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בי ול וגיה

البيولوجيا

ניתוח מחקר מדעי

علمي
تحليل بحث
ّ

חלק מבחינת  5יחידות לימוד

جزء من امتحان  5وحدات تعليم ّية

הוראות לנבחן
		
א .משך הבחינה :שעה ורבע.

للممتحن
تعليمات
َ
أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع.
		 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).
الحياة في البحر الم ّيت
قبل حوالي ثمانين عامًا ،أفاد الباحث اإلسرائيليّ ڤولكاني أنّه اكتشف وجود مخلوقات حيّة في مياه البحر
المكتشف انطالقة هامّة .حتّى ذلك
َ
الميّت :بكتيريا وطحالب وحيدة الخليّة (نباتات) .كان هذا
الحين اعتقدوا أنّ المخلوقات الحيّة ال تستطيع العيش في البحر الميّت الذي يصل تركيز األمالح فيه إلى
 30%تقريبًا ،ولذلك أطلقوا عليه اسم البحر الميّت.
.1

فسر لماذا تجد معظم المخلوقات صعوبة في العيش والبقاء في البحر الميّت ،الذي يُعتبر بيئة
ّ
عال 16( .درجة)
تركيز المُ ذابات فيها ٍ

أحد المخلوقات التي اك تُشفت في البحر الم يّت هو الطحلب دونلييال ).(Dunaliella
أيض ا في بيوت تنمية أخرى تسود فيها شروط بيئ يّة متط رّفة ،كتركيز
يستطيع ه ذا الطحلب العيش ً
عال في الماء ودرجة ح رارة عالية وأش ّع ة ضوئ يّة قويّة .للدونلييال آل يّات تُكسبها مالءمة لبيوت
ُم ذابات ٍ
تنمية تتغ يّر ت راكيز األمالح فيها.
في بحث فحص آل يّات مالءمة الطحلب ،قام وا بتنميته في محلول تنمية يحوي ملح كلوريد الصوديوم
) (NaClبتركيز أعلى من تركيز المُ ذابات داخل الخل يّة .وُجد أنّه في هذه الشروط ينتج چليسرول في
الخاليا.
أيض ا.
عضوي يذوب في الماء وفي الدهن ً
ّ
الچليسرول هو مركَّ ب
الخلوي للمُ ذابات.
ّ
الچليسرول الذي ينتج في الخل يّة يؤثّر على التركيز داخل

يتبع في صفحة 3
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التجربة 1

أجرى الباحثان اإلسرائيليّان بن أموتس وإڤرون تجربة كان هدفها فحص التغيّرات في كمّ يّة الچليسرول في
خاليا طحلب الدونلييال پارڤا ) ،(D. parvaعندما يتغيّر تركيز الملح في البيئة الخارجيّة.
في كلّ مرحلة في التجربة ،كان تركيز الملح في محاليل التنمية مختلفًا ،ولم ت َْحوِ هذه المحاليل
چليسرول.
مراحل التجربة موصوفة في التخطيط الذي أمامك.

ﺧﻼﻳﺎﭨاﻟﻄﺤﻠﺐ

ﻣﺤﻠﻮلﭨﻣﻠﺢ
8.5%

ﻗﺒﻞﭨﺑﺪاﻳﺔﭨاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﺧﻼﻳﺎﭨاﻟﻄﺤﻠﺐ

ﻣﺤﻠﻮلﭨﻣﻠﺢ
3.5%

اﳌﺮﺣﻠﺔﭨ"أ"

 90دﻗﻴﻘﺔ

ﺧﻼﻳﺎﭨاﻟﻄﺤﻠﺐ

ﻣﺤﻠﻮلﭨﻣﻠﺢ
7.5%

اﳌﺮﺣﻠﺔﭨ"ب"

 90دﻗﻴﻘﺔ

التخطيط :التجربة 1

قبل بداية التجربة ،نمّ ى الباحثان خاليا دونلييال في محلول ملح تركيزه . 8.5%
أُجريت التجربة في مرحلتين:
المرحلة "أ" :شَ طَ َف الباحثان الطحالب ونقالها إلى محلول ملح تركيزه  3.5%لمدّ ة  90دقيقة.
المرحلة "ب" :بعد  90دقيقة شَ طَ ف الباحثان الطحالب ونقالها إلى محلول ملح تركيزه 7.5%
لمدّ ة  90دقيقة أخرى.
في كلّ فترة زمنيّة خالل المرحلتين ،فُحصت كمّ يّة الچليسرول في خاليا الطحالب.
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نتائج التجربة  1معروضة في الرسم البيانيّ الذي أمامك.
ﺮاتﭨﻓﻲﭨﻛﻤ ّﻴﺔﭨاﻟﭽﻠﻴﺴﺮولﭨداﺧﻞﭨﺧﻼﻳﺎﭨاﻟﻄﺤﺎﻟﺐﭨﺧﻼلﭨاﻟﺰﻣﻦﭨ
اﻟﺘﻐ ّﻴ
ّ
ﻓﻲﭨﺗﺮاﻛﻴﺰﭨﻣﺨﺘﻠﻔﺔﭨﻣﻦﭨاﻟﻤﻠﺢﭨ
ﻛﻤ ّﻴﺔﭨاﻟﭽﻠﻴﺴﺮول
ّ
داﺧﻞﭨﺧﻼﻳﺎﭨاﻟﻄﺤﺎﻟﺐ

