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 .בבחינה שלפניכ� שלושה פרקי�

 .שעה וחציהזמ� המוקצב הוא 

 

 . השאלותכלעליכ� לענות על . בכל משימה כמה שאלות.  משימותשתיבפרק  :1פרק 

 . השאלותכלעליכ� לענות על : נושאי� שאלות בשני 14בפרק  :2פרק 

ולענות על כל השאלות  מהנושאי� אחדיש לבחור .  שאלות10בכל נושא .  נושאי�שניבפרק  :3פרק 

 . שבו

 

ובשאלות אחרות עליכ� לכתוב את , בשאלות מסוימות עליכ� להקי� בעיגול את התשובה הנכונה

 .התשובה במקו� המיועד לכ�

 

 

!בהצלחה 
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 1פרק 

 

  .עליכ� לענות על כל השאלות שבפרק. כל משימה כמה שאלותב. בפרק שלפניכ� שתי משימות

   1משימה 

 5-1שאלות , ולוגיותמערכות אק: הנושא

 
 פלנקטו�

מי . חלק ממי השתייה באר� מקורו בכנרת. אג� הכנרת הוא מקווה המי� המתוקי� הגדול בישראל

. ש� מטהרי� את המי� ומכשירי� אות� לשתייה, הכנרת מ�בלי� למאגרי מי� מלאכותיי� גדולי�

 . �מהמאגרי� המי� מוזרמי� בצינורות המוביל הארצי לאזורי� שוני� באר

יצורי� אלה ). סרטני� זעירי� ועוד, כמו אצות(בה� ג� יצורי� זעירי� שוני� , בכנרת חיי� יצורי� רבי�

כמות מסוימת של פלנקטו� מגיעה ע� . מרחפי� בשכבת המי� העליונה של האג� וה� נקראי� פלנקטו�

 . המי� למערכת מי השתייה ופוגמת באיכות�

להוסי� , 60�בתחילת שנות ה, לשתייה ניסו חוקרי מי� באר�כדי לטהר את המי� כ� שיהיו ראויי� 

שקעו בקרקעית המאגרי�  א� הפלנקטו� המתי�, הכלור חיסל חלק מהפלנקטו�. כלור למי המאגרי�

התברר ג� כי התרכבות של כלור ע� חומרי� . וגרמו לטע� לוואי ולריח לא נעי� של מי השתייה

 .מאגר חומרי� מסוכני� לאד�יוצרת במי ה, דוגמת הפלנקטו�, אורגניי�

מכיוו� שסוגי פלנקטו� , כמו כ� ידעו החוקרי� כי חיסול מוחלט של הפלנקטו� על ידי הכלור אינו רצוי

כגו� מיני� מסוימי� של אצות רעילות , מסוימי� מונעי� את התפשטות� של סוגי פלנקטו� אחרי�

 . המזיקות למי השתייה

כמות הפלנקטו�  המאגרי� לשתייה על ידי הפחתה מבוקרת שלהמטרה הייתה להכשיר את מי ,  א� כ�

. ה� הכניסו למי המאגר סוגי� שוני� של דגי� הניזוני� מהפלנקטו�: החוקרי� ניסו שיטה חדשה. בה�

למידה  אלא הוריד את ריכוז�, השימוש בדגי� לא הביא לחיסול מוחלט של כל סוגי הפלנקטו� במי�

 .  מרכיבי שרשרת המזו� שבמאגרכ� שנוצר איזו� בי� כל, הרצויה

 השימוש בדגי� כמטהרי –האחת : מכמה סיבות, חסכונית וידידותית לסביבה, הוכח כי שיטה זו יעילה

 –סיבה נוספת . מי� זול יותר מהקמת מערכות טיהור ומפעולות תקופתיות של חידוש וניקוי המאגרי�

ה שלישית היא הימנעות משימוש בחומרי סיב. הגדלת הדגה במאגרי� מסייעת לתעשיית הדיג המקומית

 .המזיקי� לסביבה, טיהור כימיי�

 שאלותה 

1. 

 

? מדוע הוחלט להפסיק את טיהור מי המאגרי� באמצעות כלור ולחפש שיטות טיהור חלופיות, לפי הקטע

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. 

