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

صيف 2012 موعد االمتحان:  קיץ תשע"ב  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 الموضوع   الصفحةפרק ראשון    עמוד    הנושא    
أجهزة النقل والتنّفس         —  I מערכות הובלה, נשימה,         —   I

واإلفراز والحماية       2 הפרשה והגנה  2           
االّتصال والتنظيم والتنسيق       5  —  II תקשורת, ויסות ותיאום  5     —  II
التغذية عند النباتات وعند الحيوانات   9  —  III הזנה בצמחים ובבעלי חיים  9     —  III

الوراثة        13  —  IV תורשה  13    —  IV
الفصل الثاني الموضوع   الصفحةפרק שני    עמוד    הנושא    

التكاثر       17  —  V רבייה    17   —  V
— الكائنات الحّية المجهرية       20  VI מיקרואורגניזמים  20   —  VI
التطّور والعناية      23  —  VII אבולוציה וטיפוח  23   —  VII
— البيوتكنولوجيا        27  VIII ביוטכנולוגיה  27   —  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؛  المجموع - 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 المفّصلة 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 الموضوعين 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 المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين 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 الموضوع حسب 

 التعليمات المفّصلة فيه.  )في الموضوع الذي اخترَته في الفصل األّول عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة.  
في الموضوع الذي اخترَته في الفصل الثاني عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة.( 

انتبه: عليك اإلجابة عن الفصلين، وعليك اإلجابة عن موضوع واحد 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 والحماية؛ االّتصال والتنظيم والتنسيق؛ 
التغذية عند النباتات وعند الحيوانات؛ الوراثة.

عليك اختيار موضوع واحد واإلجابة فيه عن أربعة أسئلة، حسب التعليمات المفّصلة في الموضوع 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 السؤالين 1-2 )إلزامي(.
يصف الرسم البياني الذي أمامك العالقة بين مّدة الجهد الجسماني وبين وتيرة نبض القلب وحجم   .1
نبضة القلب لدى شخص معّين.  )القيمة %100 تشير إلى القيمتين لدى الشخص أثناء الراحة.(
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تأثير مّدة اجلهد اجلسماني على وتيرة نبض القلب وعلى حجم نبضة القلب

         راحة
)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(                                                /يتبع في صفحة 3/
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اشرح كيف أّن زيادة حجم النبضة وزيادة وتيرة نبض القلب، الموصوفتين في الرسم   أ.	 	
نان أداء الجهد الجسماني.   )8 درجات( البياني، ُتمكِّ  

هل أثناء الجهد الجسماني تزداد كّمية الدم التي تجري )ملل/الدقيقة( إلى جميع    (1) ب.	
األنسجة واألعضاء في الجسم؟   

م جريان الدم أثناء الجهد الجسماني. اشرح كيف ُينظَّ  (2) 

)7 درجات( 

في الماضي، َحَوت أمصال التطعيم ضّد األمراض البكتيرية بكتيريا ُمضَعفة أو ُمماتة.  بينما اليوم   .2

يحوي قسم من أمصال التطعيم، فقط زالليات البكتيريا الُمسبِّبة لألمراض، على سبيل المثال 
التطعيم ضّد مرض السعال الديكي.

فّسر لماذا يمكن استعمال مصل تطعيم يحوي زالليات البكتيريا وليس بكتيريا كاملة،  أ. 
واكتب ما هي أفضلية مصل التطعيم هذا.   )8 درجات(

تلّقى طفل تطعيًما ضّد مرض السعال الديكي في صندوق المرضى، وصديقه لم يتلقَّ  ب. 
تطعيًما.  تعّرض الطفالن لبكتيريا السعال الديكي.  هل يمكن أن ال ُيصاب الطفالن 

بالمرض؟  عّلل إجابتك.   )7 درجات(
   

أجب عن أحد السؤالين 4-3.
في إسرائيل، ُينِبت الُعنصل )نبتة أرضية( عمود َنْورة قبل َنْبت أوراقه بوقت طويل.  زهرة الشيخ   .3

ْورة.  بخالف الُعنصل، ُتنِبت أوراًقا وبعد ذلك فقط تنمو النَّ
المواّد العضوية في النبتة تنتقل في أنابيب اللحاء، من المصدر )األجزاء التي تتكّون فيها(  أ. 

 إلى المستوِعب )األجزاء التي تستوعبها(.
اكتب ما هو المصدر وما هو المستوِعب عند الُعنصل، واكتب ما هو المصدر وما هو 

المستوِعب عند زهرة الشيخ.   )4 درجات(
ن اإلزهار الذي يسبق َنْبت األوراق عند الُعنصل، ولماذا يتّم اإلزهار بعد َنْبت  ما الذي ُيمكِّ ب. 

األوراق في زهرة الشيخ؟  فّسر.   )10 درجات(

/يتبع في صفحة 4/



ביולוגיה, קיץ תשע"ב, מס' 043003- 4 -
البيولوجيا، صيف 2012، رقم 043003

أسراب الجراد )نوع من الحشرات( تغزو الحقول في الربيع أو في الصيف أساًسا.  .4

فّسر لماذا يكون الجراد نشًطا في هذين الفصلين أساًسا.   )7 درجات( أ.    
معظم النباتات ُتباد في غزو الجراد، إاّل أّن نباتات معّينة ال يلحقها أّي ضرر. 

نان  اذكر واشرح آلّيَتي حماية طبيعّيتين عند النباتات:  آلية كيميائية وآلية مبنوية، ُتمكِّ ب. 
النباتات من االحتماء من الحيوانات آكلة النباتات.   )7 درجات(

أجب عن أحد السؤالين 6-5.
إصابة في عضلة الحجاب الحاجز َو/أو في العضالت التي بين أضالع القفص الصدري يمكنها أن   .5

تشّوش تبادل الغازات في الرئتين .  فّسر لماذا.   )16 درجة(

يحّضرون في المستشفى سائل دياليزا لِلكْلَية االصطناعية، يحوي جلوكوز 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.

