
دولة إسرائيل מדינת ישראל   
وزارة الّتربية والّتعليم משרד החינוך     

بچروت نوع	االمتحان:	 בגרות  סוג	הבחינה:		
صيف	2018 موعد	االمتحان:	 קיץ	תשע"ח,	2018  מועד	הבחינה:		

043003 رقم	الّنموذج:	  043003 מספר	השאלון:	
ترجمة إلى العربّية (2) תרגום לערבית (2)  

البيولوجيا ביולוגיה   
مواضيع اختيارّية وموضوع بحث נושאי בחירה ונושא מחקר   

جزء	من	امتحان	5	وحدات	تعليمّية    חלק	מבחינת	5	יחידות	לימוד	 	
   

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן   
مّدة	االمتحان:		ساعة	ونصف. أ.	 משך	הבחינה:	שעה	וחצי.     א.	

مبنى	الّنموذج	وتوزيع	الّدرجات: ب.	 מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:  	 ב.	

في	هذا	الّنموذج	فصالن. בשאלון	זה	שני	פרקים.  

درجة 	60 	- )4	أسئلة(	 	- الفصل	األّول	 נק'  	60 	— )4	שאלות(	 	— פרק	ראשון	   

درجة 	40 	- )3	أسئلة(	 	- الفصل	الّثاني	 נק'   	40  — )3	שאלות(	 	— פרק	שני	   

درجة 	100 	- 	المجموع	 	 			 נק'  	100 	— 	                             סה"כ	

عليك	اإلجابة	عن	الفصلين	حسب	التعليمات. יש	לענות	על	שני	הפרקים	בהתאם	להנחיות.	     

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

تعليمات	خاّصة:	ال	توجد. د.	 הוראות	מיוחדות:	אין.       	 ד.	

اكتب	في	دفتر	االمتحان	فقط،	في	صفحات	خاّصة،	كّل	ما	تريد	كتابته	مسّودة	)رؤوس	أقالم،	عملّيات	حسابّية،	وما	شابه(.
اكتب	كلمة	"مسّودة"	في	بداية	كّل	صفحة	تستعملها	مسّودة.	كتابة	أّية	مسّودة	على	أوراق	خارج	دفتر	االمتحان	قد	تسّبب	إلغاء	االمتحان!

 
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

    
نتمّنى لك الّنجاح!      ב ה צ ל ח ה!   
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األسئلة
الفصل األّول		)60	درجة(

في	هذا	الفصل	أسئلة	في	موضوع:		أجهزة	النقل	والتنّفس	واإلفراز	والحماية.
لة. أجب	عن	أربعة	أسئلة،	حسب	التعليمات	المفصَّ

أجب	عن	السؤالين	1-2	)إلزامّي(،	وعن	أحد	السؤالين	3-4،	وعن	أحد	السؤالين	6-5.

أجب	عن	السؤالين	1-2	)إلزامّي(.

 .CO2 أدخلوا	جرًذا	إلى	وعاء،	وأحكموا	إغالق	الوعاء.	بعد	10	دقائق	أدخلوا	إلى	الوعاء	ماّدة	تربط   .1
قاسوا	وتيرة	تنّفس	الجرذ	خالل	20		دقيقة	منذ	إدخاله	إلى	الوعاء.	

الرسم	البيانّي	الذي	أمامك	يعرض	نتائج	القياس.  	

0

5
10
15
20
25

30
35
40

0 5 10 15 20

     وتيرة التنّفس
                      (عدد األنفاس في الدقيقة)

الزمن
(دقائق)

إدخال الماّدة
 التي تربط      

إدخال الجرذ
إلى الوعاء

 
كداّلة للزمن

تغّير وتيرة التنّفس 

CO2

فّسر	التغّير	في	وتيرة	تنّفس	الجرذ	حّتى	إدخال	الماّدة	التي	تربط	CO2 ،	والتغّير	في	وتيرة		 أ. 
التنّفس	بعد	إدخال	الماّدة.			)10	درجات(

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

			/يتبع	في	صفحة	3/	  
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في	الماضي،	َحَوت	أمصال	التطعيم	ضّد	األمراض	البكتيرّية	بكتيريا	ُمضَعفة	أو	ُمماتة.		بينما	اليوم	  .2
يحوي	قسم	من	أمصال	التطعيم،	فقط	زاللّيات	البكتيريا	الُمسبِّبة	لألمراض،	على	سبيل	المثال	

التطعيم	ضّد	مرض	السعال	الديكّي.
فّسر	لماذا	يمكن	استعمال	مصل	تطعيم	يحوي	زاللّيات	البكتيريا	وليس	بكتيريا	كاملة،	 أ. 

