תת נושא  – 2הסביבה ומרכיביה

 .29תלמידים שמו לב שליד הגזע של עץ האורן התפתחו פטריות
רבות .על גזע העץ מצאו נמלים וגם זיקית .בין ענפי העץ הבחינו
בקן של ציפורים.
התלמידים טענו שעץ האורן הוא סביבת חיים.
האם התלמידים צודקים בטענתם? נמקו את עמדתכם.

כן ,האורן הוא סביבת חיים ,מפני שמסביב לו ובצל ענפיו
קיימים תנאים סביבתיים; כלומר ,יש עליו מרכיבים ביוטיים
וגם אפשר להגדיר את המרכיבים הא-ביוטיים בסביבתו ,ובין
המרכיבים האלה יש השפעות הדדיות.

 .30למה מטפסי הרים משתמשים במסכות חמצן כשהם עולים על
הפסגות הגבוהות של כדור הארץ?
א .יש יותר  CO2באוויר הפסגות הגבוהות.
ב .יש פחות חמצן באוויר הפסגות הגבוהות.
ג .בפסגות הגבוהות יש חור בשכבת האוזון.
ד .אין אוויר בפסגות הגבוהות.

 .31איזה משפט מסביר בדרך הטובה ביותר מדוע אצות ירוקות גדלות בים
רק בעומק של עד מאה מטר?
•אין לאצות שורשים שיחברו אותן לקרקעית הים.
•האצות יכולות להתקיים רק היכן שיש מספיק אור.
•בעומק שמתחת למאה מטר יש לחץ גדול מדי ,שמונע מהאצות לשרוד.
•אם האצות היו חיות מתחת למאה מטר ,הן היו נאכלות על ידי בעלי חיים.

 .32מדוע מספר המינים (בעלי חיים וצמחים) החיים קרוב לפני הים
גדול ממספר המינים החיים במעמקי האוקיינוס?
בשכבות הקרובות לפני הים יש מגוון גדול של יצרנים :פיטופלנקטון ואצות ,שמבצעים
פוטוסינתזה בעזרת האור שחודר לשם .לכן ,בשכבות אלו יש שפע מזון עבור מגוון גדול של
בעלי חיים ,ונוצר שם מארג מזון מורכב .התנאים בעומק קשים יותר ,ומגבילים את כמות
היצורים החיים שם .לדוגמה ,האור אינו חודר לעומק ,ולכן כמות המזון מוגבלת ,ופחות
יצורים יכולים להתקיים שם.
הערה :מקור המזון בעומק הים הוא בבעלי חיים שניזונים משרידים של פלנקטון ובעלי
חיים ששוקעים לעומק או בחיידקים שמתפתחים במעשנות שבעומק הים ,המשתמשים
בתרכובות גופרית ובחומרים נוספים שנפלטים מאותן ארובות תת-אוקייניות.

 .33ציינו שני תנאים השוררים במעמקי האוקיינוס ,אשר מקשים
על רוב היצורים החיים להתקיים בסביבה כזו.
מחסור באור ,טמפרטורה נמוכה ,לחץ גבוה ,מחסור במזון ,מליחות
יתר בקרקעית ,גזים רעילים מהתפרצויות געשיות במעמקי
האוקיינוס.

 .34לאחר שירדו גשמים חזקים במהלך כמה ימים רצופים ,נוצרו
שלוליות רבות .תלמידים התווכחו ביניהם אם כל שלולית היא סביבת
חיים ,או שרק שלולית שמתקיימת באותו המקום מדי שנה ובמהלך כל
עונת החורף היא סביבת חיים.

א .הסבירו מהי סביבת חיים.
ב .האם כל שלולית היא סביבת חיים? נמקו את תשובתכם.
א .סביבת חיים מורכבת ממרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים ,שמתקיימות ביניהם השפעות
הדדיות.
ב .שלולית שמתקיימת רק שעות או ימים מעטים אינה סביבת חיים ,מפני שלא מופיעים בה
מרכיבים ביוטיים אופייניים ,והמרכיבים הא-ביוטיים משתנים בה במהירות ,כל זמן שיש בה
מים .שלולית שמתקיימת באותו המקום מדי שנה וכל עונת החורף ,היא סביבת חיים,
שמתפתחים בה יצורים אופייניים – מרכיבים ביוטיים אופייניים ,ומתקיימות בה השפעות
הדדיות בין מרכיביה השונים.

