מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשע"א
מספר השאלון043002 :
תרגום לערבית ()2

ביולוגיה

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
موعد االمتحان :صيف 2011
رقم النموذج043002 :
ترجمة إلى العربية ()2

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.

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!

ביולוגיה ,קיץ תשע"א ,מס' 043002
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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 نهايته).
لكل س ؤال ّ
السمنة في أيّامنا "آفة القرن الحادي والعشرين" .األكل الزائد وعدم القيام بالنشاط الجسماني
تُعتبر ُّ
يؤدّيان إلى زيادة كمّ ية النسيج الدهني في الجسم ،وفي أعقاب ذلك إلى زيادة وزن الجسم.
 .1لماذا يؤدّي األكل الزائد إلى زيادة الوزن ،ولماذا يساعد النشاط الجسماني في تخفيف الوزن؟
( 12درجة)
النسيج الدهني هو نسيج يَخزن دهنيات ويعتبر حيويًا للجسم .إحدى الصفات التي تميّز النسيج
والصغَر بمدى كبير طوال الحياة .من المعلوم في أيّامنا أنّه تحدث في
الكبَر ِّ
الدهني هي قدرته على ِ
أيضا
النسيج الدهني عمليات تنظيم مركَّ بة ،تُراقَب بواسطة الجهاز الهورموني والجهاز العصبي وتتأثّر ً
بالغذاء الذي نتناوله.
تُجرى في السنوات األخيرة أبحاث كثيرة تحاول أن تفحص إذا كانت كمّ ية النسيج الدهني في الجسم
أيضا بعوامل رقابة موجودة داخل الجسم.
ال تتعلّق بعوامل سلوكية فقط ،وإنّما ً
خاص معروف بميله إلى األكل الزائد
أجرى الباحثون سلسلة تجارب على فئران مختبرية من صنف ّ
والسمنة الزائدة .في حين أنّ الفئران العادية تأكل عاد ًة  3 - 2.5غرام من الغذاء في اليوم ،ووزن جسمها
ُّ
يُحفظ سليمً ا ،الفئران من هذا الصنف يمكنها أكل حتّى  5غرام من الغذاء في اليوم وتسمن كثيرًا
(انظر الرسم التوضيحي .)1
الرسم التوضيحي 1
ﻓﺄر ﻣﻦ
اﳋﺎص
اﻟﺼﻨﻒ
ّ

ﻓﺄر ﻋﺎدي

اخلاص يعاني من نقص في زالل يُدعى ليبتني ،الذي يتواجد بشكل
ّ
وُجد أنّ جسم الفئران من الصنف
طبيعي في الفئران وكذلك في سائر الثدييات وبضمنها اإلنسان .ينتج الليبتني في النسيج الدهني
أيضا (كلّما ازدادت كمّ ية النسيج الدهني نتجت كمّ ية أكبر من الليبتني) ،ويؤثّر على الهيبوتالموس.
ً
أيضا مركز
الهيبوتالموس هو مركز في الدماغ له وظيفة في رقابة عمليات كثيرة في اجلسم .ويوجد فيه ً
الشبع واجلوع.
/يتبع في صفحة /3
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في التجربة "أ" ،أعطى الباحثون الفئران عديمة الليبتين غذا ًء بدون حدود ("كُ لْ حسب قدرتك").
قام الباحثون كلّ يوم بوزن الفئران وقياس كمّ ية الغذاء الذي تناولته .بعد  20يومًا منذ بداية التجربة
بدأ الباحثون بحقن كلّ فأر بكمّ ية ثابتة من الليبتين يوميًا ،واستمرّوا في ذلك لمدّ ة  15يومًا ،حتّى
اليوم الـ  35منذ بداية التجربة .خالل األيّام الـ  55التي أُجريت فيها التجربة لم يتغيّر مستوى النشاط
الجسماني للفئران.
نتائج التجربة معروضة في الرسم البياني .1

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺬاء ووزن اﳉﺴﻢ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "أ"
1

وزن اﳉﺴﻢ
)ﻏﺮاﻣﺎت(

ﻣﻔﺘﺎح:
وزن اﳉﺴﻢ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻐﺬاء
) 15ﻏﺮاﻣﺎت(

