
 "כאן לומדים"כל הזכויות שמורות ל

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 מערכת הנשימה –במדעים לכיתה ה'  1מס' מבחן 

 

 "שאיפה" או "נשיפה":כתבו ליד כל משפט האם מדובר בפעילות  .1
 

 האוויר עובר דרך קנה הנשימה לריאות: ____________________

 הצלעות יורדות: _____________________________________

 _____________________________________הסרעפת יורדת: 

 האוויר יוצא דרך קנה הנשימה: __________________________

 בית החזה קטן: _____________________________________

 בית החזה גדל: _____________________________________

 הצלעות עולות: _____________________________________

 עולה: ______________________________________הסרעפת 

 

 . שאיפת האוויר בנשימה היא תוצאה של:2

 התכווצות שרירי הריאות. .א

 הרפיית שרירי הריאות. .ב

 התכווצות שרירי בית החזה. .ג

 הרפיית שרירי בית החזה. .ד

 

 . מהו הקשר בין תנועות הבטן ובית החזה לבין פעולת הנשימה? 3

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 . כיצד השרירים שבין הצלעות והסרעפת מסייעים בפעולת הנשימה?4

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 . מה הקשר שבין מערכת השרירים למערכת הנשימה?5



 "כאן לומדים"כל הזכויות שמורות ל

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

של צוללן העולה במהירות ממעמקים לגובה פני הים כי העלייה  ויש סכנה לחיי. 6

 המהירה גורמת:

 להרס תאי דם אדומים ולשחרור חומרים רעילים. .א

 לעלייה בכמות החמצן שהוא צורך. .ב

 ליצירת בועות גז בדם המעכבות את זרימת הדם. .ג

 לעלייה בכמות החנקן המומס בדם. .ד

 

 הצלעות מונעות בעזרת:. 7

 הסרעפתא. 

 ב. הריאות

 ג. הקרומים

 ד. השרירים הבין צלעיים

 

 בזמן מאמץ גופני עולה קצב הנשימה. הגורם הישיר לכך הוא שבזמן מאמץ:. 8

 עולה רמת החמצן בדם. .א

 יורדת רמת החמצן בדם. .ב

 חמצני בדם.-עולה רמת הפחמן הדו .ג

 חמצני בדם.-יורדת רמת הפחמן הדו .ד

 

 

 

 

 נשימה דרך הפה הוא שהאוויר העובר דרך האף: . היתרון בנשימה דרך האף לעומת9

 מתקרר ומתייבש. .א
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 נעשה לח יותר ומסונן. .ב

 עובר דרך קצרה יותר עד לריאות. .ג

 עובר דרך ארוכה יותר ולכן הוא קולט יותר חמצן. .ד

 

 

 מליון נאדיות כדי: 700-. הריאה בנויה מ10

 להקטין את שטח הפנים ולהגדיל את כמות האוויר בריאות.א. 

 ר ניקוי טוב יותר של האוויר שנכנס לריאות מהדם.לאפשב. 

להגדיל את שטח הפנים של הריאות כדי לאפשר חילוף גזים מהיר יותר בין ג. 

 הראיות לדם.

 להקטין את שטח הפנים ולאפשר חילוף גזים איטי בין הריאות לדםד. 

 

 . איזה יצורים נושמים?11

 א. רק בעלי חיים ימיים

 יבשתייםב. רק בעלי חיים 

 ג. כל בעלי החיים

 ד. כל היצורים הימיים

 

 :הינוהתפקיד העיקרי של מערכת הנשימה . 12

 גוף.ה תלסנן את האויר ולחממו לטמפרטורא. 

 לנקות את האויר מגופים זרים.ב. 

 לספק לגוף חצמן ואדי מיםג. 

 חמצני.-לספק לגוף חצמן ולסלק ממנו פחמן דוד. 

 בהצלחה!


