دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך
בגרות לבתי"ס על־יסודיים
קיץ תשע"ג

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון920604 :
טבלת צבעים
נספח:
תרגום לערבית )(2

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثّانويّة
موعد االمتحان :صيف 2013
920604
رقم النّموذج:
جدول ألوان
ملحق:
ترجمة إلى العرب ّية )(2

عملي
امتحان بجروت
ّ

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה

في البيولوجيا

 3יחידות לימוד

    عالمة الوصف المورفولوجيّ
(السؤال )16
( 25درجة) 		

 3وحدات تعليم ّية

ألصق هنا ملصقة ممتحَ ن رقم   1بدون اسم
أو
سجّ ل رقم هويّتك هنا:

المسألة 1

בעיה 1

הוראות לתלמיד:
 .1הזמן המוקצב לבעיה זו הוא חצי שעה.
הציון המרבי —  25נקודות.
בעט בגוף השאלון,
 .2רשוֹ ם את תשובותיך ֵ

تعليمات للطالب:
المخصص لهذه المسألة هو نصف ساعة.
ّ
		  .1الوقت
العالمة القصوى  25 -درجة.
.2

اكتب إجاباتك بقلم حبر في نموذج االمتحان،
المخصصة لذلك.
ّ
في األماكن
استعمل قلم رصاص للتّخطيطات.

.3

اعتمد في إجاباتك على مشاهَ داتك وعلى
حصلت عليها ،حتّى لو لم تالئم
َ
النّتائج التي
التّوقّعات.

במקומות המיועדים לכך.
לסרטוטים השתמש בעיפרון.
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות
את הצפוי.

ّ
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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ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה +1נספח

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة +1ملحق
بيولوجيا
ّ
المسألة 1

في هذه المسألة ستفحص تأثير درجة الحرارة على خروج موا ّد من خاليا الشمندر.
في هذه المسألةُ ،رقّمت األسئلة باألرقام   .5-1عدد الدرجات لكلّ س ؤال مسجّ ل عن يمينه.
أجب عن جميع  األسئلة في نموذج االمتحان.
א.

ב.

على طاولتك طبق فيه جذر مقطوع من الشمندر.
 بواسطة ثاقب سدادات ،أَخرِج  4أسطوانات من جذر الشمندر ("انظر الرسمالتوضيحيّ "أ").
 بواسطة ّسكين حادّة ،أزِل من األسطوانات القشرة التي في أطرافها .إذا كانت هناك أجزاء
أيضا  .
مكسورة أو مشقّقة َأزِلها ً
استعن بمسطرة ،واقطع من األسطوانات  9ق َِطع ،سُ مك ّ
كل قطعة  1سم ("انظر الرسم
التوضيحيّ "ب").
 1ﺳﻢ

ﺷﻤﻨﺪر
أ .ﲢﻀﻴﺮ أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺸﻤﻨﺪر

اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
اﻟﺮﺳﻢ
ّ

بَ .ﻗ ْﻄﻊ ِﻗ َﻄﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ

 ار ِم بقايا الشمندر في وعاء النفايات.ג .تحت تصرّفك وعاء مشار إليه بِـ "شطف" فيه مياه حنفيّة.
 أدخِ ل    9ق َِطع الشمندر التي قطعتَها إلى الوعاء لشطفها  .وماصة حجمها    5ملل ووعاء فيه ماء مقطّ ر.
ד .تحت تصرّفك أنابيب اختباريّة ّ
 بواسطة قلم للتأشير على الزجاج ،أشر إلى    3أنابيب اختباريّة باألحرف "أ  -جـ". انقل    5ملل من الماء المقطّ ر إلى ّكل واحد من األنابيب االختباريّة.
تحضير  3أحواض ماء بدرجات حرارة مختلفة
الممتحن  .في هذه الكأس   4-3مكعّبات ثلج.
ِ
ה .اطلب الكأس  1من
أضف ما ًء إلى الكأس حتّى ّ
الخط المشار عليها.
 من القنّينة المشار إليها بِـ "مياه حنفيّة"ِ ،ו .إلى الكأس   2التي على طاولتك ،انقل مياه حنفيّة من القنّينة حتّى ّ
الخط المشار على الكأس  .
        يتبع في صفحة   3
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة +1ملحق
بيولوجيا
ّ

