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البيولوجيا ביולוגיה	 	
مواضيع اختيارية ومواضيع بحثية נושאי	בחירה	ונושאים	מחקריים	  

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.	

	.IX-I	،في هذا النموذج أسئلة في تسعة مواضيع 	 	 .IX-I	,נושאים	בתשעה	שאלות	זה	בשאלון
	الصفحة 	 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    7 	— 	III 		7		 הזנה	בצמחים	ובבעלי	חיים 	— 	III

الوراثة        10 	— 	IV 		10		 תורשה 	— 	IV
التكاثر       13 	— 	V 	13		 רבייה		 	— 	V
—	الكائنات احلّية املجهرية       14 	VI 	14		 מיקרואורגניזמים 	— 	VI
16		 	 	 	 	 التطّور والعناية 	— 	VII 	16		 אבולוציה	וטיפוח 	— 	VII
—	البيوتكنولوجيا        18 	VIII 	18		 ביוטכנולוגיה 	— 	VIII
التنّوع البيولوجي       20 	— 	IX 	20		 מגוון	ביולוגי 	— 	IX

عليك اإلجابة عن أسئلة من موضوعني تعّلمَتهما، עליך	לענות	על	שאלות	בשני	נושאים	שלמדת,	

  .IV-I منهما على األقّل أحد املواضيع     .IV-I	מהנושאים	אחד	לפחות	ומהם
لكّل موضوع -50 درجة؛ املجموع - 100 درجة 	 	 לכל	נושא	—	50	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!	 	



ביולוגיה,	קיץ	תש"ע,	מס'	043003-	2	-
البيولوجيا، صيف 2010، رقم 043003

األسئلة
في هذا النموذج أسئلة في تسعة مواضيع )سبعة مواضيع اختيارية وموضوعني بحثيني(.

اختر موضوعني تعّلمَتهما، وفي كّل موضوع منهما أجب عن أربعة أسئلة، حسب التعليمات
املفّصلة فيه.  )لكّل موضوع - 50 درجة(

انتبه: عليك على األقّل اختيار أحد المواضيع  IV-I: أجهزة النقل والتنّفس واإلفراز والحماية؛ 
االّتصال والتنظيم والتنسيق؛ التغذية عند النباتات وعند الحيوانات؛ الوراثة.  

سّجل الموضوعين اللذين أجبَت عنهما على غالف الدفتر.  

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(.

أمامك منحنيان "أ-ب"، يصفان النسبة املئوية للهيموجلوبني املرتبط باألوكسجني )النسبة املئوية   .1
إلشباع الهيموجلوبني باألوكسجني( كدالة للضغط اجلزئي لألوكسجني.  أحد املنحنيني يالئم 

ا.  اإلنسان، واملنحنى اآلخر يالئم الالما، ثدّيي من العائلة اجلَملية يعيش في اجلبال العالية جّدً

أّي منحنى يالئم الالما، وأّي منحنى يالئم اإلنسان؟ عّلل.    )6 درجات( أ.   
ُأشير على املنحنى "أ" إلى نقطتني 1	َو 2.  أّي منهما متّثل النسبة املئوية للهيموجلوبني   ب.	  

املرتبط باألوكسجني في الرئتني، وأّي منهما متّثل النسبة املئوية للهيموجلوبني املرتبط    
باألوكسجني في األنسجة؟ اشرح.  تطّرق في إجابتك إلى الضغط اجلزئي لألوكسجني    

وكذلك إلى النسبة املئوية للهيموجلوبني املرتبط باألوكسجني.    )7 درجات(   
/يتبع في صفحة 3/
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مت في التجربة فئران إلى 3 مجموعات "أ"-"جـ "،  أمامك وصف لتجربة تتعّلق بجهاز املناعة. ُقسِّ 	.2
وتلّقت كّل مجموعة برنامج معاجلات مختلًفا، كما هو مفّصل في اجلدول الذي أمامك.  

	  
احلقن الثاني	احلقن األّولمجموعة الفئران

) بعد 45 يوًما من احلقن األّول( 

سّم أفاٍع ُمضَعفسّم أفاٍع ُمضَعفأ

سّم أفاٍع ُمضَعف—ب

 ڤيروس إنفلونزا ُمضَعفسّم أفاٍع ُمضَعفجـ
 

بعد مرور 60 يوًما منذ بداية التجربة، ُفحص مستوى األجسام املضاّدة لسّم األفاعي في كّل واحدة   
من مجموعات التجربة.

ج املجموعات الثالث "أ"-"جـ"  حسب مستوى األجسام املضاّدة لسّم األفاعي الذي سيكون  درِّ  
في دم الفئران، من املنخفض إلى العالي. اشرح إجابتك.    )12 درجة(  

 
أجب عن أحد السؤالين 4-3.

م وتيرة التنّفس حسب مدى النشاط اجلسماني. ُتنظَّ 	.3
اشرح ملاذا هناك حاجة لتنظيم وتيرة التنّفس. 			)3 درجات( أ.	