)16 درجة(

/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(.
أمامك رسم توضيحي لخلّيتين عصبّيتين بينهما تشابكات عصبية.  إلى كّل واحدة من الخلّيتين    .7

أدخلوا إلكترودتين:  إلكترودة تحفيز )جـ 1 / جـ 2( - التي تؤّدي إلى تكوين سيال عصبي، 
وإلكترودة تسجيل )ر 1/ ر 2( - التي تسّجل سياالت عصبية.  

أكسون

شجيرات عصبية

جسم اخللية

تشابك عصبي

اخللية العصبية "أ" اخللية العصبية "ب"

ر
ر

جـ1
جـ

1

2 2

د بالنسبة لكّل واحدة من الجمل "أ"-"جـ"، إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة، وعّلل  حدِّ  
تحديدك. 

إذا حّفزنا الخلية العصبية بواسطة إلكترودة التحفيز جـ 2، ُتستوَعب إشارات في إلكترودة  أ. 
التسجيل ر 1.   )5 درجات(

ب يمنع إفراز الناقل العصبي قبل تحفيزها بواسطة  إذا شطفنا الخلية العصبية "أ" بمركَّ ب. 
إلكترودة التحفيز جـ 1، ال ُتستوَعب إشارات في إلكترودة التسجيل ر 2.   )5 درجات(

ًبا يمنع جريان أيونات الصوديوم عبر غشاء الخلية قبل تحفيزها بواسطة  إذا أضفنا مركَّ جـ. 
إلكترودة التحفيز جـ 2، ُتستوَعب إشارات في إلكترودة التسجيل ر 2.   )5 درجات(

/يتبع في صفحة 6/
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الشخص الذي يعاني من نشاط دون المستوى للغّدة الدرقية، يكون لديه نقص في التيروكسين    .8

وزيادة ملحوظة في الوزن وتعب وحساسية زائدة للبرد. 
اشرح العالقة بين النقص في التيروكسين وبين أعراض المرض.   )7 درجات( أ.   

المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة يتلّقون دواء اإللتروكسين (Eltroxin)، الذي يساعد    
في تخفيف أعراض المرض.  

في أعقاب تغيير تّم في تركيبة الدواء، اشتكى الكثير من المرضى من عودة أعراض المرض.  ب.    
ح افتراضه بالنسبة لمستوى TSH في دم هؤالء المرضى )منخفض أم عاٍل أم   ما الذي ُيرجَّ   

ا لمستواه لدى اإلنسان المعافى(؟  فّسر.   )8 درجات( مساٍو نسبّيً  
  

أجب عن أحد السؤالين 10-9.
يؤّدي التحفيز المؤِلم إلى تفعيل عّدة أنواع من األلياف العصبية التي ُتسبِّب اإلحساس باأللم،    .9

منها ألياف من النوع  A  ومن النوع  C.  األلياف العصبية من النوع  A  مغلَّفة بالميالين، 
 واأللياف العصبية من النوع  C  عديمة الميالين.

أمامك رسم بياني يصف شّدة األلم المتوّقع خالل الزمن، بعد تحفيز مؤِلم حسب "مقياس األلم".

شّدة األلم

حتفيز مؤِلم 
الزمن

1

2

أّي قسم من المنحنى، 1 أم 2، يصف انتقال السيال العصبي في األلياف A، وأّي قسم من  أ. 
المنحنى يصف االنتقال في األلياف C؟  عّلل إجابتك.   )5 درجات( 

هل تتغّير شّدة األلم إذا فّعلوا عّدة ألياف وليس ليًفا وحيًدا من كّل واحد من نوَعي األلياف؟   ب. 
فّسر.   )5 درجات(

هناك ماّدة تؤّدي إلى زيادة شّدة األلم.  ماذا يمكن أن يكون تأثيرها على نقل التحفيز  جـ. 
العصبي؟   )5 درجات( 

                 /يتبع في صفحة 7/
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أمامك رسم بياني يعرض مستويات السّكر في دم شخص معّين أثناء الصوم، وبعد وجبة دسمة.   .10
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مستوى اجللوكوز في الدم

أّي منحنى، 1 أم 2 ، يصف مستوى الجلوكوز أثناء الصوم، وأّي منحنى يصف مستوى  أ. 
الجلوكوز بعد الوجبة الدسمة؟  فّسر إجابتك.   )8 درجات( 

صف بالكلمات كيف يبدو منحنى مستوى الجلوكوز في الدم، بعد وجبة غنّية  ب. 
 بالكربوهيدرات، لدى شخص مريض بالسّكري ال يتلّقى عالًجا.  فّسر إجابتك.   

)7 درجات(

أجب عن أحد السؤالين 12-11.

ينمو في دفيئة معّينة نوعان من النباتات:  نبتة نهار قصير ونبتة محايدة )ليست نبتة نهار   أ.   .11

قصير وال نهار طويل(.  بسبب خلل في شبكة الكهرباء، أنار الضوء وانطفأ بالتناوب في    
الدفيئة خالل كّل ساعات الليل.   

كيف يؤّثر هذا الخلل على كّل واحد من نوَعي النباتات؟  فّسر.   )8 درجات(  
بهدف تبكير إزهار النباتات التي تحتاج إلى طول نهار معّين إلزهارها، يمكن رّش النباتات  ب. 

ا آخر لهذا الهورمون.     بهورمون.  اكتب أّي هورمون يمكن رّشه، واذكر أداًء وظيفّيً
)7 درجات(

               /يتبع في صفحة 8/
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م هذه العمليات بواسطة هورمونات. تتأّثر العمليات في النبتة بعوامل بيئية، وُتنظَّ  .12

م بواسطة هورمونات نباتية.   )7 درجات( اكتب مثالين لعمليات ُتنظَّ أ. 
ْسِتيا )נסטיות( واالنتحاء.  تستجيب النباتات للتغّيرات البيئية بردود فعل مختلفة، مثل النَّ  ب. 

