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מעבדה "יבשה" ככלי עזר למורה
∗

אילנה אדר

מהסתכלות בסילבוס החדש ,עולה ההתייחסות למעבדה ולמטרותיה ,בכמה היבטים.

הפעילות המעבדתית מוגדרת כאבן יסוד בהוראת המדעים ולפיכך עליה להיות
משולבת באופן שוטף וקבוע כחלק בלתי נפרד מההוראה.
מטרות המעבדה מוגדרות כפיתוח כושר ההסתכלות ,פיתוח מיומנויות לעבודה
במעבדה ובשדה ,יכולת שימוש במכשירי מדידה כולל שימוש במחשבים ובמכשור
ממוחשב וכן במדריכים לזיהוי צמחים .כמו כן העבודה במעבדה מחייבת פיתוח הרגלי
סדר ,דייקנות ,ניקיון ,סבלנות ועבודת צוות.
העבודה במעבדה מסייעת לפיתוח חשיבה וגישה רציונאלית ,חשיבה יצירתית
ביקורתית ,יכולת להבחין בין עובדות להשערות ,בין תוצאות ,נתונים ומסקנות .מלמדת
לנקוט עמדה המבוססת על ראיות וטיעונים ,להסיק מסקנות ולפתח יכולת להבנת
מערך ניסוי מבוקר ומגבלותיו.
בתחום הלמידה ,הכנת דוחות המעבדה תורמת ליכולת ההתמודדות עם צורות שונות
של הצגת מידע :חומר מילולי ,טבלאות גרפים ונוסחאות והעברת נתונים מדרך הצגה
אחת לאחרת.
הוראת הביולוגיה ועבודת המעבדה משולבות בקשר חזק עם פיתוח מיומנויות החקר
והחשיבה המדעית.
מעבר לאמור עד כאן ,העבודה במעבדה מעניקה לתלמידים חוויה הכוללת התנסות אמיתית ,מגע
עם כלים וחומרים ,חשיבה תוך כדי עשייה ,התלבטות לגבי דרך הביצוע .פעמים רבות התלמידים
מגיעים להבנת הנושא רק בסוף המעבדה ולעיתים התוצאות אינן תואמות את הצפוי ומתעורר
קושי הסברתן(Hands on activities) .
כשכל האמור עד כאן צריך לבוא לידי ביטוי בעבודת המעבדה ,מוטלת על המורה מטלה כבדה.
תוך כדי הפעילות במעבדה קשה לעצור ולהפנות את תשומת לב התלמידים לנקודות מרכזיות
בחקר :לזיהוי הבעיות והשאלות הנחקרות ,להגדרתם של גורמים בניסוי וכו'.
מעבדה "יבשה" מאפשרת למורה להעלות בעיות חקר בשיעור עם כתה שלמה ,לדון במספר
בעיות במסגרת שעור אחד ,לחשוף לפני התלמידים שיטות שונות ודרכי חקר מגוונות של תהליכים
רבים אשר ,מסיבות טכניות או תקציביות ,אינם ניתנים לביצוע במעבדות תלמידים כיום .בדרך זו
ניתן להציג ניסויים שאורכם גדול ממסגרת הזמן של שעור מעבדה וניתן להעלות ניסויים האסורים
לביצוע כיום )כמו ניסויים עם דם(.
עבודה על בעיות מעבדה "יבשות" ,יכולה להיות מקבילה ומשולבת בנושאי הלימוד השונים תוך
הבאת פן נוסף לחומר העיוני.
בדיון בבעיה "יבשה" ניתן להגיע ללבו של העניין מבלי להיות מוסטים מהנושא בשל בעיות
טכניות הצצות בעבודת המעבדה.
בעיות "יבשות" יכולות לסייע למורה לעשות חזרה לפני בחינת הבגרות .וכן יכולות להיות חלק
מבחינה.
בעיות אלו דומות ,עקרונית ,לחלק ב' של בעיות  3,6בבחינת הבגרות במעבדה.

