
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה
 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

 

 תלמידי שכבת ז שלום וברכה
 

, ה לקראת הלמידה בנושא "אקולוגיה"מצורף קובץ עם עבודה לחופשת הקיץ כהכנ
 .בשנת תשע"ח במסגרת שיעורי המדעים אותו תלמדו בהרחבה 

 
 .את העבודה ניתן להכין ביחיד או בזוג

 
 .נא הדפיסו את הדפים ) דו צדדי( ובצעו את הפעילות והמשימות בעמודים אלו

 
את העבודה המוכנה יש להגיש בשיעור מדעים הראשון בתחילת השנה למורה 

 .המדעים
 

יתכם. ניתן לעשות , מתואר ניסוי אותו אתם מתבקשים לבצע בב 2פעילות  51בעמ' **
  .פול' , שעועית, חומוס או מש גוון זרעים: את הניסוי עם מ

 
ע האחרון / או בתחילת נו להכין את העבודה לאורך חופשת הקיץ ולא בשבוהמלצת

 .הלימודים
 

 .מאחלים לכם חופשה נעימה , עבודה מהנה ושימרו על עצמכם
 

  בברכה

 צוות המדעים
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 אקולוגיה - תוכן העניינים

 

 : מגוון המינים ושיטת המיון המדעי  1פרק 

 

 50 - 41עמ'    

 : סביבת חיים 2פרק 

 

 56  - 51עמ'   

  גומלין ויחסי לסביבתם יצורים התאמת:   3 פרק

 

 66  - 57עמ'   

  

  

 

 

 

 

 

 ה ז'תואם לערכת הלה אקולוגי -מגוון המינים ושיטת המיון המדעי   : 1פרק 

 

 מטרה: 

 התלמידים יכירו את עקרונות המיון המהווים בסיס למיון יצורים חיים. .1

התלמידים ידעו כי לכל היצורים השייכים לקבוצה מסוימת יש מאפיינים משותפים,   .2

 המבדילים אותם מקבוצות אחרות. 

ל התלמידים יכירו את המאפיינים של המחלקות העיקריות של חסרי חוליות ושל המחלקות ש .3

 בעלי חוליות. 
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 : מיון יצורים חיים 1פעילות מס 
 
 ממיינים: .א

 לפניכם תמונות של בעלי חיים ממחלקת היונקים
 על פי ראות עינכם? לשתי קבוצות מיינו אותן.1
 לכל אחת מהקבוצות כותרות. קבעו 2
 את בעלי החיים  הסבירו מהם הקריטריונים שלפיהם מיינתם .3
 

     

   

 

 נו את בעלי החיים לחתוליים וכלבייםכעת מיי

 עזרו בתרשים המיון המצורףה
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 ב. מתבוננים על המיון:

 העבירו את רמות המיון השונות לריבועים השוניםמיון המלא של חתול הבית והתבוננו ב

 סיסטמטיקה )מיון מדעי( למין הביולוגי חתול בית
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 אחר וכתבו את המיון המדעי שלו.יצור פשו באינטרנט )או במקור מידע אחר( ח .1
 רעות-תיכון מכבים –הפעילות עובדה על פי פעילות של נילי גילוני *

 

 מיון יונקים -  2פעילות 

 של בעלי חיים המשתייכים למחלקת היונקים. או התנהגיות המשפטים הבאים מתארים תכונות 

 מת גם בבעלי חיים ממחלקות אחרות. : האם התכונה ייחודית רק ליונקים, או שהיא קייסמנו בטבלה

 מחלקה

 
 התנהגות או תכונה של תיאור

 בעלי את רק נתמאפיי
 ממחלקת החיים
 יונקיםה

 חיים בבעלי גם מתקיי
 . אחרות ממחלקות

 .דוגמה הביאו

   צאצאיה את מיניקה הפרה

    אוזניים אפרכסות יש לעכבר

   טורף הוא האריה

   שלה בבטן העובר את נושאת העז

   שיער פרוות יש לעכבר

   בשדה חיה הארנבת

   רגליים ארבע יש לכבשה

   ריאות בעזרת נושם האדם

   קבועה האדם של הגוף טמפרטורת

 חיים בעלי :ממלכה

 תרנייםמי :מערכה

 יונקים :מחלקה

 טורפים :סדרה

 חתוליים :משפחה

 חתול :סוג

 בר חתול :מין

 חתול הבית :מין-תת

חתול 

 הבית

[Type a quote from the 

document or the summary of 

an interesting point. You can 

position the text box anywhere 

in the document. Use the Text 

Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote 

text box.] 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%92_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C_(%D7%A1%D7%95%D7%92)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9F


 

 

 

45 

 

 
 על פי הטבלה, סכמו את המאפיינים הייחודיים ליונקים. .1

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 .תשובתכם נמקו? היונקים למחלקת משתייך הוא האם. צב על מידע חפשו .2

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 .תשובתכם נמקו? היונקים למחלקת משתייך הוא האם. דולפין על מידע חפשו .3

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 ת חוליוינים המבחינים בין  מחלקות בעלי :  מאפי3פעילות 
 

 קבוצות . היעזרו ב"מידעון בעלי חיים" שבאתר אופק חט"ב: 5-להתחלקו 

http://www.cet.ac.il/hatav/science      .ובמקורות מידע נוספים 

 : החוליות בעלי של הבאות המחלקות מן לאחת השייכים חיים בעלי שלושה בחרו

 .יונקים או עופות, זוחלים, חיים-דו, דגים

  מחלקת העופות .בחרו שלושה  בעלי חיים  השייכים ל 

 (.בדוגמא היעזרו) שבחרתם החיים בעלי פי על הטבלה את מלאו .א

 שמות    

 

 תכונות

 :1בעל חיים 

 

 ____ברכייה_        

 :2בעל חיים 

 

____________ 

 :3בעל חיים 

 

____________ 

 :4בעל חיים 

 

____________ 

    נוצות כיסוי עור

מספר 
 גפיים 

 ארבע גפיים:
 זוג רגליים
 וזוג כנפיים

   

איבר 
 נשימה

    ריאות

צורת 
 תנועה

הליכה, שחייה, 
 מעוף

   

סביבת 
 חיים

    מקווי  מים

התאמות 
 לסביבה

אצבעות הרגליים 
מחוברות ביניהן 
בקרומי שחייה, 
המסייעים לה 

 בשחייתה במים.

