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  מעברי חומר במחזור המים– 5פרק 

 האטמוספרה הצמחים כמובילי מים אל .ג

אל ) בגיאוספרה(ממערכת מי התהו ) מי(בפרקי הקודמי התעמקנו במעברי חומר 

 בפרק זה ). האטמוספרה(ובמעבר מי מהאוקיינוס אל האוויר ). הידרוספרה(האוקיינוסי

� מהו המנגנו� המאפשר מעבר של מי משורשי ננסה להבי. נתמקד בקשר שבי� המי לביוספרה

� .העצי עד לצמרות וכיצד משפיע מעבר זה על שאר המערכות בכדור האר

 

 :מטרות כלליות

מהגיאוספרה אל ) המי(על ידי הצגת הביוספרה כמעבירת חומר , פיתוח תפיסה מחזורית .א

 .האטמוספרה

 שיש לתהליכי דיות ונימיות על פיתוח תפיסה מערכתית על ידי הצגת ההשפעה ההדדית .ב

 � .מערכות כדור האר

 

 :רעיונות מרכזיים

,  גיאוספרה, ביוספרה: בכדור האר� מתקיימי יחסי גומלי� דינמיי בי� המערכות .א

 . הידרוספרה ואטמוספרה

השפעות הגומלי� בי� מערכות כדור האר� כרוכות במעברי חומר ואנרגיה בי� המערכות ובתוכ�  .ב

 ביוגיאוכימיימחזורי(.( 

 מושגים נלמדים

 .מחזור המי בטבע, נימיות, דיות, שימור חומר

 

 )158 -' עמ( 1פעילות 

 ?האם צמחים מאבדים מים

 :מטרות הפעילות

 .מ� הגיאוספרה אל ההידרוספרה) מי(לבחו� הא לצמחי יש תפקיד במעבר חומר  .א

 ?מהיכ�, לבחו� הא צמחי  פולטי מי וא כ� .ב

 

 :ערות והמלצותה

כשבוע לפני , או לפחות ע נציג מכל קבוצה, יש לזכור להעמיד את הניסוי יחד ע התלמידי .א

 .מועד הסיכו
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מכיוו� שישנ תלמידי , מומל� לשקול כל אחת מ� המערכות ביו הראשו� והאחרו� לניסוי .ב

ההשוואה בי� . תולתאיו וגרמו לגדיל" נכנסו"הטועני כי המי לא נפלטו מ� הצמח אלא 

 .משקל כל מערכת מציגה תמונה נכונה יותר של מעבר חומר

, שורשי ועלי, חשוב להציג לתלמידי שק" ע ציור המתאר מערכת של צמח ע קרקע .ג

 ,  שורשי–ולבקש מ� התלמידי להראות על גבי השק" באיזה קטע מ� הצמח אנו דני

  .צינורות הובלה ועלי

 

 :הערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדיםתשובות לשאלות ו

  :כלים וחומרים

 2המסומנות בקו אופקי בגובה , ק כל אחת" סמ50בנפח ) 3, 2, 1(משורות ממוספרות   3

; גבעול ע עלי; פקק אחד אטו; פקק אחד מחורר; סנטימטרי מתחת לפתח המשורה

 .טוש לסימו�; פלסטלינה

  ?תארו מה קרה בכל אחת מהמשורות .1

 .המים לא התאדו :1 'משורה מס

  .המים נעו בצמח אל האטמוספרה: 2 'משורה מס

 .המים התאדו מן המשורה :3' משורה מס

 ? האם צמחים מאבדים מים אל האטמוספרה ?מהי לדעתכ שאלת המחקר בניסוי זה .2

 2 ' הן משורות הבקרה ומשורה מס3 ו 1משורות  ?איזו מבי� המבחנות היא משורת הבקרה .3

 .היא משורת הניסוי

ירידת מפלס המים והירידה במשקל (לוודא שהתצפית  ?מהו התפקיד של משורת הבקרה .4

 .מקורה בתנועת מים דרך הצמח ולא בגורמים נוספים) הצמח

 