∗

`.dibeleiad ixenl ivx`d fkxnd ,cel mircn oekiz d"lr q"ia (02-6586532) xc` dpli
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מעבדות "יבשות" יכולות להיות כתוספת לשעורי המעבדה המעשיים וניתן להשתמש בכלי זה רק
לאחר שהתלמידים צברו ניסיון בעבודה וכך יוכלו "לדמיין" את מהלך הניסוי המתואר.
כלי זה מפתח מאד את הראיה האבסטרקטית וחשיבת החקר של התלמיד אך אין הוא יכול
להיות תחליף לביצוע המעשי ,שמנחיל מיומנויות רבות שאינן במעבדה היבשה.
שלבים בהוראת של "מעבדה יבשה":
 .1קריאת תיאור מהלך הניסוי ,הסבר מפורט של דרך העבודה .יש לוודא שהתלמיד מצליח
לראות בדמיונו את מהלך הניסוי.
 .2יש לוודא שהתלמיד הבין את משמעותם של כל רכיבי הניסוי – הכרות עם האינדיקטור
ודרך המדידה.
 .3הגדרה מדויקת של המשתנה הבלתי תלוי ודרך העמדתו ושינויו.
 .4הגדרה מדויקת של המשתנה התלוי ודרך מדידתו .כאן המקום להראות כיצד המשתנה
התלוי נמדד )בדרך כלל בעקיפין?( על-ידי גורם המייצג אותו .יש לוודא שהתלמידים
מבינים מהו התהליך הביולוגי אותו בודק הניסוי.
 .5דיון במהות הגורמים הקבועים והסבר מדוע כל אחד מהם חייב להיות קבוע )או מה היה
קורה לו הגורם הקבוע היה משתנה(
 .6לדון בבקרה לסוגיה .להבין את מקומה ותפקידה במערך הניסוי )או מה היה קורה אם
הבקרה הייתה מראה תוצאות כמו בניסוי עצמו( .דיון בתפקיד החזרות ובהגדלת ריבוי
הפריטים בניסוי ומשמעות המושג "תוצאות תקפות".
 .7דיון בשאלות המופיעות בסוף הניסוי .השאלות הן חלק מהדיון הכולל
להלן מספר מעבדות "יבשות" ,מעובדות לעבודה בכתה.
לכל מעבדה רשומים הנושאים בהם היא נוגעת .בסוגריים מצוינים הגורמים הבעייתיים במעבדה,
שעשו אותה מתאימה ל"מעבדה יבשה".
קטע  – 1התא ,אוסמוזה ,גוף האדם ,מערכת הובלה) .מעבדה עם דם(
קטע  – 2פוטוסינתזה ,השפעת אור) .מעבדה עם משאבת ואקום(
קטע  – 3נשימה ,אנזימים) .עבודה עם חגבים(
קטע  – 4מיקרוביולוגיה ,התא ,אנזימים) .עבודה עם חיידקים(
קטע  – 5מיקרוביולוגיה ,קטלאז ,אקולוגיה) .חיידקים ממעיינות שונים(
קטע  – 6השפעת אורך גל על נביטה ,פוטוסינתזה) .ניסוי הנבטה ארוך(
ההוראות מכוונות לשני המגדרים כאחד ,למרות שחלק מההוראות מובאות בלשון זכר ,מטעמי
נוחות.
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קטע  – 1התנהגות אוסמוטית של תאי דם ממקורות שונים
 10סמ"ק דם הוכנסו לכל אחת מ 12 -מבחנות .נפח תאי הדם** בכל מבחנה נמדד.
לכל מבחנה הוספה תמיסת מלח בריכוז שונה .נפח תאי הדם האדומים נמדד  30דקות אחרי
הוספת תמיסות המלח.
התוצאות עובדו וחושב השינוי בנפח התאים האדומים באחוזים.

** מדידת נפח תאי הדם האדומים נעשה על-ידי סירכוז .המבחנות מונחות בצנטריפוגה המופעלת
במהירות גבוהה .החומרים במבחנה מתפרשים לאורך המבחנה לפי צפיפותם כך שהחומרים
הצפופים יותר שוקעים לתחתית .תאי הדם האדומים צפופים מנוזל הדם ותמיסת המלח לפיכך הם
מתרכזים בתחתית המבחנה וניתן לבדוק את נפחם הכולל של כל התאים בכל אחת מהמבחנות.
להלן תוצאות הניסוי:
ריכוז
תמיסת
0.1
0
המלח
באחוזים
אין
שינוי נפח אין
תאי תאי
הכדורית
דם
דם
באחוזים

0.2

0.3

0.4

0.5

אין
תאי
דם

אין
תאי
דם

אין
תאי
דם

אין
תאי
דם

0.6

10+

0.7

7+

0.8

4+

0.9

0

1.0

5-

1.1

10-

שאלות:
 .1אם נתונה תמיסת מלח בריכוז של  .1%כיצד יוצרים תמיסת מלח בריכוז של  0.1% ,0.5%מלח?
 .2כיצד ניתן למדוד נפח של תא?
 .3תאר את התוצאות המובאות בטבלה.
 .4צייר גרף של התוצאות.
 .5מהו המשתנה התלוי?
 .6מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי? הסבר.
 .7מהי הבקרה בניסוי זה? הסבר חשיבותה.
 .8מהם הגורמים שהיה צורך לשומרם קבועים,ומה חשיבות שמירה על גורמים קבועים בניסוי? נמק
 .9א.