 

 ?   לשתייהמכשירי� אות� וכנרתמי המטהרי� את באיזה מהמקומות הבאי� , לפי הקטע

     כנרתב )1(

 במוביל הארצי  )2(

 במקווי מי� טבעיי�   )3(

 במאגרי מי� מלאכותיי� )4(

 

3. 

 

 ? כנרתבאילו מהגורמי� הבאי� ה� מרכיבי� בשרשרת המזו� ש

 ).תיתכ� יותר מתשובה אחת נכונה(

 דגי� .א

 פלנקטו� .ב

 כלור .ג

 המוביל הארצי  .ד

 

 . לפניכ� שלושה משפטי� .4

  : או לא נכו� משפט ציינו א� הוא נכו� כלליד 

  )הקיפו בעיגול( 

  היה י�ריכוז הפלנקטו� במי המאגרי� לפני הזרמת הכלור למאגר .א

 לא נכו� / נכו�  נמו� מהריכוז הרצוי

  היה י�ריכוז הפלנקטו� במי המאגרי� לאחר הכנסת הדגי� למאגר .ב

 לא נכו� / נכו�  נמו� מהריכוז הרצוי

  היה גבוה מ� 60�שנות ה הפלנקטו� במי המאגרי� לפני ריכוז .ג

 לא נכו� / נכו�  הריכוז הרצוי

 

 ".הדברה ביולוגית"שיטת טיהור המי� באמצעות דגי� היא רק אחת מהשיטות הרבות ששמ� הכולל  .5

 ?אילו מהפעולות הבאות יכולה להיות דוגמה נוספת להדברה ביולוגית

 )מי� שאינ� ראויי� לשתייה(השקיית שדות חקלאיי� במי קולחי�  )1(

 בחוות חקלאיות, הניזונות ממכרסמי� המזיקי� ליבולי�, גידול תנשמות )2(

 הוספת תרנגולי� ללול כדי להגדיל את מספר ההטלות  )3(

 כיסוי אשכולות בננות ביריעות ניילו� כדי למנוע מציפורי� לנקר את הפרי  )4(
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   2משימה 

 5-1שאלות ,  מבנה ותהליכים- חומרים: הנושא

 
 ?יה אוצר או בע�י� המלח 

יש משאבי . מ� הטבע כדי להשתמש בה� לתועלתו של האד�" שואבי�"משאבי טבע ה� חומרי� שאנו 

אפשר להשתמש �לעומת זאת יש משאבי טבע שאי. טבע שאפשר להשתמש בה� ללא צור� בטיפול מיוחד

 .עיבוד או ייצור של חומרי� אחרי�, וה� משמשי� חומרי גל� לצור� הפקה, בה� כפי שה�

אבי טבע בנגב וניצול� באמצעי� טכנולוגיי� מתקדמי� הפכו את י� המלח לאוצר כלכלי של גילוי מש

, וה� משמשי� לייצור דשני�, אשלג ופוספט ה� סוגי מלח המופקי� מי� המלח: לדוגמה. מדינת ישראל

 ,הברו� הוא נוזל רעיל המופק ממלחי ברו�. תעשיית מתכות ועוד, חומרי ניקוי, מזו� משומר, תרופות

 .והוא משמש לייצור חומרי הדברה וחומרי� בתעשיית הצילו�

הסיבה להתייבשות . הוא מתייבש: והנה הודעה מעציבה למי שלא ביקר בשני� האחרונות בי� המלח

שה� מפעלי� תעשייתיי� גדולי� השואבי� מי� ִמי� המלח כדי , במפעלי י� המלח, בי� השאר, קשורה

 . להפיק מה� מלחי�

נפגעי� ג� שטחי� יבשתיי� מסביב לי� המלח עקב פעולות של , לק הדרומי של י� המלחמלבד ייבוש הח