الممتحن أن يضع الكأس  3على طاولتك  .ستستعمل هذه الكأس حوض ماء بدرجة
ِ
ז .اطلب من
حرارة عالية.
جدا!
احذر  :الماء ساخن ًّ
االختباري "أ" إلى الكأس .1
ّ
ח .أدخِ ل األنبوب
 أدخِ ل األنبوبين االختباريّين "ب" َو "جـ" إلى الكأسين َ 2و  3بالتالؤم.ט .بواسطة ملعقة ،اخلط الماء في الوعاء المشار إليه بِـ "شطف".
 أخرِج قِطَ ع الشمندر من الوعاء ،و ََضعْ ها على ورقة تنشيف.نشف القِ طَ ع بلطف ،وانقلها إلى الطبق الصغير الذي تحت تصرّفك.
ِّ
י .بواسطة مقياس حرارة ،قِس درجة حرارة الماء في الكؤوس.
o
o
 درجة الحرارة في الكأس    1يجب أن تكون في المجال .8 C - 5 Cالممتحن.
ِ
إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ذلك ،اطلب مكعّبات ثلج إضافيّة من
		
o
.
عندما تكون درجة الحرارة في المجال المطلوب ،اكتب نتيجة القياسC :
o
.
 قِس درجة الحرارة في الكأس    2واكتبهاC :o
o
 درجة الحرارة في الكأس    3يجب أن تكون في المجال .70 C - 60 Cالممتحن أن يضيف ما ًء ساخنًا إلى الكأس.
ِ
إذا كانت درجة الحرارة أقلّ من ذلك ،اطلب من
		
عندما تكون درجة الحرارة في المجال المطلوب ،اكتب نتيجة القياسo :
.
C
فحص تأثير درجة الحرارة على خاليا الشمندر
االختباري "أ" الذي في الكأس  .1
ّ
יא .انقل  3قِطَ ع شمندر إلى األنبوب
االختباري وأبْقِ ِه في الكأس .1
ّ
 سدّ األنبوبיב .أعِ د تنفيذ تعليمات البند " יא" مع األنبوبين االختباريّين "ب" َو "جـ" اللذين في الكأسين .3،2
 سجّ ل الساعة.יג .انتظر  5دقائق حتّى إخراج األنابيب االختباريّة "أ-جـ" من الكؤوس.
 أثناء االنتظار ،أشِ ر إلى  3أنابيب اختباريّة باإلشارات التالية" :أ" ،"1ب" ،"1جـ "1وأجبعن السؤال ".1أ".
יד .بعد مرور  5دقائق من الساعة التي سجّ لتَها في البند "יב" ،انقل األنابيب االختباريّة "أ" َو "ب"
َو "جـ" من أحواض الماء إلى حامل األنابيب االختباريّة.
 اسكب الماء الذي في الكؤوس  3  ،2 ،1في المجلى.  يتبع في صفحة   4
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة +1ملحق
بيولوجيا
ّ

االختباري بحيث يُخلَط السائل.
ّ
االختباري "أ" مسدود جيّدً ا واقلب األنبوب
ّ
טו .تأكّ د أنّ األنبوب
االختباري "أ" عبر القمع،
ّ
االختباري "أ  "1واسكب محتوى األنبوب
ّ
 ضع قمعًا في األنبوباالختباري.
ّ
بحيث تبقى القِ طَ ع في القمع ويم ّر السائل فقط إلى األنبوب
 ار ِم القِ طَ ع التي في القمع في وعاء النفايات.טז .أعِ د تنفيذ تعليمات البند "טו" مع األنبوبين االختباريّين "ب" َو "ب  "1ومع األنبوبين
االختباريّين "جـ" َو "جـ ."1
أجب عن األسئلة .5-1
 .1أ .اكتب في العمود المالئم في الجدول    1نتائج قياسات درجة الحرارة في
(درجتان)
الكؤوس .3 ، 2 ، 1
			