 :מסקנות

 ?מה� מסקנותיכ בעקבות הניסוי 1

  מים נעים אל האטמוספרה דרך הצמח. א

 .ה פתוחהמים מתאדים אל האטמוספירה ממשור. ב
 

מכיוון שהפקק חסם את מעבר אדי המים ? מדוע לדעתכ נותרו המי במשורה ע הפקק .2

הלחות היחסית באוויר שבין פני המים . הם התעבו בחזרה במשורה כנוזל, אל האטמוספרה

 .לפקק לא אפשרה את התאדות המים במשורה

 

3.  .אדו אל האטמוספרההמים הת ?המי במשורה ע הפקק והצמח, לא� נעלמו לדעתכ

 

 המים התאדו אל האטמוספרה ?לא� נעלמו לדעתכ המי במשורה ללא הפקק וללא הצמח .4
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הוא תהלי, אשר באמצעותו מתאדי מי אל האטמוספרה משטח הפני ) טרנספירציה(דיות  .5

 2במשורה מספר  ?כיצד לדעתכ קשור תהלי, זה לתוצאות הניסוי שערכת. של העלה

 .הם התאדו משטח הפנים של העלים אל האטמוספרה. ים בתהליך הדיותהמ" נעלמו"

 

לגור ) מרכיבי הניסוי(התאימו באמצעות ִחצי את המשפטי המתארי את מבחנות הניסוי 

  ).מה ה בודקי(שבודקת כל מבחנה 

 מרכיבי הניסוי  ?מה ה� בודקי�

 'בקרה א .1  .הא צמחי מובילי מי אל האטמוספרה .א

בניסוי זה התבקשנו לוודא שהמבחנות ע הצמח  .ב

 . וע הפקק יהיו אטומות לגמרי

 שאלת מחקר .2 

לכ� אמינותו לוקה , ביצענו ניסוי זה פע אחת בלבד .ג

 .בחסר

 )בלתי תלוי(משתנה משפיע  .3 

מבחנה ללא צמח ע פקק בוחנת הא מי עשויי  .ד

 .להיעל מהמערכת ג ללא צמח

משפיעי על גורמי ה .4 

 .אמינות התצפית

מפלס המי במבחנה כמדד למעבר המי  .ה

 .מהמבחנה אל האטמוספרה

 .)התלוי(המשתנה המושפע  .5 

מבחנה ללא פקק וללא צמח בוחנת א ייתכ� מעבר  .ו

 .מי בתהלי, ההתאדות אל האטמוספרה

 .'בקרה ב .6 

חזרות לכל (מספר תצפיות  .7  .נוכחות צמח במבחנה .ז

 .)יסוינ

 ) ג- 7,  ו- 6,  ה- 5,  ב- 4,  ז- 3,  א- 2,  ד- 1(

 

 )161 -' עמ (2פעילות 

 ?מהיכן מאבדים הצמחים מים

 :מטרות הפעילות

 .לבחו� מה האיברי אשר דרכ מתאדי מי משטח הפני של העלי .א

 

 :הערות והמלצות

התלמידי קשה לקשר בי�  לחלק מ� . בפעילות זו מתבונני בעלי באמצעות מיקרוסקופ האור

מומל� להציג לתלמידי שק" ע ציור .  הפיונית הנצפית במיקרוסקופ האור לבי�  הצמח השל

ולבקש מ� התלמידי להראות על גבי השק" , שורשי ועלי, המתאר מערכת של צמח ע קרקע

 ילות ראשונה במידה וזו פע. צינורות הובלה או עלי,  שורשי–באיזה קטע מ� הצמח אנו דני

 .חשוב לפנות זמ� להכרות ע מיקרוסקופ האור וחלקיו, בעזרת מיקרוסקופ אור עבור התלמידי
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 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

דר, פתחי בעלי , פולטי הצמחי אדי מי אל האטמוספרה) טרנספירציה(בתהלי, הדיות 

, קבוביות זעירות המצויות בדר, כלל בשכבה החיצונית של העליהפיוניות ה� נ. הנקראי פיוניות

בפעילות זו . הפיוניות נפתחות ונסגרות בהתא למאז� המי בצמח. ודרכ� נפלטי המי מהצמח

 .ננסה לאתר אות�

 

