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 כיתה: ______________      שם התלמיד/ה: _________________
 

 משימת הערכה מסכמת לכיתה ט
:הנחיות  

 שאלות 61 שלפניכם במשימה . 

 הנכונה התשובה את בחרו ,תשובות כמה מבין אחת נכונה תשובה לבחור נדרשים אתם שבהן בשאלות 

 .אותה הקיפוו ביותר

 לכך המיועד במקום אותה כתבו ,תשובה לכתוב נדרשים אתם שבהן בשאלות.  

  המשימהלרשותכם דף נוסחאות וטבלת היסודות בסוף. 

  .אתם יכולים להשתמש במחשבון האישי בלבד 

 דקו, המשימה מסירת לפני  .הצורך לפי ותקנו תשובותיכם את היטב בִּ

  דקות 09 - המשימהמשך. 

!בהצלחה  

 

 הזנה ותורשה – , מערכות ותהליכים ביצורים חיים(כימיהחומרים ) –פרק א 

 

 נקודות( 3) בחרו את זוג הנוסחאות הכימיות המורכבות ממספר זהה של אטומים? .1

 2HCl    -ו   C2H4 .א

 2C2H2   -ו   C6H6 .ב

 C2H4O2   -ו  CH3COOH .ג

 Co   -ו   CO .ד

 

 נקודות( 3) ?(קוולנטישיתופי )לו מהאטומים הבאים יכול להיווצר קשר יבין א .2

 (.Cl) ( לאטום כלורNaבין אטום נתרן ) .א

 .(H( לאטום מימן )Cבין אטום פחמן ) .ב

 .(Heמי הליום )ובין שני אט .ג

 (.Feבין שני אטומי ברזל ) .ד
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 . 3-4שאלות והיא מיועדת לסייע לכם לענות על  יסודותמספר את יכולת הקישור של מתארת הבאה טבלה ה

 יכולת קישור היסוד

 4 (C)פחמן 

 3 (N)חנקן 

 2 (O)חמצן 

 6 (H)מימן 

 6 (Cl)כלור 

 

         N2(g)  +  3H2(g)                2NH3(g)          :תגובה כימית להיווצרות גז אמוניהניסוח  כםלפני .3

 היעזרו בטבלת יכולת הקישור של היסודות.ורים הבאים מייצג נכון את התהליך? איזה מבין האי

  נקודות( 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .CH3OH   אנולת  ל מ  ה  ּכ  לפניכם נוסחה מולקולרית של  .4

אנולמבין נוסחאות המבנה הבאות מתאימה לייצג מולקולת  איזו ת  היעזרו בטבלת יכולת הקישור של  .מ 

 נקודות( 3) היסודות.
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ישראל עשויות להקנות למדינה יתרונות בתחום הכלכלי מול חופי עתודות הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה  .5

 (.CH4) אןת  בעיקר גז מ   המכילהוא תערובת ההסביבה. גז טבעי  שימורבו

 נקודות( 2) מההיגדים הבאים: בכל אחדהנכונה את האפשרות  הקיפו .א

אן .6 ת   אנרגיה.  פולט/ קולט הוא תהליך  תהליך השריפה של גז המ 

מכמות  מ קטנה יותר/  יותר מ גדולהבתהליך זה, האנרגיה המושקעת בפירוק הקשרים במגיבים  .2

 האנרגיה הנוצרת ביצירת הקשרים בתוצרים.

 

. דו חמצני וגז פחמן למיניהםחלקיקים מוצקים , שריפת פחם בתחנות כוח מביאה לפליטת גזים מזהמים .ב

 במקום השימוש בפחם.  מקדמת את השימוש בגז טבעיחברת החשמל לאחרונה, 

 1גז טבעי. ודו חמצני הנפלט משריפת פחם הפחמן ה תמתאר את כמושלפניכם  הגרף
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הנפלט משריפת פחם וגז טבעי בתהליך ייצור  (ש קוט/גרם) CO2כמות 
חשמל

 