واكتب	ما	هي	أفضلّية	مصل	التطعيم	هذا.			)8	درجات(
	 تلّقى	طفل	تطعيًما	ضّد	مرض	السعال	الديكّي	في	صندوق	المرضى،	وصديقه	لم	يتلقَّ ب. 
تطعيًما.		تعّرض	الطفالن	لبكتيريا	السعال	الديكّي.		هل	يمكن	أن	ال	ُيصاب	الطفالن	

بالمرض؟		عّلل	إجابتك.			)7	درجات(

أجب	عن	أحد	السؤالين	4-3.

وضعوا	خاليا	جذر	نبتة	في	محلول	مائّي	يحوي	أمالًحا	معدنّية	وأوكسجيًنا.	  .3 

أمامك	رسم	بيانّي	يصف	تأثير	تراكيز	مختلفة	لألوكسجين	في	المحلول	على	وتيرة	استيعاب	ملح	
معدنّي	معّين	بواسطة	خاليا	الجذر.

ٹالتركيزٹالنسبّي
لألوكسجينٹفيٹالمحلول
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ما	هي	أهّمّية	األوكسجين	في	استيعاب	الملح	المعدنّي	بواسطة	خاليا	الجذر؟		عّلل.  أ. 
اعتِمد	في	إجابتك	على	المعطيات	التي	في	الرسم	البيانّي.			)9	درجات(

بماذا	تختلف	طريقة	استيعاب	الماء	في	الجذر	عن	طريقة	استيعاب	الملح	المعدنّي	 ب. 
المعروض	في	الرسم	البيانّي؟			)6	درجات(

	/يتبع	في	صفحة	4/
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اشرح	الجملة:		'عملّية	النتح	في	النبتة	هي	عملّية	ال	يمكن	منعها،	لكّنها	يمكن	أن	 أ.   .4 

تضّر	النبتة		أحياًنا		'.			)8	درجات(
اذكر	مالءمتين	َمْبَنِويََّتْين	للنباتات	تساهمان	في	تقليص	النتح،	واشرح	كيف	تقّلص	  ب. 

كّل	واحدة	منهما	النتح.			)7	درجات(

أجب	عن	أحد	السؤالين	6-5.

يتّم	تباُدل	الغازات	عند	الحشرات	في	القصبات	الهوائّية،	وعند	الطيور	-	في	الرئتين.  .5
اذكر	صفتين	مشتركتين	بين	الجهاز	التنّفسّي	في	هذين	الحيوانين	البّرّيين،	واشرح	أهّمّية	 	

كّل	واحدة	من	الصفتين	اللتين	ذكرَتهما	في	تباُدل	الغازات.			)14	درجة( 	

يحّضرون	في	المستشفى	سائل	دياليزا	لِلكْلَية	االصطناعّية،	يحوي	چلوكوًزا	ويوريا	بتراكيز	معّينة.  .6 
بالنسبة	لكّل	واحدة	من	الماّدتين،	اذكر	هل	تركيزها	في	سائل	الدياليزا	أعلى	أم	أقّل	أم	مساٍو	

	لتركيزها	في	بالزما	دم	الشخص	المعافى.
عّلل	إجابتيك	بالنسبة	للماّدتين.		)14	درجة(

	/يتبع	في	صفحة	5/
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الفصل الثاني )40	درجة(
في	هذا	الفصل	أسئلة	في	موضوع	الكائنات	الحّية	المجهرّية.

أجب	عن	ثالثة	أسئلة:			
عن	السؤال	7	)إلزامّي(،	وعن	أحد	السؤالين	8-9،	وعن	أحد	السؤالين	11-10.