عرِّف المصطلحين َنْسِتيا وانتحاء.  (1) 

ا أم رّد فعل   بالنسبة لكّل واحد من األمثلة التي أمامك، اذكر إذا كان رّد فعل َنْسِتّيً  (2)

ا. انتحائّيً   
َنْورة عّباد الشمس تّتجه نحو الشمس.  -   

أزهار التوليب تتفّتح عندما ترتفع درجة الحرارة.  -   

زهرة شّب الليل تتفّتح في ساعات المساء.  -   

ورقة الدروسيرة )نبتة مفتِرسة( تلتّف حول الحشرة.  -   

جذور النبتة تنبت دائًما باّتجاه األسفل.  -  

)8 درجات(  

/يتبع في صفحة 9/
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باتات وعند الحيوانات 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 السؤالين 13-14 )إلزامي(. 
قام بعض الباحثين بعزل ميتوكندريا من خاليا، وأجروا تجربة فحصوا فيها نشاط الميتوكندريا في   .13

 محلول مائي مشبع باألوكسجين خالل 12 دقيقة.
في بداية التجربة أضاف الباحثون جلوكوز إلى المحلول، وبعد 4 دقائق أضافوا حامض البيروفيك،  

وبعد 4 دقائق أخرى أضافوا  ADP+Pi.  بواسطة مجّسات خاّصة، فحص الباحثون تركيز   
 األوكسجين وتركيز  ATP  في المحلول خالل التجربة.

نتائج التجربة معروضة في الرسم البياني الذي أمامك.

100

50

0
0 2 4 6 8 10 12

إضافة إضافةٹحامضإضافة
اجللوكوزالبيروفيك ADP + Pi

تركيزٹاألوكسجني

الزمن
(دقائق)

تركيزٹاألوكسجني
 فيٹاحمللول

(%)

ATP تركيزٹ

مفتاح:

ATP تركيز
(وحداتٹاعتباطية)

نشاطٹامليتوكندريا

صف نتائج التجربة.   )6 درجات( أ. 
فّسر نتائج التجربة في كّل واحدة من المراحل:  بعد إضافة الجلوكوز، وبعد إضافة حامض  ب. 

 /يتبع في صفحة 10/البيروفيك، وبعد إضافة  ADP+Pi.   )9 درجات(
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أجرى بعض العلماء تجربة في أوراق نبتات األلوديا )نبتة تعيش مغمورة في الماء(.  وضع العلماء   .14

النبتات في الماء في الظالم لمّدة يومين، إلى أن نفد النشا فيها.  بعد ذلك قّسم العلماء النبتات 
التي في الماء إلى 3 مجموعات، وحصلت كّل مجموعة على معالجة مختلفة.  بعد يومين ُفحص 

محتوى النشا في أوراق النبتات.
الجدول الذي أمامك يعرض المعالجات التي ُأجريت في التجربة.

مجموعات 
النبتات

المعالجات
CO2 تعريض للضوءإضافة جلوكوزإثراء ِبـ  

+-+أ

-++ب

--+جـ   
في أّية مجموعات من مجموعات النبتات يتواجد نشا في األوراق، وفي أّية مجموعات أ. 

ال يتواجد نشا؟  فّسر لماذا.   )7 درجات(  
يت النبتات في وعاء محكم  بعد ذلك أجرى العلماء تجربة أخرى مع نبتات األلوديا.  ُنمِّ ب. 

اإلغالق وشّفاف قسم منه مملوء بالماء، وتعّرضت لشروط ضوء طبيعية.  ُأضيف إلى 
ا.  )انظر الرسم( CO2  كان الكربون فيه موسوًما إشعاعّيً الماء    

بدأت التجربة في ساعات الصباح، وخالل التجربة، قيست كّمية الكربون الموسوم في   
األوراق وفي الهواء.

نتائج التجربة:  في الساعات األولى ُوجد كربون موسوم في األوراق أساًسا، وبعد 24 ساعة 
ُوجدت كّمية كبيرة من الكربون الموسوم في الهواء.

فّسر نتائج هذه التجربة.  تطّرق في تفسيرك إلى العمليات البيولوجية التي حدثت في 
النبتات.   )8 درجات(

/يتبع في صفحة 11/

غطاءٹمحكمٹاإلغالق
هواء

ماء

ألوديا
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أجب عن أحد السؤالين 16-15. 
التلّيف الكيسي )سيستك فيبروزيس( هو مرض وراثي يصيب أجهزة مختلفة في الجسم.  .15

في الجهاز الهضمي، تنعكس اإلصابة في تراكم سائل مخاطي كثيف في أجزاء مختلفة في   
الجهاز. السائل المخاطي يبطئ انتقال السوائل واإلنزيمات في أنبوب البنكرياس، كما ويمنع 

انتقال عصارات المرارة. 
اذكر عملّيتين تحدثان في األمعاء الدقيقة، يمكنهما أن تتضّررا من المرض.  فّسر إجابتك.   أ. 

)8 درجات(
فّسر لماذا وزن المرضى بهذا المرض منخفض.  (1) ب. 

فّسر لماذا يعاني المرضى بهذا المرض من الضعف والتعب.  (2)   

)8 درجات(     

يعرض الجدول الذي أمامك نتائج تجربة ُفحص فيها تأثير التسميد النيتروجيني على محصول   .16

م إلى أربع ِقَطع.  شمندر السّكر في حقل ُقسِّ
عولجت كّل قطعة بمعالجة مختلفة، معروضة في الجدول.  الشروط األخرى كانت متشابهة في 

جميع القطع.
تأثير معالجات مختلفة على محصول شمندر السّكر

التسميد النيتروجيني القطعة
)كغم/الدونم(

المحصولتهوئة التربة
)طّن/الدونم(

4.2توجد تهوئة0أ

5.1توجد تهوئة9ب

3.9ال توجد تهوئة0جـ

4.3ال توجد تهوئة9د

فّسر الفرق في كّمية المحصول بين القطعتين "أ" َو "ب".   )8 درجات(   أ. 
ما هو التفسير للفرق في كّمية المحصول بين القطعتين اللتين توجد فيهما تهوئة للتربة من  ب. 