מהו ריכוז המומסים בתאי הדם האדומים בתוך נוזל הדם? נמק.

ב .מה קורה לתאי הדם האדומים בריכוז  ,0.8%מה בריכוז ?1.1%
ג.

מה קורה לתאי הדם בריכוז מלח של  ?0.4הסבר את התהליך.

שאלות יישום והרחבה:
 .10אדם שאיבד נוזלים מקבל עירוי נוזלים .האם ניתן לו מים מזוקקים כעירוי? נמק והסבר.
 .11מים שבעל-חיים שותה נספגים ישירות מהקיבה לדם .תהליך זה הוא מהיר למדי .גמל יכול
לאבד  120ליטר מים מגופו .עם הגיעו למקור מים הוא יכול לשתות בכמה דקות את כל כמות
המים שאיבד.
א .מהי הבעיה שעלולה להיות במצב של שתית כמויות מים מאוד גדולות?
ב.

תאי הדם של הגמל זהים בתכונותיהם לתאי הדם של האדם מלבד תכונה המתאימה אותם
לסיטואציה המתוארת כאן .מה יכולה להיות התכונה המתאימה את הגמל לשתיה מרובה?
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קטע  – 2השפעת מרחק ממנורה על קצב פוטוסינטזה
הכנת דסקיות עלים לניסוי:
א .מעלים של צמח יצרו ,בעזרת מחורר נייר ,דסקיות בקוטר של  1ס"מ.
הדסקיות ,שהושמו במים ,צפו על פני המים) .לידיעתכם :בעלה ישנם חללי אויר(.
ב .הכלי בו צפו הדסקיות חובר למשאבת ואקום) ,המשאבה שואבת את האוויר הנמצא במערכת(.
במהלך  15דקות של שאיבה ,שקעו כל דסקיות העלים לתחתית הכלי) ,בגלל שאיבת האוויר
מהחללים בעלים(
מהלך הניסוי:
לקחו שלושה כלים ,בכל כלי שמו  3דסקיות עלים שקועות במים ,שעברו טיפול בואקום.
המים בתוך כל הכלים היו בכמות אחידה ובריכוז מומסים אחיד.

 30ס"מ

העמידו את הכלים במרחקים שונים
ממנורה דולקת  40 ,30 :ו 50 -ס"מ.

כאשר הדליקו את האור במנורה נראו בועות גז סביב דסקיות העלים והן עלו למעלה) .בחזרה
למצב של ציפה על פני המים(.
הזמן מרגע הדלקת המנורה ,עד לעליית הדסקית עד לפני המים ,נמדד ונרשם בטבלה.
תוצאות הניסוי :
מרחק מהמנורה בס"מ

ִסקית
ד

זמן בדקות מהדלקת המנורה ועד

זמן ממוצע בדקות

לעליית הדסקית לפני הנוזל
7

1
30

2

8

3

8

1

12
40

2

13

3

14

1

16.5
50

2
3

18

 7דקות ו 40 -שניות

13

18

19.5

שאלות:
.1

מהו התהליך הביולוגי שנמדד בניסוי? נמק.

.2

מה גרם לעליית הדסקיות? פרט

.3

מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי זה? כיצד משנים אותו?

.4

מהו המשתנה התלוי ,וכיצד הוא נמדד?

.5

האם יש בקרה בניסוי ,מהי ומה חשיבותה נמק?

.6

צייר עקום שיתאר את זמן עליית הדסקיות בתלות למרחק מהמנורה) .שימו לב :כותרת,
יחידות לצירים(
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.7

מדוע שקעו דסקיות העלה כאשר הופעלה משאבת הואקום?

.8

מה המסקנה הנובעת מהניסוי? הסבר.

.9

בכל טיפול נמדד זמן עד הציפה של  3דיסקיות ,מהי חשיבות ריבוי הפריטים וחישוב
ממוצע בכל טיפול?