الجدول

1

الكأس درجة حرارة الماء في
الكأس التي ُنقعت
فيها ِقطَ ع الشمندر
1
2
3

(درجتان)

( 3درجات)

)(oC

األنبوب
االختباري
ّ

شدّ ة لون السائل في
االختباري
األنبوب
ّ
(وحدات نسبيّة)

أ1

ب1
جـ 1

االختباري "أ  "1بيدك ،ضع ورقة بيضاء على الجدار الخلفيّ
ّ
ب .امسك األنبوب
االختباري.
ّ
االختباري وتمعّن في لون السائل الذي في األنبوب
ّ
لألنبوب
استعِ ن بالجدول الذي في الملحق" :شدّ ة لون السائل" ،وحدِّ د شدّ ة لون
االختباري "أ ."1
ّ
السائل الذي في األنبوب
اكتب شدّ ة لون السائل بوحدات نسبيّة ،في العمود المالئم في الجدول .1
مالحظة  :إذا نتج لون وسطيّ ال يظهر في الجدول (مثالً ،أغمق من
الدرجة  3وأفتح من الدرجة  ،)4يمكنك كتابة شدّ ة اللون بواسطة عدد
غير صحيح (مثالً.)3.5 :
جـ .أعِ د تنفيذ تعليمات البند "ب"الذي في السؤال  ،1واكتب شدّ ة لون السائل
الذي في األنبوبين االختباريّين "ب " ،"1جـ ."1
  يتبع في صفحة   5
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة +1ملحق
بيولوجيا
ّ

ارسم بقلم رصاص في هيئة المحاور التي أمامك ّ
مخطط أعمدة لنتائج التجربة
في األنابيب االختباريّة "أ " ،"1ب " ،"1جـ ."1

.2

ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﺎء اﻟﺬي ُﻧﻘﻌﺖ ﻓﻴﻪ ِﻗ َﻄﻊ اﻟﺸﻤﻨﺪر
ﻋﻠﻰ ﺷﺪّ ة ﻟﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ

ﺷﺪّ ة ﻟﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ
)وﺣﺪات ﻧﺴﺒ ّﻴﺔ(

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﺎء
اﻟﺬي ُﻧﻘﻌﺖ ﻓﻴﻪ ِﻗ َﻄﻊ اﻟﺸﻤﻨﺪر
o

)( C

( 4درجات)

.3

صف نتائج التجربة التي عرضتَها في السؤال .2
                                                                                                              
                                                                                                              

يتبع في صفحة   6
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة +1ملحق
بيولوجيا
ّ

اقترح تفسيرًا ممكنًا لنتائج التجربة في جميع األنابيب االختباريّة  .
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
مادّة البتانين ،التي لونها بنفسجيّ  ،تتواجد في الفجوة العصاريّة لخاليا الشمندر.
على أيّة عضيّات من عضيّات الخليّة أثّرت درجة حرارة الماء الذي نُقعت فيه قِطَ ع
الشمندر؟  
اعتمد على نتائج التجربة ،و ََضعْ دائرة حول إحدى اإلمكانيّات ):(4)-(1
) (1غشاء الفجوة العصاريّة وجدار الخليّة
) (2جدار الخليّة وغشاء الخليّة
) (3غشاء الخليّة وغشاء الفجوة العصاريّة
) (4السيتوبالزما وجدار الخليّة
علّل تحديدك   .
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

المركزي.
ّ
יז .ار ِم األنابيب االختباريّة التي استعملتَها ،في وعاء النفايات

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 إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

מדינת ישראל
משרד החינוך
בגרות לבתי"ס על־יסודיים
קיץ תשע"ג

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון920604 :
תרגום לערבית )(2

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 3יחידות לימוד

						
				
