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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 2014
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.
الصفَر
َّ
.1
 .2الحصبة األلمانيّة
 .3المالريا
 .4السعال
اإلجابة الصحيحة هي .3

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.

أجب عن جميع األسئلة الفرعيّة א-טו.
א .كيف يُنقَل األوكسجين في الدم؟
 .1مذابًا في البالزما.
 .2مرتبطً ا بالهيموچلوبين.
 .3مرتبطً ا بالهورمونات.
 .4مرتبطً ا بِـ . CO2
ב.

ما هي أهمّ يّة المحلِّالت في المنظومة البيئيّة؟
 .1تُحلِّل موا ّد عضويّة إلى موا ّد غير عضويّة.
 .2ترفع تركيز األوكسجين في الهواء.
 .3ترفع درجة حرارة البيئة.
 .4تستوعب طاقة ضوئيّة من الشمس.

ג.

ماذا يحدث إذا حُ قِ نَ شخص معافًى باإلنسولين؟
 .1يرتفع تركيز الجلوكوز في دمه.
 .2ينخفض تركيز الجلوكوز في دمه.
 .3يبقى تركيز الجلوكوز في دمه ثابتًا.
ّ
ري.
بالسك ّ
 .4يُصاب الشخص

ד.

أي مركِّ ب في الخليّة ي ِّ
ُمكن وجود بيئة داخل ّية تختلف عن البيئة الخارج ّية؟
ّ
 .1الريبوزوم.
 .2النواة.
 .3جدار الخليّة.
 .4غشاء الخليّة.

/يتبع في صفحة /4
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ה.

أي تغيير ضا ّر بالمحيط
الحيوي (البيوسفيرا) يمكن أن يؤدّي قَطْ ع كمّ يّة كبيرة من أشجار
إلى ّ
ّ
الغابات؟
 .1إضرار بطبقة األوزون.
 .2انخفاض درجة حرارة الهواء.
 .3ارتفاع تركيز  CO2في الهواء.
 .4انخفاض تركيز  CO2في الهواء.

ו.

دخلت إلى البالد مؤخَّ رًا "منّة الصبّار" .تُفرِز هذه المنّة موا ّد ُم حلِّلة داخل أنسجة نبتة الصبّار،
وتتغذّ ى من نواتج التحليل وتؤدّي في بعض األحيان إلى موت النبتة.
العالقة الموصوفة بين المنّة والصبّار هي مثال لِـ:
 .1تنافس.
 .2تطفُّ ل.
 .3إبادة بيولوجيّة.
 .4تبادل منفعيّ .

ז.

أيّة مركِّ بات من التي أمامك موجودة في الڤيروس؟
نووي وزالليّات.
 .1حامض ّ
 .2كلوروبالستيدات ومركَّ بات عضويّة.
 .3ميتوكندريا وإنزيمات تنفّسيّة.
 .4ريبوزومات وزالليّات.

ח.

تُستعمَ ل البومة مُبيدً ا بيولوج ّيًا لفئران الحقل (من القوارض) التي تتغذّ ى من نباتات البرسيم.
أدخلوا أبوامًا إلى حقل برسيم .في أعقاب ذلك:
 .1ازدادت كمّ يّة فئران الحقل.
 .2ازدادت كمّ يّة البرسيم.
 .3كمّ يّة البرسيم لم تتغيّر.
 .4كمّ يّة فئران الحقل لم تتغيّر.
/يتبع في صفحة /5
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ט .أيّة جملة من الجمل التي أمامك صحيحة بالنسبة للعمليّة اإلنزيميّة؟
 .1في نهاية العمليّة تقلّ كمّ يّة اإلنزيم.
 .2في نهاية العمليّة تقلّ كمّ يّة الناتج.
 .3درجة الـ  pHال تؤثّر على العمليّة.
 .4درجة حرارة البيئة تؤثّر على العمليّة.
י.