صف باختصار آلية التنظيم.  اذكر في إجابتك العمليات التي حتدث، ابتداًء من النشاط  ب.	
اجلسماني وحّتى تغّير وتيرة التنّفس.    )10 درجات( 

اذكر ألّي فصائل دم )حسب منظومة ABO( ميكن أن يتبّرع الفرد الذي فصيلة دمه: أ.	 	.4
	O 	(1)   
	B 	(2) 	 	

ع واملتلّقي.   )8 درجات( اشرح إجابتك.  تطّرق في شرحك إلى فصيلة دم املتبرِّ   
ي حسب املنظومة 	ABO	التبّرع بالدم،  ع وللمتلقِّ حّتى عندما تتيح فصائل الدم للمتبرِّ ب.	 		

من املّتبع إجراء فحوص مالءمة إضافية قبل إجراء نقل الدم.  اشرح ملاذا.    )5 درجات(   

/يتبع في صفحة 4/
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أجب عن أحد السؤالين 6-5.
مجموعة التجربة املوصوفة في الرسم التوضيحي الذي أمامك ُوضعت بجانب نافذة ملّدة  24 ساعة.    .5

في بداية التجربة، كان حجم املاء في كّل واحد من األوعية 25 ملل.  ملنع تبّخر املاء من األوعية، 
أضافوا طبقة دقيقة من الزيت إلى كّل واحد منها.

بعد مرور 24 ساعة، قيس حجم املاء في كّل واحد من األوعية، وُوجد أّن حجم املاء في الوعاء  "أ"   
انخفض ِبـ  5 ملل، وفي الوعاء  "ب"  ِبـ  3 ملل، وفي الوعاء  "جـ " ِبـ  1 ملل.  

اشرح ملاذا انخفض حجم املاء بأكبر قدر في الوعاء"أ"، وبقدر أقّل في الوعاء "ب"،  أ.	  
وبأقّل قدر في الوعاء "جـ".    )9 درجات(   

ما هو تفسير انخفاض حجم املاء في الوعاء "جـ" أيًضا؟    )3 درجات( ب.	 	

اشرح اجلملة:  'عملية النتح في النبتة هي عملية ال ميكن منعها، لكّنها ميكن أن تضّر النبتة   أ.	  .6
أحياًنا  '.    )6 درجات(  

اذكر مالءمتين َمْبَنِويََّتْين للنباتات تساهمان في تقليص النتح، واشرح كيف تقّلص كّل واحدة  ب.	
منهما النتح.   )6 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(.

اشرح ملاذا ال يحتاج العّداء ملسافات طويلة إلى إفراز البول خالل الَعْدو. 		.7
صف في إجابتك آلية التنظيم التي تعمل في جسم العّداء، والتي تفّسر هذه الظاهرة.     

)13 درجة(  

شكا شخص معّين من التعب ومن زيادة في الوزن.  أرسله الطبيب إلى فحص دم.   كانت النتائج  		.8
سليمة، باستثناء كون مستوى الـ  TSH	في الدم عالًيا.  اشرح كيف ميكن لنتائج فحص الدم أن 
تفّسر األعراض التي شكا منها هذا الشخص.  تطّرق في إجابتك أيًضا إلى آلية التغذية املرتّدة. 

)12 درجة(

أجب عن أحد السؤالني 10-9.
الحظ شخص معّين أّن رائحة الورود تؤّدي إلى ازدياد وتيرة نبض قلبه.  بعد فترة معّينة تذّكر أّن  		.9

محبوبته األولى اعتادت على استعمال عطر الورود.
صف املسار العصبي والهورموني من التحفيز وحّتى ازدياد وتيرة نبض القلب.   أ.   

)7 درجات(    
هل رّد فعل هذا الشخص على رائحة الورود هو مثال لرّد فعل الإرادي مشروط؟   ب.   

عّلل إجابتك.    )6 درجات(   

صف الطريقتني اللتني ترتبط بواسطتهما الهورمونات بخاليا الهدف.    )6 درجات( أ.   .10
اذكر ممّيزين مشتركني آلليَتي عمل هورموَني اإلنسولني َو 	ADH.    )7 درجات(  ب.  	

/يتبع في صفحة 6/
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أجب عن أحد السؤالني 12-11.

ُتزهر نبتة الشبيط عندما تنمو في شروط إضاءة تكون فيها  15 ساعة ضوء َو  9 ساعات ظالم.  .11
عندما يقّلصون ساعات الظالم إلى 8.5 ساعات، فإّن النبتة ال تزهر.  

هل نبتة الشبيط هي نبتة نهار طويل أم نبتة نهار قصير؟  اشرح إجابتك.    )5 درجات( أ.   
يت في شروط تكون فيها 15 ساعة ضوء َو 9 ساعات ظالم،   هل ُتزهر نبتة الشبيط إذا ُنمِّ ب.   

وأضاؤوها في منتصف فترة الظالم بومضة قصيرة من الضوء األحمر ومباشرًة بعد ذلك    
بومضة ضوء أحمر بعيد؟  اشرح إجابتك.    )7 درجات(  

يتّم تنظيم إفراز الهورمونات في الجسم بواسطة آليات تغذية مرتّدة.  .12
صف مثااًل واحًدا لتنظيم إفراز الهورمونات بواسطة تغذية مرتّدة موجبة.    )6 درجات( أ.   
اقترح تفسيًرا لوجود عدد أكبر من األمثلة للتغذية المرتّدة السالبة مّما للتغذية المرتّدة   ب.   

الموجبة.     )6 درجات(  

/يتبع في صفحة	7/
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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(. 

