מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים
הפיקוח על הוראת הביולוגיה
שאלון מפמ"ר  1יחידת לימוד סמל שאלון 400140
הוראות לנבחן:
א .משך הבחינה :שעה וחצי
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
 .1פרק ראשון  04 -נקודות
 .2פרק שני  04 -נקודות
ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין
כתוב במחברת הבחינה בלבד.

פרק

ראשון ( 04נקודות)

בפרק זה שאלה אחת ובה  14תת -שאלות .עליכם להשיב על כל  14התת -שאלות .תשובה נכונה
לכל תת -שאלה מזכה ב 0 -נקודות ,אולם אם תענו נכון על  8תת -שאלות לפחות ,תקבלו את מלוא
 04הנקודות.
שאלה  04( 1נקודות) לכל תת -שאלה מוצגות ארבע תשובות לבחירה .בחרו בתשובה המתאימה
ביותר.
א .כאשר אדם בריא שותה כמות גדולה של מים:
 .1המים העודפים מופרשים עם השתן.
 .2כל המים העודפים מופרשים בצואה.
 .3הגוף אוגר את המים לשעת חירום.
 .0המים מצטברים בגוף והופכים לשומן.
ב .הגרף הבא מתאר פעילות אנזים מסוים בטמפרטורות שונות.
פעילות האנזים בטמפרטורות שונות
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טמפרטורה (מעלות צלסיוס)

לפי המתואר בגרף:
 .1אין קשר בין הטמפרטורה לבין פעילות האנזים.
 .2ככל שהטמפרטורה עולה כך עולה פעילות האנזים ,בכל טווח הטמפרטורות שנבדק.
 .3ככל שהטמפרטורה עולה כך יורדת פעילות האנזים ,בכל טווח הטמפרטורות שנבדק.
 .0קיימת טמפרטורה מיטבית (אופטימלית) לפעילות האנזים.
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ג .במערכת העיכול של האדם מולקולות העמילן (רב סוכר):
 .1מתפרקות לחד סוכרים בעיכול מכני.
 .2מתפרקות לחומצות אמיניות על ידי אנזימים.
 .3מתפרקות לחד סוכרים על ידי אנזימים.
 .0מתפרקות לחומצות שומן במעי
ד .באיור שלפניך מסומנים מספר חלקים של הלב
בארבע אותיות :א-ד .מהם החלקים?
.1
.2
.3
.0

א -עליה ימנית ,ב -חדר ימני ,ג -עורק
הריאה ,ד -חדר שמאלי.
א -עליה שמאלית ,ב -חדר שמאלי ,ג-
עורק הריאה ,ד -חדר ימני.
א -חדר ימני ,ב -עליה ימנית ,ג -עורק
הריאה ,ד -חדר שמאלי.
א -עליה ימנית ,ב -חדר ימני ,ג -אבי
העורקים ,ד -חדר שמאלי.

ג
א
ד
ב

ה .באוויר הנפלט בנשיפה יש:
 .1יותר חמצן ( (O2מאשר באוויר הנקלט בשאיפה.
 .2יותר פחמן דו חמצני ( (CO2מאשר באוויר הנקלט בשאיפה.
 .3אותו ריכוז של פחמן דו חמצני ( )CO2כמו באוויר הנקלט בשאיפה.
 .0אותו ריכוז של חמצן ( (O2כמו באוויר הנקלט בשאיפה.
ו .הורמונים המופרשים אל הדם ,מגיעים אל כל תאי הגוף ,אבל משפיעים רק על חלק מהם כיוון
ש:
 .1השפעת ההורמונים נקבעת בהתאם לצרכים המשתנים של התאים.
 .2לחלק מן התאים יש מנגנון ההורס הורמונים הבאים אתם במגע.
 .3ההשפעה של ההורמונים על תאים תלויה בטמפרטורה של הגוף.
 .0רק תאים שהם בעלי קולטנים ייחודיים להורמון ,מושפעים ממנו.
ז .בבדיקת דם של אדם מסוים נמצא שיש מספר גדול של תאי דם לבנים .איזה גורם ,מבין
הבאים ,יכול להסביר תוצאות אלה?
 .1לחץ דם גבוה.
 .2מחסור בתאי דם אדומים.
 .3חדירה של חיידקים לגוף.
 .0מחסור בוויטמינים.
ח .מה נכון לומר בנוגע להומיאוסטזיס?
 .1מתקיים רק בתנאי סביבה קבועים.
 .2מתבטא בשינויים פנימיים קטנים בתגובה לשינויים.
 .3מתקיים רק באורגניזם (יצור חי) שלם ולא בתא בודד.
 .0המערכת ההומיאוסטטית מונעת כל סטיה מערכים קבועים
ט .מדוע אדם שחלה בחצבת והבריא ,לא יחלה (בדרך כלל) פעם נוספת במחלה זו?
 .1האדם קיבל חיסון סביל ,והחיסון מונע הדבקות במחלה גם בעתיד.
 .2כי חצבת היא מחלה שחולים בה רק בתקופת היַלְּדּות.
 .3העור הוא מחסום הגנה ראשוני המונע כניסת גורמים זרים לגוף.
 .0לאחר שהאדם הבריא מהמחלה נותר בגופו זיכרון חיסוני.
2