جهة وبين القطعتين اللتين ال توجد فيهما تهوئة للتربة من جهة أخرى؟   )8 درجات( 

/يتبع في صفحة 12/   
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أجب عن أحد السؤالين 18-17. 

يتعّلق استهالك اإلنسان للطعام بعوامل داخلية وبعوامل خارجية.  .17

اشرح من خالل مثالين تأثير عاملين داخلّيين على تنظيم استهالك الطعام.   )7 درجات( أ.   
فّسر كيف يمكن الختالل ميزان الطاقة في الجسم أن يفّسر ظاهرَتي السمنة والنحافة.     ب. 

)7 درجات(

ا. كّمية الرواسب الجّوية السنوية في النقب قليلة، ومستوى األشّعة في بيئة النباتات عاٍل جّدً أ.   .18 

ن   اعرض مثالين لمالَءمة عند النباتات للشروط البيئية في النقب، واشرح كيف ُتمكِّ  
المالَءمتان اللتان عرضَتهما النباتات من النمّو في هذه البيئة.   )7 درجات(  

كّمية الرواسب الجّوية السنوية المتوّسطة في الغابات الماطرة هي عالية، ومستوى األشّعة  ب. 
 في بيئة النباتات منخفض.

اعرض مثااًل واحًدا لمالَءمة عند النباتات للشروط البيئية في الغابات الماطرة، واشرح كيف 
ن المالَءمة التي عرضَتها النباتات من النمّو في هذه البيئة.   )7 درجات( ُتمكِّ

   
/يتبع في صفحة 13/   
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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(.

ُينَقل ڤيروس معّين بواسطة نوع معّين ِمْن َمّن الورق )حشرة(، لكّنه ال ُينَقل بواسطة جميع أفراد   .19

 َمّن الورق من هذا النوع.  قدرة نقل الڤيروس هي صفة وراثية لدى َمّن الورق.
في َمّن الورق، كروموسوما التزاوج عند األنثى هما XX، والجنس الذكري يتحّدد بواسطة 

.(X0) واحد  X  كروموسوم 
 أجرى باحث تهجينين بين أفراد من َمّن الورق تنقل الڤيروس وبين أفراد ال تنقل الڤيروس.

نت )الجيل P( هي نقّية الالقحة للجين الذي يحّدد إذا كانت َمّنة الورق تنقل  اإلناث التي ُهجِّ
 الڤيروس.

 أمامك وصف للتهجينين والنتائج التي حصل عليها الباحث.
التهجين األّول

P ذكور ال تنقل الڤيروسإناث تنقل الڤيروس

    

F1 ذكور جميعها تنقل الڤيروسإناث جميعها تنقل الڤيروس

اعتماًدا على هذا التهجين، ال يمكن أن نعرف إذا كانت طريقة توريث الجين هي أوتوزومية    أ. 
أم بتماسك للجنس.  فّسر لماذا.   )7 درجات(

التهجين الثاني
Pذكور تنقل الڤيروس إناث ال تنقل الڤيروس

    

 F1ذكور جميعها ال تنقل الڤيروس   إناث جميعها تنقل الڤيروس

هل يمكن بعد التهجين الثاني أن نعرف ما هي طريقة توريث الجين - أوتوزومية أم    (1) ب. 
بتماسك للجنس؟    

ما هي طريقة توريث الجين - سائدة أم متنّحية؟  عّلل إجابتك بواسطة مخّططات   (2) 

أو جداول.   
)8 درجات( /يتبع في صفحة 14/              

مفتاح:
ذكر 
أنثى 

#

.

#

.
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ص ببتيد  تعّرضت خلية بويضة دجاجة ألشّعة X.  في الجنين الذي نتج من خلية البويضة هذه، ُشخِّ  .20

تسلسل أحماضه األمينية )من اليسار إلى اليمين( هو: فنيل أالنين - تيروزين - سيستين.
  

 DNA  استعن بالجدول الذي أمامك، واكتب )من اليسار إلى اليمين( تسلسل جزيء الـ أ. 
 المكّود لهذا الببتيد.   )5 درجات(

الجدول:  كودونات مضاّدة في  tRNA واألحماض األمينية التي تالئمها
ACA AGA تيروزين  AUAسيستين  AAAسيرين  فنيل أالنين 
GCA GGA       هيستدين  GUA أرچينين  AAUبرولين  لويسين 

التسلسل  ACAATAAAT  هو قطعة من جزيء  DNA  ُأخذت من خلية بويضة لم  ب. 
تتعّرض لألشّعة.  قارن بينه وبين التسلسل الذي حصلَت عليه في البند "أ"، واشرح ماذا 

كان تأثير األشّعة على قطعة الـ  DNA  في خلية البويضة التي تعّرضت لألشّعة.   
)5 درجات(    

إذا ُفِحص تسلسل قطعة الـ  DNA  في كّل واحدة من خاليا الجنين الذي نتج من خلية  جـ. 
البويضة التي تعّرضت لألشّعة، أّي تسلسل سيكون في الخاليا - التسلسل الذي كتبَته 

في البند "أ" أم التسلسل المعروض في البند "ب"؟  عّلل إجابتك.   )5 درجات(  
 

أجب عن أحد السؤالين 22-21.
.Rh  أمامك ساللة لعائلة، وهي تعرض الطرز الشكلية لجين فصيلة الدم  .21 

.Rh
معلوم أّن أليل +Rh  سائد على أليل _

I II

Rh+  ذكر
مفتاح:

Rh+ أنثى
Rh- ذكر 
Rh- أنثى

ما هو االحتمال بأن يكون الفرد I في الساللة متغاير الالقحة ألليَلَي فصيلة الدم  Rh ؟      أ.  
عّلل إجابتك بواسطة مخّطط أو جدول.   )5 درجات(    

.Rh
للزوجين  I َو II  ُولدت بنت فصيلة دمها _  ب. 

