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البيولوجيا

ניתוח מחקר מדעי

حتليل بحث علمي

חלק מבחינת  5יחידות לימוד

جزء من امتحان  5وحدات تعليمية

הוראות לנבחן

للممتحن
تعليمات
َ

تقريبا.
א .משך הבחינה :כשעה ורבע.
أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع ً
			 يُجرى االمتحان في هذا النموذج مباشر ًة
הבחינה בשאלון זה נערכת מיד (בלי
הפסקה) לאחר הבחינה בשאלון ( 			 043001بدون استراحة) بعد االمتحان في منوذج
		 ( 043001مواضيع النواة) ،والزمن الكلّي
(נושאי הליבה) ,והזמן הכולל לשני
				املخصص للنموذجني هو ساعتان ونصف.
ّ
		השאלונים הוא שעתיים וחצי.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שש שאלות ,ויש לענות
על כולן.
מספר הנקודות לכל שאלה רשּום בסופה,
סה"כ —  100נקודות.
ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.
ד .הוראות מיוחדות  :אין.

ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:

في هذا النموذج س ّتة أسئلة ،عليك
اإلجابة عن جميعها.
عدد الدرجات ّ
مسجل في نهايته،
لكل سؤال ّ
املجموع  100 -درجة.
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.
خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصةّ ،
كل ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مس ّودة" في بداية ّ
كل صفحة تستعملها مس ّودة .كتابة أ ّية مس ّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تس ّبب إلغاء االمتحان!

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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األسئلة
حتليل بحث علمي ( 100درجة)

ثم أجب عن جميع األسئلة ( 6-1عدد الدرجات ّ
مسج ل في
لكل س ؤال
ّ
اقرأ وصف البحث التاليّ ،
نهايته).
ّ
هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل؟  -جهاز حديث لعالج السك ري
ّ
السكري من النوع  Iتتضرّر خاليا  βفي البنكرياس ،التي هي الخاليا التي تُنتِج هورمون
لدى مرضى