55

50

45

وزن

12.5

اﳉﺴﻢ

10
7.5

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء

5
2.5

اﻟﺰﻣﻦ )أ ّﻳﺎم(

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

5

0

0

ﺑﺪاﻳﺔ
َو ْﻗﻒ
ﺣﻘﻦ اﻟﻠﻴﺒﺘﲔ ﺣﻘﻦ اﻟﻠﻴﺒﺘﲔ

 .2أ .صف النتائج المعروضة في الرسم البياني  8( .1درجات)
ب .إحدى الفرضيات التي طُ رحت بالنسبة للّيبتين هي أنّه يؤثّر مباشر ًة فقط على استهالك
الغذاء ،وليس على وزن الجسم.
فسر لماذا 10( .درجات)
ادّعى الباحثون أنّ نتائج التجربة تدعم هذه الفرضيةّ .
		
/يتبع في صفحة /4
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في التجربة "ب" ،التي أُجريت على فئران من نفس الصنف عديم الليبتين ،أعاد الباحثون إجراء
التجربة "أ" ،لكن بفرق واحد :بعد وقف حقن الليبتين (ابتدا ًء من اليوم الـ  ،)35قام الباحثون
بتحديد كمّ ية الغذاء التي حصلت عليها الفئران بحيث كانت  2.5غرام في اليوم.
نتائج التجربة معروضة في الرسم البياني .2

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺬاء ووزن اﳉﺴﻢ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "ب"
2

وزن اﳉﺴﻢ
)ﻏﺮاﻣﺎت(

ﻣﻔﺘﺎح:
وزن اﳉﺴﻢ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ
 15ﻟﻠﻐﺬاء
)ﻏﺮاﻣﺎت(

55

وزن

50

12.5

اﳉﺴﻢ

10
7.5

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء

45

5
2.5

اﻟﺰﻣﻦ )أ ّﻳﺎم(

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

5

0

0

َو ْﻗﻒ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﺣﻘﻦ اﻟﻠﻴﺒﺘﲔ ﺣﻘﻦ اﻟﻠﻴﺒﺘﲔ

 .3هل تدعم نتائج التجربة "ب" الفرضية بأنّ الليبتني يؤثّر مباشر ًة على استهالك الغذاء وليس على
وزن اجلسم؟ علّل 14( .درجة)
والسمنة الزائدة ،يُنتِج ليبتني بشكل سليم،
أيضا من األكل الزائد ُّ
صنف آخر من الفئران ،يعاني هو ً
لكن ال توجد في جسمه مستقبِالت ل ّليبتني .أعاد الباحثون إجراء التجربة "أ" على فئران من هذا الصنف.
 .4قدِّ ر كيف سيبدو املنحنيان اللذان يصفان وزن اجلسم واستهالك الغذاء لدى هذه الفئران خالل
األيّام الـ  55من التجربة .علّل إجابتك 16( .درجة)
(انتبه :تكملة األسئلة في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /5
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 .5أمامك قوالن عن زالل الليبتني.
حدّ د بالنسبة ّ
لكل واحد من القولني إذا كان صحيحً ا ،وعلّل حتديدك.
أ .الليبتني هو هورمون 8( .درجات)
ب .الليبتني الذي ينتج في أجسام الفئران العادية ميكنه املساعدة في احملافظة على االتّزان البدني
في جسمها 12( .درجة)
 .6الوعي للحفاظ على وزن سليم هو أمر ذو أهميّة كبرى في املجتمعات الغنيّة.
أ .في كثير من األحيان ،األفراد الذين اتّبعوا حمية لتخفيف الوزن وخفّفوا من وزنهم ،يعودون
بعد الحمية إلى عادات أكلهم السابقة .يكتشفون في حاالت كثيرة بأنّهم ليس فقط ال
يحافظون على وزن سليم ،وإنّما يزداد وزنهم بوتيرة أسرع من تلك التي كانت في الماضي.
ال لمثل هذه الظاهرة؟ علّل.
		 هل تتضمّ ن نتائج البحث الذي أُجري على الفئران دلي ً
		 ( 8درجات)
ب .اقتُرح في أعقاب البحث أن يُستعمَ ل الليبتين دوا ًء يساعد أبناء البشر في الحفاظ على وزن
سليم.
		 ادّعى الباحثون أنّه يجب إجراء أبحاث إضافية قبل اتّخاذ قرار بشأن استعمال الليبتين دواءً.
أعط تعليلين ممكنين يمكن للباحثين أن يعتمدوا عليهما في ادّعائهم 12( .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.

