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מדעי התזונה

علم التغذية

הוראות לנבחן

متحن
للم َ
تعليمات ُ

א .משך הבחינה :שלוש שעות.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ג.

دولـــة إســـرائــيــل

פרק ראשון:

34

נקודות

פרק שני:

36

נקודות

פרק שלישי:

30

נקודות

סך–הכול

 100נקודות

مدة االمتحان :ثالث ساعات.
أّ .
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
الفصل األ ّول 34 :درجة
الفصل الثاني 36 :درجة
الفصل الثالث 30 :درجة
المجموع الك ّل ّي  100درجة
ج .موا ّد ُم ِ
ساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

חומר עזר מותר לשימוש :אין.

ד .הוראות מיוחדות:
 .1ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון .המעריך יקרא
ויעריך את מספר התשובות הנדרש בלבד ,לפי סדר
כתיבתן במחברתך ,ולא יתייחס לתשובות נוספות.
 .2אם בחרת לענות על שאלה  ,1צרף את הנספח
למחברת הבחינה.
 .3את התשובות על שאלות  20-11יש לסמן בתשובון
שבעמוד  19של מחברת הבחינה.

خاصة:
د .تعليمات ّ

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב
כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה) .רשום ״טיוטה״ בראש כל עמוד
טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול
לגרום לפסילת הבחינה!

اكتب ّ
كمسودة (رؤوس أقالم ،حسابات وما شابه ذلك) في دفتر
كل ما تريد أن تكتبه
ّ
االمتحان فقط وعلى صفحات منفصلة.
اكتب كلمة "مس ّودة" في بداية ّ
خصصها لكتابة مس ّودة .كتابة مس ّودات على
كل صفحة س ُت ِّ
خارجية ليست من دفتر االمتحان قد تُؤ ّدي إلى إلغاء االمتحان.
أوراق
ّ

בשאלון זה  7עמודים ועמוד אחד של נספח.

في هذا النموذج  7صفحات لألسئلة وصفحة واحدة للملحق.

ِ .1
صحح سوف
الم ِّ
أجب عن عدد األسئلة المطلوب في النموذجُ .
صحح العدد المطلوب فقط من اإلجابات ،بحسب
يقرأ و ُي ِّ
صحح اإلجابات األخرى.
ترتيب كتابتها في دفترك ،ولن ُي ِّ
 .2إذا اخترت أن ُتجيب عن السؤال  1فأرفق الملحق لدفتر
االمتحان.
 .3يجب اإلشارة إلى إجابات األسئلة  20-11في ورقة اإلجابات
التي في صفحة  19من دفتر االمتحان.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ,אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

الم َّ
متحنني على حدٍّ سواء.
وللم َ
للم َ
ذكر ،لك ّنها َّ
متحنات ُ
موجهة ُ
التوجيهات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ُ
בהצלחה!

המשך מעבר לדף

نتم ّنى لك النجاح!

التتمة في الصفحة التالية
ّ
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علم التغذية،
صيف  ،2018رقم 798381

األسئلة
األول ( 34درجة)
الفصل ّ

ِ
ّ
(لكل سؤال  17درجة).
أجب عن سؤال َْين من األسئلة 4—1
ّ
السكر ّيات
السؤال - 1
( 10درجات)

أ.

		

في الجدول الذي في الملحق لهذا السؤال ُمعطاة ثالث مجموعات من ّ
السكر ّيات.
مميزات ّ
تمت تعبئة قسم من الخانات في
كل مجموعة .من أجل التسهيل عليكّ ،
أكمل في الجدول ّ
الجدول.

جاليسيمي (אינדקס גליקמי).
ب .اشرح في دفترك ما هو ُم َؤشِّ ر
( 7درجات)
ّ
أي مجموعة ّ
جاليسيمي منخفض.
تتميز عاد ًة بأنّها ذات ُمؤَ شِّ ر
		
اذكر ّ
سكر ّيات ّ
ّ
ِا ْن َت ِب ْهِ ،
المخصص لها على الملحق و َأ ْر ِف ْق ُه لدفترك.
الخاصة بك في المكان
الممتحن
ألصق الصقة
ّ
ّ
َ

السؤال  - 2الدهون

الم ْن َتجات التي تحتوي على دهن ترانس.
الم ْن ِتجون في صناعة الموا ّد
الغذائية ُمل َزمون بوضع عالمة على ُ
ُ
ّ
الصناعية التي ينتج في أعقابها دهن ترانسِ .
أعط ً
مثال على ما ّدة خام واحدة تحتوي
العملية
أ .اذكر ما هي
( 9درجات)
ّ
ّ
على دهن ترانس.
( 8درجات)

ب .اشرح لماذا ال ُيوصى باستهالك دهن ترانس.