أجب	عن	السؤال	7	)إلزامي(.
يمكن	أن	تؤّدي	البكتيريا	في	الغذاء	إلى	تلفه.		معلوم	أّن	العسل	ال	يتلف	مع	الوقت.		 أ.   .7 

بعض	الباحثين	تأثير	تراكيز	مختلفة	من	العسل	على	كثافة	البكتيريا	التي	تنمو	فيه. فحص		
النتائج	معروضة	في	الجدول	الذي	أمامك. 	 	

 

كثافة البكتيريا	
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تركيز العسل 
 )%(

8 0
8 10
2 20
2 30
2 40

اقترح	تفسيًرا	لتأثير	تركيز	العسل	على	كثافة	البكتيريا.			)7	درجات(			   

م(	ُيحَفظ	هو	أيًضا	لفترة	طويلة،	لكّن	الحليب	يتلف	بعد	وقت	 حليب	عميد	)المعقَّ ب. 
ا	من	فتح	الكرتونة. قصير	نسبّيً 	

فّسر	لماذا	ُيحَفظ	حليب	عميد	طالما	الكرتونة	مغلقة،	ولماذا	يتلف	بعد	فتحها.			 	
)7	درجات( 	 	

			
	/يتبع	في	صفحة	6/
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أجب	عن	أحد	السؤالين	9-8.
اذكر	فرقين	بين	مسّبب	مرض	المالريا	ومسّبب	مرض	السّل.   )7	درجات( أ.   .8

لدى	الشخص	الذي	ُيعدى	بالمالريا	تظهر	أعراض	المرض،	كالحرارة	والقشعريرة،	بشكل	 ب.  
دورّي	كّل	ثالثة	أّيام.		فّسر	لماذا.     )6	درجات(

يستغّل	اإلنسان	البكتيريا	في	طرق	الهندسة	الوراثّية.					   .9

صف	باختصار	مثااًل	واحًدا	الستعمال	البكتيريا	في	الهندسة	الوراثّية،	هدفه	حماية	النباتات		 أ.     
من	اآلفات.    )6.5	درجات( 	 	

صف	باختصار	مثااًل	واحًدا	الستعمال	البكتيريا	في	الهندسة	الوراثّية	في	خدمة	الطّب.			 ب.    
)6.5	درجات( 	 	 	

أجب	عن	أحد	السؤالين	11-10.

ڤيروس	HIV،	الذي	يسّبب	مرض	األيدز،	يتبع	لمجموعة	الڤيروسات	القهقرّية	)הרטרווירוסים(.				  .10

بات	في	الخلّية	الحاضنة	يستغّلها	الڤيروس	للتكاثر.   )7	درجات( اذكر	ثالثة	مركِّ أ. 
في	التجربة	I		أصابوا	ليمفوسيتات	من	نوع		T		بالعدوى	بڤيروس	كامل،	وتكاَثَر	الڤيروس.  ب.  
بات	 في	التجربة	II		أدخلوا	إلى	الليمفوسيتات	الحامض	النووّي	للڤيروس	فقط	)بدون	مركِّ

	أخرى(،	ولم	يتكاثر	الڤيروس.	
ًبا	واحًدا	كان	ناقًصا	في	التجربة	II		َمَنَع	تكاثر	الڤيروس،	واشرح	وظيفة	هذا	 اذكر	مركِّ

ب.			)6	درجات( المركِّ

أرادوا	أن	يفحصوا	إذا	كانت	عّينة	دم	معّينة	مصابة	بالبكتيريا.		لهذا	الغرض	أضافوا	إلى	عّينة	الدم	  .11

بكتيريوفاجات	ُزرع	فيها	جين	مكّود	لإلنزيم	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.  )7	درجات(	 أ. 
هل	يمكن	تشخيص	نوع	البكتيريا	بهذه	الطريقة؟		عّلل.			)6	درجات( ب.   

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

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

حقوق	الّطبع	محفوظة	لدولة	إسرائيل.
الّنسخ	أو	الّنشر	ممنوعان	إاّل	بإذن	من	وزارة	الّتربية	والّتعليم 	 	 	 	 	


