
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 وزارة املعارف	 משרד	החינוך	 	 	
بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 סוג	הבחינה:		

صيف 2011 موعد االمتحان:  קיץ	תשע"א	 מועד	הבחינה:		
043003 رقم النموذج:  	043003 מספר	השאלון:	

ترجمة إلى العربية )2( תרגום	לערבית	)2(		

البيولوجيا ביולוגיה	 	
مواضيع اختيارية وموضوع بحثي נושאי	בחירה	ונושא	מחקרי	  

جزء من امتحان 5 وحدات تعليمية						 חלק	מבחינת	5	יחידות	לימוד	  
تعليمات للممتَحن הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ساعة ونصف. أ.  			 משך	הבחינה:	שעה	וחצי. א.	
مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 	 ב.	

في هذا النموذج فصالن، وفي كّل واحد منهما 	 	 בשאלון	זה	שני	פרקים,	ובכל	אחד	מהם
أربعة مواضيع. 	 	 ארבעה	נושאים.

الفصل األّول 	 	 	الصفحةפרק	ראשון	 	 املوضوع	 		 עמוד	 הנושא	 	 	
أجهزة النقل والتنّفس        	— 	I 	 		 מערכות	הובלה,	נשימה,				 	— 	 	I

واإلفراز واحلماية       2 	 		 		 		2		 הפרשה	והגנה 	 	 	
االّتصال والتنظيم والتنسيق       5 	— 	II 	 		5		 תקשורת,	ויסות	ותיאום 	— 	II
التغذية عند النباتات وعند احليوانات    8 	— 	III 		8		 הזנה	בצמחים	ובבעלי	חיים 	— 	III

الوراثة        12 	— 	IV 		12		 תורשה 	— 	IV
الفصل الثاني 	 	 	الصفحةפרק	שני	 	 املوضوع	 		 עמוד	 הנושא	 	 	

التكاثر       15 	— 	V 	15		 רבייה		 	— 	V
—	الكائنات احلّية املجهرية       17 	VI 	17		 מיקרואורגניזמים 	— 	VI
20		 	 	 	 	 التطّور والعناية 	— 	VII 	20		 אבולוציה	וטיפוח 	— 	VII
—	البيوتكنولوجيا        23 	VIII 	23		 ביוטכנולוגיה 	— 	VIII
عليك اإلجابة عن موضوع واحد في كّل فصل. 			 			 עליך	לענות	על	נושא	אחד	בכל	פרק.

للموضوع األّول - 60 درجة،  للموضوع  לנושא	הראשון	—	60	נק',	לנושא	       
الثاني - 40 درجة؛  املجموع - 100 درجة 	 	 השני	—	40	נק';	סה"כ	—	100	נק'		

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها: ال توجد. 		جـ.  חומר	עזר	מותר	בשימוש:	אין. 	 ג.	

تعليمات خاّصة:  		د.  		 	 	 הוראות	מיוחדות:		 	 ד.	
أجب عن أسئلة من مواضيع تعّلمَتها فقط.  .1 	 			 ענה	על	שאלות	רק	בנושאים	שלמדת.	 	.1
أجب حسب التعليمات املفّصلة في بداية   .2 	 			 ענה	על	פי	ההנחיות	המפורטות	בראש 	.2

كّل موضوع.      	 		 	 	 	 כל	נושא.	
عند إنهاء االمتحان، سّلم دفتر االمتحان    .3 	 בתום	הבחינה	מסור	לבוחן	את	מחברת			 	.3

للممتِحن. 	 		 			 		 	 	 	 הבחינה.	
سّجل املوضوعني اللذين أجبَت عنهما   .4 	 רשום	את	שני	הנושאים	שענית	עליהם			 	.4

على	غالف الدفتر. 	 		 			 על	כריכת	המחברת.			 	
اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه(.

اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. 

نتمّنى لك النجاح! 	 	 							ב	ה	צ	ל	ח	ה!	 	
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في هذا النموذج فصالن، وفي كّل فصل أربعة مواضيع.
في كّل فصل عليك اختيار موضوع واحد تعّلمته، واإلجابة عن األسئلة التي في هذا املوضوع حسب التعليمات 

املفّصلة فيه.  )في املوضوع الذي اخترَته في الفصل األّول عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة.  في املوضوع الذي 
اخترَته في الفصل الثاني عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة.( 

انتبه: عليك اإلجابة عن الفصلين، وعليك اإلجابة عن موضوع واحد فقط في كّل فصل.
          سّجل الموضوعين اللذين أجبَت عنهما على غالف الدفتر.

األسئلة
الفصل األّول  )60 درجة(

في هذا الفصل أسئلة في أربعة مواضيع:  أجهزة النقل والتنّفس واإلفراز واحلماية؛ االّتصال والتنظيم والتنسيق؛ 
التغذية عند النباتات وعند احليوانات؛ الوراثة.

 عليك اختيار موضوع واحد واإلجابة فيه عن أربعة أسئلة حسب التعليمات املفّصلة في املوضوع الذي اخترَته.
 

الموضوع  I - أجهزة النقل والتنّفس واإلفراز والحماية
أجب عن أربعة أسئلة: عن السؤالين 1-2 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 3-4، وعن أحد السؤالين 6-5.

