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نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثّانو ّية
موعد االمتحان :صيف 2013
رقم ال ّنموذج043002 :

משרד החינוך

תרגום לערבית )(2

בי ול וגיה
ניתוח מחקר מדעי
חלק מבחינת  5יחידות לימוד

הוראות לנבחן
		
א .משך הבחינה :כשעה ורבע.
הבחינה בשאלון זה נערכת מיד (בלי
הפסקה) לאחר הבחינה בשאלון 043001

(נושאי הליבה) ,והזמן הכולל לשני
		השאלונים הוא שעתיים וחצי.

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

ترجمة إلى العرب ّية )(2

البيولوجيا

علمي
تحليل بحث
ّ
جزء من امتحان  5وحدات تعليم ّية

للممتحن
تعليمات
َ

تقريبا.
أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع ً
			 يُجرى االمتحان في هذا النّموذج مباشر ًة
			 (بدون استراحة) بعد االمتحان في نموذج
		 ( 043001مواضيع النواة) ،والزّمن الكلّيّ
				المخصص للنّموذجين هو ساعتان ونصف.
ّ
		 ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:

ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				 في هذا ال ّنموذج س ّتة أسئلة ،عليك
בשאלון זה שש שאלות ,ויש לענות
		 על כולן 									 .اإلجابة عن جميعها.

				 عدد الدّ رجات ّ
مسجل في نهايته،
		 מספר הנקודות לכל שאלה רשוּם בסופה,
لكل سؤال ّ
							 المجموع  100 -درجة.
סה"כ —  100נקודות.
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 ،عمل ّيات حساب ّية ،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!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

علمي
حتليل بحث
ّ

( 100درجة)

اقرأ و َْصف البحث الذي أمامك ،وأجب عن جميع األسئلة ( 6-1عدد الدرجات لكلّ سؤال مسجّ ل في
نهايته).
الجسماني وهورمون من القلب
النشاط
ّ
مصدر الطاقة الالزمة ألداء جميع العمليّات الحياتيّة لدى الحيوانات ،وبضمنها اإلنسان ،هو الغذاء.
تستطيع الخاليا في جسم اإلنسان أن تُنتِج طاقة من الكربوهيدرات وكذلك من الدهنيّات (اللبيدات)
أيضا .الموا ّد التي تُستغلّ للنشاط الدائم للخاليا تُخزَن في أنسجة مختلفة :تُخزَن
ومن الزالليّات ً
الكربوهيدرات على شكل چليكوچين في خاليا الكبد وفي خاليا العضلة ،ويُخزَن جزء قليل من اللبيدات
في خاليا العضلة ،ومعظمها يُخزَن في األنسجة الدهنيّة .اللبيدات التي تُخزَن في النسيج الدهنيّ وتُستغلّ
إلنتاج الطاقة تُسمّ ى چليسريدات ثالثيّة ،وهي جزيئات أحماض دهنيّة ترتبط بالچليسرول.
الطاقة الالزمة النقباض العضالت ،وبضمنها عضلة القلب ،تُنتَج من الجلوكوز ومن األحماض الدهنيّة.
أثناء بذل جهد جسمانيّ تستغلّ خاليا العضلة في البداية الجلوكوز واألحماض الدهنيّة التي في المخزن
الخلوي .في مرحلة الحقةُ ،ت َّ
فكك في الخليّة الچليسريدات الثالثيّة التي في النسيج الدهنيّ
ّ
داخل
إلى أحماض دهنيّة وچليسرول .تُفرَز نواتج هذا التفكيك إلى الدم ،وتُنقَل األحماض الدهنيّة إلى خاليا
العضلة وتُستغَلّ فيها.
.1

يوجد في نسيج العضلة أوعية دمويّة كثيرة ومتف ِّرعة تنقل الموا ّد إلى العضلة ومنها.
اذكر ما ّدتين ينقلهما الدم إلى العضلة ،واشرح أهمّ يّتهما لنشاط العضلة.
اذكر مادّة واحدة يُبعدها الدم من العضلة ،واشرح لماذا يجب إبعادها.
( 14درجة)

