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 מדינת ישראל دولة إسرائيل

بية والترعليم  משרד החינוך وزارة الّتر
 , מועד מיוחד2020 קיץ: הבחינה מועד ، موعد خاص  2020موعد االمتحان: صيف 

 043386رقم الن موذج:  

 ملحق: ورقة ملمرتي ة
 043386: השאלון מספר

 נספח: נייר מילימטרי

 روت عملير يف البيولوجياچامتحان ب בחינת בגרות מעשית בביולוגיה            

 وحدات تعليميرة 5                                           יחידות לימוד 5
 
 

 سج ل رقم هوي تك هنا:
          

 

 

 

 

 הוראות לנבחן             تعليمات للممتَحن           
 .שלוש שעות :הבחינה משך. א .ثالث ساعات: مد ة االمتحانأ. 
 .מחשבון: בשימוש מותר עזר חומר ב. : حاسبة.مواد  مساعدة يسمح استعماهلا. ب
 : تعليمات خاص ة. ــج

 اقرأ التعليمات بتمع ن، وفك ر جي ًدا  .1
 .خطواتكيف 

 بقلم حرب  اكتب مجيع إجاابتك .2
 )والتخطيطات أيًضا(.

 اعتمد يف إجاابتك على النتائج اليت  .3
 عليها.حصلَت 

  

 : מיוחדות הוראות. ג

 קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב  .1

 את צעדיך.

  תשובותיך כל את בֵעט רשֹום .2

 .)סרטוטים גם(

  התוצאות על תשובותיך את בסס .3

 שקיבלת.

 
 

 .كل  صفحة تستعملها مسو دة  اكتب مسو دة يف رأس. يف دفرت االمتحان فقط اكتب اإلجاابت
 متحان قد تسب ب إلغاء االمتحان.كتابة مسو دة على أوراق خارج دفرت اال

 
 .سواء حدر  على ننيوللممتحَ  ناتللممتحَ  هةوموجر  راملذكر  بصيغة مكتوبة موذجالنر  هذا يف عليماتالتر 

 
 النرجاح! نتمّنر لك                                   !ב ה צ ל ח ה

 



 

 

ب ـروت يف الچب امتحان    وحدات تعليميرة 5مخترب لطّلر

  راتز يف اخلمرية.ڤ، ستتناول نشاط اإلنزمي إنيف هذه املسألة
 . عدد الدرجات لكل  سؤال مسجَّل يف هنايته.12-1رُق ِّمت األسئلة يف هذا النموذج ابألرقام 

 .دفرت االمتحاناألسئلة يف  مجيعأجب عن 
نعند انتهاء االمتحان، جيب تسليم   .منوذج االمتحان ودفرت االمتحان للممتحِّ

 
 ج يف اخلمرية.نتُ اخلمرية هي كائنات وحيدة اخللي ة حقيقي ة النواة. فحصوا يف جتربة معي نة عملي ة ُُتفَّز بواسطة إنزمي يَ 

 القسم األورل:
 راتز.ڤإنيف هذا القسم فحصوا نشاط اإلنزمي 

 طريقة لتشخيص السكرر التعررف على
 لوكوز، سكروز(. يف طرف العود يوجد مرب ع چماًء مقط رًا وحملوََل سك ر ) ،سك روجود  بواسطة عيدان لفحص ،فحصوا .أ

  صغري لونه أصفر.

 مرب ع الذي يف طرف كل  عود.ـغمسوا العود يف كل  حملول، وبعد مرور نصف دقيقة تقريًبا أخرجوا العيدان وفحصوا لون ال

 

 

 

 .1نتائج الفحص معروضة يف اجلدول 

 :1اجلدول 

 مربرع يف العود بعد الفحصـلون ال مربرع يف العود قبل الفحصـلون ال  مفحوصـالسائل ال

 أصفر  أصفر  حملول سكروز

  أخضر أصفر   لوكوزچحملول 

 أصفر أصفر   ماء مقط ر

 

 درجات( 3)  1السؤال 
 اعتمِّد على نتائج الفحص، وحد ِّد ما هو نوع السك ر الذي ميكن تشخيصه بواسطة العود. عل ل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سك روجود  : عيدان لفحص1الرسم التوضيحي  
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 حتضري معلَّق مخرية: .ب

  .معلَّق مخريةمقط ر، وخالل ذلك خلطوا إىل أن حصلوا على الـماء من الـملل  50غرام مخرية، أضافوا  5إىل وعاء فيه 

  

 .2وماًء مقط رًا،كما هو مفصَّل يف اجلدول  راتزڤإننقلوا إىل أانبيب اختباري ة معلَّق مخرية وحملول سكروز وإنزمي  .ج

 

 :2 اجلدول

األنبوب 
  االختباري  

 معلَّق مخرية
  )ملل(

  راتزڤإن حملول
  )ملل(

 حملول سكروز
  )ملل(

 ماء مقط ر
  )ملل(

مرب ع يف العود ـلون ال
  دقائق 10بعد 

  أخضر ----  5 ----  5  أ

  أخضر ----  5  5 ----  ب

  أصفر  5 ---- ----  5  ج

 
 