أجب عن السؤالني 1-2 )إلزامي(.
 .CO2	أدخلوا جرًذا إلى وعاء، وأحكموا إغالق الوعاء. بعد 10 دقائق أدخلوا إلى الوعاء ماّدة تربط  .1

قاسوا وتيرة تنّفس اجلرذ ملّدة 20 دقيقة منذ إدخاله إلى الوعاء. 
يعرض الرسم البياني الذي أمامك نتائج القياس.   

       /يتبع في صفحة 3/
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فّسر التغّير في وتيرة تنّفس اجلرذ حّتى إدخال املاّدة التي تربط CO2	، والتغّير في وتيرة   أ.   
التنّفس بعد إدخال املاّدة.   )10 درجات(  

كيف يتغّير مستوى الـ 	pH	في دم الشخص الذي يتوّقف عن التنّفس ملّدة نصف دقيقة؟   ب. 
فّسر.   )6 درجات( 

من املعتاد إعطاء األشخاص الذين يعانون من تصّلب الشرايني كّمية مراَقبة من دواء يعيق تخّثر  	.2
الدم.

ملاذا ُيعطون الدواء لألشخاص الذين يعانون من تصّلب الشرايني؟   )8 درجات( أ.	  
يجب على األشخاص الذين يتناولون الدواء التوّقف عن تناوله قبل إجراء عملية جراحية   ب.	  

لهم.  فّسر ملاذا.   )6 درجات(   
 	  

أجب عن أحد السؤالين 4-3.

فحص تركيبة البول هو وسيلة لتشخيص حالة اجلسم.  ُوجد في فحص بول ُأجري لشخصني أّن  	.3
بول الشخص "أ" يحوي زالاًل، وبول الشخص "ب" يحوي جلوكوز.

د بالنسبة لـكّل واحد من الشخصني إذا كانت نتيجة الفحص تدّل على حالة غير سليمة. حدِّ  
فّسر إجابتك متطّرًقا إلى حركة الزالليات واجللوكوز في النفرون.   )15 درجة(  

العالج املّتبع في حالة لدغ األفعى هو حقن مصل ُينَتج من دم احلصان، حسب نوع األفعى. 	.4
ًما في املستقبل ضّد لدغ نفس النوع  هل يصّح القول إّن املصل سيجعل الشخص مطعَّ أ.	  

من األفاعي؟  عّلل.   )8 درجات(  
إعطاء املصل ميكن أن يعّرض الشخص خلطر إضافي.  فّسر ملاذا.   )7 درجات( ب.	  

/يتبع في صفحة 4/
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أجب عن أحد السؤالين 6-5.
اذكر ثالثة فروق بني جهاز اخلشب وجهاز اللحاء في النباتات.   )9 درجات( أ.	  .5

ينعكس التغّلظ الثانوي جلذع الشجرة في احللقات احلولية.  عند فحص احللقات احلولية،   ب.	 	

ميكن حتديد عمر الشجرة بالسنوات وتقدير كّمية الرواسب اجلّوية النسبية التي حصلت    
عليها الشجرة كّل سنة.   فّسر.   )6 درجات(  

عدد أنواع الزواحف في املناطق الباردة املجاورة للقطب أقّل بكثير من عددها في املناطق   أ.	  .6
األكثر دفًئا.  فّسر ملاذا.   )6 درجات(  

تعيش في املناطق الباردة أنواع ثدييات تكون في الشتاء في حالة سبات شتوي. ب.	
اشرح كيف تستطيع هذه الثدييات العيش بدون غذاء أثناء سباتها الشتوي.     

)9 درجات(  

/يتبع في صفحة 5/
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الموضوع  II - االّتصال والتنظيم والتنسيق
أجب عن أربعة أسئلة:  

عن السؤالين 7-8 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 9-10، وعن أحد السؤالين 12-11.

أجب عن السؤالين 7-8 )إلزامي(.
  .(stress)	ُيفَرز األدرنالني في اجلسم في حاالت معّينة من الضائقة 		.7

أمامك ثالث عمليات حتدث في اجلسم: انقباض عضلة القلب، إفراز اإلنزميات الهضمية، حتليل   
اجلليكوجني في الكبد.   

اذكر بالنسبة لكّل واحدة من العمليات، إذا كانت تزداد وتيرتها أم تنخفض بتأثير األدرنالني.  أ.	  
)6 درجات(  

اشرح كيف يساعد التغّير الذي يطرأ على وتيرة كّل واحدة من العمليات الثالث اجلسَم  ب.	 	

في حالة الضائقة.   )9 درجات(   

يوجد في املرض  I  خلل في اخلاليا التي ُتفِرز  ADH	، وبسبب ذلك ُتفَرز كّمية أقّل مّما يجب  		.8
من  ADH.  يوجد في املرض  II  خلل في اخلاليا التي ُتفِرز الدوبامني، وبسبب ذلك ُتفَرز كّمية   

أقّل مّما يجب من الدوبامني. 
اذكر ظاهرة واحدة حتدث لدى املرضى املصابني باملرض  I ، وظاهرة واحدة حتدث لدى املرضى   أ.	  

املصابني باملرض II.  عّلل إجابتك.   )9 درجات(  
املشكلة في املرَضنينْ هي خلل في إفراز ماّدة كيميائية.  اذكر بالنسبة لكّل واحدة من املاّدتني    ب.	 	