   

צורת 
 רבייה

    הטלת ביצים

 מאפיינים
 ייחודיים

 נוספים
 בעל מקור

   

 

. העופות למחלקת השייכים  החיים לבעלי  המשותפים המאפיינים מהם: סכמו .ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

http://www.cet.ac.il/hatav/science/
http://www.cet.ac.il/hatav/science/
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  .  הדגים מחלקתל השייכים  חיים בעלי  שלושה רובח .1

 .שבחרתם החיים בעלי פי על  בהתאמה ומלאו א שבסעיף הטבלה את שוב ציירו .א

 

 . הדגים למחלקת השייכים  החיים לבעלי  המשותפים המאפיינים מהם: סכמו .2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  . חיים הדו למחלקת השייכים  חיים בעלי  שלושה בחרו .3

 .שבחרתם החיים בעלי פי על  בהתאמה ומלאו ב בסעיףש הטבלה את שוב ציירו .א

 . חיים דוה למחלקת השייכים  החיים לבעלי  המשותפים המאפיינים מהם :סכמו .ב

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  .  הזוחלים מחלקתל השייכים  חיים בעלי  שלושה בחרו .4

 .שבחרתם החיים בעלי פי על  בהתאמה ומלאו ב שבסעיף הטבלה את שוב ציירו .א

 . הזוחלים למחלקת השייכים  החיים לבעלי  המשותפים ניםהמאפיי מהם :סכמו .ב

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  . היונקים מחלקתל השייכים  חיים בעלי  שלושה חרוב .5

 .שבחרתם החיים בעלי פי על  בהתאמה ומלאו ב שבסעיף הטבלה את שוב ציירו .א

 . היונקים למחלקת השייכים  החיים לבעלי  המשותפים המאפיינים מהם :סכמו .ב

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 : הבאות למחלקות  השייכים היצורים לכל המשותפות התכונות  את  ורכז. 6

 ייחודייםמאפיינים  המחלקה

  דגים
 

 דו חיים
 

 

 זוחלים
 

 

 עופות
 

 

 יונקים
 

 

 
                                                

 ומיון המינים מגוון – עצמי את בוחן אני : 4 פעילות

 . הנכון המשפט את סמנו .1

 ל הזוחלים הם חסרי רגליים.כ .א

 כל מי שזוחל על הקרקע שייך למחלקת הזוחלים. .ב

 כל הזוחלים עוברים "גלגול" במהלך חייהם. .ג

 גופם של כל הזוחלים מכוסה עור יבש וקשה. .ד
 

 .במים או, ביבשה למצוא אפשר חרקים .2

 : __________________ביבשה שחי לחרק דוגמה הביאו .א

 _________________:  ביבשה שחי לחרק דוגמה הביאו .ב

 :  _______________בתוכם או מים בקרבת שחי לחרק דוגמה הביאו .ג
 

 .שונות חיים בסביבות חיים היונקים .3

 :  ______________במים שחי ליונק דוגמה הביאו .א

 : ______________ הקרקע על שהולך ליונק דוגמה הביאו .ב

 : ________________באוויר שעף ליונק דוגמה הביאו .ג
 

 .חיים יצורים של מאפיינים רשימת כםלפני .4

 לבעלי וגם לעופות גם שיש אלו ואת לעופות רק שיש המאפיינים את המתאימים בטורים סמנו

 .אחרות מקבוצות חיים

 אחרים יצוריםל גם יש לעופות רק יש מאפיינים

   נוצות של גוף כסוי
   כנפיים
   ריאות
   ביצים הטלת



 

 

 

49 

 

 :לה האופייני הגוף כיסוי לבין המחלקה בין קו מתחו .5

 כיסוי גוף אופייני מחלקה

 נוצות דגים

 שער חיים-דו

 עור דק ולח זוחלים

 קשקשים עופות 

 עור קשה מכוסה קשקשים יונקים
 

לבין פרפרים מאשר בין תולעים לבין  יםתולע"מבחינת המיון המדעי, יש קרבה רבה יותר בין  .6

  .נחשים"

 הסבירו.האם המשפט נכון או לא נכון? 

 

 רשומים בעלי חיים שונים.   טבלה שלפניכםב .7

 ציינו את אלו שהם בעלי חוליות, ואת אלו שאינם בעלי חוליות.  .א

, כתבו לאיזו מחלקה הוא משתייך ועל פי אילו מאפיינים החוליותי כל אחד מבעלגבי ל .ב

 קבעתם זאת.

בעלי חוליות  בעל החיים
 כן/לא

 מאפיינים מחלקה

    אריה

    יען

    ילזוןח

    נחש

    עטלף

    פרפר

    צפרדע

    כריש

    חיפושית 

    שממית 

    פשוש

    עכבר

    דולפין

    איגואנה

    עכביש

    קנגורו

    דינוזאור

    אדם
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 . גזים חילוף  לצורך יובריאות משתמש הואו קשקשים יש כלשהו חיים לבעל .8

 ?ייךתשמ הוא מחלקה לאיזו

 םדגי .א

 זוחלים .ב

 יונקים .ג

 חיים-דו .ד

  .תמנון על מידע קטע לפניכם .9

 .שאחריו השאלות על וענו ותוא קראו
 

ובמים רדודים. לתמנון  שוניות אלמוגים, ובייחוד באזורי אוקיינוסיםתמנונים נפוצים בכל רחבי ה

יש שמונה זרועות ומכאן שמו: בשפה הארמית, פירוש המילה "תמן" הוא שמונה, ופירוש המילה 

נון" הוא דג. גופו של התמנון רך והוא דמוי שק. העובדה שהוא חסר שלד הופכת אותו לגמיש "

מאוד, ומאפשרת לו להשתחל מתחת לסלעים ודרך חריצים קטנים כדי למצוא מחסה או לחפש 

ביותר:  אינטליגנטיים. התמנונים הם בעלי חיים ודגים סרטנים, חלזונות, צדפותמזון. מזונו כולל 

כולת למידה ומשחק. נקבת התמנון מטילה מספר רב של ביצים, ובמינים מסוימים היא יש להם י

 שומרת עליהן עד לבקיעתן.