 .35גשמים ומים זורמים יכולים לגרום לסחיפת קרקע.
באיזה אזור תהיה סחיפת קרקע גדולה יותר?
א .משטח מישורי שגדל בו עשב.
ב .משטח מישורי חשוף.
ג .מדרון חשוף ,שאין בו צמחים.
ד .מדרון שגדלים בו שיחים.

 .36מה הסיבה העיקרית לכך שמדענים חוזרים על המדידות שלהם,
בניסויים שהם מבצעים?
א .כדי לוודא שהניסוי פועל.
ב .כדי לשנות את תנאי הניסוי.
ג .כדי לרכז את כל הנתונים בטבלה או בגרף.
ד .כדי להפחית את ההשפעה של שגיאות בעבודה.

ברכה ,שעומק המים בה הוא ארבעה
37לפניכם פרטים על כמות החמצן הנוצר במי ֵ
מטרים.
המיקום
מגובה פני המים ועד לעומק של  1מטר
בעומק שבין  1ל 2-מטר
בעומק שבין  2ל 3-מטר
הברכה
מעומק של  3מ' ועד תחתית ֵ

כמות החמצן הנוצר במים
 4גרם במטר מעוקב
 3גרם במטר מעוקב
 1גרם במטר מעוקב
 0גרם במטר מעוקב

שבברכת המים?
ֵ
איזה משפט מתאר את הנתונים
הברכה נוצר יותר חמצן ,כי יש שם יותר צמחים.
א .בתחתית ֵ
ב .קרוב לפני המים נוצר יותר חמצן ,כי יש שם יותר אור.
ג .ככל שלחץ המים גדול יותר ,נוצר בהם יותר חמצן.
בברכה לבין עומק המים.
ד .אין קשר בין כמות החמצן הנוצר ֵ

 38האטמוספרה של כדור הארץ מכילה גזים שונים ,וביניהם :חמצן ,פחמן דו-חמצני,
מימן וחנקן.
סדרו את שמות הגזים על פי כמותם באטמוספרה ,מן הכמות הגדולה ביותר ועד
הקטנה ביותר.

חנקן ,חמצן ,פחמן דו-חמצני ומימן.

 .41רוב הגשמים בארץ יורדים בעונת החורף.
בניסוי הנבטת זרעים של אחד מצמחי המדבָ ר ,נבדקה נביטת זרעים שנשטפו במי ברז
במהלך יומיים לפני ההנבטה ,ונביטת זרעים בלא שטיפה מוקדמת.
כל הזרעים הונבטו בתנאים מיטביים ,והתוצאות נבדקו  48שעות לאחר הזריעה.
להלן אחוז הזרעים שנבטו כעבור  48שעות לאחר שנזרעו:
הטיפול

אחוז הנביטה

בלא שטיפה מוקדמת

4%

שטיפה מוקדמת במי ברז

81%

על פי תוצאות אלו ,מה סביר להניח בנוגע לנביטת הזרעים של צמח זה בטבע?
א .שהם נובטים לפני תחילת החורף לקראת התחלת הגשמים.
ב .שהם נובטים בתחילת החורף כשיורדים הגשמים הראשונים.
ג .שהם נובטים בתחילת החורף ,בלי קשר לירידת הגשמים.
ד .שהם נובטים במהלך החורף ,לאחר שירדו עוד גשמים.

 42אנה בדקה תנאי נביטה של זרעי תירס ,ורשמה את התוצאות שקיבלה:
זרעים לחים של תירס נבטו באור.
זרעים לחים של תירס נבטו בחושך.
מן התוצאות שאנה קיבלה ,מה אפשר להסיק על נביטת זרעי התירס?
א האור חיוני לנביטתם.
ב האור מעכב את נביטתם.
ג לאור אין השפעה על נביטתם.
ד אי-אפשר לדעת אם לאור יש השפעה על נביטתם.

 43יש צמחים שגדלים טוב יותר אם טוחנים עצמות ומפזרים אותן בקרקע סביב
השורשים שלהם.
מה העצמות הטחונות מספקות לצמחים ,שמשפר את צמיחתם?
א .אנרגיה
ב .מינרלים
ג .ויטמינים
ד .פחמן דו-חמצני
ה .מים