)ADH	 والدوبامني( إذا كانت هورموًنا، وعّلل إجابتك.   )6 درجات(   
  

/يتبع في صفحة 6/
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أجب عن أحد السؤالني 10-9.
يوجد في جسم احليوانات متعّددة اخلاليا جهازان أساسيان لالّتصال. أ.	 		.9

د بالنسبة لكّل واحد من القولني إذا كان   أمامك قوالن يتعّلقان بهذين اجلهازين.  حدِّ   
صحيًحا، وعّلل حتديدك.  

في أحد اجلهازين يوجد نقل كيميائي فقط، وفي اآلخر نقل كهربائي فقط.     )1(   
)2(  ألحد اجلهازين فقط يوجد مثيل في النباتات.  

)8 درجات(   
تستقبل اخلاليا املوجودة في املخلوق متعّدد اخلاليا إشارات من البيئة الداخلية للجسم  ب.	   

ومن البيئة اخلارجية للجسم.   
أعِط مثااًل واحًدا تستقبل فيه اخللية إشارة من البيئة الداخلية،   

وأعِط مثااًل واحًدا تستقبل فيه اخللية إشارة من البيئة اخلارجية.   )7 درجات(   

طة تساعد  ط معنّي بصورة ثابتة.  من املعروف أّن الهورمونات املنشِّ ُيفَرز في اجلسم هورمون منشِّ 	.10
في حاالت االلتهابات.  لذلك ُيعطون في بعض األحيان، عند اإلصابة بااللتهاب، دواًء يحوي هذا 

الهورمون ويرفع مستواه في الدم كثيًرا.  عند تناول الدواء لفترة طويلة، يوصى بعدم التوّقف عن 
تناوله مّرًة واحدًة، وإّنا القيام بذلك بالتدريج. اقترح تفسيًرا لهذه التوصية.   )15 درجة(

أجب عن أحد السؤالني 12-11.

ُتقَطف ثمرة األبوكادو من الشجرة قبل نضجها، وهي ال تزال صلبة.  يمكن تسريع نضج   أ.	 	.11
األبوكادو بعد القطف بواسطة خزنه في كيس ورقّي مغلق.      

ع هذه العملية نضج األبوكادو.   )9 درجات( اشرح كيف ُتسرِّ   
تستطيع نباتات من نوع معّين العيش في الغابات الكثيفة األشجار وكذلك في الحقول   ب.   
المفتوحة.  تعاني إحدى النبتات من إصابة بتركيب الجبرلين )סינתזה של ג'יברלין(.  

فّسر لماذا توجد لهذه النبتة الُمصابة احتماالت أفضل للبقاء والعيش في الحقل المفتوح.      
)6 درجات(   

                 /يتبع في صفحة 7/
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أخذوا في تجربة معّينة خمس بادرات.  البادرة "أ" لم تمّر بأّية معالجة.  في البادرة "ب" أزالوا   .12
القّمة، وفي البادرة "جـ" غّطوا القّمة بغطاء ُقَببّي غير نّفاذ، وفي البادرة "د" فصلوا القّمة بواسطة 
لوحة جالتين نّفاذة للمواّد، وفي البادرة "هـ" فصلوا القّمة بواسطة لوحة معدنية غير نّفاذة )انظر 

ها.     الرسم التوضيحي(.  بعد ذلك أضاءوا جميع البادرات من إحدى جهَتينْ

اذكر بالنسبة لكّل واحدة من البادرات "أ-هـ"، إذا كانت ستنحني باّتجاه الضوء. أ.   
)6 درجات(   

فّسر النتيجة في البادرة "أ".   )9 درجات( ب.   

               /يتبع في صفحة	8/
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اتات وعند الحيوانات ب الموضوع	III	-  التغذية عند الن
أجب عن أربعة أسئلة:  

عن السؤالين 13-14 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 15-16، وعن أحد السؤالين 18-17.

أجب عن السؤالني 13-14 )إلزامي(. 

نـّموا طحلًبا أخضر وحيد اخللية في الظالم وفي الضوء، في وعاء شّفاف ومغلق احتوى على ماء   .13
وهواء.  أضافوا إلى الهواء الذي كان في الوعاء أوكسجني موسوًما، بينما جميع جزيئات املاء 

احتوت على أوكسجني عادي، ليس موسوًما.
تابعوا في التجربة التغّيرات التي طرأت على تركيز األوكسجني املوسوم وغير املوسوم في الهواء   

الذي كان في الوعاء، عندما كان الوعاء في الظالم وفي الضوء.
نتائج التجربة موصوفة في املنحنيني اللذين أمامك:  

فّسر التغّيرات التي طرأت على تركيز األوكسجني املوسوم.   )7 درجات( أ.    
فّسر التغّيرات التي طرأت على تركيز األوكسجني غير املوسوم.  تطّرق في إجابتك  ب.   

إلى عمليتني حتدثان في الطحلب.   )8 درجات(   
	 

   /يتبع في صفحة 9/
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تناول أحد الطاّلب قطعة خبز احتوت على زبدة وبيضة مسلوقة، وشرب مياًها معدنية.    .14
بات املوجودة في املنَتجات التي أكلها وشربها الطالب تمّر بتحليل بواسطة   أّي من املركِّ أ.  	

