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 אפיה מקובעים באגר דף לתלמיד: הכרת שיטה למדידת קצב הנשימה בשמרי

 

 אפיה הם יצורים חד תאיים.  -שמרי

הוא סוכר המופק מאצות. כאשר מוסיפים מים לאבקת אגר מתקבל נוזל   אגר

שבטמפרטורות גבוהות הוא נוזלי וכשמקררים אותו הוא הופך למוצק למחצה )דמוי ג'לי(. 

 מקובעים שמריםברשותכם אגר שהוסיפו לו תאי שמרים. האגר קורר ונקרש והתקבלו 

 רים מסוימים.באגר. בשמרים כאלה מתאפשרת יציאה וכניסה של חומ

 חימום השמרים לא פגע בתהליכי החיים המתבצעים בתאיהם. :הערה

, בניסוי זה, צלחת פטרי אותה קיבלת מלבורנט בית הספר, המסומנת "שמרים כםלרשות

 מקובעים". 

 ליבכם:לתשומת 

 נא לא  -עטופה בשקית ניילון, ועל הפתק רשום "שמרים מקובעים םהצלחת שקיבלת

 ם".לגעת, ניסוי במדעי

 םאת הצלחת שקיבלתאל תוציאו את השקית ו והביתה אל תפתחכם מיד עם הגיע. 

 את הצלחת העטופה במקרר. שמרו

 את השמרים המקובעים םהשעות מאז שקיבלת 24 –לבצע את הניסוי ב  ותוכל. 

 אותה על השולחן.  ימרואת הצלחת מהמקרר וש וציאוכשעה לפני ביצוע הניסוי, ה 

  .משך הניסוי כשעה 

 :חומריםכלים ו

 מהלבורנט( םצלחת ובה שמרים מקובעים )שקיבלת

 מהלבורנט( םקשית שתיה )שקיבלת

 כפית סוכרוז )סוכר ביתי(  

 פעמיות  -כוסות חד 2

 צלחת חד פעמית

 כפית 

 כף 

 נייר מגבת לספיגת נוזל

 

 

 

 

 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en


המזכירות הפדגוגיתמשרד החינוך,   
הפיקוח על הוראת הביולוגיה   

הביולוגיה המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות 
 הספרבתי ב

הפקולטה למדעי 
 החברה

 בית הספר לחינוך
פרופ' פ. חורגיןע"ש   

Faculty of Social 
Sciences 

The Pinchas Churgin 
School of Education 

 

2 
 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 |  2000529אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן   
 

www.biu.ac.il                                                                            

 

 (ביתי כממתיק משמשהסוג של סוכר -': הכנת תמיסות סוכרוז )א חלק

", ועל 1על אחת מהן את הסיפרה " שמויה קרה ורישתי כוסות חד פעמיות לשת וקח .א

 ". 2" -השנייה 

 לכל אחת מהכוסות מי ברז פושרים בנפח כשני שליש מהכוס. וריהעב .ב

 .2כפית שטוחה של סוכרוז  לכוס   הוסיפו .ג

 את הסוכר עד להמסתו. ובכפית וערבב והיעזר .ד

   משמרים מקובעים דיסקיותב': הכנת  חלק

 (קישור לסרטון המתאר את הכנת הדסקיות)

 צלחת חד פעמית בנייר סופג לח.  ורפד .ה

להוציא דיסקיות של שמרים מקובעים מצלחת האגר  כםבאמצעות קשית השתיה עלי .1

את הקשית חצי סיבוב,  סובבואת הקשית באגר,  צו.  ְנעםשקיבלת

איור  ואת הקשית מן האגר )רא ציאואותה מעט הִצָדה והו והט

 (. 1מספר 

 כעת יש בתוך הקשית דסקית של שמרים מקובעים. :לב מושי

 כדי שיהיו בקשית 1פעמיים נוספות על ההוראות בסעיף  חזרו .2

ום את הקשית בסמיכות למיק צובכל פעם נע :הערהדסקיות.  3

 .1הנעיצה הקודם, כמתואר באיור 

 כדי לשחרר את הדיסקיות. המרופדתלתוך הקשית מעל הצלחת  שפונ .3

   דיסקיות. 40על גבי הצלחת על פעולות אלו עד שיצטברו  חזרו .4

  הניסוי ביצוע': ג חלק

 .1דיסקיות לכוס  20בעדינות  ירובאמצעות כף, העב .ו

 .2 דיסקיות לכוס  20 באמצעות כף, העבירו .ז

 את השעה: _________. רשמו .ח

אחר מספר הדיסקיות שצפות בנוזל שבכל  עקבודקות. בזמן ההמתנה  20 -כ המתינו .ט

 בועות או קצף.בהן לב האם נוצרות  מואחת מהכוסות ושי

 ןכיצד ניתן לערוך אות ושבידקות. ח 20-במשך כ םאת התוצאות שבהן צפית רשמו .י

בכל  להופעת בועות או קצףו תהצפו הדיסקיותלמספר  ויחסיהתבטבלה מסכמת. 

  ..2-ו 1אחת משתי הכוסות 
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