هل ُتغيِّر هذه المعلومة إجابتك عن البند "أ"؟  عّلل إجابتك.  (1)

هل يمكن أن يكون والدا الفرد  II  نقيَّي الالقحة لفصيلة الدم  Rh ؟  عّلل إجابتك.      (2)  

/يتبع في صفحة 15/)10 درجات(      
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في سنة 2004  اجتاحت تايالند موجة تسونامي، وفقدت عائالت كثيرة أطفالها الرّضع في   .22

الفيضان.  أحد األطفال الرّضع نجا من الفيضان، وأخذته إحدى العائالت إلى بيتها وقامت 
بتربيته.  بعد عّدة سنوات، وصل إلى القرية زوجان اّدعيا أّنهما والدا الطفل المفقود وزوجان 

آخران اّدعيا أيًضا أّنهما والدا الطفل.
إلثبات َمن هما والدا الطفل البيولوجيان، ُأخذت عّينات  DNA  من الطفل ومن الزوجين األّولين   

.DNA  ومن الزوجين اآلخرين، وُأجري فحص "بصمة أصابع" للـ 
 يعرض التخطيط الذي أمامك جزًءا من أنماط الخطوط التي نتجت من  DNA  المفحوِصين.

الزوجان 1 الزوجان 2
الرجلاملرأةالطفلالرجلاملرأة

تعرض "بصمة األصابع" مقاطع  DNA  مصدرها من جزيء واحد.  صف كيف نتجت  أ. 
عّدة مقاطع بأطوال مختلفة من جزيء واحد.   )7 درجات(  

ن طريقة "بصمة األصابع" تحديد َمن هما والدا  َمن هما والدا الطفل؟  اشرح كيف ُتمكِّ ب. 
الطفل.   )8 درجات(  

أجب عن أحد السؤالين 24-23. 
طول ثمرات التمر يختلف من شجرة إلى أخرى.  .23 

 هّجنوا زهرة من شجرة تمر طول ثمارها 9 سم مع زهرة من شجرة تمر طول ثمارها 7 سم.
 نتجت أفراد نسل أثمرت ثماًرا بخمسة أطوال مختلفة )10 سم، 9 سم، 8 سم، 7 سم، 6 سم(.
بافتراض أّنه ليس للشروط البيئية أّي تأثير، هل يمكن أّن طول الثمرة يتحّدد بواسطة جين وحيد 

له أليالن؟  عّلل إجابتك.   )15 درجة(

/يتبع في صفحة 16/
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تستطيع أنواع معّينة من البكتيريا إنتاج )تركيب( الحامض األميني تربتوفان.  تتّم عملية   .24

التركيب عن طريق ترجمة الجينات في أوبرون التربتوفان إلى زالليات.  تتّم هذه العملية برقابة 
 كابح.

 يمكن أن يكون الكابح بالحالتين II-I المعروضتين في الرسم التوضيحي الذي أمامك:
ل - يتّم إنتاج التربتوفان.   غير مرتبط بالموقع المشغِّ  I

ل - ال يتّم إنتاج )تركيب( التربتوفان. مرتبط بالموقع المشغِّ  II   

ل عندما تحوي خلية البكتيريا مستويات عالية من التربتوفان.  يتّم ارتباط الكابح بالموقع المشغِّ

E D C B A ل املوقعٹاملشغِّ موقعٹبادئٹالنسخ

جيناتٹمكّودةكابح
إلنتاجٹالتربتوفان

جيناتٹمكّودة
إلنتاجٹالتربتوفان

E D C B A ل املوقعٹاملشغِّ

احلامضٹاألميني
تربتوفان

موقعٹبادئٹالنسخ
كابح

I

II

 
َتُه في خلية  م الحامض األميني تربتوفان كّميَّ استعن بالرسم التوضيحي، واشرح كيف ُينظِّ أ. 

البكتيريا.   )9 درجات( 
خلل في الجين المكّود إلنتاج الكابح يؤّدي إلى إنتاج دائم للتربتوفان في خلية البكتيريا.  ب. 

فّسر لماذا.   )6 درجات(

                
               

                                                                         /يتبع في صفحة 17/
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ي )40 درجة( الفصل الثان
في هذا الفصل أسئلة في أربعة مواضيع: التكاثر؛ الكائنات احلّية املجهرية؛ 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(.

تتكاثر نبتة البطاطا بعّدة أشكال تكاثر، منها التكاثر بواسطة الروافد والتكاثر بواسطة البذور.  .25 

نّمى ُمزارع بطاطا في قطعَتي أرض الشروط فيهما متشابهة.  نّمى الُمزارع في إحدى القطعتين 
نبتات من روافد ُأخذت من نبتة واحدة، ونّمى في القطعة األخرى نبتات من بذور ُجمعت من 

نبتة واحدة.     
 بعد جمع محصول البطاطا، قام الُمزارع بوزن 5 ثمرات بطاطا من كّل قطعة.

نتائج الوزن معروضة في الجدول الذي أمامك.
ثمرة 

البطاطا 
وزن البطاطا )غرام(

I القطعة II القطعة
1123150
2168142
398158
4146139
5188147

يت نبتات البطاطا من البذور.   )4 درجات( اذكر في أّية قطعة،  I أم  II ، ُنمِّ أ. 
 ،I  اذكر عملّيتين بيولوجّيتين يمكنهما أن تفّسرا الفروق في وزن ثمرات البطاطا في القطعة ب. 
واشرح كيف تؤّدي العملّيتان اللتان ذكرَتهما إلى هذه الفروق، رغم أّن مصدر نبتات البطاطا 

من نفس النبتة األّم.   )6 درجات(
 .II  يت بها البطاطا في القطعة في القرن التاسع عشر، نّموا في إيرلندا بطاطا بنفس الطريقة التي ُنمِّ  جـ. 

 في سنة 1845 هاجم مرض معّين محصول البطاطا، وعلى أثر ذلك ُأبيد معظم المحصول.
يت بها  هل كان سيختلف وضع محصول البطاطا لو نّموا البطاطا بنفس الطريقة التي ُنمِّ

                                                                         /يتبع في صفحة 18/البطاطا في القطعة I؟  فّسر.   )5 درجات(
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أجب عن أحد السؤالين 27-26. 
من أجل فحص مستويات الهورموَنْين  LH  َو FSH، ُأخذت من زوجين ُيعاَلجان في عيادة   .26

للخصوبة عّينات دم خالل أربعة أسابيع. 
نتائج الفحوص معروضة )ِبقَيم نسبية( في الجدول الذي أمامك.