י .איזה מבין השינויים הבאים חל בשעת מאמץ גופני ?
 .1עליה ברמת הסוכר בדם.
 .2עליה בקצב השאיפה והנשיפה.
 .3ירידה בטמפרטורת הגוף.
 .0ירידה בקצב פעימות הלב.

פרק

שני ( 04נקודות 34 .נקודות לכל קטע)

בפרק זה שלושה קטעים .בחרו שני קטעים וענו בכל קטע על שלוש שאלות :על שאלת חובה ,ועל
שתים משלוש שאלות בחירה.
קטע מספר  – 1חומצה פולית (ויטמין )B9
ויטמינים הם חומרים חיוניים שהגוף אינו מייצר בעצמו אלא מקבל אותם מהמזון ,ודי בכמויות קטנות
מאד מהם .הם ממלאים תפקידים שונים בשמירה על התפתחותו של הגוף ועל תפקודו התקין.
אחד הויטמינים הנחקרים ביותר לאחרונה הוא חומצה פולית (ויטמין  .)B9חומצה פולית היא חומר
שדרוש לשכפול דנ"א ( (DNAולייצור של תאי דם אדומים .רמה מתאימה של חומצה פולית יכולה
למנוע אנמיה ( -חסר בתאי דם אדומים או בהמוגלובין) אצל ילדים ומבוגרים ,יכולה להפחית מחלות
לב וכלי דם ,ויכולה למנוע פגיעה עצבית בעוברים (עֻ ב ִָּרים) .עודף חומצה פולית לא גורם נזק לעובר.
שאלה  - 1שאלת חובה
 .1כמות מסוימת של חומצה פולית הכרחית לייצור תאי דם אדומים.
א .מה תפקידם של תאי דם אדומים בגוף?
ב .לאנשים הסובלים מאנמיה ממליצים לאכול מזונות המכילים חומצה פולית .הסבירו
המלצה זו.
יש לענות על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות:
 .2לנשים בהריון ממליצים לקחת בקביעות חומצה פולית .על פי הקטע שקראתם ,הציעו הסבר
לכך.
 .0הכמות המומלצת של חומצה פולית לאדם מבוגר היא  044מיקרוגרם ליום .בטבלה הבאה
מוצגת כמות החומצה הפולית במספר מזונות.
 144גרם מזון

כמות חומצה פולית ()B9
(מיקרוגרם)

אבוקדו
אפונה מבושלת
ביצה קשה
בננה
חומוס מבושל
כבד בשר מבושל
פלפל אדום
תפוז

02
03
04
11
172
217
114
33
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א.
ב.

ציינו שלושה מזונות ,מבין הרשומים בטבלה ,המומלצים לאדם שיש לו מחסור בחומצה
פולית?
האם ניתן להסתפק במנה אחת ( 144גרם) של פלפל אדום ,כדי לספק לגוף את כל כמות
החומצה הפולית הדרושה לו?

 .0כדי להעשיר את המזון בחומצה פולית נערך ניסוי בו בדקו האם תוספת של חומצה פולית
למזונן של תרנגולות מטילות ישפיע על רמת החומצה הפולית בביצים .נמצא שהוספת
חומצה פולית למזון העלתה את כמותה בביצים.
א .בניסוי חלקו את התרנגולות לשתי קבוצות .לאחת הקבוצות נתנו מזון רגיל ולשניה נתנו
אותו מזון בתוספת חומצה פולית .מדוע היה חשוב לכלול קבוצה שקבלה מזון ללא
חומצה פולית בניסוי.
ב .האם הייתם ממליצים לאנשים להשתמש בביצים של תרנגולות שקבלו תוספת חומצה
פולית למזון? הסבירו את המלצתכם.