 .שפיכת גרוטאות של מתכות ועוד, זיהו� אוויר, סלילת דרכי� ללא פיקוח, חציבה

 . הגישה החברה להגנת הטבע תביעה משפטית כדי להביא ק� לפגיעה זו בסביבה1995בינואר 

 השאלות 

 .  נמקו? אוצר או בעיה�  המלחי�מדוע נקרא הקטע  .1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 .צרשהוא מ�בחרו מתו� הקטע ש� של חומר המשמש חומר גל� וש� של חומר  .2

 ______________: ש� של חומר גל�

 _________________: ש� של מוצר
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3. 

 

 .לפניכ� ארבעה משפטי�

   :  אחד מהמשפטי� ציינו א� הוא נכו� או לא נכו�כלליד 

  )בעיגולהקיפו (  

 לא נכו�/ נכו�  י� המלח הוא משאב כלכלי חשוב למדינת ישראל .א

 לא נכו�/ נכו�   במי י� המלח מומסי� מלחי� שוני� .ב

 לא נכו�/ נכו�  נמצא בי� המלחהדשני� ה� חומר גל�  .ג

 לא נכו�/ נכו�   אי� קשר בי� פיתוח תעשיות סביב י� המלח לבי� הסביבה  .ד

 

 .הסבירו טענה זו...  עוד ועוד ועוד, אפשר לנצל את משאבי הטבע לאור� זמ��י אייש הטועני� כ .4

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

מה� לדעתכ� השיקולי� בבחירת משאב טבע מסוי� כחומר גל� להפקת חומרי� המשמשי� לייצור  .5

 . שיקולי� אפשריי�2ִ�תבו ? מוצרי� חדשי�

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 2פרק 

 

 . השאלותכל� לענות על  עליכ. נושאי�שני שאלות ב14שלפניכ� בפרק 

 5-1שאלות , מערכות טכנולוגיות ומוצרים: הנושא

 אול� מקו� . החקלאי נחמיה מעוניי� לגדל צמח מיוחד הצומח רק בטמפרטורות נמוכות מאוד .1

 .מגוריו של נחמיה באזור ח�

 :ִמתחו קו בי� כל ביטוי בטור השמאלי לבי� ההיגד המתאי� לו בטור הימני

נאי� של טמפרטורה נמוכה כדי לאפשר דרושי� ת . א הבעיה . 1

 לצמח לצמוח
 

בניית מבנה אט�� בעל מערכת מיזוג המסוגלת לקרר  . ב הצור� . 2

 את חלל המבנה
 

והצמח יכול לגדול רק , החקלאי מתגורר באזור ח� . ג פתרו� אפשרי . 3

  בתנאי� של טמפרטורה נמוכה

 

את .  שתענה על דרישותיה�עבורו מיטה חדשהבוריו ביקשו מנגר לבנות ה.  'עוזי הגיע לכיתה א .2

  :רצויות ודרישות הכרחיותדרישות הדרישות ה� מיינו ל

 רצויות הכרחיות דרישות

  √ מעקה

  √  מעל מטר וחצי–אורך 

 √  המיטה צריכה להיות צבעונית 

 √  מחיר נמוך

 √  נוחות

 ?דרישות של הוריו של עוזיאיזו מהמיטות הבאות תענה על ֵמרב ה

 אורכה מטר אחד ומחירה גבוה, בעלת מעקה, מיטה נוחה וצבעונית )1(

 אורכה שני מטרי� ומחירה גבוה, מיטה נוחה בעלת מעקה )2(

 אורכה שני מטרי� ומחירה נמו�, אי� בה מעקה, מיטה נוחה וצבעונית )3(

 אורכה שני מטרי� ומחירה נמו� , מיטה צבעונית בעלת מעקה )4(
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 . יכ� שני בקבוקי� לתינוקותלפנ .3

 :הקיפו בעיגול את הבקבוק שבפיתוחו הושקעה מחשבה רבה יותר בשיקולי� של הנדסת אנוש .א

  ) 1( )2( 

 

 

 

 

 

 .בנוגע לבקבוק שבחרת� ציינו מדוע העיצוב שלו מתאי� לשימוש שייעשה בו . ב

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 . ולוגיהלפניכ� שלושה תיאורי� של התפתחויות בתחומי המדע והטכנ .4