(الزالليات)
السؤال  - 3البروتينات
ّ

البروتينات هي ُم َر ِّكب ها ّم في تغذية اإلنسان.

اذكر ثالث وظائف للبروتينات في الجسم.

( 9درجات)

أ.

( 8درجات)

نوع ْين من موا ّد الغذاء يحتويان على بروتين كامل.
ب .اشرح ما هو البروتين (الزالل) الكامل ،واذكر َ

السؤال  - 4الجلوتين (גלוטן)

ال ُيسمح لرانية أن تأكل موا ّد غذاء تحتوي على جلوتين بسبب مرض تعاني منه.
اثن ْين من أعراض هذا المرض.
اذكر اسم المرض الذي تعاني منه رانية ،واذكر َ

( 9درجات)

أ.

( 8درجات)

ب .اذكر ثالثة أنواع من الطحين تستطيع رانية أن تستهلكها بالرغم من مرضها.

يتبع في الصفحة 3
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الفصل الثاني ( 36درجة)

ِ
ّ
(لكل سؤال  12درجة).
أجب عن ثالثة من األسئلة 10-5
السؤال  - 5الماء
صحيحا.
حيوي لوجود اإلنسان ،ولذلك يجب أن يكون توا ُزن الماء في الجسم
الماء
ٌّ
ً

تتم المحافظة على توا ُزن الماء في الجسم.
اشرح كيف ّ
ستوعب الماء في الجسم و ُيخرج منه.
في إجابتك اكتب بالتفصيل جميع الطرق التي بها ُي َ

( 8درجات)

أ.

( 4درجات)

ب .اذكر أربع عالمات لنقص الماء في جسم اإلنسان.

السؤال  - 6الكالسيوم
ضروري لكي تؤ ّدي أجهزة مختلفة في الجسم وظائفَها.
الكالسيوم
ّ
بكم ّيات كبيرة .ع ِّلل إجابتك.
اذكر فتر َت ْين في دورة حياة اإلنسانُ ،يوصى أن ُيسته َلك فيهما الكالسيوم ّ

( 6درجات)

أ.

( 6درجات)

عملية امتصاص الجسم للكالسيوم.
ب .اذكر عامل َْين يمكنهما أن يؤ ِّثرا على ّ

السؤال  - 7نظام التغذية لتخفيف الوزن
غذائيا لتخفيف الوزن وتمتنع عن تنا ُول الزيوت
نظاما
ًّ
ريم البالغة من العمر  15سنة ّ
بناء على هذا فهي ت ّتبع ً
معنية بتخفيف وزنهاً .
والدهون .في الفترة األخيرة أجرت ريم َف ْحص دم وت ََب َّين أنّها تعاني من نَقْ ص في ڤيتامين . A
أ .اذكر ثالث وظائف للدهون في الجسم.
( 5درجات)
( 7درجات)

تم الحصول عليها في فحص الدم.
ب .اشرح العالقة بين امتناع ريم عن تنا ُول الدهون والنتيجة التي ّ

البدني والتغذية
السؤال  - 8التدريب
ّ

سن المراهقة ،بدأ مؤخَّ ًرا التد ُّرب في ٍ
البدنية.
ناد ل ّلياقة
شكري هو ف ًتى في ّ
ّ

( 7درجات)
( 5درجات)

المدر ُب في نادي اللياقة البدي ّنة أوصى شكري بأن يستهلك كربوهيدرات قبل ّ
كل تدريب ،وبروتينات
أ.
ِّ
(زالليات) بعد ّ
المدرب.
كل تدريبِ .اشرح توصيات
ِّ
ّ
بكم ّيات كبيرة.
ب .اذكر اسم معدن واحد يجب على
المتدربين في نادي اللياقة البدي ّنة أن يستهلكوه ّ
ِّ
للمتدربين في نادي اللياقة البدي ّنة.
أهم ّية هذا المعدن
اذكر ّ
ِّ
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السؤال  - 9ڤيتامين C

اليومية.
يوصى باستهالك ڤيتامين  Cكجزء من قائمة الطعام
ّ

اثنت ْين من وظائف ڤيتامين  Cفي الجسم.
اذكر َ

( 6درجات)

أ.