يتبع في صفحة 3
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هناك آليّات تُنظِّ م تزويد األحماض الدهنيّة للعضالت حسب مدّ ة النشاط الجسمانيّ وشدّ ته.
نشاط هورمون األدرينالين الذي يُنظِّ م تفكيك الچليسريدات الثالثيّة في النسيج الدهنيّ  ،معروف منذ
سنوات طويلة .أثناء النشاط الجسمانيّ المتزايد يُفرَز أدرينالين إلى الدم ،ويرتبط بمستق ِبالت مالئمة في
ُنشط في خاليا النسيج الدهنيّ إنزيمات ُت ِّ
فكك الچليسريدات
خاليا النسيج الدهنيّ  .في أعقاب ذلك ت َّ
الثالثيّة.
وُجد في السنوات األخيرة هورمون اسمه  )ANP( Atrial Natriuretic Peptideيُفرَز من خاليا في جدار
األذينين في القلب .عندما يطرأ ارتفاع على حجم الدم في حجرات القلب ويزداد الضغط على الجدران،
أيضا عالقة بتنظيم تفكيك الچليسريدات الثالثيّة
يزداد إفراز هورمون  .ANPيفترضون أنّ لهذا الهورمون ً
في النسيج الدهنيّ .
الستيضاح مساهمة هورمون  ANPفي تفكيك الچليسريدات الثالثيّة أثناء النشاط الجسمانيّ  ،أُجريت
عدّ ة تجارب على أشخاص تطوّعوا لهذه التجارب .لجنة هلسنكي ،المخوَّلة للمصادقة على إجراء
تجارب على اإلنسان ،صادقت على إجراء التجارب.
التجربة :1
أُجريت التجربة على  7متطوّعين شبّان ومعافين معطياتهم متشابهة (الجنس والعمر والوزن) .خالل
كلّ التجربة ،كان المتطوّعون في حالة راحة .في بداية التجربة ("الزمن صفر") أُدخلت إلى أجسامهم
أنبوبتان ،مباشر ًة إلى النسيج الدهنيّ في منطقة البطن .بعد  30دقيقة ،قاموا بِدَ فْق هورمون  ANPعبر
إحدى األنبوبتين لمدّ ة ساعة (من الدقيقة الـ  30وحتّى الدقيقة الـ  .)90تمّ في األنبوبة الثانية جَ مْ عُ
ص مستوى الچليسرول فيه .مستوى الچليسرول
الخلوي من نفس النسيج الدهنيّ  ،وف َْح ُ
ّ
السائل بين
هو مقياس لمدى تفكيك الچليسريدات الثالثيّة في النسيج الدهنيّ .
نتائج التجربة معروضة في الرسم البيانيّ الذي في الصفحة التالية.

									

يتبع في صفحة 4
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الخلوي في النسيج الدهنيّ خالل التجربة
ّ
على تركيز الچليسرول في السائل بين
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أ .حسب الرسم البيانيّ  ،ما هو االستنتاج من هذه التجربة؟ اذكر على أيّة معطيات في الرسم
اعتمدت في إجابتك 12( .درجة)
َ
البيانيّ
ب .ادّعى الباحثون أنّ عمليّة إدخال األنبوبتين وتواجدهما في الجسم لم يؤدّيا إلى تغيير في
الخلوي .ادعم هذا االدّعاء بواسطة معطيات من الرسم
ّ
مستوى الچليسرول في السائل بين
البيانيّ  6( .درجات)
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في تجربة أخرى ،فُحصت العالقة بين النشاط الجسمانيّ
الچليسريدات الثالثيّة التي ّ
تفككت في النسيج الدهنيّ .