קטע מספר  -2הטכנולוגיה ל"טובת" הרפואה
עירוי (אינפוזיה) הוא מכשיר המוכנס לוורידים ,בדרך כלל לוורידי הידיים או הרגלים .במצבים
מסוימים מכניסים דרכו נוזלים למחזור הדם ,ולעיתים גם חומרי הזנה או תרופות.
לא אחת קיים קושי במציאת ווריד אליו מכניסים את העירוי .הקושי הגדול הוא בילדים קטנים.
הוורידים שלהם קטנים מאד ,קיים אצלם שומן מתחת לעור המקשה על זיהוי הוריד ,ועורם גמיש יותר
מאשר עור המבוגרים .במקרים רבים נדרש יותר מניסיון אחד להכניס את העירוי אל הווריד .מצב זה
גורם לחרדה וכאבים מיותרים לילדים ,וכן גוזל זמן יקר של אנשי הצוות .השיטה המקובלת לזיהוי
ווריד מתאים לעירוי היא באמצעות הסתכלות ומישוש.
לפני מספר שנים נעשה ניסיון להכניס לשימוש מכשיר לזיהוי מקומם המדויק של הוורידים .בעזרת
המכשיר מאירים את האיבר אליו רוצים להכניס את העירוי באור אינפרה אדום ,ומתקבלת תמונה בה
הורידים נראים כהים יותר מאשר סביבתם ,וכך מתאפשר לרופא או לאחות למצוא בקלות את הווריד.
מחקר ראשוני לבדיקת יעילות המכשיר בוצע על  323ילדים ,בגילאים  ,4-17אשר נזקקו לעירוי
לוורידים (כולם לא היו במצב חירום) .הילדים חולקו אקראית לשתי קבוצות :ל 171-מהם הוחדר
העירוי בסיוע המכשיר ,ול 103-הוחדר העירוי בשיטה הרגילה .נמדד משך הזמן הממוצע עד
להצלחה בהחדרת העירוי .בניתוח התוצאות הפרידו החוקרים את הילדים לשלוש קבוצות גיל.
משך זמן ממוצע להחדרת העירוי בשתי השיטות
גיל הילדים
4-2
3-14
11-17

משך זמן עד להחדרת העירוי
(שניות)
בלי מכשיר
עם מכשיר
107
121
110
113
144
11
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שאלה  - 1שאלת חובה
 .1כאשר משווים ריכוז של חומרים שונים בדם הזורם בעורקי היד לעומת הדם הזורם בוורידי
היד ,מוצאים הבדלים.
א .לגבי כל אחד מהחומרים הבאים :חמצן ,פחמן דו חמצני ( ,)co2סוכר (גלוקוז) ציינו האם
ריכוזו גבוה/נמוך בעורק בהשוואה לווריד ,או שהוא שווה בשניהם.
החומר
חמצן
פחמן דו חמצני
סוכר

ריכוזו בעורק לעומת הווריד

ב .בחרו באחד החומרים שהוזכרו בסעיף א' ,וציינו מה גורם לשינוי בריכוזו בין העורק
לווריד.
יש לענות על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות:
.2

על סמך התוצאות המליצו החוקרים להשתמש במכשיר למציאת וורידים בילדים מתחת לגיל
שנתיים ,ולא להשתמש בו אצל ילדים מעל גיל שנתיים.
ציין מהם התוצאות עליהם התבססו החוקרים .הצע הסבר לכך שהמכשיר נמצא יעיל דווקא
בילדים קטנים .בתשובתך התבסס על הנכתב בקטע .

.0

מדוע בדקו החוקרים את הזמן הנדרש להכנסת העירוי בשתי השיטות (שיטת המישוש
וההסתכלות ,ושיטת השימוש במכשיר) ולא הסתפקו בבדיקת הזמן שנדרש להכנסת העירוי
תוך שימוש במכשיר?

.0

לעיתים משתמשים בעירוי לדם כדי להחדיר תרופות לגוף .הסבירו מדוע החדרת תרופות
לדם דרך עירוי יעילה יותר מאשר בליעת תרופות בפה.