						
		
בעיה 2

دولة إسرائيل

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثّانو ّية
موعد االمتحان :صيف 2013
920604
رقم ال ّنموذج:
ترجمة إلى العرب ّية )(2

عملي
امتحان بجروت
ّ

في البيولوجيا
 3وحدات تعليم ّية

			
						
سجل رقم هو ّيتك هنا:
				
ّ

المسألة 2

تعليمات للطالب:
					
הוראות לתלמיד:
المخصص لهذه المسألة هو نصف ساعة.
 .1الوقت
 .1הזמן המוקצב לבעיה זו הוא חצי שעה.
ّ
					 العالمة القصوى  25 -درجة.
הציון המרבי —  25נקודות.
.2

		  .2اكتب إجاباتك بقلم حبر في نموذج االمتحان،
בעט בגוף השאלון,
רשוֹ ם את תשובותיך ֵ
المخصصة لذلك.
במקומות המיועדים לכך					 .في األماكن
ّ
				 استعمل قلم رصاص لل ّرسومات.
לציורים השתמש בעיפרון.

.3

مشاهداتك وعلى
		  .3اعتمد في إجاباتك على
בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
				ال ّنتائج التي
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות
َ
									 ال ّتو ّقعات.
את הצפוי.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة
بيولوجيا
ّ

2

املسألة 2

في هذه المسألة ستفحص موا ّد وعض ّيات موجودة في خاليا بذور القمح.

في هذه المسألةُ ،رقّمت األسئلة باألرقام  .10-6عدد الدرجات لكلّ سؤال مسجّ ل عن يمينه.
أجب عن جميع األسئلة في نموذج االمتحان.

القسم األوّ ل

في هذا القسم ستفحص عضيّات موجودة في خاليا بذور قمح نابتة ،وستشخّ ص محتواها.
א .على طاولتك بذور قمح في بداية نبتها ،وقنّينة ماء مقطّ ر مع قطّ ارة وجرن ومدقّة.
وأضف إليها  10قطرات من الماء المقطّ ر.
 انقل  5بذور إلى الجرنِ ، اهرس البذور بواسطة المدقّة حتّى تصبح مهروسً ا.ב .بواسطة إبرة تشريح ،انقل قلي ً
حضرتَه في البند "א" إلى زجاجة
ال من مهروس البذور النابتة الذي ّ
حاملة .ال تنقل ِقطعًا كبيرة من النسيج.
 بواسطة قطّ ارة ،نقّط على المهروس  2-1قطرات يود من القنّينة المشار إليها بِـ "محلول يود". بعثِر المهروس في قطرة اليود.وامتص فوائض السائل بواسطة ورقة امتصاص.
ّ
غط المهروس بزجاجة غطاء،
ِّ
لمعلوماتك :1
لون محلول اليود هو بنّيّ فاتح.
عند إضافة محلول يود إلى النشا  -ينتج لون أزرق أو بنفسجيّ أو أسود.
ג.

شاهِ د المهروس بالمجهر بالتكبير الصغير.
حضرتَه عن منطقة تظهر فيها بوضوح عضيّات ملوَّنة.
 ابحث في المستحضر الذي ّ -انقل هذه المنطقة إلى مركز حقل الرؤية ،وانتقل إلى التكبير المتوسّ ط أو إلى التكبير الكبير.

أجب عن األسئلة .8-6
( 5درجات)  .6شخِّ ص في المستحضر عضيّات ملوَّنة باللون البنفسجيّ الغامق أو اللون األزرق
			 الغامق أو األسود.
الممتحن للمصادقة على عملك.
ِ
		 ادْعُ
الستعمال
الممتحن:
ِ

30

حتضير املستحضر

40

ضبط املجهر

								

30

تشخيص العضيّات

100

املجموع (نسب مئويّة)

يتبع في صفحة 3

-3( 7درجات)

.7

أ.