إنزميات في اجلهاز الهضمي؟   )6 درجات(  
ب اخترَته   بات التي ذكرَتها في البند "أ"، واذكر بالنسبة لكّل مركِّ اختر اثنني من املركِّ ب.   

أين يتحّلل في اجلهاز الهضمي، وأّي إنزمي يحّلله، وأين يتّم امتصاصه إلى الدم في اجلهاز   
ب مكاًنا واحًدا يتحّلل فيه، وإنزمًيا واحًدا يحّلله، ومكاًنا واحًدا   الهضمي )اذكر لكّل مركِّ   

مُيتّص فيه(.   )9 درجات(					  

أجب عن أحد السؤالني 16-15. 
هناك عمليتان تستطيع العضلة بواسطتهما استغالل اجلليكوجني املوجود في خالياها  .15

 .ATP	 من أجل إنتاج  
اذكر ما هما هاتان العمليتان.   )7 درجات( أ.   

في أّي من العمليتين اللتين ذكرَتهما في البند "أ"، يكون استغالل الجليكوجين أكثر   ب.      
نجاعة؟  عّلل متطّرًقا إلى نواتج العمليتين.   )8 درجات(					  

صف طريقتني جلعل التغذية أكثر جناعة في البقرة احللوب.   )7 درجات(   أ.   .16
اشرح ما هو الكومبوست، َوِصف أفضليتني الستعمال الكومبوست باملقارنة مع طرق  ب.   

أخرى إلثراء التربة.   )8 درجات(    

/يتبع في صفحة	10/
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أجب عن أحد السؤالني 18-17. 

تنمو نبتة معّينة في البالد في احلقل املفتوح.  في نهار يوم صيفي، تكون كّمية CO2	 التي   .17
ا في ساعات الظهر، وتزداد ثانيًة  تستوعبها النبتة عالية في ساعات الصباح، وتنخفض جّدً

بعد الظهر، ثّم تنخفض قبيل املساء.  

فّسر التغّيرات التي تطرأ على كّمية CO2	 التي تستوعبها النبتة خالل النهار.  أ.   
)9 درجات(   

ينّمون نفس النبتة في الصيف في الدفيئة، في شروط إضاءة طبيعية، في حني ُتحفظ   ب.  	

جميع سائر العوامل البيئية ثابتة وفي مستوى أمثل.  هل كّمية CO2	 املستوَعبة في   
ساعات النهار املختلفة تشبه الكّمية املستوَعبة عندما تنمو النبتة في احلقل املفتوح؟      

عّلل.   )6 درجات(  

/يتبع في صفحة	11/
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ا من سرب من الخاليا.  أجرى أحد الباحثين تجربة استعمل فيها طحلًبا أخضر متعّدد الخاليا مبنّيً  .18
أضاء الباحث أقساًما مختلفة من الطحلب بضوء ألوانه مختلفة.  أدخل الباحث إلى الماء الذي 

حوى الطحلب بكتيريات هوائية تنجذب إلى األوكسجين.  توّزعت البكتيريات حول الطحلب، 
كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.

فّسر نتائج التجربة.    )10 درجات( أ.   
ماذا ستكون نتائج التجربة لو أضاء الباحث الطحلب كّله بضوء أبيض )ضوء عادي(؟    ب.   

عّلل.   )5 درجات(    
  

/يتبع في صفحة	12/

ضوء أحمرضوء أزرق ضوء أخضر
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 بكتيريات

 بكتيريات

 بكتيريات
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الموضوع	IV	-  الوراثة
أجب عن أربعة أسئلة:  

عن السؤالين 19-20 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 21-22، وعن أحد السؤالين 24-23.

أجب عن السؤالين 19-20 )إلزامي(.
د شكل العينني لدى ذبابة الفاكهة )الدروزوفيال( بواسطة جني واحد له أليالن.  ُيحدَّ  .19

توجد ثالثة أشكال ممكنة للعينني:    
عينان دائريتان وعينان بيضاويتان وعينان دائريتان قلياًل )انظر الرسم التوضيحي(.   

 

 
هّجنوا في التهجني  I ذكًرا عيناه بيضاويتان مع أنثى عيناها دائريتان.  

نتج  68  فرد نسل ذكًرا َو  71  أنثى.  كانت عيون جميع الذكور دائرية وعيون جميع اإلناث   
دائرية قلياًل.   

ما هي طريقة توريث شكل العين لدى ذبابة الفاكهة: أوتوزومية أم بتماسك    )1( أ.   
للجنس؟   

د شكل العين: ما هي العالقة بين األليالت التي ُتحدِّ  )2(   
عالقة سيادة - تنحٍّ أم عالقة سيادة جزئية؟    

)6 درجات(     
هّجنوا في التهجين  II		أحد الذكور التي نتجت في التهجين  I  مع إحدى اإلناث التي   ب.   

. I  نتجت في التهجين  
صف التهجين  II  بواسطة مخّطط أو جدول، واذكر الطرز الوراثية والطرز الشكلية     

لألبوين وألفراد النسل.   )12 درجة(    

/يتبع في صفحة	13/
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الشحنة الوراثية لدى األخوة ليست متطابقة، إاّل إذا كانوا توائم متطابقني.      .20
فّسر ملاذا توجد شحنة وراثية متطابقة لدى التوائم املتطابقني.    )3 درجات( أ.   

