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 __________________:  שם התלמיד

 
 )131 'עמ (-  1 פעילות

 

 התפלגות המים בכדור הארץ .י

 
 ...נקודות למחשבה

 
השלימו במחברותיכ� את . בפרק הראשו� למדנו כי מרבית שטחו של כדור האר	 מכוסה במי�

 ____________________  א� שני שלישי� משטחו של כדור האר	 מכוסה במי� אז: המשפט

___________________________________________________________________ 

 : מהל� הפעילות

 .העלאת השערות .1

התמונות מציגות את הצורות . התבוננו בתמונות המופיעות בעמוד השער של פרק זה .א

 .השונות של הופעת המי� בטבע

מס! ) באחוזי�( שלו התאימו לכל מופע מי� בטבע את ההשערה שלכ� לגבי החלק היחסי

 . השתמשו רק באחוזי� המופיעי� בטור הצדדי. כל המי� בכדור האר	

סכמו את השערותיכ� בטבלה במחברת ולאחר הדיו� בכיתה השלימו את הטור השמאלי  .ב

 . בטבלה

 

 

 

 

 

 



כה

 .מעיו� בגרפי�) לפחות(נסו להסיק שלוש מסקנות  .א

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 .לגבי כל משפט רשמו א� הוא נכו� או שגוי. סמנו את התשובה המתאימה .ב

 

 ".מתוקי�" ה� מי� 2.7% מלוחי� ורק  מהמי� בכדור האר	 ה� מי�97.3% .1

 לא נכו�   נכו�   

 

קטנה מזו שבכל ) ברד ואדי מי�, שלג, גש�: כגו�(כמות המי� המצויה באטמוספרה  .2

 .הנהרות בכדור האר	

 לא נכו�   נכו�   

 

בכדור האר	 נמצאת " מתוקי�"הקטנה ביותר מס! כל המי� ה" מתוקי�"כמות המי� ה .3

 .בקרחוני�

 לא נכו�   �נכו   

 

 ".מלוחי�"רוב המי� בכדור האר	 מצויי� באוקיינוסי� כמי�  .4

 לא נכו� נכו�  

 

בטור השמאלי של הטבלה שבעמוד , כתבו את נתוני ההתפלגות המבוססי� על ידע מדעי .ג

 . הקוד�

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

 ? 1הא� הנתוני� המופיעי� בגרפי� מתאימי� להשערות שאות� העלית� בפעילות 

 ______________________________________________ .כתבו מה דומה ומה השונה

  _________________________________________________________________ 

 ? מדוע לדעתכ� יש צור! בשני גרפי� שוני� כדי לתאר את התפלגות המי� בכדור האר	 .ד

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________



כו

 ? נתוני� לגבי היצורי� החיי�2מדוע לדעתכ� לא מופיעי� בגר+  .ה

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

כתבו את .  כל אחת מצורות ההופעה השונות של המי� בטבענסו לשער מהו החלק היחסי של .ו

צורת ההופעה של המי� בטבע מתחת למספר המייצג את החלק היחסי שלה מכל המי� 

 . בטבע

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 

היכנסו לפעילויות . המופיע למעלה" כוכב הלכת הכחול"היכנסו לאתר האינטרנט של היחידה 

 /http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/blueplanet  .לתלמיד

 ". Excel ,פעילויות ב"לחצו על 

 
 ".כוכב הלכת וודומניה"עשו את הפעילות 

 .התפלגות המי� על פני כדור האר	 וכמות המי� הזמיני�: נושאי הפעילות 

 :בפעילות עליכ� לעשות את המשימות הבאות

 .לשער מהי התפלגות ס! כל המי� בכדור האר	•

 .בכדור האר	" המי� המלוחי�"ו" מתוקי�מי� ה"לחשב את ס! כל ה•

 . לבטא בגרפי� את התפלגות ס! כל המי� על פני כדור האר	•

 .לחשב את כמות המי� הזמיני� לאד� ולבטא זאת בגר+•



כז

 2פעילות 

 

 ?מה ה� מי� זמיני�

רשמו בטבלה ליד כל מקור מי� סיבה אחת שבזכותה אפשר להשתמש במימיו כמי� זמיני�  .1

 .ללה אי אפשר להשתמש במקור המי�וסיבה אחת שבג

 ? מה� לדעתכ� מי� זמיני�, בעקבות הפעילות .2

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 



כח

 

בצורות השונות (, לפניכ� טבלה המתארת את כמות המי� המצויה במופעי המי� השוני� .3

 .בכדור האר	) שהמי� מופיעי� בה�

זמיני� , "מלוחי�"או " מתוקי�"ו סמנו ליד כל אחד ממופעי המי� בכדור האר	 א� המי� ב 

 ).ראו דוגמה(או לא זמיני� לאד� 

 

 

 

 .רשמו שלוש מסקנות לפחות הנובעות מהנתוני� בטבלה

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 


