סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
מדינת ישראל
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
			
משרד החינוך
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה2015 ,
			
מספר השאלון576 ,057205 :
			
נספח א — תמונות לשאלה 2
נספחים:
			
נספח ב — תרשים לשאלה 4
				
נספח ג — תמונות לשאלה 5
				

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 הגאוגרפיה)
— 		אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי
					
— 		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).
רשוֹ ם "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

גזי חממה
א.

הסבר את החשיבות של גזי החממה שבאטמוספרה לקיום חיים על פני כדור הארץ.
( 5נקודות)

ב.

ציין שני סוגים של גזי חממה.
הסבר שני גורמים לעלייה בריכוז של אחד מן הגזים האלה באטמוספרה.

ג.

( 8נקודות)

העלייה בשיעור של גזי חממה באטמוספרה עשויה להשפיע על תהליכים ותופעות בכדור הארץ.
לפניך מושגים בשתי קבוצות — בקבוצה א תהליכים המתרחשים בכדור הארץ
ובקבוצה ב תופעות הקשורות לתהליכים האלה.
קבוצה ב

				
קבוצה א
—

הפשרת קרחונים

—

ִמדבּ ור בצפון אפריקה

—

הפשרת קרקעות

—

האלבדו
ֵּ
הקטנת שיעור

—

היחלשות זרם הגולף

—

היווצרות ביצות בסיביר

—

בצוֹ רות

—

ירידה בטמפרטורות במערב אירופה

העתק למחברתך את ארבעת התהליכים שבקבוצה א ,וליד כל אחד מהם כתוב את התופעה
מקבוצה ב שקשורה אליו.
בחר בשניים מן הזוגות שהתאמת ,והסבר בקצרה את הקשר בין התהליך ובין התופעה.
( 12נקודות)

המשך בעמוד 3
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געשיות
א .בתמונות שבנספח א נראות שלוש תופעות געשיות.
ציין את השם של שתיים מן התופעות הגעשיות הנראות בתמונות.
הסבר את הדרך שבה נוצרה כל אחת מן התופעות שציינת 12( .נקודות)
ב .באיסלנד וביפן מתרחשת פעילות געשית רבה ,שנגרמת מן המיקום הגאולוגי שלהן.
עיין באטלס ,וציין מהו המיקום הגאולוגי של כל אחת מן המדינות.
הסבר מה דומה ומה שונה במיקום הגאולוגי של שתי המדינות.
( 13נקודות)

.3

מחסור במים
א .בעשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת בצריכת המים בעולם .הסבר שני גורמים לכך.
( 8נקודות)
ב .במדינות צ'ד וכוויית יש מחסור במים ,אך יש הבדל ביניהן בשיעור הנגישות של מים
ראויים לשתייה לאוכלוסייה.
בצ'ד — המים נגישים ל־  13%מכלל האוכלוסייה.
בכווית — המים נגישים ל־  100%מכלל האוכלוסייה.
עיין במפות שבאטלס ,והסבר גורם פיזי למחסור במים ,המשותף לשתי המדינות.
הסבר גורם אנושי אחד להבדל בין שתי המדינות בשיעור הנגישות של מים
ראויים לשתייה לאוכלוסייה.
( 9נקודות)
ג .טיהור מי שפכים הוא אחד מן הפתרונות להתמודדות עם מחסור במים בעולם.
תאר תועלת אחת ונזק אחד לסביבה ,הנגרמים מטיהור מי שפכים 8( .נקודות)

.4

מבנה כדור הארץ
א .בתרשים שבנספח ב מוצגות השכבות של כדור הארץ.
בחר בשתיים מן השכבות המוצגות בתרשים ,ולכל אחת מהן ציין
שניים מן המאפיינים האלה :הרכב החומרים ,מצב הצבירה ,הטמפרטורה
(סך הכול — ארבעה מאפיינים).
( 8נקודות)
ב .בעת רעידות אדמה נוצרים שני סוגי גלים :גלי דחיסה (גלי  )Pוגלי גזירה (גלי .)S
גלים אלה מאפשרים ללמוד על מצב הצבירה של שכבות כדור הארץ .הסבר מדוע 8( .נקודות)
ג .בשכבת המעטפת העליונה יש זרמי ערבול (זרמי קונבקציה).
הסבר כיצד נוצרים זרמי ערבול ,ומהי השפעתם על הליתוספרה של כדור הארץ.
( 9נקודות)