األسبوع
I  الُمعاَلجII  الُمعاَلج

LH مستوىFSH مستوىLH مستوىFSH مستوى
1571513
260251414
3441514
4341414

د أّي ُمعاَلج من الُمعاَلجين هو المرأة وأّيهما هو الرجل.   حسب النتائج التي في الجدول، حدِّ أ. 
عّلل تحديدك بالنسبة لكّل واحد من الُمعاَلجين.   )7 درجات(

ا من  FSH  إلى الُعْقم لدى الرجال ولدى النساء. يمكن أن تؤّدي مستويات منحفضة جّدً  ب. 
فّسر لماذا.   )6 درجات(

يمكن في الربيع في بالدنا رؤية حقول واسعة مغّطاة بكثافة بنباتات تزهر بألوان متنّوعة.  .27

ما هي طريقة التلقيح الممّيزة لهذه النباتات؟  صف كيف يتّم التلقيح بهذه الطريقة.      أ. 
)6 درجات(

نة.  ما هي طريقة التلقيح في  ألشجار البّلوط أزهار يميل لونها إلى األخضر وليست ملوَّ ب. 
شجر البّلوط؟  أعِط مثالين لمالَءمتين في األزهار لطريقة التلقيح هذه.   )7 درجات( 

                 /يتبع في صفحة 19/
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أجب عن أحد السؤالين 29-28. 

خالل التكاثر عند اإلنسان وعند األسماك تتكّون وتتطّور أجّنة.  .28

اذكر ثالث عمليات تحدث عند اإلنسان وعند األسماك أيًضا، خالل تكّون األجّنة  أ. 
وتطّورها.  )6 درجات( 

تنتهي العملية عند اإلنسان بالوالدة، وعند قسم من األسماك - بالتوالد.  في الحالتين  ب. 
 تخرج مواليد حّية.

ما هو المكان الذي تتطّور فيه األجّنة عند اإلنسان، وما هو المكان الذي تتطّور فيه    (1)

األجّنة عند األسماك؟    
ما هي طريقة تغذية األجّنة عند اإلنسان، وما هي طريقة تغذية األجّنة عند األسماك؟  (2) 

)6 درجات( 
 

يرغب ُمزارع يزرع البّطيخ من البذور، في تسويق البّطيخ عشّية العيد. أ.   .29 

ن التدّخل   اعرض مثااًل واحًدا لتدّخل لإلنسان في دورة حياة النباتات، واشرح كيف ُيمكِّ  
الذي عرضَته زراعة البّطيخ بحيث يكون ناضًجا للتسويق في موعد معّين.    

)6 درجات(    
يملك ُمزارع في قرية بيت دجاج وحظيرة عجول.  عشّية األعياد يزداد الطلب للحم العجول  ب. 

 وللبيض.
ن التدّخل الذي  اعرض مثااًل واحًدا لتدّخل لإلنسان في تكاثر الحيوانات، واشرح كيف ُيمكِّ

عرضَته إنجاب العجول في الموعد المحبَّذ أو زيادة كّمية البيض.    )6 درجات(

        
                 /يتبع في صفحة 20/
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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(.
نّموا في تجربة معّينة نوعين من البكتيريا في مستنبتين منفصلين، في شروط متشابهة ومثلى.    .30

بعد فترة زمنية معّينة من بداية التنمية، ُنقلت البكتيريا من المستنبتين إلى وسَطي تنمية
ال يحويان أحماًضا أمينية.   

يعرض الرسمان البيانّيان II ، I اللذان أمامك منحنَيي تنمية نوَعي البكتيريا.  

III og, og,
عدد الرسم البياني الرسم البياني

البكتيريا
عدد

الزمن
(ساعات)

الزمن
استبدال(ساعات)

الوسط

أأ
بب جـ

جـ
د هـ و

استبدال
الوسط

البكتيريا

،I د ما هي طريقة تغذية البكتيريا في الرسم البياني توجد في الطبيعة طريقتان للتغذية. حدِّ أ. 
وما هي طريقة تغذية البكتيريا في الرسم البياني II.  عّلل تحديدك.   )8 درجات(  
منحنى التنمية في الرسم البياني II يختلف عن منحنى تنمية البكتيريا النموذجي. ب. 

صف بماذا يختلف، وفّسر ِممَّ ينبع االختالف.   )8 درجات(  

/يتبع في صفحة 21/
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أجب عن أحد السؤالين 32-31.

وضعوا في معصرة للنبيذ براميل إلنتاج النبيذ.  في نهاية العملية فتحوا برميلين، واكتشفوا أّنه في  .31 

البرميل 1 نتج نبيذ وفي البرميل 2 نتج حامض األستيك.
صف باختصار عملية إنتاج النبيذ في البرميل 1 ، بما في ذلك المواّد المتفاِعلة والنواتج في   أ. 

العملية.    )6 درجات( 
ماذا يمكن أن يكون تفسير تكّون حامض األستيك في البرميل 2 ؟    )6 درجات( ب. 

اكتشف باحثون مؤّخًرا أّنه توجد في أغشية الميتوكندريا عند مخلوقات وحيدة الخلية زالليات   .32

ا مبنى الزالليات التي في غشاء خلية البكتيريا.  يدعم هذا المكتَشف النظرية  مبناها يشبه جّدً
المقبولة لتفسير أصل الكائنات حقيقية النواة. 

اذكر اسم هذه النظرية.  (1) أ. 
فّسر كيف يدعم المكتَشف الموصوف في مقّدمة السؤال هذه النظرية.       (2)  

)6 درجات(   
ا، باستثناء المكتَشف الذي في مقّدمة السؤال، يدعم هذه النظرية. اعرض مكتَشًفا إضافّيً ب. 