 .44בשל מחלה מתו כמה מהעצים בחורשת אורנים .אנשי הקרן הקיימת כרתו את העצים
שמתו.
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.
מחטי האורן מפרישות חומרים שמעכבים התפתחותם של צמחים שונים.
הַ ציעו ניסוי שבו תבדקו איזה הסבר מתאים יותר לתיאור התופעה.
לאסוף זרעים של הצמחים שגדלו במקום שקודם לכן צמחו בו האורנים,
להנביט אותם ולעקוב אחר התפתחותם בתנאים שונים ,ביניהם :תנאי צל
(בתאורה חלקית שדומה לתאורה מתחת לנוף של עצי אורן) ,באדמה שנלקחה
מתחת לעצי אורן (כולל מחטי האורן הנמצאות בה) ,באדמה שעצי אורן לא גדלו
בה .אם רוצים לבדוק את האפשרות שהשילוב של שני התנאים הוא הגורם
לתופעה ,אפשר להנביט את הזרעים בתנאי צל ובאדמה שנאספה מתחת לעצי
אורן .חשוב לוודא שיש בקרה בניסוי המוצע.

 45חוקר עקב אחר זוחל חובב לחות ,שחי בחורשת אורנים בכרמל.
הוא ספר כמה פרטים של הזוחל אפשר למצוא בחלקים שונים של חורשת אורנים:
באזור שיש בו עצים צפופים.
באזור שנחשף לשמש לאחר שנכרתו בו עצים אחדים.
באזור שנכרתו בו עצי האורן אך הוא נשאר מכוסה במחטי אורן צפופות.
החוקר כתב בדו"ח המעבדה שלו" :באזור החשוף לשמש לא מצאתי כלל את הזוחל.
באזור שנכרתו בו עצי אורן אך היה מכוסה במחטי אורן ,היה מספר הפרטים קטן ממספר
הפרטים שמתחת לעצים בחורשה".
א .איזה מרכיב א-ביוטי משפיע על רמת הלחות של הקרקע בכל אחד מהאזורים השונים
של חורשת האורנים? הסבירו כיצד הוא משפיע .האור
ב .איך אפשר לתאר בדרך הטובה ביותר את התשובה לחלק א' ,העוסקת בהשפעת מרכיב
א-ביוטי?
תוצאה של התצפית
השערה לתצפית
ארגון המידע מהתצפית
מסקנה מן התצפית

 .46לפניכם תיאור ניסוי.
קראו אותו וענו על השאלות שאחריו.
כדי לחקור את הנושא ,ביצעו תלמידים את הניסוי הבא :הם לקחו שני עציצים בגודל שווה ומילאו אותם בכמות שווה
של קרקע :לעציץ א' הכניסו אדמת חמרה; לעציץ ב' הכניסו תערובת קרקע מיוחדת למילוי עציצים.
הם שתלו בכל אחד מהם צמח סביון אחד ,באותו הגודל ובאותו הגיל .את שני העציצים הניחו ליד החלון של חדר
המעבדה בבית הספר.
הם השקו את שני הצמחים בכמות שווה של מים .הם בדקו לאורך ארבעה שבועות את השינויים בגובה הצמח בכל עציץ,
את מספר העלים ואת מצב הפרח .התלמידים סיכמו את תוצאות הניסוי בטבלה.

שינויים בגובה הצמח
מספר העלים
מצב הפרחים

הצמח שבעציץ א'
 10ס"מ
8
רעננים

הצמח שבעציץ ב'
 20ס"מ
14
רעננים

א .מה הייתה מטרת הניסוי? המטרה הייתה לבדוק את ההשפעה של סוג הקרקע על הצמחים.

ב .ציינו ארבעה תנאים זהים במהלך הניסוי.

כל הדברים הבאים היו שווים :נפח הקרקע בעציצים ,גודל הצמחים שנשתלו
בעציצים ,כמות האור ,כמות המים ,משך הניסוי.

ג .הסבירו מדוע שתלו התלמידים צמחים באותו גודל ובאותו גיל? כדי שהמצב ההתחלתי של הצמחים יהיה זהה.

ד .מדוע בדקו התלמידים את השינויים בגובה הצמח ,את מספר העלים ואת מצב הפרחים ,ולא הסתפקו בגובה הצמח
בלבד? כדי לוודא את ההשפעה הכוללת של טיב הקרקע על מצב הצמחים ,ולא רק על מאפיין אחד שלהם.
ה .לפניכם שני משפטים העוסקים בניסוי שביצעו התלמידים .קבעו בנוגע לכל אחד מהמשפטים אם הוא תוצאה של
הניסוי או מסקנה מהניסוי :
סוג הקרקע משפיע על גדילת הסביון והתפתחותו .מסקנה
צמח הסביון גדל טוב יותר בתערובת הקרקע המוכנה מאשר בקרקע חמרה .תוצאה