המכשיר המתואר לא זכה להצלחה רבה כיוון שהיה גדול ,מסורבל ולא תמיד מדויק .פיתוח טכנולוגי
חדש מציע מכשיר נייד ,שניתן להצמידו כמשקפיים אל פניו של מכניס העירוי ,ולטענת המפתחים
גרסה זו גם מדויקת הרבה יותר מהמכשיר הקודם.

קטע מספר  -0החיידקים ואנחנו :האם חוק חמש השניות עובד?
חיידקים הם יצורים מיקרוסקופים ,הנמצאים בכל מקום סביבנו ,ונמצאים גם על הגוף ובתוכו .חלק
מהחיידקים מועילים לגוף ,או אינם מזיקים וחלקם יכולים להזיק לנו ,בפרט אם יצליחו לחדור לסביבה
הפנימית של הגוף .כאשר מזון נופל בסביבה לא נקיה ,יש להניח שרוב האנשים לא ישתמשו בו,
מחשש שחיידקים זיהמו את המזון .אולם מה קורה כאשר מזון נופל על הרצפה בבית? יש אנשים
הטוענים שאם המזון היה על הרצפה פחות מחמש שניות -אפשר להשתמש בו ,ואם היה על הרצפה
יותר מ  3שניות יש לזרוק אותו.
סטודנטים לביולוגיה החליטו לבדוק האם יש בסיס מדעי לטענה זו .הם בדקו את כמות החיידקים
בסוגי מזון שונים שהופלו אל משטחים שונים :רצפת קרמיקה או שטיח ,למשך  3או  14שניות ,והשוו
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לכמות החיידקים באותם סוגי מזון שלא הופל אל המשטחים השונים .חלק מתוצאות המחקר 1מוצגות
בטבלה הבאה:
מספר
הטיפול

סוג המזון

1
2
3
0
3
0

פסטה
פסטה
טוסט
טוסט
טוסט עם חמאה
טוסט עם חמאה

משטח אליו כמות יחסית של חיידקים (יחידות שרירותיות)
המזון הופל
מזון שלא הופל הפלה והרמה הפלה
רצפה
שטיח
רצפה
שטיח
רצפה
שטיח

+
+
+
+
+
+

לאחר  3שניות
+
+
+
+
+++
++

והרמה
לאחר  14שניות
++
+
+
+
++++
++

מקרא + :כמות חיידקים מעטה ++ ,כמות חיידקים בינונית +++ ,כמות חיידקים גדולה ++++ ,כמות חיידקים
גדולה מאד

שאלה  - 1שאלת חובה
.1
א .לפי הקטע שקראתם ,למה חשוב להקפיד לאכול מזון לא מזוהם בחיידקים?
ב .כאשר חיידקים חודרים לסביבה הפנימית של הגוף אנו עלולים לחלות .אולם כאשר אותו
מין חיידק חודר לגוף בפעם השנייה ,אנחנו לא חולים ,בדרך כלל (או חולים בצורה קלה יותר
מאשר בחדירה הראשונה ) .מהי הסיבה לכך?
יש לענות על שתי שאלות מבין שלוש השאלות הבאות:
.2

חיידקים רבים לא שורדים את המעבר במערכת העיכול .ציינו גורם אחד הפוגע בחיידקים
המגיעים למערכת העיכול.

.0
א .לפי תוצאות המחקר ,באיזה מזון ובאלו תנאים יש תמיכה בטענת החוקרים שניתן לאכול
מזון שנפל ונשאר עד  5שניות על גבי משטח?
ב .מהן התוצאות התומכות בכך שיש הבדל אם הטוסט שנופל הוא יבש או הוא מרוח
בחמאה?
.0
א .החוקרים חזרו על כל אחד מהטיפולים פעמים רבות .הסבירו מדוע לא ניתן להסתפק
בתוצאות מדידה אחת?
ב .בניסוי שבצעו החוקרים הם בדקו לא רק את כמות החיידקים שנמצאה על המזון ,אלא
גם את סוג החיידקים שנמצאו עליו( .מידע זה לא נכלל בטבלת התוצאות שהובאה כאן).
שערו מדוע בדקו החוקרים גם את סוג החיידקים ולא רק את כמותם הכוללת.

בהצלחה
1

חוקרים אחרים חלוקים על תוצאות מחקר זה .לטענתם כמות החיידקים גדלה בכל נפילה של מזון על כל משטח ,גם לזמן
קצר מאד.
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