 ? בוודאותעל סמך קטע המידע, מה אפשר להגיד על התמנון  .א

 שהוא דג .1

 שהוא יונק .2

 שהוא טורף  .3

 יםניעכבישלייך תשמשהוא  .4

 פסלתם אותה או בחרתם בה? למה אפשרות,כל בנוגע להסבירו  .ב

 ? רבות יותר י חולק תכונות משותפותמ .10

 החוליות כל בעלי .א

 הטורפיםכל  .ב

 הדגים כל .ג

      כל הכלבים .ד

 הסבירו תשובתכם. 

 לפניכם תמונה של פרה.  .11

בתמונה,  ןפי אילו תכונות של הפרה, שאפשר לראות על

 ? היונקים למחלקת לדעת שהיא שייכת אפשר
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 .קטן חיים לבע של שלדמ חלק ומצאו בטבע טיילו ואורית דני .12

 ?השלד בעל להיות יכול אינו חיים בעל איזה

 קרפדה .א

 קרפיון .ב

 סרטן .ג

  לטאה .ד

 .בטבלה כמתואר, קבוצות לשתי חיים בעלי כמה מיין אדם .13

 ?המיון שהנע חייםה בעלי של מאפיין איזה פי על

 עיניים .א

 העצבים מערכת .ב

 רגליים .ג

 עור .ד

  .בטבלה כמתואר, קבוצות לשתי חיים בעלי כמה מיין אדם .14

 ?המיון נערך מאפיין איזה פי על

 

 

  

 

 ?ביותר קרובים החתולים חיים בעלי לאילו .15

 תנינים .א

 לווייתנים .ב

 צפרדעים .ג

  פינגווינים .ד

 זנב ונוצות.  שלוחיים  ם אמריקה הוא ראה בעלדרובל יטיכאשר נועם סיפר ליעל, ש .16

 חיים כזה.  יעל טענה שהוא התבלבל, כי לא יכול להיות בעל

 האם יעל צודקת? נמקו.

 2 קבוצה 1 קבוצה

 נחשים אדם בני

 תולעים כלבים

 דגים זבובים

 2 קבוצה 1 קבוצה

 תמנונים אדם בני

 צדפות כלבים

 דגים זבובים
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 תואם לערכת הלה אקולוגיה ז' -סביבת חיים :   2פרק 

 

 מטרות :

 התלמידים יכירו סביבות חיים שונות.  .1

 ם למרכיבים/גורמים ביוטים.ביוטי-התלמידים יבחינו בין מרכיבים/ גורמים א .2

 התלמידים יזהו השפעות של מרכיבי הסביבה /גורמי הסביבה על היצור החי. .3

 התלמידים יחקרו מאפיינים של בית גידול.  .4

 

 

 
 מה בסביבה? -סיור בסביבה הקרובה 1פעילות 

 

 מהלך התצפית

 צאו לסביבה הקרובה )חצר בית הספר, שדה בור, חורשה, חוף הים...(. .א

 במכלול המרכיבים בסביבה, והכינו רשימה כללית של המרכיבים בסביבה. התבוננו .ב

 ציינו את התאריך, השעה  וטמפרטורת הסביבה ביום התצפית. .ג

 .צלמו את הסביבה .ד

 אחרי תצפית

 בסעיף ב םלשתי קבוצות את  המרכיבים שרשמת  נומיי .א

 על פי מה מיינתם? מה היו הקריטריונים?  .ב

 

 זרעי פול  ה וגדילה שלעת האור על נביטסביבת חיים : השפ 2פעילות  

 הנחיות לתלמיד/לקבוצה

 הכנת הניסוי

 צלחות, 3רשמו את שמכם/שם הקבוצה על  -צלחות  3לפניכם  .1

שעות אור,  ג(  12שעות אור מלאכותי, ב(  24הצלחות בהתאם לטיפולים השונים: א(  3סמנו את  .2

 חושך,

ס"מ, הרטיבו במים כך שיהיה ספוג אך  2-3 בכל צלחת שימו צמר גפן כך שיכסה את כולה בגובה .3

 לא בשלולית,

 בכל צלחת, / שעןעית / חומוס/ מש זרעי פול 10פזרו  .4

 למשך חמישה ימיםשימו הצלחות באזורי הטיפול  .5

הקפידו להניח את הצלחות בטמפרטורה ולחות שווים, הקפידו להשקות את זרעי הפול בכמות  .6

 מים זהה.
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 מדידות: 

 היום על נביטהטבלת השפעת אורך 

שרטטו במחברתכם טבלה בה תציגו את המדידות השונות. בכל מדידה עליכם לרשום את סה"כ  .1

הזרעים שנבטו בטיפולים השונים. במידה ואחד )או יותר( מן הנבטים התייבש או נפגע, עליכם 

לציין זאת  במשבצת "הערות" תוך ציון היום בניסוי )אין צורך לחזור על ההערה במדידות 

 באות, אלא אם חל שינוי(.ה

 בסיום הניסוי חשבו את ממוצע הנביטה לפי מספר הנבטים במדידה אחרונה. .2

 טבלת השפעת אורך היום על הגובה )ס"מ(

את הגובה )בס"מ(  במחברתכםשרטטו  במחברתכם טבלה בה תציגו את המדידות השונות. רשמו  .1

מוצע. ממוצע זה עליכם לרשום של כל אחד מן הנבטים בקבוצות השונות. סכמו וחשבו את המ

בטבלה בעמודה המתאימה. במידה ואחד )או יותר( מן הנבטים התייבש או נפגע, עליכם לציין 

זאת  במשבצת "הערות" תוך ציון היום בניסוי )אין צורך לחזור על ההערה במדידות הבאות, אלא 

 אם חל שינוי(.