وبين إفراز ANP

واألدرينالين وكمّ يّة

التجربة :2
 16متطوّعً ا شبّانًا ومعافين معطياتهم متشابهة (الجنس والعمر والوزن) قُسِّ موا عشوائ ّيًا إلى مجموعتين.
المجموعة "أ" 8 :متطوّعين مارسوا نشاطً ا جسمان ّيًا بنفس الشدّ ة .في نهاية النشاط الجسمانيّ ،
قيس مستوى الچليسرول ومستوى  ANPومستوى األدرينالين في دم المتطوّعين في هذه المجموعة.
المجموعة "ب" 8 :متطوّعين فُحصوا في نفس الشروط ،لكن بفرق واحد :قبل بداية النشاط
الجسمانيّ حُ قنوا بموا ّد تعيق نشاط األدرينالين تمامًا .في نهاية النشاط الجسمانيّ  ،قيس مستوى
الچليسرول في دم المتطوّعين في هذه المجموعة.
نتائج التجربة المعروضة في الجدول تعبّر عن معدّ ل القياسات لدى المتطوّعين الـ  8في كلّ مجموعة.
تركيز الچليسرول وتركيز هورمونَي  ANPواألدرينالين في دم المتطوّ عين
في حالة الراحة وبعد النشاط الجسمانيّ
النشاط
الجسمانيّ

ANP

(نانوغرام /اللتر)

المجموعة "أ"
األدرينالين

(نانوغرام /اللتر)

في حالة الراحة

61

62

بعد النشاط
الجسمانيّ

83

109

المجموعة "ب"
الچليسرول

(ميكرومول /اللتر)
70

205

الچليسرول

(ميكرومول /اللتر)
70

130

الفروق بين النتائج في حالة الراحة وبعد النشاط الجسمانيّ هي بارزة من الناحية اإلحصائيّة.

يتبع في صفحة 6
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ANP

ما الذي يمكن استنتاجه من نتائج التجربة عن تأثير النشاط الجسمانيّ على إفراز
واألدرينالين ،وعن العالقة بين إفرازهما وبين تزويد أحماض دهنيّة للعضلة؟ تطرّق في إجابتك
إلى المقاييس التي فُحصت في المجموعة "أ" فقط 17( .درجة)
من المقارنة بين نتائج المجموعة "ب" ونتائج المجموعة "أ" ،يمكن االستنتاج أنّ هورمون
يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم تفكيك الچليسريدات الثالثيّة أثناء النشاط الجسمانيّ .
اشرح كيف يؤدّي مجرى التجربة ونتائجها إلى هذا االستنتاج 17( .درجة)
ANP

ANP

التي تُفرَز من

نشاط القلب في حالة الراحة وكذلك بعد النشاط الجسمانيّ يُحدِّ د كمّ يّة
القلب.
اشرح ما هي أفضليّة ذلك .تطرّق في إجابتك إلى الحالتين :النشاط الجسمانيّ والراحة.
( 17درجة)

النسيج الدهنيّ عند الثدييّات يمكن أن يكون نسيجً ا دهن ّيًا أبيض أو نسيجً ا دهن ّيًا ُب ِّن ّيًا .معظم األنسجة
الدهنيّة في جسم اإلنسان هي أنسجة دهنيّة بيضاء ،ويمكن أن تظهر فيها مناطق ذات نسيج دهنيّ ُبنِّيّ .
في عمليّة إنتاج الطاقة من األحماض الدهنيّة في النسيج الدهنيّ ال ُبنِّيّ  ،تنطلق كمّ يّة أكبر من الحرارة
وتَنتُج كمّ يّة أقلّ من  ATPبالمقارنة مع نفس العمليّة في النسيج الدهنيّ األبيض .بيّنت األبحاث
أيضا كر ّد فعل على تعرّض
الجديدة أنّ هورمون  ANPيُفرَز من خاليا في جدار األذينين في القلب ً
مستم ّر للبرد ،كما ووُجد أنّ هورمون  ANPيؤدّي إلى ارتفاع في كمّ يّة مناطق النسيج الدهنيّ ال ُبنِّيّ .
.6

اشرح كيف يساعد إفرا ُز

ANP

الجسمَ في مواجهة حاالت البرد 17( .درجة)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال ّن جاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