המשך בעמוד 4
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 .5מקורות אנרגיה
בנספח ג תמונות של מקורות ושל אמצעים להפקת אנרגיה.
עיין בנספח ,וענה על הסעיפים א-ג.
א .לפי התמונות זהה את המקורות להפקת אנרגיה ,ומיין אותם לשתי קבוצות .הסבר לפי
( 5נקודות)
איזה עיקרון מיינת.
ב .עיין בתמונה .1
הסבר שני תנאים להיווצרות של מקור האנרגיה שנראה בתמונה.
ציין יתרון אחד וחיסרון אחד לשימוש במקור אנרגיה זה.
( 10נקודות)
ג .עיין בתמונה .2
( )1תאר שני תנאים פיזיים הדרושים לניצול מרבי של מקור האנרגיה שזיהית בתמונה זו.
( 5נקודות)
( )2הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד מתחום איכות הסביבה להפקת אנרגיה ממקור זה.
( 5נקודות)
.6

עונות השנה
לפניך תרשים המציג שני מיקומים  II , Iשל כדור הארץ ביחס לשמש בשני תאריכים בלוח בשנה.
עיין בתרשים ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.

התאריכים:
 21ביוני
 22בדצמבר

צ

צ

ד

ד

I
א.

ב.
ג.

II

קבע באיזה משני התאריכים נמצא כדור הארץ במיקום  , Iובאיזה מן התאריכים הוא נמצא
במיקום .II
ציין מהי עונת השנה השוֹ ררת בחצי הכדור הצפוני בכל אחד מן התאריכים 8( .נקודות)
הסבר את ההשפעה של אורך היום ושל זווית הקרינה של השמש על עונת השנה השוררת
בחצי הכדור הצפוני בכל אחד מן המיקומים המוצגים בתרשים 10( .נקודות)
המלְ ֶקה.
ציר כדור הארץ נוטה בזווית של  66.5oביחס למישור ִ
ִאיל ּו כדור הארץ היה בזווית של  90oביחס למישור המלקה ,איזו השפעה הייתה לכך
על עונות השנה? הסבר מדוע.

( 7נקודות)

המשך בעמוד 5
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סופות חול ואבק
א.

		

לפניך שמות של שלושה אזורים בעולם שסופות חול ואבק מתרחשות בהם בשכיחות גבוהה.
—

לוב (אפריקה)

—

אוסטרליה המערבית (אוסטרליה)

—

מונגוליה (אסיה)

עיין במפות שבאטלס ,ותאר מאפיין פיזי אחד שמשותף לשלושת האזורים האלה ,ומאפשר
בהם היווצרות של סופות חול ואבק.

ב.

( 7נקודות)

בגרף שלפניך מוצגות כמויות האבק באוויר שנמדדו בגוש דן בישראל ,בימים 14-9
בחודש פברואר .2015
חלקיקים נשימים* באוויר בגוש דן
()13/2/15 - 9/2/15
כמות חלקיקי האבק באוויר
)מיקרוגרם/מ”ק(
600
500
400
300
200
100

התאריך
בפברואר 2015

14

					

13

12

11

10

9

0

(מתוך אורבנולוגיה ,החוג לגאוגרפיה ,אוניברסיטת תל אביב)2015 ,

על פי הגרף ,תאר את השינויים בכמות חלקיקי האבק באוויר בין התאריכים
 13-10בפברואר  ,2015והסבר שתי השפעות שליליות של סופות אבק על חיי היום־יום
באזורים מיושבים.
ג.

( 12נקודות)

הסבר השפעה חיובית אחת של סופות אבק על הסביבה.

( 6נקודות)

* חלקיקים נשימים — חלקיקי אבק המרחפים באוויר ,שיכולים לחדור למערכת הנשימה.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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נספח א :תמונות לשאלה 2
الملحق "أ" :صور للسؤال 2

תמונה 1

الصورة

1

תמונה 2

الصورة

2

תמונה 3

الصورة

3

تخطيط :طبقات الكرة األرضيّة

תרשים :השכבות של כדור הארץ

נספח ב :תרשים לשאלה 4
الملحق "ب" :تخطيط للسؤال 4

نواة داخليّة

גלעין פנימי

نواة خارجيّة

גלעין חיצוני

غالف سفليّ

מעטפת תחתונה

علوي
ّ
غالف

מעטפת עליונה

قشرة

קרום
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