يصف املنحنيان اللذان أمامك استيعاب CO2 خالل يوم في نبتتني - النبتة "أ" والنبتة "ب".    .13
تنمو إحدى النبتتني في مناخ بارد ورطب، والنبتة األخرى تنمو في مناخ صحراوي.

أّية نبتة، "أ" أم "ب"، تنمو في املناخ الصحراوي؟  اشرح إجابتك.    )8 درجات( أ.    
في النبتة التي تنمو في املناخ الصحراوي، متى يتّم إنتاج		ATP	 في عملية التركيب  ب.   

الضوئي - في النهار أم في الليل؟  عّلل.    )5 درجات(   
	 

   /يتبع في صفحة 8/

0

2

2

4oo

4

6

8

10

12
  co   استيعاب

(وحدات اعتباطية)

ساعات اليوم

الظهر

النبتة "أ"
النبتة "ب"

8oo 12oo 20oo 24oo16oo24oo



ביולוגיה, קיץ תש"ע, מס' 043003- � -
البيولوجيا، صيف 2010، رقم 043003

أمامك عمودان: في العمود األمين مسّجلة أعضاء مختلفة في اجلهاز الهضمي، وفي العمود  	.14
األيسر مسّجلة عمليات تتّم في أعضاء اجلهاز الهضمي.

العمليات 	 	 	 	 	 األعضاء	  
إفراز اإلنزمي ببسني  )1( الفم      

حتليل الزالليات  )2( الكبد     
حتليل النشا  )3( املعدة      

امتصاص معظم املواّد الغذائية املهضومة  )4( األمعاء الدقيقة )مبا فيها االثني عشر(    
حتليل آلي للغذاء      )5(      

حتليل بواسطة عصارات هضمية مصدرها    )6(     
من البنكرياس      

إنتاج أمالح املرارة     )7(      
بالنسبة لكّل واحد من األعضاء التي في العمود األمين، اذكر جميع العمليات من العمود   أ.	  

األيسر التي تتّم فيه )ميكن أن تتّم العملية في عضو واحد أو أكثر(.   )8 درجات(  
في األجزاء املختلفة من اجلهاز الهضمي توجد درجات  pH  مختلفة. ب.   

اشرح ما هي أفضلية ذلك.   )4 درجات(        

أجب عن أحد السؤالني 16-15. 
اشرح كيف تساعد تهوئة التربة في استيعاب النبتة لقسم من األمالح املعدنية. أ.	 	.15

)7 درجات(      
اذكر ما المشترك بين األداء الوظيفي للشعيرات الماّصة في جذر النبتة وبين األداء الوظيفي   ب.   

لألهداب في األمعاء الدقيقة، واشرح كيف يالئم مبنى الشعيرات الماّصة واألهداب    
أداءهما الوظيفي.    )5 درجات(       

يتّم إنتاج الطاقة في اخللية بواسطة التنّفس اخللوي. 	.16
اشرح ما هي أفضلية استعمال األوكسجني في التنّفس اخللوي. أ.	  

تطّرق في إجابتك إلى العالقة بني نواجت العملية وبني الطاقة املنَتجة.     )8 درجات(		   
يتّم إنتاج الطاقة في التنّفس اخللوي في مراحل وليس مّرة واحدة. ب.   

ماذا ميكن أن تكون أفضلية إنتاج الطاقة في مراحل؟   )4 درجات(    
/يتبع في صفحة 9/
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أجب عن أحد السؤالني 18-17. 
يصف الرسم التوضيحي الذي أمامك جزًءا من مقطع عرضي في ورقة نبتة.  .17

 

اكتب أسماء األنسجة املشار إليها باألحرف "أ"-"جـ".   )3 درجات( أ.   
صف كيف ُيالءم كّل واحد من األنسجة "أ"-"جـ" ألدائه الوظيفي في الورقة.    ب.  	

)10 درجات(   

يمكن تزويد النبتة بعناصر أمالح معدنية بواسطة إضافتها إلى التربة عن طريق التسميد   .18
أو عن طريق التزبيل.  

األمالح املعدنية ضرورية للنبتة.  أعِط مثالني لهذه احلقيقة بواسطة ملحني معدنيني. أ.   
)8 درجات(      

اذكر فرقني بني التسميد والتزبيل.     )5 درجات( ب.  	

/يتبع في صفحة	10/
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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 بواسطة جني وحيد له ثالثة أليالت. لون أوراق التويج في نبتة من نوع معّين ُيحدَّ  .19

في هذه النبتة هناك أربعة ألوان معروفة ألوراق التويج: أحمر وأزرق وبنفسجي وأبيض.  
يتضّمن اجلدول الذي أمامك نتائج تهجينات نباتات من هذا النوع.   

