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 "חובקים עולם"  דגם בחןמ

 שנות לימוד 9-10

 

 

 

  ת,ריוסומואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית רנו א

 כת כולה נקראת להיערך להצלחתה.ערהמש

 

 

 

 

 

 

 

: ______________________________פרטי + משפחהשם   

______________________________           תעודת זהות:   

______________________________    שם מרכז ההשכלה:  

______________________________        תאריך הבחינה:   

______________________________                        ציון:   
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 הוראות לנבחן 

 

 שעתיים :משך הבחינה

 

 הרכב הציון:

 נקודות 70                                                                                                    ציון בחינה

נקודות   30                                                                                            הערכת עבודות 
__________________________________________________________ 

 נקודות   100                                                                                                         סה"כ
 

 מבנה הבחינה:

 במבחן ארבעה פרקים 

 נקודות  20                                                                  מיומנויות מפה    -ראשון   פרק

 1-12מהשאלות  10ענה על 

 נקודות 14                                        אתר מורשת עולמי -פלאי עולם    -שני       פרק

 13-14ענה על שאלות 

 נקודות 18                                          אנשים ותרבויות מסביב לעולם  -פרק שלישי 

 15-17ענה על שאלות 

 נקודות 18                                                                   קרנבלים בעולם  -רביעי    פרק

  18-20ענה על שאלות 

 

 : חומר עזר לשימוש בבחינה

 אחד לבחירה מהרשימה הבאה: ואטלסמחברת, תוכנית הלימודים 

 אטלס אוניברסיטאי חדש ברוור (1

 אטלס כרטא/שחר (2

 כרטא -אטלס אוניברסאלי/שחר (3

 

 הוראות מיוחדות:

 את ההוראות לפני שתענה בעיון קרא 

 ענה על השאלות בטופס הבחינה וכתוב בכתב ברור

 ההנחיות במבחן ניתנו בלשון זכר, אך הן מכוונות לשני המינים
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 פרק ראשון
 נקודות( 20) מיומנויות מפה

 

 1-12מהשאלות  10 ענה על

 נקודות לכל שאלה 2

 

 : פיסית וכלכלית חצי האי האיברי פתח את מפת 

  פיסית  חצי האי האיבריעל פי מפת   6-1השלם את הפרטים בשאלות 

 

 לא נכון: \סמן נכון .1

 נכון/לא נכוןחצי האי האיברי נמצאת בצפון השוכנת על חוף הים  ליסבוניההעיר 

 נמצאתליסבוניה , השלם את המשפט: "לא נכוןהתשובה היא: "במידה ו

___________ 

 

 _______________מה גובהם? – הפירנאיםנמצאים הרי בצפון האי האיברי   .2

 

 _________________________הוא: __ ספרדהצבע השולט ב:  א. השלם.  3

 ______________________ב. רוב שטחה של אוסטרליה נמצא בגובה                    

 

 _______________ בחצי האי האיברי  המצויים  נהרותאחד מהרשום שם של  .4

 

  _________________ ות השוכנות באי האיברי  מדינה שמותרשום  .5

מזרח של חצי האי האיברי הנמצא בצד אוקיינוס  הים/ה את שמו של  רשום     

____________________________  ____ 

 

 _______________________פרט לליסבוניה( של עיר גדולה נוספת ) םש רשום. 6

 _________________________מבחינת אוכלוסייה של עיר זו את גודלה  רשום    
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  .כלכלית האיבריחצי האי מפה  על פי 9-7את הפרטים בשאלות  השלם

 

 סמן את התשובה הנכונה. 7

  לא / כן                        ? ברזלבחצי האי האיברי האם יש 

 

 בכמויות גדולות.  פחםבחצי האי האיברי  .8

הפחם? רוב נמצא  בחצי האיהיכן      

__________________________________________________________

________________________________________   __________________ 

 

  באוסטרליה  ים בולט יםחקלאי יםגידולשני שם של מצא ורשום  -התבונן במפה .9

__________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

פיסית,  ומפה  -חצי האי האיברי כלכלה,  -חצי האי האיברי התבוננו במפות:  . 10

 (של אירופהאקלימית קטנה )

קיף את מדריד, מיושב שמרכז חצי האי האיברי , המעגל המהצג הסבר אחד לכך 

 .בדלילות

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  .מדריד וברסלונה: בחצי האי האיברי הןשתי הערים הגדולות ביותר  .11

 .ברסלונהאפשרית שעזרה להתפתחות העיר אחת הצג סיבה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 בות מדוע חשוב לדעת להשתמש במפות.סי שתי . הצג 12

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c 1 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c  

 ספינה עתיקה של המלך ח'ופו

 של גיזהפירמידה 

 פרק שני

 נקודות( 14) אתר מורשת עולמית

 

 13-14ענה על שאלות  

 

 נקודות( 5)                                                               הגדר מהו אתר מורשת עולמית?  .13

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

הוכרז  האתר. הפירמידה הגדולה של גיזה, במצרייםת בתמונות שלפניך מוצג .14

 .1979בשנת  כאתר מורשת עולמית

 נקודות( 4)                                     א. ציין לאיזה סוג של אתר מורשת הוא משתייך? 

