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 שאלות רב ברירתיות -פעילות מערך החקר 

 תלמידים מבית ספר הראל ביצעו את הניסוי הבא במסגרת עבודת ביוחקר.א. 

שאלת המחקר הייתה, האם יש קשר בין קצב הבשלה של בננות לבין מספר תפוחי העץ )מקור 

 לאתילן( בסביבתן? ואם כן, מהו הקשר?

העץ לבין מידת ההבשלה, עד גבול מסוים.  התלמידים שיערו שימצא קשר בין מספר תפוחי

ההשערה מבוססת על כך שמספר תפוחי העץ קובע את כמות האתילן הנפלט והמזרז את הבשלת 

 הבננות, עד מצב בו כמות האתילן אינה הגורם המגביל את קצב ההבשלה.

  

 מהלך הניסוי:

קית הוכנסו ש  תפוחי עץ. לתחתית כל 0-3לתוך שקית נייר הוכנסה בננה אחת, וכן 

עטופים בגזה, לספיחת פחמן דו חמצני. לשקיות שהכילו יותר תפו"ע הוכנסה כמות  KOH גרגירי

 גדולה יותר של גרגירים.

, ונבדקו במשך 01....כל השקיות הונחו, במרחק זו מזו, על מדף במעבדת ביה"ס, בתאריך 

לן בתא. הניסוי בוצע שוב בתאריך חמישה ימים. נמדדו: צבע, רכות, ריכוז גלוקוז, ומספר גרגירי עמי

.0...01. 

   :סכמה של חזרה אחת 

 קבוצה ד ג קבוצה קבוצה ב קבוצה א  

 1 1 1 1 מספר בננות

 3 2 1 0 מספר תפוחי עץ

 4 4 4 4 מספר שקיות עם ההרכב הנ"ל

 

 ענו על השאלות הבאות )תתכן יותר מתשובה אחת נכונה(:

 :המשתנה התלוי בניסוי הוא. 1

 מספר הבננות בשקית 

 מספר תפוחי העץ השקית 

 בשקית KOH מספר גרגרי 

 מידת הבשלת הבננות 

 

 :המשתנה הבלתי תלוי הוא. 2

 מספר הבננות 

 תפוחי עץ בשקיתמספר  

  KOH מספר גרגרי 

 הבשלת הבננות ידתמ 



                                                                                                               

                                   כל הזכויות שמורות, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע©   

 

 

 :מדידת המשתנה התלוי נעשתה באופן הבא. 3

 צבע ורכות הבננה 

 ריכוז הגלוקוז בבננה 

 מספר גרגרי עמילן בבננה 

 כל התשובות נכונות 

 

 :בניסוי זה כלולה בקרה פנימית והיא. 4

 שקית ללא תפוחים 

 שקית עם תפוח אחד 

 השוואה בין השקיות שהכילו כמות שונה של תפוחים 

 
 אין בניסוי בקרה פנימית

 

 

 :מנתהוכנסו לכל שקית על  KOH גרגרי. 5

 להגביר את קצב הבשלת הבננות 

 לבודד משתנים כך שרק גז האתילן ישפיע על ההבשלה 

 להוסיף פחמן דו חמצני לכל שקית 

 לשמור על כל הגורמים בניסוי קבועים 

 

 ?מי מהבאים הינו גורם קבוע הנשמר בניסוי. 6

 זן הבננות 

 מספר תפוחים 

 טמפרטורה בה הונחה השקית 

 לחות האוויר 

 מספר הבננות בכל שקית 

 KOH מספר גרגרי 

 סוג השקית 

 

 :כל מערך הניסוי נעשה פעמיים באותו זמן ובאותה צורה. המשפט מתאר. 7

 חזרות 

 בקרות 

 ריבוי פריטים 

 גורמים קבועים 
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 :סמנו את התיאור הנכון לריבוי פריטים בניסוי. 8

 הייתה בננה עם מספר תפוחים שונהבכל טיפול  

 שקיות עם אותו הרכב של בננות ותפוחים 4בכל טיפול היו  

 בכל טיפול היה מספר פירות שונה 

 הניסוי בוצע בשני מועדים שונים 

 

 :המדד לבדיקת גרגרי עמילן בבננה הוא. 9

 רכות הבננה 

 צבע הבננה 

 כמות הגלוקוז 

 גרגרי העמילן בתחילת הניסוי ובסופוהשוואה בין מספר  

 
 מידת הבשלת הבננות

 

 

בידך בלון עם גז אתילן ואתה יכול לרסס מידות קבועות של גז זה על פירות. בלון הגז יכול . 01

 :להחליף בניסוי את

 רכות הבננה הבננות  

 צבע הבננה התפוחים 

 כמות הגלוקוז KOHגרגרי  

 

 :בניסוי הואהאורגניזם הנבדק . 00

 תפוחי עץ מזן סמית 

 בננות מזן קוונדיש 

 תפוחי עץ מזן סמית ובננות מזן קוונדיש 

 

 ?)מה לדעתך ניתן לבדוק בניסוי מקדים לניסוי הנ"ל )תתכן יותר מתשובה אחת. 12

 הבשלת בננה בשקית נייר, עם ובלי תפוחי עץ 

 מדידת כמות סוכר בבננות בשלבי הבשלה שונים 

 זמן עד לריקבון של הבננה והתפוח 

 הבשלת בננות בנוכחות פירות שונים 

 בבננות pH מדידת 
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 :עבודת הביוחקר שלכם. השלימו את הטבלה הבאה לגבי ב

 המשתנה התלוי

  
 
 
 
 
 

 דרך מדידת 
 המשתנה התלוי

  
 
 
 
 
 

 גורמים קבועים

  
 
 
 
 
 

 המשתנה הבלתי תלוי

 
 
 
 
  

 

של  אופן השינוי
 המשתנה הבלתי תלוי

  
 
 
 
 
 

 בקרות

  
 
 
 
 
 

 חזרות

  
 
 
 
 

 

 

 

 