الحيوانات الكبيرة أكثر مالءَم ًة للمناطق الباردة من الحيوانات الصغيرة ،أل ّنّها:
 .1تَفترِس حيوانات أصغر منها.
 .2تهضم غذاءها بسرعة أكبر.
 .3تفقد حرارة أقلّ إلى البيئة نسب ّيًا ل ِِكبَر جسمها.
 .4تفقد حرارة أكبر إلى البيئة نسب ّيًا ل ِِكبَر جسمها.

יא .ما هو التغيُّر الذي يحدث أثناء النشاط الجسمانيّ ؟
 .1تنخفض وتيرة التنفّس.
 .2تنخفض وتيرة نبض القلب.
 .3يقلّ إفراز العرق.
 .4تتّسع األوعية الدمويّة المحيطيّة.
יב .ما الذي يُميِّز عمليّة التن ّفس
الخلوي في النباتات؟
ّ
 .1يُستوعَ ب أوكسجين وينطلق ثاني أكسيد الكربون.
 .2يُستوعَ ب ثاني أكسيد الكربون وينطلق أوكسجين.
 .3تتمّ العمليّة في األجزاء الخضراء للنبتة فقط.
 .4تتمّ العمليّة في الليل فقط.
/يتبع في صفحة /6
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יג .التطعيم غير الفعّال:
 .1أفضل دائمً ا من التطعيم الفعّال.
 .2يحوي مُسبِّب مرض مُض َعفًا.
 .3يُعطى وقتًا قصيرًا بعد التعرّض لمُ سبِّب المرض.
 .4يمنع العدوى بالمرض لفترة طويلة.
الدموي في اإلنسان؟
ّ
יד .أيّة جزيئات تُنقَل بواسطة الجهاز
 .1الجلوكوز ،ثاني أكسيد الكربون.
 .2النشا ،األوكسجين.
 .3السليولوز ،األحماض األمينيّة.
 .4النشا ،اإلنسولين.
טו .ما هو مصدر الطاقة المباشر للنقل النشط (الفعّال) لموا ّد عبر غشاء الخليّة؟
 .1الدهن.
 .2األوكسجين.
.ATP .3
 .4الجلوكوز.
/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

أرنب الثلج هو ثدييّ يعيش في شمال الواليات المتّحدة .في الشتاء عندما تكون المنطقة مغطّ اة
بالثلج يكون لون فروته أبيض ،وفي الربيع ،عندما يذوب الثلج ،يتبدّ ل لون فروة األرنب إلى ُبنّيّ
فاتح .حدث في السنوات األخيرة أن ذاب الثلج قبل حلول الربيع ،في الوقت الذي لم تتبدّ ل فيه
فروة األرنب بعد ،وكانت ال تزال بيضاء.
اشرح ما هو الخطر الذي يتهدّ د األرانب في هذه الحالة.

.3

النباتات األرضيّة (النباتات البصليّة والدرنيّة) كشقيقة النعمان والعنصل ،تنمو في بيوت تنمية
جاف طويل وبموسم ماطر قصير نسب ّيًا .اشرح كيف تُالءَم النباتات األرضيّة لبيوت
تتميّز بموسم ّ
التنمية هذه.

.4

حضروا في تجربة معيّنة وعاءين يحوي كلّ واحد منهما نفس الكمّ يّة من محلول الجلوكوز.
ّ
أضافوا إلى الوعاء "أ" خميرة بعد أن تمّ غليها وتبريدها ،وأضافوا إلى الوعاء "ب" خميرة بدون غَ لْي.
كانت درجة الحرارة وكمّ يّة الخميرة في بداية التجربة في ّ
كل واحد من الوعاءين متساويتين.
في ّ
كل واحد من الوعاءين ،قاسوا وتيرة تنفُّ س الخميرة حسب كمّ يّة  CO2التي انطلقت ،في
درجات حرارة مختلفة (  0o Cحتّى  .) 30o Cنتائج القياسات معروضة في الرسم البيانيّ الذي
أمامك.
وﺗﻴﺮةﭨاﻟﺘﻨ ّﻔﺲ

					