		
			
			

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה 2

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة
بيولوجيا
ّ

ارسم بقلم رصاص  3عضيّات ملوَّنة رأيتَها في المستحضر.
أضف عنوانًا مالئمً ا للرسم.
ِ
شاهدت به العضيّات.
َ
 اكتب التكبير الذي -اكتب لون العضيّات التي رسمتَها.

ب .العضيّات الملوَّنة التي شاهدتَها تحوي مادّة ادّخاريّة.
حدِّ د ما هي المادّة االدّخاريّة التي تحويها هذه العضيّات.
اشرح تحديدك .اعتمد في إجابتك على نتائج المشاهَ دة بالمجهر وعلى
المعلومات التي في قطعة "لمعلوماتك ."1

(درجتان)
		

		
			

(درجتان)
		
		
		
		
		

.8

ضع دائرة حول اإلجابة المالئمة بالنسبة للمادّة االدّخاريّة التي شخّ صتَها في بذور
القمح.
المادّة االدّخاريّة َتن ُتج:
) (1في البذور أثناء ال َّنبْت.
) (2في النبتة التي نَمَ ْت فيها البذور.
الخلوي عند البذور.
ّ
) (3في عمليّة التنفّس
) (4في البذور بعد إضافة اليود.

								

يتبع في صفحة 4

2
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ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה 2

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة
بيولوجيا
ّ

القسم الثاني
في هذا القسم ستشخّ ص إحدى الموا ّد الموجودة في خاليا بذور القمح النابتة.
ד .تحت تصرّفك عودان .يوجد في طرف ّ
كل عود مربّع لونه أصفر فاتح.
 أشر إلى العودين بالحرفين "أ"" ،ب". اغمس مربّع العود "أ" في المهروس الذي في الجرن.		
 بعد مرور نصف دقيقة تقريبًا ،افحص لون المربّع .اكتب لون المربّع. نقِّط قطرة ماء ّمقطر على مربّع العود "ب".
		
 بعد مرور نصف دقيقة تقريبًا ،افحص لون المربّع .اكتب لون المربّع.لمعلوماتك :2
* مربّع لونه أصفر  -ال يوجد جلوكوز.
* مربّع لونه أخضر (فاتح أو غامق)  -يوجد جلوكوز.
أجب عن السؤال .9
(درجتان)  .9أ.
			
			
		

استعن بنتيجتَي الفحصين اللذين أجريتَهما في البند "ד" وبالمعلومات التي
في قطعة "لمعلوماتك  ،"2وأجب:
هل البذور التي هرستَها تحوي جلوكوز؟ ع ّلل إجابتك.
								

			 								
		
(درجتان)
		

فسر لماذا كان من المهمّ فحص لون مربّع العود "ب" بوجود ماء فقط.
بّ .
								

			 								
			 								

								

يتبع في صفحة 5

2

-5(درجتان)

.10

		

أ.

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה 2

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة
بيولوجيا
ّ

النشا هو متعدّ د ّ
سكر ّيات مركَّ ب من جزيئات جلوكوز كثيرة.
استعن بنتائج الفحوص التي أجريتَها في القسمين األوّل والثاني من التجربة،
وحدِّ د ما هي العمليّة التي يم ّر بها النشا أثناء ال َّنبْت .ع ّلل.
								

			 								
			 								
		
( 3درجات)

خلوي.
ّ
ب .في بذور القمح النابتة تحدث عمليّة تنفّس
ما هي العالقة بين نتائج الفحص الذي أجريتَه في القسم الثاني وبين حدوث
هذه العمليّة؟

		 								
			 								
			 								
ה.

ار ِم العودين والزجاجات التي استعملتَها والمهروس الذي في الجرن ،في وعاء النفايات.