 , התפתחות טכנולוגית שהובילה להתפתחות מדעיתא� מדובר ב" 1"מתחת לכל תיאור כתבו 

 :התפתחות מדעית שהובילה להתפתחות טכנולוגיתא� מדובר ב" 2"או 

 . זהות כוכבי לכת חדשי� בחללסטרונומי� לשיפרה את יכולת� של האהמצאת הטלסקופ  .א

  ______ 

לי� פותחו בעקבות מחקריה� של בני הזוג קירי על הקרינה   מכשירי הרנטג� בבתי החו .ב

 . הרדיואקטיבית

  ______ 

הוביל לניסיונות הראשוני� להטיס ספינות , שהוא קל מ� האוויר ואינו מתלקח, גילוי הגז הליו� .ג

 . אוויר וכדורי� פורחי�

 ______ 
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� שלוש דרישות שעל הילקוט החדש לענות בטבלה שלפניכ. במפעל לייצור תיקי� מתכנני� ילקוט חדש .5

 :עליכ� לשב� במקו� המתאי� בטבלה כל אחת מהאפשרויות המופיעות בבנק האפשרויות.  עליה�

 

 דרישות מקורות מידע נושאי� לחקירה

הילקוט חייב להיות   
 בטיחותי

הילקוט צרי� להיות   
 צבעוני ועליז

צרי� שיהיה נוח   
 לשאת את הילקוט 

 על הגב

 

 :בנק האפשרויות

 ;תקני בטיחות; ספרים על גוף האדם; הנדסת אנוש; סקר שווקים

    מכון התקנים; הצבעים האהובים על בני האדם
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 14-6שאלות ,  מבנה ותהליכים- חומרים: הנושא 

 . כמתואר באיור, ִהכניסו גז למזרק סגור .6

 ? מה יקרה לנפח ולמסה של הגז,א� ילחצו באצבע על בוכנת המזרק

 .    א� נפחו לא ישתנה, מסת הגז תקט� )1(

 . א� נפחו לא ישתנה, מסת הגז תגדל )2(

 . א� נפחו יקט�, מסת הגז לא תשתנה )3(

 . א� נפחו יגדל, מסת הגז לא תשתנה )4(

 

 ).ית החלקיקי�יתאור(לפניכ� ארבעה משפטי� הקשורי� בתורת החלקיקי�  .7

   : ו א� הוא נכו� או לא נכו� אחד מהמשפטי� ציינכלליד 

  )הקיפו בעיגול(  

 לא נכו�/ נכו�  לחלקיקי� של כל סוגי הגזי� יש מהירות פעפוע זהה .א

 לא נכו�/ נכו�  באזור פני הנוזל העליוני� יש מעבר מתמיד של חלקיקי� מ� הנוזל לאוויר  .ב

 לא נכו�/ נכו�  שינויי טמפרטורה משפיעי� על נפח� של מוצקי� .ג

 לא נכו�/ נכו�   פעפוע בנוזלי� מהיר יותר מפעפוע בגזי�  .ד

 
  

 א� ניגע בשלוש . כ� מברזל וכ� מפלסטיק, כ� מע�:  לתו� כוס מי� רותחי� שלוש כפותִהכניסו .8

 ? למגעביותר מה� תהיה החמה ואיז, הכפות לאחר חצי דקה

 כ� הע� )1(

 הברזלכ�  )2(

 כ� הפלסטיק )3(

  שווה חמות למגע במידהיהיוכל הכפות  )4(
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 .לפניכ� שלוש תכונות של חלקיקי חומר .9

   .אותו חומר במצב גזילעומת חומר במצב מוצק בשונה תכונות א� היא ה כל אחת מידלסמנו 

  )הקיפו בעיגול(     

 לא שונה/ שונה  אופ� סידור החלקיקי� .א

 לא שונה/ שונה  מסת החלקיקי� .ב

 לא שונה/ שונה  רווחי� שבי� החלקיקי�ה .ג

 

 ?מה יש בי� חלקיקי האוויר.10

 אוויר )1(

 עוד חלקיקי� )2(

 )ואקו�(ִריק  )3(

 חמצ� )4(

 

 .  והוא אינו סופג נוזלי�,גמישות נמוכה מאוד, ת חו� גבוההלחומר מסוי� יש מוליכ�.11

 ?איזה מהמוצרי� הבאי� אפשר לייצר מחומר זה

 מעיל גש� )1(

 סיר בישול )2(

 מגבת )3(

 יריעות לחממה  )4(
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12. 

