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                 .להגיע להסבר על ידי בחירת ההמצאה מתוך התחום שלה ניתן

  .קראו את ההסברים וענו על השאלות

  

  מאכלים -המצאת הפסטה. 1

  ?היכן התפתחה הפסטה. א

____________________________________________________  

  ?לפני כמה זמן הומצאה הפסטה. ב

____________________________________________________  

  ?ממה מכינים פסטה. ג

____________________________________________________  

  

  .רפואה -המצאת החיסון. 2

  ________________________________  ?מי גילה את סוד החיסון. א

  ?כנגד איזו מחלה פותח החיסון הראשון. ב

____________________________________________________  

  ?מהו העיקרון של החיסון אותו למד לואי מהניסוי שערך בתרנגולות

____________________________________________________  

  

  רפואה -המצאת האנטיביוטיקה. 3

  _______________________________?מי גילה את האנטיביוטיקה. א

  ________ ?על הצלוחיות מה שמו של החומר שהופק מהעובש שהתפתח. ב
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  תחבורה -המצאת המטוס. 4

  ________________________________ ?י'מי היה לאונרדו דה וינצ. א

  ?מתי הצליחו האחים רייט להטיס לראשונה את  מטוסם למרחק רב. ב

_____________________________________________________  

  

  תחבורה -המצאת הרכבת. 5

  ____________________ ?1774ימס ואט בשנת 'הסקוטי ג מה המציא. א

  ?כיצד קשורה המצאתו של ואט לרכבת. ב

_____________________________________________________  

  

  .תחבורה -המצאת המכונית. 6

  ?מי הביא את המכונית אל כלל העם והציף את מרחבי העולם במכוניות. א

_____________________________________________________  

  _______________________________________ ?כיצד עשה זאת. ב

_____________________________________________________  

  

  .תחבורה -המצאת הכדור הפורח. 7

  ________________________ ?מי היו הראשונים שהפריחו כדור פורח. א

  _________________________ ?הפורח הראשוןכיצד היה בנוי הכדור . ב

_____________________________________________________  

  ____________________________________ ?כיצד התרומם הבלון. ג

  _______________________ ?מי היו הנוסעים הראשונים בבלון הפורח. ד

  __________________________?מדוע החליפו את גז המימן בהליום . ה

  ______________________________ ?מה חסרונו של הכדור הפורח. ו

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



  מדע וטבע -המצאת הנורה החשמלית. 8

  _________________________ ?"נורת הקשת" מה היה חסרונה של . א

  ?כמה זמן האירה נורת החשמל הראשונה שפותחה במעבדתו של אדיסון. ב

_____________________________________________________  

  _________________ ?מי למעשה פיתח את הנורה החשמלית הראשונה. ג

  ________________________________________ ?מהו הפונוגרף. ד

  

  מדע וטבע -המצאת השעון. 9

  _______________________________ ?מי המציא את השעון ומתי. א

____________________________________________________  

  ______________________________ ?מה העיקרון של שעון שמש. ב

____________________________________________________  

  _________________ ?הדרךמה היה תפקידו בראשית  -השעון המכאני. ג

  ___________________________ ?מתי נבנה השעון הציבורי הראשון. ד

  

  תקשורת -המצאת הטלוויזיה. 10

  _____________________________  ?ממה נגזרת המילה טלוויזיה. א

  ?מתי והיכן יצאו לשוק הטלוויזיות הצבעוניות הראשונות. ב

____________________________________________________  

  

  תקשורת -המצאת הטלפון. 11

  _________________________ ?פונים הראשוניםמה אפיין את הטל. א

  _______________________ ?מתי נוספה לטלפון חוגה ומה אפשרה. ב

  _______________ ? כיצד מקושרות ביניהן כיום המרכזיות מכל העולם. ג
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  האדם הקדמון -המצאת הגלגל. 12

   ?מתי משערים שהומצא הגלגל. א

__________________________________________________  

  .פרטו ?היכן ניתן למצוא  גלגלים  מסוגים שונים. ב

__________________________________________________  

  

  שונות -המצאת המטריה. 13

  ?ולשם מה שמשו, שנה 4000היכן השתמשו במטריות לפני כ . א

__________________________________________________  

  ?הגיעו לעולם המטריות הראשונות כפי שאנו מכירים אותן כיוםמתי . ב

__________________________________________________  

  

  

  מילכה ואילת: עבודה נעימה
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