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 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי
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 תשובות!עם  –והפקת חשמל אנרגיה  –מבחן במדעים לכיתה ו' 

. היעזרו במחסן פיין את האירוע המתואריכול לא אנרגיה גסויזה כתבו אחלק א': 

 המילים.

 _____.____________  תפוזים "תלויים" על ענפי העץ ▪

 מי נחל הזורמים בעוצמה גבוהה ________________. ▪

 ת הסלון __________________.נורה המאירה א ▪

 רעש רעם חזק _____________________. ▪

 __________.ידי קרינת השמש _______ על סנוור ▪

)חום(, אנרגית קול, אנרגית תנועה, ה תרמית אנרגית גובה, אנרגי :סן מיליםמח

 ת אור. רגיאנרגיה כימית, אנרגית תנועה, אנ

 

 חלק ב': כתבו ליד כל מקור אנרגיה האם הוא מקור אנרגיה מתכלה/מתחדש:

 .______________________ -אנרגיה כימית שבגז הבישול  ▪

 ______________________. - נרגית תנועה של מיםא ▪

 ______________________. -ם אנרגיה שיש לפח ▪

 ________._________ -אנרגיה שיש למוצרי נפט  ▪

 _________________. -אנרגית תנועה של רוח  ▪

 ________________. -אנרגיה של קרינת השמש  ▪
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 שובה הנכונה:תה תאהקיפו  –חלק ג' 

 

 איזו מערכת אינה זקוקה לקלט של אנרגיה חשמלית? .1

 טלוויזיה .א

 מכונת כביסה .ב

 עט כדורי .ג

 מזגן .ד

 

 אנרגיית תנועה?איזה מהגופים הבאים יש ל .2

 מחשב מונח על שולחן .א

 רכבת נוסעת .ב

 עט מונח על מחברת .ג

 עצור""לפני תמרור מכונית עומדת  .ד

 

 ו מבין המערכות הטכנולוגיות הבאות נדרש גם קלט חומרים?זבאי .3

 קורקינט .א

 מעבד מזון .ב

 רדיו .ג

 טלוויזיה .ד
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 רוח?, לחומרי הדלק ולמה משותף לשמש .4

 קורות אנרגיה.כולם מ .א

 כולם מקורות אנרגיה מתכלים. .ב

 כולם מקורות אנרגיה זולים. .ג

 כולם מקורות אנרגיה ירוקים.  .ד

 על השאלה הבאה:ענו  –חלק ד' 

, הידועה במודעות הגדולה שלה לשימוש באופניים רמת הזיהום שנמדדת בהולנד

מדינות נמוכה באופן משמעותי מרמת הזיהום ב  ,כלי תחבורה אחריםקום בבמ

 אחרות. 

 הציעו הסבר לכך:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________._____________________ 

 דינות אחרות:הציעו שתי דרכים לצמצום זיהום האוויר גם במ

 ._____________________________________________________: 1דרך 

 ._____________________________________________________: 2דרך 

 ��בהצלחה 

 תשובות בעמוד הבא                                          
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 תשובות!–והפקת חשמל אנרגיה  –מבחן במדעים לכיתה ו' 

. היעזרו במחסן פיין את האירוע המתואריכול לא אנרגיה גסויזה כתבו אחלק א': 

 המילים.

 _____._______אנרגית גובה_____  תפוזים "תלויים" על ענפי העץ ▪

 ____________.אנרגית תנועהמי נחל הזורמים בעוצמה גבוהה ____ ▪

 _____________.אנרגית אורת הסלון _____נורה המאירה א ▪

 ______________.אנרגית קולרעש רעם חזק _______ ▪

 __________._אנרגית אורידי קרינת השמש ______ על סנוור ▪

)חום(, אנרגית קול, אנרגית תנועה, ה תרמית אנרגית גובה, אנרגי :סן מיליםמח

 ת אור. רגיאנרגיה כימית, אנרגית תנועה, אנ

 

 חלק ב': כתבו ליד כל מקור אנרגיה האם הוא מקור אנרגיה מתכלה/מתחדש:

 .______________מתכלהקור מ________ -אנרגיה כימית שבגז הבישול  ▪

 _____________.מתחדשמקור _________ - נרגית תנועה של מיםא ▪

 ____________.מתכלהור מק__________ -ם אנרגיה שיש לפח ▪

 ________.___מתכלהמקור ______ -אנרגיה שיש למוצרי נפט  ▪

 __________.מתחדשמקור _______ -אנרגית תנועה של רוח  ▪

 ___________.מתחדשמקור _____ -אנרגיה של קרינת השמש  ▪
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 שובה הנכונה:תה תאהקיפו  –חלק ג' 

 

 איזו מערכת אינה זקוקה לקלט של אנרגיה חשמלית? .1

 טלוויזיה .א

 מכונת כביסה .ב

 ט כדוריע .ג

 מזגן .ד

 

 אנרגיית תנועה?לאיזה מהגופים הבאים יש  .2

 מחשב מונח על שולחן .א

 רכבת נוסעת .ב

 ט מונח על מחברתע .ג

 עצור""לפני תמרור מכונית עומדת  .ד

 

 ו מבין המערכות הטכנולוגיות הבאות נדרש גם קלט חומרים?זבאי .3

 קורקינט .א

 מעבד מזון .ב

 דיור .ג

 טלוויזיה .ד
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 רוח?, לחומרי הדלק ולמה משותף לשמש .4

 קורות אנרגיה.כולם מ .א

 כולם מקורות אנרגיה מתכלים. .ב

 ולם מקורות אנרגיה זולים.כ .ג

 כולם מקורות אנרגיה ירוקים.  .ד

 

 על השאלה הבאה:ענו  –לק ד' ח

, הידועה במודעות הגדולה שלה לשימוש באופניים רמת הזיהום שנמדדת בהולנד

מדינות נמוכה באופן משמעותי מרמת הזיהום ב  ,כלי תחבורה אחריםקום בבמ

 אחרות. 

 הציעו הסבר לכך:

 מתכלים ומזהמים, השימוש באופניים אינו מצריך שימוש במקורות אנרגי____

 ולכן רמת הזיהום נמוכה יותר. ,כגון נפט

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________._____________________ 

 דינות אחרות:הציעו שתי דרכים לצמצום זיהום האוויר גם במ

  שימוש באופניים במקום בכלי תחבורה אחרים._____: 1דרך 

 . שימוש במקורות טבעיים/להפחית את צריכת החשמללנסות : 2דרך 

  ��בהצלחה 
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