 

    שאלות והנחיות לסיכום הניסוי

 /בקרה בניסוי? הסבירו תשובתכם.   מהו טיפול הביקורת .1

 מהו סוג הגרף המתאים להצגת תוצאות הניסוי? הסבירו תשובתכם.  .2

 למורה, ולאחר אישור המשיכו העבודה, 1,2הראו תשובותיכם לסעיפים 

 שרטטו את הגרף המתאים לכל טבלה. .3

 תארו כל אחד מן הגרפים. .4

 תארו את הנבטים של הפול שנבטו החושך:  .5

נבטים של הפול שנבטו בחושך? הסבירו מדוע. לתשובתכם, חפשו מידע על איזה צבע יש ל .א

 תופעת החיוורון בצמחים

 24מדוע, לדעתכם, עלי הנבטים שנבטו בחושך סגורים, ואילו בטיפולי אור יום והארה  .ב

 פתוחים?  –שעות 

 מהן מסקנותיכם מן הניסוי הבודק השפעת האור על נביטת פול?  .6

 הבודק השפעת האור על גובה נבטי פול? מהן מסקנותיכם מן הניסוי .7

 זרעי פול בכל קבוצה ולא הסתפקתם בזרע אחד בכל קבוצה? 10מדוע בצעתם מדידות על  .8

קבוצות של פריטים נבדקים. על אילו גורמים קבועים היה עליכם להקפיד  3בניסוי שבצעתם היו  .9

 בשלושת הקבוצות? מדוע?  

 .בן גוריון, עמק חפר קריית חינוךידי איריס חרות , -פותח על*
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 ומרכיביה הסביבה – עצמי את בוחן אני 3 פעילות

 תלמידים שמו לב שליד הגזע של עץ האורן התפתחו פטריות רבות. על גזע העץ מצאו נמלים וגם .1

 התלמידים טענו שעץ האורן הוא סביבת חיים. זיקית. בין ענפי העץ הבחינו בקן של ציפורים.  

 ים בטענתם? נמקו את עמדתכם.צודק האם התלמידים

 

במסכות חמצן כשהם עולים על הפסגות הגבוהות של בבלוני חמצן ו מטפסי הרים משתמשים .מדוע 2  

 כדור הארץ? 

 באוויר הפסגות הגבוהות.  CO2יש יותר  .א

 יש פחות חמצן באוויר הפסגות הגבוהות.  .ב

 חור בשכבת האוזון.  בפסגות הגבוהות יש .ג

 והות.אין אוויר בפסגות הגב .ד

 מדוע מספר המינים )בעלי חיים וצמחים( החיים קרוב לפני הים גדול ממספר המינים החיים . 3

 וס?  ניהאוקי במעמקי  

 נוס, אשר מקשים על רוב היצורים החיים להתקיים יציינו שני תנאים השוררים במעמקי האוקי. 4

 בסביבה כזו.  

   בניסויים שהם מבצעים? ,ידות שלהםהסיבה העיקרית לכך שמדענים חוזרים על המד. מה 5

 לוודא שהניסוי פועל.כדי  .א

 לשנות את תנאי הניסוי.כדי  .ב

 .או בגרף לרכז את כל הנתונים בטבלהכדי  .ג

 בעבודה.במדידה את ההשפעה של שגיאות  כדי להפחית .ד

 

 . לפניכם פרטים על כמות החמצן המומסת במי בֵרכה, שעומק המים בה הוא ארבעה מטרים.   6
 

 במים המומסתכמות החמצן  וםהמיק

 גרם במטר מעוקב 4 מטר 1מגובה פני המים ועד לעומק של 

 גרם במטר מעוקב 3 מטרים 2-ל 1בעומק שבין 

 גרם במטר מעוקב 1 מטרים 3-ל 2בעומק שבין 

 גרם במטר מעוקב 0 כהמטרים ועד תחתית הבֵר  3מעומק של 
 

 איזה משפט מסביר את הנתונים שבבֵרכת המים?

 בתחתית הבֵרכה מומס יותר חמצן, כי יש שם יותר צמחים.  .א

 קרוב לפני המים מומס יותר חמצן, כי יש שם יותר אור. .ב

  ככל שלחץ המים גדול יותר, מומס בהם יותר חמצן. .ג

 .המים עומק לבין בבֵרכה המומסת החמצן כמות בין קשר אין.     ד       
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 השאלות על וענו ותוא קראו - לפניכם קטע מידע על חוף הים. 7
 

נעה בין הים רצועת החולות של חוף הים התיכון בישראל מושפעת מן הים הסמוך לה. טמפרטורת 

(, ובתנאים כאלה מתפתחים בתוך המים מינים שונים של בחורף)מעלות  18 ( לביןבקיץ)מעלות  29

חשוב לחלזונות  (. אצות אלו הן מקור מזוןפרחיםשורשים עלים וחסרי פשוטים, צמחים אצות ים )

ים, לצדפות ולבעלי חיים ימיים אחרים. לטמפרטורת הים יש השפעה ממזגת על טמפרטורות 

האוויר בקרבת הים, ולכן באזור החוף אין שינויי טמפרטורה קיצוניים בין היום לבין הלילה וגם 

ים את לא בין הקיץ לבין החורף. הקרינה באזור החוף רבה, כי המים והחולות הבהירים מחזיר

מרבית אור השמש הפוגע בהם. הפרשי הטמפרטורה בין הים ליבשה גורמים לכך שרוב השנה 

מן הים אל היבשה.  –מן היבשה אל הים, ובשעות היום  –נושבת בחוף רוח שכיוונה בשעות הלילה 

