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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.

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.

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

ד .הוראות מיוחדות  :אין.

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)
اقرأ َو ْص ف البحث التالي ،وأجب عن جميع األسئلة ( 6-1عدد الدرجات ّ
مسج ل في
لكل س ؤال
ّ
نهايته).
ضروري لعيش الخاليا .غشاء الخلية مركَّ ب من طبقة مزدوجة من
ّ
مرور الماء عن طريق أغشية الخاليا
يفسر النفاذية العالية
الفوسفولبيدات .االنتشار البسيط عن طريق المبنى الفوسفولبيدي ال يمكنه أن ّ
ال الخاليا التي تبطّ ن جوف النفرون الذي في الكلية أو خاليا
ألغشية الخاليا للماء في أنسجة معيّنة ،مث ً
الدم الحمراء.
ّ
وتمكن مرورًا
خاصة ،تتواجد في غشاء الخلية
يمكن أن تُفسَّ ر النفاذية العالية بواسطة وجود قنوات مائية ّ
انتقائيًا لجزيئات الماء.
 .1أمامك قائمة لبعض األنسجة:
أ .الطبقة الخارجية للخاليا التي تغلّف جذور النباتات
ب .غدّ ة اللعاب
جـ .جدار في الشريان
د .عظمة
هـ .غدّ ة العرق
اذكر من القائمة ،األنسجة التي من المتوقّع أن نجد فيها قنوات مائية كثيرة 8( .درجات)
رغم أهمّ ية القنوات المائية ورغم الجهود البحثية الواسعة ،لم يتمّ تشخيص مثل هذه القنوات لفترة طويلة.
حب استطالع علمي ،في
وكما يحدث أكثر من مرّة في العلم ،حدثت االنطالقة بدون تخطيط ،نتيجة ّ
حب استطالع عاملة مختبر .في إطار بحث في موضوع آخر ،أُجري على خاليا الدم الحمراء،
هذه الحالة ّ
الحظت عاملة المختبر وجود زالل (أُطلق عليه االسم  )CHIP28لم يكن معروفًا وكذلك أداؤه الوظيفي
لم يكن معروفًا.
للتعرّف على أداءات وظيفية ممكنة لهذا الزالل ،فحص الباحثون وجوده في أنسجة مختلفة ،ووجدوا أنّه
خاص في خاليا معيّنة في النفرون .كما وُجد أنّ الزالل الذي تمّ اكتشافه يتبع لعائلة معروفة
شائع بشكل ّ
أيضا ،لكنّ أداءها الوظيفي لم يُحدَّ د بصورة كاملة.
من الزالليات الموجودة في البكتيريا وفي النباتات ً
 .2أ .لماذا فحص الباحثون وجود الزالل في أنسجة مختلفة من أجل التعرّف على أدائه الوظيفي؟
( 4درجات)
		
ب .كيف يمكن لحقيقة وجود الزالل  CHIP28في الخاليا التي تبطّ ن جوف النفرون أن
تساعد في بناء فرضية بالنسبة ألدائه الوظيفي؟ ( 12درجة)
/يتبع في صفحة /3
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أراد الباحثون أن يفحصوا إذا كان الزالل  CHIP28هو قناة مائية .لهذا الغرض أجرى الباحثون جتربة
مخصب لضفدعة اجلبال .يخلو بيض ضفدعة اجلبال من الزالل  CHIP28تقريبًا.
بيضا غير َ
استعملوا فيها ً
تضع ضفدعة اجلبال بيضها في املياه العذبة ،إلاّ أنّ املاء ال يدخل إليها تقريبًا .قَسَّ م الباحثون البيض إلى
مجموعتني" ،أ" َو "ب" .أدخلوا إلى البيض الذي في املجموعة "أ"  RNAرسول ( )mRNAمترجَ مً ا
للزالل  .CHIP28وأدخلوا إلى البيض الذي في املجموعة "ب"  RNAرسول ليس مترجَ مً ا للزالل بتاتًا.
وُضع جميع البيض في بيئة إيسوتونية (متساوية التركيز) ،وبعد ذلك نُقل إلى بيئة هيبوتونية (مخفّفة)،
وقيس التغيّر الذي طرأ على حجمه.
النتائج التي حصل عليها الباحثون موصوفة في الرسم البياني الذي أمامك.
التغيّر في حجم البيض بعد نقله إلى بيئة هيبوتونية
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صف النتائج املعروضة في الرسم البياني 6( .درجات)

فسر النتائج املعروضة في الرسم البياني 16( .درجة)
بّ .
 .4معلوم أنّ القنوات املائية تنقل املاء ،لكنّها عاد ًة ال تنقل موا ّد مذابة.
هل نتائج التجربة املعروضة في الرسم البياني ستتغيّر ،لو كانت القنوات املائية تنقل موا ّد مذابة
أيضا؟ اشرح إجابتك 16( .درجة)
ً
(انتبه :تكملة األسئلة في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /4
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أيضا أنّ تأثير كلّ جزيء من جزيئات الزالل  CHIP28على نفاذية اخللية للماء في خلية الدم
كما ووُجد ً
احلمراء عند اإلنسان ،هو عشرة أضعاف تأثير كلّ جزيء من الزالل في بيضة ضفدعة اجلبال.
اعتمادًا على هذه النتيجة ،اعتقد باحثون آخرون بأنّ  CHIP28ليس قناة مائية على ما يبدو .ادّعى
هؤالء الباحثون أنّه من املمكن أنّ الزالل ليس القناة املائية نفسها ،وإنّما زالل يراقب نشاط أو أثر القنوات
املائية في غشاء اخللية.
 .5أ .كيف ميكن للنتيجة املتع ّلقة بالتأثير املختلف جلزيء الزالل   CHIP28في اخلاليا املختلفة
أن تدعم االدّعاء الذي طرحه الباحثون اآلخرون؟ ( 8درجات)
مبان اصطناعية مبنيّة من طبقتَي فوسفولبيدات ،وف َْحص
ب .اقتُرح إدخال الزالل   CHIP28إلى ٍ
		

تأثيره على مدى نفاذية هذه املباني للماء.
كيف ميكن ملثل هذه التجربة أن تدحض االدّعاء الذي طرحه الباحثون اآلخرون أو تدعمه؟
( 8درجات)

َبيّنت أبحاث الحقة أنّ     CHIP28هو بالفعل قناة مائية ،وأنّ هناك أنواعً ا مختلفة من القنوات املائية ،منها
قنوات مائية ليست ثابتة في الغشاء .القنوات التي ليست ثابتة في الغشاء موجودة في مجمّ عات داخل
خلوية ،وتندمج في غشاء اخللية كر ّد فعل على حتفيز مالئم          .
 .6أ .ماذا ميكن أن تكون أهمّ ية قنوات من هذا النوع؟ ( 10درجات)
يفسر نشاط الهورمون
ب .اشرح كيف ميكن لوجود قنوات من هذا النوع أن ّ
( 12درجة)  
		

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.
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