
רצף 10 מעבדות מחייבות - משנת תש"ף 

הכרת ספקטרופוטומטר, קביעת אורך גל אופטימלי וריכוז תמיסה בשיטה ספקטרופוטומטרית  1.
ניסויים 4.1  4.2   עמ' 45-50 בספר: "לקט ניסויים ביוכימיה מכשירית“. 

איפיון חלבונים: קביעת ריכוז חלבון בשיטת ביורט  2.
ניסוי 4.5 עמ' 57-61 בספר: "לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית“. 

אפיון חלבונים: קביעת pH  איזואלקטרי (pI) - ניסוי C -בחינת הבגרות תשס"ט 3.
http://storage.cet.ac.il/bagrut/Storage/Schools/biotechnology/experiments-2014/

 Experiment-C-2009.zip

איפיון פעילות אנזימטית -  פעילות אנזים על פי הירידה בריכוז מצע,- ניסוי C בחינת הבגרות 4.
תשס"ה. 

http://storage.cet.ac.il/bagrut/Storage/Schools/biotechnology/experiments-2014/

 Experiment-C-2005.zip

איפיון פעילות אנזימטית - השפעת הטמפ' על פעילות האנזים  ניסוי 9.2 עמ' 151-152 בספר: "לקט 5.
ניסויים בביוכימיה מכשרית". 

 איפיון פעילות אנזימטית השפעת pH על פעילות האנזים: ניסוי 9.3 עמ' 153-156 בספר: "לקט 6.

ניסויים בביוכימיה מכשירית."  או השפעת pH על פעילות האנזים טריפסין ניסוי שפותח על ידי רותי לנץ 

https://docs.google.com/document/d/1iRtzP5F- .ורחל צדקה מתיכון היובל בהרצליה

 GfBV63JUYJMNlrkd6eUaOrrn-4SQ8EJZPVg/edit?usp=sharing

איפיון פעילות אנזימטית, קינטיקה אנזימתית וקביעת קבועים קינטיים. יש לבחור אחת מהמעבדות 7.
7א' או 7ב'  

7 א'- השפעת ריכוז המצע  על פעילות האנזים קינטיקה של האנזים בטא-עמילאז. ניסוי 9.1 בעמ' 

143-150 בספר: " לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית". 

או 
7ב'-  השפעת ריכוז המצע BANI  על קצב התגובה האינזימטית ניסוי D בחינת בגרות תשס"ו 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http://storage.cet.ac.il/bagrut/Storage/Schools/biotechnology/experiments-2014/Experiment-C-2005.zip
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https://docs.google.com/document/d/1iRtzP5F-GfBV63JUYJMNlrkd6eUaOrrn-4SQ8EJZPVg/edit?usp=sharing


http://storage.cet.ac.il/bagrut/storage/schools/biotechnology/biotechnologyArchive/

 2006.zip

איפיון פעילות אינזימטית השפעת ריכוז אנזים על פעילותו. קינטיקה של האנזים ליזוזים. ניסוי 9.6ב 8.
עמ' 174-178. רקע למעבדה נמצא בעמ' 170 בספר: "לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית“. 

קיבוע תאים ואנזימים. רקע עיוני בעמ' 133-134. קיבוע תאי שמרים באגר או באלגינט ניתן לבחור 9.
באחת מהאפשרויות 9א או 9ב: 

9א ניסוי 8.1 וניסוי 8.3 עמ' 134, ועמ' 136-138 בספר: "לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית“. 

או  
9ב ניסוי  8.2 וניסוי 8.3 עמ' 135-138 בספר: "לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית“. 

 ניתן לבחור באחד הנושאים הבאים:  10.

כרומטוגרפיה על נייר  סינון ווטמן של אינדיקטורים בחומצה ובסיס ניסוי 3.1 בעמ' 21 ועמ'  25-28  
בספר: "לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית" 

או  
כרומטוגרפיה של פיגמנטים מעלים על לוח TLC  או על נייר סינון ווטמן   (להחליף פטרול אתר באצטון 

למיצוי מהעלים ובתערובת 1:9 אתר ואצטון או איזופרופנול ואצטון באותו יחס 1:9כנוזל הרצה)   ניסוי 

3.3 עמ' 35-37  או    https://www.youtube.com/watch?v=7q5HDMXSdtU (מומלץ, עובד היטב 

על-פי הסרטון) 

או  
תסיסת סוכרים על-ידי שמרים ניסוי 2.1  (מבחנה הפוכה) בעמ' 13 ועמ'  16-17 בספר: "לקט ניסויים 

בביוכימיה מכשירית". 

http://storage.cet.ac.il/bagrut/storage/schools/biotechnology/biotechnologyArchive/2006.zip
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