اشرح كيف تؤّدي عمليتان حتدثان أثناء االنقسام االختزالي )امليوزا(، إلى عدم تطابق   ب.   
الشحنة الوراثية لدى األخوة الذين ليسوا توائم متطابقني.    )9 درجات(    

أجب عن أحد السؤالين 22-21.

اشرح كيف أّن تسلسل القواعد النيتروجينية في RNA  ناقل (tRNA) يضمن ارتباط  أ.    .21
جزيء  RNA  ناقل باملكان املالئم في RNA  رسول (mRNA).   )7 درجات(       

من املعرروف أّن هناك  20 حامًضا أمينًيا مختلًفا في املخلوقات احلّية. ب. 
هل عدد األناط املختلفة جلزيئات RNA  ناقل أصغر من 20 أم مساٍو ِلـ  20 أم أكبر من 20 ؟    

عّلل.   )8 درجات(      

. DNA  حسب تسلسل قواعد الـ (mRNA) رسول  RNA ُينَسخ  .22
في نسخ DNA  املكّود لزالل معنّي، إحدى القواعد النيتروجينية التي كان من املفتَرض أن تدخل   

في مكان معنّي في RNA  رسول، اسُتبدلت بقاعدة نيتروجينية أخرى.   
اشرح كيف ميكن أن يؤّثر ذلك على الزالل الذي سيتكّون. تطّرق في إجابتك إلى ثالث   أ.  	

حاالت ممكنة.    )9 درجات(  
هل سيؤّثر استبدال القاعدة في RNA  رسول على إنتاج الزالل أيًضا لدى أفراد نسل   ب.   

الشخص الذي حدث االستبدال لديه؟ عّلل.   )6 درجات(    

/يتبع في صفحة	14/             
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أجب عن أحد السؤالين 24-23. 

د لون الفروة بواسطة جني  يوجد في صنف معنّي من الفئران لونان للفروة، بّني وأبيض.  ُيحدَّ  .23
 )F1  واحد له أليالن.  هّجنوا فأرين لون فروتهما بّني.  معظم أفراد نسل التهجني )اجليل

كانت ذات فروة بّنية، والباقي ذات فروة بيضاء.  ملتابعة البحث، احتاج الباحثون لصنف  
  نقّي للون الفروة البّني. 

أّي تهجني يجب إجراؤه ليقّرر الباحثون إذا كان فأر بّني من اجليل  F1	 مالئًما ملتابعة   أ.   	

البحث؟    )6 درجات(    
أجرى الباحثون التهجني الذي ذكرَته في البند "أ"، ونتج فرد نسل وحيد.  فرد النسل  ب.    

هذا كان كافًيا للباحثني ليقّرروا إذا كان الفأر البّني من اجليل F1  مالئًما ملتابعة البحث.       
ماذا كان لون فروة فرد النسل هذا؟  عّلل.     

بإمكانك التعليل بواسطة مخّطط.   )9 درجات(     

من املعروف أّنه يوجد عدد أكبر من اجلينات على الكروموسوم  X		عند اإلنسان مّما على   .24
.)"housekeeping"(	"قسم من هذه اجلينات هي جينات "صيانة جارية  .Y	الكروموسوم

ما هي جينات "الصيانة اجلارية"؟  أعِط مثااًل واحًدا جلني كهذا.   )6 درجات(  أ.   	 
     XY  هل ميكن االستنتاج من حقيقة أّن كروموسات التزاوج )اجلنس( عند الرجل هي ب.   	

وعند املرأة هي 	XX ، أّن كّمية نواجت اجلينات التي على الكروموسوم  X  التي في خاليا    
الرجل هي نصف تلك التي في خاليا املرأة؟  عّلل.   )9 درجات(   

	

                
               

                                                                         /يتبع في صفحة	15/
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ي )40 درجة( الفصل الثان
في هذا الفصل أسئلة في أربعة مواضيع: التكاثر؛ الكائنات الحّية المجهرية؛ التطّور والعناية؛ 

البيوتكنولوجيا.
عليك اختيار موضوع واحد واإلجابة فيه عن ثالثة أسئلة، حسب التعليمات المفّصلة في الموضوع 

الذي اخترَته. 
الموضوع	V	- التكاثر

أجب عن ثالثة أسئلة:   
عن السؤال 25 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 26-27، وعن أحد السؤالين 29-28.

أجب عن السؤال 25 )إلزامي(.

يتضّمن الرسم البياني الذي أمامك ثالثة منحنيات متّثل التغّيرات في تركيز ثالثة من الهورمونات   .25
التي ُتفَرز عند إمرأة معّينة خالل دورتها الشهرية.

  

حسب المنحنيات، في أّي يوم في الدورة الشهرية عند هذه المرأة تحدث اإلباضة؟  أ.   
عّلل.  )4 درجات(   

من أين ُيفَرز البروجسترون خالل الدورة الشهرية؟  اذكر ما هي أعضاء هدفه، وما هو  ب. 
تأثيره على هذه األعضاء.   )6 درجات(   

إذا حدث إخصاب للبويضة، كيف ستبدو المنحنيات التي تمّثل الهورمونات بعد  جـ. 
اليوم الـ 32؟   فّسر.   )5 درجات(    

                               /يتبع في صفحة	16/
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أجب عن أحد السؤالني 27-26. 

