
 

 
 

  קיץ 2020ח' ___כיתה שם התלמיד/ה ____________________

 

 גיאוגרפיה - עבודת מעבר סיום כיתה ח' שנת תש"פ
 חומר עזר ספר הלימוד: אדם וסביבה בעידן הגלובלי

 
 1. לפניך מפת עולם אילמת – ענו על השאלות הבאות :

 

 
 

 יבשת אסיה היא הספרה ________1.

 .יבשת אפריקה היא הספרה ________2.

 יבשת אירופה היא הספרה______3.

 יבשת אמריקה הצפונית היא הספרה ________4.

 יבשת אוסטרליה היא הספרה _________5.

  יבשת אמריקה הדרומית היא הספרה ________6.

 האות ג' מציינת את האוקיאנוס _________7.

 .האות ב' מציינת את האוקיינוס _________8.

 האות ד' מציינת את האוקיינוס __________9.

 האוקיינוס האטלנטי נמצא בין יבשות ___________________ ליבשת _________10.

 האוקיינוס השקט נמצא בין יבשות _________________ ליבשת ____________..11.

 .ישראל נמצאת ביבשת _________________.12.



 

 

 
  רוחות השמיים – ציינו את כיווני החצים בהתאם לרוחות השמיים

 

 
  

  רשת הקורדינטות - ענו עבור כל היגד האם נכון/  לא נכון
 
 נכון / לא נכון היגד מס'

  קווי האורך הם באותו אורך1.

  קו הרוחב 0 נקרא קו גריניץ2.

 ככל שפונים מזרחה על פני הכדור יש להוסיף שעות בשעון3.
 

 

  קווי הרוחב מייצגים אזורי אקלים בעולם4.

  ישראל נמצאת בחצי כדור צפוני5.

  קו המשווה הוא: קו המחלק את כדור הארץ לשני חלקים6.
 שווים: מזרחי ומערבי

 

  קווי האורך מייצגים אזורי זמן7.

 
 

  



 

 תפרוסת אוכלוסייה על פני כדור הארץ
 התבוננו  במפה שלפניכם  וענו על השאלות שלאחריה (24 נק'):

 

 סמנו בעיגול על המפה     3 אזורים צפופי- אוכלוסין, ורשמו אותם : א.

.1 ___________________.3  __________________ .2  _________________ 

 

  סמנו במרקר  3 אזורים דלילי אוכלוסין, ורשמו אותם ב.

_________________ .3  ___________________  .2  _________________   .1 

 

  ג. בחר/י באחד האזורים מסעיף ב', והסבר/י מדוע אזור זה דליל באוכלוסייה.

 בתשובתך התייחס/י לגורמים הטבעיים (סוג האקלים, תנאי השטח) ולקשיי ההתיישבות
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 3. תהליכי גלובליזציה ורמת פיתוח

 

 מדינה בעלת אמצעים טכנולוגיים, כלכליים, רמת חיים והשכלה גבוהה היא :1.

 ג. מדינה תת מפותחת א.      מדינה מפותחת

 ד. אין סיווג מוסכם לקבוצות מדינות ב.      מדינה פחות מפותחת

 

 מהם תהליכי ה"גלובליזציה"?2.
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 הסבירו מה הכוונה  בצמד המילים כפר - גלובלי ?3.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 הסבירו והביאו דוגמא  כיצד הכפר הגלובלי משפיע על הנוף הטבעי.4.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
  מה היא חברה רב לאומית?5.

                                  א.        חברה בעלת מספר מוקדים כלכליים ביבשת.

                                  ב.        חברה בעלת מספר מוקדים כלכליים במדינה.

                                  ג.        חברה אשר מפעליה נמצאים בסין.

                                  ד.       חברה הפועלת ביותר ממדינה אחת.

 

   



 

 

 

 עפ"י הנתונים בגרף , אילו מאפיינים כלכליים ניתן להסיק  לגבי רמת הפיתוח6.

 והפעילות התעסוקתית  בנורווגיה ?

  

 א.         מדינה מתפתחת , בה תעשייה עתירת עבודה המאופיינת בעבודות ייצור והרכבה.

 ב.         מדינה מתפתחת , בה תעשייה עתירת ידע המאופיינת ברמה טכנולוגית נמוכה.

 ג.          מדינה מפותחת , המאופיינת בכוח עבודה משכיל ומיומן, בעל רמת השכלה גבוהה

 ד.         מדינה מפותחת , המאופיינת בתעשיית טקסטיל, ריהוט ורמת השכלה נמוכה של תושביה

. 

 איקאה פותחת סניף שלישי בחיפה7.

 "ענקית הרהיטים השוודית איקאה ממשיכה להרחיב את עסקיה בישראל והפעם היא
 מגיעה לצפון הארץ. לעיתון "נדל"ן היום" נודע כי חברת "בריטיש ישראל", שבבעלותו
 של ליאו נואי ובניהולו של עמיר בירם, החלה בימים אלו לבחון מתחמים באזור חיפה

 לצורך הקמת סניף שלישי לרשת איקאה".
 

 ציין,  והסבר  2 מאפיינים של גלובלזיציה העולים מקטע המקור?
 מאפיין 1

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 מאפיין 2

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 התבונן/י בנתונים שבטבלה הבאה וענה/י על השאלות הבאות: (20 נק')8.

 מדינה ב' מדינה א' מדדי פיתוח

 154 688  רמת מינוע

 4.9 1.8 מספר ילדים ממוצע לאישה

 24.2 3.7 שיעור תמותת תינוקות (ל-1000 לידות חי)

 62 80 תוחלת חיים

 10.4 15 מספר שנות הלימוד הממוצעות הצפויות לתלמיד

 66 97 נגישות למי שתייה נקיים (באחוזים)

 12.2 36 מספר רופאים לכל 10,000 תושבים

 א. הבא/י שלוש הוכחות מהטבלה מי מבין שתי המדינות נחשבת מדינה פחות מפותחת.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ב. בחר/י מתוך הטבלה שני מדדים אשר משפיעים על שיעור הילודה  נמקו את בחירתכם.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 בהצלחה וקיץ נעים - צוות גיאוגרפיה

 

 


