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املسألة 1
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
			
									
عالمة األداء
		
(السؤال )16
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך  .
مشاهداتك وإجاباتك بقلم حبر
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
				 في الدفتر.
בעֵט במחברת.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!

-  -
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املسألة 1
في هذه المسألة ستفحص التغ ّي رات في تركيز حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cفي مستخلص
من أوراق الملفوف في شروط مختلفة.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .15-1عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر.
األول  -فحص ر ّد فعل الكاشف دي-كلوروفينول إندوفينول على حامض األسكوربيك
القسم ّ
مالحظة :في المسألة الح ًق ا س يُذكر اسم الكاشف باختصار  -إندوفينول.
على طاولتك محلول حامض أسكوربيك ،ومحلول للكاشف إندوفينول وماء مقطّ ر.
א .ب واسطة قلم للتأشير على الزجاج ،ر ّق م  3أنابيب اختبارية باألرقام . 3 ،2  ،1
ماص تين بِسعة  1ملل (أو  2ملل):
ב .أشِ ر إلى ّ
على إح داهما اكتب "ماء" ،وعلى الثانية "أسكوربيك".
الماص ة المشار إليها بِـ "ماء":
ّ
ג .استعمل
 إلى األنبوب االختباري  1أدخِ ل  1ملل ما ًء مقطّ رًا. إلى األنبوب االختباري  2أدخِ ل  0.5ملل ما ًء مقطّ رًا.الماص ة المشار إليها بِـ "أسكوربيك":
ّ
ד .استعمل
 إلى األنبوب االختباري  2أدخِ ل  0.5ملل حامض أسكوربيك. إلى األنبوب االختباري  3أدخِ ل  1ملل حامض أسكوربيك.ماص ة باستير ،ن ّق ط قطرة واحدة من محلول إندوفينول إلى األنبوب االختباري . 1
ה .ب واسطة ّ
لمعلوماتك :المادّة إندوفينول التي لونها أزرق تتفاعل مع حامض األسكوربيك وينتج ناتج عديم
اللون.

/يتبع في صفحة /3
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اقرأ التعليمتين ו-ז بكاملهما ،قبل مواصلة العمل.
ו .إلى األنبوب االختباري  2ن ّق ط إندوفينول ،قطرة بعد قطرة مع ه ّز األنبوب االختباري ،وعدّ
القط رات ،ح ّت ى تحصل على لون أزرق فاتح مستق ّر  -يشبه قدر اإلمكان لون السائل في
األنبوب االختباري . 1
 عندما يبقى اللون مستق ّرًا (أي ال يختفي لمدّة نصف دقيقة تقري بًا من اله زّ) ،سجّ لقطرة.
عدد القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري :2
ז .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند ו مع األنبوب االختباري  ، 3وسجّ ل عدد القطرات:
قطرة.
ח.

اسكب السائل الذي في األنابيب االختبارية إلى وعاء النفايات.

أجب عن السؤالين .2-1
حضر الجدول  1في دفترك ،ولخّ ص فيه مجرى الفحوص التي أجريتَها
ّ
( 6درجات)  .1أ.
				 (البنود ג-ז) ونتائجها.
		 ب .صف العالقة بين تركيز حامض األسكوربيك وعدد قطرات اإلندوفينول التي
( 4درجات)
			 لزمت للحصول على لون أزرق فاتح مستقرّ.
أيضا في الفحص؟
( 4درجات)  .2لماذا كان من المهمّ شمل األنبوب االختباري ً 1
			 اشرح إجابتك.
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القسم الثاني  -فحص ر ّد فعل نسيج الملفوف على اإلندوفينول
ט.

على طاولتك قسم من ورقة ملفوف.
ضع الورقة على طبق ،بحيث تكون جهتها المق ّع رة باتّجاه األعلى (انظر الرسم التوضيحي)،
وشخّ ص عرقها الرئيسي.
I

ّ
ﺧﻂ اﻟ َﻘ ْﻄﻊ

II
اﻟﻌﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

				

الرسم التوضيحي :ورقة ملفوف

י .اقطع الورقة إلى قطعتين ،وأشِ ر بقلم حبر :بِـ " "Iعلى إحدى القطعتين َو بِـ " "IIعلى
القطعة الثانية ،كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.
 ب واسطة ّسك ين ،اكشط في قطعة الورقة  IIالطبقة الخارجية من العرق الرئيسي،
بطول  1سم تقري بًا ،بحيث تنكشف طبقة خاليا داخلية أكثر.
		
יא .ن ّق ط قطرة واحدة من اإلندوفينول على عرق القطعة  ، Iون ّق ط قطرة واحدة من اإلندوفينول
على النسيج ال داخلي الذي انكشف في عرق القطعة .II
יב .شاهد لمدّة  5-3دقائق قط رات المادّة التي ن ّق ط تَها على العرق في كلّ واحدة من
القطعتين َ Iو .II
أجب عن السؤال .3
( 6درجات)  .3أ .صف نتائج المشاهدة في كلّ واحدة من القطعتين اللتين فحصتَهما.
فسر النتائج .استعِ ن في إجابتك بالمعلومات التي في اإلطار "لمعلوماتك"
		 بّ .
( 5درجات)
			 في صفحة .2
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للتعرض لألوكسجين خالل الزمن ،على تركيز
القسم الثالث  -تجربة :تأثير شروط مختلفة
ّ
حامض األسكوربيك في مستخلص من أوراق الملفوف
יג .اكتب "ماء" على أنبوب اختباري.
الماص ة المشار إليها بِـ "ماء" ،وانقل  1ملل ما ًء مقطّ رًا إلى األنبوب االختباري
ّ
 استعملأشرت إليه.
َ
		 الذي
أض ف إلى األنبوب االختباري قطرة واحدة من محلول إندوفينول.
ِ
יד .تحضير مستخلص من عروق أوراق الملفوف:
على طاولتك كيس فيه عروق من أوراق الملفوف.
 ضع العروق على طبق ،وب واسطة ّسك ين اقطعها إلى أجزاء صغيرة بحجم  3#3#3ملم
تقري بًا .ال حاجة للتدقيق والحرص على أن تكون أحجام األجزاء متطابقة.
 ب واسطة ملعقة كبيرة ،انقل جميع أجزاء العروق التي قطع تَها إلى جرن.أض ف نصف
 تحت تص رّفك أنبوب اختباري مشار إليه بِـ "ماء لتحضير مستخلص"ِ .حجم الماء تقري بًا إلى الجرن.
 اهرس أجزاء العروق ب واسطة المدقّة لمدّة دقيقة تقري بًا.أض ف إلى الجرن باقي الماء الذي في األنبوب االختباري ،واستم ّر في الهرس لمدّة دقيقتين
ِ
إضافيتين مع الضغط على المهروس.
 اكتب "مستخلص" على أنبوب اختباري. أدخِ ل قم ًع ا إلى األنبوب االختباري ،وبطّ ن القمع بِشاش ( 8طبقات). انقل السائل وب واقي العروق من الجرن إلى القمع الذي في األنبوب االختباري "مستخلص". انتظر ح ّت ى يترشّ ح معظم السائل إلى األنبوب االختباري عبر الشاش. اجمع أط راف الشاش ،واضغط ج ّي ًدا على الشاش كي تنتقل بق يّة المستخلص 		-

إلى األنبوب االختباري.
سدّ األنبوب االختباري "مستخلص" بس دادة مالئمة.
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-  -

טו.

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשס"ז ,מס'  ,043008בעיה 1

بيولوجيا عملي ،صيف  ،2007رقم  ،043008المسألة 1

أشِ ر إلى  7أنابيب اختبارية باإلشارات( 0  ،B  ،A :صفر). 25–B  ،15–B  ،25–A  ،15–A  ،

األنبوبان االختباريان َ   Aو   Bهما األنبوبان االختباريان للمعالجة التي س تُجريها الح ًق ا.
فحوص ا بعد فت رات زمنية مختلفة:
ً
في  5األنابيب االختبارية المتب ّق ية ،س تُجري
في الزمن  ،0بعد  15دقيقة ،بعد  25دقيقة منذ ب داية التجربة.
ماص ة سعتها  5ملل.
טז .اكتب "مستخلص" على ّ
 انقل ب واسطتها  4ملل من المستخلص إلى كلّ واحد من األنبوبين االختباريين َ Aو . Bسدّ األنبوب االختباري "مستخلص" واألنبوب االختباري  . Aأبقِ األنبوب االختباري B
مفتوحً ا.
التجربة ،سيكون األنبوب االختباري  Aمسدودًا ،بينما األنبوب االختباري B

انتبه :خالل كلّ
سيبقى مفتوحً ا ،وسيكون المستخلص الذي فيه معر ًّضا للهواء.

יז .انقل  1ملل من األنبوب االختباري "مستخلص" إلى األنبوب االختباري  ، 0وسدّ م رّة أخرى األنبوب
االختباري "مستخلص".
 ه ذا هو الزمن ( 0ب داية التجربة). سجّ ل الساعة:استم ّر مباشر ًة في العمل  ،حسب التعليمات في البنود יח-כא (بعد مرور  15دقيقة ستنتقل
إلىالبند כב).
יח .فحص كمّ ية حامض األسكوربيك (معايرة) في  1ملل من مستخلص أوراق الملفوف:
ماص ة باستير ،ن ّق ط إندوفينول إلى األنبوب االختباري  0قطرة بعد قطرة ،مع ه ّز األنبوب
ب واسطة ّ
االختباري ،وعدّ القط رات ح ّت ى تحصل على لون أزرق فاتح مستق ّر  -يشبه قدر اإلمكان لون
السائل في األنبوب االختباري "ماء" .تجاهل ّ
تعك ر المستخلص.
 عندما يبقى اللون مستق ّرًا (أي ال يختفي لمدّة نصف دقيقة تقري بًا من اله زّ) ،اكتب عددقطرة.
القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري : 0
مالحظة :تجاهل أنّ اللون األزرق للمحاليل التي في األنابيب االختبارية التي عايرتَها سيصبح بعد
فترة زمنية أغمق.
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عدد القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري  0هي نتائج الفحص في الزمن 0

للمعالجتين ) (B , Aفي التجربة.
 اكتب النتائج في الجدول  2الذي أمامك ،في سطر الزمن  0في العمودين.اجلدول :2

حجم اإلندوفينول الالزم للحصول على لون مستق ّر
(عدد القط رات)

            

 — Aمستخلص في أنبوب  — Bمستخلص في أنبوب
الزمن          
منذ ب داية                  المعالجة
اختباري مفتوح ومهزوز
اختباري مسدود
التجربة (دقائق)
0

15
25

כ.

في الوقت المتب ّق ي ح ّت ى تم ّر  15دقيقة منذ الزمن ( 0الساعة التي سجّ ل تَها في البند יז):
ه ّز كلّ دقيقتين تقري بًا األنبوب االختباري  Bح والي  20ه زّة (ال تسدّ األنبوب االختباري،
واحذر ألاّ ينسكب سائل منه).

لمعلوماتك :هَ ّز المستخلص يزيد من تع رّضه لألوكسجين الذي في اله واء.
כא.
כב.

כג.
כד.

ماص تين بِسعة  1ملل (أو  2ملل) :اكتب على إح داهما  ، Aوعلى الثانية . B
أشِ ر إلى ّ
الماص ة  1 ، Aملل من المستخلص الذي
ّ
بعد مرور  15دقيقة منذ الزمن  ، 0انقل ب واسطة
في األنبوب االختباري   Aإلى األنبوب االختباري  ، 15-Aوبعد ذلك احرص على سدّ األنبوب
االختباري  Aم رّة ثانية.
أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יח مع األنبوب االختباري  ، 15-Aواكتب في المكان
المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ  .
ه ّز األنبوب االختباري   Bح والي  20ه زّة.
الماص ة  ، Bانقل  1ملل من المستخلص الذي في األنبوب االختباري   Bإلى
ّ
 ب واسطةاألنبوب االختباري  .15-Bاحرص على ضخّ المستخلص من األنبوب االختباري  Bوليس
الرغوة التي تك وّنت فيه في أعقاب اله زّ.
/يتبع في صفحة /8
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أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יח مع األنبوب االختباري  ، 15-Bواكتب في المكان
المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ.
عليك االنتظار ح ّت ى تم ّر  25دقيقة منذ الزمن ( 0الساعة التي سجّ ل تَها في البند יז).
في الوقت المتب ّق ي ،استم ّر في ه ّز األنبوب االختباري  Bكلّ دقيقتين تقري بًا ح والي  20ه زّة.
الماص ة  1 ، Aملل من المستخلص الذي
ّ
بعد مرور  25دقيقة منذ الزمن  ، 0انقل ب واسطة
في األنبوب االختباري   Aإلى األنبوب االختباري .25-A
 أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יח مع األنبوب االختباري  ، 25-Aواكتب فيالمكان المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ.
الماص ة  ، Bانقل  1ملل من المستخلص الذي في األنبوب االختباري  Bإلى األنبوب
ّ
ب واسطة
االختباري .25-B
 أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יח مع األنبوب االختباري  ، 25-Bواكتب في املكاناملالئم في اجلدول  2عدد القطرات التي لزمت للحصول على لون مستقرّ.