ُمنحت جائزة نوبل في الطّب لسنة  2010  للباحث البريطاني روبرت إدواردز، الذي طّور   .26 
اإلخصاب خارج اجلسمي كعالج لعدم اخلصوبة. يوصى بإجراء هذا العالج فقط بعد فشل 

العالجات األخرى. 
املرحلة األولى في عملية اإلخصاب خارج اجلسمي هي معاجلة هورمونية للمرأة، التي   أ.    

تؤّدي إلى تطّور عدد كبير نسبًيا من البويضات.   
صف استمرار العالج حّتى حدوث احلمل.   )8 درجات(    

اذكر مشكلة واحدة تؤّدي إلى عدم اخلصوبة ميكن حّلها بواسطة  اإلخصاب خارج    ب.   
اجلسمي، واشرح كيف ميكن أن يحّل اإلخصاب خارج اجلسمي املشكلة التي ذكرَتها.     

)5 درجات(    

اذكر ثالثة شروط ضرورية لتطّور أجّنة الثدييات وأجّنة الطيور.  .27
بالنسبة لكّل شرط ذكرَته، صف كيف يتحّقق في الثدييات وكيف يتحّقق في الطيور.     

)13 درجة(   

أجب عن أحد السؤالني 29-28. 

هناك أنواع كثيرة من النباتات ُتنَشر بذورها إلى مسافات بعيدة، وال تنبت بالقرب من النبتة األّم،  .28
وهناك نباتات تنبت بذورها بالقرب من النبتة األّم.  

اذكر طريقتني لنشر البذور ملسافات بعيدة عن النبتة األّم.  أ.    
بالنسبة لكّل واحدة من الطريقتني اللتني ذكرَتهما، صف مالَءمة واحدة عند النبتة لطريقة      

النشر.   )8 درجات(    
بنْت النباتات بالقرب من النبتة األّم.   )4 درجات( اذكر أفضلية ممكنة لنَّ ب.  	

 
يمكن أن يؤّثر طول النهار على موعد التكاثر عند النباتات وعند الحيوانات.  .29

ما هي األفضلية التي تكمن في توجيه موعد التكاثر حسب طول النهار؟   )7 درجات(  أ.   
ه بواسطة طول النهار، تزهر في نهاية الشتاء.  هناك نبتة معّينة إزهارها موجَّ ب.	  

هل هذه النبتة هي نبتة نهار قصير أم نبتة نهار طويل؟  عّلل.   )5 درجات(   
                 /يتبع في صفحة	17/        
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ة المجهرية الموضوع	VI	- الكائنات الحّي
أجب عن ثالثة أسئلة:   

عن السؤال 30 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 31-32، وعن أحد السؤالين 34-33. 

أجب عن السؤال 30	)إلزامي(.
يصف املنحنيان اللذان أمامك مجرى تنمية عشيرتني متشابهتني من بكتيريا  E. coli  في وسَطي  	.30

تنمية مختلفني.  كّمية السّكر الكّلية في وسَطي التنمية متساوية، لكّن السّكر في وسط تنمية 
العشيرة "أ" هو جلوكوز فقط، بينما يحوي وسط تنمية العشيرة "ب" جلوكوز والكتوز )سّكر 

ثنائي( أيًضا.

 
.   )15 درجة(  فّسر التغّير في كّمية البكتيريا كدالة للزمن في كّل واحدة من العشيرَتنينْ  

/يتبع في صفحة	18/
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أجب عن أحد السؤالني 32-31.

أرادوا أن يفحصوا إذا كانت عّينة دم معّينة مصابة بالبكتيريا.  لهذا الغرض أضافوا إلى عّينة الدم  	.31 
بكتيريوفاجات ُزرع فيها جني مكّود لإلنزمي الذي يؤّدي إلى اإلضاءة. كانت النتيجة أّن عّينة

الدم قد أضاءت.  
هل حقيقة أّن عّينة الدم قد أضاءت تدّل على وجود بكتيريا في العّينة؟  فّسر.			 أ.	  

)7 درجات(  	 	

هل ميكن تشخيص نوع البكتيريا بهذه الطريقة؟  عّلل.   )5 درجات( ب.	  

مسّبب االلتهاب الرئوي ميكن أن يكون ڤيروس أو بكتيريا.  ملعرفة إذا كان مسّبب املرض   	 أ.		  .32
ڤيروس أم بكتيريا، عزلوا مسّبب املرض من خاليا رئة املريض، ثّم قاموا بتنمية مسّبب     
املرض مّرًة على وسط غذائي غنّي ومّرة أخرى على مستنبت خاليا ُأخذت من الرئة.       

أّية نتائج تدّل على أّن مسّبب املرض هو ڤيروس؟  فّسر.   )7 درجات(   
ميكن مواجهة األمراض التلّوثية بطريقتني أساسيتني: ب.		  

بواسطة تطعيم مينع العدوى باملرض.  -    
بواسطة عالج بأدوية مضاّدات حيوية بعد اإلصابة باملرض.  -    

هل ميكن مواجهة املرض الذي سببه البكتيريا بالطريقتني؟   عّلل.  )1(    
هل ميكن مواجهة املرض الذي سببه الڤيروس بالطريقتني؟   عّلل.       )2(    

)5 درجات(     

/يتبع في صفحة	19/
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أجب عن أحد السؤالني 34-33.