רק בשעות הדמדומים הרוח נחלשת מאוד, ואז חרקים שונים כגון פרפרים, חיפושיות ודבורים, 

להתעופף בבטחה ולחפש מזון. גלי הים המתנפצים אל החוף מתיזים טיפות זעירות של מי  יכולים

ים מלוחים, שהרוח נושאת אל היבשה. כמות הֶרֶסס המלוח הנישא באוויר, תלויה במרחק מן 

הים: היא גדולה ביותר קרוב לקו המים, והיא הולכת ופוחתת עם ההתרחקות מן הים. ברצועת 

מים כמות המלח רבה כל כך, עד שצמחים כלל אינם יכולים לגדול בה. החוף הסמוכה לקו ה

ברצועה זו נמצא בעיקר סרטני חולות. המלח צורב את הצמחים, ולכן רק צמחים המותאמים 

לחיים בסביבה מלוחה יכולים להתקיים באזור החוף, אך במרחק מן המים. הנביטה של צמחי 

 שוטפים את המלחים מן החולות. החוף מתרחשת בעיקר בחורף, כאשר מי הגשם 

 הנזכרים בקטע המידע. ביוטיים-אואת המרכיבים הביוטיים א.  ציינו את המרכיבים ה

  המשפיע על כל אחד מהם. המרכיב העיקריחוף הים, וציינו מי השוררים על  התנאיםב. תארו את 

 

 מלאו את הפרטים בטבלה.
  

 המרכיב העיקרי המשפיע תנאי הסביבה בחוף הים

    

  

  

  

 

 , הנזכרות בקטע המידע על חוף הים.תופעות ביצורים חיים. לפניכם רשימה של שלוש 8

 ביוטיים העיקריים, המשפיעים על כל אחת מהן. -ציינו את המרכיבים הא

 

ביוטי -המרכיב הא התופעה / התהליך
 העיקרי המשפיע

פף בשעות הדמדומים, פרפרים, חיפושיות ודבורים יכולים להתעו
 בבטחה ולחפש מזון  באזור החוף.

   

צמחים אינם יכולים לגדול ברצועת החוף הסמוכה לקו המים, אלא 
 במרחק כלשהו ממנו.  

  

   הנביטה של צמחי החוף נעשית בעיקר בחורף.  
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  . אנה בדקה תנאי נביטה של זרעי תירס, ורשמה את התוצאות שקיבלה: 9

 .זרעים לחים של תירס נבטו באור 

 .זרעים לחים של תירס נבטו בחושך 

 מן התוצאות שאנה קיבלה, מה אפשר להסיק על נביטת זרעי התירס?

 חיוני לנביטתם.האור  .א

 את נביטתם. אור מעכבה .ב

 לאור אין השפעה על נביטתם. .ג

 לאור יש השפעה על נביטתם.אפשר לדעת אם -אי .ד

 כרתו את העצים שמתו.  מהעצים בחורשת אורנים. אנשי הקרן הקיימת כמהל מחלה מתו שב. 10

אחרי כמה חודשים הם הבחינו שבמקום האורנים גדלו צמחים עשבוניים רבים שכיסו בצפיפות 

  את השטח.

 חוקרים הציעו שני הסברים לתופעה:

 .עצי האורן יוצרים צל שמפריע להתפתחותם של צמחים נמוכים 

  שוניםמחטי האורן מפרישות חומרים שמעכבים התפתחותם של צמחים. 

בהצעה כללו את מטרת  ציעו ניסוי שבו תבדקו איזה הסבר מתאים יותר לתיאור התופעה.ה  

 הניסוי, את הכלים והחומרים הנדרשים, מהלך הניסוי ואופן איסוף הנתונים.

 

 לפניכם תיאור ניסוי. . 11

  קראו אותו וענו על השאלות שאחריו.
 

 :הבא ניסויאת ה ביצעו תלמידים ,לחקור את הנושא כדי

  :הם לקחו שני עציצים בגודל שווה ומילאו אותם בכמות שווה של קרקע 

  אדמת חמרה;הכניסו  'לעציץ א

  מיוחדת לגידול צמחים.הכניסו תערובת קרקע  'לעציץ ב

 באותו הגודל ובאותו הגיל. ,הם שתלו בכל אחד מהם צמח סביון אחד 

 הספר את שני העציצים הניחו ליד החלון של חדר המעבדה בבית. 

 .הם השקו את שני הצמחים בכמות שווה של מים 

  שבועות את השינויים בגובה הצמח בכל עציץ, את מספר העלים  לאורך ארבעההם בדקו

 ואת מצב הפרח. 
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 ים סיכמו את תוצאות הניסוי בטבלה.התלמיד
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 *הערה: לסביון יש תפרחת ובה פרחים רבים ולא פרח בודד.
 

 ?מה הייתה מטרת הניסוי . א

 .תנאים זהים במהלך הניסוי ארבעהציינו  . ב

 ?הסבירו מדוע שתלו התלמידים צמחים באותו גודל ובאותו גיל . ג

ולא  ,את מספר העלים ואת מצב הפרחים, בה הצמחמדוע בדקו התלמידים את השינויים בגו  .ד

 ?הסתפקו בגובה הצמח בלבד

 . ו התלמידיםביצעניסוי שהעוסקים בפניכם שני משפטים ל  .ה

 .כל אחד מהמשפטים אם הוא תוצאה של הניסוי או מסקנה מהניסויבנוגע לקבעו 

 ווהתפתחות ת הסביוןסוג הקרקע משפיע על גדיל. 