 
لون أوراق تويج أفراد النسللون أوراق تويج األبوينالتهجني

حمراء وبيضاءأحمر	x	أحمر1
زرقاء وبيضاءأزرق	x	أزرق2
حمراء وزرقاءبنفسجي	x	أبيض3
 حمراء وزرقاء وبنفسجية بنفسجي	x	بنفسجي4
حمراء وزرقاء وبنفسجية وبيضاءأزرق	x	أحمر5

اعتماًدا على نتائج التهجينات، حّدد ما هي النَِّسب، من ناحية السيادة والتنّحي، بين   أ.   
أليالت الجين المختلفة.   )6 درجات(  

صف التهجين  5 ، بواسطة جدول أو تخطيط.  اذكر الطرز الوراثية والطرز الشكلية   ب.   
لألبوين وألفراد النسل.  اكتب مفتاًحا مالئًما في إجابتك.    )7 درجات(    

 
في اخلاليا حقيقية النواة، جزيء RNA  رسول )mRNA( في السيتوبالزما هو غالًبا ما يكون   .20

أقصر من قطعة الـ  DNA  التي ُيبنى حسبها. 
صف العملية التي تفّسر ذلك.    )7 درجات( أ.   

كيف تفّسر هذه العملية حقيقة أّن مقطًعا واحًدا من الـ  DNA ميكنه أحياًنا أن يكّود   ب.   
لزالليات مختلفة؟    )5 درجات(    

/يتبع في صفحة	11/
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أجب عن أحد السؤالين 22-21.

معطاة خليتان لنفس املخلوق.  حتدث في اخللية "أ" عمليات كثيرة ومختلفة وبوتيرة سريعة.  .21
وفي اخللية "ب" حتدث عمليات أقّل، وبوتيرة أبطأ.  

اذكر كيف ينعكس هذا األمر في:  
كّمية الـ  RNA  رسول )mRNA(  في اخلليتني.   )1(  
تنّوع الـ  RNA  رسول )mRNA(  في اخلليتني.  )2(  

كّمية الريبوزومات في اخلليتني.  )3(  
تنّوع الريبوزومات في اخلليتني.  )4(  

اشرح إجاباتك عن كّل واحد من البنود )1(-)4(.      )12 درجة(  

ُولد لزوجني طفل تركيبة كروموسوماته اجلنسية )التزاوجية( هي XXY .  معلوم أّن عدم فصل   .22
الكروموسومات حدث عند األب. 

في أّي انقسام في امليوزا، في األّول أم في الثاني، حدث عدم الفصل؟  عّلل.   )12 درجة(   

أجب عن أحد السؤالين 24-23. 

اجلني  A	في ثديّي معّين مكّود لزالل.  لهذا اجلني أليالن: A َو  a .  األليل  A ، املكّود إلنتاج   .23
الزالل، هو سائد.

عندما ُينِتجون مستنبت خاليا من خاليا أنثى متغايرة الالقحة (Aa) ، يجدون أّن الزالل ينتج   
في جزء من اخلاليا، وال ينتج في جزء آخر من اخلاليا.   

كيف ميكن تفسير هذه الظاهرة؟    )7 درجات(  أ.   	

إذا هّجنوا هذه األنثى مع ذكر ينتج الزالل في خالياه، هل ميكن توّقع أن تكون بني أفراد   ب.    
النسل أنثى ال ينتج الزالل في جسمها بتاًتا؟  عّلل.    )6 درجات(    

  

                
               

                                                                         /يتبع في صفحة	12/



ביולוגיה,	קיץ	תש"ע,	מס'	043003-	12	-
البيولوجيا، صيف 2010، رقم 043003

ب من  250  حامًضا أمينًيا. للجني  A أليالن.  األليل A1	املكّود للزالل 1 ، املركَّ  .24
ب من  100 حامض أميني. األليل 	A2		املكّود للزالل  2 ، املركَّ  

عندما نقارن بني تسلسل األحماض األمينية في الزاللني، جند أّن التسلسل في الزاللني متطابق   
حّتى احلامض األميني املوجود في املكان الـ  32	.

بافتراض أّن األليل A2  نتج من األليل A1 نتيجة طفرة نقطية  واحدة:  
أين حدثت الطفرة في اجلني؟     )6 درجات(  أ.   	

اشرح كيف تستطيع طفرة نقطية واحدة، حدثت في املكان الذي ذكرَته في البند "أ"،  ب.   	

أن تؤّدي إلى تغيير تسلسل األحماض األمينية وإلى تقصير الزالل أيًضا.  تطّرق في    
إجابتك إلى نوع الطفرة النقطية.    )7 درجات(     

	

/يتبع في صفحة	13/
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الموضوع	V	- التكاثر
أجب عن أربعة أسئلة:   

عن السؤالين 25-26 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 27-28، وعن أحد السؤالين 30-29.

أجب عن السؤالين 25-26 )إلزامي(.
ا للغاية من جيل إلى آخر.  في العشيرة التي تتواجد في اّتزان، يبقى عدد األفراد مستقّرً  .25

ا من جيل إلى آخر، رغم أّن كّل فرد ُينجب   اشرح كيف ميكن أن يبقى حجم العشيرة مستقّرً أ.   
أكثر من فرد نسل واحد باملعّدل.  تطّرق في إجابتك إلى ثالثة عوامل.   )3 درجات(  

هناك استراتيجيتان معروفتان للتكاثر.  اذكر ما هما هاتان االستراتيجيتان، واشرح كيف   ب.   
ُتمّكن كّل واحدة منهما احملافظة على عدد أفراد مستقّر في العشيرة.    )9 درجات(  

التلقيح الذاتي في النباتات التي لها أزهار، باملقارنة مع التلقيح الغريب، يقّلص التفاوت الوراثي،   .26
لكّنه ال ُيبِطله. 