 

 

 .יסוי כדי לבדוק כיצד משתנה מסה של חומר כאשר ממיסי� אותו במי�תלמידי� ערכו נ

 . המיסו התלמידי� מלח במי� והתקבלה תמיסת מלח'בשלב א

 .ה� ייבשו את התמיסה' בשלב ב

?השוני�בשלבי הניסוי ) כמות המלח (המלחת איזה מהגרפי� הבאי� מתאר בצורה הטובה ביותר את מס

 

  

 

 

 

 

 

 

 

אותו הדבר יקרה א� נשפו� אבקת סוכר לתו� . יקבלו המי� את צורת הכוס, לתו� כוסא� נשפו� מי�  .13

 ?    ששניה� סוגי� של נוזלפירוש הדברהא� . כוס

 .  בו הוא נמצאשמי� ה� הנוזל היחיד המשנה את צורתו בהתא� לכלי , לא )1(

  והיא קיבלה את צורת הכוס משו� שהיא מורכבת מגרגרי�,אבקה היא חומר מוצק, לא )2(

 .קטני� מאוד שביניה� אוויר

 . בו הוא נמצא חייב להיות נוזלשכל חומר המשנה את צורתו בהתא� לכלי , כ� )3(

 . ולכ� שניה� נוזלי�,היחיד להבחי� בצורתו של החלקיק אפשר�איג� באבקה וג� במי� , כ� )4(

 

  :במשפט הבא עליכ� להקי� בעיגול את האפשרויות שישלימו אותו בצורה הנכונה ביותר.14

 טמפרטורת למעל  בטמפרטורה שהיאאפשר לומר שהוא נמצא , כשחומר נמצא במצב  נוזלי

 .שלו] הקיפאו�/ הרתיחה [שלו ומתחת לטמפרטורת ] הרתיחה/ ההיתו� [

מסת

המלח

שלב א שלב ב

(2)

מסת

המלח

שלב א שלב ב

(1)

מסת

המלח

שלב א שלב ב

(3)

מסת

המלח

שלב א שלב ב

(4)
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 3פרק 

 

 

 מהנושאי� ולענות על כל השאלות אחדיש לבחור .  שאלות10בכל נושא .  נושאי�שניבפרק שלפניכ� 

  .שבו

 : שבחרת�נושאליד הש במשבצת √ עיינו בשני הנושאי� וסמנו ,השאלותלפני שתענו על 

 רבייה והתפתחות ביצורי� חיי� :1נושא  

 משק המי� בגופ� של יצורי� חיי� :2נושא  

 

 

 10-1שאלות , רבייה והתפתחות ביצורים חיים : 1 נושא

1. 

 

 ?)מינית�אל(זוויגית � אלהמתרבה ברבייה צמח נת מאפייאיזו מהתופעות הבאות

  המשמשות מקור לצמח חדש ,יציאת שלוחות מהצמח )1(

 התפתחות פרחי� צבעוניי� בעלי ריח וצו� על הצמח  )2(

  על הצמח–  ביציות וגרגרי אבקה–התפתחות תאי מי�  )3(

 מבחינה תורשתית" ההורי�"שוני� מדור " הצאצאי�" בדור הצמחי� המתפתחי� )4(

 

 .י�רבייה בבעלי חיה משפטי� בנושא שלושה כ�לפני .2

   :  אחד מהמשפטי� ציינו א� הוא נכו� או לא נכו�כלליד 

  )הקיפו בעיגול(  

  תאומי� זהי� מתפתחי� כאשר תא זרע אחד מפרה , אד�אצל ה .א

 לא נכו�/ נכו�  .שתי ביציות

   והעובר מתפתח ,אצל רוב הדגי� ההפריה חיצונית .ב

 לא נכו�/ נכו�  .מחו� לגו� הא�

 בדר� כלל מספר תאי הביצה , פריה פנימיתהבעלי אצל יצורי�  .ג

  לא נכו�/ נכו�   .אצל יצורי� בעלי הפריה חיצוניתממספר� קט� בהרבה 
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 ?איזו מהעובדות הבאות היא דוגמה להתאמתו של עמוד העלי לתפקודו . 3