 ר בתערובת הקרקע המוכנה מאשר בקרקע חמרה.מח הסביון גדל טוב יותצ 

 אם לא, נמקו מדוע. אם כן נמקו מדוע. ו. קראו שוב את תאור הניסוי וציינו האם הוא תקין

 . ותקנו במידת הצורך 

 

 'הצמח שבעציץ ב 'הצמח שבעציץ א 

 ס"מ 20 ס"מ 10 שינוי בגובה הצמחה

 14 8 מספר העלים

 רעננים רעננים * הפרחיםמראה 
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 הלה בערכת 3 פרק לתת תואם- גומלין ויחסי לסביבתם יצורים התאמת :  3 פרק

 'ח אקולוגיה הלה ערכת– 1 פרק ותת' ז אקולוגיה

 

 מטרות: 

 התלמידים יכירו התאמות )התנהגותיות, מבניות ופיזיולוגיות( של יצורים לסביבתם. .1

 התלמידים יכירו ויאפיינו סוגים שונים של יחסי גומלין בין יצורים. .2

 התלמידים ייצגו יחסי הזנה בתרשימים של שרשראות ומארגי מזון. .3

 

 התאמה לסביבה 

 לסביבת החיים שלהם על מנת שיוכלו להתקיים ולשרוד .בעלי חיים שונים פתחו התאמות שונות 

 קיימים שלושה סוגי התאמות עיקריים:

 התאמה התנהגותית .1

 התאמה במבנה )מורפולוגית( .2

 התאמה פיזיולוגית )התאמה בתהליכים המתקיימים בגופו של בעל החיים( .3

 
 

 הגמל א'  – 1פעילות 

 שופים שעות רבות לקרינה ישירה של שמש.הגמל הוא יונק גדול החי במדבר. במדבר פני הקרקע ח

 בימות הקיץ פני הקרקע חמים מאוד .

 כיצד מסייעות התכונות, הרשומות בטבלאות הבאות, להקטנת כמות החום הנקלטת בגופו של הגמל? 

 
 התאם את ההסבר הנכון מרשימת ההסברים שמתחת לטבלה ליד כל תכונה שבטבלה:*
 
 
 הגמל. התאמות מבחינת מבנה גוף של 1
 

 ההסבר התכונה

 גופו קולט פחות חום, כי  . רגלי הגמל גבוהות1

 גופו קולט פחות חום, כי . על פרסותיו של הגמל יש כריות2

 . לוחיות עור, כעין יבלות מכסות את ברכיו,  3
 מרפקיו וחזהו של הגמל    

 גופו קולט פחות חום, כי

 
 :ההסברים

 
 ר חום מהיר יותר מן הקרקע אל הגוףבשעת הרביצה הן מונעות צריבה ומעב .1
 הן מרחיקות אותו מפני  הקרקע הלוהטים .2
 בשעת הליכה הן מקטינות את מעבר החום מהקרקע אל הגוף .3
 
 . התאמות של הגמל מבחינת התנהגות2
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 התכונה
 

 ההסבר

שעות פעיל בחיפוש אחר מזון ב. הגמל יוצא 1
 הבוקר ולפנות ערב

 גופו קולט פחות חום, כי 

 גופו קולט פחות חום, כי עות החמות של היום, הגמל נח בעמידה. בש2
 . בשעות החמות של היום, הגמל נח ברביצה 3

 בצל, אם יש צל בסביבה    
 גופו קולט פחות חום, כי

 . בשעות החמות של היום, אם אין צל, הגמל 4
 נח ברביצה כשצידו הצר של הגוף פונה אל     
 השמש   

 , כיגופו קולט פחות חום

 
 :ההסברים

 
 רגליו הגבוהות מרחיקות אותו מהקרקע .1
 בשעות אלה פני הקרקע פחות חמים  וקרינת השמש פחות חזקה .2
 בצורה זו שטח הגוף החשוף לקרינת השמש קטן יותר .3
 במקום זה גופו איננו חשוף לקרינת השמש ישירה .4

 
. 1984אגף לתוכניות לימודים. הוצאת מעלות. הפעילות עובדה מהספר: מים חיים. משק המים בגופם של יצורים חיים. ה

 .116-110עמ' 

 

 הגמל ב'  – 1פעילות 

 קראו את הקטע הבא וענו על השאלות

 הגמל הוא יונק החי במדבר. כיצד מותאם הגמל לחיים במדבר?

גוף הגמל מותאם לתנאים במדבר ברגליו הגבוהות ובפרווה המכסה אותו. הרגליים הגבוהות 

 רקע הלוהטת בימי הקיץ החמים.מרחיקות אותו מהק

פרוות הגמל מבודדת את גופו מהחום בסביבה. בין שערות הפרווה כלוא אוויר, שהוא חומר מבודד, 

 ה החמה לגוף הגמל.ביבספרווה מקטינה את מעבר החום מהוכך ה

 עם זאת, הפרווה אינה מונעת את התאדות הזיעה שהגמל מפריש ואינה מפריעה לקירור גופו.

שהוזכרו מסייעות לגמל לשמור על גופו מפני התחממות יתר, וכך מקטינות את הצורך  התכונות

 בהפרשת הזיעה ומביאות לחיסכון במים.

 לגמל יש אמצעי נוסף לצימצום איבוד המים מגופו: הוא מפריש שתן מרוכז, המכיל מעט מים.

בשעות החמות של היום הגמל פעיל בדרך כלל, בשעות הבוקר או לפנות ערב, כאשר האוויר קרירי. 

 הוא רובץ בצל או נח בעמידה.

 הגמל יכול להחזיק מעמד מבלי לשתות במשך שבועיים וללא נזק לגופו.

כאשר הוא מגיע למקור מים הוא שותה כמויות גדולות של מים ומשלים במהירות את המים החסרים 

 בגופו.

טמפרטורת הגוף של הגמל היא גם התהליכים הפנימיים בגופו של הגמל מותאמים לחיים במדבר. 

מעלות,  35מעלות או לרדת בכמה מעלות, עד  41מעלות צלסיוס, אך היא יכולה לעלות עד  37בסביבות 

 בלי שייגרם נזק לגופו.
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 על השאלות הבאות: וענ

 א. מהם התנאים במדבר?