( 6درجات)

غنية بڤيتامين . C
ب .اذكر ثالث موا ّد غذاء من النباتات ّ

العذائية
السؤال  - 10اإلشارة إلى ال ِق َيم
ّ

أمامك ُم ْل َصق يشتمل على ِ
المجفَّف.
الق َيم
البر ّي (חמוציות) ُ
ّ
الغذائية للتوت ّ

ثمار الغابة

توت ب ّري ُم َجَّفف

כשר פרווה באישור הרבנות אור יהודה

بمستخلص عصير الت ّفاح
ُم َح ّلى ُ

ערכיםالغذائ ّية ّ
غرام:
תזונתיים 100
لكل
القيم
גרם
ל–100

بלدלو
ن
א
סוسכ ّكרر

Nutrition Facts

حرار ّية)
(سعرات
طاقة
)קלוריות(
אנרגייה
(غرام)
كربوهيدرات)גרם(
פחמימות
(غرام)
סיביםغذائ ّية
ألياف
)גרם(
תזונתיים
חלבונים )גרם(
(غرام)
بروتينات
)גרם(
שומנים
(غرام)
دهون
)מ״ג(
נתרן
(ميليغرام)
صوديوم
תפוחים ,שמן
רכיבים:
קנולהّاح ،زيت كانوال
عصير التف
חמוציותّ ,ي،רכזمستخلص
بر
ُم َر ِّك
بات :توت ّ

)Energy (kcal
329
Carbohydrate (g) 78
Dietary Fiber (g) 6.9
)Protein (g
2
)Fats (g
1
)Sodium (mg
7

الوزن:
משקל:

غرام
200
 200גרם

للسؤال 10
الرسم
التوضيحي ّ
ّ
( 7درجات)
( 5درجات)

الم ْن َتج هو "بدون ّ
أ.
الم ْن َتج ال يحتوي
سكر" .هل من الممكن أن نستنتج من ذلك أنّ ُ
الم ْل َصق أنّ ُ
ُكتب على ُ
على ّ
سكر ّيات مطل ًقا؟ ع ِّلل إجابتك.
الم ْل َصق) الذي ُي ِ
الم ْن َتج قيمته
الم َر ِّكب
كسب ُ
الم َر ِّكبات المذكورة على ُ
األساسي (من بين جميع ُ
ب .اذكر ما هو ُ
ّ
العالية من السعرات الحرار ّية .كم سعرة حرار ّية ُي ِ
الم َر ِّكب ّ
الم ْن َتج؟
كسب هذا ُ
كل  100غرام من ُ
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الفصل الثالث ( 30درجة)
ِ
ّ
(لكل سؤال 6
أجب عن خمسة من األسئلة  20-11في ورقة اإلجابات التي في صفحة  19من دفتر االمتحان

درجات)ّ .
لكل سؤال توجد أربع إجابات ،منها واحدة فقط صحيحةَ .ضع إشارة  #في الخانة التي تحت الحرف
الذي يمثّل اإلجابة التي اخترتهاِ .ا ْن َت ِب ْهِ ،
ابتداء من السؤال .11
أشر إلى إجاباتك
ً

السؤال 11

ازدياد اإلصابة بمرض تص ُّلب الشرايين (טרשת העורקים) ُمتع ِّلق باستهالك زائد لـِ:
غذائية.
أ .ألياف
ّ
ب .دهون ُم ْش َبعة.
ج .الڤيتامينات.
د .المعادن.
السؤال 12

السكر (نقص ّ
الفوري المالئم لشخص ُوجد في دمه مستوى منخفض من ّ
السكر)؟
ما هو العالج
ّ
طعاما يحتويان على ّ
سكر
أ .إعطاؤه
ً
مشروبا أو ً

اصطناعية
طعاما يحتويان على ُم َح ِّليات
ب .إعطاؤه
ّ
ً
مشروبا أو ً
جَ .حقْ ُنه باإلنسولين
دَ .حقْ ُنه باألتروبين
السؤال 13

ما هو القول الصحيح بالنسبة إلى الكوليسترول؟
أ .الكوليسترول ليس ضرور ًّيا لقيام الجسم بوظائفه بشكل صحيح.
ب .جميع الكوليسترول ُين َتج في الجسم ولذلك ال حاجة إلى استهالكه مع الطعام.
ج .الكوليسترول ُيستخدم كما ّدة أ ّو ّلية (חומר מוצא) لبناء هرمونات مختلفة.
د .مستوى ٍ
عال من الكوليسترول يوجد فقط عند األشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة.
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السؤال 14

األمينية الضرور ّية (חומצות אמיניות חיוניות)؟
ما هو القول الصحيح بالنسبة إلى األحماض
ّ

أ .مصدرها هو موا ّد الغذاء فقط.