املضاّدات احليوية: ستربتوميسني  لنوعني من  باحثون بفحص حساسية بكتيريا من نوع معنّي  قام  	.33
لنفس  	II 	،I مستنبتني   الباحثون  نّمى  وبنسلني.  البكتيريا(  زالليات  إنتاج جميع  يعيق  )الذي 
البكتيريا في شروط متطابقة، في محلول هيبوتوني )ذي ضغط انتشاري أقّل(.  في بداية مرحلة 
التنمية األّسية أضاف الباحثون ستربتوميسني إلى املستنبت 	I	وبنسيلني إلى املستنبت  II.  نتيجة 
لذلك ماتت البكتيريا في املستنبتني. عندما أعادوا إجراء نفس الفحص في محلول إيزوتوني )ذي 
ضغط انتشاري متساٍو(، وجدوا أّن البكتيريا في املستنبت I )الذي أضافوا إليه ستربتوميسني( 

. ماتت، بينما البكتيريا التي في املستنبت II )الذي أضافوا إليه بنسلني( لم َتُمتنْ
فّسر نتائج املستنبتني في نوَعي احملاليل.   )13 درجة(      

 
في أحيان نادرة تنتفخ العلب احلافظة للخضروات.  هناك تخّوف في مثل هذه احلالة بأن تكون  	.34
العلبة مصابة ببكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم.  هذه بكتيريا الهوائية تتواجد بشكل طبيعي في 

ا قاتاًل إلى البيئة وُتنِتج أبواًغا.      التربة، وُتفِرز سّمً
فّسر ملاذا ميكن أن يدّل انتفاخ العلبة على وجود بكتيريا كلوستريديوم.			)8 درجات( 	 أ.		  

صف كيف يعاجلون في الصناعة العلب احلافظة لألغذية كي ال ُتصاب بهذه البكتيريا.    ب.		  
)5 درجات(    
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املوضوع	VII	- التطّور والعناية
أجب عن ثالثة أسئلة:			

عن السؤال 35	)إلزامي(، وعن أحد السؤالني 36-37، وعن أحد السؤالني 39-38.

أجب عن السؤال 35	)إلزامي(.

يجدون أحياًنا سلسلة لعشائر انفصلت عن عشيرة أصلية واحدة، وتكّون هذه العشائر حلقة    .35
حول حاجز جغرافي )انظر الرسم التوضيحي(.

  
 

العشائر املتجاورة على طول احللقة ميكنها التكاثر فيما بينها، بينما هناك عزل تكاثري بني أبعد   
عشيرتني عن العشيرة األصلية )العشيرتان "د" َو  d  في الرسم التوضيحي(.

فّسر كيف ُتعتبر هذه الظاهرة مثااًل لالنتقال من ميكرو - تطّور إلى ماكرو -	تطّور.			)15 درجة(  
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أجب عن أحد السؤالين 37-36.
 

نفترض أّنه تكّون حاجز جغرافي عزل قسًما من عشيرة نوع معنّي عن سائر العشيرة. 	.36
هل ميكن أن يؤّثر حجم العشيرة املعزولة على احتمال تكّون نوع جديد؟  فّسر.   )12 درجة(  

في عشيرة فئران تعيش في منطقة معّينة، توجد فئران ألوان فروتها متنّوعة: أسود وأبيض وألوان  	.37
وسطى بني األسود واألبيض.  لون الفروة هو صفة وراثية تتحّدد بواسطة عّدة جينات. 

ر إذا كانت تتغّير ألوان الفروة في العشيرة مع الزمن وكيف تتغّير إذا:    قدِّ  
بردت املنطقة، إلى أن يغّطيها الثلج معظم أّيام السنة.  عّلل.   )4 درجات( 	 أ.		  

ا فيها مناطق صخرية سوداء واسعة.  عّلل.  ُنقلت الفئران إلى منطقة تربتها فاحتة اللون جّدً ب.		  
)4 درجات(    

انتشرت العشيرة باّتاه منطقة واسعة حول املنطقة األصلية، شروطها مشابهة لشروط املنطقة   جـ.		  
األصلية.  عّلل.   )4 درجات(   

أجب عن أحد السؤالني 39-38.

أمامك ظاهرتان: 	.38
حها. توجد في حاالت كثيرة مالَءمة بني مبنى منقار العصفور وبني مبنى الزهرة التي ُيلقِّ  -  

يوجد بني املخلوقات وطفيلياتها "سباق تسّلح" دائم، ينعكس في أّنه تتطّور عند  -  
املخلوقات حمايات ضّد الطفيليات، وتتطّور عند الطفيليات آليات ضّد هذه احلمايات.      
وتتطّور عند املخلوقات مّرة ثانية حمايات جديدة، وتتطّور عند الطفيليات آليات ضّدها    

أيًضا، وهكذا دواليك.  
فّسر لماذا هاتان الظاهرتان هما مثاالن لتطّور مشترك )קואבולוציה(.    )7 درجات( أ.		

اشرح ما هو الفرق المبدئي بين هاتين الظاهرتين.   )6 درجات(   ب.		
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حّدد بالنسبة لـكّل واحد من األقوال "أ"-"و"، إذا كان يالئم نظرية داروين أو نظرية َلـمارك  	.39
أو كلتيهما أو ال يالئم أّيًا منهما.  

تتطّور األنواع من بعضها البعض.    	 أ.		 	

