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 מערכת העיכול
 
 )' נק6. ( איברים המשתתפים בפעולת העיכול3ציינו .1

                            
 _____________________. א
 
 _____________________               . ב
 
 _____________________. ג
 
 )' נק16: (ים  במערכת העיכול ואת תפקידם איבר4כתבו בטבלה שמות של . 2

   תפקיד האיבר במערכת העיכול שם האיבר במערכת העיכול
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 )' נק20: (מיינו את הרשימה הבאה לפי קבוצות המזון. 3

, במבה, ביסלי, עוגה, שמן, מרגרינה, חמאה, א"תפו, אורז, ביצים, דגים, בשר, פירות, ירקות,חלב, לחם
 .סוכריה, פיתה, מים, מיץ, לדשוקו

 
 מים מינרלים ויטמינים שומנים חלבונים פחמימות 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 )' נק10: (  על השאלותו בעיון וענו קראשני אירועים תיאור של כםלפני. 4 
 ?  אילו אבות מזון אכלו הילדים בכל אירוע.א 
 ? מדועוהסבר, המקדמים בריאות הרגלי תזונהמהילדים  למי . ב 
 

הניח את תיקו הלך למטבח לקח ביסלי התיישב מול הטלוויזיה ,  הגיע מבית הספר לביתואיתן: אאירוע 
 .וצפה בתוכנית אהובה עליו

 
התיישבה ליד השולחן עם , צ נכנסה למטבח  והכינה סלט ירקות"יעל חזרה מהחוג בשעות אחה: אירוע ב

 .הם אכלו בנחת וקנחו בארטיק. זיתים ומים, טונה,  הגבינהאחיה שהוציא מהמקרר את
 



 
.  מהו תפקידה של  מערכת העיכולוהסבר. א.5

___________________________________________________________________. 
 
 .?___________________________________ מדוע מערכת העיכול נקראת מערכתוהסבר.   ב
 
 )' נק33.  (  האם המשפט נכון או לא נכוןנוהמשפטים הבאים וציי את וקרא. 6

 לא נכון / נכון .                                המזון מספק לגופינו אנרגיה. א

 לא נכון/ נכון .   אין קשר בין במזון שאנו אוכלים לבין  בריאותינו. ב

 לא נכון/ נכון .                                 תהליך העיכול מתחיל בפה. ג

 לא נכון/ נכון .          הסיבים התזונתיים מועילים לתהליך העיכול. ד

 לא נכון/ נכון .        המים מרכיבים פחות ממחצית ממשקל גופינו. ה

 לא נכון/    נכון .         ויטמינים ומינרלים מצויים בירקות ופירות. ו

 לא נכון/ נכון .                                        המזון מתעכל בוושט. ז

 לא נכון/ נכון .                   השיניים חותכות וגורסות את המזון. ח

 לא נכון/ נכון .           מערכת העיכול בנויה ממרכיבים ותהליכים המקיימים ביניהם יחסי גומלין. ט

 לא נכון/ נכון .                                       החיידקים בשיניים עוזרים לשמירה על בריאות השן. י

 )' נק15. ( בתשובה הנכונה ביותרובחר. 7
 
 ? משמש לעיכול המזוןלאאיזה מנוזלי הגוף הבאים . 1
 מיצי מרה. דם                                ג. א
 מיצי קיבה.                    דרוק           . ב
 
 : תפקידי המזון בגופינו הם. 2
 .להספג בדם. ג.                      לבניית תאי הגוף. א
 . לבניית תאי הגוף ולספק אנרגיה. ד.                         לספק אנרגיה.  ב
 
 :אבות המזון הם. 3
 .שומנים וויטמינים.                        גחלבונים ופחמימות                         .  א
 .חלבונים וויטמינים,פחמימות .  ויטמינים ומינרלים         ד, שומנים, פחמימות,חלבונים.   ב
 
 : פירמידת המזון היא. 4
 .של המלצות לאכילה מאוזנת) ציורית(תצוגה גרפית . א
 .משולש עם ציורי המזון. ב
 .הפירמידות שבנו במצריים. ג
 .תצוגה גרפית של המלצות לאכילת ממתקים. ד
 
 ?למה חשוב לשתות הרבה מים.  5
 .שמשקל גופינו יעלה. א
 .כי הם משתתפים בתהליכים רבים בגופינו. ב
 .כי מחסור במים יגרום לנו להרגיש רע. ג
 .נכונות' וג' תשובות ב. ד

     
                                      