__________________________________________________________ 

מורשת   כאתר הפירמידהשתרם לבחירתה של (  סיבה קריטריון /מדד )ב. מהו ה

   נקודות( 5)                                   עולמית. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                         
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 פרק שלישי
 נקודות( 18) אנשים ותרבויות מסביב לעולם

 

 15-17ענה על השאלות 

 

                                  וענה על שני הסעיפים. , ד' -א' מהמושגים שניים בחר  .51

 

 מושגים:ה

 נקודות( 2)                         אתנוצנטריות א.

.הסבר ____________________________________________________ 1    

__________________________________________________________ 

.דוגמא ___________________________________________________ 2 

__________________________________________________________ 

 

 נקודות( 2)                    גלובליזציה ב.

_______________________ .הסבר_____________________________1

__________________________________________________________ 

.דוגמא ___________________________________________________ 2 

__________________________________________________________ 

 

 נקודות( 2)                           האחדה תרבותית. ג

_____________________________________________________.הסבר1

__________________________________________________________ 

____________________________________________________.דוגמא2

__________________________________________________________ 

 

 נקודות( 2)                              עולמקומיות ד.

_____________________________________________________.הסבר1

__________________________________________________________  

____________________________________________________.דוגמא2

__________________________________________________________ 
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http://rotter.name/User_files/keshet/519 1 

. תרבות היא אוסף של מרכיבים המועברים באמצעות פעילות חברתית בין 16

 אנשים. היא נלמדת ומשפיעה על התנהגות אנשים בחברה ועוברת מדור לדור. 

                         נקודות( 4)                              דוגמאות למרכיבים מתרבות שאתה מכיר  שתי כתוב     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 שלאחריהן. ג' -'  פים  אוענה על סעי בתמונות שלפנייך התבונן. 71
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http://www.galim.org.il/pools/files/Gali 1 

http://cafe.themarker.com/media/t/222/44 1 
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                                                         -הקף את התשובה הנכונה .א

                                                         נקודות( 2)           כפרי/ עירוני      מתארות התמונות?איזה אורח חיים         

      

 .בתמונותהנראים אפייני התרבות ורמת הפיתוח מ דוגמאות של 3רשום בטבלה . ב

  נקודות( 4)                                                                                                                  

                                                                                                        

 

 

 להשתנות? ים לדעתך עשויאילו דברים  שנה  20. אם נבוא לבקר באחד מהכפרים בעוד ג

                                                                                        נקודות( 4)                 שינויים שניציין    

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 דוגמא מהתמונות מאפיין תרבות ורמת פיתוח

  לבוש .1

  תעסוקה ופעילות חברתית .2

  מגורים .3

  טכנולוגיה .4
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http://www.masa.co.il/MASA/_fck_uploads/ 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co 1 

 פרק רביעי
 נקודות( 18) קרנבלים מסביב לעולם

 

 .20-18השאלות  כלענה על 

 

 נקודות( 4)       .בהן מאפיינים של קרנבל  שניתן לראות שניהתבונן בתמונות ורשום  .18

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 הם  קרנבלים מושכים אליהם תיירים רבים הבאים לראות ולהשתתף בהם, ובכך  . 19

 משפיעים על המקום.   

 של התיירות המגיעה למדינות בהם יש קרנבלים.                                                                  אחת  השפעה חיוביתתאר  א.  

 נקודות( 3)                                                                                                                     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 אחת של התיירות המגיעה למדינה בה יש קרנבלים.  השפעה שליליתתאר  ב.

 נקודות(  3)                                                                                                                     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________ _______________________________________________ 

 

 

 (לכל משפט 1נקודה )                                           1-7  משפטיםב נכון / לא נכון סמן .20

 

 נכון  /  לא נכון ההסתגרות והקיפאון, חורףרוב הקרנבלים מציינים את בוא ה .1

 /  לא נכון  נכון המילה קרנבל משמעותה הקרבת קורבן .2

 נכון  /  לא נכון לוח השנה העברימועד הקרנבל נקבע לפי  .3

 נכון  /  לא נכון כדי ליצור אווירה של שחרור חובשים כובעיםבקרנבל  .4

 נכון  /  לא נכון מסיבה דתיתקרנבל היה  ,בעבר .5

 נכון  /  לא נכון זהים זה לזהקרנבלים מסביב לעולם ה כל .6

 נכון  /  לא נכון דתי עם כללים וחוקים כתובים קרנבל הוא תמיד טקס נוצרי .7

 נכון  /  לא נכון שונים מתרבות לתרבותמקורות הקרנבלים  .8

 

 

 בהצלחה!