.47דינה ומשה דיברו על חיים על פני כוכבי לכת אחרים.
המורה לטבע הציג להם נתונים על כדור הארץ ,ועל כוכב לכת דמיוני" ,קומודור".
להלן הנתונים:
כדור הארץ

קומודור

המרחק מכוכב דמוי שמש
הרכב האטמוספרה

כ 20%-חמצן
כ 80%-חנקן
כ 0.037% -פחמן דו-חמצני

כ 5%-חמצן
כ 5%-חנקן
כ 90%-פחמן דו-חמצני

נוכחות שכבת אוזון

יש

אין

עננים

יש

אין

משך הסיבוב סביב הציר

 24שעות

 48שעות

משך ההקפה של השמש

 365.5ימים

 200ימים

ציינו סיבה אחת המסבירה מדוע לבני האדם יהיה קושי רב לחיות בקומודור .נמקו תשובתכם.

הרכב האטמוספרה (מיעוט החמצן וריבוי הפחמן הדו-חמצני).

 .48מה המשאב העיקרי שהיה חסר בתקופת הקרח?
א .מים
ב .אור
ג .אוויר
ד .אדמה
נמקו בחירתכם.
המים היו קפואים ,ולכן הם אינם זמינים ליצורים חיים.

 49כבשי בר שרובן בעלות פרווה סמיכה ומיעוטן בעלות פרווה דלילה ,חיו
באזור שבו האקלים קר ויציב.
במהלך השנים השתנה האקלים ,והטמפרטורות עלו בשיעור ניכר .
בתוך כמה דורות היו הכבשים בעלות הפרווה הדלילה לרוב המכריע
באוכלוסייה .
א  .הסבירו בקיצור כיצד התרחש השינוי באוכלוסיית הכבשים.
לכבשים בעלות פרווה דקה יש יתרון באקלים המתחמם .לכן ,בתהליך של
בררה טבעית ,הן שרדו והתרבו בהצלחה רבה יותר מהכבשים בעלות הפרווה
ֵ
העבה ,והתכונה עברה בתורשה לצאצאיהן .במהלך הדורות חל שינוי בתכונות
הכבשים ,ובאוכלוסייה התרבו כבשים בעלות פרווה דקה.

 .50המורה הביא לכיתה שני עציצים בגודל שווה וזרעים של חמנית.
לפניכם תיאור של ניסוי שביצעו צבי ויעל .קראו אותו וענו על השאלה שאחריו.
כל אחד מהם לקח אל ביתו את אחד העציצים וזרע אחד של חמנית.
הם מילאו את העציצים בכמות שווה של קרקע – עד לגובה שסימן המורה.
כל אחד זרע בעציץ שלו את זרע החמנית ,וטיפל בו בדרך הנראית לו מתאימה ביותר .כעבור
זמן מה הם הביאו את העציצים לכיתה ,והשוו את
צמחי החמנית.
באיור שלפניכם רואים את התוצאות שהתקבלו.
צבי

יעל

הַ ציעו הסבר אחד ,שעשוי להיות הסיבה להבדל הגדול בהתפתחות שני הצמחים.

העציץ של צבי לא היה חשוף לכמות מספקת של אור ,לא קיבל
מספיק מים ,לא קיבל מספיק דשן.

מגוון המינים

 .3היונקים חיים בסביבות חיים שונות.
הביאו דוגמה ליונק שחי במים :דולפין ,לוויתן
______________
אוסטרלי
הביאו דוגמה ליונק שהולך על פני האדמה :כלב ,אדם ,ברווזן
______________
עטלף
________________
הביאו דוגמה ליונק שעף באוויר:

מגוון המינים

 .4לפניכם רשימת איברים ותכונות גוף.
סמנו את האיברים ואת התכונות שיש רק לעופות ואת אלו שיש גם לעופות
וגם לבעלי חיים מקבוצות אחרות.

נוצות
כנפיים
ריאות
הטלת
ביצים

יש רק
לעופות
+

יש גם
לאחרים

+
+
+

מגוון המינים

 .5מתחו קו בין המחלקה לבין כיסוי הגוף האופייני לה:
מחלקה
דגים
דו-חיים
זוחלים
עופות
יונקים

כיסוי גוף אופייני
נוצות
שער
עור דק ולח
קשקשים
עור קשה מכוסה
קשקשים

 .8לבעל חיים כלשהו יש קשקשים והוא משתמש בריאותיו לצורך
חילוף גזים .לאיזו מחלקה הוא משתייך?