שאלות יישום והרחבה:
.10

האם לדעתך חימום המים יכול להשפיע על תוצאת הניסוי? הסבר את תשובתך.

.11

האם ביצוע הניסוי בתמיסת מלח מרוכזת מאד היה יכול להשפיע על התהליך הנבדק?
הסבר.

קטע  – 3השוואת קצב נשימת חגב לנשימת זרעים נובטים
על השולחן  3מבחנות .בכל אחת מהן כדורי זכוכית קטנים טבולים באינדיקטור פנול פטלאין
בסיסי )ורוד( עד גובה כדורי הזכוכית.
מבחנה א – נפקקה.
למבחנה ב – הוכנס חגב והיא נפקקה
למבחנה ג – הוכנסו  10זרעי אפונה נובטים.
לאחר  20דקות נמצא צבע אינדיקטור ורוד במבחנה א וחסר צבע במבחנות ב ו-ג.

האינדיקטור פנול פטלאין משנה צבעו מורוד בסביבה בסיסית לחסר צבע בסביבה תומצית.
.1

איזה תהליך ביולוגיה ניתן לחקור במערכת זו?

.2

מערכת זו יכולה לשמש לחקירת בעיה כמותית.
א .הגדירו בעיה אותה ניתן לחקור באופן כמותי במערכת זו.
ב .מה יהיה המשתנה הבלתי תלוי? כיצד יקבע?
ג .מה יהיה המשתנה התלוי .כיצד יימדד?
ד .מהי הבקרה המתאימה לניסוי המתוכנן?
ה .פרט גורמים קבועים.

שאלות יישום והרחבה:
 .3מה יכולה להיות השפעת הטמפרטורה על התוצאות בניסוי הראשוני?
 .4האם יהיה שוני בתוצאות אם זרעי האפונה יהיו לנבטים )בעלי עלים ירוקים(? הסבר.
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קטע  - 4פעילות אנזים מפרק דופן בחיידקים ,בריכוזי מלח שונים
רקע :חומרים שונים המומסים בתמיסה מימית יוצרים תמיסה צלולה .תאים חיים ,המעורבבים
בתמיסה יוצרים תרחיף .תרחיף ובו תאים שלמים ,חיים או מתים ,יוצר תמיסה עכורה )בשל שבירת
קרני האור על דפנות או קרומי התאים שבנוזל(.
חיידקים הם תאים בעלי דופן וקרום .בהיותם מורחפים בנוזל ,הנוזל עכור.
הניסוי:
לשלוש מבחנות הוכנסו הרכבים שונים של חיידקים וחומר .X
מבחנה א'  -במים מזוקקים הורחפו חיידקים ונוצר נוזל עכור.
מבחנה ב'  -לתרחיף תאי חיידקים במים מזוקקים )עכור( הוסף חומר  – Xוהנוזל נעשה צלול.
מבחנה ג'  -לתרחיף תאי חיידקים במים מזוקקים )עכור( הוסף חומר  Xשהורתח קודם – והנוזל
נשאר עכור.
שאלות:
 .1מהו המשתנה הבלתי תלוי? כיצד הוא שונה?
 .2מהו המשתנה התלוי? כיצד הוא נבדק?
 .3מה מוסיפה מבחנה ג להבנת תפקידו של חומר ?X
 .4מהי הבקרה בניסוי מבחנות? מה היא בודקת?
 .5הסבר את תוצאות הניסוי.
לניסוי הוסיפו מבחנה:
מבחנה ד  -לתרחיף תאי חיידקים בתמיסת מלח  5%הוסף חומר  – Xהתמיסה נשארה עכורה.
 .6מהי מטרת הבדיקה?
 .7הסבר מדוע הנוזל נשאר עכור במבחנה ד ומבחנה ב נעשתה צלולה?
 .8תכנן ניסוי לבדיקת ריכוז המלחים בתאי החיידקים .השתמש בשיטה הנתונה בניסוי זה.
א .מה יהיה המשתנה הבלתי תלוי? כיצד תשנה אותו?
ב .מהו המשתנה התלוי? כיצד תמדוד אותו?
ג.

איזו בקרה צריכה להיות בניסוי? מה היא תבדוק?