)وﺣﺪاتﭨﻧﺴﺒ ّﻴﺔ(

1

درﺟﺔﭨاﳊﺮارة
)( o C

2
30

20

10

0

وأي منحنى  -في الوعاء "ب".
أي منحنى 1 ،أم  ، 2يعرض وتيرة تنفُّ س الخميرة في الوعاء "أ"ّ ،
حدِّ د ّ
ع ّلل تحديدك بالنسبة لكلّ واحد من المنحنيين.
/يتبع في صفحة /8
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يَنتُج هورمون معيّن في غدّ ة إفراز داخليّ موجودة في الرأس ،وهو يؤثّر على عمليّات تحدث
في ِ
الك ْل َية.
أ .اشرح كيف يستطيع الهورمون أن يؤ ّثر في مكان بعيد عن المكان الذي َي ْن ُتج فيه.
( 4درجات)
ب .اشرح كيف يؤثّر هذا الهورمون على خاليا في ِ
الك ْل َية ،وال يؤثّر على جميع الخاليا
في الجسم 3.5( .درجات)

الدموي عند اإلنسان شرايين وأوردة وشعيرات دمويّة.
ّ
 .6توجد في الجهاز
يتم تبا ُدل غازات بين الدم والخاليا؟
أي وعاء
ّ
أ .في ّ
دموي من هذه األوعية الدمو ّية ّ
( 3درجات)
		
الدموي الذي ذكرتَه ،لتبادُل الغازات 4.5( .درجات)
ّ
ب .اشرح كيف يُالءَم نوع الوعاء

						

/يتبع في صفحة /9
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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 ).
 .7أجرى بعض الباحثين مشاهَ دات على أعشاش الثرثارة العربيّة (عصفور مغرِّد) ،وأرادوا أن يفحصوا
العش (بالنسبة للمُ طعِ م من األبوين :قريبًا ،بعيدً ا ،يمينًا ،يسارًا) على
كيف يؤثّر موقع الزغاليل في ّ
عدد مرّات اإلطعام التي يحصل عليها كلّ زغلول.
عش حواجز شفّافة قسّ مته
أجرى الباحثون تجربة في  6أعشاش فيها زغاليل .أدخل الباحثون إلى كلّ ّ
إلى أربعة أقسام متساوية؛ في كلّ قسم زغلول واحد ،كما هو موصوف في الرسم التوضيحيّ .
العش.
منعت الحواجز الزغاليل من دفع بعضها البعض وتبادُل مواقعها في ّ
ّ
ﭨﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﭨﻟﻤﻮﻗﻊﭨاﻟﻤﻄ ِﻌﻢﭨﻣﻦﭨاﻷﺑﻮﻳﻦ
اﻷﻗﺴﺎمﭨﻓﻲﭨاﻟﻌﺶ
ُ

ﻳﻤﻴﻦ

ﺑﻌﻴﺪ

ﻳﺴﺎر

ﻗﺮﻳﺐ
اﻟﻤ ِ
ﻄﻌﻢﭨﻣﻦﭨاﻷﺑﻮﻳﻦ
ُ
قام الباحثون ِبعَدِّ مرّات اإلطعام التي يحصل عليها كلّ زغلول في كلّ قسم ،وَحَ َسبوا معدّ ل النسب
المئويّة لمرّات اإلطعام .النتائج معروضة في الجدول الذي أمامك.
العش،
موقع الزغلول في ّ
للمطعِم من األبوين
بالنسبة ُ

معدّ ل النسب المئويّة
لمرّ ات اإلطعام

قريب
جهة اليمين
جهة اليسار
بعيد

			
(انتبه تكملة السؤال في الصفحة التالية).

