطرأ على الشروط البيئيّة يمكن أن تض ّر البكتيريا .هناك تغيّرات ينتقل
في أعقابها قسم من البكتيريا إلى حالة بوغ وقسم آخر من البكتيريا يموت.
أعط مثالين لشروط بيئيّة يمكنها أن تؤدّي إلى موت البكتيريا 2.5( .درجة)
ِ
أ.
ب .اذكر صفتين للبوغ ت ِّ
ُمكنانه من البقاء على قيد الحياة في الشروط البيئيّة الصعبة.
		 ( 2.5درجة)
.21

طمروا في التربة أوراقًا تساقطت .كانت األوراق مغ َّلفة داخل كيس قماش (الكيس ال ُي ِّ
مكن مرور
الحيوانات ،ح ّتى الحيوانات الصغيرة) .بعد مرور عدّ ة أشهر ،اكتشفوا ّأن وزن األوراق في الكيس
قد انخفض.
ما هو التفسير الممكن النخفاض وزن األوراق؟ ( 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 تتع ّلق بالقطعة التي اخترتَها.
(لكلّ سؤال  5 -درجات)
المبشر بالخير
ّ
القطعة  - Iالفطر
تموت في جسم اإلنسان كلّ يوم خاليا بالغة ،وتحتلّ مكانها خاليا جديدة تتكوّن في أعقاب انقسام
الخاليا .في الوضع السليم ،تنقسم الخاليا فقط في حالة وجود نقص في الخاليا.
في مرض السرطان تنقسم خاليا معيّنة في الجسم بصورة غير مراقبة .تجمُّ ع مثل هذه الخاليا يكوِّن ورمًا
خبيثًا (سرطان ّيًا) .السرطان هو اسم عا ّم ألمراض مختلفة ،أكثرها تكراريّة سرطان الرئتين وسرطان األمعاء
الغليظة وسرطان الثدي.
مميّزات الورم الخبيث :تتصرّف خاليا الورم بطريقة تختلف عن تصرّف الخاليا السليمة في الجسم
وتنقسم بدون رقابة وبدون نظام .في حاالت معيّنة ،يتحرّك قسم من هذه الخاليا إلى أنسجة أخرى في
الجسم وتتكاثر وتُكوِّن فيها أورامًا أخرى على شكل كُ تَل (نمايا) .كما أنّ الورم يسيطر على األعضاء
المجاورة له ،ممّ ا يؤدّي إلى اإلضرار باإلداء الوظيفيّ لهذه األعضاء.
الكثير من األدوية المستعمَ لة في أيّامنا لعالج السرطان تصيب الخاليا السرطانيّة في الجسم ،لكن يمكنها
أيضا أن تصيب خاليا الجسم السليمة .يبحث الباحثون عن أدوية تصيب الخاليا السرطانيّة فقط ،دون أن
ً
تسبّب ضررًا للخاليا السليمة .من ضمن أمور أخرى ،يبحثون عن موا ّد جديدة لألدوية من مصدر طبيعيّ
لمحاولة منع إصابة خاليا الجسم السليمة .من بين الموا ّد الطبيعيّة التي فُحصت في البحث هناك موا ّد
أُخذت من فطر يُؤكَ ل ينمو في البالد  -فطر المحاري.
علماء من قسم الزراعة والغذاء والبيئة في الجامعة العبريّة في رحوڤوت ،بحثوا تأثير هذا الفطر على مستنبتات
خاليا سرطان الثدي وخاليا سرطان األمعاء الغليظة .اكتشف العلماء أنّ تعريض الخاليا في المستنبتات
للموا ّد التي استخلصوها من فطر المحاري أدّى إلى موت الخاليا السرطانيّة في المستنبت .على ضوء هذه
النتائج المشجِّ عة في مستنبتات الخاليا ،انتقل العلماء إلى إجراء بحث على مخلوق كامل .افترض العلماء
أيضا األورام السرطانيّة في حيوانات المختبر  -الفئران .أعطى
أنّ الموا ّد المستخلَصة من الفطر تصيب ً
العلماء الفئران المريضة مشروبًا من محلول موا ّد استُخلصت من الفطر ،واكتشفوا أنّ هذه الموا ّد أعاقت
بمدى كبير نم ّو األورام السرطانيّة وتكوُّ ن النمايا.
(انتبه :تكملة القطعة واألسئلة في الصفحة التالية).
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يفترض العلماء أنّ الموا ّد المستخلَصة من الفطر تعمل بثالث طرق:
 .1تعمل مباشر ًة على الخاليا السرطانيّة وتؤدّي إلى موتها.
 .2تؤدّي إلى إبقاء الخاليا السرطانيّة مفرَّقة ،وبذلك تمنع الخاليا من تكوين كُ تَل  -أورام.
 .3إذا تكوّن ورم سرطانيّ فإنّ الموا ّد تعيق تكوُّ ن أوعية دمويّة داخله ،وبذلك تؤدّي إلى ضموره.
على ضوء هذه النتائج يأمل العلماء بأن يكون باإلمكان تطوير دواء يمنع تطوّر سرطان الثدي وسرطان
األمعاء في اإلنسان.
اخترت القطعة  ،Iأجب عن خمسة األسئلة
َ
إذا

26-22

ّ
(لكل سؤال  5 -درجات).