 درجات( 5)  2السؤال 
  1ج"؟ استعِّن ابلنتائج اليت يف اجلدول -ما الذي ميكن استنتاجه من نتائج الفحوص يف األانبيب االختباري ة "أ

 ". 1معلوماتك ـمعلومات اليت يف قطعة "لـوابل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :1معلوماتك ـل
 لوكوز وفروكتوز(.چهو إنزمي حيف ز ُتليل السك ر الثنائي  )السكروز(، إىل سك َرْين أحاديَّْْي ) راتزڤناإل

                

 فروكتوز +لوكوز چ                           ماء +سكروز               
 راتزڤإن



 

 

 القسم الثاين:
 .اخلمرية راشحيف هذا القسم فحصوا أتثري تركيز السكروز على وترية ُتليله بواسطة 

 

 :اخلمرية حتضري راشح .د

 بورقة ترشيح.ا من أجل ُتضري راشح اخلمرية، استعملوا معلَّق مخرية وقن ينة وقمًعا مبطَّنً 

 
 

 دقيقة تقريًبا حّت  ترشَّح كل  السائل إىل القن ينة.  15سكبوا معلَّق اخلمرية يف ورقة الرتشيح اليت يف القمع، وانتظروا  - 
  "راشح اخلمرية".السائل الذي يف القن ينة هو 

 
 
 

 مر  حّت  اختفاء اللون البنفسجي  ـمد ة الزمني ة اليت تـيف هذا القسم من التجربة، استعملوا طريقة قياس فحصوا من خالهلا ال
 لوكوز.چبوجود ال 4KMnO محلولـل

 

 التعررف على طريقة القياس: .ه

 يعرض نتائج الفحص الذي أجروه للتعر ف على طريقة القياس. 3اجلدول 
 :3اجلدول 

األنبوب 
 االختبارير 

 لوكوزچحجم حملول ال
 )ملل(

 ماءـحجم ال
 )ملل(

 قطرات حملول 6

 KMnO4 

الزمن الذي مرر حّتر اختفاء 
 4KMnO لون حملول

 )دقائق(

I 3 - + 4 

II 0.5 2.5 + 8 

 

 
 درجات( 5)  3السؤال 

 ، واشرح ما الذي ميكن استنتاجه عن طريقة القياس.3اعتمِّد على النتائج اليت يف اجلدول 

 
 

 
 
 

 والراشح ال حيوي خّلاي. مر  عرب ورقة الرتشيح،ـخالاي اخلمرية ال ت: 2معلوماتك ـل

  : قن ينة عليها قمع مبطَّن بورقة ترشيح2الرسم التوضيحي  
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 أتثري تركيز السكروز على وترية حتليله بواسطة راشح اخلمرية

  .4مفصَّل يف اجلدول ـحسب ال ،وماًء وراشح مخرية 0.1M نقلوا إىل أانبيب اختباري ة حملول سكروز برتكيز .و

 إىل كل  أنبوب اختباري ، وقاسوا الزمن الذي مر   KMnO4 قطرات من حملول 6دقائق، أضافوا  10بعد مرور 

   .4النتائج معروضة يف اجلدول  حّت  اختفاء اللون.

 

  :4اجلدول 

 

األنبوب 
 االختبارير 

حجم حملول السكروز 
0.1M  )ملل( 

 ماءـحجم ال
 )ملل(

 حجم الراشح
 )ملل(

تركيز السكروز 
يف األنبوب 
 االختبارير 

(M) 

الزمن الذي مرر حّتر اختفاء 
 4KMnOلون حملول 

 )دقائق(

1 2.5 1.0 1.5  4 

2 1.5 2.0 1.5  7.5 

3 1.0 2.5 1.5  9 

4 0.5 3.0 1.5  12 

 اللونمل خيتفِّ   1.5 3.5 0 5

 اللونمل خيتفِّ   0 2.5 2.5 6

 

 درجات( 8)  4السؤال 
 . 4مالئم يف اجلدول ـ، واكتب نتائج احلساابت يف العمود ال5-1احسب تركيز حماليل السكروز يف األانبيب االختباري ة 

 .انسخ نتائج احلساابت إىل دفّتك

 

 درجات( 10)  5السؤال 
 . 4معروضة يف اجلدول ـال، 4-1عليك أن تعرض، بطريقة بياني ة، نتائج التجربة يف األانبيب االختباري ة 

 ما هو نوع العرض البياين  األكثر مالَءمة لعرض النتائج، رسم بياين  مت صل أم خمط ط أعمدة؟ عل ل إجابتك. .أ

 . 4-1اعرض، بطريقة بياني ة يف دفرت االمتحان، نتائج التجربة يف األانبيب االختباري ة  .ب

 
 
 

 

 درجة( 15)  6السؤال 
 (؟4متعل ق يف التجربة اليت ُأجريت يف القسم الثاين )اجلدول ـمتغري  الـما هو ال .أ

 متعل ق؟ـمتغري  الـما هي طريقة قياس ال .ب

 "، وفس ر نتائج3معلوماتك ـ" ويف قطعة "ل2معلوماتك ـمعلومات اليت يف قطعة "لـاستعِّن إبجابتك وابل .ج