45
22
21
12
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ما هو االستنتاج من نتائج التجربة بالنسبة لتأثير موقع الزغلول على عدد م ّرات اإلطعام التي
يحصل عليها؟ ِ
اعتمد في إجابتك على نتائج البحث التي في الجدول 3( .درجات)

عش زغاليل بأعمار مختلفة ( يتحدّ د العمر حسب ترتيب فقسها من
في الطبيعة تعيش في كلّ ّ
البيض) .أجرى الباحثون تجربة أخرى ،مشابهة للتجربة السابقة ،لكنّهم استبدلوا في كلّ إطعام
موقع الزغاليل في األقسام المختلفة ،بحيث كان في كلّ قسم زغلول بعمر مختلف في كلّ مرّة.
النتائج التي حصلوا عليها كانت مشابهة للنتائج المعروضة في الجدول.
ب .وُجد في الطبيعة ،بخالف نتائج التجربتين ،أنّ الزغلول البالغ يحصل على أكبر عدد مرّات
إطعام من بين الزغاليل .اقتر ِْح تفسيرًا ممكنًا لذلك( .درجتان)
أجب عن أحد السؤالين .9-8
صوتي داخل
بصري داخل النوع ،ومثالين مختلفين التّصال
ّ
 .8صف باختصار مثالين مختلفين التّصال
ّ
النوع .اذكر ما هي الرسالة المنقولة في ّ
كل واحد من األمثلة 5( .درجات)
أعط مثا ًال لحيوان مختلف لكلّ رسالة.
انتبهِ :
.9

الفرومونات هي موا ّد تُستعمَ ل لالتّصال الكيميائيّ .
أ .البومبيكول هو فرومون جنسيّ يُفرَز من بطن أنثى دودة القزّ .ما هي المعلومات التي
تشملها الرسالة التي تنقلها األنثى؟ ( 2.5درجة)
أعط مثا ًال التّصال بواسطة فرومون عند الثدييّات .اذكر ما هي الرسالة التي تُنقَل.
ِ
ب.
( 2.5درجة)
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أجب عن أحد السؤالين .11-10
األبوي للعنزة بعد اإلنجاب ،أُجريت معالجتان:
ّ
 .10في تجربة فحصت السلوك
المعالجة  :Iأبقوا الجدي مع األ ّم بعد اإلنجاب لمدّ ة  5دقائق فقط .بعد ذلك أُخذ الجدي
			 من األمّ ،وأُعيد إليها بعد فترة زمنيّة معيّنة.
المعالجة  :IIأُخذ الجدي من األ ّم مباشر ًة بعد اإلنجاب ،وأُعيد إليها بعد نفس الفترة الزمنيّة
			 كما في المعالجة .I
نتائج التجربة :في المعالجة  ، Iبعد إعادة الجدي إلى األمّ ،تعرّفت عليه وتقبّلته ،بينما في
المعالجة  IIرفضت األ ّم الجدي.
ما هي الظاهرة التي تُعبِّر عنها نتائج التجربة؟ اشرح الظاهرة وأهمّ يّتها 5( .درجات)
.11

أنثى الوقواق األوروبيّ هي عصفورة تضع بيضها في أعشاش العصافير المغرِّدة؛ تضع بيضة
عش وال ترقد عليها .عندما يفقس زغلول الوقواق من البيضة ،يُلقي بالبيض
واحدة في كلّ ّ
العش.
والزغاليل األخرى من ّ
مكتسب؟ ع ّلل		 .
َ
أ .هل سلوك زغلول الوقواق هو مثال لسلوك موروث أم لسلوك
(درجتان)
ب .اذكر ثالثة فروق بين الزغلول والفرخ 3( .درجات)

/يتبع في صفحة /12

- 12 -

ביולוגיה ,קיץ תשע"ד ,מס' +920601נספח

البيولوجيا ،صيف  ،2014رقم +920601ملحق

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 ).
التزاوجي
تزاوجي بواسطة البذور ،وبتكاثر
األفريقي بطريقتين :بتكاثر
 .12تتكاثر نبتة البنفسج
ّ
ّ
ّ
بواسطة ِق َطع أوراق.
أ .هل نبتة البنفسج األفريقيّ التي تنمو من قطعة الورقة يمكن أن تتكاثر بتكاثر تزاوجيّ ؟
		 علّل 2.5( .درجة)
ب .صف باختصار عمل ّيتين مختلفتين تحدثان خالل النم ّو من جنين إلى نبتة بالغة.
		