آلية االنتخاب الطبيعي تفّسر تنّوع األنواع في الطبيعة. ب.		  
تنتقل صفات املخلوقات بالوراثة إلى أفراد نسلها. جـ.		  

املخلوقات املختلفة مالَءمة لبيئتها. د.		  
تكّونت جميع األنواع في نفس الوقت، لكّن قسًما منها انقرض. هـ.		  

استعمال زائد لعضو معنّي يؤّثر على نفس العضو لدى أفراد النسل. و.		  
)13 درجة(  
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املوضوع	VIII	- البيوتكنولوجيا
أجب عن ثالثة أسئلة:	

عن السؤال 40	)إلزامي(، وعن أحد السؤالني 41-42، وعن أحد السؤالني 44-43.

أجب عن السؤال 40	)إلزامي(.

ُطرح اقتراح باستعمال جني مكّود لإلنزمي لوسيبراز في حشرات سراج الليل من أجل هندسة   .40
األشجار التي ُتغرس في جوانب الطرق لتضيء بصورة دائمة.  وفًقا لهذا االقتراح، تتّم تنمية 
األشجار من مستنبت نسيجي، وُيدَخل اجلني إلى خاليا املستنبت بواسطة بكتيريا أجرعية	

)אגרובקטריום(.  كي حتوي خاليا األشجار بصورة دائمة لوسيبرين، الذي هو املاّدة التي يحّللها 
اللوسيبراز في رّد فعل اإلضاءة، يجب تسميد تربة تنميتها باللوسيبرين بصورة دائمة. 

بافتراض أّنّه ميكن تطبيق االقتراح، صف باختصار عملية هندسة األشجار.  تطّرق في    أ.		  
إجابتك إلى املراحل املختلفة في العملية.   )10 درجات(  

إذا كان باإلمكان استعمال هذا االقتراح، هل ستكون حاجة الستعمال جني إضافي ليعمل    ب.		  
كجني منتِخب )גן	בורר(؟  عّلل.   )5 درجات(   

أجب عن أحد السؤالني 42-41.

في املقال:"פיתוח	חיישן	ביולוגי	לאיתור	חומרים	הפוגעים	בחומר	התורשתי/ تطوير مجّس  	.41
بيولوجي لرصد املواّد التي تصيب املاّدة الوراثية" هناك وصف الستعمال مجّس بيولوجي لرصد 

املواّد اجلينوتوكسية.  
ب منهما اجلني املهنَدس في املجّس؟  اذكر وظيفة كّل قسم وماذا ميكن    ما هما القسمان املركَّ 			 أ.	  

أن يكون مصدره.   )7 درجات(   
استعملوا املجّس املوصوف في املقال ليفحصوا رّد فعل عّينَتي ماء من مصدرين مائيني    ب.	  
ا، وكانت شّدة    مختلفني. كانت شّدة اإلضاءة في العّينة التي من املصدر "أ" عالية جّدً   

اإلضاءة في العّينة التي من املصدر "ب" أقّل من شّدة إضاءة اخللفية الثابتة.   
هل توصي بشرب ماء من أحد املصدرين أم من كليهما أم توصي بعدم شرب املاء من       

املصدرين؟   عّلل إجابتك.   )6 درجات(   
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يعرض املنحنى الذي أمامك شّدة إضاءة صنف -SOS-lux tolC		لبكتيريا  E.coli  بوجود  	.42
ميتوميسني  C  بتركيز  100  ميكروغرام في اللتر، كدالة لعدد أّيام اخلزن في التبريد.

 

	

 
أّية صفة متّيز بني صنف -SOS-lux tolC  وصنف +SOS-lux tolC؟    )4 درجات( أ.		  

في أّية حاالت توجد أفضلية الستعمال صنف-SOS-lux tolC	؟  فّسر إجابتك.    ب.		  
)5 درجات(      

ملاذا هناك حاجة لفحص اإلضاءة بعد اخلزن؟  أّية توصية ميكن إعطاؤها اعتماًدا  جـ.		  
على املنحنى؟   )4 درجات(   
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أجب عن أحد السؤالني 44-43.

حسب املقال: "ביטוי	הרעלן	של	חיידק Bt	בכלורופלסטים	של	צמחי	טבק	מקנה	לצמחים	 	.43
עמידות	בפני	חרקים/ انعكاس أثر املاّدة الساّمة في بكتيريا  Bt  في البالستيدات اخلضراء 

لنباتات التبغ ُيكِسب النباتات صموًدا أمام احلشرات"، صف فحصني ميكن إجراؤهما لفحص 
جناعة هندسة املاّدة الساّمة لبكتيريا  Bt  في النباتات.   )12 درجة(

اّدعى أحد الباحثني أّن إصابة النباتات بعدوى بكتيريا معّينة متنحها صموًدا أمام الصقيع، وأّن  	.44
د بواسطة أوبرون معنّي في البكتيريا. اقترح الباحث استعمال هذه  الزالل إلكساب الصمود مكوَّ

ل إدخال اجلني  املعلومات لهندسة نباتات صامدة أمام الصقيع.  إذا ُطبِّق اقتراحه، إلى أين ُيفضَّ
املالئم: إلى النواة أم إلى البالستيدة اخلضراء؟  عّلل.  اشرح في إجابتك سببني الختيارك.   

)12 درجة(  
  

	

ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.