 .5-1التجربة يف األانبيب االختباري ة 

 

 درجات( 8)  7السؤال 
 (.6واألنبوب االختباري   5يشمل ضابَطْْي )األنبوب االختباري   4موصوفة يف اجلدول ـجمرى التجربة ال

 مهم  مشله يف جمرى التجربة. ـماذا من الـابلنسبة لكل  واحد من الضابَطْْي، اشرح ل

 
 
 

 لوي ة.اخلهو إنزمي يُفَرز من خالاي اخلمرية ويعمل يف البيئة خارج  راتزڤناإل: 3معلوماتك ـل



 

 
 درجة( 12)  8السؤال 

 . 4احلجم الكل ي  للمحاليل اثبًتا يف كل  واحد من األانبيب االختباري ة اليت يف اجلدول ُحفِّظ  .أ

 اشرح كيف قاموا بذلك.

 .4-1مهم  احلفاظ على حجم اثبت لراشح اخلمرية يف األانبيب االختباري ة ـماذا كان من الـاشرح ل .ب

 مهم  احلفاظ على هذا العامل ابلذات ـماذا من الـاذكر عامالً إضافيًّا ُحفِّظ اثبًتا يف التجربة، واشرح ل .ج

 يف جمرى التجربة.اثبًتا 

 

 درجات( 6)  9السؤال 
 (.4( والقسم الثاين )اجلدول 2اجلدول )ها قسمان. القسم األو ل ـمسألة اليت نف ذتَ ـيف ال

 كم ي ة. عل ل.  القسمْي، اكتب إذا كانت التجربة نوعي ة أمابلنسبة لكل  واحد من 

 

 درجات( 10)  10السؤال 
 تنمو اخلمرية جي ًدا على وسط حيوي سكروز، رغم أن  كم ي ة قليلة جدًّا من السكروز تدخل إىل اخلالاي. .أ

 "، وفس ر 3معلوماتك ـ( وبقطعة "ل2" وابلنتائج مع معلَّق اخلمرية )اجلدول 1معلوماتك ـاستعِّن بقطعة "ل
 احلقيقة أبن  اخلمرية تستغل  السكروز بنجاعة كبرية كمصدر إلنتاج الطاقة. 

 خمتلًفا بْي اخلمرية  واحًدامشرتَكْْي للخمرية وللبكترياي و  ،اخللي ةمرك ِّبات  /أجزاء /َضيَّاتعُ من  اثنْياذكر  .ب

   والبكترياي.
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 القسم الثالث:

 يتامينات.ڤومركَّبات نيرتوجْي وأمالًحا معدني ة و تنمو اخلمرية يف حماليل تنمية ُتوي مركَّبات كربون 
 نيرتوجْي.الى ابحثون مخرية يف حملوََل تنمية خيتلفان يف كم ي ة مركَّبات ـ  مـن

 مركَّبات النيرتوجْي.ـمحلول "ب" فقري بـمركَّبات النيرتوجْي، والـحملول التنمية "أ" غين  ب
 راتز يف حملوََل التنمية.ڤفحص الباحثون كم ي ة اإلنزمي إن

 أعاد الباحثون التجربة عد ة مر ات.
 .5نتائج الفحص معروضة يف اجلدول 

 

 راتز يف حملوََل التنميةڤكم ي ة اإلن  :5اجلدول 

 راتزڤمعد ل كم ي ة اإلنزمي إن نوع احمللول
 )وحدات/ ملل حملول(

 معياري  ـاالحنراف ال

 حملول التنمي ة "أ"
  مركَّبات النيرتوجْي(ـ)غين  ب

140 13.9 

 حملول التنمي ة "ب"
 النيرتوجْي(مركَّبات ـ)فقري ب

72 11.4 

 
 

 درجات( 10)  11السؤال 
 راتز.ڤاقرتِّح تفسريًا ممكًنا لذلك أن  تركيبة حملول التنمية تؤث ر على كم ي ة اإلنزمي إن .أ

 معياري ؟ـما هو االحنراف ال  ((I .ب

II) )  هلذا الفرقمعياريَّْي اللذين يف اجلدول؟ اقرتِّح تفسريًا ـاالحنراَفْْي الالفرق بْي ما الذي ميكن معرفته من. 

 
 

 درجات( 8)  12السؤال 
 فحصوا وترية تكاثُر اخلمرية يف حملوََل تنمية. يف أي  حملول تنمية )"أ" أم "ب"( يُتوقَّع أن تكون وترية تكاثُر 

 اخلمرية أعلى؟ عل ل.
 راتز.ڤتطر ق يف إجابتك إىل تركيبة حملول التنمية وإىل كم ي ة اإلنزمي إن

 

 
 .موذج االمتحان ودفّت االمتحان للممتِحنـسلرم ن

 

 النرجاح! نتمّنر لك
 حقوق الط بع حمفوظة لدولة إسرائيل

بية والت عليمالن سخ أو الن شر ممنوعان إال     إبذن من وزارة الرت 

 ב ה צ ל ח ה!
 היוצרים שמורה למדינת ישראלזכות 

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