טענה זו על סמך  הסבירומדענים טוענים ששימוש בגז טבעי עשוי להקטין את תופעת התחממות כדור הארץ, 

 נקודות( 3) .שבגרףהנתונים 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 
 

                                                           
1
 הגרף לקוח מאתר המשרד להגנת הסביבה,  
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 המצויים בתא צמחי ורשימה של היגדים המתארים תפקודים בתא. לפניכם שמות אברונים .6

 נקודות( 3. )רשמו ליד כל תפקוד את שם האברון המתאים. )ניתן להשתמש באותו אברון מספר פעמים(

 ריבוזום, מיטוכונדריה, כלורופלסט. : שמות האברונים

 רשימת התפקודים:

 ____________________נשימה תאית ליצירת אנרגיה כימית זמינה. _________ .א

 יצירת חד סוכר מפחמן דו חמצני ומים. ________________________________  .ב

 המרת אנרגית הקרינה הנקלטת )אור( לאנרגיה כימית. _____________________ .ג

 תרגום המידע הגנטי והרכבת חלבונים. ________________________________ .ד

 

 נקודות( 4)המעי הדק הוא אחד מאיברי מערכת העיכול המותאם לתפקודו.  .7

כיצד כל התאמה שציינתם תורמת לתפקודו היעיל  תארוהתאמות בין מבנה המעי הדק לתפקודו.  שתיציינו 

 של המעי הדק.

 _________________________________________________________________________  .א

_____________ ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________________________ 
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 כםבטבלה שלפניעוצמות אור שונות. ל מגיבים בדרך שונהים שונים של צמח התלתן נִּ ז   כישיערו חוקרים  .8

בהשפעת עוצמות אור  ,תלתןצמח זני  שנישל  םתאיבהנוצר הגלוקוז כמות שבו נבדקה  מוצגות תוצאות ניסוי

  .(ליחידת זמןשל עלים יחידת שטח )לנמדדה במיליגרם נוצר שהגלוקוז . כמות שונות

 בשני זני התלתןכמות הגלוקוז הנוצר בעוצמות אור שונות 

 עוצמת האור

 ) LUX -ביחידות לוקס )

 (מיליגרם ) הנוצרהגלוקוז כמות 

 ב' זן א'  זן

69  5  5 

29  0  20 

39  60  41 

49  23  40 

59  32  54 

19  42  55 

09  55  19 

59  02  19 
 

 

 נקודות( 3). את שאלת המחקר שנבדקה נסחו .א

_________________________________________________________________________  

 

 3) .לא נכון אונכון ורשמו ליד כל אחד מההיגדים הבאים אם הוא  בתוצאות הניסויהתבוננו היטב  .ב

 נקודות(

 ___________________זהה. _הייתה הזנים בשני שנוצרה  הגלוקוזלוקס, כמות  69של  אורבעוצמת  .6

יותר  נמוךלוקס יהיה  59ניתן לשער, שבסביבת הצמח מזן א', ריכוז הפחמן הדו חמצני בעוצמת אור של   .2

 לוקס. _______________ 59מריכוזו בעוצמת אור של 

יותר מכמות החמצן  קטנהמזן א' תהיה  החמצן הנפלטלוקס כמות  09שבעוצמת אור של   ניתן לשער .3

 __________________הנפלט מזן ב'. 

 

 לוקס.  49עולה על  שאינהחקלאי מעוניין לגדל תלתן בתנאים של עוצמת אור  .ג

 _______ __? _______תלתן מזן א' או מזן ב'איזה משני זני התלתן יצליח לגדול טוב יותר בתנאים אלו, 

 נקודות( 2) את בחירתכם: הסבירו

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 
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 הרגישות לחלב

במערכת העיכול לקטוז.  נקראה סוכר דו , וביניהם גםהעיקריים המזון מרכיבי כל את יםמכיל ומוצריו חלב .9

ְקטו  ז.: גלוקוז חד סוכריםשני לקטוז למזרז פירוק של ש זאלקט  הקרוי  אנזים קיים בני אדםשל  ל   ְוג 

 