.22

اذكر مم ّيزين للخاليا السرطانيّة ،يميّزانها عن خاليا الجسم السليمة.

.23

ما هو الخطر الذي يكمن في تناول األدوية المستعمَ لة اليوم لمعالجة السرطان؟

.24

أيّة نتائج سابقة للتجربة جعلت العلماء يفحصون الموا ّد المستخلَصة من الفطر على الفئران؟

.25

أيضا.
يُفحَ ص تأثير األدوية الجديدة على مستنبتات خاليا وعلى حيوانات المختبر ً
اذكر أفضليّة واحدة ّ
لكل واحدة من طريقتَي الفحص.

.26

وردت في القطعة ثالثة تأثيرات ممكنة للموا ّد التي تُستخلَص من الفطر على الخاليا السرطانيّة.
اشرح كيف يمكن أن تؤدّي الموا ّد التي تعيق تكوُّ ن األوعية الدمويّة داخل الورم السرطانيّ إلى
ضموره.
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القطعة  - IIهل تستطيع النباتات "أن تشمّ "؟
تُنتِج نباتات كثيرة موا ّد متطايرة ،التي هي عبارة عن موا ّد تنطلق إلى البيئة على شكل غاز .تشترك الموا ّد
المتطايرة في عمليّات مختلفة في النبتة :جذب الملقِّحات بواسطة رائحة تتطاير من األزهار؛ طرد اآلفات
ال  -النبتة التي تُصاب من آفة معيّنة تُفرِز موا ّد "تحذّ ر"
التي تأكل األوراق والسيقان؛ اتّصال بين النبتات ،مث ً
النبتات المجاورة لها.
في أبحاث أُجريت مؤخّ رًا ،فحصوا إمكانيّة وجود اتّصال بين نبتة طفيليّة وبين حاضنها (النبتة التي ينمو
عليها الطفيل).
الجنجل هو نبتة طفيليّة لديها سيقان وأزهار ،لكنّها عديمة الجذور واألوراق وعديمة الكلوروفيل .لذلك
مباشرة بعد نبتها تحتاج لنبتة حاضنة .تنمو من بذرة الجنجل بادرة على شكل خيط رفيع ،يستطيل خالل
تلتف حولها وتلتصق
حركة "بحث" عن حاضن .عندما تصادف البادرة نبتة مالئمة ألن تكون حاضنًاّ ،
وتمتص من الحاضن الموا ّد الحيويّة لها .تموت البادرة إذا لم تقابل نبتة حاضنة خالل عدّ ة ساعات.
ّ
بها
نبتات من أنواع مختلفة يمكنها أن تكون حاضنة للجنجل.
ال طفيل ّيًا على نبتات البنادورة ،التي هي مثال لنبتات تُفرِز موا ّد متطايرة.
في كثير من األحيان نجد جنج ً
بسبب هذه الظاهرة ،افترض الباحثون أنّ الموا ّد المتطايرة التي تُطلِقها نبتة البنادورة تُوجِّ ه َنبْت بادرات
الجنجل باتّجاهها.
من أجل فحص الفرضيّة أُجريت ثالث تجارب.
التجربة  :1وضعوا بادرة جنجل في مرطبان صغير في مركز دائرة صغيرة .وُضع في أطراف الدائرة أصيص
فيه نبتة بنادورة .أعادوا إجراء التجربة مرّات كثيرة ،ووُجد أنّه في معظم الحاالت استطالت 		
		
بادرة الجنجل باتّجاه نبتة البنادورة.
		
التجربة  :2أعادوا إجراء التجربة  ، 1لكن بد ًال من نبتة بنادورة ،وضعوا في األصيص قطعة قطن مشرَّبة 		
بموا ّد متطايرة مصدرها من البنادورة .النتيجة :معظم بادرات الجنجل استطالت باتّجاه 		
		
قطعة القطن.
		
