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  0611/20/ –למבחן בביולוגיה סיכום 
  

  ::::היצור החיהיצור החיהיצור החיהיצור החימאפייני מאפייני מאפייני מאפייני 

 ):מטאבולזי�(חילו� חומרי�  .1
  נשימה -

 הזנה -
  הפרשה -

 )כולל הזדקנות ותמותה(גדילה והתפתחות  .2
 )זוויגית� זוויגית ואל(רבייה  .3
 תנועה .4
 תגובה לגירויי�, רגישות לסביבה ולשינויי� בה .5
 המידע התורשתי העובר מדור לדור .6
ה ג� בתנאי שמירה על סביבה פנימית קבוע): מצב אחיד(הומאוסטזיס  .7

שמירה על מאז( המי� ,  קבועה של הגו�' טמפ–סביבה חיצונית משתנה 
 ...ועוד, בגו�

  
  ::::הומאוסטזיסהומאוסטזיסהומאוסטזיסהומאוסטזיס

על מנת שהיצורי� החיי� יוכלו להתקיי� ולבצע את כל התהליכי� שמתרחשי� 
אות� מהסביבה  שתבודד –סביבה פנימית קבועה ואחידה בתוכ� נדרשת לה� 
הוא תהלי* ששומר על הסביבה הפנימית קבועה ההומאוסטזיס . החיצונית המשתנה

יש סטייה מהמצב הקבוע של כאשר .  בתנאי� משתני� בסביבה החיצוניתג�
  . הסביבה הפנימית לגו� יש דרכי� שונות להתמודד ע� סטייה זו

הגו� שאיפת . חו� גופינו עולה, כאשר מבצעי� פעילות גופנית נמרצת ,לדוגמה
. הזיעה ובה� –לשמור על טמפרטורה קבועה ולכ( מופעלי� בגו� מנגנוני� לקירורו 

מנת לשמור  על מאז( על . מאבד נוזלי� לצור* הקירור ולכ( כמות המי� קטנההגו� 
  . יהיה כהה או מרוכז יותר והוא –מי� תקי( יופרשו פחות מי� בשת( 

  
  ::::המזו(המזו(המזו(המזו(שרשרת שרשרת שרשרת שרשרת 
ווי� האחד את משותפת ומהבסביבה החיי�  ,חי�צמבי( בעלי החיי� וההתלות 

  :  יהיו מהנאכל לאוכלתמידחיצי�  ה.מזונו של האחר

  יצרנים
מייצרים חומרים אורגניים 

 אורגניים מחומרים אי

  מפרקים
 פטריות/חיידקים

   אורגני-חומר אורגני לאימפרקים 

 

   צרכנים

צורכים חומרים אורגניים והופכים אותם 
 לחומרים אורגניים אחרים הדרושים להם
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  ::::דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
משו� שה� היצרני� שמסוגלי� ליייצר , בראש שרשרת המזו( נמצאי� הצמחי�* 

  .אורגניי��� אורגניי� מחומרי� איחומרי

  
  

  ::::מזו(מזו(מזו(מזו(מארג מארג מארג מארג 
  . מזו( הקשורות זו בזו בסביבת חיי� אחתרשראות ש
  ::::דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :::: מושגי� מושגי� מושגי� מושגי�����    מזו(מזו(מזו(מזו(    יייימארגמארגמארגמארגוווושרשראות שרשראות שרשראות שרשראות 

גו� בחלבוני� ושומני� הנוצרי� ,  חומרי� כמו סוכרי�� חומרי� אורגניי� .1
היצורי� החיי� ומשמשי� לבניית תאי� ולאספקת האנרגיה הדרושה 

  . לקיומ�

 נפוצי� בסביבה דוממת א* מצויי� ג� בגופ� של �י אורגניי�חומרי� א .2
. ממגוו( רב של יסודותאורגניי� מורכבי� �האיהחומרי� . היצורי� החיי�

ויסודות כמו , מלח בישול, פחמ( דו חמצני, תרכובות כמו מי� :דוגמאות
 . כלור ונחושת, חמצ(, זהב, ברזל

 . אורגניי�� יצורי� שיכולי� לייצר חומרי� אורגניי� מחומרי� אי�יצרני� .3
 . י יצרני�" יצורי� הניזוני� מחומרי� אורגניי� שיוצרו ע�צרכני� .4
 יצורי� זעירי� כמו חיידקי� או פטריות הניזוני� מחומרי� �מפרקי� .5

שה� קולטי� מההפרשות של בעלי החיי� ומגופ� של בעלי חיי� , אורגניי�
נקראי� מפרקי� כי ה� מפרקי� חומרי� אורגניי� כד לחומרי� ה� . מתי�

 . אורגניי� פשוטי��אי
 
  
  

  פלנקטון

 יצרן

  יתןילוו

  צרכן

  מפרקים

  עשב

 יצרן
  זחל

 צרכן ראשוני
  דרור

 צרכן משני

  עכבר

 ראשוניצרכן 
  נחש

 משניצרכן 
  עייט

 משניצרכן 

 מפרקים
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  ::::מה� בנויי� היצורי� החיי�מה� בנויי� היצורי� החיי�מה� בנויי� היצורי� החיי�מה� בנויי� היצורי� החיי�    החומרי�החומרי�החומרי�החומרי�
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. . . . ולכול� יש אחוז גבוה של מי�ולכול� יש אחוז גבוה של מי�ולכול� יש אחוז גבוה של מי�ולכול� יש אחוז גבוה של מי�, , , , ל היצורי� החיי� מורכבי� מאות� החומרי�ל היצורי� החיי� מורכבי� מאות� החומרי�ל היצורי� החיי� מורכבי� מאות� החומרי�ל היצורי� החיי� מורכבי� מאות� החומרי�ככככ
        . . . . כמות כל חומר בגו� כל יצור שונהכמות כל חומר בגו� כל יצור שונהכמות כל חומר בגו� כל יצור שונהכמות כל חומר בגו� כל יצור שונה, , , , למרות זאתלמרות זאתלמרות זאתלמרות זאת

        
  :::: היצורי� החיי� היצורי� החיי� היצורי� החיי� היצורי� החיי�בגו�בגו�בגו�בגו�המי� המי� המי� המי� 

ובלעדיה� תהליכי� רבי� , המי� בגו� היצורי� חשובי� לקיו� תהליכי� שוני� בגו�
  :תכונותיה� העיקריות. לא יוכלו להתקיי�

  .  את רוב החומרי�ממיסי�המי�  .1

 .  בגו� החיבתהליכי בנייה ופירוקהמי� משתתפי�  .2
 .  של חומרי� ממקו� למקו�הובלההמי� משמשי� ל .3
 .  הגו� ושמירה על הומאוסטזיסקירורהמי� משתתפי� ב .4
בלי  –ומכא( חשיבות� , המי� מהווי� אחוז ניכר מגופ� של היצורי� החיי� .5

  !מי� אי( חיי�
        
  :::: היצורי� החיי� היצורי� החיי� היצורי� החיי� היצורי� החיי�בגו�בגו�בגו�בגו�    מינרלי�מינרלי�מינרלי�מינרלי�הההה

  !מחסור במינרל כלשהו יכול להשפיע לרעה על הבריאות שלנו
  :מחסור בברזל יכול להוביל ל, לדוגמה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גלוביןחוסר בהמו חוסר בברזל
חוסר בכדוריות דם 

  אדומות

פחות חמצן מגיע 
 לתאים

תאי הגוף מפיקים 
  פחות אנרגיה

תחושת חולשה 
 ועייפות

חומרים 
  אורגניים
 

חומרים 
-אי 

  אורגניים
 

  חלבונים
 

  שומנים
 

  מים
 

 )מינרלים(מלחים 

גופם של יצורים 
 חיים בנוי מ

  פחמימות
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המחסור נובע מכ* שהסיד( . היא מחסור בסיד( אצל אישה בהריו(, דוגמה נוספת
 . התינוקוהוא חיוני לבניית עצמותיו של , הוא חומר לבניית העצמות בגו�

  
  :::: בגו� היצורי� בגו� היצורי� בגו� היצורי� בגו� היצורי�))))סוכרי�סוכרי�סוכרי�סוכרי�====((((הפחמימות הפחמימות הפחמימות הפחמימות 

 )H(מימ( , )O(בנויות מחמצ( ה( . ה( מולקולות אורגניות עתירות אנרגיההפחמימות 
  :מספר סוגי פחמימות שונותקיימי� . )C(ופחמ( 

  .)גלוקוז�לדוגמה( בנויי� ממולקולת סוכר אחת :סוכרי�� חד )א(

 . )סוכרוז� לדוגמה( בנויי� משתי מולקולות סוכר :סוכרי�� דו  )ב(
 . )עמיל(�לדוגמה(בנויי� מיותר משתי מולקולות סוכר  :סוכרי�רב   )ג(

  
  :סוכרי� יש תכונות משותפות�סוכרי� והדו� החדלחומרי� 

  שניה� מתוקי� .1

 שניה� מתמוססי� במי� .2
  . לא מתוקי� ולא מתמוססי� במי�, לעומת זאת, סוכרי��הרב

  
        ::::תפקידי הפחמימותתפקידי הפחמימותתפקידי הפחמימותתפקידי הפחמימות    ����
  . לאספקת אנרגיה לתא, משמשות בתהלי* הנשימה. 1
  . )תאית בצמחי��לדוגמה(בנייה של תאי� . 2
   בתאי� ומשמשי� את היצור /סוכרי� ה� חומרי תשמורת הנאגרי� ברקמות�הרב. 3
     התשמורת ה� חומרי� שהייצור החי יודע ג� לייצר וג�חומרי . צור*החי בעת ה   

   .   לפרק
  

  ::::המחקר המדעיהמחקר המדעיהמחקר המדעיהמחקר המדעישלבי שלבי שלבי שלבי 
  .  תופעה מעניינת אותה החוקר רוצה לבדוק:תופעהתופעהתופעהתופעה. . . . 1111
  . שאלה ספציפית לגבי התופעה הנחקרת: שאלת המחקרשאלת המחקרשאלת המחקרשאלת המחקר. . . . 2222
  . הסבר אפשרי לשאלת המחקר: השערת המחקרהשערת המחקרהשערת המחקרהשערת המחקר. . . . 3333
  .  המשתנה התלוי–) מושפע(גור� נבדק  .א: תכנו( ניסויתכנו( ניסויתכנו( ניסויתכנו( ניסוי. . . . 4444

  . תלוי� המשתנה הבלתי–) משפיע(   גור� בודק                       
   :בידוד משתני�. ב                    
  ).תלוי� בלתי(  גור� משתנה                      

  ) .שאר הגורמי� המשתתפי� בניסוי(      גורמי� קבועי�                  
  .  נמדד כתוצאה מהניסוי–    גור� תלוי                    

   :חזרות. ג                    
  על מנת לוודא שהתוצאות המתקבלות תהיינה מהיימנות יש  

כדי למנוע קביעת תוצאות ) 3לפחות (פעמי� ' לחזור על הניסוי מס
  .והסקת מסקנות שגויות

   :בקרה. ד                   
  ). תלוי� בלתי(כ ללא ההשפעה של הגור� הבודק " בדביצוע הניסוי

  :הבקרה מתחלקת לשני סוגי�
 ביצוע הניסוי ללא השפעת הגור� הבודק ::::קרה חיצוניתקרה חיצוניתקרה חיצוניתקרה חיצוניתבבבב. . . . 1

  . והשוואה אליו
  .  כאשר אנו משווי� כל אחת מהבדיקות זו לזו::::בקרה פנימיתבקרה פנימיתבקרה פנימיתבקרה פנימית .2                                                                                    

 