أجب عن األسئلة .12-4
( 4درجات)  .4في التجربة التي أجريتَها (في القسم الثالث) يوجد متغيّران مستقلاّ ن .اذكرهما.
( 8درجات)  .5أ .انسخ الجدول  2إلى دفترك.
أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول.
(درجتان)		 بِ .
		 جـ .اذكر ثالثة عوامل ثابتة في التجربة.
( 4درجات)
 .6عليك أن تعرض نتائج التجربة بطريقة بيانية .المحور
		
			 سيكون الزمن الذي م ّر منذ بداية التجربة.
		 أ .ما هو نوع العرض البياني الذي يالئم نتائج التجربة -
( 5درجات)
				 رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.
		 ب .تحت تصرّفك ورقة ملمترية .اعرض عليها نتائج التجربة بطريقة بيانية.
( 8درجات)
x

في العرض البياني

/يتبع في صفحة /9
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ّعت عملية حدثت في المستخلص في األنبوبين
( 4درجات)  .7في التجربة التي أجريتَها ،تتب َ
		 االختباريين  .B ، Aفي هذه العملية هناك موا ّد متفاعلة (موا ّد أصلية) وموا ّد
		 ناتجة.
			 ما الذي فُحص بطريقة القياس التي استعملتَها -
			 تركيز الموا ّد المتفاعلة أم تركيز الموا ّد الناتجة؟ علّل إجابتك.
( 5درجات)  .8يمكن استنتاج استنتاجين من التجربة التي أجريتَها.
			 اعتمد على إجابتك عن السؤال "1ب" ،وعلى المعلومات التي في اإلطار 		
نص االستنتاجين.
		 "لمعلوماتك" في صفحة  ، 7واكتب ّ
( 3درجات)  .9أ .نفترض أنّه تحت تصرّفك محلول حامض أسكوربيك بتركيز  1ملغم/ملل.
ستحضر منحنى معايرة بواسطته.
ّ
				 اشرح كيف
		 ب .اشرح كيف يمكن االستعانة بمنحنى معايرة كهذا إليجاد تركيز مجهول
( 3درجات)
			 لحامض أسكوربيك في محلول ،والتعبير عن التركيز بوحدات ملغم/ملل.
			 بإمكانك في شرحك االستعانة بإضافة رسم توضيحي لمنحنى المعايرة
				 (ال حاجة لذكر قيَم).
نحضر سلطة خضروات بواسطة تقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة ،يوصى
( 4درجات)  .10عندما ّ
جدا من زمن تناول السلطة.
بالقيام بذلك قريبًا ًّ
		
		
اشرح كيف تدعم نتائج التجربة التي أجريتَها هذه التوصية.
			
( 4درجات)  .11في تجربة مشابهة للتجربة التي أجريتَها ،مألوا أنبوبًا اختباريًا بمستخلص حتّى
فوّهته ،وأبقوه مسدودًا لمدّ ة  25دقيقة .بعد ذلك فحصوا  1ملل من المستخلص.
		
ما هو الفرق المتوقّع بين نتيجة الفحص التي حُ صل عليها في هذا األنبوب
			
حصلت عليها في األنبوب االختباري  25-A؟
َ
االختباري ،والنتيجة التي
		
(ال حاجة لذكر قيَم ).علّل إجابتك.
			
/يتبع في صفحة /10
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( 4درجات)  .12حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cحيوي ألداء وظيفي سليم للخاليا في النباتات
وفي الحيوانات.
		
فسر لماذا ال يجب على الكثير من المخلوقات الحصول على حامض األسكوربيك
ّ
			
من مصدر خارجي ،بينما يجب على اإلنسان الحصول عليه في الغذاء.
		
اقرأ القطعة التي أمامك ،ثمّ أجب عن األسئلة .15-13
في خاليا الملفوف يوجد إنزيم يحفّز أكسدة حامض األسكوربيك.
مستخلصا ،يتحرّر من الخاليا اإلنزيم الذي يحفّز تفاعل حامض
ً
ونحضر منها
ّ
عندما نهرس أوراق الملفوف
األسكوربيك الذي في الخاليا مع األوكسجين الذي في الهواء.
يخطّ طون تجربة لفحص الفرضية:
ك ّلما كانت درجة حرارة مستخلص أوراق الملفوف أعلى (في المجال ،) 70o C - 40o C
كان تركيز حامض األسكوربيك في المستخلص أعلى.
( 5درجات)  .13اعتمد على المعلومات في القطعة التي قرأتَها ،واشرح األساس البيولوجي 		
للفرضية المعروضة فيها.
		
واحدا يُحفظ ثابتًا في التجربة التي يخطّ طونها ،واشرح لماذا من المهمّ
( 4درجات)  .14اختَر عام ً
ال ً
حفظه ثابتًا.
		
( 3درجات)  .15ما هو الضابط في التجربة التي يخطّ طونها؟

ِ
عرضت عليها
للممتحن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما الورقة الملمترية التي
س ّلم
َ
نتائج التجربة.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
מספר השאלון043008 :

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 5יחידות לימוד

בעיה 2

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2007
رقم النموذج043008 :

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 5وحدات تعليمية

املسألة 2
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
			
									
عالمة األداء
		
(السؤال )32
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך.
مشاهداتك وإجاباتك بقلم حبر
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
				 في الدفتر.
בעֵט במחברת.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!
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املسألة 2
في هذه المسألة ستفحص التغ ّي رات في تركيز حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cفي مستخلص من
أوراق الملفوف في شروط مختلفة.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .31-17عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر.
األول  -فحص ر ّد فعل الكاشف دي-كلوروفينول إندوفينول على حامض األسكوربيك
القسم ّ
مالحظة :في المسألة الح ًق ا س يُذكر اسم الكاشف باختصار  -إندوفينول.
على طاولتك محلول حامض أسكوربيك ،ومحلول للكاشف إندوفينول وماء مقطّ ر.
א .ب واسطة قلم للتأشير على الزجاج ،ر ّق م  3أنابيب اختبارية باألرقام . 3 ،2  ،1
ماص تين بِسعة  1ملل (أو  2ملل):
ב .أشِ ر إلى ّ
على إح داهما اكتب "ماء" ،وعلى الثانية "أسكوربيك".
الماص ة المشار إليها بِـ "ماء":
ّ
ג .استعمل
 إلى األنبوب االختباري  1أدخِ ل  1ملل ما ًء مقطّ رًا. إلى األنبوب االختباري  2أدخِ ل  0.5ملل ما ًء مقطّ رًا.الماص ة المشار إليها بِـ "أسكوربيك":
ّ
ד .استعمل
 إلى األنبوب االختباري  2أدخِ ل  0.5ملل حامض أسكوربيك. إلى األنبوب االختباري  3أدخِ ل  1ملل حامض أسكوربيك.ماص ة باستير ،ن ّق ط قطرة واحدة من محلول إندوفينول إلى األنبوب االختباري . 1
ה .ب واسطة ّ
لمعلوماتك :المادّة أندوفينول الذي لونها أزرق تتفاعل مع حامض األسكوربيك وينتج ناتج
عديم اللون.
		

/يتبع في صفحة /3
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اقرأ التعليمتين ו-ז بكاملهما ،قبل مواصلة العمل.
ו .إلى األنبوب االختباري  2ن ّق ط إندوفينول ،قطرة بعد قطرة مع ه ّز األنبوب االختباري ،وعدّ
القط رات ،ح ّت ى تحصل على لون أزرق فاتح مستق ّر  -يشبه قدر اإلمكان لون السائل في
األنبوب االختباري . 1
 عندما يبقى اللون مستق ّرًا (أي ال يختفي لمدّة نصف دقيقة تقري بًا من اله زّ) ،سجّ لقطرة.
عدد القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري :2
ז .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند ו مع األنبوب االختباري  ، 3وسجّ ل عدد القطرات:
قطرة.
ח.

اسكب السائل الذي في األنابيب االختبارية إلى وعاء النفايات.

أجب عن السؤالين .18-17
حضر الجدول  1في دفترك ،ولخّ ص فيه مجرى الفحوص التي أجريتَها
ّ
( 6درجات)  .17أ.
				 (البنود ג-ז) ونتائجها.
		 ب .صف العالقة بين تركيز حامض األسكوربيك وعدد قطرات اإلندوفينول التي
( 4درجات)
			 لزمت للحصول على لون أزرق فاتح مستقرّ.
أيضا في الفحص؟
( 4درجات)  .18لماذا كان من المهمّ شمل األنبوب االختباري ً 1
			 اشرح إجابتك.

/يتبع في صفحة /4
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القسم الثاني  -فحص ر ّد فعل نسيج الملفوف على اإلندوفينول
ט.

على طاولتك قسم من ورقة ملفوف.
ضع الورقة على طبق ،بحيث تكون جهتها المق ّع رة باتّجاه األعلى (انظر الرسم التوضيحي)،
وشخّ ص عرقها الرئيسي.
I

ّ
ﺧﻂ اﻟ َﻘ ْﻄﻊ

II
اﻟﻌﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

				

الرسم التوضيحي :ورقة ملفوف

י .اقطع الورقة إلى قطعتين ،وأشِ ر بقلم حبر :بِـ " "Iعلى إحدى القطعتين َو بِـ " "IIعلى
القطعة الثانية ،كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.
 ب واسطة ّسك ين ،اكشط في قطعة الورقة  IIالطبقة الخارجية من العرق الرئيسي،
بطول  1سم تقري بًا ،بحيث تنكشف طبقة خاليا داخلية أكثر.
		
יא .ن ّق ط قطرة واحدة من اإلندوفينول على عرق القطعة  ، Iون ّق ط قطرة واحدة من اإلندوفينول
على النسيج ال داخلي الذي انكشف في عرق القطعة .II
יב .شاهد لمدّة  5-3دقائق قط رات المادّة التي ن ّق ط تَها على العرق في كلّ واحدة من
القطعتين َ Iو .II
أجب عن السؤال .19
( 6درجات)  .19أ .صف نتائج المشاهدة في كلّ واحدة من القطعتين اللتين فحصتَهما.
فسر النتائج .استعِ ن في إجابتك بالمعلومات التي في اإلطار "لمعلوماتك"
		 بّ .
( 5درجات)
			 في صفحة .2
/يتبع في صفحة /5
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القسم الثالث  -تجربة :مقارنة التغ ّيرات في تركيز حامض األسكوربيك خالل الزمن في
مستخلصات من أوراق الملفوف  -مستخلص طازج ومستخلص مغلي
יג .سجّ ل "ماء" على أنبوب اختباري.
الماص ة المشار إليها بِـ "ماء" ،وانقل  1ملل ما ًء مقطّ رًا إلى األنبوب االختباري
ّ
 استعملأشرت إليه.
َ
		 الذي
أض ف إلى األنبوب االختباري قطرة واحدة من محلول إندوفينول.
ِ
יד .تحضير مستخلص من عروق أوراق الملفوف:
على طاولتك كيس فيه عروق من أوراق الملفوف.
 ضع العروق على طبق ،وب واسطة ّسك ين اقطعها إلى أجزاء صغيرة بحجم  3#3#3ملم
تقري بًا .ال حاجة للتدقيق والحرص على أن تكون أحجام األجزاء متطابقة.
 ب واسطة ملعقة كبيرة ،انقل جميع أجزاء العروق التي قطع تَها إلى جرن.أض ف نصف
 تحت تص رّفك أنبوب اختباري مشار إليه بِـ "ماء لتحضير مستخلص"ِ .حجم الماء تقري بًا إلى الجرن.
 اهرس أجزاء العروق ب واسطة المدقّة لمدّة دقيقة تقري بًا.أض ف إلى الجرن باقي الماء الذي في األنبوب االختباري ،واستم ّر في الهرس لمدّة
ِ
دقيقتين إضافيتين مع الضغط على المهروس.
		
 اكتب "مستخلص طازج" على أنبوب اختباري. أدخِ ل قم ًع ا إلى األنبوب االختباري ،وبطّ ن القمع بِشاش ( 8طبقات). انقل السائل وب واقي العروق من الجرن إلى القمع الذي في األنبوب االختباري"مستخلص طازج".
		
 انتظر ح ّت ى يترشّ ح معظم السائل إلى األنبوب االختباري عبر الشاش.-

اجمع أط راف الشاش ،واضغط ج ّي ًدا على الشاش كي تنتقل بق يّة المستخلص 		
إلى األنبوب االختباري.
سدّ األنبوب االختباري "مستخلص طازج" بس دادة مالئمة.

/يتبع في صفحة /6

-  -

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשס"ז ,מס'  ,043008בעיה 2

بيولوجيا عملي ،صيف  ،2007رقم  ،043008المسألة 2

أيض ا.
טו .اكتب على أنبوب اختباري "مستخلص مغلي" واكتب اسمك عليه ً
ماص ة سعتها  5ملل (أو  10ملل).
 اكتب "مستخلص" على ّ انقل ب واسطتها  4ملل من المستخلص الطازج إلى األنبوب االختباري "مستخلص مغلي". سدَ األنبوبين االختباريين.الممتح ن بغلي محتوى األنبوب
ِ
للممتح ن األنبوب االختباري "مستخلص مغلي" .سيقوم
ِ
טז .س لّم
االختباري لمدّة  5دقائق ،وبعد ذلك سيب رّد السائل الذي فيه ،ومن ثمّ يُعيده إليك.
في هذه األثناء انتقل إلى البندين יז-יח.
ماص تين وأنابيب اختبارية لم واصلة العمل:
حض ر ّ
ّ
יז.
ماص تين بِسعة  1ملل (أو  2ملل):
 أشِ ر إلى ّعلى إح داهما اكتب  ، Aوعلى الثانية . B
		
أشِ ر إلى  6أنابيب اختبارية في سلسلتين :السلسلة 25-A  ،15-A  ،0-A — A
السلسلة 25-B  ،15-B ،0-B — B
							
فحوصا بعد فترات زمنية مختلفة:
ً
في هذه األنابيب االختبارية ستُجري
		
في الزمن  ، 0بعد  15دقيقة ،بعد  25دقيقة منذ بداية التجربة.
		