; זכוכית נושאת ומכסה; טפי; מלקטת; לק ציפורניי שקו"; עלי של יהודי נודד: כלי וחומרי
 .מיקרוסקופ

יש קשר בי� התצפית שערכת זה עתה לבי� נוכחות הפיוניות ברקמת , הא לדעתכ: השערה .2

  .הסבירו? העלה

כחלק . דבר העלול לפגוע בתפקודו, חשיפת העלים לשמש גורמת לאיבוד מים מן הצמח

בצמחים רבים ממוקמות הפיוניות רק בחלק , ממנגנון השמירה על מאזן המים בצמח

כדאי לחזור ולשאול את התלמידים מהם : הערה. וף פחות לשמשהחש, התחתון של העלה

 .התהליכים שיפגעו בצמח בשל איבוד מים ולקשרם למאפייני החיים

 
 )162 -' עמ (3פעילות  

 ?מהיכן קולט הצמח מים

 :מטרות הפעילות

 .לבחו� מה האיברי דרכ קולט הצמח מי .א

 .ידלבחו� כיצד מותא המבנה של איברי אלו לתפק .ב

 

 :הערות והמלצות

שורשי ועלי ולבקש , מומל� להציג לתלמידי שק" ובו ציור המתאר מערכת של צמח ע קרקע

 צינורות הובלה ,  שורשי–מ� התלמידי להראות על גבי השק" באיזה קטע מ� הצמח אנו דני

 .או עלי

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

ראינו . נו רק חלק מהמנגנו� המאפשר מעבר מי משורשי הצמחי עד לצמרותיהעד כה הכר

בפעילות זו נבח� היכ� קולט . דרכ� נפלטי המי מהצמח בתהלי, הדיות, שלפיוניות תפקיד חשוב

 . הצמח את המי החסרי לו למאז� המי

 
;  נייר שחור; יצלחת פטר; נבטי צעירי של חיטה שהונבטו על גבי חרסי: כלי וחומרי

כלי ; זכוכיות מכסות; זכוכיות נושאות; מתיל� כחול; מרקר לסימו�; מיקרוסקופ אור; בינוקולר

 .סכי� חיתו,; נייר סופג; טפי; ע מי
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 :מהל, הפעילות

 .התבוננות בנבט מבעד לבינוקולר .א

ציירו . ולרהאירו עליו בתאורה עילית והתבוננו בו מבעד לבינוק, הניחו את הנבט על רקע כהה

 ). ציינו ג את ש התכשיר וההגדלה(אותו וציינו את שמות חלקיו 

היונקות ה� בליטות של תאי . השערות הקטנות המופיעות על השורשי מכונות יונקות, שימו לב

 .השכבה החיצונית של השורש הצעיר

  .ורך וצר מא-המבנה המאפיין את היונקות הוא של שערות  ?איזה מבנה מאפיי� את היונקות

 .אלפיםמאות או , עשרות: נסו להערי, את מספר היונקות בקצה שורש אחד

 

 .התבוננות בנבט מבעד למיקרוסקופ אור .ב

 
 .יונקת בודדת מורכבת מתא אחד ?מכמה תאי מורכבת לדעתכ יונקת בודדת .4

מות היונקות גור ?כיצד תורמות היונקות להתאמת מבנה השורש לקליטת מי: נסו לשער .5

כך תשתפר קליטת המים , ככל שיהיו יותר יונקות בשורש  -להגדלת שטח הפנים של הצמח 

 . והמומסים מן הקרקע אל השורש

כיצד לדעתכ מסייעת נדידה זו . אזור היונקות נודד כלפי מטה במהל, התארכותו של השורש .6

 ? לצמח

בנוסף נדידת . הצמחנדידה זו מאפשרת לצמח להיאחז בעומק הקרקע ולשפר את יציבות 

 .השורשים מאפשרת להגיע למים המצויים עמוק יותר בתוך נקבוביות הקרקע

המושג שטח פנים הינו מושג בסיס במדעים ומאפשר הבנה של תופעות רבות בסביבה : הערה

חשוב להקדיש , במידה וזו הפעם הראשונה בה נתקלים התלמידים במושג. הטבעית ובחיי היום יום

