
 -----------מאפייני חיים, רמות ארגון, תאים מבנה ותפקוד    שם תלמיד/ה: 

 

 "?מדוע התא מכונה: "יחידת מבנה בסיסית ביצורים חיים .1

 א. כי רוב היצורים החיים בנויים מתאים

 ב. כי רוב מאפייני החיים מתקיימים בתוך התא

 ג. כי כל מאפייני החיים מתקיימים בתוך התא

 

 בתאים? מתקיימים חיים תהליכי אילו. 2

 א. גדילה והתרבות בלבד

 ב. קליטה והפרשה בלבד

 ג. נשימה ותזונה בלבד

 ד. כל התשובות שהוזכרו בתשובות א' עד ג'

 

 ?מי המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים. 3

 ב. רק חיידקים בנויים מתאים                 א. רוב הצמחים בנויים מתאים

 ד. כל היצורים החיים בנויים מתאים                 בנויים מתאיםג. רק בעלי חיים 

 

 ?איזה מהמשפטים שגוי. 4

 א. התאים בונים את גופם של  יצורים חיים

 ב. בכל תא ותא ביצורים חיים מתרחשים תהליכי נשימה, התרבות, גדילה, 

 לגירויים מהסביבה  תגובה

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

 מתרחשת גדילה, וככה כל התאים מבצעים את תפקודי החיים של היצור החי 

 ד. כל מאפייני החיים מתרחשים בכל תא ותא ביצורים חיים

 

 : מילכה ברקו גרשקווןחידון מהתאמה ל      ה.ל.ה.  משרד החינוך מתוך ערכת  -מאפייני חיים תאים ו



 מי מהבאים לא בנוי מתאים?. 5

 א. בצל      ב. עצם      ג. עור    ד. עין       ה. עלה     ו. זרע חומוס    ז. אבן

 :המבנה והתפקוד הקטנה ביותר של כל היצורים החיים היאחידת י. 6

 א. תא           ב. חלקיק          ג. רקמה          ד. איבר   

 

 ?מה הוא הסדר הנכון של רמת ארגון )מהקטן לגדול( ביצורים חיים. 7

 (אורגניזםא. תא, רקמה, איבר, יצור חי )

 (אורגניזםב. תא, איבר, רקמה, יצור חי )

 (אורגניזםג. רקמה, תא, איבר, יצור חי )

 (אורגניזםד. רקמה, איבר, תא, יצור חי )

 

  היא: קבוצת תאים דומים, המבצעים תפקוד משותף. 8

 א. רקמה    ב. איבר     ג. מערכת

 

 : מסויםצבר רקמות היוצרות מבנה המותאם לבצוע תפקוד . 9

 א. רקמה   ב. איבר   ג. תא    ד. אברון

 

 ?אילו מחלקי התא קיימים רק בתאי צמחים , אך לא קיימים בתאי בעלי חיים.10

 א. קרום, דופן  כלורופלסטים

 ב. חלולית גדולה, דופן, כלורופלסטים

 ג. ציטופלסמה, כלורופלסטים, גרעין

 ד. מיטוכונדריה, דופן, כלורופלסטים

 

 . מהו האברון המסומן בחץ?11

 א. מיטוכונדריה   ב. גרעין התא     

 ג. כלורופלסט      ד. דופן התא 

  

 : מילכה ברקו גרשקווןחידון מהתאמה ל      ה.ל.ה.  משרד החינוך מתוך ערכת  -מאפייני חיים תאים ו



 קרום התא. 21

 א. מצוי רק בתאי צמחים ולא בשאר היצורים החיים

 ב. מצוי רק בבעלי חיים ולא בשאר היצורים החיים

 ג. נותן לתא מבנה קשיח

 ד. מפריד בין התא לסביבתו, דרכו עוברים חומרים באופן בררני

 

 ציטופלסמה היא:. 13

 תאי            ג. . הנוזל המצוי בתוך גרעין התא –א. הנוזל המצוי במרקם החוץ 

 ב. הנוזל המצוי בתוך התא                  ד. אברון האחראי ליצירת אנרגיה בתא

 

 מדענים גילו רעל המעכב את הפעילות המתרחשת בתוך המיטוכונדריה. 14

 ?יחדירו רעל זה לתוך התאיםמה יקרה כאשר . שבתאים 

 א. הרעל יפגע בתהליך יצור המזון ) פוטוסינתזה (

 ב. הרעל יפגע בתהליך יצירת האנרגיה בתא

 ג. הרעל יפגע בתאים, אך לא ישפיע ברמת היצור השלם

 ד. הרעל יפגע ביכולת קליטת מים בתאי הצמח

 

 איזו יכולת חיבת להיות . מדענים מנסים ליצור תאי דם אדומים מלאכותיים. 15

 ?לתאים אלה

 א. יכולת לתקוף פולשים זרים שחדרו לגוף

 ב. יכולת להוביל חמצן

 ג. יכולת להעביר הורמונים מסוימים אחרים

 ד. יכולת ליצור נוגדנים

 ה. יכולת להעביר אותות חשמליים

 ו. יכולת לשרוד בטמפרטורת קיפאון מים

 הגדולה ומומסים בחלולית מיםיכולת לאגור  ז.

 : מילכה ברקו גרשקווןחידון מהתאמה ל      ה.ל.ה.  משרד החינוך מתוך ערכת  -מאפייני חיים תאים ו



 ?מדוע לסוגי תאים שונים יש מבנה שונה. 16

 א. למרות מבנה בסיסי דומה, לכל תא מבנה המתאים לתפקידו הייחודי

 ב. אין קשר בין מבנה התאים לתפקידם

 ג. מבנה התא משתנה עם הזמן ומתחלף מסוג לסוג

 

 תא דם אדום. 17

 א. צר וארוך, סיבי ומסוגל להתכווץ

 זנב, המסייע לו בתנועתומעין  – ב. בעל שוטון

 ג. בעל שטח פנים גדול ביחס לנפחו

 קשיחהד. בעל זיזים ודופן תא 

 

 ?מה התפקיד העיקרי של כלורופלסטים בתאי הצמחים. 18

 א. לקלוט אנרגיית אור ולייצר מזון

 ב. לסלק חומרי פסולת ע"י הובלה פעילה

 ג. לייצר אנרגיה כימית ממזון

 המרחבית של התאד. לבנות את הצורה 

 

 . בתאים מגלד בצל לא נמצאו כלורופלסטים כי:19

 א. זן הבצל הזה מלאכותי, ולא יכול להתקיים בטבע

 וטוסינתזהתאים אלה מקיימים את תהליך הפב. 

 ג. לתאי צמח בצל אין כלורופלסטים כלל

 ד. החלק התת אדמתי אינו חשוף לאור ולא מבצע פוטוסינתזה.  

 להם גרעיןה. במקום זה יש 

 

 תא שמכיל כלורופלסטים יכול להיות שייך ל:. 20

 תא מהלחי  -עלה   ד. אדם -תא שריר   ג. תאנה -רדעתא עור    ב. צפ -א. צפרדע

 : מילכה ברקו גרשקווןחידון מהתאמה ל      ה.ל.ה.  משרד החינוך מתוך ערכת  -מאפייני חיים תאים ו