اشرح ملاذا يقّلص التلقيح الذاتي التفاوت الوراثي.   )6 درجات( أ.    
اشرح ملاذا ال ُيبِطل التلقيح الذاتي التفاوت الوراثي.   )7 درجات( ب.   

أجب عن أحد السؤالني 28-27. 
اذكر مالءمتني للمخلوقات اليابسية للتكاثر على اليابسة.   )12 درجة(   .27

رة تواصل منّوها طوال حياتها.  النباتات املعمِّ  .28
اذكر نسيجني في النبتة ُيمّكنان استمرار عمليات النمّو على مّر السنني.    )4 درجات(  أ.    

بالنسبة لكّل واحد من النسيجني اللذين ذكرَتهما في البند "أ"، صف أين يتواجد ب.  	

وما هو أداؤه الوظيفي.   )8 درجات(    
  

أجب عن أحد السؤالني 30-29. 
صف عملية اإلخصاب في الزهرة، من حلظة وصول حبيبة اللقاح إلى امليسم وحّتى اإلخصاب   .29

)مبا في ذلك اإلخصاب(.    )13 درجة(       

م  عند اإلنسان، بعد البلوغ اجلنسي، حتدث عملية إنتاج احليوانات املنوية طوال الوقت، وُتنظَّ  .30
بواسطة تغذية مرتّدة.  صف التغذية املرتّدة.  استعمل في إجابتك املصطلحات:  الغّدة النخامية 

)الهيبوفيزا(، الهيبوتالموس، اخلصية، التستوسترون، ،LH	FSH.     )13 درجة(
                  /يتبع في صفحة	14/
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ة المجهرية الموضوع VI - الكائنات الحّي
أجب عن أربعة أسئلة:   

عن السؤالين 31-32 )إلزامي(، وعن أحد السؤالين 33-34، وعن أحد السؤالين 36-35. 

أجب عن السؤالني 31-32 )إلزامي(.
في جتربة معّينة نّموا في املختبر ثالثة مستنبتات بكتيريا: حوى أحد املستنبتات بكتيريا من   .31
الصنف "أ" فقط؛ وحوى املستنبت الثاني بكتيريا من الصنف "ب" فقط؛ وحوى املستنبت 

الثالث خليًطا من البكتيريا من الصنف "أ" ومن الصنف "ب".
نّمى الباحثون كّل واحد من املستنبتات في ثالثة أوساط نقية مختلفة: وسط يحوي احلامض   

األميني A، وال يحوي احلامض األميني B؛ وسط يحوي احلامض األميني  B، وال يحوي احلامض 
األميني  A؛ ووسط ال يحوي أّيًا من احلامضني األمينيني.
بات كانت متشابهة في األوساط الثالثة. جميع باقي املركِّ  

نتائج التجربة معروضة في اجلدول الذي أمامك.  

             محتوى 
صنف           الوسط

البكتيريا
في املستنبت

 A يحوي
B وال يحوي

 B يحوي
A وال يحوي

 A ال يحوي
B وال يحوي

——+أ

—+—ب

+++أ+ب

+ عدد البكتيريا في الوسط ازداد.
— عدد البكتيريا في الوسط لم يزَدد.

اقترح تفسيًرا للنتائج في كّل واحد من املستنبتات.    )13 درجة(   

لفا هو دواء استعملوه، قبل اكتشاف البنسلني، ضّد بكتيريا معّينة. السُّ  .32
لفا إنتاج حامض الفوليك الضروري لعيش البكتيريا. ُيعيق السُّ  

حامض الفوليك هو ڤيتامني يجب على اإلنسان احلصول عليه في غذائه.  
لفا ال يصيب اإلنسان بضرر؟    )5 درجات(  ملاذا، في أغلب احلاالت، دواء السُّ أ.   

صف كيف يعمل املضاّد احليوي بنسلني، واشرح ملاذا، في أغلب احلاالت، ال يصيب   ب.   
اإلنسان بضرر.     )7 درجات(  

 /يتبع في صفحة 15/
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أجب عن أحد السؤالني 34-33.
عندما يضيفون البكتيريا التي ُتدعى بكتيريا بدلڤيرو إلى مستنبت بكتيريا 	E. coli، يقّل عدد   .33

بكتيريا 	E. coli  بسرعة.
اقترح تفسيًرا واحًدا لتأثير بكتيريا بدلڤيرو على عدد بكتيريا 	E. coli.    )5 درجات(  	 أ.		  

إضافة بكتيريوفاجات إلى مستنبت بكتيريا  E. coli  تؤّدي أيًضا إلى نتيجة مشابهة. ب.		
صف عمل البكتيريوفاجات في هذه احلالة.    )7 درجات(     

يستغّل اإلنسان البكتيريا في طرق الهندسة الوراثية.      	.34
صف باختصار مثااًل واحًدا الستعمال البكتيريا في الهندسة الوراثية، هدفه حماية النباتات   	 أ.		  

من اآلفات.				)6 درجات(   
صف باختصار مثااًل واحًدا الستعمال البكتيريا في الهندسة الوراثية في خدمة الطّب.    ب.		  

)6 درجات(    

أجب عن أحد السؤالني 36-35.

في كهف مظلم ومغلق كانت قائمة خالل آالف السنني منظومة بيئية كاملة، وكانت معزولة  	.35
عن البيئة اخلارجية.  