			 ( 2.5درجة)
أجب عن أحد السؤالين .14-13
 .13بذور الفاصولياء أكبر من بذور القمح .إذا زرعوا بذور فاصولياء وبذور قمح قريبًا من سطح
التربة ،يُنتِش نوعا البادرات (اإلنتاش هو ظهور أوراق النبتة فوق سطح التربة)  .وإذا زرعوها
في مكان أعمق في التربة ،تُنتِش بذور الفاصولياء ،وبذور القمح ال تُنتِش .فسّ ر لماذا.
( 5درجات)
.14

لنباتات اللّوف المرقَّط نَوْ رة كبيرة ،تحوي أزهارًا أحاديّة الجنس؛ ذكريّة وأنثويّة.
في موسم اإلزهار ،يمكن أن نجد في الحقل نَوْ رات في مراحل إزهار مختلفة.
في كلّ واحدة من نبتات اللّوف ،موعد إزهار األزهار األنثويّة في النَّوْ رة يسبق موعد إزهار األزهار
الذكريّة .فقط بعد ذبول األزهار األنثويّة في النَّوْ رة  -تتفتّح األزهار الذكريّة.
ما هي طريقة تلقيح اللّوف ،تلقيح ذاتيّ أم تلقيح غريب؟ علّل اعتمادًا على المعلومات التي في
مقدّ مة السؤال 5( .درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .16-15
.15

أ .اذكر عاملين خارجيّين يؤثّران على َنبْت البذور 2.5( .درجة)
ب .اشرح أهمّ يّة ّ
كل واحد من العاملين اللذين ذكرتَهما في البند "أ" 2.5( .درجة)

 .16أمامك قائمة لعمليّات تتعلّق بالتكاثر التزاوجيّ في النبتةَ :نبْت أنبوب اللقاح ،التلقيح،
إنتاج الثمرة ،ن َْشر البذور ،االنقسام االختزاليّ (الميوزا) ،اإلخصاب.
تسلسل حدوثها 2.5( .درجة)
ُ
أ .رتِّب العمليّات بحسب
ب .عندما يطرأ تغيُّر كبير على الشروط البيئيّة ،تكون للتكاثر التزاوجيّ أفضليّة على
		
فسر لماذا 2.5( .درجة)
			 التكاثر الالتزاوجيّ ّ .
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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

السفن التي تنقل النفط تُلقي في بعض األحيان ببقايا نفط إلى البحر ،ممّ ا يُلحق أضرارًا كبيرة
بالبيئة وبالمخلوقات التي تعيش في البحر .النفط هو مادّة عضويّة ال تُحلِّله معظم البكتيريات.
وجد الباحثون نوع بكتيريا يُحلِّل النفط .نمّ ى الباحثون هذه البكتيريا في وعاء حوى مياه بحر
وبقايا نفط ،وتابعوا عدد البكتيريات وكمّ يّة النفط في الوعاء خالل عدّ ة ساعات.
التغيّر في عدد البكتيريات معروض في الرسم البيانيّ الذي أمامك.

			

التغيّر في عدد البكتيريات كدالّة للزمن
ﻋﺪدﭨاﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎت
)ﻣﻠﻴﻮن/اﳌﻠﻞ(
140
120
100
80
60
40

اﻟﺰﻣﻦ
)دﻗﺎﺋﻖ(

20
80 100 120

60

40

20

0

0

كم ّية النفط ،وابتدا ًء من
وُجد أنّه خالل  20دقيقة تقريبًا منذ بداية التجربة ،لم تتغيّر ّ
الدقيقة الـ  20بدأت كمّ يّة النفط باالنخفاض.
اعتمِ د على التغيّرات في عدد البكتيريات ،كما هي معروضة في الرسم البيانيّ  ،وفسّ ر التغيّرات
في كمّ يّة النفط خالل التجربة 5( .درجات)
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أجب عن أحد السؤالين .19-18
 .18أ .عندما يُدخِ لون ثمار الخيار إلى محلول مخ َّفف من الملح ،تصبح ثمار الخيار بعد
صاف إلى عَ ِكر.
		 عدّ ة أيام مخلَّلة ،ويتحوّل المحلول الذي تكون فيه من ٍ
فسر لماذا يتحوّل المحلول إلى عَ ِكر( .درجتان)
ّ
		