طازجا ومهزوزًا،
مستخلصا
ً
في سلسلة األنابيب االختبارية  ، Aستفحص
		
ً
مغليا ومهزوزًا.
ً
وفي سلسلة األنابيب االختبارية  ، Bستفحص
		
مستخلصا ً
انتبه :خالل كلّ التجربة ،ستبقى جميع األنابيب االختبارية مفتوحة ،وسيكون المستخلص الذي
فيها مع ر ًّض ا لله واء.
الماص ة  ، Aانقل  1ملل من المستخلص الذي في األنبوب االختباري "مستخلص
ّ
יח .ب واسطة
طازج" إلى األنبوب االختباري . 0-A
 ه ذا هو الزمن ( 0ب داية التجربة). سجّ ل الساعةاستم ّر مباشر ًة في العمل ،حسب التعليمات في البنود יט-כג (بعد مرور  15دقيقة ستنتقل
إلى البند כד).
/يتبع في صفحة /7
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יט .فحص كمّ ية حامض األسكوربيك (معايرة) في  1ملل من مستخلص أوراق الملفوف:
ماص ة باستير ،ن ّق ط إندوفينول إلى األنبوب االختباري  0 -Aقطرة بعد قطرة ،مع ه ّز
ب واسطة ّ
األنبوب االختباري ،وعدّ القط رات ح ّت ى تحصل على لون أزرق فاتح مستق ّر  -يشبه قدر اإلمكان
لون السائل في األنبوب االختباري "ماء" .تجاهل ّ
تعك ر المستخلص.
 عندما يبقى اللون مستق ّرًا (أي ال يختفي لمدّة نصف دقيقة تقري بًا من اله زّ) ،اكتب عددقطرة.
القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري : 0-A
مالحظة :تجاهل أنّ اللون األزرق للمحاليل التي في األنابيب االختبارية التي عايرتَها سيصبح بعد
فترة زمنية أغمق.
כ .اكتب في المكان المالئم في الجدول  2الذي أمامك عدد قط رات اإلندوفينول التي ن ّق ط تَها إلى
األنبوب االختباري .0-A
الجدول :2

حجم اإلندوفينول الذي لزم للحصول على لون مستق ّر
(عدد القط رات)

الزمن          

منذ ب داية                     المعالجة

التجربة (دقائق)

 — Aمستخلص
طازج ومهزوز

 — Bمستخلص
مغلي ومهزوز

0

15
25

الممتح ن ،و ََض عْ ُه في حامل األنابيب االختبارية.
ِ
כא .خذ األنبوب االختباري "مستخلص مغلي" من
الماص ة  ، Bانقل  1ملل من األنبوب االختباري "مستخلص مغلي" إلى األنبوب
ّ
כב .ب واسطة
االختباري .0-B
 أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יט مع األنبوب االختباري  ،0-Bواكتب فيالمكان المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ.
/يتبع في صفحة /8
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الماص ة  ، Aانقل من األنبوب االختباري "مستخلص طازج"  1ملل إلى األنبوب
ّ
כג .ب واسطة
االختباري َ 15-Aو  1ملل إلى األنبوب االختباري .25-A
الماص ة  ، Bانقل من األنبوب االختباري "مستخلص مغلي"  1ملل من األنبوب
ّ
 ب واسطةاالختباري َ 15-Bو  1ملل إلى األنبوب االختباري .25-B
 أثناء الوقت المتب ّق ي ح ّت ى مرور  15دقيقة منذ الزمن ( 0الساعة التي سجّ ل تَها فيالبند יח) ه ّز كلّ دقيقتين تقري بًا  4األنابيب االختبارية ح والي  20ه زّة (ال تسدّ 		
األنابيب االختبارية واحذر ألاّ ينسكب سائل منها).
لمعلوماتك :ه ّز المستخلص يزيد من تع رّضه لألوكسجين الذي في اله واء.
כד.

כה.

כו.

כז.

بعد مرور  15دقيقة منذ الزمن  ، 0أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יט مع األنبوب
االختباري  ، 15-Aواكتب في المكان المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول
على لون مستق رّ  .
أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יט مع األنبوب االختباري  ، 15-Bواكتب في المكان
المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ.
 عليك االنتظار ح ّت ى تم ّر  25دقيقة منذ الزمن ( 0الساعة التي سجّ ل تَها في البند יח).في الوقت المتب ّق ي ،استمّ ر في ه ّز األنبوبين االختباريين َ 25-Aو  25-Bكلّ دقيقتين
تقري بًا ح والي  20ه زّة.
بعد مرور  25دقيقة منذ الزمن  ، 0أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יט مع األنبوب
االختباري  ، 25-Aواكتب في المكان المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول
على لون مستق رّ.
أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند יט مع األنبوب االختباري  ، 25-Bواكتب في المكان
المالئم في الجدول  2عدد القط رات التي لزمت للحصول على لون مستق رّ.
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أجب عن األسئلة .28-20
( 4درجات)  .20في التجربة التي أجريتَها (في القسم الثالث) يوجد متغيّران مستقلاّ ن .اذكرهما.
( 8درجات)  .21أ .انسخ الجدول  2إلى دفترك.
أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول.
		 بِ .
(درجتان)
		 جـ .اذكر ثالثة عوامل ثابتة في التجربة.
( 4درجات)
 .22عليك أن تعرض نتائج التجربة بطريقة بيانية .سيكون المحور
		
الزمن الذي م ّر منذ بداية التجربة.
		
أ .ما هو نوع العرض البياني الذي يالئم نتائج التجربة -
		
( 5درجات)
				 رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.
ب .تحت تصرّفك ورقة ملمترية ،اعرض عليها نتائج التجربة بطريقة بيانية.
		
( 8درجات)
x

في العرض البياني

ّعت عملية حدثت في المستخلص في سلسلتَي
( 4درجات)  .23في التجربة التي أجريتَها ،تتب َ
		 األنابيب االختبارية .B ، A
			 في هذه العملية هناك موا ّد متفاعلة (موا ّد أصلية) وموا ّد ناتجة.
			 ما الذي فُحص بطريقة القياس التي استعملتَها -
			 تركيز الموا ّد المتفاعلة أم تركيز الموا ّد الناتجة؟ علّل إجابتك.
لمعلوماتك :في مستخلص أوراق الملفوف يوجد إنزيم يحفّز عمليه أكسدة حامض األسكوربيك.
		
حصلت عليها في األنابيب االختبارية . 25-A  ،15-A  ،0-A
َ
فسر النتائج التي
( 5درجات) ّ .24
استعِ ن في تفسيرك بإجابتك عن السؤال "17ب" ،وبالمعلومات التي في اإلطارين
		
		 "لمعلوماتك" في صفحة  8وفي هذه الصفحة.

/يتبع في صفحة /10
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حصلت عليها في األنبوب
َ
( 4درجات)  .25اقترح تفسيرًا ممكنًا للفرق بين النتائج التي
حصلت عليها في األنبوب االختباري . 25-B
َ
االختباري  25-Aوالنتائج التي
			
( 3درجات)  .26أ .نفترض أنّه تحت تصرّفك محلول حامض أسكوربيك بتركيز  1ملغم/ملل.
ستحضر منحنى معايرة بواسطته.
ّ
				 اشرح كيف
		 ب .اشرح كيف يمكن االستعانة بمنحنى معايرة كهذا إليجاد تركيز مجهول
( 3درجات)
			 لحامض أسكوربيك في محلول ،والتعبير عن التركيز بوحدات ملغم/ملل.
				 بإمكانك في شرحك االستعانة بإضافة رسم توضيحي لمنحنى المعايرة
				 (ال حاجة لذكر قيَم).
نحضر سلطة خضروات بواسطة تقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة ،يوصى
( 4درجات)  .27عندما ّ
جدا من زمن تناول السلطة.
بالقيام بذلك قريبًا ًّ
		
اشرح كيف تدعم نتائج التجربة التي أجريتَها هذه التوصية.
			
( 4درجات)  .28حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cحيوي ألداء وظيفي سليم للخاليا في النباتات
وفي الحيوانات.
		
فسر لماذا ال يجب على الكثير من المخلوقات الحصول على حامض األسكوربيك
ّ
			
من مصدر خارجي ،بينما يجب على اإلنسان الحصول عليه في الغذاء.
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اقرأ القطعة التي أمامك ،ثمّ أجب عن األسئلة .31-29
في خاليا الملفوف يوجد إنزيم يحفّز أكسدة حامض األسكوربيك.
مستخلصا ،يتحرّر من الخاليا اإلنزيم الذي يحفّز تفاعل حامض
ً
ونحضر منها
ّ
عندما نهرس أوراق الملفوف
األسكوربيك الذي في الخاليا مع األوكسجين الذي في الهواء.
يخطّ طون تجربة لفحص الفرضية:
ك ّلما كانت درجة  pHمستخلص أوراق الملفوف ّ
أقل( ،في المجال بين َ 6و  ،)2كان تركيز
حامض األسكوربيك في المستخلص أعلى.
( 5درجات)  .29اعتمد على المعلومات في القطعة التي قرأتَها ،واشرح األساس البيولوجي 		
للفرضية المعروضة فيها.
		
واحدا يُحفظ ثابتًا في التجربة التي يخطّ طونها ،واشرح لماذا من المهمّ
( 4درجات)  .30اختَر عام ً
ال ً
حفظه ثابتًا.
		
( 3درجات)  .31ما هو الضابط في التجربة التي يخطّ طونها؟

ِ
عرضت عليها
للممتحن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما الورقة الملمترية التي
س ّلم
َ
نتائج التجربة.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
מספר השאלון043008 :

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 5יחידות לימוד

בעיה 3

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2007
رقم النموذج043008 :

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 5وحدات تعليمية

املسألة 3
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
		
									
عالمة األداء
		
(السؤال )48
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך.
مشاهداتك وإجاباتك بقلم
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
حبر في الدفتر ،إلاّ إذا ُطلب منك العمل
בעֵט במחברת ,אלא אם כן התבקשת
باحلاسوب.
לעבוד במחשב.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
 .4موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ملحق
 .4חומר עזר מותר בשימוש :נספח הוראות
לעבודה בגיליון אלקטרוני						.تعليمات للعمل بالصحيفة اإللكترونية.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!
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املسألة 3

في هذه المسألة ستفحص التغ ّي رات في كمّ ية حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cفي مستخلص
من أوراق الملفوف في شروط مختلفة.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .47-33عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر ،إلاّ إذا ُط لب منك العمل بالحاسوب.
كم ية
األول  -تجربة :تأثير المدّة الزمنية
القسم ّ
للتعرض لألوكسجين ،على ّ
ّ
حامض األسكوربيك في مستخلص من أوراق الملفوف
א.

تحضير مستخلص من عروق أوراق الملفوف:
على طاولتك كيس فيه عروق من أوراق الملفوف.
 ضع العروق على طبق ،وب واسطة ّسك ين اقطعها إلى أجزاء صغيرة بحجم  3#3#3ملم
تقري بًا .ال حاجة للتدقيق والحرص على أن تكون أحجام األجزاء متطابقة.
 ب واسطة ملعقة كبيرة ،انقل جميع أجزاء العروق التي قطعتها إلى جرن.ماص ة سعتها  5ملل (أو  10ملل) ،وانقل ب واسطتها  4ملل ما ًء مقطّ رًا
 اكتب "ماء" على ّإلى الجرن.
 اهرس أجزاء العروق ب واسطة المدقّة لمدّة دقيقة تقري بًا.أض ف إلى الجرن  4ملل ما ًء مقطّ رًا أخرى ،واستم ّر في الهرس لمدّة دقيقتين إضافيتين مع
ِ
الضغط على المهروس.
 ب واسطة قلم للتأشير على الزجاج ،اكتب "مستخلص" على أنبوب اختباري. أدخِ ل قم ًع ا إلى األنبوب االختباري ،وبطّ ن القمع بِشاش ( 8طبقات). انقل السائل وب واقي العروق من الجرن إلى القمع الذي في األنبوب االختباري "مستخلص". انتظر ح ّت ى يترشّ ح معظم السائل إلى األنبوب االختباري عبر الشاش. اجمع أط راف الشاش ،واضغط ج ّي ًدا على الشاش كي تنتقل بق يّة المستخلص إلىاألنبوب االختباري.
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اكتب "ماء" على أنبوب اختباري.
الماصة المشار إليها بِـ "ماء" ،وانقل  1ملل ما ًء مقطّ رًا إلى هذا األنبوب االختباري.
ّ
 استعمل		
ماصة باستير ،نقِّط إلى األنبوب االختباري قطرة واحدة من الكاشف
 بواسطة ّدي-كلوروفينول إندوفينول.
مالحظة :في المسألة الحقًا سيُذكر اسم الكاشف باختصار  -إندوفينول.