اشرح ملاذا ُيتوقَّع أن جند في مثل هذه املنظومة كائنات حّية مجهرية.  تطّرق في إجابتك إلى   
عمليتني مختلفتني حتدثان في املنظومة.   )13 درجة(

حليب ُترك خارج الثاّلجة وحمض بعد فترة معّينة.  	.36
اشرح ما هي العملية التي حدثت في احلليب وأّدت إلى حتّمضه.     )7 درجات( 	 أ.		  

هل تتوّقف العملية التي ذكرَتها في البند "أ" بعد فترة؟  اشرح إجابتك.     )6 درجات(  ب.		  
 

/يتبع في صفحة	16/
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املوضوع	VII	- التطّور والعناية
أجب عن أربعة أسئلة:			

عن السؤالني 37-38	)إلزامي(، وعن أحد السؤالني 39-40، وعن أحد السؤالني 42-41.

أجب عن السؤالني 37-38	)إلزامي(.

على حّد علمنا اليوم، ثدييات اجلراب وثدييات املشيمة تطّورت من ثديّي-أصلّي مشترك عاش    .37
قبل أكثر من 120 مليون سنة. لكن منذ أكثر من 100 مليون سنة طرأ انفصال بني هاتني الفئتني 

الفرعيتني، وتطّورت من كّل واحدة منهما أنواع مختلفة وكثيرة.  
ا أنواع ثدييات جراب في أستراليا،   هناك أنواع من ثدييات املشيمة في أمريكا  تشبه جّدً 	 أ.		  
ا عن بعضها البعض. كيف ميكن   رغم أّن هذه األنواع حسب الشجرة التطّورية بعيدة جّدً   

تفسير التشابه بني هذه األنواع؟				)6 درجات(   
حسب النظرية املقبولة، أمريكا اجلنوبية، التي تخلو اليوم من ثدييات اجلراب تقريًبا،   ب. 	  
وتعيش فيها ثدييات مشيمة فقط، عاشت فيها في املاضي البعيد ثدييات جراب في     

األساس. إاّل أّن هذه الثدييات اختفت بعد ارتباط القاّرة اجلنوبية بالقاّرة الشمالية، التي     
سكنت فيها ثدييات مشيمة في األساس.   

كيف تفّسر هذه النظرية اختفاء ثدييات اجلراب من أمريكا اجلنوبية؟    )7 درجات(      

هناك أنواع مختلفة من أسماك أبو شوكة تعيش في املياه العذبة.  تطّورت جميع هذه األنواع،  	.38
كّل نوع منها في مجّمع مياه آخر، من نوع أقدم عاش في البحر قبل حوالي  10،000 سنة.     

لهذا النوع القدمي وكذلك ألسماك أبو شوكة التي تعيش اليوم في البحر يوجد درع.  
فحص بعض الباحثني 15 نوًعا مختلًفا من أسماك أبو شوكة التي تعيش في املياه العذبة،   

في 15 مكاًنا مختلًفا. ُوجد في كّل واحد من األنواع أّنه ال يوجد درع ألسماك املياه العذبة،   
وفي كّل احلاالت نفس اجلني مسؤول عن انعدام الدرع.    

اقترح تفسيًرا لهذه الظاهرة، حسب نظرية التطّور.    )12 درجة(  

																											/يتبع في صفحة	17/ 	 	 	 	 	 	 				 	  
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أجب عن أحد السؤالني 40-39.
اشرح القول:  'التطّور هو عملية غير عشوائية تعتمد على أحداث عشوائية'.     )12 درجة( 	.39

 
لة جينًيا؟       )4 درجات( ما هي املخلوقات احملوَّ 	 أ.		 	.40

لة جينًيا على مجرى التطّور.      )8 درجات( اشرح كيف ميكن أن يؤّثر إنتاج أفراد محوَّ ب.		  

أجب عن أحد السؤالني 42-41.

توريث  طريقة  الطبيعة.  في  معّينة  قرود  في عشيرة  مختلفان  وراثيان  مرضان  املدى  بنفس  ينتشر  	.41
املرضني متشابهة. املرض "أ" هو مرض أعصاب يؤّدي إلى صعوبات في احلركة، تبدأ في سّن الرضاعة 
وتشتّد مع البلوغ اجلنسي. املرض "ب" هو مرض عضالت يؤّدي إلى ضمور تدريجي جلميع عضالت 
اجلسم، مبا فيها العضالت املسؤولة عن جهاز التكاثر. يظهر املرض عادًة في سّن الشيخوخة، ومعظم 

القرود متوت خالل سنتني من ظهور املرض.

ر إذا كان  بافتراض أّنه ليس هناك تدّخل لإلنسان في عشيرة القرود، واملنظومة البيئية مستقّرة، قدِّ  
املرضان سينتشران بعد 50 جياًل أيًضا، بنفس املدى في العشيرة.  عّلل إجابتك.    )13 درجة(

    
عاشت عشيرة فئران في ساحة معّينة.  معظم الفئران كانت رمادية، وقّلة منها بّنية. إلبادة الفئران،  	.42
ا ناجًعا ضّد جميع الفئران في العشيرة. كان املبيدون  نثرت السلطة احملّلية في أماكن تعشيشها سّمً
دين بكّمية محدودة من السّم، وفي مرحلة معّينة نفد السّم. جنح املبيدون في الوصول إلى معظم  مزوَّ
أماكن تعشيش الفئران، وليس إلى جميعها. رغم اإلبادة، ُوجدت فئران في الساحة مّرة أخرى بعد 

سنة، وجميع الفئران التي ُوجدت كانت بّنية.