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 إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

2

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך
בגרות לבתי"ס על־יסודיים
קיץ תשע"ג

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון920604 :
תצלום של נבט חיטה
נספח:
תרגום לערבית )(2

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثّانو ّية
موعد االمتحان :صيف 2013
920604
رقم ال ّنموذج:
صورة لبادرة قمح
ملحق:
ترجمة إلى العرب ّية )(2

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 3יחידות לימוד

				
		
									
					

		

		

בעיה 3

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 3وحدات تعليم ّية

					
سجل رقم هو ّيتك هنا			:
ّ

المسألة 3

تعليمات للطالب:
					
הוראות לתלמיד:
المخصص لهذه المسألة هو نصف ساعة.
		 الوقت
.1
 .1הזמן המוקצב לבעיה זו הוא חצי שעה.
ّ
הציון המרבי —  25נקודות 				.العالمة القصوى  25 -درجة.
.2

		 اكتب إجاباتك بقلم حبر في نموذج االمتحان،
.2
בעט בגוף השאלון,
רשוֹ ם את תשובותיך ֵ
المخصصة لذلك.
במקומות המיועדים לכך 					 .في األماكن
ّ

.3

مشاهداتك وعلى
		  			.3اعتمد في إجاباتك على
בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
					 ال ّنتائج التي
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות
َ
									 ال ّتو ّقعات.
את הצפוי.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!

-2-

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה  + 3נספח

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة  + 3ملحق
بيولوجيا
ّ
املسألة 3

في هذه المسألة ستفحص حدوث عمل ّية في أوراق قمح نمت في الضوء ،وفي أوراق قمح نمت
في الظالم.
في هذه المسألةُ ،رقّمت األسئلة باألرقام  .15-11عدد الدرجات لكلّ سؤال مسجّ ل عن يمينه.
أجب عن جميع األسئلة في نموذج االمتحان.
א .بواسطة قلم للتأشير على الزجاج ،رقِّم أنبوبين اختباريّين بالرقمين .2 ،1
ב .تحت تصرّفك وعاء فيه بادرات قمح َن َم ْت في الضوء.
 اختر  12بادرة وافصل أوراقها عن البذور (انظر صورة البادرة في الملحق) .إذا كان للبادرةورقتان ،استعمِ ل الورقة الطويلة فقط.
 ضع األوراق الواحدة بجانب األخرى على ورقة تنشيف ،بحيث تكون أطرافها العلويّةموضوعة ّ
بخط مستقيم (انظر الرسم التوضيحيّ .)1
مقص األطراف السفليّة لألوراق.
وقص بواسطة ّ
العلوي لألوراقّ ،
ّ
 قِس  6سم من الطرفالممتحن).
ِ
(إذا نقصتك أوراق بالطول المالئم تَوجَّ ْه إلى
 ار ِم األطراف السفليّة لألوراق في وعاء النفايات.االختباري .1
ّ
حضرتَها إلى األنبوب
 أدخِ ل األوراق التي ّاﻟﺮﺳﻢﭨاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲﭨ:1ﭨﭨﲢﻀﻴﺮﭨاﻷوراق
ّ
اﻟﻄﺮفﭨاﻟﻌﻠﻮيﭨﻟﻸوراق
ّ

ﺺﭨاﻷوراق
َﻗ ّ

 6ﺳﻢ
ג .تحت تصرّفك وعاء فيه بادرات قمح َن َم ْت في الظالم.
حضرتَها إلى األنبوب
 أعِ د تنفيذ تعليمات البند"ב"مع هذه البادرات ،وأدخِ ل األوراق التي ّاالختباري .2
ّ
يتبع في صفحة 3
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ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה  + 3נספח

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة  + 3ملحق
بيولوجيا
ّ

تحت تصرّفك وعاء فيه محلول بيكربونات.
 انقل محلول بيكربونات إلى ّكل واحد من األنبوبين االختباريّين َ 1و  ،2حتّى يمتلئ
األنبوبان االختباريّان تمامًا.
 انقل األنبوبين االختباريّين إلى حامل األنابيب االختباريّة.لمعلوماتك :1
في هذه التجربة ،محلول بيكربونات يزوّد ثاني أكسيد الكربون للنبتة.