 נקודות( 3) ?הלקטוז שייך המזון ממרכיבי לאיזה .א

 ויטמינים.   4         שומנים.    3        פחמימות. 2       חלבונים .6

 

 נקודות( 3) לקטאז?האנזים יחידות המבנה של   ןמה .ב

ְקטו  ז.     2      חומצות שומן .6 ל    גלוקוז וג 

 גליצרול.      4     חומצות אמיניות.    3

 

 .מתפרקאינו  הלקטוז שבחלב על כן ו זאלקט אנזיםה לא קיים ,בגלל פגם גנטי, בני האדםאצל חלק מ .ג

על מנת  .אי סבילות ללקטוז זו נקראתתופעה מצטבר במערכת העיכול וגורם לתחושת אי נוחות. הלקטוז 

 או שותים חלב ללא לקטוז.הסובלים מתופעה זו נמנעים משתיית חלב  ,להקל על תחושת אי הנוחות

החוקרים על מנת לבדוק את ההשערה,  .חלבהמסידן הלספיגת  הכרחיחוקרים שיערו שהלקטוז בחלב 

 ,אי סבילות ללקטוז תופעתמ סובלים – (6קבוצה ) :שהשתתפו במחקר שתי קבוצות של אנשים בחרו

  .באותו טווח של גילאיםבריאים וכל המשתתפים היו . סובלים מהתופעהאינם  –( 2קבוצה )

עם רגיל ) מ"ל חלב 259 שתהכל אחד מהמשתתפים , שלב הראשוןבאת הניסוי הם ביצעו בשני שלבים: 

  של כל אחד. ובגופמהחלב הסידן שנספג  אחוזשעות נבדק  3ולאחר , (לקטוז

שעות נבדק אחוז הסידן  3לאחר ו, ללא לקטוזחלב מ"ל  259כל אחד מהמשתתפים שתה , שלב השני ב

 (כל שאר מאפייני החלב היו זהיםאחד. )כל בגופו של 

מוצגים  ,מחקרשתי קבוצות הגופם של המשתתפים בבהחלב שני סוגי הממוצעים שנספגו מאחוזי הסידן 

 :בטבלה הבאה

 בשתי הקבוצותחלב עם ובלי לקטוז המ הממוצע הנספג הסידןאחוז 

 )%(סוגי החלב  משניאחוז הסידן הנספג  קבוצה

 לקטוז ללאחלב  לקטוז עםחלב 

 31.2 33.5 תופעת אי סבילות ללקטוזמסובלים – 1קבוצה 

 24.0 25.2 אינם סובלים מהתופעה– 2קבוצה 

 

 אצל חלבהמ הסידן בספיגת תפגע לקטוז ללא חלב שתיית על סמך התוצאות שהתקבלו במחקר זה, האם .1

  נקודות( 3)/   לא    כן     את האפשרות הנכונה: הקיפו ?מאי סבילות ללקטוז הסובלים אנשים

 __________________________________________________________את בחירתכם הסבירו

 __________________________________________________________________________ 
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הסתפקו החוקרים בבדיקת ספיגת הסידן מחלב עם לקטוז, ובדקו את הספיגה גם מחלב ללא  לא מדוע .2

 נקודות( 2) לקטוז?

 אקראיות שאינן תואמות את רוב תוצאות הניסוי. כדי להימנע מתוצאות .א

 כדי למנוע את השפעת שאר הגורמים על ספיגת הסידן מהחלב. .ב

 ז.אלקטאנזים הבספיגת הסידן נובע אך ורק משההבדל כדי לוודא  .ג

 .הלקטוזנוכחות בספיגת הסידן נובע אך ורק משההבדל כדי לוודא  .ד

 

************************************************************************************** 
 

. (עור ללא נמשיםלהיעדרות הנמשים )הוא דומיננטי ביחס לאלל על העור הופעת נמשים )הגן החלופי( להאלל  .11

  לאלל. ו הטרוזיגוטינמשים, אבי איןלאימא של ערן 

 נקודות( 4) .האפשריים הצאצאיםכל של  והפנוטיפיםהגנוטיפים  שרטטו טבלה או תרשים לתיאור .א