 אליה נדבקי� גרגרי האבקה המגיעי� ו, בראש עמוד העלי יש צלקת דביקה )1(

 .י�באמצעות הרוח או החרק

 .וכ� נדבקי� גרגרי אבקה אל גופו של החרק, עמוד העלי תמיד נמו� מהאבקני� )2(

 .גרגרי האבקה המגיעי� ע� הרוח חודרי� לאור� עמוד העלי )3(

 , כ� כאשר ה� נסגרי� בשעות החוש�ו, עמוד העלי נמצא במרכז עלי הכותרת )4(

 . מזיקי�ני� עליו מפניה� מִג
 

� נקרא "היציאה לעול�"תהלי� , אצל כלבי� . 4  

 לידה )1(

 המלטה )2(

 השרצה )3(

 הטלה )4(
 

 . שונה של שעות אור כדי לפרוחלמספרצמחי� שוני� זקוקי�  . 5

 בה� יש דרישה שכיצד חקלאי� יכולי� לנצל תכונה זו של הצמח כדי לכוו� את הפריחה לתקופות 

 ?מוגברת לפרחי� בשוק

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 . הנקבה באמצעות פרומוני�נוצר הקשר בי� הזכר לבי�רבי� אצל מיני� , הרבייהבעונת  . 6

   :  אחד מהמשפטי� ציינו א� הוא נכו� או לא נכו�כלליד 

  )הקיפו בעיגול( 

 המועברי� , קולות ייחודיי� לפעילות מיניתהפרומוני� ה�  .א

 נכו�לא / נכו�   .בעונת הרבייהבי� הזכר לנקבה 

  , הפרומוני� ה� חומרי� כימיי� המופרשי� מגו� הזכר או הנקבה .ב

 נכו�לא / נכו�  . וריח� נקלט על ידי ב� הזוג מאותו המי�

   , מופרשי� על ידי הזכר או הנקבה יש צבע בולטהלפרומוני�  .ג

 נכו�לא / נכו�  .          המי�מוש� את ב� הזוג מאותוה
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 ?מה נכו� לומר על הרבייה אצל בעלי החיי� היבשתיי� . 7

 ההפריה מתרחשת בשחלה )1(

 ת בסביבה לחהתרחשההפריה מ )2(

 העובר מתפתח תמיד בגו� הא� )3(

 ונת רבייה מופרית ביצית אחת בלבדבכל ע )4(

 

 .למשל על ידי האבקה מלאכותית, האד� מתערב בתהליכי� הקשורי� ברביית הצמחי� .8

 ? מפיק מהאבקה מלאכותית של צמחי�שהאד�מה היתרו� 

_________________________________________________________________  

 

 ?)מינית�אל(זוויגית �מי מהבאי� מתרבה ברבייה אל . 9

 ת שדהתו )1(

 פרה )2(

 אד� )3(

 כלנית )4(

 

� ההזכיוו� שבזמ� מ ,ה ביותר להפריה באישה הוא באמצע המחזור החודשי שלהגבוההסיכוי  . 10 

 לקליטת תאי זרע וביצית בלתי מופריתמוכ� הרח�  )1(

 רח�אל הביצית חורגת מ� השחלה אל צינור הביצי� בדרכה  )2(

 נמצאי� בצינור הביצי� והגיעו לבשלותכבר תאי הזרע  )3(

 הרח� נמצאת בתחילת התפתחותהרירית  )4(
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 20-11שאלות , משק המים בגופם של יצורים חיים  :2 נושא 

 

 . מאבד מי�האד�בה� ששתי דרכי� נו ציי .11

 ______________.   א

 ______________.   ב

 

