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 והסבריםמושגים  –סיכום בגיאוגרפיה לכיתה ה' 

לא מדויקות )כי לא היו ושנה. מפות פשוטות  500 -מפות מלפני כ  - מפות עתיקות

 אמצעי מדידה משוכללים(. עדייןקיימים 

 אדם שמכין מפות.  - קרטוגרף

בתקופה זו הומצאו כלי שיט ומכשירי מדידה שונים   - תקופת הגילויים וההמצאות

         ברביםהיה אפשר להדפיס ולהפיץ אותן  וחלו שינויים רבים בעולם המפות.

 המפות היו מדויקות יותר.ו

 שלבים בהכנת מפה:

 ידע בעזרת תצלומי אוויר.מ אוספים  .1

 מפענחים את תצלומי האוויר. .2

 מסמנים את פרטי הנוף במפה. .3

 מעצבים את המפה. .4

 מפרסמים את המפה. .5

 שימושי המפה

. לפי המפה אפשר לדעת איפה מיקומיםלדעת משתמשים במפות כדי  .1

 המדינה נמצאת, באיזה יבשת, ליד איזה ים.

 שונים.בנושאים  מידעלהפיק משתמשים במפות כדי  .2

 .כדי לנווטמשתמשים במפות  .3
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 הגלובוס

 .דגם של כדור הארץ, עליו מוצגת מפת העולם 

 .מדגים את צורת הכדור של כדור הארץ 

 .מדגים את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו 

 אוקיינוסים.למדגים את החלוקה של כדור הארץ ליבשות ו 

 

 היבשות

 אסיה. .1

 אירופה. .2

 אפריקה. .3

 אמריקה הצפונית. .4

 אמריקה הדרומית. .5

 אוסטרליה. .6

 .אנטרקטיקה .7

 

 האוקיינוסים

 האוקיינוס השקט. .1

 האוקיינוס האטלנטי. .2

 האוקיינוס ההודי. .3

 אוקיינוס הקרח הצפוני. .4

 אוקיינוס הקרח הדרומי. .5
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 שטח יבשה קטן, המוקף מים מכל צדדיו.  - אי

 שטח יבשה המוקף מים ומחובר ליבשת רק בצד אחד. - חצי אי

 חלק בלתי נפרד מהאוקיינוס, חלק קטן יותר. - ים

 

 ההבדלים בן מפה לגלובוס:

 מפה של העולם כולו, אין מספיק מקום לסמן כל מקום.מראה הגלובוס  .1

 לראות בבת אחת את כל כדור הארץ.אפשר אי  .2

 לא נוח לשאת את הגלובוס ממקום למקום. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 
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