 כדי לייצג את האלל הרצסיבי. bכדי לייצג את האלל הדומיננטי ובאות   Bהשתמשו באות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 2) ?לתכונה זו ערןשל הפנוטיפ  לגבי בוודאות להסיק ניתן מה .ב

 .בוודאות נמשים יש לערן .1

 בוודאות. נמשים אין לערן .2

 נמשים. יש שלערן 59% של סיכוי קיים .3

 .נמשים יש שלערן 05% של סיכוי קיים .4
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המחלה נגרמת כתוצאה . חולשה בשריריםהגורמת ל ,מחלה גנטית נדירה אהי ,(Pompeה )ּפ  ְמ ו  מחלת הּפ .11

. אינו מיוצר או שהוא פגום ,קוגןיהאחראי על פירוק הגל האנזים ,אם מתרחשת המוטציהן. ממוטציה בג  

 .בשרירים לחולשהמצטבר בתאי השריר, גורם להרס של התאים וקוגן יהגלכתוצאה מכך, 

 .יונתןמשפחתו של במשך שלושה דורות, בהבא מתאר את הורשת המחלה היוחסין תרשים שושלת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את האפשרות הנכונה: הקיפו .א

 .  רצסיבי / דומיננטי : אהומחלה להגורם האלל תרשים, ה פיעל 

 נקודות( 4)התייחסו בתשובתכם לדור ההורים ולדור הצאצאים.  .בחירתכםאת  הסבירו

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 ן)לחלק מהם יתכ 6,2,3,4מספרים: של בני המשפחה המסומנים בהאפשריים הגנוטיפים  כלרשמו את  .ב

 נקודות( 4) יותר מגנוטיפ אחד(

 כדי לייצג את האלל הרצסיבי. bכדי לייצג את האלל הדומיננטי ובאות   Bהשתמשו באות 

6_______:_        _____2: _____________       3 :_____________      4: _____________ 

 

 נקודות( 3)? יונתן של בגופו הפגום הגןהיכן ניתן למצוא את  .ג

 .של כל אחד מתאי השריר יןבגרערק  .6

 . תאים בהם נאגר גליקוגןרק בגרעין של כל אחד מה .2

 של יונתן.גופו תאי אחד מכל גרעין של ב .3

  גופו של יונתן.של כל אחד מתאי  ומיםבריבוז .4

 מקרא

  

  
  

  

 

 

6דור   

2דור   

3דור   

 

 

 
2 1 

יונתן  3 4  

 זכר בריא

חולהזכר   

 נקבה חולה

 נקבה בריאה
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 אנרגיה ומערכות טכנולוגיות –פרק ב 

ה  .12 ל  גולשת במדרון היא אשר משחררים את העגלה, כ. תלול מדרוןמונחת על הקצה העליון של ק"ג  2 הת  ס  שמ  ֲעג 

 וממשיכה לנוע על משטח אופקי במהירות קבועה. )ראו איור(

 

 

 

 

 

מטר. כוחות החיכוך במערכת  1.25בין הקצה העליון של המדרון לבין המשטח האופקי הוא   (h)הפרש הגובה

 הם זניחים.

גלוש שהתחילה ל לפנימה הייתה אנרגיית התנועה של המכונית כשהייתה בקצה העליון של המדרון ) .א

 נקודות( 2)(? במדרון

 ג'אול 31 .6

 לוג'א  1 .2

 ג'אול 3.1 .3

 ג'אול. 9 .4

 

  את החיכוך(. הזניחושל המשטח האופקי? ) תחילתומה תהיה מהירות העגלה כאשר היא מגיעה אל  .ב

 נקודות( 4)   הציגו את דרך החישוב.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 עגלה

הקצה העליון של 
 מדרון

 משטח אופקי

h=1.25   מטר
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 יכול לנוע בחופשיות לאורך החוט.הכדור ש כך ,על חוט מתכת ק ג 1שמסתו השחילו כדור מתכתי תלמידים  .13