هل ميكن أن تشّكل هذه احلالة مثااًل جلرف وراثي؟  عّلل إجابتك.     )13 درجة(  
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املوضوع	VIII	- البيوتكنولوجيا
أجب عن أربعة أسئلة:	

عن السؤالني 43-44	)إلزامي(، وعن أحد السؤالني 45-46، وعن أحد السؤالني 48-47.

أجب عن السؤالني 43-44	)إلزامي(.

إحدى اإلمكانيات إليجاد بديل للنفط كمصدر طاقة هي استعمال كّميات كبيرة من السليولوز.  .43
أبلغ بعض العلماء أّنهم جنحوا في هندسة بكتيريا ُتنِتج السليولوز بواسطة الهندسة الوراثية.  

لهذا الغرض استعمل العلماء بكتيريا سيانوبكتيريا، التي تستغّل ضوء الشمس مصدًرا للطاقة،   
وبإمكانها إنتاج حجارة البناء الالزمة إلنتاج السليولوز.

ُأدخلت إلى بكتيريا السيانوبكتيريا جينات إلنتاج السليولوز مصدرها من بكتيريا أستوبكتير التي   
بإمكانها إنتاج السليولوز، لكّنها ال تستطيع استغالل ضوء الشمس.

نتيجة هذه الهندسة، نتجت بكتيريا سيانوبكتيريا منِتجة للسليولوز.  
اذكر ما هو احلامل املالئم لنقل املعلومات الوراثية إلى بكتيريا السيانوبكتيريا، واشرح ملاذا   أ.		  

ُيعتبر مالئًما.     )7 درجات(  
بات يجب أن يحويها احلامل ليكون باإلمكان إنتاج بكتيريا منِتجة للسليولوز،  أّية مركِّ ب.		  

بات؟     )5 درجات(  وما هو مصدر هذه املركِّ   

حسب املقال: " טיפול	במחלה	ADA-SCID על	ידי	ריפוי	גני	של	תאי	גזע	ממוח	העצם/ 	.44
معاجلة مرض ADA-SCID  بواسطة عالج جيني خلاليا جذعية من النخاع العظمي"، بعد 

هندسة اخلاليا وإدخالها إلى دم املريضات مبرض ADA-SCID ، أخذوا منهّن دًما وأجروا   
فحًصا بواسطة  PCR		كّمي.  

ماذا كان هدف الفحص، وملاذا استعملوا 	PCR		لهذا الهدف؟     )4 درجات( أ.		  
ُأدخلت إلى جهاز PCR  بادئتان جلني الصمود أمام النيوميسني )ماّدة مضاّد حيوي(. ب.		  

ملاذا استعملوا بادئَتي جني الصمود أمام النيوميسن وليس بادئَتي جني الـ  ADA؟      
)5 درجات(   

أّية مواّد يستعملونها في إجراء الفحص في جهاز PCR؟     )4 درجات( جـ.		  

/يتبع في صفحة	19/ 	



ביולוגיה,	קיץ	תש"ע,	מס'	043003-	19	-
البيولوجيا، صيف 2010، رقم 043003

أجب عن أحد السؤالني 46-45.

اشرح ملاذا عندما يرغبون في هندسة بكتيريا تعكس جيًنا مصدره من مخلوق حقيقي   			 أ.	 	.45
النواة، يستعملون RNA رسول (mRNA) من سيتوبالزما املخلوق حقيقي النواة،   

وليس من الـ  DNA   اخلاّص به.    )6 درجات(    
حاولوا في املاضي إنتاج هورمون األريتروبويتني في البكتيريا املهنَدسة، لكّن الناجت الذي   ب.	  
حصلوا عليه لم يكن فّعااًل.  اليوم ُينتجون الهورمون من مستنبتات خاليا مصدرها من     

احليوانات، والناجت الذي يحصلون عليه فّعال.   فّسر هاتني احلقيقتني.   )7 درجات(   

قّرر بعض الباحثني تطوير مجّس بيولوجي يعتمد على منطقة رقابة منظومة  SOS  في بكتيريا     	.46
E. coli، وعلى منطقة بنائية جلني ُأنتج من احلّبار ويؤّدي إلى ظهور اللون.

دة،  اشرح كيف ُينِتجون املجّس البيولوجي.  استعمل في شرحك املصطلحات: إنزميات محدِّ  
ليچاز، حامل، منطقة رقابة، جني مبلِّغ.    )13 درجة(

  
أجب عن أحد السؤالني 48-47.

للتأّكد من نجاح العالج الجيني في المريضات بمرض  ADA-SCID  ال يكفي إثبات أّن   أ.	 	.47
نسبة مئوية  عالية من خاليا  T  الخاّصة بهّن تحوي الجين السليم.   اشرح لماذا، واقترح    

فحًصا إضافًيا يمكن إجراؤه.     )6 درجات(  
هل يتواجد الجين السليم بعد العالج فقط في خاليا  T  عند المريضات، أم يتواجد أيًضا   ب.	  