ההתאמה:   ב. ערכו רשימה של התאמות של הגמל לסביבה המדברית. ציינו ליד כל התאמה מהו סוג

 התאמה מבנית, פיסיולוגית או התנהגותית.

 ג. איזה תועלת יש לגמל מהעובדה שטמפרטורת גופו יכולה להשתנות מבלי שייגרם לו נזק?

 

 .101-104. עמ' 2003הפעילות עובדה מהספר: המים  חומר לחיים. האגף לתוכניות לימודים. הוצאת מעלות. ירושלים 

 
 

 עלי חיים סוגי התאמות ב – 2פעילות 
 

 דוגמאות שונות להתאמות.  כםלפני
 

 א. מיינו אותן באמצעות הטבלה שלפניכם:
 
הנמלים פועלות מחוץ לקן בשעות הנוחות: בחורף בשעות בהן הטמפרטורה עולה, ובקיץ בשעות    .1

 בהן  הטמפרטורה נמוכה יותר. 

 הנמלה קטנה ומסוגלת להתחפר ולהסתתר מתחת לאדמה .2

 יחס לגודלה וכך היא מסוגלת לאכול מגוון גדול של מזוןלסתות הנמלה חזקות ב .3

 הנמלה אוגרת מזון לקראת החורף .4

  לנמלה חיי חברה ותקשורת וכך קל יותר להתריע מפני סכנות, למצוא מזון ולהתחלק בעבודה .5

ליונקים  זאת, לעומת .וארוך ףקות שבהרים הגבוהים שער צפולפלדוב ולשועל החיים בקוטב ולא .6

 .הקוצן אצל  וקצר,ולפעמים צורתו כקוצים כמו ם חמים שער דלילהחיים באזורי

 .פרווה סמיכה בחורף ודלילה בקיץ זאב החי בנגב,ל .7

 יש גוף שטוח ורך, המאפשר להם לחדור לסדקים צרים ולהסתתר בהם. לתיקנים .8

 רגליים)כגון חסידות, אנפות, פלמינגו(, יש  רבים המשיגים את מזונם במים רדודים לעופות מים .9

 ארוכות. הם יכולים להיכנס למים רדודים מבלי להירטב ולצוד בהם את מזונם.

לעופות מים המשיגים את מזונם במים עמוקים )כגון: שחפים, ברווזים, קורמורנים ושקנאים(,  .10

 יש קרומי שחיה בין אצבעות הרגליים, המסייעים להם בשחייה ובצלילה.
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 מיון לסוגי התאמות

 התאמה פיזיולוגית אמה במבנההת התאמה התנהגותית

   

   

   

   

   

   

   

   

 

התאמות, אחת מכל סוג והסבירו כיצד מאפשרת ההתאמה את קיומו של בעל החיים  3ב. בחרו 
 בסביבה בה הוא חי. 

 

  התאמת יצורים חיים לסביבת חיים קיצונית  - 3פעילות 

 

 וענו על השאלות הבאות: כםקראו את הקטע שלפני

 

כלב הים, הדוב הלבן והפינגווינים מתקיימים באזורי הקטבים. בסביבות חיים אלה שוררות  

מעלות צלזיוס מתחת לאפס. טמפרטורת הסביבה  40טמפרטורות נמוכות ביותר העשויות לרדת עד 

פאונם. יהחיים הללו ואפילו לגרום לק-הנמוכה עלולה לגרום לירידה בטמפרטורת הגוף של בעלי

אלה יש התאמות מיוחדות, המאפשרות להם להתקיים בתנאים של טמפרטורות נמוכות.  חיים-לבעלי

הדוב הלבן עטוף בשכבת פרווה עבה ביותר, המבודדת את גופו מן הקור העז השורר סביבו. אפילו 

כפות רגליו של הדוב הלבן עטופות בפרווה. הפרווה המכסה את כפות רגליו מגינה עליו ממגע ישיר עם 

 וא מהלך עליו.הקרח, שה
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מלבד הפרווה העבה יש לדוב הלבן שכבת שומן עבה מתחת לעורו. שומן הוא מבודד חום מצוין. שכבת 

יתר. גם את גופו של כלב הים -השומן עוטפת את איברי גופו של הדוב ושומרת עליו מפני התקררות

עורו. שכבת השומן עוטפת פרווה, ומלבד הפרווה הקצרה והסמיכה יש לו גם שכבת שומן עבה מתחת ל

מהווה יותר ממחצית עובי גופו. שכבה זו מגינה על איברי גופו מן הקור העז במים. בדומה לדובים 

הלבנים ולכלבי הים, גם לפינגווינים החיים בקוטב יש שכבת שומן עבה המגינה עליהם מפני הקור 

וה, מהווה שכבת בידוד העז, ומלבד זאת, גופם עטוף במעטה עבה של נוצות. מעטה נוצות, כמו פרו

 מצוינת, המסייעת לשמור על טמפרטורת הגוף.

 
 השאלות: 

 
 ?המתוארת בקטעמהי סביבת החיים  .1

 ם המאפיינים של סביבת חיים זו?ה מה .2

אילו התאמות לסביבת החיים יש לכל אחד מבעלי חיים המתוארים בקטע? ציינו מהו סוג  .3

 ההתאמה.

 לחיות בסביבת החיים שלו? במאפשרת לדו התאמה , כיצד מאפשרתוריהסב .4

 
 תצפית בסביבה הקרובה -  4פעילות 

 
 תצפית -חלק א 

 

בקרו שוב בסביבה שבדקתם בפעילות קודמת. ציינו את התאריך, השעה  וטמפרטורת הסביבה ביום 

 התצפית.

 בחרו יצור חי ) צמח או בע"ח(  אשר חי בסביבה, ורשמו את שמו. .א

 ור שנבחר.צלמו את הסביבה, בית הגידול, והיצ .ב

תארו את בית הגידול של היצור שבחרתם: עונת השנה, האזור בארץ, סוג הקרקע, תנאי  .ג

 , גורמים ביוטים. סרטטו  תרשים של בית הגידול.אקלים

     תארו את צורתו  החיצונית של היצור שבחרתם: ממדים, צבע, מבנה, סימנים מיוחדים  .ד

 ועד.