של  השנילצידו הכדור ס"מ מהרצפה ומדדו את הגובה הסופי אליו הגיע  699מגובה הכדור הם שחררו את 

 )ראו איורים(. ס"מ. 58היה הכדור הגובה הממוצע אליו הגיע  .רו על הפעולה שלוש פעמים. הם חזהחוט

 

 

 

 

 

 

     

                  

 

בין הגובה ההתחלתי לגובה הסופי אליו הגיע הכדור של  באנרגית הגובהשהתרחש השינוי בו את ְש ח   .א

 ?הכדור

 נקודות( 4) הציגו את דרך החישוב.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

הגובה ההתחלתי  אם ישנו אתהכדור גיע אליו יהסופי צד ישתנה הגובה בדוק כיהתלמידים החליטו ל .ב

מדדו את ו מגובה שונה כדורשחררו את הכל פעם באך  ,חזרו על אותו ניסויהם  .משוחררהוא ממנו 

 .פעמים 3. הם חזרו על המדידות גיעההגובה הסופי אליו 

 את התוצאות הם סיכמו בטבלה הבאה.

 
 אליו הגיע הכדור במדידות השונות ההתחלתי וממוצע הגובה הסופיהגובה               

 
  כדורגובה התחלתי של ה מדידה

 )ס מ(
הגובה הסופי אליו הגיע ממוצע 

 )ס מ(  כדורה
6 699 58 

2 59 42 

3 19 32 

4 49 60 

5 29 66 

 כדור
 חוט מתכת

h1= 100ס"מ 

h2= ס"מ  58  

 בגובה הסופי הכדור בגובה ההתחלתי הכדור

 רצפה רצפה
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 נקודות( 3) .חוק שימור האנרגיהאת תוצאות הניסוי, הסתמכו בהסבר שלכם על  הסבירו .1

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

י את החוט בחומר  ימרחותלמידים טענו, שאם  .2 נִּ המקטין את החיכוך, וישחררו את הכדור שּומ 

 ס"מ.  699-יהיה גדול מס"מ, הגובה הסופי אליו יגיע הכדור  699מגובה של 

 לא /  כן  את התשובה הנכונה: בחרו   האם טענה זו נכונה?
 

 נקודות( 3) את בחירתכם. הסבירו
        

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
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מתחילות לייצר מכוניות עם מנוע חשמלי במקום מכוניות עם מנוע הצורך  ,מכוניות לייצורחברות , לאחרונה .14

  דלק.

 .דלק הצורך מנוע של מהנצילות יותר הרבה גבוהה החשמלי המנוע של הנצילות

 את האפשרות הנכונה: הקיפו .א

 נמצא, (הפועלים באותם תנאים ולאורך אותה דרך) חשמלי מנוע לבין הצורך דלק מנוע בין נשווה אם

 החשמלי.מנוע ל בהשוואה יותר / קטנה יותר גדולה חום כמות לסביבה פולט הצורך דלק שמנוע

 

 נקודות( 3) על סמך הנתונים בשאלה. את בחירתכם הסבירו

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 :משני הסוגים שתי מכוניותמאפייני נתונים על מוצגים בטבלה שלפניכם  .ב

 

 מכונית ב' מכונית א' מאפיינים

 דלק חשמלי סוג מנוע

 6999 6999 מסת המכונית )ק"ג(

 49 59 נצילות המנוע )%(

 699,999 699,999 )ג'אול(מכונית ב המושקעתאנרגיה ה

 

 נקודות( 2)את האפשרות הנכונה:   הקיפו .6

 . עד שנעצרות המקום ומטפסות בעליה תלולה שתי המכוניות מתחילות לנסוע מאותו

  צורך דלקהמנוע הנצרכת לתנועה בהאנרגיה  ר להסיק כישפא ,סמך הנתונים בטבלהעל 

 החשמלי.מנוע הנצרכת לתנועה באנרגיה ה גדולה יותר מ  / / שווה ל מקטנה יותר 

 

