קבוצה יקרה,
בפינה זו נלמד לפתוח אטלס ולהתמצא במפות שונות.
מכיוון שאנו לומדים עתה על 'המדבר' ,נתמקד במיוחד בזיהוי המדבריות השונים
על ידי צבעם המיוחד.
שימו לב ,על מנת לענות על המשימות בפינה זו לכל תלמיד צריך להיות אטלס (לבתי הספר
היסודיים וחטיבת הביניים פרופ' משה ברור).

בהצלחה!!!

 .1הנוף והמפה
עיינו בשתי התמונות (למעלה) שבעמוד .7
בתמונה הראשונה אנו רואים תמונת נוף ואילו התמונה השנייה היא המפה של אותו הנוף.
א .איזו תמונה צילמו מלמעלה? __________________________
ב .איזו תמונה צילמו מהר גבוה? __________________________
ג .ציירו את מפת הכיתה שלכם:

 .2מדבריות ארץ ישראל
א .עיינו במפת "אזורים גיאוגרפיים" שבעמוד .91
אילו אזורים בארץ הם מדבריים?
__________________________________________________________________________
באילו צבעים הם מסומנים בהירים או כהים? __________________________________.
ב .עיינו ב"מפת קרקעות" שבעמוד .91
באיזה צבעים מסומנים השטחים המדבריים של ארץ ישראל? _______________________________
היעזרו במקרא שבצד שמאל למעלה וכיתבו איזה סוג קרקעות קיים במקומות אלו?
__________________________________________________________________________
 .3עיין במפת ישראל וירדן שבעמודים .8-9
א .מצאו שלושה מדבריות באזור ים המלח ודרומה:
הידעת?
___________________________________________________________________
ישנן מפות הסוקרות את

ב .מצאו לפחות שלושה נחלים במדבר יהודה:
מספר ימי הגשם
___________________________________________________________________
באזורים השונים!
ג .באיזה מדבר נמצאים המכתש הגדול ומכתש רמון? _______________________________
ד .איזה מדבר נמצא בתחומה של מצרים? ______________________________________

 .4אקלים המדבר –
א .עיינו במפה" -משקעים-מספר ממוצע של ימי גשם" שבעמוד .02
כמה ימי גשם בממוצע יש באזורי המדבר של ארץ ישראל? ___________________________.
לפי "מפת משקעים -ממוצע רב שנתי" ,כמה משקעים יורדים בשנה באזור המדברי של ארץ ישראל? (ים
המלח ודרומה?) _____________________________________________________
ב.עיינו במפות "ישראל  -אקלים" שבעמוד  09-00וכתבו:
מהי הטמפרטורה הממוצעת בחודש הכי חם באזור מדבר יהודה?_________________
מהי הטמפרטורה הממוצעת בחודש הכי חם באזור הנגב?______________________

מהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדת בחודש הכי קר בשנה באזור מדבר יהודה ?________
מהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדת בחודש הכי קר בשנה באזור הנגב ?_____________
היכן בארץ ישראל הוא המקום הכי חם במהלך השנה? מהי הטמפרטורה הממוצעת שמצוינת במפה לאזור
זה? (מפת "טמפרטורה שנתית ממוצעת)___________________________________
 לפי כל הנתונים שאספתם מהמפות ,נסו לכתוב סיכום קצר בדף ניפרד ,על התנאים הפיזיים
במדבריות של ארץ ישראל .הכניסו בסיכום ,מהן הבעיות והקשיים שאדם שגר במדבר יכול
להיתקל בהם.

 שאלות כלליות על מפת ישראל וירדן שבעמודים :8-1
א.

באיזה צבע מסומן מישור החוף?__________________________.

ב.

באיזה צבע מסומן הירדן? __________________________.

ג.

באיזה צבע מסומנים הימים? __________________________.

ד.

באיזה צבע מסומן מדבר סיני? __________________________.

ה.

באיזה צבע מסומן האזור של באר שבע? __________________________.

ו.

באילו צבעים מסומן אזור הרי יהודה? __________________________.

ז.

על איזה צבע יושבת העיר דימונה? __________________________.

ח.

איזו עיר מבין הערים הבאות יושבת בשפלה?
 .9אשקלון

 .0חיפה  .3מטולה

ט.

האם אפשר לומר שירדן היא ארץ מדברית? _______ מדוע?
___________________________________________________

י.

מהי העיר הגדולה ביותר שאתם רואים במפת ירדן? ___________________

