
 שם: ________________         נקודות לשאלה( 10שאלות* 10) מבחןביולוגיה              בס"ד

 

 

 מבחן בביולוגיה מדרג ביולוגי ותאים

 נקודות. 10. כל שאלה שאלות. ניתן לענות על הכל ויבחרו התשובות הטובות 11מתוך  10עני על 

 שימי לב המבחן הוא מבחן יושר! יש לחתום בסוף המבחן שלא נעזרת בחומר פתוח/ במשהו.

. הצמח שבתאי כלורופילבתוך העל ידי מדענים גילו רעל המעכב את הפעילות המתרחשת  .1

 מה יקרה כאשר יחדירו רעל זה לתוך התאים? 

 הרעל יפגע בתהליך יצור המזון )פוטוסינתזה(  .א

 הרעל יפגע תהליך יצירת האנרגיה בתא   .ב

 הרעל יפגע בתאים אך לא ישפיע ברמת היצור השלם  .ג

 הרעל יפגע ביכולת קליטת מים בתאי הצמח .ד

 הסבירי מה חשיבות הכלורופיל שבתאי הצמחים לצמח! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 כתבי איזה אברון מאברוני התא הינו שותף מרכזי בפעולות הבאות: .2

 ______________ -סוכרים בצמח משתתף בהפקת ב.

 _____________ -ומגן על תאי הצמח מפני גורמים חיצוניים על יציבות הצמח שומרד. 

 ___________.-  דרכו נכנסים ויוצאים חומריםוהתא לסביבתו, תוך מהווה קשר בין  .א

 ___________________.   -ייצורמכיל את המידע להמשך קיום ה .ב

  _____________. -אנרגיה בתא בו מתבצע תהליך אספקת  .ג

 __________________.  -בצמח  מעניק סביבה לחה ההכרחית לקיום החיים .ד

  ?יםנמצא ם. היכן אתוןלמיטוכונדרי םהגעת הדמיוניבמסגרת המסע א.  .3

 בנוזל החוץ תאי .א

 בין הקרום לדופן התא .ב

 בתוך התא .ג

 בתוך הגרעין .ד

 ב. תפקיד המטרונדריון לייצר ________ לשם כך קולט __________ ופולט _________.

 תקני משפט שאינו נכון סמנו נכון/לא נכון ליד כל משפט: .4

 יצורים חיים.התאים בונים את גופם של  .א

: נשימה, בכל תא ותא ביצורים חיים מתרחשים התהליכים של מאפייני החיים כמו .ב

  -התרבות, גדילה, תגובה לגירויים מהסביבה

ביצורים חיים יש תאים שבהם מתרחשת נשימה ויש תאים אחרים בהם מתרחשת גדילה,  .ג

 החיים של היצור החי. מאפיינימבצעים את  יחדוככה כל התאים 

 כל אחד מהם:                          הגדירואת המושגים הבאים ע"פ המדרג הביולוגי )מהגדול לקטן( ו סדרו .5

                                                                                                                 , מערכתרקמהאיבר, תא , 

    _________- ____________________________________________________ 

    _________- ____________________________________________________ 

    _________- ____________________________________________________ 

    _________- ____________________________________________________ 
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כל התאים דומים במבנה הבסיסי  למרות השוני )במבנה ובתפקוד( בין התאים השונים,  .6

 . שלהם

ִרשמו שלושה מאפיינים דומים הקיימים בתא עצב ובתא שריר.       .א

  ________________ ,____________________  ,_________________ 

 ִרשמו מאפיין אחד או תכונה אחת המבדילה בין תא עצב לתא שריר.  .ב

________________________________________________________ 

 מדוע לסוגי תאים שונים יש מבנה שונה? .ג

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

מדוע צוללנים, הצוללים למשך זמן ארוך, זקוקים לבלון חמצן? איזה תהליך תאי עלול  .7

 להיפגע אם הצוללן יוותר על בלון החמצן? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

כשרואים במקרו )בעיינים( את  י היצור )מיקרו(הסבירי אלו שינויים מתרחשים בתא .8

 השינויים הבאים:

 קמל__________________________________________________________צמח 

 בן אדם נושם: _______________________________________________________

 כתבי נכון/ לא .   א.    .9

 ב.    תקני משפט שאינו נכון.       
 תפקיד המיטוכנדריה הוא לקלוט אנרגייה ולייצר מזון. .א

 וקרום התא. רק לצמח יש חלולית .ב

תא מכיל את המידע הדרוש להמשך קיום הייצור חי והינו הגדול ביותר גרעין ה .ג
 באברוני התא.

 בכל תא צמח כלופיל אחד בלבד. .ד

 רק לתא בעל חיים יש דופן התא .ה

 א. מדוע לסוגי תאים שונים יש מבנה שונה?  .10
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 במבנה הבסיסיב.  למרות השוני )במבנה ובתפקוד( בין התאים השונים, כל התאים דומים 

 שלהם.  מה המשמעות של טענה זו? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 מאפייני החיים: .11

 הביאי את כל מאפייני החיים: .א

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

האם על מנת להחשב כייצור חי, צריך יצור לקיים את כל מאפייני החיים או שמספיק  .ב

 שרק חלק, נמקי! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ממאפייני החיים הוא, שליצורים החיים יש יכולת תנועה עצמית. אחד .ג

האם טענה זו נכונה או לא. נמקי את  -צמח לא זז ממקומו ולא מקיים מאפיין חיים זה 

 תשובתך.

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 משוב אישי:

 הצהרה: עשיתי את המבחן ביושר כן/ לא פרטי: ____________________________ .א

הכי גבוה  10עד  1עד כמה החומר היה ברור בלמידה בכיתה ובלמידה העצמאית? דרגי מ .ב

_______ 

 הכי קשה ______ 10, 10עד  1עד כמה המבחן היה קשה עבורך דרגי מ .ג

 .מתוך איזה חומר למדת למבחן?  סמני את התשובות שנכונות עבורך .ד

o כיתהמתוך הדפים שחולקו ב 

o מתוך דף החזרה באתר 

o  לא למדתי לקראת המבחן 

o ___________________________ :אחר 

 מבחינה טכנית, האם היה ברור לך איך המבחן יתקיים? _____ .ה

 האם הסתדרת בקלות עם הורדת המבחן, עניית תשובות ושליחה למורה? ___________

נוסף שתרצי להוסיף:  משהו .ו

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 בהצלחה רבה! 

 המורה רחל לאה

 


