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סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על–יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
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גאוגרפיה ופיתוח הסביבה
כדור הארץ והסביבה
 2יחידות לימוד
השלמה ל– 5יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שבע שאלות ,ומהן עליך לענות על ארבע בלבד.
לכל שאלה —  25נקודות; סה"כ —  100נקודות.
				

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אטלס משנת  1993ואילך:
— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
							(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה)
— 		אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי
					
— 		אטלס כרטא אוניברסלי
					

ד .הוראה מיוחדת :כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים,
לפי הצורך.
		
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

--
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השאלות
כדור הארץ והסביבה
בשאלון זה שבע שאלות ,ומהן עליך לענות על ארבע בלבד (לכל שאלה —  25נקודות).
.1

שינויי אקלים
לפניך שני איורים  , II - Iהמתארים את מאזן האנרגיה בכדור הארץ בשתי תקופות.
באחד האיורים מתואר המאזן לפני כ– 200שנה ,ובאחר — מאזן האנרגיה כיום.
˘˘Ó

א.

ב.
ג.

˘˘Ó

ı¯‡‰ ¯Â„Î ÈÙ

ı¯‡‰ ¯Â„Î ÈÙ

איור I

איור II

קבע איזה איור מתאר את מאזן האנרגיה בכדור הארץ כיום ,ואיזה — לפני כ– 200שנה.
תאר את השינוי שחל במאזן האנרגיה בכדור הארץ בין שתי התקופות ,והסבר את
התאוריה המקובלת להיווצרות שינוי זה.
( 10נקודות)
תאר שתי השפעות של שינויי האקלים שהתרחשו בעשורים האחרונים ,על
( 8נקודות)
כדור הארץ כיום.
הסבר קשר אפשרי בין תרבות הצריכה בעולם המערבי לבין שינויי האקלים
בעשורים האחרונים.

( 7נקודות)
/המשך בעמוד /3
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הקרקע כמשאב
א.

יש הטוענים כי הקרקע היא משאב מתחדש .הצג נימוק המבסס טענה זו ונימוק
השולל אותה.

ב.

( 8נקודות)

לפניך רשימה של שלוש פעולות חקלאיות העלולות לגרום לפגיעה בקרקע:
—

חריש

—

השקיה מלאכותית

—

בירוא יערות

בחר שתיים מפעולות אלה ,והסבר כיצד הן עלולות לפגוע בקרקע.
ג.

( 8נקודות)

הסבר מהי חקלאות בת–קיימא.
ציין והסבר שתי שיטות עיבוד שבהן משתמשים בחקלאות בת–קיימא.
( 9נקודות)

.3

מערכת נהר
עיין בנספח ,שבו תרשים של אגן היקוות של נהר וארבע תמונות (א-ד) של צורות נוף
באגן ההיקוות .בתרשים מסומנות ספרות  ,4-1המציינות אזורים שונים באגן ההיקוות.
א.

התאם במחברתך לכל אחת מהספרות שבתרשים את אחת מן התמונות (א-ד) ,וציין
את שמה של צורת הנוף שבתמונה.

ב.

בחר שתיים מצורות הנוף שנראות בתמונות ,אשר נוצרו בתהליכי עיצוב נהרי ,ותאר
את התהליכים שיצרו אותן.

ג.

( 8נקודות)

( 10נקודות)

באיזה אזור של אגן ההיקוות כדאי לדעתך להקים סכר? נמק את קביעתך.
( 7נקודות)

/המשך בעמוד /4
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שיטפונות והצפות
קרא את הקטע שלפניך ,עיין באטלס ,וענה על סעיפים א-ג.
בקיץ  1998הוצף כמחצית משטחה של בנגלדש (הנמצאת צפונית מזרחית להודו) .בבנגלדש זורמים
שלושה נהרות גדולים היורדים מהרי ההימליה ,ורוב שטחה נמוך ,בגובה של מטרים ספורים מעל פני
הים .ההצפה הביאה למותם של כ– 1,300איש ,להריסת  7מיליון בתים ולהפיכת  25מיליון תושבים
לחסרי בית .ההצפה גם גרמה לפגיעה הרסנית ביבולים החקלאיים במדינה ,בעיקר בגידולי האורז.
בינואר ( 2011בעונת הקיץ בחצי הכדור הדרומי) הוצפה ּבִריסְ ֶּבן ,העיר השלישית בגודלה באוסטרליה,
הממוקמת במזרח המדינה .כתוצאה מההצפות נהרגו  35אנשים ו– 30,000מבני מגורים ,מסחר ותעשייה
נהרסו .כמו כן הוצפו שטחים חקלאיים נרחבים ומכרות פחם באזורים סביב העיר.
א.