اإلنسولين وتفرِزه كر ّد فعل على ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم .حتّى أيّامنا هذه لم يجدوا عالجً ا لهذا
المرض ،ويضط ّر المرضى إلى الحصول على حُ قَن إنسولين طوال حياتهم .يحاول العلماء في البالد وفي
العالم إيجاد حلول تخفّف على المرضى.
أحد الحلول المقترَحة هو أن يزرعوا في جسم المريض خاليا   βأُخذت من بنكرياس شخص آخر .ال حاجة
ال تحت الجلد).
لزرع خاليا    βفي بنكرياس المريض ،ويمكن زرعها في مناطق أخرى في جسمه (مث ً
يعود سبب ذلك إلى أنّ خاليا   βتستجيب لتركيز الجلوكوز في السائل الذي في محيطها ،وحسب هذا
التركيز تُفرِز اإلنسولين الموجود داخلها .تركيز الجلوكوز في السائل بين الخلوي يساوي تركيزه في الدم،
لذلك كي تستجيب خاليا   βحسب تركيز الجلوكوز في الدم ،يكفي أن تكون بتماس مباشر مع السائل
بين الخلوي ،وليس بالضرورة مع الدم نفسه.
عندما يزرعون نسيجً ا في الجسم ،تَنتُج بشكل طبيعي خالل  4-2أسابيع ،أوعية دموية تربط النسيج
المزروع بالدورة الدموية في الجسم .هذه األوعية الدموية حيوية الستمرار بقاء النسيج المزروع.
فسر لماذا الربط بالدورة الدموية حيوي لبقاء الخاليا التي زُرعت في الجسم 14( .درجة)
ّ
.1
اتّضح أنّه في حاالت كثيرة ال ينجح َزرْع خاليا  ،βألنّ خاليا  βتحتاج من أجل بقائها لتماس فوري مع
ال قبل أن
األوعية الدموية ،وجزء كبير من خاليا      βالتي زُرعت تموت خالل عدّ ة ساعات ،زمنًا طوي ً
يحدث ارتباط مع األوعية الدموية.
لحلّ هذه المشكلة ،طُ وِّر مؤخّ رًا في البالد جهاز حديث ،يعتمد على استعمال مخلوقات وحيدة الخلية.
يحوي الجهاز ثالثة مركِّ بات :خاليا  β؛ مخلوقات وحيدة الخلية فيها كلوروفيل؛ مصدرًا ضوئيًا يعمل
بواسطة بطارية صغيرة .كلّ الجهاز مغ َّلف بغالف مصنوع من مادّة مصنّعة نفّاذة لموا ّد معيّنة.
عندما فحصوا عمل الجهاز في شروط مختبرية ،قبل َزرْعِ ِه في الجسم الحيّ  ،الحظوا أنّه بوجود جلوكوز
أفرزت خاليا    βالتي في الجهاز إنسولين ،وكان إفراز اإلنسولين متع ّلقًا بتركيز الجلوكوز الذي تعرّضت له
الخاليا.
ّ
ال َزرْع أجهزة كهذه بكاملها في جسم مرضى السكري ،بد ًال من َزرْع خاليا    βفقط،
في نيّتهم مستقب ً
بافتراض أنّه ستنتج حول الجهاز مع الوقت أوعية دموية ،كما هي الحال حول كلّ نسيج مزروع.
/يتبع في صفحة /3
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 .2اقترِح تفسيرًا لوظيفة المخلوقات وحيدة الخلية في الجهاز ،ولمساهمة العملية التي تحدث فيها
لنجاح العالج بواسطة الجهاز 16( .درجة)
أيضا ،أجروا تجربة على الجرذان.
لفحص إذا كان يمكن للجهاز أن يعمل في الجسم الحيّ ً
تركيز الجلوكوز السليم في دم الجرذ يشبه تركيزه السليم في دم اإلنسان ،وهو حوالي  90ملغم جلوكوز
في  100ملل دم.
ّ
بالسكري من النوع  .Iق ُّسمت الجرذان إلى
زرعوا في التجربة أجهزة في أجسام  10جرذان مريضة
مجموعتين" ،أ" َو "ب" .األجهزة التي زُرعت في الجرذان في المجموعة "أ" كانت مطابقة لألجهزة التي
وُصفت سابقًا ،التي تحوي خاليا  βومخلوقات وحيدة الخلية فيها كلوروفيل ومصدرًا ضوئيًا.
في الجرذان في المجموعة "ب" زُرعت أجهزة مطابقة لتلك التي زُرعت في المجموعة "أ" ،باستثناء فرق
واحد  -لم تحوِ مخلوقات وحيدة الخلية.
جميع باقي شروط التجربة كانت متطابقة في المجموعتين .قيس تركيز الجلوكوز في دم الجرذان كلّ يوم
في ساعة ثابتة ،خالل  10أسابيع تقريبًا.
يعرض المنحنيان اللذان أمامك نتائج التجرية.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺠﻠﻮﻛﻮز ﻓﻲ دم اﳉﺮذان
ﺗﺮﻛﻴﺰ
ّ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻠﻮﻛﻮز ﻓﻲ اﻟﺪم
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أي من المنحنيين  1 ،أم  ، 2يالئم مجموعة الجرذان التي حوى الجهاز الذي زُرع فيها
ّ
 .3أ.
مخلوقات وحيدة الخلية؟ ( 5درجات)
فسر النتائج التي نتجت في كلّ واحدة من المجموعتين 16( .درجة)
بّ .
/يتبع في صفحة /4
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إذا أطفأوا المصدر الضوئي الذي في الجهاز بعد أسبوع من َزرْع الجهاز ،كيف سيتأثّر
تركيز الجلوكوز في دم الجرذان في ّ
كل واحدة من المجموعتين؟ ( 10درجات)

ب .إذا أطفأوا الضوء الذي في الجهاز بعد  5أسابيع بد ًال من أسبوع ،هل ستكون النتائج
مشابهة لتلك التي وصفتَها في البند "أ"؟ ع ّلل 8( .درجات)
 .5كما ذُكر سابقًا ،تمّ ت تجربة الجهاز في شروط مختبرية ،دون َزرْعِ ِه في الحيوانات .في مرحلة
متأخّ رة فقط ،تمّ َزرْع الجهاز في الحيوانات.
اشرح أفضليتين للبحث الذي يُجرى خارج الجسم الحيّ  ،وأفضلية واحدة للبحث الذي يُجرى
في الجسم الحيّ  14( .درجة)
 .6الغالف ،الذي يفصل بين خاليا  βالتي في الجهاز وبين سوائل جسم الجرذ المزروع فيه ،مصنوع
من مادّة مصنّعة نفّاذة لموا ّد معيّنة وغير نفّاذة لموا ّد أخرى.
أمامك قائمة لخمس موادّ :جلوكوز ،إنسولين ،أجسام مضادّة ،أوكسجين. CO2 ،
بالنسبة ّ
لكل واحدة من هذه الموادّ ،حدّ د إذا كان يُحبَّذ أن يكون بإمكانها النفاذية عبر الغالف،
وع ّلل تحديدك 17( .درجة)

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.

