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تعليمات للطالب:
أ .مدة اإلمتحان  :ساعة ونصف
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات :في هذا النموذج فصالن.
 .1فصل أول –  04درجة
 .2فصل ثاني –  04درجة
ج .مادة مساعدة مسموحة اإلستعمال :ال يوجد
أكتب في دفتر اإلمتحان فقط.

الفصل األول

( 04درجة)

في هذا الفصل سؤال واحد يشمل على  14أسئلة فرعية .عليك اإلجابة عن كل ال  14أسئلة الفرعية .إجابة
صحيحة عن كل سؤال فرعي تمنحك  0درجات ,ولكن إذا تجيب بشكل صحيح عن  8أسئلة فرعية على
األقل ,سوف تحصل على  04درجة.
سؤال  04( 1درجة) لكل سؤال فرعي تُعرض أربعة إجابات لإلختيار .إختر اإلجابة االكثر مالئمة.
أ .المُميّز لجهاز الهضم هو وجود عملية :
 .1إستخالص طاقة لنشاط الجسم.
 .2إفراز فائض الماء.
 .3تحليل الغذاء لوحدات صغيرة.
 .0بناء مواد غذائية مطلوبة للجسم.
ب .ما الصحيح قوله عن الجهة اليسار للقلب ؟
 .1جدران البطين هي سميكة.
 .2ال يوجد به صمامات بين األذين وبين البطين.
 .3يخرج منه شريان يجري به الدم إلى الرئتين.
 .0جدران البطين هي دقيقة جداً.
ت .دهنيات في الجسم ممكن ان تُستعمل
 .1كمخزن مواد إدخارية لوقت الحاجة.
 .2كمواد عازلة لمنع خسارة حرارة.
 .3في تفاعالت إلستخالص الطاقة.
 .0جميع اإلجابات صحيحة.
ث .دخول هواء إلى الرئتين هو نتيجة ل –
 .1إنقباض عضالت الرئتين.
 .2إنبساط عضالت الرئتين.
 .3إنقباض الحجاب الحاجز والعضالت التي بين األضالع.
 .0إنبساط الحجاب الحاجز والعضالت التي بين االضالع.
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ج .أيّ تسلسل يصف مسار ممكن لقطرة دم:
قلب
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 .2إصبع
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 .3قلب
دماغ
 .4إصبع
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إصبع

هو الصحيح قوله عن غشاء الخلية ؟
فقط الماء يستطيع أن يعبر عن طريق غشاء الخلية.
جميع المواد تستطيع أن تدخل عن طريق غشاء الخلية ,ولكن ليس جميعها تستطيع ان تخرج عن طريقه.
جميع المواد تستطيع أن تخرج عن طريق غشاء الخلية ,ولكن ليس جميعها تستطيع أن تدخل عن طريقه.
دخول وخروج المواد عن طريق غشاء الخلية يتعلق بنوع المادة.

خ .الكليتان ضروريتان ألداء سليم للجسم الن:
 .1في الكليتين تنتج خاليا الدم الحمراء الضرورية لنقل أوكسجين.
 .2الكليتان تساعدان في المحافظة على توازن الماء في الجسم.
 .3في الكليتين ينتج الهورمون إنسولين الضروري للمحافظة على مستوى السكر في الدم.
 .4في الكليتين تُفرز مواد فضالت التي لم تتحلّل في جهاز الهضم.
د .مساحة السطح لجميع حويصالت الرئة عند االنسان هو كبير جداً .هذه الحالة تمكّن:
 .1دخول مياه بشكل ناجع من البيئة الخارجية إلى الرئتين.
 .2إخراج مُلوّثات بسرعة إلى خارج الجسم.
 .3فقدان سريع للحرارة من الجسم إلى البيئة الخارجية.
 .4تبادل غازات ناجع بين البيئة الخارجية وبين شعيرات الدم في الرئتين.
ذ .رياضي شارك في سباق أقيم في الساعات الحارة من اليوم وفي بيئة حارة ورطبة ,أصيب بضربة حر,
بالرغم من أنه شرب مياه .تفسير ممكن لهذه الحالة هو :
 .1عند بذل مجهود تنتج حرارة كثيرة ,وفي بيئة حارة ورطبة الجسم ال ينجح بالتخلص من كل الحرارة التي
نتجت.
 .2عند بذل مجهود الجسم يُسرّع من عملية التنفس الخلوي ,ولذلك ال يستطيع ان يبذل في تسخين الجسم.
 .3عند بذل مجهود تتوقّف عن العمل آليات إفراز العرق.
 .4في بيئة حارة يزداد إفراز البول.
ر .في الجدران الداخلية لألوردة يوجد صمامات ,التي تؤدي إلى جريان دم بإتجاه واحد .عندما تكون
صمامات األوردة مُصابة بخلل:
قلب
 .1ال يكون جريان دم من البطينين إلى األذينين.
 .2يُتوقّع صعوبة في جريان الدم من الرِجلين إلى القلب.
 .3الدم يجري من البطينين في القلب إلى األذينين.
 .4دم وريدي يختلط مع دم شرياني.