لمعلوماتك:
* املادّة إندوفينول التي لونها أزرق ،تتفاعل مع حامض األسكوربيك وينتج ناجت عدمي اللون.
* ك لّما كانت كمّ ية حامض األسكوربيك في الع يّنة أصغر ،لزم عدد قط رات أقلّ من اإلندوفينول
		 للحصول على لون أزرق فاحت مستق رّ.
ג .أشِ ر إلى أنبوبني اختباريني باإلشارتني. 10 ،0 :
ماص ة سعتها  1ملل ،وانقل ب واسطتها  1ملل من املستخلص إلى
ד .اكتب "مستخلص" على ّ
األنبوب االختباري . 0
ה .فحص كمّ ية حامض األسكوربيك (معايرة) في  1ملل مستخلص من أوراق الملفوف:
ماص ة باستير ،ن ّق ط إندوفينول إلى األنبوب االختباري  0قطرة بعد قطرة ،مع ه ّز األنبوب
ب واسطة ّ
االختباري ،وعدّ القط رات ح ّت ى تحصل على لون أزرق فاتح مستق ّر  -يشبه قدر اإلمكان لون
السائل في األنبوب االختباري "ماء" .تجاهل ّ
تعك ر المستخلص.
 عندما يبقى اللون مستق ّرًا (أي ال يختفي لمدّة نصف دقيقة تقري بًا من اله زّ) ،اكتب عددقطرة.
القط رات التي ن ّق ط تَها إلى األنبوب االختباري : 0
مالحظة :تجاهل أنّ اللون األزرق للمحاليل التي في األنابيب االختبارية التي عايرتَها سيصبح بعد
فترة زمنية أغمق.
 ه ذا هو الزمن ( 0ب داية التجربة).ו .سجّ ل الساعة:
ז .ه ّز األنبوب االختباري "مستخلص" ملدّة  10دقائق (ال تسدّ األنبوب االختباري ،واحذر ألاّ
ينسكب سائل منه).
ملعلوماتك :ه ّز املستخلص يزيد من تع رّضه لألوكسجني الذي في اله واء.
/يتبع في صفحة /4
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خالل اله زّ ،اقرأ األسئلة .35-33
ח .بعد مرور  10دقائق منذ الزمن ( 0الساعة التي سجّ ل تَها في البند ו) ،انقل  1ملل من
املستخلص إلى األنبوب االختباري . 10
ט .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند ה مع األنبوب االختباري  ، 10واكتب عدد
قطرة.
القط رات:
أجب عن األسئلة .35-33
( 5درجات)  .33لماذا كان من المهمّ شَ مْ ل األنبوب االختباري "ماء" في الفحص؟ اشرح إجابتك.
( 6درجات)  .34أ .لخّ ص مجرى التجربة ونتائجها (البنود ה-ט).
ب .ماذا كان التغيّر في كمّ ية حامض األسكوربيك في األنبوب االختباري
		
( 5درجات)
			 "مستخلص" خالل الهزّ؟ (ال حاجة لذكر قيَم).
				 اعتمد في إجابتك على نتائج التجربة التي أجريتَها وعلى المعلومات التي
في اإلطار األوّل "لمعلوماتك" الذي في صفحة .3
				
( 8درجات)  .35في تجربة مشابهة للتجربة التي أجريتَها ،أضافوا أنبوبًا اختباريًا ضابطً ا.
يهز .وُجد أنّ كمّ ية
ً
حوى األنبوب االختباري
			
مستخلصا ،لكنّه كان مسدو ًدا ولم ّ
حامض األسكوربيك في هذا األنبوب االختباري بقيت تقريبًا بدون تغيّر لمدّ ة
		
 10دقائق.
			
المكتشف وبالمعلومة التي في اإلطار الثاني "لمعلوماتك" الذي في
َ
استعِ ن بهذا
			
وفسر نتائج التجربة التي أجريتَها.
صفحة ّ ،3
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كم ية حامض األسكوربيك في
القسم الثاني  -تحليل نتائج تجربةُ ،ف حصت فيها ّ
مستخلصات من أوراق ملفوف مكثت في درجات ح رارة مختلفة
سبق التجربة تحضير منحنى معايرة لفحص كمّ ية حامض األسكوربيك.

		

في هذا القسم ستعمل بواسطة الصحيفة اإللكترونية.
كم ية حامض األسكوربيك:
 .Iتحضير منحنى معايرة لفحص ّ
 أدخل وا إلى ّكل واحد من  5أنابيب اختبارية محلو ًال من حامض األسكوربيك تركيزه
وماء ّ
المسج لة في الجدول .1
مقط ًرا ،حسب األحجام
		
ّ
 0.04ملغم/ملل ً
 إلى األنبوب االختباري  1الذي حوى ما ًء مقطّ رًا فقط ،أضاف وا محلول إندوفينول وحصل واعلى لون أزرق فاتح مستق رّ.
 إلى كلّ واحد من األنابيب االختبارية األخرى ) ،(5-2أضاف وا تدريج يًا محلول إندوفينولح ّت ى حصل وا على لون مستق ّر يشبه اللون الذي في األنبوب االختباري . 1
أعادوا إج راء الفحص  3م رّات.
مفص ل في
الحجم المتوسّ ط لمحلول اإلندوفينول الذي أُضيف إلى كلّ أنبوب اختباري ّ
الجدول . 1
المعطيات التي في الجدول أُدخلت في الحاسوب من أجلك ،والستعمالها ،اعمل حسب
التعليمات التالية:
א .اشحن برنامج الصحيفة اإللكترونية . Excel
انتبه :تحت تص رّفك ملحق تعليمات للعمل بالصحيفة اإللكترونية .بإمكانك
		
االستعانة به أثناء عملك.
ב .افتح الملف  ،Tables3الذي فيه جدوالن (الجدول  ، 1الجدول .)2
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انتقل إلى الجدول  . 1أدخِ ل في الحاسوب في الخاليا المالئمة حسب الجدول الذي 		
في الصفحة التالية :عن وان الجدول وعناوين األعمدة والمالحظة المسجّ لة في السطر ، 9
تحت الجدول.

أجب عن السؤالين .37-36
(درجتان)  .36أ .على شاشة الحاسوب  -في العمود  Dالذي في الجدول  - 1احسب كمّ ية
			 حامض األسكوربيك (بالملغرامات) التي أُدخلت إلى كلّ واحد من األنابيب
			 االختبارية.
				 طريقة الحساب:
كمّ ية
حامض األسكوربيك
(ملغم)

		
(درجتان)
ד.

=

حجم محلول
حامض األسكوربيك
(ملل)

ب .انسخ معادلة الخلية

D7

#

تركيز المحلول األصلي
لحامض األسكوربيك
(ملغم/ملل)

من الجدول  1إلى دفترك.

أض ف إلى عن وان الجدول  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ِ
مثالً :حامل هوية رقم  034567123يضيف إلى عنوان اجلدول األرقام
للملف . Tables3
ّ
الرقم االسم اجلديد
امللف باسمه اجلديد في القرص.
احفظ ّ

 . 67123سيكون هذا

/يتبع في صفحة /7
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( 4درجات)  .37أ .اعرض بعرض بياني مالئم (على شاشة الحاسوب) العالقة بين كمّ ية حامض
			 األسكوربيك والحجم المتوسّ ط لإلندوفينول الذي لزم للحصول على لون
			 مستقرّ.
حضرتَه.
ب .اكتب عنوانًا مالئمً ا للعرض البياني الذي ّ
(درجة واحدة)
أضف إلى عنوان العرض البياني  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ِ
				
الملف ،بما في ذلك العرض البياني ،من جديد في القرص.
ّ
				 احفظ
جـ .غَ يِّر تصميم (עיצוב) المحورين حسب التعليمات التي أمامك:
(درجة واحدة)
				 اختَر المحور  .xاختَر من القائمة (תפריט) تصميم (עיצוב) /محور مختار
		 (ציר נבחר)/مسطرة محور القيَم ( xסרגל ציר ערכים .) x
		
				 غَ يِّر الوحدة الرئيسية (היחידה הראשית) لِـ /0.01موافق (אישור).
				 اختَر المحور  . yاختَر من القائمة تصميم/محور مختار /مسطرة 		
			 محور القيَم  .yغَ يِّر الوحدة الرئيسية لِـ /0.2موافق.
أضف خطوط شبكة رئيسية (קווי רשת ראשיים) للمحور  xوللمحور : y
دِ .
		
(درجتان)
				 اختَر التخطيط كلّه .اختَر من القائمة تخطيط (תרשים) /إمكانيات 		
			 التخطيط (אפשרויות תרשים).
أضف خطوط شبكة رئيسية في المحور  xوفي المحور . y
ِ
				
				  -غيّر كِ ب َر العرض البياني بحيث تستطيع أن تقرأ بوضوح القيَم التي على
				 المحورين.
الملف في القرص من جديد.
ّ
				  -احفظ
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.II

كمية حامض األسكوربيك في مستخلصات من أوراق ملفوف
تحليل نتائج تجربة :فحص ّ
مكثت في درجات حرارة مختلفة
مجرى التجربة:
ّ
مستخلص ا من عروق أوراق الملفوف.
حض روا
ً
 نقل وا إلى ّحجم ا متساو ًي ا من مستخلص طازج.
كل واحد من  7أنابيب اختبارية
ً
ُأدخل ّ
كل واحد من األنابيب االختبارية إلى حوض ماء بدرجة ح رارة مختلفة ،كما هو
مفص ل في الجدول  ،2وه ّزوه بصورة مشابهة لله ّز الذي أجري َت ه لألنبوب االختباري
ّ
"مستخلص" في القسم األ ّول من المسألة.
 بعد مكوث  30دقيقة في الحوض ،أخرج وا من ّكل أنبوب اختباري ع ّي نة حجمها  1ملل.
ُف حص في ّ
كل ع ّي نة حجم محلول اإلندوفينول الذي لزم للحصول على لون مستق ّر،
وس ّج ل في الجدول . 2
ُ
أعادوا تنفيذ التجربة  3م ّرات.

ה.

انتقل إلى الجدول ( 2السطر  43في الصحيفة اإللكترونية) .أدخِ ل في الحاسوب في الخاليا
المالئمة عناوين أعمدة ه ذا الجدول ،حسب الجدول الذي أمامك:

/يتبع في صفحة /9
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أجب عن األسئلة .47-38
(درجتان)  .38أ .على شاشة الحاسوب  -احسب في العمود  ، Eالحجم المتوسّ ط لمحلول
			 اإلندوفينول الذي لزم للحصول على لون مستق ّر في العيّنات من كلّ واحدة
			 من درجات الحرارة.
				  -اكتب عنوانًا مالئمً ا للعمود .E
الملف من جديد.
ّ
أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول ،واحفظ
بِ .
(درجة واحدة)
جـ .أحد التفسيرات للفروق في نتائج إعادات التجربة هو عدم الدقّة المرتبط
		
( 5درجات)
			 بمجرى العمل.
يفسر هذه الفروق.
ال إضافيًا يمكن أن ّ
				 اقترح عام ً
حضرتَه في السؤال  ،37جد الكمّ ية 		
( 5درجات)  .39أ .بواسطة منحنى المعايرة الذي ّ
			 المتوسّ طة لحامض األسكوربيك (ملغم) في العيّنات التي أُخذت في
ّ
كل واحدة من درجات الحرارة التي في التجربة.
				
حضرتَها ،أو بمعادلة
				 مالحظة :بإمكانك االستعانة بخطوط الشبكة التي ّ
ّ
خط التوجّ ه (משוואת קו מגמה).
			
				  -اكتب القيَم المالئمة في العمود .F
أضف عنوانًا مالئمً ا للعمود .F
بِ .
(درجة واحدة)
 .40عليك أن تعرض بطريقة بيانية العالقة بين درجة الحرارة التي مكث فيها 		
		
المستخلص وكمّ ية حامض األسكوريبك في العيّنة التي أُخذت من المستخلص.
		
أ .ما هو نوع العرض البياني الذي يالئم ذلك -
		
( 4درجات)
				 رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.
ب .اعرض (على شاشة الحاسوب) العرض البياني لنتائج التجربة.
		
( 4درجات)
مالحظة :لتحضير عرض بياني يعتمد على عمودين غير متجاورين في الجدول ،اعمل بالطريقة التالية:
أشِ ر إلى أحد العمودين ،اضغط على المفتاح  ، Ctrlوعندما يكون المفتاح  Ctrlمضغوطً ا أشِ ر إلى
العمود الثاني.
ו.

أضف إلى عنوان الجدول وإلى عنوان العرض البياني  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ِ
الملف في القرص من جديد.
ّ
احفظ
/يتبع في صفحة /10
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( 6درجات)  .41صف العالقة بين درجة الحرارة التي مكث فيها المستخلص وكمّ ية حامض
األسكوربيك في العيّنة التي أُخذت من المستخلص.
		
في خاليا الملفوف يوجد إنزيم يحف ّز أكسدة حامض األسكوربيك.
مستخلصا منها ،يتحرّر من الخاليا اإلنزيم الذي يحفّز
ً
ونحضر
ّ
عندما نهرس أوراق الملفوف
تفاعل حامض األسكوربيك الذي في الخاليا مع األوكسجين الذي في الهواء.
( 4درجات)  .42في التجربة الموصوفة في الجدول  ، 2فُحصت عملية إنزيمية فيها موا ّد متفاعلة
(موا ّد أصلية) وموا ّد ناتجة.
		
ماذا فُحص بطريقة القياس الموصوفة في هذه التجربة -
			
كمّ ية الموا ّد المتفاعلة أم كمّ ية المواد الناتجة؟ علّل إجابتك.
			
( 7درجات)  .43هل نتائج التجربة المعروضة في الجدول  2تدلّ على أنّ العملية محفَّزة بواسطة
إنزيم؟ علّل إجابتك.
		
( 4درجات)  .44حامض األسكوربيك (ڤيتامين  )Cحيوي ألداء وظيفي سليم للخاليا في		
النباتات وفي الحيوانات.
		
فسر لماذا ال يجب على الكثير من المخلوقات الحصول على حامض األسكوربيك
ّ
			
من مصدر خارجي ،بينما يجب على اإلنسان الحصول عليه في الغذاء.
		

/يتبع في صفحة /11
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فُحصت في تجربة معيّنة الفرضية:
ك ّلما كانت درجة  pHالمستخلص من أوراق الملفوف ّ
أقل( ،في المجال بين َ 6و  ،)2كانت
كمية حامض األسكوربيك في المستخلص أعلى.
ّ
( 6درجات)  .45اشرح األساسي البيولوجي لهذه الفرضية.
يخطّ طون تجربة لفحص هذه الفرضية.
(درجتان)  .46أ .اذكر ثالثة عوامل من المهمّ حفظها ثابتة في التجربة التي يخطّ طونها.
ب .اختر أحد العوامل التي ذكرتَها ،واشرح لماذا من المهمّ حفظه ثابتًا.
		