أي مبدأ بيولوجيّ تعتمد هذه الطريقة.
ب .صف طريقة لحفظ الغذاء ،واشرح على ّ
		 ( 3درجات)
.19

في صناعة النبيذ يُدخِ لون عِ َنبًا ممعوسً ا إلى أوعية ،ويسدّ ونها لمدّ ة زمنيّة معيّنة.
أ .اذكر اسم العمليّة التي يُنتَج فيها النبيذ( .درجتان) 		
أيضا.
ب .صف عمليّة إنتاج النبيذ .اذكر في إجابتك المادّة األصليّة والنواتج في العمليّة ً
( 3درجات)

أجب عن أحد السؤالين .21-20
.20

أ .اذكر نقطة تشابه واحدة بين البكتيريا والڤيروس ،واذكر فرقين بينهما( .درجتان)
ب .صف باختصار دورة حياة الڤيروس (البكتيريوفاج) الذي يهاجم خليّة البكتيريا ويؤدّي
إلى موت البكتيريا (المسار الحالّ  -مسار ليتي) 3( .درجات)

.21

خاصة ومركز ّية في تدوير الموا ّد في الطبيعة (دورات الموا ّد
للكائنات الح ّية المجهر ّية وظيفة ّ
في الطبيعة).
أ .اذكر مثالين لعمل ّيتَي تدوير موا ّد في الطبيعة( .درجتان)
ب .اختر إحدى العمليّتين اللتين ذكرتَهما في البند "أ" ،واشرح أهمّ يّة البكتيريا في هذه
العمليّة 3( .درجات)
/يتبع في صفحة /16

- 16 -

ביולוגיה ,קיץ תשע"ד ,מס' +920601נספח

البيولوجيا ،صيف  ،2014رقم +920601ملحق

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)
القطعة َ - Iصفَر المواليد
خاليا الدم الحمراء الموجودة في سائل الدم في جسم اإلنسان ،تُهدَ م بشكل طبيعيّ بعد  120يومًا تقريبًا،
وجزيئات الهيموچلوبين التي فيها تتح ّلل إلى مركِّ بين:
 Iهيم  -جزيء يحوي حديدً ا؛
 IIچلوبين  -جزء زالليّ .
يتحلّل الچلوبين إلى أحماض أمينيّة ،ويتحرّر الحديد من جزيئات الهيمَ .ت ْنتُج من بقيّة جزيء الهيم مادّة
تُسمّ ى بيليروبين ،لونها بنّيّ يميل إلى الصفرة.
عمليّة التحليل موصوفة في التخطيط الذي أمامك:

ﻣﻦﭨﺧﻠ ّﻴﺔﭨدمﭨﺣﻤﺮاءﭨ ُﻫﺪﻣﺖ

ﻳﺘﺤ ّﺮر

ﻫﻴﻤﻮﭼﻠﻮﺑﻴﻦ

ﻳﺘﺤ ّﻠﻞﭨإﻟﻰ

ﻫﻴﻢ

ﻳﺘﺤ ّﺮرﭨﻣﻨﻪ
َﻳ ْﻨ ُﺘﺞﭨﻣﻨﻪ

ﭼﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﺘﺤ ّﻠﻞﭨإﻟﻰ

ﺣﺪﻳﺪ
ﺑﻴﻠﻴﺮوﺑﻴﻦ
أﺣﻤﺎضﭨأﻣﻴﻨ ّﻴﺔ

البيليروبين هو مادّة سامّة تُبعَد من الجسم .يُنقل البيليروبين في البداية في تيّار الدم إلى الكبد .ينتقل
البيليروبين من الكبد إلى كيس المرارة ،ويُفرَز عن طريق أنبوب المرارة إلى األمعاء ويُبعَد من الجسم مع
البراز .في الحاالت التي ال يُبعَد فيها البيليروبين من الجسم يتراكم في الدم ،ممّ ا يؤدّي إلى ظهور لون
الصفَر عند البالغين
الصفَر .يمكن أن يظهر َّ
أصفر في الجلد وفي بياض العين ،وهذه الظاهرة تُسمّ ى َّ
أيضا.
وعند المواليد (األطفال في يوم والدتهم) ً
الصفَر الفسيولوجيّ
عند المواليد ،يظهر في حاالت كثيرة في األيّام األولى بعد الوالدة َصفَر خفيف يُسمّ ى َّ
أو َصفَر المواليد.
/يتبع في صفحة /17
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ما الذي يُسبِّب َصفَر المواليد؟
عندما يكون الجنين في رحم أمّه ،ينتقل البيليروبين الذي َي ْنتُج في جسمه عبر المشيمة إلى دم األمّ ،ويُبعَد
ال عن خاليا دم اإلنسان البالغ .خاليا الدم الجنينيّة تُهدَ م
بواسطة دم األمّ .خاليا دم الجنين تختلف قلي ً
مباشر ًة بعد الوالدة ،وتتكوّن مكانها خاليا دم كتلك التي عند البالغين.
جدا ،وكبد المولود يجد صعوبة
كمّ يّة خاليا الدم الجنينيّة التي تُهدَ م في فترة زمنيّة قصيرة نسب ّيًا هي كبيرة ًّ
في القيام بوظيفته بنجاعة .لذلك في األيّام األولى بعد الوالدة ،يمكن أن يتراكم بيليروبين في دم المولود،
وهكذا يمكن أن يظهر َصفَر المواليد.
الصفَر الشديد،
في أغلب األحيان ليس هناك خطر من َصفَر المواليد ،وهو يختفي تدريج ًيّا ،لكن في حالة َّ
ُلحق المستوى العالي للبيليروبين في الدم ضررًا بخاليا دماغ المولود .العالج المتّبع من أجل
يمكن أن ي ِ
منع ذلك هو تعريض المولود لضوء فوق بنفسجيّ  .يساعد هذا الضوء في تحليل البيليروبين في جسمه،
وبذلك يمنع تراكمه.
اخترت القطعة  ،Iأجب عن خمسة األسئلة
َ
إذا
.22

26-22

ّ
(لكل سؤال  5 -درجات).

أ .اذكر ناتجً ا نهائ ّيًا واحدً ا لتحليل جزيء الهيموچلوبين ،يمكن استغالله مرّة ثانية في الجسم،
		
ألي غرض يُستغَلّ  3( .درجات)
واكتب ّ
ب .ما هي المادّة التي يجب أن يُبعدها الجسم؟ اشرح لماذا يجب إبعادها( .درجتان)

.23

ما هو سبب ظهور َصفَر المواليد؟

.24

بالصفَر؟ علّل.
هل يمكن أن يُصاب الجنين في رحم ُأمِّه َّ

.25

لماذا ال يجب عالج َصفَر المواليد الخفيف ،بينما يجب عالج َصفَر المواليد الشديد؟ فسّ ر.