أنسجة
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الفصل الثاني

( 04درجة 34 .درجة لكل قطعة)

في هذا الفصل ثالثة قطع .إختر قطعتين وأجب في كل قطعة عن ثالثة أسئلة :على سؤال إلزامي ,و على سؤالين
من ثالثة أسئلة إختيارية.
قطعة رقم  – 1تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم
يتواجد الكالسيوم في أجسامنا بكمية كبيرة نسبياً ,ويُشكل مُركّب مركزي في العظام واألسنان .نقص في الكالسيوم
ممكن أن يُؤدي إلى أضرار في جسم اإلنسان وذلك ألنه ضروري لتنفيذ تفاعالت مثل تخثر الدم ,إنقباض
العضالت ,ونقل إشارات في جهاز األعصاب .فائض كالسيوم في الدم ممكن أن يتراكم كحجارة في الكليتين ويُغلق
أنابيب نقل البول.
يصل الكالسيوم من الغذاء الذي نتناوله ويُمتص في جهاز الهضم .عندما تنخفض كمية الكالسيوم في الدم يستطيع
الجسم أن يزيد إمتصاص الكالسيوم من األمعاء إلى الدم .أيضاً ممكن أن يحدث تحليل معيّن في نسيج العظم ونقل
كالسيوم من العظام إلى الدم .عند األجنة ,االوالد والشُبان إمتصاص الكالسيوم من األمعاء هو ناجع جداً ,بينما عند
البالغين وخاصة عند المُتقدمين في السن ,اإلمتصاص من الغذاء إلى الدم هو قليل.
سؤال  – 1سؤال إلزامي
 .1القطعة تعرض مثال إلتزان بدني.
أ .ما هو العامل الذي يُنظم مُستواه في الدم ؟
ب .ما هي األفضلية لوجود آلية تنظم مستوى هذا العامل (الذي ذكرته في البند "أ") في الدم ؟
أمامك رسم بياني يَصف كمية الكالسيوم المُفضل تناولها في أجيال مختلفة.

عليك اإلجابة عن سؤالين من بين ثالثة األسئلة التالية:
 .2أ .حسب الرسم البياني ,ما هو مجال األعمار الذي فيه مُفضل اإلستهالك األكبر للكالسيوم ؟
ب .لماذا ينصحون باإلكثار من تناول كالسيوم بالذات في هذه األعمار.
 .3إبتداءاً من العمر  11التوصية هي إستهالك أكثر كالسيوم مما في االعمار  11حتى  .14إستند على
المعلومات في القطعة وفسّر لماذا مُفضّل تناول أكثر كالسيوم في جيل البالغين.
 .0أ .أذكر جهازين في الجسم يتضرران عند نقص كالسيوم في الجسم.
ب .أي ضرر ممكن أن يحدث لشخص عندما يأكل كمية كبيرة جداً من الكالسيوم بمرور الزمن ؟ فسّر.
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قطعة رقم  :2عن الدراسة والنوم
نحن نقضي تقريباً ثُلث حياتنا في النوم .عندما نمنع إنسان من النوم لفترة طويلة ممكن أن يحدث له أضرار صحية عديدة.
هذه المعلومات تُثير سؤال مُثير لإلهتمام :لماذا نحن ننام ؟
النوم هو حالة فسيولوجية ,وأحد مميزاته هو أن وتيرة نشاط الجسم ,مثل الحركة أو تحليل السكريات ,منخفضة أكثر من
وتيرة النشاط عندما يكون الشخص يقضاً.
سؤال  – 1سؤال إلزامي
 .1ما أهمية الحقيقة أن وتيرة تحليل الجلوكوز سريعة أكثر في الساعات التي فيها الشخص يقضاً ؟
الباحثون يستعملون طرق مختلفة ليفحصون أهمية النوم .أمامك وصف لبحثين في هذا الموضوع .االوّل هو بحث إستطالع
رأي عند االنسان والثاني هو بحث على طيور مغردة.
البحث I
الباحثون تابعوا أكثر من خمسُ مئة طالب في المرحلة الثانوية خالل سنة كاملة.
طُلب من الطالب أن يكتبوا في يومياتهم كل يوم كم ساعة درسوا ,كم ساعة ناموا ,وهل ظهرت عندهم في اليوم التالي
صعوبات في التعليم.
أظهرت النتائج أن الطالب الذين قضوا ساعات طويلة في الدراسة على حساب ساعات النوم ,عانوا في اليوم التالي من
مشاكل تركيز وحتى أنهم حصلوا على تحصيل منخفض أكثر في اإلمتحانات ,مقارنةً مع الطالب الذين ناموا زمن أطول.

