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 כדור הארץ, היקום ומערכת השמש –במדעים לכיתה ה'  מבחן

 עם תשובות!

 

 הלכת?-כיצד נקראים גופים שמסתובבים באופן קבוע סביב כוכבי. 1

 שמשות  .א

 כוכבים. .ב

 ירחים. .ג

 אסטרואידים  .ד

 

   איזה מבין כוכבי הלכת הוא הקרוב ביותר לשמש?. 2

 ארץ .א

 מאדים .ב

 שבתאי .ג

 חמה .ד

 

 סיבוב אחד של כדור הארץ סביב צירו?כמה זמן נמשך . 3

 שעות 24 .א

 שבוע .ב

 חודש .ג

 שנה .ד

 
 יחודו של כדור הארץ הוא:. 4

 שיש עליו תנאים המאפשרים חייםא.       

 שהוא הכי גדולב.       

 שהוא נמצא במרכז מערכת השמשג.       

 שהוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמשד.       
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 מהי יממה?. 5

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 מהו חודש?. 6

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מהי שנה?. 7

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

   מערכת שמש היא:. 8

 קבוצה של כוכבים בשמים .א

 שמש שמורכבת ממספר שמשות .ב

 גדולה מאוד גלקסיה .ג

 מספר כוכבי לכת המקיפים כוכב .ד

 

 

 מהי הסיבה העיקרית לכך שרואים את הירח ?  . 9

 הירח מחזיר אור מכדור הארץ. .א

 הירח מחזיר אור מהשמש. .ב

 הירח מייצר אור משל עצמו. .ג

 הירח גדול מהכוכבים. .ד

 

 

  בהצלחה

 ---------תשובות בדף הבא---------

 

http://www.kanlomdim.co.il/


 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 

 

 

www.kanlomdim.co.il 
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 הלכת?-כיצד נקראים גופים שמסתובבים באופן קבוע סביב כוכבי. 1

 שמשות  .ה

 כוכבים. .ו

 ירחים. .ז

 אסטרואידים  .ח

 

   איזה מבין כוכבי הלכת הוא הקרוב ביותר לשמש?. 2

 ארץא. 

 מאדיםב. 

 שבתאיג. 

 חמהד. 

 

 סיבוב אחד של כדור הארץ סביב צירו?כמה זמן נמשך . 3

 שעות 24א. 

 שבועב. 

 חודשג. 

 שנהד. 

 
 יחודו של כדור הארץ הוא:. 4

 שיש עליו תנאים המאפשרים חייםא. 

 שהוא הכי גדול. ב

 שהוא נמצא במרכז מערכת השמשג. 

 שהוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמשד. 
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 מהי יממה?. 5

 שעות. 24פרק זמן של _________

________________________________________________________

__________________________ 

 מהו חודש?. 6

ימים המהווה אחד משנים עשר חלקי  31עד  28תקופה של  ________

____________________________________________________השנה

________ 

 

 מהי שנה?. 7

שנים עשר חודשים, הזמן המקורב שבו כדור הארץ מקיף את  ___

___________________________________________________השמש

___________________ 

 

   מערכת שמש היא:. 8

 קבוצה של כוכבים בשמים .ה

 שמש שמורכבת ממספר שמשות .ו

 גדולה מאוד גלקסיה .ז

 מספר כוכבי לכת המקיפים כוכב .ח

 

 

 מהי הסיבה העיקרית לכך שרואים את הירח ?  . 9

 הירח מחזיר אור מכדור הארץ. .ה

 הירח מחזיר אור מהשמש. .ו

 הירח מייצר אור משל עצמו. .ז

 הירח גדול מהכוכבים. .ח

 

  בהצלחה
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