( 4درجات)  .47ما هو الضابط في التجربة التي يخطّ طونها؟
عند إنهاء عملك:
ّ
احفظ من جديد
الملف  Tables3باالسم الذي يشمل  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ّ
الملف يشمل:
 افحص ّأنالجدول  1وعرضه البياني،
والجدول  2وعرضه البياني.
 اطبع:الجدول  1وعرضه البياني،
والجدول  2وعرضه البياني.
 افحص المطبوعات. اكتب بقلم حبر رقم هويتك الكامل على القرص.ِ
للممتحن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما مطبوعات المل ّفات والقرص.
س ّلم

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
מספר השאלון043008 :

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 5יחידות לימוד

בעיה 4

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2007
رقم النموذج043008 :

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 5وحدات تعليمية

املسألة 4
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
			
									
عالمة األداء
		
(السؤال )64
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך.
مشاهداتك وإجاباتك بقلم حبر
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
				 في الدفتر.
בעֵט במחברת.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
		 .4موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :آلة حاسبة.
 .4חומר עזר מותר בשימוש  :מחשבון.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!
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املسألة 4

في هذه المسألة ستتت بّع عملية تحدث في خاليا جذر الجزر.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .63-49عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر.
األول  -تت ّب ع عملية تحليل "ماء األوكسجين" ( )H2O2في الجزر
القسم ّ
		
ناتجا عملية التحليل هما ماء وغاز األوكسجين.
א .على طاولتك قطعة جزر داخل كيس مغلق مشار إليه بِـ :القسم األوّل.
قش ر قطعة الجزر ،و ََض عْ ها في طبق ،واقطعها طول يًا إلى قسمين.
ِّ
استم ّر في قطع القسمين ح ّت ى تحصل على ح والي  30قطعة صغيرة( .ال حاجة
		
للحرص على أن تكون القطع متساوية الحجم).
 انقل قطع الجزر إلى كأس.ماصة سعتها  5ملل.
ב .بواسطة قلم للتأشير على الزجاج .اكتب "ماء" على ّ
أضف  5ملل ما ًء مقطّ رًا إلى قطع الجزر التي في الكأس.
الماصةِ ،
ّ
 بواسطة ه ّز قطع الجزر داخل السائل الذي في الكأس لمدّ ة دقيقة واحدة.ג .رقّم  3أنابيب اختبارية باألرقام . 3-1
 أدخِ ل قمعًا إلى األنبوب االختباري  ،1وبطّ ن القمع بورق ترشيح .اسكب السائل الذيفي الكأس إلى القمع .إذا سقطت قطع جزر إلى القمع ،أعِ دها إلى الكأس بعد االنتهاء
من الترشيح.
		
ونشف القمع بورقة تنشيف.
 ار ِم ورقة الترشيح إلى وعاء النفاياتِّ ،انقل إلى األنبوب االختباري  2ح والي نصف كمّ ية السائل الذي في األنبوب االختباري 1
ד.
(ال حاجة للتدقيق).
ملمتح ن بغلي
للممتح ن .يقوم ا ِ
ِ
 اكتب اسمك على األنبوب االختباري  ، 2وس لّمهالسائل الذي في األنبوب االختباري ملدّة  5دقائق.
ה .عليك شطف قطع اجلزر:
من الوعاء املشار إليه بِـ "ماء حنفية للشط ف" ،انقل ما ًء إلى الكأس التي فيها اجلزر،
وامألها ح ّت ى نصفها .ه ّز بخ ّف ة قطع اجلزر داخل السائل الذي في الكأس.
ضع مصفاة على وعاء النفايات ،واسكب فيها جميع قطع اجلزر والسائل من الكأس.
استعِ ن مبلعقة كبيرة إذا دعت احلاجة.
املاء املتب ّق ي في الوعاء املشار إليه بِـ "ماء حنفية للشط ف" ،اسكبه ببطء على قطع اجلزر
التي في املصفاة.
/يتبع في صفحة /3
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ו.

ז.
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عليك نقع قطع اجلزر في املاء:
وأض ف إليها  5ملل ما ًء مقطّ رًا.
 أعِ د قطع اجلزر إلى الكأسِ ، ه ّز الكأس بلطف ملدّة دقيقة واحدة.أدخِ ل القمع إلى األنبوب االختباري  ، 3وبطّ ن القمع بورق ترشيح .اسكب السائل الذي في
الكأس إلى القمع.
ملمتح ن األنبوب االختباري  2الذي فيه السائل املغلي.
 -خذ من ا ِ

ח .فحص التفاعل مع ماء األوكسجني:
رقّم  3زجاجات حاملة باألرقام  ،3-1و ََض عْ ها على قطعة ورقة غامقة اللون.
ماص ات باستير باألرقام .3-1
رقّم ّ 3
ماص ة باستير  ، 1ن ّق ط قطرة واحدة من األنبوب االختباري  1على الزجاجة
ب واسطة ّ
احلاملة .1
		
ملاص ة  2واألنبوب االختباري  2والزجاجة احلاملة ، 2
أعِ د تنفيذ هذه العملية مع ا ّ
ملاص ة  3واألنبوب االختباري  3والزجاجة احلاملة .3
وكذلك مع ا ّ
		
وأض ف ب واسطتها قطرتني من ماء
ماص ة باستير أخرى "ماء أوكسجني"ِ ،
اكتب على ّ
األوكسجني إلى ّ
كل واحدة من القط رات التي على الزجاجات احلاملة .3-1
احذر :يجب االمتناع عن مالمسة ماء األوكسجني لأليدي وللمالبس.
شاهِ د القط رات التي على كل واحدة من الزجاجات احلاملة ملدّة دقيقة  -دقيقتني.
أض ف قطرة واحدة من ماء
أي واحدة من الزجاجات احلاملةِ ،
إذا لم يحدث تفاعل في ّ
		
األوكسجني إلى القط رات التي على ّ
كل واحدة من الزجاجات احلاملة.
ט .أكمِ ل في اجلدول الذي أمامك نتائج فحص التفاعل مع ماء األوكسجني.
املعاجلة التي أُجريت لقطع اجلزر ولسائل النقع
ه ّز   — Iجزر غلي
رقم
الزجاجة في  5ملل سائل
النقع
احلاملة ماء ملدّة
دقيقة واحدة

شطف اجلزر ه ّز  — IIجزر إضافة ماء
بِـ  500ملل في  5ملل أوكسجني
ماء ملدّة
ماء
دقيقة واحدة

1

+

-

-

-

+

2

+

+

-

-

+

3

+

-

+

+

+

تفاعل مع
ماء
األوكسجني

/يتبع في صفحة /4
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أجب عن األسئلة .52-49
( 6درجات)  .49انسخ إلى دفترك من الجدول أرقام الزجاجات الحاملة ،ونتائج فحص التفاعل مع ماء
األوكسجين في كلّ واحدة منها.
		
حصلت عليها في الزجاجتين الحاملتين . 2 ،1
َ
( 4درجات)  .50اقترح تفسيرًا ممكنًا للنتائج التي
حصلت عليها في الزجاجة الحاملة 3
َ
( 4درجات)  .51اقترح تفسيرًا ممكنًا للفرق في النتيجة التي
حصلت عليها في الزجاجة الحاملة .1
َ
والنتيجة التي
		
اعتمد في تفسيرك على المعالجات التي أجريتَها (المسجّ لة في الجدول).
			
י.

ضع زجاجة حاملة نظيفة على ورقة غامقة اللون.
انقل قطعة صغيرة من اجلزر من القمع أو من الكأس إلى الزجاجة احلاملة ،ون ّق ط على
اجلزر  6-5قط رات ماء أوكسجني .شاهِ د العملية التي حتدث ملدّة دقيقة  -دقيقتني.

( 4درجات)  .52أ .صف نتائج هذا الفحص (البند י).
حصلت عليها في المعالجات المختلفة (الجدول الذي
َ
تمعّن في النتائج التي
			
في صفحة  3والبند י):
			
ب .أيّة نتيجة تدلّ على أنّ ماء األوكسجين يدخل إلى خاليا الجزر؟ علّل.
( 3درجات)
أيضا
جـ .أيّة نتيجة تدلّ على أنّ تحليل ماء األوكسجين يمكن أن يحدث ً
( 3درجات)
				 في سائل ال يحوي خاليا جزر كاملة؟ علّل.
				
יא .انقل قطع اجلزر وجميع األنابيب االختبارية والزجاجات احلاملة التي استعمل تَها إلى وعاء
النفايات.
احذر من مالمسة ماء األوكسجني.

/يتبع في صفحة /5
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القسم الثاني  -تجربة :تأثير تركيز مستخلص من خاليا الجزر على وتيرة تحليل
ماء األوكسجين
יב.

حتضير مستخلص من خاليا اجلزر
حتت تص رّفك ثمرة جزر.
ب واسطة مبشرة ،ابشر ح والي نصف ثمرة الجزر فوق طبق ،وانقل إلى كأس ملعقة
كبيرة مليئة لكن غير مضغوطة من الجزر المبشور.
وأض ف ب واسطته  120ملل ما ًء مقطّ رًا إلى الجزر المبشور
اكتب "ماء" على أنبوب مدرّجِ ،
الذي في الكأس .اخلط الجزر المبشور والماء ب واسطة ملعقة كبيرة.
اكتب "مستخلص" على قنينة.
أدخِ ل قم ًع ا إلى القنينة ،وبطّ ن القمع بقطعة بِشاش ( 8طبقات).
اسكب السائل والجزر المبشور من الكأس إلى القمع ،وانتظر ح ّت ى يترشّ ح معظم
السائل إلى القنينة.
اجمع أط راف الشاش ،واضغط على الشاش ،ح ّت ى ينتقل باقي المستخلص إلى القنينة.
ار ِم الشاش مع الجزر المبشور والمعصور إلى وعاء النفايات.
-

יג .حتضير محاليل مخ ّف فة من املستخلص
حتت تص رّفك  4كؤوس مرقّمة باألرقام . 4-1
ماص ة سعتها  10ملل.
اكتب "مستخلص" على ّ
ومستخلص ا ،حسب التفصيل في الجدول
ً
انقل إلى كلّ واحدة من الكؤوس ما ًء مقطّ رًا
الذي أمامك.
		
رقم
الكأس
1
2
3
4

-

حجم الماء المقطّ ر
(ملل)
15
24

28.5
30

حجم مستخلص
الجزر (ملل)
15
6

1.5
0

اخلط محتوى كلّ واحدة من الكؤوس ب واسطة ه ّز خفيف.
/يتبع في صفحة /6
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مجموعات التجربة
ستستعمل في التجربة  4مجموعاتّ ،
كل واحدة منها َّ
مرك بة من األقسام التالية:
مط اطية مغروسة فيها إبرة محقنة ،أنبوبة ّ
أنبوب اختباري ،س دادة ّ
ماص ة (انظر الرسم
مط اطيةّ ،
التوضيحي).
ّ
ﺧﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ

الرسم التوضيحي :مجموعة تجربة
יד.

رقّم
-

4

أنابيب اختبارية باألرقام .4-1
ماص ة باستير املشار إليها بِـ "ماء أوكسجني" ،أدخِ ل  6قط رات من ماء األوكسجني
ب واسطة ّ
إلى كلّ واحد من األنابيب االختبارية.

في البنود טו-כ عليك العمل حسب جدول زمني .اق رأ جميع التعليمات قبل البدء بالعمل.
טו .ضع ورقة تنشيف على الطاولة ،المتصاص فائض السائل الذي سينسكب من األنابيب
االختبارية.
اسكب السائل من الكأس  4إلى األنبوب االختباري  ، 4وامأله متا ًم ا.
سدّ األنبوب االختباري ،و ََض عْ ُه على الطاولة كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.
ملاص ة.
ال من السائل الذي في األنبوب االختباري قد م ّر إلى ا ّ
تأكّ د بأنّ قلي ً
كنت ال ترى
ملاص ة ،أحكم إغالق الس دادة أكثر .إذا َ
خط السائل في ا ّ
كنت ال ترى ّ
إذا َ
ّ
ال من السائل الذي في
أض ف قلي ً
أيض ا بعد هذه العملية ،افتح الس دادةِ ،
خط السائل ً
الكأس  4إلى األنبوب االختباري ،وسدَّ ه م رّة ثانية.
טז .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند טו مع األنبوب االختباري  3والكأس  ، 3ومع األنبوب
االختباري  2والكأس  ،2ومع األنبوب االختباري  1والكأس . 1
ملاص ات قد أُدخلت ج يّدًا
تأكّ د أنّ كلّ أربعة األنابيب االختبارية مسدودة ج يّدًا ،وأنّ ا ّ
ملاص ات.
خط السائل في كلّ ا ّ
إلى األنبوبات املطّ اطية ،وأنّه ميكن رؤية ّ
יז .انتظر دقيقة واحدة ،وبعد ذلك انتقل إلى البند יח .انتبه :إذا كان السائل في املجموعة   1
يتقدّم بسرعة كبيرة ،انتقل إلى البند יח قبل أن مت ّر الدقيقة.
/يتبع في صفحة /7
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יח .شخّ ص ّ
بخط ب واسطة قلم
ملاص ة املوصولة باألنبوب االختباري  ،4وأشِ ر إليه ّ
خط السائل في ا ّ
للتأشير على الزجاج.
بخط على ّ
 بنفس الطريقة ،أشِ ر ّملاص ات املوصولة باألنبوب االختباري ، 3
كل واحدة من ا ّ
وباألنبوب االختباري  ، 2وباألنبوب االختباري . 1
.
 سجّ ل الساعة:יט .تت بّع تقدّم ّ
ملاص ات ملدّة  10دقائق ،وبعد ذلك انتقل إلى البند כ.
خط السائل في كلّ واحدة من ا ّ
انتبه :إذا كان ّ
ملاص ات قبل أن مت ّر  10دقائق ،انتقل إلى
خط السائل قري بًا من طرف إحدى ا ّ
البند כ قبل أن مت ّر  10دقائق.
ثان على ّ
כ .أشِ ر ّ
ملاص ات ،في املكان الذي وصل إليه السائل ،وبه ذا تنتهي
كل واحدة من أربع ا ّ
بخط ٍ
التجربة.
כא .قِس ب واسطة مسطرة ال بُعد (بالسنتمت رات) الذي قطعه ّ
خط السائل في كلّ واحدة من
ملاص ات  4-1خالل التجربة ،واكتب نتائج القياسات: :
ا ّ
                                                               .
ملاص ة 4
ملاص ة           3ا ّ
ملاص ة       2ا ّ
ا ّ
ملاص ة 1
  ا ّ
ملعلوماتك :ال بُعد الذي قطعه ّ
ملاص ة هو وسيلة لقياس حجم الغاز الذي انطلق
خط السائل في ا ّ
في العملية.