ד .כתוב בקצרה את מהלך הניסוי והכן טבלה לאיסוף תוצאות.
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קטע  -5השפעת טמפרטורה על פעילות קטלאז ממקורות שונים
תמציות אנזימים הוכנו מ 2 -תרביות חיידקים החיים בטבע ,במי מעיינות שונים) .תמצית אנזימים
מכינים על-ידי כתישת של תאי החיידקים וסינון התמיסה .התסנין המתקבל מהווה תמצית אנזימים
של החיידקים(
מחיידקי מעיין אחד הוכנה תמצית א ומחיידקי מעיין שני הוכנה תמצית ב .את התמציות הוסיפו,
בכמויות שוות ,למבחנות שכל אחת מהן הכילה  3מ"ל מי חמצן .( H2O2) 3%
הוספת התמצית גרמה להופעת קצף .כמות הקצף הוערכה וסומנה בדרך הבאה:
אין קצף- :

הרבה קצף++ :

מעט קצף+ :

תוצאות הטיפולים השונים מסוכמים בטבלה:
תמצית א
מס .מבחנה
תמצית
מי חמצן
טמפרטורה?
כמות קצף

תמצית ב

1

2

3

4

5

6

7

8

רגילה

מרתחת

רגילה

רגילה

רגילה

מרתחת

רגילה

רגילה

-

+

+

+

-

+

+

+

15

15

15

35

35

35

15

35

-

-

++

+

-

-

+

++

ללא הוספת תמצית לא היה קצף.

שאלות:
 .1תארו במילים את תוצאות הניסוי .הדגישו בתיאור את השוני בתוצאות של הטיפולים השונים
ושל התמציות השונות.
.2

ציינו שתי עדויות לכך שהקצף הוא תוצאה של פעילות אנזימתית.

 .3מה תפקיד מי החמצן בניסוי?
.4

התייחס למבחנות עם תמצית א כניסוי אחד :מה אמורה להיות מבחנת הבקרה? הסבר מדוע.

.5

מדוע הוספו תמציות בכמויות שוות?

.6

מהי דעתך על מהימנות התוצאות ,כיצד ניתן לשפר את מהימנות התוצאות בניסוי?

 .7מהו האנזים שפעולתו באה לידי ביטוי בניסוי? מה ניתן ללמוד מנוכחות האנזים בתאי
החיידקים?
שאלות יישום והרחבה
 .8מה ניתן ללמוד על בית הגידול הטבעי של כל אחת מהתרביות? הסבר.
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קטע  – 6השפעת אורך גל על נביטה ,פוטוסינטזה
בכל אחד מארבעה כלים שקופים ,על גבי נייר סינון רטוב ,הונחו  20זרעי אפונה .כל קופסה
כוסתה בלוחית שקופה בצבע שונה כמפורט:
קופסה  – 1לוחית שקופה אדומה
קופסה  – 2לוחית שקופה ירוקה
קופסה  – 3לוחית שקופה ללא צבע
קופסה  – 4לוחית אדומה וירוקה זו על גבי זו.
המעקב אחר נביטת הזרעים וצמיחתם נמשך  4שבועות .בתקופה זו נרשמו מספר הזרעים שנבטו
ומספר הנבטים החיים.
במשך כל הניסוי נשמרה רמת לחות אחידה בכל הקופסאות.
להלן התוצאות:
קופסה 1

קופסה 2

קופסה 3

קופסה 4

אדום

ירוק

חסר צבע

אדום+ירוק

מספר זרעים התחלתי

20

20

20

20

מספר נבטים שנבטו

18

17

17

20

מספר הנבטים ששרדו לאחר שבוע

18

16

16

20

18

5

16

0

הקופסה וצבע הלוחית

מספר הנבטים ששרדו לאחר
ארבעה שבועות
שאלות:

בניסוי שני משתנים בלתי תלויים ואחד תלוי .מהם?
 .1תאר את תוצאות הניסוי ,ללא הסברים.
 .2מהי המסקנה הנובעת מהשבוע הראשון לניסוי?
 .3מה ניתן ללמוד מהתוצאה בשבוע הרביעי?
 .4מהי הבקרה בניסוי? מה היא בודקת?
שאלות יישום והרחבה
 .5מהו תהליך נביטה לעומת צמיחה? מי מהם מושפע מצבע האור? הסבר ונמק תוך שימוש
בתוצאות הניסוי.
 .6בניסוי אחר שנעשה עם זרעי חסה התקבלה נביטה בקופסה עם מכסה אדום ובקופסה
עם מכסה חסר צבע והנבטים שרדו לאחר שבוע .ביתר הקופסאות לא התקבלה נביטה.
מה ניתן ללמוד מתוצאה זו?
 .7מה צפויות להיות התוצאות לאחר ארבעה שבועות? הסבר
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