		
ב.
ג.

.5
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השיטפונות שגרמו להצפות בשתי הארצות מושפעים מאותו גורם אקלימי.
ציין מהו גורם זה.
ציין גורם אחד להצפות הייחודי לבנגלדש (לאו דווקא גורם אקלימי).
( 8נקודות)
הסבר גורם אפשרי אחד להבדלים במספר הנפגעים בין שתי המדינות.
הצע שתי דרכים שבעזרתן בנגלדש יכולה להתמודד עם בעיית ההצפות
( 10נקודות)
החוזרות ונשנות במדינה.

( 7נקודות)

רעידות אדמה
לפניך שבעה היגדים הקשורים לרעידות אדמה.
בחר חמישה מהם ,קבע בנוגע לכל אחד אם הוא נכון או לא נכון ,ונמק את קביעתך.
(לכל היגד —  5נקודות)
( )1את מקומו של מוקד רעידת אדמה קובעים באמצעות גלי דחיסה (גלי )P
וגלי שטח (גלי  )Sהנרשמים בססמוגרפים.
( )2כל שלב בסולם ריכטר (המשמש למדידת עוצמתן של רעידות אדמה) גבוה פי שניים
מהשלב הקודם לו.
( )3מדידת כמות גז הרדון הנפלט לאטמוספרה היא דרך יעילה מאוד לחזות רעידת
אדמה שעות אחדות לפני שהיא מתרחשת.
( )4דרום אפריקה והחופים המערביים של אוסטרליה הם אזורים המּועדים לרעידות אדמה.
( )5אזור ים סוף מּועד לרעידות אדמה.
( )6צונאמי צפוי להתרחש לאחר כל רעידת אדמה.
( )7באזורים מישוריים ,שמפלס מי התהום בהם גבוה ,עלולה להתרחש "התנזלות קרקע"
כתוצאה מרעידות אדמה.
/המשך בעמוד /5
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געשיּות ותופעות וולקניות
לפניך רשימה של אזורים בכדור הארץ ,שבהם מתרחשות התפרצויות געשיות לעתים
קרובות יחסית:
—

איי הוואי

—

איסלנד

—

צ'ילה

עיין באטלס ,וענה על סעיפים א-ג.
א.

הסבר את תהליך ההיווצרות של הרי הגעש בשניים מאזורים אלו 10( .נקודות)

ב.

בשנים  1991 ,1982 ,1963שררו חורפים קרים וגשומים במיוחד בכדור הארץ.
חוקרים רבים טוענים כי הגורם לכך הוא התפרצויות עזות של הרי געש באותן שנים.
הסבר את הקשר בין ההתפרצויות הגעשיות לחורפים הקרים והגשומים.
( 7נקודות)

ג.

תאר שתי דרכים שבהן מנצל האדם את הפעילות הוולקנית לצרכיו.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /6
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המים כמשאב
עיין בגרפים  II , Iשלפניך ,המציגים שינויים בגובה מפלס מי התהום וברמת המליחות שלהם
בקידוח באקוויפר חופי ,בשנים .2007-1996
א.

תאר את המגמה הנראית בכל אחד מהגרפים.

ב.

תאר והסבר את הקשר בין המגמות שבשני הגרפים.

ג.

באזורים רבים בעולם גובר המחסור במים שפירים .תאר דרך אחת שבאמצעותה

( 6נקודות)
( 10נקודות)

אפשר להתמודד עם בעיה זו ,והסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של דרך זו.
( 9נקודות)
גרף  — Iמפלס המים בבאר באקויפר החופי
()2007-1996
מפלס המים
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גרף  — IIרמת המליחות בבאר באקויפר החופי
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

שנים
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אגן היקוות של נהר (איור סכמתי)

حوض النهر (رسم توضيحي تخطيطي)
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