/يتبع في صفحة /8
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أجب عن األسئلة .60-53
 .53احسب التركيز النسبي للمستخلصات بعد التخفيف (البند יג) في ّ
كل واحد

( 5درجات)

من األنابيب االختبارية الثالثة .3 ،2 ،1

		

حضرتَه (البند יב) يُعتبر ( .100%عند الحساب
تركيز المستخلص الذي ّ
		
( 6درجات)

تجاهل حجم قطرات ماء األوكسجين التي أضفتَها إلى األنابيب االختبارية).

حصلت عليها.
َ
حضر جدوالً ،ولخّ ص فيه مجرى التجربة والنتائج التي
ّ
 .54أ.

			

أيضا عمودًا لكتابة التركيز النسبي للمستخلص في
اشمل في الجدول ً

			

ّ
كل واحد من األنابيب االختبارية ( 4-1التراكيز التي حسبتَها في إجابتك

			

عن السؤال .)53

(درجتان)

أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول.
بِ .

( 3درجات)

جـ .اكتب تحت الجدول ثالثة عوامل حُ فظت ثابتة في التجربة.
 .55عليك عرض نتائج التجربة بطريقة بيانية.
أ .ما هي الطريقة البيانية التي تالئم عرض نتائج التجربة -

		
( 5درجات)
			
		
( 6درجات)
(درجتان)

ب .تحت تصرّفك ورقة ملمترية .اعرض عليها نتائج التجربة.

 .56أ .ما هو المتغيّر المتعلّق في التجربة التي أجريتَها؟

		
( 3درجات)
( 4درجات)

رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.

ب .اشرح لماذا تالئم طريقة القياس التي استعملتَها قياس المتغيّر المتعلّق.

 .57اشرح لماذا كان من المهمّ شَ مْ ل األنبوب االختباري  4في التجربة.
/يتبع في صفحة /9
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( 4درجات)

 .58أ .صف نتائج التجربة.

( 5درجات)

ب .اشرح لماذا يؤثّر تركيز المستخلص على وتيرة العملية التي فُحصت

			
( 5درجات)
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في التجربة.

 .59في تجربة مشابهة لتلك التي أجريتَها ،استمرّوا في تتبّع ما يحدث في األنبوب

		

االختباري  ،1ووُجد أنّه:

		

 -بعد  30دقيقة توقّف فيه انطالق الغاز.

		

 -فقط بعد تنقيط قطرات أخرى من ماء األوكسجين إلى األنبوب االختباري

			
		

تجدّ د انطالق الغاز.

َ
للمكتشفين.
اقترح تفسيرًا

( 6درجات)  .60فيما يلي أربع من األفكار المركزية في البيولوجيا.
		  .Iالمالءمة بين المبنى واألداء الوظيفي
 .IIالتجانس في مبادئ المبنى واألداء الوظيفي واالختالف في الشكل
   .IIIاالستمرارية الوراثية والتكاثر
 .IVالتنظيم واالتّزان البدني
		

اختر إحدى األفكار  ،IV-Iواشرح كيف تنعكس هذه الفكرة في حقيقة أنّه
في خاليا معظم المخلوقات الحيّة تحدث عملية تحليل لماء األوكسجين.

/يتبع في صفحة /10
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اقرأ القطعة التي أمامك ،ثمّ أجب عن األسئلة .63-61
أثناء َنبْت البذور يحدث في خالياها ارتفاع تدريجي في وتيرة عمليات تبادل الموا ّد (األيض).
أيضا ماء أوكسجين ،ويمكن أن يؤدّي تجمّ عه إلى ضرر للخاليا .تحليل ماء
في هذه العمليات ينتج ً
األوكسجين في الخاليا يمنع الضرر.
في األسئلة  .63-61عليك االستعانة بالمعلومات التي في القطعة ،واقتراح المرحلة األولى في تخطيط
تجربة.
ستُفحَ ص في التجربة العالقة بين الزمن الذي م ّر منذ بداية َنبْت البذور ووتيرة تحليل ماء األوكسجين
الذي يحدث في مستخلص من خاليا البذور النابتة.
َص الفرضية التي ستُفحَ ص في التجربة.
( 5درجات)  .61اكتب ن ّ
كتبت ن َّصها؟
َ
( 5درجات)  .62ما هو األساس البيولوجي للفرضية التي
( 5درجات)  .63اذكر عاملين من المهمّ حفظهما ثابتين في مجرى التجربة المخطَّ طة،
واشرح لماذا من المهمّ حفظهما ثابتين.
			

ِ
عرضت عليها
للممتحن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما الورقة الملمترية التي
س ّلم
َ
نتائج التجربة.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
מספר השאלון043008 :

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 5יחידות לימוד

בעיה 5

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2007
رقم النموذج043008 :

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 5وحدات تعليمية

املسألة 5
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
			
									
عالمة األداء
		
(السؤال )80
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך.
مشاهداتك وإجاباتك بقلم حبر
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
				 في الدفتر.
בעֵט במחברת.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
		 .4موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :آلة حاسبة.
 .4חומר עזר מותר בשימוש  :מחשבון.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!

-  -
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املسألة 5

في هذه المسألة ستفحص مستحض رًا مجهريًا لخاليا من ثمرة الفلفل األحمر ،وستتت بّع عملية
تحدث في الخاليا.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .79-65عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر.
األول  -فحص مستحضر من خاليا ثمرة الفلفل األحمر بالمجهر
القسم ّ
א .تحت تص رّفك قطعة من ثمرة فلفل أحمر.
حض ر مستحض رًا لخاليا القشرة لفحصها بالمجهر ،بالطريقة التالية:
ّ
 ن ّق ط قطرة ماء على زجاجة حاملة.ّ
بالسك ين واسحب القشرةَ .ض عْ ها ّ
مسط حة داخل
 اقطع بلطف قشرة الثمرة ،استعِ نالقطرةِّ ،
وغط بزجاجة غطاء.
امتص بورق تنشيف فائض السائل الذي على الزجاجة الحاملة.
 إذا دعت الحاجةّ ،حضرتَه .جِ د في المستحضر منطقة يمكن
ב .افحص بالتكبير الصغير للمجهر المستحضر الذي ّ
فيها رؤية طبقة واحدة من الخاليا (عاد ًة في أطراف المستحضر).
ג .انتقل إلى التكبير المتوسّ ط أو إلى التكبير الكبير ،وشخّ ص خاليا منفردة يمكن رؤية محتواها.
أجب عن األسئلة .68-65
( 6درجات)  .65ارسم  3-2خاليا كاملة من قشرة الفلفل.
في إحدى الخاليا التي رسمتَها ،أشِ ر إلى أجزاء الخلية التي شخّ صتَها.
			
وأعط عنوانًا للرسم.
شاهدت به المستحضرِ ،
َ
( 3درجات)  .66اكتب التكبير الذي
ד.

اللب لفحصها بالمجهر.
ّ
حضر مستحضرًا آخر لخاليا ّ
 نقّط قطرة ماء على زجاجة حاملة. بواسطة ّال
لب (الجزء الداخلي) الفلفل ،و ََضعْ في القطرة قلي ً
ال من ّ
السكين ،اكشط قلي ً
من النسيج الذي كشطتَه.
 بعثر النسيج في قطرة الماء بواسطة إبرة تشريحِّ ،وغط بزجاجة غطاء.
حضرتَه .جِ د في المستحضر منطقة
 افحص بالتكبير الصغير للمجهر المستحضر الذي ّيمكن فيها رؤية طبقة واحدة من الخاليا.
 انتقل إلى التكبير المتوسّ ط أو إلى التكبير الكبير ،وشخّ ص خاليا منفردة يمكن رؤية		
اللب.
لست مطالبًا برسم خاليا ّ
َ
محتواها.
/يتبع في صفحة /3
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اللب وسُ مك جدار خاليا القشرة.
( 4درجات)  .67أ .قارِن بين سُ مك جدار خاليا ّ
ب .اشرح ،اعتمادًا على مشاهداتك بالمجهر ،كيف تالءم خاليا قشرة الفلفل
		
( 6درجات)
			 ألدائها الوظيفي.
لب الفلفل ال تحدث عملية التركيب الضوئي.
( 5درجات)  .68في خاليا ّ
كيف يمكن استنتاج ذلك من مشاهدة الخاليا بالمجهر؟
			
القسم الثاني  -تجربة :تأثير تركيز "ماء األوكسجين" ( )H2O2على وتيرة تحليله في
مستخلص من خاليا الفلفل األحمر
		
		
تُح َّف ز عملية التحليل ب واسطة إنزيم ،وناتجا التحليل هما الماء وغاز األوكسجين.
		
ה .تحضير مستخلص من خاليا الفلفل األحمر
اللب) فوق طبق.
 ب واسطة مبشرة ،ابشر قطعة الفلفل (القشرة و ّأيض ا .إذا كانت صغيرة بحيث
ُبش ر ،أخرجها وابشرها هي ً
 إذا وُجدت قطع فلفل لم ت َال يمكن ب َْش رها ،ارمها إلى وعاء النفايات.
		
 انقل  3مالعق كبيرة مليئة بالفلفل المبشور والسائل (الذي تح رّر من خاليا الفلفل)من الطبق إلى الكأس.
		
أض ف إلى الكأس  160ملل ما ًء مقطّ رًا .اخلط الفلفل المبشور
 ب واسطة أنبوب مدرّجِ ،والماء ب واسطة ملعقة كبيرة.
 اكتب "مستخلص" على قنينة. أدخِ ل قم ًع ا إلى القنينة ،وبطّ ن القمع بِشاش ( 8طبقات). اسكب السائل والفلفل المبشور من الكأس إلى القمع ،وانتظر ح ّت ى يترشّ ح معظمالسائل إلى القنينة.
 اجمع أط راف الشاش ،واضغط على الشاش ،كي ينتقل باقي المستخلص إلى القنينة. -ار ِم الشاش مع الفلفل المبشور والمعصور إلى وعاء النفايات.
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ו .حتضير محاليل ماء أوكسجني بت راكيز مختلفة
حتت تص رّفك محلول ماء أوكسجني بتركيز .1%
عليك حتضير محاليل بت راكيز مختلفة من ه ذا احمللول ،بالطريقة التالية:
 رقّم  4أنابيب اختبارية باألرقام .4-1ماص تني بِسعة  1ملل :على األولى اكتب "ماء" ،وعلى الثانية "ماء أوكسجني".
 أشِ ر إلى ّملفص لة
 أدخِ ل إلى كلّ واحد من األنابيب االختبارية  4-1ما ًء وماء أوكسجني ،باألحجام ا ّفي اجلدول الذي أمامك.
		
انتبه :عند نقل محلول ماء األوكسجني ،يتوجّ ب استعمال الضاخّ ة.
		
		
حجم
حجم محلول ماء
رقم األنبوب
الماء المقطّ ر
االختباري
األوكسجين بتركيز 1%
(ملل)
(ملل)
1

1

0

3

0.3

0.7

2
4

0.5
0

0.5
1

 ه ّز بخ ّف ة جميع األنابيب االختبارية.مجموعات التجربة
ستستعمل في التجربة  4مجموعات ،كلّ واحدة منها َّ
مركبة من األقسام التالية:
ماصة (انظر الرسم
أنبوب اختباري ،سدادة مطّ اطية مغروسة فيها إبرة محقنة ،أنبوبة مطّ اطيةّ ،
التوضيحي).