في خاليا أخرى؟  اشرح إجابتك.     )6 درجات(  

في العالج اجليني الذي ُيعطى للمريضات مبرض ADA-SCID، ُيستعمل ڤيروس رترو كحامل. 	.48
ل للڤيروس جينات مكّودة لصفات غير مرغوب فيها للڤيروس  ُأخرجت من جزيئات DNA  مكمِّ  

 . DNA  وُهندس في داخله مقطعان إضافيان من الـ
ل للڤيروس؟					)6 درجات( كيف ُينِتجون DNA مكمِّ 	 أ.	  

ل للڤيروس املهنَدس.  اذكر جينات يجب أن تبقى في جزيئات الـ  DNA  املكمِّ ب.	  
تطّرق في إجابتك إلى صفتني للڤيروس.      )6 درجات(    

/يتبع في صفحة	20/ 	



ביולוגיה,	קיץ	תש"ע,	מס'	043003-	20	-
البيولوجيا، صيف 2010، رقم 043003

املوضوع	IX	- التنّوع البيولوجي
أجب عن أربعة أسئلة:		

عن السؤالني 49-50	)إلزامي(، وعن أحد السؤالني 51-52، وعن أحد السؤالني 54-53.

أجب عن السؤالني 49-50	)إلزامي(.

في بحث ُأجري في أراضي رعي في مونغوليا )في مركز آسيا(، ُفحص تأثير الرعي على ثراء األنواع  	.49
وعلى طول النباتات.

في سنة  2000  ُأحيطت مساحة  8 متر x 8 متر بجدار.  منع اجلدار دخول احليوانات، لكّنه لم   
ُيلِق ظاّلً على النباتات.  في السنتني  2001 َو 2002  ُأخذت عّينات عشوائية داخل املساحة احملاطة 
بجدار من 5  قطع أرض فرعية مساحة كّل واحدة منها 1م2، وقيس طول النباتات في قطع األرض. 

في قطعة أرض مجاورة أيًضا، لم تكن محاطة بجدار، وكانت معّرضة للرعي، اختيرت عشوائًيا
5  قطع أرض فرعية مساحة كّل منها 1م2، وقيس طول النباتات في قطع األرض هذه أيًضا.    

نتائج البحث معروضة في اجلدول الذي أمامك.   
 

أرض محاطة بجدار
محمية من الرعي

أرض غير محاطة بجدار 
ضة للرعي ومعرَّ

معّدل أطوال النباتات 
328)سم(

معّدل عدد أنواع النباتات 
814)في املتر املرّبع(

فّسر النتائج املعروضة في اجلدول. تطّرق في إجابتك أيًضا إلى العالقة بني طول النباتات  	

وتنّوع األنواع.   )12 درجة(  

املقال 3	)"צמצום	של	המגוון	הביולוגי	עשוי	לשנות	את	התפקוד	של	מערכות	אקולוגיות/	 		.50
تقليص التنّوع البيولوجي ميكنه أن يغّير األداء الوظيفي للمنظومات البيئية"( يتناول تأثيرات التنّوع 

البيولوجي على األداء الوظيفي للمنظومات البيئية. 
أعِط سبًبا واحًدا ألهّمية احملافظة على التنّوع البيولوجي.     )6 درجات( أ.		  

ب.	ما هي الوفرة )יתירּות( في املنظومة البيئية، وكيف تساهم في استقرار املنظومة؟     
)7 درجات(   
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أجب	عن أحد السؤالين 52-51.

حسب المقال 2	)"השפעת	רעייה	ושֵרפה	על	מגוון	מיני	צמחים	/	تأثير الرعي والحريق   أ.		 		.51
على تنّوع أنواع النباتات"(، يمكن أن يكون للحريق في أراضي الرعي تأثيران متناقضان    

على ثراء أنواع النباتات.   
اشرح هذين التأثيرين.     )7 درجات(   

في البحث الموصوف في المقال 2 ، ُوجد أّن تأثير الرعي على أنواع النباتات األرضية لم   ب.	  
يكن متجانًسا.  اشرح أّي ُبعد يمكن أن يكون لهذه النتيجة على تحديد سياسة المحمية    

الطبيعية.     )6 درجات(       

يعتمد المقال 2 على فرضية العرقلة المتوّسطة )ההפרעה	הבינונית(.  اشرح كيف تؤّدي العرقلة  	.52
المتوّسطة إلى زيادة ثراء األنواع.     )13 درجة(

أجب	عن أحد السؤالني 54-53.

يصف المقال 3 تجربة ُفحصت فيها ثالث منظومات بيئية اصطناعية.   	.53
ماذا كان المتغّير المستقّل في التجربة؟  اشرح إجابتك.			)4 درجات( أ.		  

اذكر متغّيرين متعّلقين ُوجد بالنسبة لهما فرق بارز بين المنظومات الثالث التي ُفحصت  ب.		  
في التجربة.  اكتب بالنسبة لكّل متغّير ذكرَته، نتائج التجربة واشرحها.     )8 درجات(   

كقسم من التجربة املوصوفة في املقال 3، ُطمرت في األرض خشبات )כפיסי	עץ( ُأخرجت  	.54
وُفحصت في نهاية التجربة.

ماذا كان هدف الباحثني في هذا القسم من التجربة، وما هي أهّميته للبحث؟			)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.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.