 . ה של המושגשיעור להבניי

ולבקש מן התלמידים לחשב כמה , האחד מעובה והשני מסתעף, מומלץ לצייר על הלוח שני שורשים

חישוב זה ממחיש לתלמידים את . ניתן לצייר על שטח הפנים של כל אחד מהם, עיגולים בקוטר זהה

 .קליטה של השורשי/הקשר בין שטח פנים ליכולת ספיחה

 

 )163 -' עמ( 4פעילות 

 ? מגיעים המים מהשורש אל העליםכיצד

 : הפעילותמטרות

 .לבחו� כיצד מגיעי המי מהשורש אל הפרח .א

 .המתקיי לא רק אצל יצורי חיי, לאפיי� את מנגנו� ההובלה של הצמח כמנגנו� פיזיקלי .ב
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 :הערות והמלצות

 עלי ולבקש ,מומל� להציג לתלמידי שק" ובו ציור המתאר מערכת של צמח בקרקע ע שורשי

 צינורות הובלה ,  שורשי–מ� התלמידי להראות על גבי השק" באיזה קטע מ� הצמח אנו דני

 . או עלי

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

ואילו דר, הפיוניות , בפעילויות הקודמות למדנו שהיונקות בשורש ה� אזור קליטת המי בצמח

בפעילות זו נבח� מהו המנגנו� . ני של העלה נפלטי המי בתהלי, הדיותהמצויות בשטח הפ

 .בצמח המאפשר את עליית המי בגבעול מהשורשי עד לצמרות הגבוהות

 

; גומייה; פתקיות סימו�; נייר סינו�;  משורות2; ענ" ציפור� לבנה או כריזנטמה: כלי וחומרי

 .צבע מאכל

 
 .הציבו את המשורות בשמש לחצי שעה

מידע נוס" , מסקנה, תצפית: השתמשו במרכיבי החשיבה המדעית. הסבירו את תוצאות הניסוי .1

  .והשערה

 .המים הכחולים בענף הצפורן עלו ועלי הכותרת נצבעו בכחול: 'תצפית א

 .המים הכחולים בענף הגזור מנייר עלו ושולי הדף נצבעו בכחול: 'תצפית ב

 .ענף מנייר מבוססת על מנגנון דומהתנועת המים בצמח הצפורן וב: מסקנה

 .יתכן ומנגנון עליית המים בצמח הינו פיזיקלי: השערה

 : המים עולים כלפי מעלה בגלל?מה לדעתכ גר למי לעלות כלפי מעלה 3

 .כוחות המשיכה בין חלקיקי המים לבין עצמם ובינם לבין דופן צינורות ההובלה•

ים בשטח הפנים של העלים בהשוואה לזה שבצינורות הפרש בריכוז מולקולות המ•

 . ההובלה

תלמידים רבים טוענים כי בתוך הצמח יש מערכת שאיבה עצמית אשר באמצעותה עולים : הערה

בשלב זה ". מעליות קטנות"יש אף תלמידים הטוענים כי בתוך הצמח יש . המים בצינורות הובלה

בדיון בסוף הניסוי כדאי להבליט את . מדה שיפוטיתחשוב לתת לגיטימציה לכל דיעה מבלי לחוות ע

 התוצאות המתקבלות במניפת הנייר ומה משמעותן לגבי מנגנון עליית המים בצינורות ההובלה

 .בצמח

 .המים עלו גם במניפת הנייר. לא ?הא המי עולי רק בצמח חי .4

 ? ימה אפשר ללמוד מתצפית זו על המנגנו� המאפשר את עליית המי בצמח .5

נראה שהמנגנון המאפשר את עליית המים בצמחים יכול להיות פיזיקלי ומבוסס על כוחות 

 .המשיכה בין חלקיקי המים לבין עצמם ובינם לבין דופן תאי ההובלה בצמח
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 )164 -' עמ (5פעילות 