ّ
ﺧﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ

الرسم التوضيحي :مجموعة تجربة
في التجربة الحقًا ستستعمل األنابيب االختبارية  ، 4-1التي في كلّ واحد منها محلول ماء أوكسجين
حضرتَه حسب التعليمات في البند ו.
الذي ّ
/يتبع في صفحة /5
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في البنود ז-יב عليك العمل حسب جدول زمني .اق رأ جميع التعليمات قبل البدء بالعمل.
ז .ضع ورقة تنشيف على الطاولة ،المتصاص فائض السائل الذي سينسكب من األنابيب
االختبارية.
مستخلص ا من القنينة ،وامأله متا ًم ا.
ً
أض ف إلى األنبوب االختباري 4
ِ
سدّ األنبوب االختباري ،و ََض عْ ُه على الطاولة كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.
ملاص ة.
ال من السائل الذي في األنبوب االختباري قد م ّر إلى ا ّ
تأكّ د بأنّ قلي ً
كنت ال ترى
ملاص ة ،أحكم إغالق الس دادة أكثر .إذا َ
خط السائل في ا ّ
كنت ال ترى ّ
إذا َ
ّ
ال من املستخلص الذي
أض ف قلي ً
أيض ا بعد هذه العملية ،افتح الس دادةِ ،
خط السائل ً

في القنينة إلى األنبوب االختباري ،وسدَّ ه م رّة ثانية.
ח .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند ז مع األنبوب االختباري  ، 3ومع األنبوب االختباري ، 2
ومع األنبوب االختباري . 1
ملاص ات قد أُدخلت ج يّدًا إلى
تأكّ د أنّ كلّ أربعة األنابيب االختبارية مسدودة ج يّدًا ،وأنّ ا ّ
ملاص ات.
خط السائل في كلّ ا ّ
األنبوبات املطّ اطية ،وأنّه ميكن رؤية ّ
ט .انتظر دقيقة واحدة ،وبعد ذلك انتقل إلى البند י .انتبه :إذا كان السائل في املجموعة  1يتقدّم
بسرعة كبيرة ،انتقل إلى البند י قبل أن مت ّر الدقيقة.
י .شخّ ص ّ
بخط ب واسطة قلم
ملاص ة املوصولة باألنبوب االختباري  ، 4وأشِ ر إليه ّ
خط السائل في ا ّ
للتأشير على الزجاج.
بخط على ّ
 بنفس الطريقة ،أشِ ر ّملاص ات املوصولة باألنبوب االختباري ، 3
كل واحدة من ا ّ
وباألنبوب االختباري  ، 2وباألنبوب االختباري . 1
.
 سجّ ل الساعة:יא .تت بّع تقدّم ّ
ملاص ات ملدّة  10دقائق .بعد ذلك انتقل إلى البند יב .
خط السائل في كلّ واحدة من ا ّ
انتبه :إذا كان ّ
ملاص ات قبل أن مت ّر  10دقائق ،انتقل إلى
خط السائل قري بًا من طرف إحدى ا ّ
البند יב قبل أن مت ّر  10دقائق.
		
ثان على ّ
יב .أشِ ر ّ
ملاص ات ،في املكان الذي وصل إليه السائل ،وبه ذا تنتهي
كل واحدة من أربع ا ّ
بخط ٍ
التجربة.
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قِس ب واسطة مسطرة ال بُعد (بالسنتمت رات) الذي قطعه ّ
خط السائل في كلّ واحدة من
ملاص ات  4-1خالل التجربة ،واكتب نتائج القياسات:
ا ّ
                                                               .
ملاص ة 4
ملاص ة           3ا ّ
ملاص ة       2ا ّ
ا ّ
ملاص ة 1
  ا ّ

ملعلوماتك :ال بُعد الذي قطعه ّ
ملاص ة هو وسيلة لقياس حجم الغاز الذي انطلق
خط السائل في ا ّ
في العملية.
أجب عن األسئلة .76-69
حضرتَها (البند ו) في ّ
كل واحد
( 5درجات)  .69احسب تركيز محاليل ماء األوكسجين التي ّ
من األنابيب االختبارية الثالثة . 3 ،2 ،1
		
رت منه المحاليل هو .1%
حض َ
تذكّ ر ،تركيز محلول ماء األوكسجين الذي ّ
(عند الحساب تجاهل أنّ المستخلص الذي أضفتَه إلى األنابيب االختبارية في
		
حضرتَها).
التجربة قد خفّض تركيز ماء األوكسجين في المحاليل التي ّ
		
حصلت عليها.
َ
حضر جدوالً ،ولخّ ص فيه مجرى التجربة والنتائج التي
ّ
( 6درجات)  .70أ.
أيضا عمودًا لكتابة تركيز محلول ماء األوكسجين في
			 اشمل في الجدول ً
ّ
كل واحد من األنابيب االختبارية ( 4-1التراكيز التي حسبتَها في إجابتك
			
			 عن السؤال .)69
أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول.
بِ .
(درجتان)
جـ .اكتب تحت الجدول ثالثة عوامل حُ فظت ثابتة في التجربة.
( 3درجات)
 .71عليك عرض نتائج التجربة بطريقة بيانية.
أ .ما هي الطريقة البيانية التي تالئم عرض نتائج التجربة -
		
( 5درجات)
			 رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.
ب .تحت تصرّفك ورقة ملمترية .اعرض عليها نتائج التجربة.
		
( 6درجات)
			 (اعرض تراكيز ماء األوكسجين في المحاليل ،كما عرضتَها في الجدول
			 في إجابتك عن السؤال "70أ")
/يتبع في صفحة /7
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 .72أ .ما هو المتغيّر المتعلّق في التجربة التي أجريتَها؟
(درجتان)
ب .اشرح لماذا تالئم طريقة القياس التي استعملتَها قياس المتغيّر المتعلّق.
		
( 3درجات)
( 4درجات)

 .73اشرح لماذا كان من المهمّ شَ مْ ل األنبوب االختباري  4في التجربة.

( 4درجات)  .74أ .صف نتائج التجربة.
ب .اشرح لماذا يؤثّر تركيز ماء األوكسجين على وتيرة العملية التي فُحصت
( 5درجات)
			 في التجربة.
حضروا في أنبوبين اختباريين محلولين
( 5درجات)  .75في تجربة مشابهة لتلك التي أجريتَهاّ ،
خط السائل في
من ماء األوكسجين بالتركيزين  4%وَ  ،6%ووُجد أن تقدّ م ّ
		
الماصتين في المجموعتين كان متساويًا.
ّ
		
اقترح تفسيرًا لهذه النتيجة.
		
( 6درجات)  .76فيما يلي أربع من األفكار المركزية في البيولوجيا.
		  .Iالمالءمة بين المبنى واألداء الوظيفي
 .IIالتجانس في مبادئ المبنى واألداء الوظيفي واالختالف في الشكل
   .IIIاالستمرارية الوراثية والتكاثر
 .IVالتنظيم واالتّزان البدني
		

اختر إحدى األفكار  ،IV-Iواشرح كيف تنعكس هذه الفكرة في حقيقة أنّه
في خاليا معظم المخلوقات الحيّة تحدث عملية تحليل لماء األوكسجين.

/يتبع في صفحة /8
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أثناء َنبْت البذور يحدث في خالياها ارتفاع تدريجي في وتيرة عمليات تبادل الموا ّد (األيض).
أيضا ماء أوكسجين ،ويمكن أن يؤدّي تجمّ عه إلى ضرر للخاليا .تحليل ماء
في هذه العمليات ينتج ً
األوكسجين في الخاليا يمنع الضرر.
في األسئلة  .79-77عليك االستعانة بالمعلومات التي في القطعة ،واقتراح المرحلة األولى في تخطيط
تجربة.
ستُفحَ ص في التجربة العالقة بين الزمن الذي م ّر منذ بداية َنبْت البذور ووتيرة تحليل ماء األوكسجين
الذي يحدث في مستخلص من خاليا البذور النابتة.
َص الفرضية التي ستُفحَ ص في التجربة.
( 5درجات)  .77اكتب ن ّ
كتبت ن َّصها؟
َ
( 5درجات)  .78ما هو األساس البيولوجي للفرضية التي
( 5درجات)  .79اذكر عاملين من المهمّ حفظهما ثابتين في مجرى التجربة المخطَّ طة،
واشرح لماذا من المهمّ حفظهما ثابتين.
			

عرضت عليها
َ
سلّم للممتحِ ن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما الورقة الملمترية التي
نتائج التجربة.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
מספר השאלון043008 :

בחינת בגרות מעשית
בביולוגיה
 5יחידות לימוד

בעיה 6

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2007
رقم النموذج043008 :

امتحان بجروت عملي

في البيولوجيا
 5وحدات تعليمية

املسألة 6
					
سجل رقم هويتك هنا:
ّ

				
		
									
عالمة األداء
		
(السؤال )96
		
( 5درجات)
		
		
		
تعليمات للطالب:
הוראות לתלמיד:
		  .1املدّ ة الزمنية لهذا النموذج هي ثالث ساعات.
 .1משך הזמן לשאלון זה הוא שלוש שעות.
		 .2ال تُسرع ّ
وفكر ج ّي ًدا في خطواتك.
 .2אל תמהר ושקול היטב את צעדיך.
مشاهداتك وإجاباتك بقلم
سجل جميع
רשֹום את כל תצפיותיך ותשובותיך
َ
ّ
حبر في الدفتر ،إلاّ إذا ُطلب منك العمل
בעֵט במחברת ,אלא אם כן התבקשת
باحلاسوب.
לעבוד במחשב.
				استعمل قلم رصاص للتخطيطات وللرسوم.
לסרטוטים ולציורים השתמש בעיפרון.
مشاهداتك وعلى
		 .3اعتمد في إجاباتك على
 .3בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל
َ
حصلت عليها ،ح ّتى لو لم تالئم
התוצאות שקיבלת ,גם אם אינן תואמות 				النتائج التي
َ
									 التو ّقعات.
את הצפוי.
 .4موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ملحق
 .4חומר עזר מותר בשימוש :נספח הוראות
לעבודה בגיליון אלקטרוני						.تعليمات للعمل بالصحيفة اإللكترونية.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!
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املسألة 6

في هذه المسألة ستتناول عمليات تحدث خالل َن ْب ت البذور.
في ه ذا النموذجُ ،ر ّق مت األسئلة باألرقام  .95-81عدد الدرجات ّ
مسج ل عن يمينه.
لكل س ؤال
ّ
أجب عن جميع األسئلة في الدفتر ،إال إذا طُ لب منك العمل بالحاسوب.
األول  -تجربة :تأثير مستخلص طازج ومستخلص مغلي من بادرات اللوبياء على
القسم ّ
تحليل "ماء األوكسجين" ()H2O2
		
ناتجا عملية التحليل هما الماء وغاز األوكسجين.
א .تحضير مستخلص من بادرات اللوبياء:
تحت تص رّفك بادرات لوبياء أُنبتت قبل يومين.
ب واسطة قلم للتأشير على الزجاج ،اكتب "مستخلص" على أنبوب اختباري.
 أدخِ ل قم ًع ا إلى األنبوب االختباري "مستخلص" ،وبطّ ن القمع بِشاش (  8طبقات). على طاولتك جرن ومدقّة .انقل  10بادرات لوبياء إلى الجرن.أض ف إلى البادرات التي في الجرن  5ملل
ماص ة سعتها  5ملل (أو  10ملل)ِ ،
 ب واسطة ّما ًء مقطّ رًا.
 اهرس البادرات ب واسطة المدقّة لمدّة دقيقة تقري بًا.أض ف  5ملل ما ًء مقطّ رًا ،واستم ّر في الهرس لمدّة دقيقة أخرى.
ِ
		
أض ف  5ملل أخرى من الماء المقطّ ر إلى المهروس الذي في الجرن ،واسكب كلّ محتوى
ِ
الجرن إلى القمع.
 اجمع أط راف الشاش ،واضغط على الشاش ،لينتقل باقي المستخلص إلى األنبوباالختباري.
 ار ِم الشاش مع المهروس المعصور إلى وعاء النفايات.ב .أشِ ر إلى أنبوبين اختباريين بالحرفين َ   Aو .B
الماصة التي استعملتَها لنقل الماء ،انقل  5ملل من المستخلص الذي في األنبوب
ّ
 بواسطةاالختباري "مستخلص" إلى األنبوب االختباري .B
		
الممتحن بغلي
ِ
للممتحن .يقوم
ِ
 اكتب اسمك على األنبوب االختباري  ، Bوسلّمهمحتوى األنبوب االختباري لمدّ ة  5دقائق ،وبتبريده لمدّ ة دقيقتين ،ومن ثمّ يُعيده إليك.
		

/يتبع في صفحة /3

-  -

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשס"ז ,מס'  ,043008בעיה 6

بيولوجيا عملي ،صيف  ،2007رقم  ،043008المسألة 6

أثناء االنتظار ،أجب عن السؤال  ،81وبعد ذلك انتقل إلى البند ג.
( 3درجات)  .81أ .اذكر ثالثة أنواع من الموا ّد العضوية التي يمكن أن تتواجد في المستخلص
حضرتَه من البادرات.
			 الذي ّ
ألي غرض يُستعمل
ب .اختر أحد أنواع الموا ّد التي ذكرتَها في البند "أ" ،واذكر ّ
		
(درجتان)
			 في البذرة النابتة.
ג .أشِ ر إلى أنبوبين مدرّجين بالحرفين َ   Aو .B
 انقل  5ملل من المستخلص الذي في األنبوب االختباري "مستخلص" إلى األنبوبالمدرّج .A
		
أض ف إلى األنبوب المدرّج  Aما ًء مقطّ رًا ،ح ّت ى حجم ك ّل ي قدره  30ملل.
ِ
اآلن في األنبوب المدرّج  Aيوجد مستخلص طازج مخ ّف ف.
		
ملمتح ن ،الذي فيه مستخلص مغلي.
ד .خذ األنبوب االختباري  Bمن ا ِ
 اسكب املستخلص املغلي إلى األنبوب املدرّج . Bأض ف إلى األنبوب املدرّج  Bما ًء مقط رًا ،ح ّت ى حجم ك ّل ي قدره  30ملل.
ِ
اآلن في األنبوب المدرّج  Bيوجد مستخلص مغلي مخ ّف ف.
		
مجموعتا التجربة (املجموعة  ، Aاملجموعة :)B
ستستعمل في التجربة مجموعتني ،كلّ واحدة منهما مركّ بة من األقسام التالية:
ماص ة (انظر الرسم
أنبوب اختباري ،س دادة مطّ اطية مغروسة فيها إبرة محقنة ،أنبوبة مطّ اطيةّ ،
التوضيحي).

ّ
ﺧﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ

الرسم التوضيحي :مجموعة جتربة
ה.

