
 שנים !  200 -לפני כ : מחקר מ תעופת העטלפים  

 שם התלמיד/ה: ______________ 
 

 ביום ובלילה. שאהב מאוד לטייל בחיק הטבע  , היה מדען איטלקי מליאנו  לסארו
בקרבת מערות בדרום איטליה. המערות היו חשוכות   מליאנו  לילה אחד טייל 

 ובתוכן התעופפו עטלפים . 
שהעטלפים מתעופפים בבטחה בתוך המערות החשוכות הללו .  שם לב  מליאנו

 והחוקר ביקש להן מענה.   ,רבות  תצפית זו עוררה שאלות
אחת השאלות הייתה : כיצד משפיעה ראיית העטלפים על יכולתם להתעופף  

 בחושך ? 
החוקר הציע מספר הסברים אפשריים כתשובה לשאלה זו. אחד מהם הוא,  

 די למצוא את דרכם בחושך . שעטלפים נעזרים בעיניהם כ
 כדי לבדוק אם השערתו נכונה החוקר תכנן ניסוי : 

בניסוי נבדק הקשר שבין הראייה של העטלפים ובין יכולתם להתעופף בחושך  
 בבטחה.

  . בתכנון הניסוי היה על החוקר להחליט כיצד ישנה את ראיית העטלפים
מנע את השימוש  וכך   ראשם , כיסה את בחר קבוצה של עטלפים מליאנו

בנוסף לקבוצה זו, בחר    קבוצת הניסוי .  -לקבוצה זו קרא : קבוצה א' בראייתם.
החוקר קבוצה נוספת של עטלפים , אשר לא בוצע בה כלל כל טיפול, כלומר,  

 ראשם לא כוסה . לקבוצה זו קרא : קבוצה ב' . 
ף  שעטל  החליט לספור את מספר הפעמים מליאנו לאחר בחירת שתי הקבוצות

 מתנגש בקיר בדקה . 
קבוצת הניסוי השווה החוקר לתוצאות   –את התוצאות שהתקבלו בקבוצה א' 

 בקבוצה ב' . 
בתכנון הניסוי על החוקר להחליט באילו תנאים הוא מעוניין לקיימו. הוא קבע  
  שכל התנאים, פרט למשתנה הבלתי תלוי אותו משנים בניסוי , יהיו קבועים :  

ומספרם    , היו בני אותו הגיל   ות השתייכו לאותו מיןכל העטלפים בשתי הקבוצ
 היה זהה . בנוסף הוא קבע מראש את גודל החדר החשוך בו בוצע הניסוי. 

כדי שיוכל לדעת בוודאות   –החוקר החליט לבצע את הניסוי כמה פעמים 
 שהתוצאה שקיבל בניסוי הראשון אינה מקרית והיא אכן התוצאה הנכונה . 

 
החוקר שעטלפים אשר ראשם כוסה )קבוצה א'(הרבו להיתקל בניסוי מצא 

בקירות בשעת מעופם , בעוד העטלפים אשר ראשם לא כוסה התעופפו  
 בבטחה.

לאחר ביצוע הניסוי , סיכם החוקר את ממצאיו, ניתח ופירש אותם ועל פיהם  
ניסח מסקנה . מסקנתו הייתה כי העטלפים נעזרים בעיניהם כדי למצוא את  

 ה. דרכם בחשכ
למרות התוצאה שקיבל, חזר שוב החוקר על ניסוי אך הפעם כיסה החוקר רק  

 את עיניהם של העטלפים ולא את כל ראשם . 
( . תוצאות ניסוי זה היו שהעטלפים אשר   היו חשופים   אוזניהם ואפם ) כלומר

אינם    עיניהם כוסו התעופפו בבטחה. אם כך, מסקנתו הייתה כי העטלפים 
די למצוא את דרכם בחשכה. בהמשך, ולאחר מספר ניסויים  נעזרים בעיניהם כ

 נוסף גילה החוקר שחוש השמע הוא המסייע לעטלפים להתעופף בחשכה . 



 __________________   ?  מליאנו לסארו ה אותה חקר  ליתה השאי מה ה .1

 _____________________________________________________ 

 מה הייתה השערתו הראשונה? . 2

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

החוקר בחר לבדוק כיצד מתנהלות שתי קבוצות: עטלפים מכוסי עיניים,  . 3

ללא כל טיפול.  מדוע בחר החוקר לשמור שכל שאר    -לפים ללא כיסוי ראשועט

 התנאים  של העטלפים בשתי הקבוצות יהיו שווים? 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 . השלימו את הטבלה: 4

 השפעתו נבדקההגורם השונה, ש התנאים השווים בשתי הקבוצות

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 מספר פעמים?  אותו שלב בניסוי  . מדוע ערך החוקר את 5

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________   מתוארים בקטע המידע?  שוניםכמה ניסויים . 6

 __________________________ . לאיזו מסקנה סופית הגיע  החוקר? 7

 ____________________________________________________ 


