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 . מהי תכולת המים המשוערת בדבש?1

 18%א. 
 25%ב. 
 12%ג. 
 
 . מהי הטמפרטורה במרכז הגוף ?2

 C°  22א. 
 C°  28ב. 
 C°  35ג. 

 
 לצורך התמצאות ריח של הדבורים? תאשר משמש הבלוט. מהו שם ה3

 נסנוב  א. בלוטת
 ב. בלוטת אלקליין

 היפופרינגל  ג. בלוטת
 
 ורואה? זה. מהו 4

 א. מחלה פטרייתית
 ב. וירוס
 ג. טפיל

 
 . מה המשמעות של אבקה עבור הכוורת?5

 א. מקור חלבון (חלבון)
 ב. מקור הפחמימות

 ג. הוא משמש לבניית חלות דבש
 
 להשתמש באנטיביוטיקה מושבות הדבורים? יןא. למה 6

 א. כי דבורים אלרגיים לאנטיביוטיקה
 להיות אלרגיים לאנטיביוטיקה ב. כי כוורנים יכולים

 ג. כי אנטיביוטיקה יכולה להיכנס שרשרת המזון
 
 פרופוליס?היכן הדבורים מקבלות . 7

 א. על העלים
 ב. על ניצנים
 ג. על פרחים

 
 פרופוליס?בדבורים היכן מתשתמשות ה. 8

 מלט וחיטויכא. 
 זחליםלב. כמזון 

 ג. ייצור של מזון המלכות
 
 חומצה פורמית?. מדוע כוורן משתמש 9

 א. כדי לחטא מסגרות
 עש השעווהבב. כדי להילחם 

 ורואהבג. טיפול 
 
 
 

 אמא (מביצה לבוגר)?השל לוקחת התפתחות . כמה זמן 10
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 ימים 16א. 
 ימים 21ב. 
 ימים 24ג. 
 . ביצים רבות יותר מטילה:11

 א. האם הקשישה
 ב. האם הצעירה

 מלכהג. 
 צעירה?יש לאם ה. כמה זרע 12

 ליוןמי 2. א
 מיליון 6ב. 
 מיליון 1ג. 
 ביום אחד? םאלהטיל . כמה ביצים יכול 13
 ביצים 1500א. 
 ביציות 500ב. 
 ביציות 750ג. 
 עינים יש לדבורה?. יש 14

 עיניים 5. א
 עיניים 6ב. 
 עיניים 2ג. 
 . מהי הפעילות הראשונה של הדבורים מיד לאחר הבקיעה?15

 חוצמלא. לצרוך דבש ו
 מקורות דבש (גוזלים)למצוא וורת וב. לעוף מתוך הכ

 ג. לנקות את התא שממנו בקע
 
 

 דבורים (לימפה)?של הגוף הנוזל ל יש. איזה צבע 16     
 א. אדום             
 ב. לבן             
 ג. חסר צבע             

 הדבש מאוחסן המושבה?. היכן 17      
 לעוברתחת המסגרת א.              
 מעל העוברב.              
 ג. בגוף העובר             
 ד. לפני הגוף של העובר             

 קילו? 1 יש בדבורים  מה. כ18      
 דבורים 32000א.              
 דבורים 24000ב.              
 דבורים 17000ג.              
 דבורים 11000ד.              

 של האיגוד הבינלאומי של מגדלי דבורים?. מהו שמו 19      
 FISא.              
 ב. פיפ"א             
 ג. הוועד האולימפי             
 Apimondiaד.              

 מוצרי הדבורה?מה אינו מ. 20מה       
 א. דבש             
 ב. שעוות דבורים             
 ג. צוף             
 רעל דבורים ד.             
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 . לאיזה משפחה שיכות הדבורים?21

 Hymenopteraא.            
 Apidopteraב.            
 Apidaeג.            
 ד. פרפראים          

 . נקודת ההתכה של שעוות דבורים הוא:22     
 C°  46א.             
 C°  64ב.             
 C°  76ג.             
 C°  84ד.             

    
    
 :היא על עצים תנמצאת דבורים המושב. 23

 א. כדור, כדור            
 ב. נחיל            
 קבוצהג.             

 ?העקיצאיזה דבורים אינן מתות לאחר . 24    
 א. אמא          
 מלכהב.           
 ג. עובד          

  
 
 מהו שכפול גנטי? 25  
 א. רבייה של ביציות מופרות          

 מופרותלא ב. רפרודוקציות מביצים           
 מופרותולא ג. רפרודוקציה של ביצים מופרות           

 שעווה?הכי הרבה בורים . מתי מיצרות הד26    
 חיי הדבוריםב 11 ה עד 5מהיום ה  א.           
 בחיי הדבורים  9עד ה  3מהיום ה  ב.          
  בחיי הדבורים  16עד ה  10מהיום ה  ג.          

 .הורסווארואה זכרים ל ישאיזה צבע  27   
 א. חום          
 ב. שחור          
 וויט-ג. אוף          

 
 ?איזה איבר בגוף הדבורה נפגע בנוסמה  28  

 א. שלד חיצוני          
 רכת העיכולב. מע          
 ג. מערכת העצבים          

 איסוף אבקהשל הדבורים ותחילת  החורףסיום תביא להחיצונית ש . מה מחוץ הטמפרטורה29  
 צוף?ו        

 C°  6. א          
 C°  12ב.           
 C°  19ג.           

 ?יש אבקהאבקה. באיזה חלק של הפרח פות סוא דבורים . 30 
 סטיגמהא.           
 ב. עלי גביע          
 ג. עליים          
 ד. המאבקים          


