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 __________: שם וכיתה

 

 ?ואנחנו השעון,הזמן : המתוארת בשקופית הבעיה ימה. 0

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ? ______________זמן: עות המושגה כללית על משמכמהאם יש הס. 2

 " זה שאינו מתקלקל אף פעם: "מי היה השעון ששמש את הקדמונים . 3

__________________________________________________ 

 ?מה עזר לקדמונים לקבוע מה השעה בלילה. 4

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ? ימים וחצי 29מה קורה כל . 5

__________________________________________________ 

 ?יממה לכדור הארץמה הקשר בין . 6

__________________________________________________ 

 .תה נוחה לכולםילא הי" מקלות לוח שנה" שיטת . 7

 .קבוצות אנשים שחיפשו לשיטה תחליף 3ציינו 

__________________________________________________ 

 ?של בני המאיה  במקסיקו בפירמידהמדרגות  365מה סימלו . 8

__________________________________________________ 

 ?מה הבינו המצרים בקשר לנילוס. 9

__________________________________________________ 

 



 שמש וירח. ג  ירח. שמש ב. א ? על מה מבוסס -השנה הנוצרי לוח. 01

 שמש וירח .ירח    ג. ב  שמש . א ? ססעל מה מבו -לוח השנה המוסלמי .00

 .שמש וירח. ירח    ג. שמש   ב. א ? על מה מבוסס -לוח השנה העברי. 02

 : ציירו את צורת הירח                                   .03

 

 

 

 

 

 

 כרונם יחכמינו ז) ל "כדי לגשר על הפער בין שנת ירח לשנת שמש קבעו חז. 04

 וכיצד מכונה שנה, מה שמו של חודש זה. שנים 4להוסיף חודש כל ( לברכה

 ?שהוסיפו לה חודש כזה 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 .במסורת ישראל "שנה –ראשי "  2ציינו . 05

_____________________________________________________ 

 ______________________ ?באנגליה' מה המיוחד באבני הסטונהנג. 06

_____________________________________________________ 

 ? ___כמה חודשים מתוארים בו. שנה לפני ספירת הנוצרים 911: לוח גזר. 07

 ______________________?את שמות השנים בלוח הסיני ןימה מאפי. 08

_____________________________________________________ 

 ? _______________________שיצר האדםמהו השעון הקדום ביותר . 09

           . הבבלים והמצרים בנו עמודים גבוהים שהטילו צל במשך היום. 21

 .ביותר_______ הצהריים הצל היה  בזמן 

  

              בתחילתו של חודש עבריירח 

 "(לידתו-זמן" , רחמולד הי) = 

 

 ירח באמצע חודש עברי



 ? מה הבעיה בשעון שמש. 20

_____________________________________________________ 

 ?כיצד קבעו הסינים את משך השעה: שעון מים שוקע. 22

_____________________________________________________ 

 ? עבר כיצד אפשר לדעת בעזרתו כמה זמן -"קלפסידרה" שעון מים . 23

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 ? כיצד מדדו באנגליה את הזמן בעזרת נר. 24

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 ?לחו –היכן משתמשים בימינו בשעון . 25

____________________________________________________ 

 ?מה הפעיל את השעון שנבנה עבור ארמון המלכות בפריס: שעון מכאני. 26

____________________________________________________ 

 של המטוטלת מאפשרת  תנודתה הקבועה: השלימו  -שעון מטוטלת. 27

  , לנוע באופן קבוע  _______ _______  גים המחוברים למערכת למחו

 .ולהציג על לוח השעון שעה מדויקת יחסית

מומרת לאנרגיה _______ מסוג  אנרגיהבשעון מסוג זה : שעון נמתח. 28

________. 

   ?"של איגוד יצרני השעון בפריס"מה היה תפקידו : שעון יד. 29

____________________________________________________ 

 .תפקידים שונים שיכולים למלא שעוני יד בימינו 4ציינו . 31

____________________________________________________ 

 . (אלקטרומגנט) י מגנט חשמלי "ל תחילה עשעון חשמלי הופע. 30

  .זעירה( הייבטר) = ________ מופעל על ידי  כיום



 ._________במקום ________ בשעון הדיגיטאלי מצוינות ומיוצגות  . 32

 .  _________של גביש זה היא  נוסחה כימית: גביש קוורץ. 33

 גורם הדבר להופעת מספר מדויק של, כאשר מופעל עליו מתח חשמלי קבוע

 _______מכאני ל ________ ידי פעימות אלה מועברות על . פעימות בשנייה

 .השעון וגורמות לתנועתם

 : הוא 033תנודות בשנייה שיוצר צזיום מספר ה: שעון אטומי. 34

_____________________________________________________ 

 עולם בדרכים שונות לאילו אותות השעונים האטומיים מופצים ברחבי ה. 35

 ?מטרות משמש בין היתר

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 ?אילו המרות אנרגיה מתקיימות בשעונים אלו: שעונים סולאריים. 36

____________________________________________________ 

 ?אילו המרות אנרגיה מתבצעות בשעונים מסוג זה: שעונים קינטיים. 37

____________________________________________________ 

 ? _______________________________האם יש בשעונים אלה סוללה

 ? למי מיועדים: שעונים עמידים למים. 38

____________________________________________________ 

 ?מה היה חסרונם -מעוררי ראשוניםשעונים . 39

___________________________________________________ 

 ?יה את שמםישעוני הקוקקבלו על שום מה . 41

___________________________________________________ 
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