
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א והסביבה"כדוה

 : 1' שאלה מס. 1

הנמוכות האוויר הקר בשכבות    התופעה האקלימית בתמונה היא מצב של אינוורסיה בטמפרטורות . א

 .לוכד את הזיהום התעשייתי ומונע ממנו להתפזר

 .עלייה ברמת המיכון,גורם אנושי המחמיר את רמת זהום האוויר   .ב

 :האווירשתי דרכים  לצמצום זהום  . ג

 .ממירים קטליטים למכוניות( 1

 .מעבר לשימוש באנרגיה ירוקה ( 2

 

  :2' שאלה מס. 2

 .אלבדו מוגדר כחלק של קרינת השמש המוחזר מכדור הארץ לחלל  . א

 .משטחים כהים בולעים את רוב הקרינה ומחממים את שכבת האוויר מעליהם

לצבעים . הוא לבן  1בתמונה  נמוך כיוון שהצבע השולט 2גבוה ובתמונה  1שיעור האלבדו בתמונה  . ב

 .בהירים יש שיעור אלבדו גבוה

התחממות כדור הארץ הנובעת מפעילות האדם תגרום להמסת הקרחון וחשיפת הקרקע  1בתמונה  . ג

 .הכהה יותר לכן ירד שיעור האלבדו

 

 : 3' שאלה מס. 3

 .הגעה ללחות רוויה תהיה מהירה יותר ,תגרם עלייה בלחות היחסית ובאוויר קר -לא נכון ( 1

 .י חלקיקי פיח"הום האוויר עימעל לעיר גדולה גרעיני ההתעבות רבים יותר כתוצאה מז -לא נכון( 2

 .העננים נוצרים בתהליך התעבות  –נכון ( 3

 .טיפוס הדרגתי היוצר ענני שכבה. חזית חמה נוצרת כתוצאה מטיפוס האוויר החם על הקר -נכון( 4

  בגיאוגרפיהפתרון בחינת הבגרות 

 ב"תשע קיץ

 025, 502250סמל שאלון 

 , משה חוטר, אמנון אפשטייןהפתרון נכתב על ידי 

 זיוה הוכמן ונעם טובול

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 .א יציבהעליית אוויר זקוקה לאטמוספירה ל -לא נכון( 5

 .גשם=נימבוס . ערימה = קומולו. זו ההגדרה של קומולונימבוס -נכון( 6

 .גובה ענני הצירוס לא מאפשר ירידת שלגים–לא נכון ( 7

 

 : 4' שאלה מס. 4

 . א

 סוג סלע שם הסלע

 סלע משקע ימי קרטון

 סלע גרגרי  אבן חול

 סלע משקע יבשתי  חרסית

 סלע פרץ בזלת

 סלע מותמר (שיסט)צפחה 

 

 : תכונות סלע . ב

 .שחור, חסר גבישים  -בזלת

 .מורכב ממאובנים חד תאים,רך  -קרטון

 .צבעונית, רוב הסלע בנוי מהמינרל קוורץ -אבן חול

 .נאטם במגע עם מים,סלע רך -חרסית

 

 :שימושי האדם  . ג

 .בנוי מחלקיקים גדולים ואוורירי -משמש כמצע לצמחים -טוף

 .חזקסלע חלק ו ,מצבות, מטבחים,בנייה איכותית  –שיש 

 

 : 0' שאלה מס .0

הגורם להיפרדות היבשות הוא התפתחות הרכסים המרכז אוקייניים כתוצאה מעליית זרמי  . א

 .קונווקציה  שהעלו מגמה אל בין שני חלקי הרכס

 . ב

 סיבה להיווצרות האזור

 .מפגש בים לוח הודי ללוח אירו אסייתי הרי ההימליה

 חמות  נקודות איי הוואי

 .שברי חילוף חלק מהשבר הסורי אפריקאי .בקעת הירדן

 

 

 

 

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

 . ג

 סיבה התקרבות/התרחקות זוגות

 .משני צידי רכס מרכז אוקייני התרחקות דרום אמריקה–אפריקה 

 מפגש לוחות התקרבות איראן-ערב הסעודית 

 .משני צידי רכס מרכז אוקייני התרחקות טיקהקאנטאר-אוסטרליה 

 

 : 2' שאלה מס. 6

 . חצי האי ערב-.אזור בו ההיצע אינו עונה על הביקוש . א

מצד שני אזור מיושב עקב פיתוח מקורות . מחסור במי תהום+מדבר בקו המדבריות העולמי –סיבה 

 .הנפט

 .צפון הודו ובנגלדש-אזור שבו יורדים מספיק גשמים ויש בו מחסור במים זמינים . ב

 . ר בתשתיות מיםריבוי באוכלוסייה ומחסו-סיבות אנושיות

 .קושי בסילוק הבוצה המלוחה-.נזק לסביבה מהתפלת מים . ג

 

 : 2' שאלה מס. 7

 : שתי הקבוצות .א

 .תגרעיני אנרגיה,גז, פחם, נפט-מתכלים

 .גאוטרמי,רוח ,שמש  , מים,ביומסה ופסולת : בלתי מתכלים

 

 .הוזלת טכנולוגיית הניצול של אנרגיית השמש-הסיבה. שמש  -מקור אחד שצפוי הגידול . ב

 .אזילת המשאב תוך שלושים שנה–הסיבה . נפט -מקור שצפוי הצמצום בשימוש

 

 :שני קשיים . ג

 .אותן מדינות מעדיפות את הפיתוח התעשייתי על מניעת זיהום. זמינות מקורות אנרגיה מזהמים( 1

 .מחסור בידע ובטכנולוגיות מתאימות( 2
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