 עקבו אחר הפעילות של היצור ותארו אותה: .ה

 ציינו אם יש ליבלוב, שלכת,פירות, פריחה וכו'.   -צמח

 ציינו את תנועתו, איסוף מזון ותגובתו ליצורים אחרים בסביבה. -בע"ח

 

 חלק ב: בעקבות התצפית

 חפשו מקורות מידע על היצור שבחרתם.  רשמו את הפרטים שאספתם וציינו את המקור. .א

 היצור החי שבחרתם. בחרו מרכיב סביבה אחד ורשמו כיצד הוא משפיע על .ב

 סכמו: תארו את תנאי בית הגידול, ואת ההתאמה של היצור שבחרתם לסביבתו.  .ג

 יחסי גומלין
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 : מטרות

 התלמידים יאפיינו סוגים שונים של יחסי גומלין בין יצורים. .1

 התלמידים ידעו לייצג יחסי הזנה בתרשימים של שרשראות ומארגי מזון. .2

 

  סיפור פתיחה – 1פעילות 
 

 ור אקולוגי בלשיסיפ
 

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3389184,00המקור: 

 
קמ"ר(, השוממה ביותר ובעלת צפיפות  18,8001,5) בארה"ב, המדינה הגדולה ביותר אלסקה

ומופרדת מאסיה על צפון אמריקה מערבי של יבשת -האוכלוסין הקטנה ביותר. ממוקמת בקצה הצפון

מיליון  7.2עבור  1867-, אך ארה"ב קנתה אותה במרוסיה. אלסקה היתה בעבר חלק מיצר ברינג ידי 

הוכרזה אלסקה  3.1.1959-נחשבת אלסקה טריטוריה של ארה"ב באופן רשמי, וב 1912-דולר. מ

  של ארה"ב. 49-כמדינה ה

 

 
 
 

 מה לדעתכם עלול לגרום לשינוי זה?

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3389184,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-183626,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-183626,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8464,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8464,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10185,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10185,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-170350,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-170350,00.html
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 מי הם הטורפים העיקריים של קיפוד הים החי באלסקה .א

 ן הסיבות עשויות להביא להתרבות הגדולה של קיפודי הים ?ה מה .ב

 
 כתבו את שרשרת המזון המתוארת עד כה בחופי אלסקה  .ג
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מירה עליהן ורק בזכות ש 20-הסתבר שלוטרות הים היו בסכנת הכחדה בראשית המאה ה  .ד
 כמותן החלה לעלות. בדיקת מי הים באלסקה העלתה ירידה חוזרת במספרן.  

 
 ציינו מהם הגורמים העשויים לגרום לירידה בכמות לוטרות הים ?  .ה

לוטרות ים, לויתנים מסוג קטלן,  אצות, השלימו את מארג המזון המתואר בקטעים השונים: .ו
 רו במקורות מידע ברשת.היעזבי ים, אריות ים, דגים. קיפודי ים, כל

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התבוננו במארג המזון שהשלמתם, והסבירו מי גרם לירידת הכמות של לוטרות הים? .ז

 מה גרם לירידת כמות האצות בחופי אלסקה?  .ח

בערכת אקולוגיה  73שאלה  שילובוב YNETהפעילות פותחה על ידי דפנה מנדלסון מבי"ס משגב , על פי כתבה ב *
 לכיתה ח'. 

 

 

 פטריית האורנייה גדלה על מצע עלי אורן שנשרו. .1

 החזזית היא יצור המורכב מאצה ופטרייה החיות בקשר הדוק. .2

 לצמח הכשות אין כלורופיל ומטפס על צמחי השדה. .3

 כינת הראש בשערותיו של אדם. .4

 .מטפילים דג נקאי המנקה דג הפרפרון .5

 עכבר.ניזון מנחש טורף  .6

 באותה שלולית.ו סוג מזון וחיות הניזונות מאות שני מיני קרפדות .7

 

 תיאור יחס הגומלין ייצור ב ייצור א מס' התיאור

1.     

2.     

3.     

4.     

  

    

  

 אצות 
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5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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 יחסי גומלין בין בעלי חיים - 2פעילות  .8

נטרף, -קרא את  המשפטים הבאים ומיינו אותם בטבלה על פי סוג יחסי הגומלין )טורף .א

 הדדיות..תחרות, טפילות, 

 דבורה מאביקה כלנית. .9

 לדבקון הזית אין שורשים והוא גדל על עצי הזית. .10

 שני שוורים נאבקים על נקבה. .11

 יתוש מוצץ את דם האדם. .12

ב. כשפרות הולכות בשדה הן מבריחות חרקים מן הצמחייה 

לעיתים אנפיות הבקר מתלוות לפרות וניזונות מחרקים 1שלרגליהן. 

ומלין מתקיים בין הפרות לבין אנפיות איזה סוג של יחסי הג אלו.

 הבקר? 

 א. טפילות      .א

 ב. תחרות            .ב

 ג. טריפה           .ג

 ד. הדדיות  .ד

 

 

 2. שני מיני יצורים החיים במים גודלו בשלוש בריכות ניסוי, שתנאי הסביבה בהן זהים.3

 גודל מין א בלבד.  Iבבריכה 

 דל מין ב בלבד.גו IIבריכה 

 גודלו שני מינים יחד. IIIבבריכה 

 שלפניך מוצג קצב גדילתם, כפי שנמדד באחוז שבו כיסו את שטח הבריכה. I-IIIבגרפים 

 
 על פי הגרפים, אילו יחסי גומלין יש בין שני המינים? נמקו בחירתכם

 ד. תחרות         א. הדדיות            ב. טפילות                ג. טורף נטרף         
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