  ניסוי הדמיה-? כיצד עולים המים בגבעול הצמח

 :מטרות הפעילות

 .לי המי בצינורות ההובלה של הצמחלבחו� מהו המנגנו� דרכו עו .א

 
 :הערות והמלצות

להקפיד שלא ייכנסו בועות , חשוב לשי לב כי בתהלי, בניית המודל יש למלא את הצינורית במי

יש להכניס לתו, הגבס את צינורית , כמו כ�. אוויר ושהצינורית תהיה מלאה במי עד הקצה

 . ולשי לב שהמי בצינורית לא נשפכו, ר אחדלפחות סנטימט, הזכוכית כ, שתטבול בתו, הגבס

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

; צבע מאכל; כוס כימית; )מ" מ0.51קוטר של כ(צינור זכוכית צר ; ק גבס" סמ50: כלי וחומרי

 . כוסות פלסטיק קטנות2; מהדק; מעמד

 

 .צפו במודל שבנית ותארו את המתרחש

 .מים בצינורית דקה עשויים לעלות לגובה ? מסקנתכ מתוצאות הניסוימהי .1

הגורמים המשפיעים על  ?שערו מה הגורמי היכולי להשפיע על עליית המי בצינורית .2

כוחות המשיכה בין חלקיקי המים לבין עצמם , קוטר הצינורית: עליית המים בצינורית הם

 .נוריתובין חלקיקי המים לבין חלקיקי דופן הצי

3.  שבעזרת היית יכולי לראות את חלקיקי המי וחלקיקי " משקפי קס"א היו ברשותכ

נסו לתאר את התופעה ? כיצד היית מדמייני את התהלי, שהתרחש בצינורית. הזכוכית

 .בציור

לעיתים קרובות תלמידים מציירים את חלקיקי המים על פי המודל החלקיקי אך את דופן : הערה

 חשוב לשים לב לתופעה ולדון עם תלמידים האם יש חומרים שלא עשויים. ית כחומר רציףהזכוכ

 ?מחלקיקי

הסיבה להיצמדות ולהתחברות של חלקיקי המים , כוחות המשיכה בין החלקיקים הם כנראה:הסבר

גם להיצמדות טיפות המים לדופן צינורות ההובלה , כנראה, כוחות משיכה אלו אחראים. זה לזה

כך תנועת המים בתוך .  תופעה זו של עליית נוזל בצינור חלול דק או בחלל צר נקראת נימיות.בצמח

 המים בצמח אינם עולים לגובה הגדול !אך שימו לב. צינורות ההובלה בצמח מקורה בתופעת הנימיות

ההבדל בריכוז המים ? כיצד אם כן מגיעים המים עד לצמרות. מעשרות סנטימטרים בכוחות נימיים

נוצר מאיבוד מים דרך העלה בתהליך הדיות הוא שגורם לעליית המים , ורך עמודת המים בצמחלא

 .בצמח עד לצמרות
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 .התאימו אות למספר. התאימו בי� מרכיבי הניסוי לבי� התופעה הטבעית שאותה הוא מדמה

מרכיבי ניסוי ההדמיה  התופעות הטבעיות
 צינור הזכוכית .1  מי .א

 פטריית הגבס .2   את צנורות ההובלה בצמחהתאי המרכיבי .ב

הנקבוביות שבתו,  .3  העלה .ג

 הגבס

 תאורה מלאכותית .4  קרני השמש .ד

 לא קיי בהדמיה .5  פיוניות .ה

 מי  .6  צינורות ההובלה בגבעולי הצמח .ו

 

 ) א- 6,  ב- 5,  ד- 4,  ה- 3,  ג- 2,  ו- 1(

 
 )166 -' עמ (6פעילות 

 קענימיות בקר

 :מטרות הפעילות

 .לאפיי� את תהלי, הנימיות בקרקע .א

אפיי� את המשות" בי� תהליכי המתרחשי במספר מערכות בכדור האר� בביוספרה  .ב

 .ובגיאוספרה

 

 :הערות והמלצות

. חשוב לקשר את מנגנו� הנימיות בקרקע למנגנו� דרכו עולי המי בצינורות ההובלה של הצמח