اقرأ التعليمات التي في البنود "ה  -ח" قبل االستمرار في العمل.
ה .تحت تصرّفك سدادتان غُرست في ّ
بماصة بواسطة أنبوبة مطّ اطيّة.
كل واحدة منهما إبرة موصولة ّ
حضر مجموعتَي تجربة حسب التعليمات التالية:
ِّ
االختباري  1فوق طبق فيه ورقة تنشيف المتصاص فوائض السائل.
ّ
 امسك األنبوببماصة ،بحيث تنتقل كمّ يّة قليلة من السائل
االختباري  1بسدادة موصولة ّ
ّ
 سدّ ج ّي ًدا األنبوبالماصة (الرسم التوضيحيّ .)2
ّ
االختباري عبر اإلبرة إلى األنبوبة ،ومنها إلى
ّ
الذي في األنبوب
السائل الذي سي َ
االختباري ليس خطرًا.
ّ
ُسكب من األنبوب
االختباري المسدود.
ّ
 ضع ورقة تنشيف مبسوطة على الطاولة ،و ََضعْ عليها األنبوب إذا كنت ال ترى ّوأضف إليه
االختباري ِ ،
ّ
الماصة ،حرِّر السدادة من األنبوب
ّ
خط السائل في
االختباري ج ّي ًدا.
ّ
ال من محلول بيكربونات الذي في الوعاء ،وسدّ األنبوب
قلي ً
التوضيحي  :2مجموعة التجربة
الرسم
ّ
ّ
ﺧﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ
االختباري .2
ّ
ו .أعِ د تنفيذ تعليمات البند "ה" مع األنبوب
ז .أضئ المصباح بحيث يضيء على األنبوبين االختباريّين من األعلى بصورة متساوية ،وبحيث
يكون البُعد بين الالمبة واألنبوبين االختباريّين حوالي  12سم.
		
 سجّ ل الساعة. انتظر  3دقائق حتّى استقرار مجموعتَي التجربة.ח .بعد مرور  3دقائق من الساعة التي سجّ لتَها في البند "ז" ،أشر على ّ
ماصة إلى مكان ّ
خط السائل.
كل ّ
أشرت إليه هو ّ
خط السائل في "الزمن ."0
َ
الخط الذي
ّ
 سجّ ل الساعة.ט .انتظر  5دقائق من الساعة التي سجّ لتَها في البند "ח" .أثناء االنتظار ،أجب عن السؤال .11
يتبع في صفحة 4
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(درجتان)
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة  + 3ملحق
بيولوجيا
ّ

في الجدول الذي أمامك يوجد عمودان (ب ،جـ) بدون عنوان.
 اكتب في العمود "ب" الذي في الجدول شروط تنمية بادرات القمحالتي أُدخلت إلى ّ
كل واحد من األنبوبين االختباريّين.
 اكتب في العمود "جـ" الذي في الجدول لون األوراق في ّكل أنبوب
اختباري.
ّ
 اكتب عنوان ّكل واحد من العمودين "ب" َو "جـ".

الجدول :مجرى التجربة
أ
األنبوب
االختباري
ّ

ب

جـ

د
المسافة التي قطعها ّ
خط
السائل (سم)

1
2

		
( 3درجات)

ُكسبها اللون األخضر؟
ب .ما هي المادّة الموجودة في خاليا النبتة والتي ت ِ

י .بعد مرور  5دقائق من الساعة التي سجّ لتَها في البند"ח":
خط السائل في ّ
 أشر إلى مكان ّالماصتين الموصولتين باألنبوبين
ّ
كل واحدة من
االختباريّين  ،2 ،1وأطفئ المصباح.
 قِس بواسطة مسطرة البُعد بين ّاالختباري .1
ّ
ماصة األنبوب
الخطين اللذين على ّ
المسافة التي قطعها ّ
سم.
		