 . באמצעות� צמחי� שומרי� על מאז� המי� שלה�שלפניכ� שלוש דרכי� עיקריות  .12

 .  הדוגמאות הבאותתו�דוגמה אחת מלכל דר� מתאימה 

  .אחת מהדרכי� לבי� הדוגמה המתאימה להכל ִמתחו קו בי� 

 

 :דוגמאות :דרכי�

 צמחי� בעלי מערכת שורשי� ארוכה ומסועפת.  1 מתנאי יובש" בריחה.  "א

  עלי� המכוסי� בשערות המשמשות בידוד מהסביבה. 2  פליטת המי�צמצו�.  ב

 שנתיי� שמחזור חייה� מסתיי� לפני הקי��צמחי� חד.  3 הגדלת קליטת המי�.  ג

 

� המי� ה� בדר� כלל .13 

  מהמסה של גו� חי10%�כ )1(

  מהמסה של גו� חי25%�כ )2(

  מהמסה של גו� חי35%�כ )3(

 המרכיב העיקרי בגו� החי )4(

 



 

 'ב נוסח -'ח לכיתות טכנולוגיהבמבחן במדעים ו  16

 'ד�' מתייחסות לאיורי� א16�14שאלות  

השיח �רת העלי� של הצמח המדברי זוג� מתארי� את צו'ב� ו'איורי� א: לפניכ� שני זוגות של איורי�

 מתארי� את השורשי� של צמח זה בעונה הגשומה ובעונת 'ד� ו'איורי� ג. בעונה הגשומה ובעונת היובש

 . היובש

 

 

 

 

 'איור ב 'איור א 

 

 

 

 

 

 'איור ד 'איור ג 

 

 ? השיח בעונה הגשומה�אילו איורי� מתארי� את זוג� .14

______________ _______________    

 

 ?השיח שורד בעונת היובש�כיצד זוג�, 'ב� ו'� אעל פי איורי .15

_________________________________________________________________ 

  

 ?בעונת היובששורד השיח �כיצד זוג�, 'ד� ו'על פי איורי� ג .16

_________________________________________________________________ 
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 . של בעל חיי� שיש לו מנגנו� הלחתההתנו דוגמ .17

_____________ 

 

ה� חתכו : סויהתלמידי� ערכו ני. תלמידי� רצו לבדוק מה� הגורמי� המשפיעי� על ִדי�ת בצמחי� . 18

' ענ� א. שני הענפי� זהי� בגודל� ובמספר העלי� שבכל ענ�. 'וענ� ב' ענ� א: מאותו צמח שני ענפי�

 . 'הוכנס למשורה ב' וענ� ב' הוכנס למשורה א

 .ומעל למי� הוסיפו מעט שמ�, ל" מ50לכל אחת מהמשורות הוכנסו מי� עד לגובה של 

כל שאר התנאי� . הציבו בחדר מואר' ואת משורה ב, שו�בחדר ח' כעת הציבו התלמידי� את משורה א

 . שעות נבדקו שתי המשורות24לאחר . בחדרי� היו זהי�

 .תשובתכ�את נמקו ? היו יותר מי�צפוי שיבאיזו משורה  .א

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ?מדוע הוסיפו שמ� למי� שבמשורות .ב

_________________________________________________________________  

 

� מכיוו� ש, לשתות הרבה יותר מי� מבחור�חשובבקי�  . 19 

 מבחור�יותר  בקי� גדולה כמות השת� )1(

 הלחות הגבוהה בסביבה החיצונית גורמת לאיבוד נוזלי� מהגו� )2(

 ההזעה המרובה גורמת לאיבוד נוזלי� מהגו� )3(

  ולכ� הגו� קולט פחות מי� מהסביבה החיצונית,אי� גש� )4(

 

והניחו אותה בשמש , היסגרו את השקית בגומי. הכניסו לשקית פלסטיק שקופה עלי� של צמח .20

�שהתברר לאחר שעה . C025  פרטורה שלבטמ 

 השקית נקרעה )1(

 נוצרו חורי�בעלי�  )2(

 על דפנות השקית הצטברו אדי מי� )3(

 עלי�בלא חל שו� שינוי בשקית ו )4(
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