التجربة  :3أعادوا إجراء التجربة  ،1لكن بد ًال من نبتة بنادورة حقيقيّة ،وضعوا في األصيص نبتة بنادورة		
اصطناعيّة مصنوعة من البالستيك .النتيجة :بادرات الجنجل استطالت باتّجاهات مختلفة،
		
وليس بالضرورة باتّجاه نبتة البنادورة االصطناعيّة.
		
			
(انتبه :تكملة القطعة واألسئلة في الصفحة التالية).
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فحصوا التركيب الكيميائيّ للموا ّد المتطايرة في البنادورة ،ووجدوا أنّها تحوي ثالث موا ّد مختلفة
"ينجذب" الجنجل إليها .لغرض المقارنة ،عندما فحصوا التركيب الكيميائيّ للموا ّد المتطايرة التي يُفرِزها
القمح ،وجدوا أنّ القمح يُفرِز مادّة واحدة فقط "تجذب" الجنجل ،ومادّة واحدة "تصدّ " الجنجل.
من أبحاث مختلفة ،وبضمنها البحث في بادرات الجنجل ،يستنتج الباحثون أنّ للموا ّد المتطايرة أهمّ يّة
كبرى في المنظومات البيئيّة وفي العالقات المتبادلة بين أنواع مختلفة من النباتات ،وكذلك في العالقات
المتبادلة بين النباتات وبين الحشرات.
اخترت القطعة  ،IIأجب عن خمسة األسئلة
َ
إذا

31-27

ّ
(لكل سؤال  5 -درجات).

.27

أعط ثالثة أمثلة لعمليّات تشارك فيها الموا ّد المتطايرة التي تُفرَز من النباتات.
ِ

.28

الجنجل هو نبتة عديمة الجذور واألوراق .أيّة موا ّد يجب أن يحصل عليها من النبتة الحاضنة؟
علّل.

.29

صف كيف تجد بادرة الجنجل حاضنًا ،وكيف تصل إلى الحاضن ،وكيف تحصل على موا ّد من
الحاضن.

.30

هل تدعم نتائج التجارب فرضيّة الباحثين بأنّ الجنجل ينجذب إلى الموا ّد المتطايرة التي تُفرِزها
نبتة البنادورة؟ علّل حسب نتائج التجارب.

.31

حسب المعلومات التي في القطعة حول تركيبة الموا ّد المتطايرة في البنادورة وفي القمح،
أين يُرجَّ ح أن يتواجد عدد أكبر من الجنجل  -على نبتات القمح أم على نبتات البنادورة؟
علّل.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان اّإل بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

ﻨﻊﭨﻃﻲﭨﻫﺬہﭨاﻟﻮرﻗﺔ
ُﳝ
ّ

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ,

أﺟﺐﭨﻓﻲﭨﻫﺬہﭨاﻟﻮرﻗﺔﭨﻋﻦﭨﺟﻤﻴﻊﭨاﻷﺳﺌﻠﺔﭨاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.ﭨ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتﭨﳌﻞءﭨاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞﭨاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

 .1أﻟﺼﻖﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﳕﻮذجﭨﻓﻲﭨاﻹﻃﺎرﭨاﳌﻌﺪّ ﭨﻟﺬﻟﻚ.
أﻟﺼﻖﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﻣﻤﺘﺤﻦﭨﻓﻲﭨاﻹﻃﺎرﭨاﳌﻌﺪّ ﭨﻟﺬﻟﻚ.
.2
َ
 .3إذاﭨﻟﻢﭨﺗﻜﻦﭨﻟﺪﻳﻚﭨإﺣﺪىﭨاﳌﻠﺼﻘﺘﲔ:ﭨاﻣﻸﭨﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻚﭨﻳﺪو ًﻳﺎ,ﭨوﻛﺬﻟﻚﭨﭨ
ﻊﭨاﳌﺠﺎورﭨﻟﻠﺮﻗﻢﭨاﳌﻼﺋﻢ,ﭨﻛﻤﺎﭨﻫﻮﭨﻣﻔﺼﻞﭨﻓﻲﭨاﳌﺜﺎل.
ِأﺷﺮﭨﺑ ِ  Xﻓﻲﭨاﳌﺮ ّﺑ
ّ

أﻟﺼﻖﭨﻫﻨﺎﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﳕﻮذج.

ُﳝﻨﻊﭨاﳋﺮوجﭨﻋﻦﭨاﻹﻃﺎر
إذاﭨﻟﻢﭨﺗﻜﻦﭨﻟﺪﻳﻚﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﳕﻮذج,
ّ
اﻛﺘﺐﭨﺑﺨﻂﭨواﺿﺢﭨرﻗﻢﭨاﻟﻨﻤﻮذج.
ﻳﺠﺐﭨاﻹﺷﺎرةﭨﺑ ِﭨ  Xﻓﻲﭨاﳌﺮ ّﺑﻊﭨاﳌﺠﺎور
ﻟﻠﺮﻗﻢﭨاﳌﻼﺋﻢﭨﻓﻲﭨاﻟﻌﻤﻮدﭨاﳌﻼﺋﻢ.