,  הוא פיזיקלי וקשור לכוחות המשיכה בי� חלקיקי המי לבי� עצמבשתי התופעות המנגנו�

 .וכוחות המשיכה בינ� לבי� דופ� הצמח או חלקיקי הקרקע

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 .מי; קרקע; נייר לב� סופג; צלחת פטרי: כלי וחומרי

1  ?מ� הקרקע ג זמ� רב לאחר ירידת הגש נסו לשער כיצד מצליחי הצמחי לקלוט מי

 .מחים שורשים עמוקים מאודלצ :'השערה א

 .בזמן הגשם מים רבים וכעת אינו זקוק להם" צרך"הצמח : 'השערה ב

מים אלו מנוצלים על ידי . בקרקע יש עלייה נימית של מים כלפי האטמוספרה: 'השערה ג

 .שורשי הצמחים

 

 המים עברו מהנייר ? דקות101הקרקע לאחר כמהו השינוי שחל ברמת הרטיבות של .1

 .הסופג אל הקרקע והיא נרטבה מעט
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המים עלו והתפשטו  ? דקות301מהו השינוי שחל ברמת הרטיבות של הקרקע לאחר כ.2

 .בכל הקרקע המצוייה בצלחת הפטרי

 : מסקנות והשערות

 ?מה� מסקנותיכ מהתצפית שערכת

  ע נרטבההמים עברו מהנייר אל הקרקע והקרק :תצפית

 בקרקע יש עלייה נימית של מים כלפי האטמוספרה :מסקנה

 צינוריות(  המים מטפסים ועולים לאורך חללים זעירים בקרקע היוצרים מעין נימים:השערה

 ).דקיקות

 הנקבוביות בקרקע יוצרות נימים דקים אשר ?כיצד לדעתכ עברו המי מהנייר אל הקרקע

 .ספרה ולבסוף מתאדים משטח הפנים של הקרקעהמים לכיוון האטמו" מטפסים"דרכם 

, במידה רבה אחראית תופעה זו לייבוש הקרקע. תופעת הנימיות מתרחשת ג בקרקע: הסבר

. בגלל עליית המי אל פני הקרקע בתהלי, הנימיות והתאדות מפני השטח אל האטמוספרה

המי מטפסי . רי הקרקעלגרג) כוח של אחיזה(למי יש תאחיזה : הש נימיות רומז על המנגנו�

  ).צינוריות דקיקות(ועולי לאור, חללי זעירי בקרקע היוצרי מעי� נימי

 
 

 )168 -' עמ (7פעילות 

 ?כיצד משפיע תהליך הדיות על מערכת מי התהום

 :מטרות הפעילות

 .להערי, את כמויות המי העוברות דר, הצמחי בכדור האר� אל האטמוספרה.3

 . על ידי בחינת יחסי הגומלי� בי� הצמח ומערכות כדור האר�לפתח תפיסה מערכתית.4

 

 :הערות והמלצות

בפעילות זו מנסי התלמידי להבי� את סדרי הגודל של כמויות המי המתאדות אל 

חשוב לעודד , על מנת שנוכל לתת לתלמידי אומד� שרלוונטי לחיי היו יו שלה. האטמוספרה

 .  משפחותיהאות להביא את חשבונות המי  של

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

, הביוספרה: כיצד משפיעה התאדות המי מע� האלו� על מערכות כדור האר� השונות .3

 ?וההידרוספרה, האטמוספרה, הגיאוספרה

 .צמח האלון מנצל את המים לצורך גדילתו: הביוספרה

. ירה עולה בגלל פליטת אדי המים מהפיוניותהלחות היחסית באטמוספ:  האטמוספרה

 . בשל תהליך הפוטוסינטזה, בנוסף חלה עלייה בריכוז מולקולות החמצן בסביבת העלים
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ואלו , המסלע קולט ואוחז בנקבוביותיו את המים הנקלטים על ידי השורש: ההידרוספרה