 נקודות( 3) ?צורך דלקהמנוע העם המכונית לאיזה גובה מעל נקודת ההתחלה תגיע  .2

 הציגו את דרך החישוב 

________________________________________________________________________ _ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
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 . C  °19עד לטמפרטורה של C  29°טמפרטורה שלמ תחשמלי כףבאמצעות מים גר'  599 חימם רוני .15

 

 נקודות( 3) ?לשינוי זה בטמפרטורה לגרוםכדי הנדרשת חום ה מהי כמות .א

 (°C/ק"ג/ול אג' 4299החום הסגולי של מים הוא קיבול )   הציגו את דרך החישוב.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 וולט.  229למתח של  תמחובראוהם ו 22ד שהתנגדותו ג  נ  מ מורכבתכף החשמלית ה .ב

 נקודות( 4)   הציגו את דרך החישוב.  ?החשמלית הכףשל החשמלי מהו ההספק 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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.   נחושתאלומיניום והשני ממ עשוי אחד גוף. ג"ק 1 מהם אחד כל שמסת בצורתם זהים גופים שני לקח יוסי .16

 . דקה בכל הטמפרטורה את ומדד דקות 5 במשך זהיםחום  ותמקורשני באמצעות  הגופים שני את חימם הוא

 נקודות( 2) את האפשרות הנכונה: הקיפו .א

 099 הוא של האלומיניום הסגולי החוםקיבול ו °C/ג"ק/אול'ג 499  הוא הנחושת של הסגולי החוםקיבול 

 C°6-ב נחושתק"ג  6כדי להעלות את הטמפרטורה של דרשת ניתן להסיק שכמות החום הנמכאן . °C/ג"ק/אול'ג

 אלומיניוםק"ג  6להעלות את הטמפרטורה של  כמות החום הנדרשת   מ גודלה יותרשווה ל / /  קטנה יותר מ

 .C°6-ב

  הבא. בגרףזמן החימום בשל כל אחד מהגופים  הטמפרטורה הפרשייוסי הציג את  .ב
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של שני הגופים במשך זמן החימום (C )הפרשי הטמפרטורה 

 

  את האפשרות הנכונה:הקיפו 

  גרף א / גרף ב  ?   מנחושתהעשוי הגוף  ה שלטמפרטורהפרש האת מתאר איזה גרף 

 נקודות( 3) על סמך הנתונים בשאלה ובגרף.נמקו  ,את בחירתכם הסבירו

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

בהנחה  כל אחת מהכירייםת זהות. מהו ההספק של וחשמלי תי כירייםשבאמצעות  את הגופיםיוסי חימם  .ג

 נקודות( 4) (.699%שסופקה הומרה לחום )נצילות  יתהחשמל האנרגיה שכל

 גרף ב'.: חשבו תחילה את כמות החום שסופקה על פי נתוני רמז

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 גרף א

 גרף ב



 משרד החינוך
 מינהל מדע וטכנולוגיה

 וטכנולוגיההפיקוח על מדע 

15 
תשע"גמאי,  –' בלכיתה ט', נוסח  משימת הערכה מסכמת  

 

 
 נוסחאות בפיזיקה 

 
 

W   :mgWמשקל  .א        :מטרשניהעל פני כדור הארץg 210     

Eh       :mghWhEhאנרגיית גובה )פוטנציאלית(   .ב    

    :Ekאנרגיית תנועה )אנרגיה קינטית(   .ג
2

2

1
mvEk  

Eelc:     VItEelcאנרגיה חשמלית    .ד         או    
R

tV
Eelc

2

 

    חוק אוהם: .ה
R

V
I  

 :Pהספק  .ו

:     נוסחה כללית להספק
t

E
P  

VIP        הספק חשמלי:      

Q :      TcmQאנרגיית חום    .ז  

סופיהתחלתיכאשר       - TTT                 



 משרד החינוך
 מינהל מדע וטכנולוגיה

 וטכנולוגיההפיקוח על מדע 

16 
תשע"גמאי,  –' בלכיתה ט', נוסח  משימת הערכה מסכמת  

 

 

 טבלת יסודות

 