א דגים
ב זוחלים
ג יונקים
ד דו-חיים

 .12במה שונים יצורים שהם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,מיצורים בעלי טמפרטורת
גוף משתנה?
א אצל בעלי טמפרטורת הגוף הקבועה ,חילוף החומרים גבוה יותר במזג אוויר חם.

ב בעלי טמפרטורת הגוף הקבועה הם תוקפניים יותר מבעלי טמפרטורת גוף משתנה.
ג טמפרטורת הגוף של בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,היא גבוהה מזו של בעלי
טמפרטורת גוף משתנה.
ד.טמפרטורת הגוף של יצורים בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,מושפעת מטמפרטורה
בסביבה.
ה יצורים שהם בעלי טמפרטורת גוף קבועה מתקיימים רק באזורים שהאקלים בהם
חם.

 .15מי חולק תכונות משותפות רבות יותר?
א כל בעלי החוליות
ב כל הטורפים
ג כל הדגים
ד כל הכלבים
הסבירו תשובתכם.
כי הם בני אותו המין .כל השאר הן קבוצות גדולות יותר (על-מחלקה ,סדרה ומחלקה).

 .16לפניכם תמונה של פרה.
על פי אילו תכונות של הפרה ,שאפשר לראותן בתמונה,
אפשר לדעת שהיא שייכת למחלקת היונקים?

יש לה עטינים (הנקה של צאצאים) ויש לה פרווה על הגוף.

 .22הברווזן הוא יצור החי באוסטרליה.
איזו מתכונותיו מעידה על היותו יונק?

א הוא אוכל חיות אחרות.
ב הוא מזין את צאצאיו בחלב.
ג הוא בונה קן ומטיל בו ביצים.
ד הוא בעל קרומי שחייה בכפות רגליו.

 .23איזה משפט מסביר בדרך הטובה ביותר מדוע יונקים חיים בחלקים קרים
מאוד של העולם ,אך לא לטאות?
א גם היונקים וגם הלטאות הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,אבל
ליונקים יש פרווה השומרת על חום הגוף.
ב גם היונקים וגם הלטאות הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,אבל
הלטאות מתקררות יותר מדי בזמן שהן משילות את עורן.
ג מאחר שהיונקים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,ולא הלטאות,
טמפרטורת גופם של היונקים מתאימה את עצמה לטמפרטורת הסביבה.
ד מאחר שהיונקים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,היונקים שומרים על
טמפרטורת הגוף באמצעות החום הנוצר בגופם בתהליכי חילוף החומרים.

 .25מה ההבדל בין טמפרטורת הגוף הממוצעת של אנשים החיים באקלים חם,
לבין טמפרטורת הגוף הממוצעת של אנשים החיים באקלים קר?
א טמפרטורת הגוף גבוהה יותר באקלים חם.
ב טמפרטורת הגוף נמוכה יותר באקלים חם.
ג טמפרטורת הגוף זהה בשני סוגי האקלים.
נמקו את תשובתכם.
לבני האדם טמפרטורת גוף קבועה ,כלומר הם אינם מושפעים משינויי האקלים.
טמפרטורת הגוף של כל בני האדם זהה.

 .26לאילו בעלי חיים החתולים קרובים ביותר?
א תנינים
ב לווייתנים
ג צפרדעים
ד פינגווינים

 .27נועם סיפר ליעל ,שכאשר טייל בדרום אמריקה הוא ראה
בעל חיים שלו זנב ונוצות.
יעל טענה שהוא התבלבל ,כי לא יכול להיות בעל חיים כזה.
האם יעל צודקת? נמקו.

יעל טועה .למשפט אין תוקף .אמנם עד היום לא נמצא יצור חי כזה ,אך אין מניעה
לקיומו .למעשה ,בעל חיים כזה התקיים בעבר ,במהלך האבולוציה .מאובן כזה
ַארכֶ אוֹפְ טֶ ִריס"( .הארכאופטריס נחשב לחוליה המקשרת בין
נמצא ,והוא נקרא " ְ
זוחלים לעופות).

התפתחות המינים

 .10אילו יצורים התפתחו מוקדם ביותר על כדור הארץ?
א יונקים
ב עופות
ג דגים
ד זוחלים

התפתחות המינים

 .11אילו יצורים התפתחו מוקדם ביותר על כדור הארץ?
א יונקים
ב צמחים
ג עופות
ד זוחלים

