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מודל ב. מחזור המיםמודל א. מחזור המים

1. איזה מודל מסביר באופן מיטבי מדוע יורד גשם ומה קורה למים שעל האדמה לאחר הגשם?

חום מהשמש גורם 
לאידוי המים מהאגמים 
הימים והאוקיאנוסים

עיבוי של מים יוצר עננים

מים נופלים מהעננים 
כגשם מים מחלחלים לתוך 

האדמה ומגיעים לאגמים 
לימים ולאוקיאנוסים

השמש מחממת את המים 
והם יוצרים עננים

השמש מחממת את המים 
והם נופלים כגשם



 2. היתה התפרצות עצומה של הרעלת מזון בתל אביב. מדעני בריאות פיתחו שני מודלים היכולים
 להסביר מדוע התרחשה הרעלת המזון. איזה מהם טוב יותר?

עדות 1: כל מי שחלה אכל במסעדה כ-3 שעות לפני שהחלה מחלתו. 
עדות 2: 65% מבני האדם שחלו, אכלו במסעדות צמחוניות שלא מגישות בשר

עדות 3: כל בני האדם שחלו אכלו ירקות

היו חיידקים שגורמים להרעלת מזון 
בבשר הטרי שבמסעדות בעיר

המסעדות לא בישלו את הבשר זמן ממושך מספיק 
כך שהחיידקים ייהרגו

החיידקים שנכנסו למערכת העיכול 
שלהם גרמו למחלתם

הם חלו מהחיידקים הללו במערכת 
העיכול

החיידקים נכנסו למערכת העיכול שלהם 

מי שחלו הזמינו ואכלו מנות שכללו 
את החסה הזו

היו חיידקים שגורמים הרעלת מזון 
בחסה טרייה שנמכרה במסעדות בעיר 
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מי שחלו הזמינו ואכלו מנות עם הבשר 
הזה והחיידקים נכנסו למערכת העיכול 

שלהם 



 3. איזה מהמודלים האלו עדיף כדי להסביר איך צמחים משיגים אנרגיה לגדול?

מודל א. איך צמחים משיגים אנרגיה 
לגדול

מודל ב. איך צמחים משיגים 
אנרגיה לגדול
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 נקלטים בעלים
ובשורשים

הופכים לסוכר

סוכר וחמצן משמשים את 
הצמחים בתהליכים היוצרים 

אנרגיה לגדילה 

גם דשן מספק חומרי תזונה שהצמחים 
צריכים כדי לגדול

אור שמש

חמצן

פחמן דו 
חמצני

מים



4. מי משני המודלים הבאים מסביר טוב יותר מדוע הרי געש מתפרצים

מודל א. התפרצות הרי געש

מצטברים לחצים 
מתחת לאדמה

התפרצות!

המגמה פורצת החוצה 
מעל פני השטח

לחץ דוחף מגמה תת קרקעית 
למעלה לכיוון פני השטח של 

האדמה

קודם יוצא אפר מהר 
הגעש

ואז סלעים 
חמים עפים 

החוצה

לאחר מכן יש פרצי 
לבה מותכת. 

התפרצות!
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דג

צפרדע צעירה

דג עם רגליים קדמיות 
ואחוריות

בוגר

ביצה
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 5. איזה משני המודלים הבאים מסביר טוב יותר כיצד ראשנים הופכים לצפרדעים?