االختباري :1
ّ
خط السائل في األنبوب
االختباري .2
ّ
ماصة األنبوب
 قِس البُعد بين الخطّ ين اللذين على ّالمسافة التي قطعها ّ
سم.
		
االختباري :2
ّ
خط السائل في األنبوب
مالحظة :في نهاية التجربة ،إذا لم يتقدّ م ّ
االختباري ،2
ّ
الماصة التي في األنبوب
ّ
خط السائل في
أو إذا تراجع ،اكتب أنّ المسافة التي قطعها هي .0
יא .افتح األنبوبين االختباريّين  ، 2-1وارمِهما في وعاء النفايات.
								

يتبع في صفحة 5
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عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة  + 3ملحق
بيولوجيا
ّ

أجب عن األسئلة .15-12
( 5درجات)

.12

اكتب نتيجتَي القياس في العمود "د" في الجدول الذي في السؤال .11

لمعلوماتك :2
االختباري أدّى إلى دفع السائل الذي في األنبوب
ّ
انطالق الغاز في األنبوب
الماصة وإلى تقدّ م ّ
الماصة.
ّ
خط السائل في
ّ
االختباري باتّجاه
ّ
( 6درجات)  .13حدّ د:
		  -ما هي العمليّة التي حدثت في األوراق التي نمت في الضوء (األنبوب
االختباري  )1وأدّت إلى حركة ّ
		
الماصة؟
ّ
خط السائل في
ّ
			
				
		  -ما هو الغاز الذي انطلق؟
تطرق في إجابتك إلى نتائج التجربة التي أجري َتها وإلى المعلومات
ع ّلل تحديداتكّ .
التي في القطعتين "لمعلوماتك َ "1و "لمعلوماتك ."2
									
		 									
		 									

								

يتبع في صفحة 6

-6.14

( 4درجات)
		
بادرات
قمح
ن ََم ْت في

أ

يعرض التخطيط الذي أمامك تسلسل عوامل تتعلّق بنتيجة التجربة في األنبوب
االختباري .2
ّ
لذلك ال
يوجد في
الخاليا

ب

لذلك
ال
يحدث

جـ

لذلك
ال
يوجد

د

لذلك
نتجت

النتيجة في
األنبوب
االختباري 2
ّ

أكمل داخل األُطر العوامل المشار إليها باألحرف "أ  -د".

		

( 5درجات)
		

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604בעיה  + 3נספח

عملي ،صيف  ،2013رقم  ،920604المسألة  + 3ملحق
بيولوجيا
ّ

.15

فسر لماذا ال تستطيع البادرات التي تنمو في الظالم أن تواصل نموّها في هذه
ّ
الشروط لفترة طويلة.

		 									
		 									
		 									

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 إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשע"ג ,מס'  ,920604נספח לבעיה  1ולבעיה 3

ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﭨﻋﻤﻠﻲ,ﭨﺻﻴﻒﭨ,2013ﭨرﻗﻢﭨ,920604ﭨﻣﻠﺤﻖﭨﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔﭨ1ﭨوﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔﭨ3
ّ

ﻣﻠﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔﭨ:1ﭨﭨﺟﺪولﭨأﻟﻮان
اﻟﺠﺪول:ﭨﭨﺷﺪّ ةﭨﻟﻮنﭨاﻟﺴﺎﺋﻞ

ﺷﺪّ ةﭨاﻟﻠﻮن
)وﺣﺪاتﭨﻧﺴﺒﻴّﺔ(

ﻟﻮنﭨاﻟﺴﺎﺋﻞ

4
3
2
1
0

ﻣﻠﺤﻖ

ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔﭨ:3ﭨﭨﺻﻮرةﭨﻟﺒﺎدرةﭨﻗﻤﺢ
ﺻﻮرة:ﭨﭨﺑﺎدرةﭨﻗﻤﺢ
ﺑﺬرة
ﺟﺬﻳﺮات
ﻓﺼﻞﭨاﻟﻮرﻗﺔ

ورﻗﺔ