)وﺣﺪاتﭨاﻋﺘﺒﺎﻃ ّﻴﺔ(
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔﭨ"ب"
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ّ
ﻣﻨﺬﭨﺑﺪاﻳﺔﭨاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

)دﻗﺎﺋﻖ(
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ﻧﻘﻞﭨاﻟﻄﺤﺎﻟﺐﭨ
ﭨﻣﻦﭨﺗﺮﻛﻴﺰ 3.5%
إﻟﻰ 7.5%
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ﻧﻘﻞﭨاﻟﻄﺤﺎﻟﺐﭨ
ﭨﻣﻦﭨﺗﺮﻛﻴﺰ 8.5%
إﻟﻰ 3.5%

أ .صف نتائج التجربة  6( .1درجات)
ب .وُجد في تجربة أخرى أنّه عندما يكون تركيز الملح خارج الخاليا في المجال َ 0%و ، 4%
يتسرّب قسم من الچليسرول من داخل خاليا الطحالب إلى البيئة الخارجيّة.
المكتشف ّ
َ
استعن بهذا
وفسر النتائج التي نتجت في المرحلة "أ" من التجربة  7( .1درجات)
جـ .اقترح تفسيرًا لنتائج التجربة  1في المرحلة "ب" ،التي نُقلت فيها الطحالب إلى محلول
ملح تركيزه .7.5%
أيضا إلى المعلومات المعروضة في البند "ب" 8( .درجات)
تطرّق في إجابتك ً
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فسر كيف ُت ِّ
مكن التغيّرات في كمّ يّة الچليسرول
خاليا طحلب الدونلييال پارڤا هي عديمة الجدارّ .
في الخلية عيش وبقاء الطحلب في بيئة خارجيّة تراكيز الملح فيها عالية بالمقارنة مع التركيز
الخلوي
ّ
الخلوي للمُ ذابات ،وفي بيئة تراكيز الملح فيها منخفضة بالمقارنة مع التركيز داخل
ّ
داخل
للمُ ذابات 16( .درجة)

التجربة 2

فُحص في هذه التجربة تأثير تركيز الملح في البيئة الخارجيّة على وتيرة التركيب الضوئيّ في الطحلب.
وُجد أنّه كلّما ازداد تركيز الملح ،حتّى  ، 12%ازدادت وتيرة التركيب الضوئيّ .
أيضا في تجارب فحصت تأثير مُذابات أخرى في نفس التراكيز.
تمّ الحصول على نتائج مشابهة ً

.4

كيف ت ِّ
ُمكن نتائج التجربة  2تفسير التغيُّر في كمّ يّة الچليسرول في المرحلة "ب" من التجربة 1؟
( 15درجة)

من نوع أخر من الطحلب  -دونلييال سالينا ) - (D. salinaيستخلصون المادّة بيتا كروتين التي هي صبغ
(پچمينت) لونه برتقاليّ يُستعمَ ل في صناعة الغذاء.
أُقيمت بالقرب من إيالت ِبرَك يُنمّ ون فيها الطحلب دونلييال سالينا.
الشرطان في ال ِبرَك هما I :مياه ضحلة (غير عميقة)
 IIخلط دائم
.5

فسر أهمّ يّة ّ
كل واحد من شرطَ ي التنمية َ Iو II
ّ

من أجل تكاثر الطحالب في ال ِبرَك 16( .درجة)

عال من األشعّة.
عال وهي معرَّضة لمستوى ٍ
تركيز الملح في هذه ال ِبرَك ٍ
أيضا إنتاج بيتا كروتين ويتراكم في الخاليا .في تراكيز
وُجد أنّه عندما يزداد تركيز الملح في الماء ،يزداد ً
عالية من الملح وفي تعرُّض ألشعّة قويّة ،تموت خاليا طحالب من أنواع ال يتراكم فيها بيتا كروتين.
.6

توجد في جميع الخاليا آليّة رقابة ،تؤثّر على التوقيت الذي ينعكس فيه أثر المعلومات الوراثيّة.
وفسر لماذا هذا المثال هو مثال لرقابة.
أعط مثا ًال لذلك من البحث العلميّ الذي تمّ عرضهّ ،
ِ
( 16درجة)

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.