رﻗﻢﭨ اﻟﻨﻤﻮذج

ﻣﺜﺎلﭨﻟﻠﻤﻞء:

ﳕﻮذجﭨرﻗﻢ .012347

ِ
ﻓﻲﭨﻛﻞ
ّﭨﺳﺆالﭨﻓﺮﻋﻲ,ﭨأﺷﺮﭨﺑ ِ  Xﻓﻲﭨاﳌﺮ ّﺑﻊﭨاﻟﺬيﭨﻋﻠﻰﭨﻳﺴﺎرﭨرﻗﻢﭨاﻹﺟﺎﺑﺔﭨاﻟﺘﻲﭨاﺧﺘﺮﺗَﻬﺎ.
ﻓﻲﭨﻛﻞّﭨﺳﺆالﭨﻓﺮﻋﻲ ,ﺗُﺴﻤﺢﭨاﻹﺷﺎرةﭨﺑ ِ  Xواﺣﺪﭨﻓﻘﻂ ,ﻫﻜﺬاX :
ّﻪﭨﳝﻜﻦﭨأنﭨﻳﻔﺴﺮﭨﻋﻠﻰﭨأﻧّﻪﭨﻣﺤﻮ.ﭨ
* ُﲤﻨﻊﭨاﻹﺷﺎرةﭨﺑ ِ  Xأﺛﺨﻦﭨﻣ ّﻤﺎﭨﻳﺠﺐ ,ﻷﻧ
ّ
اﻧﺘﺒﻪ :اﻹﺷﺎرةﭨإﻟﻰﭨأﻛﺜﺮﭨﻣﻦﭨإﺟﺎﺑﺔﭨواﺣﺪةﭨ)ﺑﺪونﭨﻣﺤﻮ(ﭨﺗﺆ ّديﭨإﻟﻰﭨإﻟﻐﺎءﭨاﻟﺴﺆالﭨاﻟﻔﺮﻋﻲ.ﭨ
اﻣﻸ ّ
ﻛﻞ اﳌﺮ ّﺑﻊﭨاﻟﺬيﭨﺗﻮ ّدﭨﻣﺤﻮﭨاﻹﺷﺎرةﭨاﻟﺘﻲﭨﻓﻴﻪ,ﭨﻫﻜﺬا:
* ﳝﻨﻊ اﶈﻮﭨﺑﻮاﺳﻄﺔﭨ ِﺗﺒِﻜﺲ.

ﻛﻴﻒﭨﺗ ُﺠﻴﺐ?

ﻛﻴﻒﭨﲤﺤﻮﭨإﺷﺎرة?

اﻟﺴﺆال
اﻟﻔﺮﻋﻲ

رﻗﻢﭨ اﻟﻨﻤﻮذج

أﻟﺼﻖﭨﻫﻨﺎﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﳑﺘﺤﻦﭨرﻗﻢ ) 1ﺑﺪونﭨاﺳﻢ(.
َ

ُﳝﻨﻊﭨاﳋﺮوجﭨﻋﻦﭨاﻹﻃﺎر
اﳌﻤﺘﺤﻦ
رﻗﻢﭨ ﻫﻮﻳﺔﭨ
َ
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إذاﭨﻟﻢﭨﺗﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻚﭨﻣﻠﺼﻘﺔﭨﳑﺘﺤﻦ,
َ
ّ
اﻛﺘﺐﭨﺑﺨﻂﭨواﺿﺢﭨرﻗﻢ
ﻫﻮﻳﺘﻚﭨﺑﺘﺴﻌﺔﭨأرﻗﺎم,ﭨﲟﺎﭨ
ﻓﻲﭨذﻟﻚﭨاﻟﺮﻗﻢﭨاﻷﺧﻴﺮ.
ﻳﺠﺐﭨاﻹﺷﺎرةﭨﺑ ِﭨ X
ﻓﻲﭨاﳌﺮ ّﺑﻊﭨاﳌﺠﺎورﭨﻟﻠﺮﻗﻢ
اﳌﻼﺋﻢﭨﻓﻲﭨاﻟﻌﻤﻮدﭨاﳌﻼﺋﻢ.

ﺻﻴﻒﭨ ,2013ورﻗﺔﭨإﺟﺎﺑﺎتﭨﻟﻨﻤﻮذجﭨرﻗﻢﭨ 920601
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