البحث II
نُفذ هذا البحث على صِغار طير ألحد أنواع الطيور المغردة,
وفُحص فيه تأثير النوم على تعلّم التغريد المُميّز لهذا النوع.
(أنظر قطعة لمعلوماتك).
في المرحلة األولى – جميع صغار الطير سمعوا وقلّدوا تغريد األم.
في المرحلة الثانية – فترة إستراحة .جميع صغار الطير نُقلوا إلى بيئة هادئة,
لم يسمعوا فيها تغريد األم .في هذه المرحلة تم تقسيمهم إلى مجموعتين:
لمجموعة واحدة (أ) سمحوا لها بالنوم ,ولمجموعة ثانية (ب) لم يسمحوا لها
بالنوم.
في المرحلة الثالثة – سمع الباحثون تغريد صغار الطير وفحصوا مدى دقة
التغريد ,أي مدى مطابقة تغريد الصغار لتغريد األم.

لمعلوماتك:
تُقيم الطيور المغردة إتصال
صوتي ناجع بين أفراد نفس
النوع .صغار الطيور المغردة
مُلزمون بتعلّم التغريد الخاص بهم
من أفراد نفس النوع .صغير
الطير الذي ال يسمع التغريد
المُميز ألفراد نوعه – ال يستطيع
أن يُغردها وسوف يُسمِع أصوات
تغريد أساسية فقط.

تأثير النوم في فترة اإلستراحة على مدى دقة التغريد موصوفة في الجدول التالي:
المجموعة

المعالجة في فترة اإلستراحة (المرحلة الثانية)

مدى دقة التغريد

"أ"

نوم

تغريد دقيق

"ب"

منع النوم

تغريد غير دقيق

عليكم اإلجابة عن سؤالين من بين ثالثة األسئلة التالية:
 .2أذكر أفضلية واحدة لتنفيذ أبحاث مثل البحث الموصوف ,على الطيور المغردة ,وأفضلية واحدة لتنفيذ أبحاث عند
االنسان.
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 .3أ .ماذا يُمكن التعلّم من نتائج البحث  II؟
ب .أراد الباحثون فحص تأثير منع النوم على التعلّم .فسّر لماذا فحص الباحثون ايضاً صغار الطير التي لم
يمنعوها من النوم خالل اإلستراحة ؟
 .0اإلنسان عليه أن يأخذ مسؤولية على تصرفاته .أذكر كيف تدعم نتائج األبحاث هذا القول.
قطعة رقم  – 0أدرِنالين في حاالت الضغط وبذل مجهود
عندما نُسافر في قطار الجبال نشعر بالخوف .الهورمون أدرِنالين يُؤثر على هذا اإلحساس .هذا الهورمون له وظيفة مركزية
في مواجهة األخطار .إفراز هذا الهورمون يُمكّن الجسم اإلنتقال بسرعة من حالة هدوء إلى حالة هروب أو مواجهة مع
الخطر.
في أبحاث التي كان هدفها فهم أفضل لآلليات التي تعمل في الجسم في حالة ضغط مقارنةً مع اآلليات التي تعمل في حالة
هدوء ,فُحص رد فعل فئران لهذه الحاالت.
نفذ باحثون تجربة في مجموعتين من الفئران .كل مجموعة شملت  144فأر بوضع صحي سليم في نفس ال ُعمُر .مجموعة
واحدة من الفئران تعرّضت لظروف ضغط عن طريق نقلها إلى أقفاص صغيرة ,ومجموعة أخرى وُضعت في أقفاص كبيرة
وواسعة .تابع الباحثون مستوى األدرِنالين في دم الفئران خالل  34دقيقة .الرسم البياني التالي يَعرض مستوى األدرِنالين في
ظروف ضغط وفي ظروف هدوء ,خالل  34دقيقة من وقت إدخال الفئران إلى القفص.

سؤال  – 1سؤال إلزامي
 .1ما هو تأثير تعريض الفئران لظروف ضغط على مستوى األدرِنالين في الدم ؟ تطرّق للنتائج المعروضة في
الرسم البياني.
عليك اإلجابة عن سؤالين من بين ثالثة االسئلة التالية:
 .2أ .لماذا كان من المهم بحث مئة فأر ولم يكتفوا بعدد فئران قليل ؟
ب .لماذا إهتم الباحثون في إختيار فئران في حالة صحية جيّدة وبنفس العُ ُمر ؟
 .3الهورمون أدرِنالين يُفرز أيضاً في حاالت مثل جُهد بدني شديد ,ويُسرّع من جريان الدم إلى العضالت .ما هي األفضلية
لجريان دم كثير إلى العضالت في وقت جهد بدني شديد ؟
 .0الهورمون أدرِنالين يرتبط مع المستقبالت المتواجدة في الجدار الداخلي للشرايين ,ويُؤدي إلى إرتفاع في ضغط الدم.
هنالك دواء يرتبط مع هذه المستقبالت ويمنع إرتباطها مع األدرِنالين .ما هو التأثير المتوقع لهذا الدواء على ضغط الدم
بالنجاح

عند المريض ؟ فسّر.
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