ماص ة باستير ،ن ّق ط  8قط رات ماء أوكسجني إلى ّ
كل واحد من األنبوبني
ب واسطة ّ
االختباريني َ   Aو .B
/يتبع في صفحة /4
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في البنود ו-יא عليك العمل حسب جدول زمني .اقرأ جميع التعليمات قبل البدء بالعمل.
ו .ضع ورقة تنشيف على الطاولة ،المتصاص فائض السائل الذي سينسكب من األنابيب
االختبارية.
مستخلص ا مغل يًا إلى األنبوب االختباري  ،Bوامأله متا ًم ا.
ً
انقل من األنبوب املدرّج B
 سدّ األنبوب االختباري ،و ََض عْ ُه على الطاولة كما هو موصوف في الرسم التوضيحي.ملاص ة.
ال من السائل الذي في األنبوب االختباري قد انتقل إلى ا ّ
 تأكّ د أنّ قلي ًكنت ال ترى ّ
كنت ال ترى ّ
خط
ملاص ة ،أحكم إغالق الس دادة أكثر .إذا َ
خط السائل في ا ّ
 إذا َال من السائل الذي في األنبوب
أض ف قلي ً
أيض ا بعد هذه العملية ،افتح الس دادةِ ،
السائل ً
املدرّج  Bإلى األنبوب االختباري ،وسدّ األنبوب االختباري م رّة ثانية.
ז .أعِ د تنفيذ التعليمات التي في البند ו مع األنبوب االختباري  ، Aوامأله مبستخلص طازج
من األنبوب املدرّج . A
املاصات قد أُدخلت جيّدً ا إلى
 تأكّ د أنّ األنبوبني االختباريني َ   Aو  Bمسدودان جيّدً ا ،وأنّ ّاألنبوبات املطّ اطية ،وأنّه ميكن رؤية ّ
ملاص تني.
خط السائل في ا ّ
انتظر دقيقة واحدة ،وبعد ذلك انتقل إلى البند ט .انتبه :إذا تقدّم السائل في املجموعة A
ח.
جدًا ،انتقل إلى البند ט قبل أن مت ّر الدقيقة.
بوتيرة سريعة ّ
خط السائل في ّ
ملاص تني املوصولتني باألنبوبني االختباريني ،وأشِ ر إليه ّ
ט .شخّ ص ّ
بخط
كل واحدة من ا ّ
ب واسطة قلم للتأشير على الزجاج.
.
 سجّ ل الساعةי .تت بّع تقدّم ّ
ملاص تني ملدّة  5دقائق ،وبعد ذلك انتقل إلى البند יא.
خط السائل في كلّ واحدة من ا ّ
انتبه :إذا كان ّ
ملاص تني قبل أن مت ّر  5دقائق ،انتقل إلى
خط السائل قري بًا من طرف إحدى ا ّ
البند יא قبل أن مت ّر  5دقائق.
ثان على ّ
יא .أشِ ر إلى ّ
ملاص تني في املكان الذي وصل إليه السائل ،وبه ذا تنتهي
خط ٍ
كل واحدة من ا ّ
التجربة.
יב .قِس ب واسطة مسطرة ال بُعد (بالسنتمت رات) الذي قطعه ّ
خط السائل في كلّ واحدة من
ملاص تني َ   Aو  Bخالل التجربة ،واكتب نتيج َت ي القياسني.                               : :
ا ّ
ملاص ة B
ا ّ
ملاص ة A
                                       ا ّ
  

ملعلوماتك :ال بُعد الذي قطعه ّ
ملاص ة هو وسيلة لقياس حجم الغاز الذي انطلق
خط السائل في ا ّ
في العملية.
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أجب عن األسئلة .84-82
حصلت
َ
حضر في دفترك جدوالً ،ولخِّ ص فيه مجرى التجربة والنتائج التي
ِّ
( 6درجات)  .82أ.
			 عليها.
ب .ما هو المتغيّر المتعلّق في التجربة التي أجريتَها؟
		
(درجتان)
جـ .اشرح لماذا طريقة القياس التي استعملتَها تالئم قياس المتغيّر المتعلّق.
		
( 3درجات)
حصلت
َ
حصلت عليها في المجموعة  Aوالنتيجة التي
َ
( 7درجات)  .83قارِن بين النتيجة التي
عليها في المجموعة  . Bما الذي يمكن استنتاجه من هذه المقارنة؟
		
مستخلصا
ً
حضروا
( 4درجات)  .84في تجربة مشابهة للتجربة التي أجريتَها في المجموعة ّ ، A
من كمّ ية مضاعفة من بادرات اللوبياء ،لكن حجم المستخلص حُ فظ مطابقًا.
		
قدِّ ر أيّة نتيجة حصلوا عليها في هذه التجربة( .ال حاجة لذكر قيَم عددية).
		
علّل إجابتك.
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القسم الثاني  -تحليل نتائج تجارب ُف حصت فيها عمليات تحدث في بذور األرز خالل
َن ْب تها :تحليل ماء األوكسجين (التجربة  )1والتن ّف س (التجربة )2
		
في هذا القسم ستعمل بواسطة الصحيفة اإللكترونية.
التجربة  - 1تحليل ماء األوكسجين في مستخلصات ُح ِّض رت من بادرات أرز أعمارها مختلفة
مجرى التجربة:
 أنبت وا بذور أرز على وسط رطب في الظالم لمدّة  4أيّام.مستخلص ا من عدد متساوٍ من البادرات (تحضير المستخلصات
ً
حض روا كلّ عدّة ساعات
ّ
رت بها المستخلص من البادرات في القسم األوّل).
حض َ
يشبه الطريقة التي ّ
 أضاف وا إلى حجم ثابت من المستخلص من كلّ عمر بادرات ،كمّ ية ثابتة من ماء األوكسجين،وفحص وا وتيرة انطالق األوكسجين (ملل /عشر دقائق).
أعادوا إج راء التجربة  3م رّات.
نتائج التجربة معروضة في الجدول .1
أُدخلت المعطيات التي في الجدول في الحاسوب من أجلك ،والستعمالها اعمل حسب التعليمات
التالية:
اشحن برنامج الصحيفة اإللكترونية . Excel
أ.
انتبه :تحت تص رّفك ملحق تعليمات للعمل بالصحيفة اإللكترونية .بإمكانك االستعانة
به أثناء عملك.
الملف  ، Tables6الذي فيه جدوالن (الجدول  ، 1الجدول .)2
ّ
افتح
ب.
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انتقل إلى الجدول  .1أدخِ ل في الحاسوب في الخاليا المالئمة عناوين أعمدة الجدول ، 1
حسب الجدول الذي أمامك:

أجب عن األسئلة .87-85
( 3درجات)  .85أ .على شاشة الحاسوب  -في العمود  Eالذي في الجدول
				 نتائج اإلعادات.
				  -اكتب عنوانًا مالئمً ا للعمود . E
الملف من جديد.
ّ
أضف عنوانًا مالئمً ا للجدول ،واحفظ
بِ .
(درجة واحدة)
جـ .اكتب معادلة الخلية  E7في دفترك   .
		
(درجتان)

1

 -احسب معدّ ل

( 5درجات)  .86اعرض بعرض بياني مالئم (على شاشة الحاسوب) العالقة بين الزمن الذي م ّر
منذ بداية ال َّنبْت ووتيرة انطالق األوكسجين في تفاعل المستخلصات مع ماء
		
األوكسجين.
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أضف إلى عنوان الجدول وإلى عنوان العرض البياني  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ِ
مثالً :حامل هوية رقم  034567123يضيف إلى عنوان الجدول األرقام  .67123سيكون هذا
للملف . Tables6
ّ
الرقم االسم الجديد
الملف باسمه الجديد في القرص.
ّ
احفظ

( 6درجات)  .87اقترح تفسي رًا ممك نًا الرتفاع وتيرة تحليل ماء األوكسجين في المستخلصات
التي حُ ّض رت من بادرات أرز أعمارها مختلفة.
		
التجربة  - 2تغ ّي رات في وتيرة التن ّف س خالل َن ْب ت بذور األرز
مجرى التجربة:
أنبت وا بذور أرز على وسط رطب في الظالم لمدّة  4أيّام.
مألوا كلّ عدّة ساعات وعاء قياس بالبادرات ،وقاس وا حجم ثاني أكسيد الكربون الذي انطلق
منها ،بوح دات ميكرولتر في الدقيقة.
بعد ذلك عدّ وا البادرات التي في الوعاء .النتائج معروضة في الجدول . 2
ה.

انتقل إلى الجدول ( 2السطر  40في الصحيفة اإللكترونية) .أدخِ ل في الحاسوب في الخاليا
المالئمة عنوان الجدول وعناوين أعمدة الجدول  ، 2حسب الجدول الذي أمامك:

/يتبع في صفحة /9

-  -

ביולוגיה מעשית ,קיץ תשס"ז ,מס'  ,043008בעיה 6

بيولوجيا عملي ،صيف  ،2007رقم  ،043008المسألة 6

أجب عن األسئلة .95-88
( 3درجات)  .88أ .على شاشة الحاسوب  -في العمود  Dالذي في الجدول  - 2احسب
			 حجم ثاني أكسيد الكربون الذي انطلق بالمعدّ ل من بادرة واحدة ،في كلّ
			 واحدة من الساعات المعروضة في الجدول.
				 طريقة الحساب:
				 حجم ثاني أكسيد الكربون الذي انطلق من البادرات (ميكرولتر /الدقيقة)
عدد البادرات
								
أضف عنوانًا مالئمً ا للعمود . D
بِ .
		
(درجتان)
أي استنتاج من نتائج التجربة  ، 2إلاّ بعد
جـ .اشرح لماذا ال يمكن استنتاج ّ
		
( 5درجات)
			 حساب كمّ ية ثاني أكسيد الكربون للبادرة فقط (الحساب الذي أجريتَه
							
				 في البند א).
 .89عليك عرض العالقة بين الزمن الذي م ّر منذ بداية ال َّنبْت ووتيرة تنفّس البادرة
		
بطريقة بيانية.
		
أ .ما هو نوع العرض البياني الذي يالئم ذلك -
		
( 4درجات)
				 رسم بياني متّصل أم مخطّ ط أعمدة؟ علّل إجابتك.
حضر العرض البياني لنتائج التجربة  2على شاشة الحاسوب.
بّ .
		
( 4درجات)
مالحظة :لتحضير عرض بياني يعتمد على عمودين غير متجاورين في الجدول ،اعمل بالطريقة التالية:
أشِ ر إلي أحد العمودين ،اضغط على المفتاح  ،Ctrlوعندما يكون المفتاح مضغوطً ا أشِ ر إلى العمود
الثاني.
ו.

أضف إلى عنوان الجدول وإلى عنوان العرض البياني  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ِ
الملف من جديد في القرص ،بما في ذلك العرض البياني.
ّ
احفظ
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( 5درجات)  .90خالل أربعة أيّام من ال َّنبْت في الظالم ،نمت بادرات األرز :أنبتت جذيرًا وورقة
أولى.
		
اعتمد على نتائج التجربة  ،2واشرح لماذا التغيّر في وتيرة تنفّس خاليا البادرات
			
ُي ّ
مكن نموّها السريع.
		
( 5درجات)  .91في عمليات نم ّو البادرة تَنتُج موا ّد مختلفة ،إحداها ماء األوكسجين.
ماء األوكسجين هو مادّة سامّة ويمكن لتجمّ عه أن يسبّب ضررًا للخاليا.
			
استعِ ن بهذه المعلومة ،واقترح تفسيرًا ممكنًا للعالقة بين نم ّو البادرة في األيّام
			
األولى من ال َّنبْت والتغيّر في وتيرة تحليل ماء األوكسجين (التجربة .)1
		
( 6درجات)  .92فيما يلي أربع من األفكار المركزية في البيولوجيا.
		  .Iالمالءمة بين المبنى واألداء الوظيفي
 .IIالتجانس في مبادئ المبنى واألداء الوظيفي واالختالف في الشكل
   .IIIاالستمرارية الوراثية والتكاثر
 .IVالتنظيم واالتّزان البدني
		

اختر إحدى األفكار  ،IV-Iواشرح كيف تنعكس هذه الفكرة في حقيقة أنّه
في خاليا معظم المخلوقات الحيّة تحدث عملية تحليل لماء األوكسجين.
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يمكن لبذور األرز أن تنبت وتنمو وتُنتِج طاقة في شروط هوائية (بوجود أوكسجين) وفي شروط
الهوائية (بعدم وجود أوكسجين).
في األسئلة  95-93عليك أن تقترح المرحلة األولى في تخطيط تجربة لفحص العالقة بين شروط
تنمية هوائية أو الهوائية لبادرات األرز ومدى نم ّو البادرات.
َص الفرضية التي ستُفحَ ص في التجربة.
( 5درجات)  .93اكتب ن ّ
كتبت ن َّصها؟
َ
( 5درجات)  .94ما هو األساس البيولوجي للفرضية التي
( 7درجات)  .95اذكر عاملين من المهمّ حفظهما ثابتين في مجرى التجربة المخطَّ طة،
واشرح لماذا من المهمّ حفظهما ثابتين.
			

عند إنهاء عملك:
ّ
احفظ
الملف  Tables6من جديد باالسم الذي يشمل  5األرقام األخيرة من رقم هويتك.
ّ
الملف يشمل:
 افحص ّأنالجدول  1وعرضه البياني،
والجدول  2وعرضه البياني.
 اطبع:الجدول  1وعرضه البياني،
والجدول  2وعرضه البياني.
 افحص المطبوعات. اكتب بقلم حبر رقم هويتك الكامل على القرص.ِ
للممتحن النموذج الذي معك مع الدفتر ،وأرفق بهما مطبوعات المل ّفات والقرص.
س ّلم

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