بُ .تن َتج في خاليا الجسم فقط.
األساسية التي تتك ّون منها الدهون.
جُ .تعتبر ال ِّل ْبنات
ّ
األساسية التي تتك ّون منها الكربوهيدرات.
دُ .تعتبر ال ِّل ْبنات
ّ
السؤال 15

الميكانيكي (עיכול מכני)؟
الهضمي يحدث الهضم
أي مكان من الجهاز
في ّ
ّ
ّ

أ .في الفم فقط.

ب .في الفم وفي المعدة فقط.
ج .في الفم ،في المعدة وفي األمعاء الدقيقة فقط.
د .في الفم ،في المعدة ،في األمعاء الدقيقة وفي األمعاء الغليظة.
السؤال 16

الغذائي؟
ما الذي يمكن أن نتع ّلمه من الهرم
ّ

أ .عن موا ّد الغذاء والمشروبات التي يجب عدم استهالكها مطل ًقا
ب .عن العالقة بين العمر الطويل والتغذية الصحيحة
ج .عن وظائف ُم َر ِّكبات الغذاء في جسم اإلنسان

النسبية التي يجب أن نستهلكها من ّ
غذائية
كل مجموعة
الكم ّية
د .عن ّ
ّ
ّ
السؤال 17

ما هي قائمة الطعام المتوازنة؟
غذائية ،وذلك وف ًقا الحتياجات الجسم
المغ َِّذيات الضرور ّية وعلى ألياف
أ .قائمة الطعام التي تحتوي على جميع ُ
ّ
(زالليات) وال تحتوي على دهون ،وذلك وف ًقا الحتياجات الجسم
ب .قائمة الطعام التي تحتوي على كربوهيدرات وبروتينات
ّ
غذائية ،بڤيتامينات وبمعادن ،وذلك وف ًقا الحتياجات الجسم
الغنية بألياف
ّ
ج .قائمة الطعام ّ
(زالليات) َو  50%كربوهيدرات ودهون ،وذلك وف ًقا الحتياجات الجسم
د .قائمة الطعام التي تحتوي على  50%بروتينات
ّ
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السؤال 18

ما هو القول غير الصحيح؟
يضر بالجسم.
أ .شُ ْرب الماء وقت تنا ُول وجبة الطعام ّ

ب .الماء ُي ِّ
شكل ُم ْع َظم وزن جسم اإلنسان.
ج .الجسم يفقد الماء وقت النوم.

د .الماء ُي ِّ
النسيجي
جزءا من السائل
للخلية (הנוזל הבין–תאי).
ّ
شكل ً
ّ
السؤال 19

ّ
(السكر األبيض)؟
ما هو السكروز
أحادي ّ
أ.
السكر
ّ
ثنائي ّ
ب.
السكر
ّ
متعدد ّ
ج.
السكر
ِّ
غذائي
د .ليف
ّ
السؤال 20

النقص في ڤيتامين  A؟
سببه
ُ
ما الذي ُي ِّ
أ.

مرض هشاشة العظام (אוסטיאופורוזיס)

ب .مرض األسقربوط (צפדינה)

ج .مرض بري بري
د .عمى الليل

نتم ّنى لك النجاح!
حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ والنشر ممنوعان ّإل بإذن من وزارة ال ّتربية وال ّتعليم.

علم التغذية،
صيف  ،2018رقم 798381

נספח לשאלה :1

الممتحن
مكان لالصقة
َ

לשאלון  , 798381קיץ תשע"ח

للسؤال :1
ُملحق ّ

للنموذج  ،798381صيف 2018
البند "أ"
تمت تعبئة بعض الخانات في الجدول.
أكمل الجدول .من أجل التسهيل عليكّ ،

مميزات المجموعة
ّ

ّ
السكر ّيات
مجموعة

ّ
السكر
أحادي
ّ

ّ
السكر
ثنائي
ّ

اسم أحد ّ
السكر ّيات في المجموعة

نشا

قابلية الذوبان في الماء (نعم/ال)
ّ
مصدر غذاء يحتوي على مجموعة ّ
السكر ّيات

نعم
النباتات

مذاق حلو (يوجد /ال يوجد)
سرعة التأثير على مستوى ّ
السكر في الدم (عالية /منخفضة)
ِا ْن َت ِب ْه ،عليك اإلجابة عن البند "ب" في دفترك.

ّ
السكر
متعدد
ّ

ال يوجد
عالية