.26

أي ضرر إضافيّ  ،باستثناء الضرر المذكور في القطعة ،يمكن أن يتسبّب في جسم اإلنسان على
ّ
جدا لخاليا الدم الحمراء؟
أثر هدم كبير ًّ
/يتبع في صفحة /18
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القطعة  - IIالشعاب المرجانيّة واحترار األرض
الشعاب المرجانيّة في البحر األحمر ،بالقرب من إيالت ،هي من األجمل في العالم .الشعاب المرجانيّة
هي إحدى المنظومات البيئيّة األكثر تعقيدً ا وتنوّعً ا من ناحية المخلوقات الحيّة التي تعيش فيها .تنوُّ ع
المخلوقات الحيّة في الشعاب المرجانيّة يمكن أن يكون مهدَّ دًا باالنقراض .يتع ّلق أحد أسباب ذلك
بالتلوّث الذي يُسبِّبه نشاط اإلنسان  -تسرُّب النفط و َدفْق مياه المجاري إلى البحر وإلقاء النفايات في البحر.
هناك سبب آخر وهو احترار األرض (ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضيّة).
المركِّ ب األساسيّ في الشعاب المرجانيّة هو المرجان ،وهو من الحيوانات البحريّة .المرجان مبنيّ من
جدا  -سليالت .تُفرِز سليالت معظم المرجان مادّة كلسيّة صلبة ،تربط
مستعمرة لمخلوقات صغيرة ًّ
ّ
لكل سليلة أذرع صيد تستطيع بواسطتها
جميع السليالت بالمستعمرة التي تبني الشعاب المرجانيّة.
جدا موجودة في المياه.
صيد مخلوقات صغيرة ًّ
توجد داخل خاليا سليالت معظم المرجان ،طحالب وحيدة الخليّة (نباتات) تُقيم مع السليالت عالقات
متبادلة .تنعكس العالقات المتبادلة فيما يلي:
 الطحالب التي داخل خاليا السليلة محميّة من االفتراس. تركيز مركَّ بات الفوسفور والبوتاسيوم الحيويّة للطحالب منخفض في مياه البحر األحمر .تُفرَز هذهالمركَّ بات من خاليا السليلة ،وتستغ ّلها الطحالب لبناء مركَّ بات عضويّة.
 تقوم الطحالب بالتركيب الضوئيّ  ،وجزء من المركَّ بات العضويّة التي َت ْنتُج في العمليّة تنتقل منخاليا الطحالب إلى خاليا السليلة.
 ت ُِّمكن الطحالب تحفيز إنتاج المادّة الكلسيّة التي تبني المرجانة.
في العقدين األخيرين ،أدّى احترار األرض إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في البحار والمحيطات .من
المعروف أنّه عندما تزيد درجة حرارة المياه في منطقة معيّنة بِـ  1.5o Cعن درجة الحرارة القصوى في
الموسم في هذه المنطقة  -تموت الطحالب التي تعيش داخل المرجان .يؤدّي موت الطحالب إلى
ظاهرة تُسمَّ ى ابيضاض المرجان  -يفقد المرجان لونه ويتحوّل إلى أبيض ،وبعد فترة زمنيّة يموت.
فحص باحثون من جامعة بار إيالن والجامعة العبريّة كيف يواجه المرجان في الشعاب المرجانيّة في البحر
األحمر ارتفاع درجة حرارة المياه .أجرى الباحثون تجارب نمّ وا فيها خالل شهر تقريبًا خمسة أنواع مختلفة
من المرجان ،في أوعية تحوي مياه بحر .كانت المياه في األوعية بدرجات حرارة أعلى بِـ  7o C - 4o Cمن
درجات الحرارة القصوى لمياه البحر األحمر في ذلك الموسم .وجد الباحثون أنّ الطحالب لم ت َُصب ،وأنّ
تبيض .اعتمادًا على هذه النتائج من المرجّ ح افتراضه أنّه في حالة تفاقُم
جميع خمسة أنواع المرجان لم ّ
احترار األرض ستبقى وتعيش الشعاب المرجانيّة في البحر األحمر بمدً ى أكبر من الشعاب المرجانيّة في
أماكن أخرى في العالم.
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اخترت القطعة  ،IIأجب عن خمسة األسئلة
َ
إذا

31-27

ّ
(لكل سؤال  5 -درجات).

.27

اذكر سببين لإلصابة بتنوُّ ع األنواع في البحر األحمر.

.28

أ .ما هو نوع العالقات المتبادلة بين الطحلب والمرجانة؟ (درجة واحدة)
ب .اذكر تعبيرين (مظهرين) لهذه العالقات المتبادلة :واحدً ا في الطحلب وواحدً ا في المرجانة.
( 4درجات)

.29

المرجان الذي تحوي خالياه طحالب يمكنه أن يعيش فقط في الطبقة العلويّة من المياه ،التي
فسر لماذا.
يصل إليها ضوء الشمسّ .

.30

صف العالقة بين ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات وبين ابيضاض المرجان.

.31

إذا استم ّر احترار األرض ،من المرجّ ح افتراضه أنّ الشعاب المرجانيّة في إيالت ستبقى وتعيش
فسر لماذا.
بمدً ى أكبر من الشعاب المرجانيّة في أماكن أخرىّ .

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.

