
הקנייה ותרגול

רוית נשר קזאז



.כל קווי האורך שווים באורכם.  1

מעלות180קווי האורך מסומנים במעלות ומספרם מאפס עד . 4

.מעלות מזרח180ומאפס עד , מערב

הוא  מחלק את כדור הארץ' קו גריניץמכונה , קו אורך אפס. 3
.                     חצי הכדור המערבי וחצי הכדור המזרחי–לשני חלקים שווים 

הם נמתחים מן הקוטב הצפוני אל  . 2
.הקוטב הדרומי



על איזה קו אורך  , מצא
?שוכנות הנקודות הבאות

בדוק את תשובותיך



.מערב

.מערב

.מערב

.מערב

.מערב

.מערב

.מזרח

.'קו גריניץ

חזרה למצגת



.קווי הרוחב הם מעגליים ומקבילים זה לזה. 1

קווי הרוחב הולכים ומתקצרים ככל                                 . 2
.מתקרבים לקטביםשהם 

הוא מחלק את כדור הארץ לשני  ,קו המשווהקו רוחב אפס מכונה . 3
.חצי הכדור הצפוני וחצי הכדור הדרומי, חלקים שווים

,  מעלות צפון90קווי הרוחב מסומנים במעלות ומספרם מאפס עד .4
.מעלות דרום90ומאפס עד 



על איזה קו רוחב, מצא
?שוכנות הנקודות הבאות



.צפון

.צפון

.צפון

.דרום

.דרום

.דרום

.קו המשווה



צירוף של קווי הרוחב עם קווי האורך יוצר את 
רשת המעלות



בעזרת רשת המעלות ניתן למצוא ולציין בקלות כל 
.מקום על פני כדור הארץ

!!!יש לזכור 
עלינו להקפיד לציין לא רק את מספר קו הרוחב אלא  

.צפון או דרום–המשווה גם את מיקומו ביחס לקו 

עלינו לציין את מספרו ואת מיקומו  , קו האורךכך גם לגבי 
.מזרח או מערב–' גריניץביחס לקו 

(קו אורך, קו רוחב-ציין )מהו המיקום הגיאוגרפי , מצא
?של הנקודות הבאות



רשת המעלות 
על הגלובוס
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אמריקה

הדרומית

אמריקה

הצפונית

אסיה

אירופה

אוסטרליה

אנטרקטיקה

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



                                                                                               

 ?דרום      קו הרוחבאילו יבשות חוצה בדרכו  .1

 ?צפון      קן הרוחבאילו יבשות חוצה בדרכו  .2

 ?מזרח ,      צפון איזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי       .3

 ,     ?דרוםאיזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי        .4

 ?מערב,       צפוןאיזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי        .5

 ?מזרח,        דרוםאיזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי       .6

 ?וקו המשווה קו גריניץ'היכן נפגשים  .7

 ?    מערב       קו האורךאיזה אוקיינו  שוכן לאורכו של  .8

 ?          מערב        קו האורךאיזה אוקיינו  שוכן לאורכו של  .9

 ?      מזרח,       דרוםאיזה אוקיינו  נמצא במיקום הגיאוגרפי        .01

:ברשת המעלות  וענה על השאלות הבאותהעזר" כדור הארץ פי ית"פתח את האטל  במפת 



?אילו יבשות חוצה בדרכו קו הרוחב        דרום

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



?אילו יבשות חוצה בדרכו קו הרוחב        צפון

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



?מעלות מזרח80, מעלות צפון40איזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי 

'?קו גריניץ, מעלות דרום80איזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי 

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



?מעלות מערב140, מעלות צפון60איזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי 

?מעלות מזרח140, מעלות דרום20איזו יבשת נמצאת במיקום הגיאוגרפי 

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



?וקו המשווה' היכן נפגשים קו גריניץ

?מעלות מערב  40איזה אוקיינו  שוכן לאורכו של קו האורך 

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני



?מעלות מזרח100, מעלות דרום20איזה אוקיינו  נמצא במיקום הגיאוגרפי 

?מעלות מערב  160איזה אוקיינו  שוכן לאורכו של קו האורך 

אפריקה

אוקיינוס הקרח הצפוני