)6 درجات(   

/يتبع في صفحة 22/
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أجب عن أحد السؤالين 34-33.

1014  بكتيريا من أنواع مختلفة في  توجد في الجهاز الهضمي عند اإلنسان المعافى حوالي   .33

السنتمتر المرّبع، منها بكتيريا كلوستريديوم ديفيسيليس.  توجد هذه البكتيريا عند اإلنسان 
المعافى بكّمية قليلة وال تسّبب ضرًرا.  عندما تطرأ زيادة ملحوظة على كّميتها في األمعاء، فإّنها 

تسّبب أمراًضا خطيرة.
فّسر لماذا تبقى عشيرة بكتيريا كلوستريديوم ديفيسيليس صغيرة وثابتة في الجهاز الهضمي  أ. 

عند األشخاص المعافين.   )6 درجات(
ُوجد أّنه في الجهاز الهضمي عند شخص ُيعاَلج بالمضاّدات الحيوية )من أنواع مختلفة( طرأ  ب. 

ارتفاع ملحوظ على عشيرة بكتيريا كلوستريديوم ديفيسيليس.  فّسر كيف تساهم عملية 
االقتران في بقاء بكتيريا كلوستريديوم ديفيسيليس على قيد الحياة.   )6 درجات(  

 
ڤيروس HIV، الذي يسّبب مرض األيدز، يتبع لمجموعة الڤيروسات القهقرية )הרטרווירוסים(.      .34

بات في الخلية الحاضنة يستغّلها الڤيروس للتكاثر.   )6 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 النووي للڤيروس فقط )بدون مركِّ

 أخرى(، ولم يتكاثر الڤيروس. 
ب الناقص في التجربة II  الذي منع تكاثر الڤيروس، واشرح وظيفة هذا  اذكر ماذا كان المركِّ

ب.   )6 درجات( المركِّ

/يتبع في صفحة 23/
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الموضوع VII - التطّور والعناية
أجب عن ثالثة أسئلة:   

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

تتبع الحيتان والدالفين لمجموعة الثدييات البحرية، لكّنها اعُتبرت حّتى قبل عّدة سنوات أنواًعا    .35

من األسماك.
اشرح ِممَّ ينبع التشابه الكبير بين شكل الحيتان والدالفين وشكل األسماك.   )6 درجات( أ. 

ُوجدت قبل 30 سنة بقايا مخلوق يّدعي الباحثون أّنه "الحلقة الناقصة" بين الثدييات البّرية 
والثدييات البحرية.

اقترح فحَصْين يمكن أن ُيجريهما الباحثون إلثبات هذا االّدعاء، وفّسر إجابتك.    ب. 
)4 درجات(  

هل االنتقال بين الثدييات البّرية والثدييات البحرية هو مثال لماكرو تطّور أم لميكرو تطّور؟  جـ. 
عّلل إجابتك، واشرح الفرق بين الماكرو تطّور والميكرو تطّور.   )4 درجات(

 /يتبع في صفحة 24/
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أجب عن أحد السؤالين 37-36.

تعاني أستراليا من مشكلة صعبة تتعّلق بتكاثر زائد لألرانب التي تتغّذى من المزروعات.  بهدف   .36

تقليص عشيرة األرانب، قاموا بإصابتها بعدوى طفيلي يمكنه أن يعيش في األرانب.  قاسوا عدوانية 
الطفيلي في شروط مختبرية، وقاموا أيًضا بفحص النسبة المئوية لموت األرانب في الحقل خالل

6 سنوات.  النتائج معروضة في الرسم البياني الذي أمامك.   
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0
0 1 2 3 4 5

موتٹاألرانب

موتٹاألرانب
عدوانيةٹالطفيلي

مدىٹعدوانية

الزمنٹ(سنوات)

الطفيلي
(%) (%)

90

100

80

6

مفتاح:

صف التغّيرات التي طرأت على مدى عدوانية الطفيلي وعلى موت األرانب.   )7 درجات( أ. 
اّدعى الباحثون أّنه حدث تطّور مشترك بين الطفيلي واألرانب.  عّلل لماذا.   )7 درجات( ب.  

/يتبع في صفحة 25/
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نقيق ضفادع الجبل الذكور هو وسيلة لمغازلة اإلناث.  قام الباحثون بتسجيل أصوات نقيق نوع   .37

 معّين من ضفادع الجبل في أبعاد مختلفة عن مطار صاخب، وقارنوا بين شّدة أصوات النقيق. 
النتائج معروضة في الرسم البياني الذي أمامك.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

معّدل ِشَدد النقيق 

الُبعد عن املطار

(وحدات اعتباطية)

(كم)
1 10

اشرح آلية تطّورية يمكنها أن تؤّدي إلى االختالف بين شّدة أصوات نقيق ضفادع الجبل في  أ. 
األبعاد المختلفة.  في إجابتك فّصل المراحل المختلفة في العملية.   )7 درجات(

يعتقد الباحثون أّنه إذا كان التوّجه هو تكّون اختالف في شّدة النقيق، فمن الممكن أن ينشأ  ب.  
بعد زمن طويل نوعان من ضفادع الجبل:  نوع يعيش بالقرب من المطارات، ونوع آخر يعيش 

 بعيًدا عن المطارات.
اشرح ما الذي يجب أن يحدث كي ينشأ النوعان.   )7 درجات(

/يتبع في صفحة 26/
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أجب عن أحد السؤالين 39-38.

بين أفراد مجموعة معّينة في والية بنسلڤينيا في الواليات المّتحدة تنتشر أمراض وراثية ال تظهر   .38

تقريًبا بين عاّمة السّكان في الوالية.  أصل أفراد هذه المجموعة هو 200 ألماني استوطنوا في 
 الواليات المّتحدة في القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين يتزاوجون فيما بينهم فقط.