ח המים בדרכה של תמיסת המים דרך הצמ. מועברים בצינורות ההובלה אל הפיוניות

ואילו המינרלים המצויים בתמיסת המים נותרים מאחור ונקלטים ברקמות , מתאדים

 .הצמח

 
 )170 -' עמ (8פעילות 

  הצמחים כמובילי מים אל האטמוספרה-פעילות סיכום 

 :מטרות הפעילות

לאפשר לתלמידי לארג� את הידע שלה לגבי תפקיד הצמחי כמובילי מי אל  .א

 .האטמוספרה

 חשיבה מערכתית על ידי התבוננות בצמח ובסביבתו כמערכת המקיימת יחסי גומלי� בי� לפתח .ב

 ).אטמוספרה, קרקע, פיוניות, שורשי(מרכיביה 

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים
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  הצמח כמוביל מים אל האטמוספרה-ארגון ידע : חלק א

תאר את תנועת המי מהקרקע דר, הצמח אל נסו ל. לפניכ ציור של צמח בקרקע .1

 .הציגו את התהליכי שלמדת בפרק זה על גבי הציור. האטמוספרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בעקבות שבע , "הצמח כמוביל מי אל האטמוספרה"מה� מסקנותיכ העיקריות לגבי הנושא 
 ? הפעילויות האחרונות
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 : דוגמאות למסקנות

יית המים בצינורות ההובלה בצמח מושפעת מכוחות המשיכה בין חלקיקי המים לבין על.1

 .עצמם ובין חלקיקי המים לבין חלקיקי דופן התאים המרכיבים את צינורות ההובלה

צמחים קולטים מים מהקרקע דרך השורשים ופולטים אדי מים אל האטמוספרה דרך .2

 .הפיוניות

הובלה , תהליכים כגון קליטת מים בשורשי הצמחמנגנון הובלת המים בצמח מבוסס על .3

 . בתהליך הנימיות ופליטת המים בתהליך הדיות

 .כמות המים שפולט דונם של עצי אלון גדול בהרבה מחשבון המים של משפחתי.4

מים אלו מנוצלים על ידי שורשי . בקרקע יש עלייה נימית של מים כלפי האטמוספירה.5

 .הצמחים

בראש הטבלה שלפניכ מופיעי מושגי אשר נלמדו : אופ� הבאארגנו את הידע שלכ ב .3

 �לגבי כל ניסוי סמנו ). שמות הניסויי מופיעי בטור הימני(בניסויי שערכת בפרק זה 

 .מתחת למושג אשר נלמד בניסוי זה

 

צינורות  יונקות התאדות
 הובלה

קליט
ת מי�

דיות נימיות פיוניות  ניסוי      מושגי�

�      �  צמחי מאבדי הא
 ?מי

�    �    מאי� מאבדי הצמחי
 ?מי

מהיכ� קולט הצמח     �  � 
 ?מי

 �   �   כיצד מגיעי המי
 ?מהשורש אל העלי

�  �   �   כיצד עולי המי
 ?בגבעול הצמח

 נימיות בקרקע  �   

כיצד משפיע תהלי,  �   � �  �
הדיות על מערכת מי 

 ?התהו
 

 וננים בתמונהמתב: חלק ב

 .התבוננו בתמונת השער של פרק זה ונסו להערי, את גובה העצי ביער המופיע בתמונה

תארו בציור או במספר משפטי את המנגנו� המאפשר את עליית המי בעצי ביערות הגש מ� 

 .השורשי עד לצמרות בגובה של עשרות מטרי

, מפות מושגים, ציור(כשו במגוון דרכים חשוב לתת לתלמידים אפשרות לייצג את הידע שר: הערה

 ). צילום, פיסול, ריקוד, שיר, מצגת, תרשים זרימה
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את עליית  על מנת להסביר אינו מספק לוודא שהתלמידים מבינים כי תהליך הנימיות לבדו חשוב

עליית . מן השורשים עד לצמרות המתנשאות בגובה של עשרות מטרים, ביערות הגשם, המים בעצים

 . התאדות המים משטח הפנים של העלה- מתהליך הדיותושפעת במידה רבה מאוד המים מ

ההבדל בריכוז המים . המים בצמח אינם עולים לגובה הגדול מעשרות סנטימטרים בכוחות נימיים

נוצר מאיבוד מים דרך העלה בתהליך הדיות הוא שגורם לעליית המים , לאורך עמודת המים בצמח

 .בצמח עד לצמרות