كيف يمكن تفسير التكرارية العالية لألمراض الوراثية عند أفراد هذه المجموعة، بالمقارنة مع عاّمة 
السّكان؟   )12 درجة( 

تكرارية األمراض الوراثية لدى الحيوانات تتضاءل مع مرور الزمن، بينما تكرارية األمراض الوراثية   .39

لدى اإلنسان ُتحَفظ ثابتة تقريًبا.  كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟   )12 درجة(
     

               /يتبع في صفحة 27/
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الموضوع VIII - البيوتكنولوجيا
أجب عن ثالثة أسئلة: 

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

أجب عن السؤال 40 )إلزامي(.
ُتبَذل في الوقت الحاضر جهود كبيرة من أجل تنويع ألوان أزهار النباتات الزراعية.  بهدف إكساب   .40

األزهار ألواًنا جديدة، يستخدمون تكنولوجية الهندسة الوراثية.  على سبيل المثال، نقل جين 
رة إنزيم يحّفز  رة إلى نبتات البيتونيا.  يوجد في خاليا نبتة الذُّ مكّود ِللَّون البرتقالي من نبتة الذُّ
تحويل الماّدة العديمة اللون إلى صبغ برتقالي.  قام الباحثون بعزل الجين المكّود لهذا اإلنزيم 

وأدخلوه إلى نبتات البيتونيا.  على أثر إدخال الجين نتجت أزهار بيتونيا برتقالية. 
اذكر ثالث مناطق يجب أن تكون في الحامل المهنَدس، كي ينعكس أثر جين اللون  أ.  

البرتقالي في أزهار البيتونيا.  اكتب ما هو مصدر كّل واحدة من المناطق.   )7 درجات(
يمكن إدخال الحامل إلى نبتات البيتونيا بواسطة البكتيريا األجرعية.  اشرح مراحل العملية.   ب.  

)7 درجات(   

أجب عن أحد السؤالين 42-41.

استعمل الباحثون طريقة  PCR  لفحص وجود جين النيوميسين في خاليا  T  لدى بنات يعانين   .41

 من مرض  ADA-SCID  بعد عالج جيني.
احتوى األنبوب االختباري الفاحص على جزيئات DNA من إحدى المريضات ونوكليئوتيدات 

وإنزيم DNA  بوليميراز ومحلول بوفر.  النتيجة:  لم تنتج في األنبوب االختباري نواتج مضاَعفة.  
ب آخر إلى  عند إعادة التفكير في عملية الفحص، اكتشف الباحثون أّنه كان عليهم إضافة مركِّ أ. 

ب في عملية  ب الناقص؟  اشرح أهّمية هذا المركِّ األنبوب االختباري الفاحص.  ما هو المركِّ
المضاَعفة.   )6 درجات(

ُتستعَمل طريقة  PCR  من أجل تشخيص األمراض الوراثية وكذلك في التشخيص الجنائي.  ب. 
اذكر أفضلية استعمال هذه الطريقة في الحالتين.   )6 درجات(

               /يتبع في صفحة 28/
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ًغا أو جيًنا منتِخًبا وفي بعض األحيان  عندما ُيهنِدسون حاماًل يمكنهم أن يشملوا فيه جيًنا ُمبلِّ  .42

يختارون شمل كليهما.
اشرح نقاط الشبه واالختالف في استعمال الجينات المبلِّغة والجينات المنتِخبة.  أ.  

)8 درجات(
أعِط مثااًل واحًدا لجين ُمبلِّغ، ومثااًل واحًدا لجين منتِخب.   )4 درجات(    ب.  

أجب عن أحد السؤالين 44-43.

مرض  ADA-SCID  هو مرض خطير تنعكس أعراضه في نقص في اإلنزيم  ADA.  هذا اإلنزيم   .43

ضروري لتحليل جزيئات األدنوزين.  يؤّدي تراكم جزيئات األدنوزين في النخاع الشوكي إلى موت 
   .T  خاليا

أمامك نتائج بحث تتّبعوا فيه مستوى خاليا  T  في مريضين عولجا بطريقتين مختلفتين.   
عولج أحد المريضين بعالج جيني باإلضافة إلى إعطاء إنزيم  ADA ، وعولج المريض اآلخر بإعطاء 

اإلنزيم فقط.

)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

               /يتبع في صفحة 29/
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 ،ADA  أّي رسم بياني يصف المريض الذي عولج بالعالج الجيني باإلضافة إلى إعطاء إنزيم أ.  
وأّي رسم بياني يصف المريض الذي عولج بإعطاء اإلنزيم فقط؟  عّلل اختيارك بالنسبة لكّل 

واحد من الرسمين البيانّيين.   )7 درجات(
من أجل العالج الجيني لمرض  ADA-SCID  ُيدخلون الجينات بواسطة ڤيروسات قهقرية ب.  

)רטרווירוסים(.    
فّسر لماذا يجب إدخال الڤيروس المهنَدس بكامله، وعدم االكتفاء بإدخال أحماضه النووية 

المهنَدسة.   )7 درجات(   

مرض چوشيه هو مرض وراثي.  يعاني المرضى بهذا المرض من خلل في إنزيم بيتا جلوكوزيداز   .44

(β-glucosidase)، الذي يحّلل جزيئات معّقدة في الخلية.  عندما يكون اإلنزيم فاسًدا تتراكم 
دهنيات في أعضاء مختلفة:  في الطحال وفي الكبد وفي الكليتين وفي النخاع الشوكي وفي 

 الرئتين وفي الدماغ. 
يمكن اليوم، بواسطة تكنولوجية الهندسة الوراثية، إدخال جين بشري مكّود إلنزيم بيتا 

جلوكوزيداز إلى خاليا نبتة الجزر، كي ُتنِتج هذه الخاليا اإلنزيم كبديل لإلنزيم الفاسد في 
المرضى.

اذكر طريقتين يمكن بواسطتهما تتّبع انعكاس أثر الجين البشري في خاليا الجزر،     أ. 
واشرح المبدأ الذي تعتمد عليه كّل واحدة من الطريقتين.   )7 درجات(

فّسر لماذا من المهّم إدخال الجين المكّود إلنزيم بيتا جلوكوزيداز إلى نواة خاليا نبتة    ب. 
الجزر.   )7 درجات( 

  
 

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.


