
 שבתאי

 עומר לוי



 הסימן של כוכב שבתאי הוא  : סימן

 שבתאי הוא כוכב לכת  : סוג

 

מרחקו של שבתאי ביחידות אסטרונומיות הוא  : מרחק מהשמש ביחידות אסטרונומיות

AU 32,070,9.537  

 

ג והוא הכוכב השני הכי גדול "ק 1026×5.6846 הגודל של כוכב שבתאי הוא : גודל

 במערכת השמש

 

 שנים 29שבתאי מקיף את השמש במשך (: זמן הקפת השמש)אורך מסלול 

 

 קלווין 82הטמפרטורה בשבתאי היא : טמפרטורה

 

 הכוכבים השכנים לשבתאי הם צדק ואורנוס: כוכבים שכנים

 

אדי  , מתאן, הליום, מימן: של שבתאי הם האטמוספריםההרכבים : הרכב אטמוספרה

 .ופוספין אתאן, אמוניה, מים

 

בתקופה האחרונה חצי הכדור   לבןחיוור עד צהוב צבעו של כוכב שבתאי הוא : צבע

הצפוני של שבתאי מראה גווני כחול ומדענים חושבים זאת תוצאה של חסימת אור 

 האורכתוצאה מחסימת . י הטבעות"השמש ע

 

 בשבתאי כרגע לא גילו משבאים: משאבים

 

 צולם הוריקן בכוכב שבתאי: סכנות

 

 גופרית יש בכוכב שבתאי הוריקניםאמוניה ומתרכובות : מזג אוויר ותופעות טבע

 

 

 

  

 

   מעלות משמי הלילה 18יכסה כמעט , על טבעותיו, שבתאי: סגנון נוף

 

שבתאי יותר גדול מכדור הארץ  : שונה: במה דומה ובמה שונה מכדור הארץ

 .  ולשבתאי יש את הטבעת שמקיפה אותו

 .לשתיהם יש צורה של כדור: דומה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA


 שיטריתאיתי 



 מאדים: שם1.

 הסמל של מאדים הוא על שם אל המלחמה הרומי מארס: סמל מאדים2.

 מאדים הוא כוכב לכת3.

יחידות   1.5, מיליון קילומטר 227.7מרחקו הממוצע של מאדים מהשמש הוא 4.
 .אסטרונומיות

 קוטר משווני 6,749גודלו של הכוכב מאדים הוא 5.

 מעלות צלזיוס 0מעלות צלזיוס עד לעיתם רחוקות ל63-הטמפרטורה במאדים נעה בין 6.

 חנקן וארגון, אטמוספירה דלילה חמצן דו פחמני , הרכב מאדים הוא פני שטח סלעי7.

 צבעו של מאדים הוא אדום כדומה לשמו מאדים8.

 .המשאבים החשובים שנמצאים במאדים הוא בעיקר ברזל9.

 הסיכוי לחיים במאדים הוא הסיכוי הגדול ביותר10.

 שעות כמו בכדור הארץ 24מאדים דומה לכדור הארץ בכך שיום שלם אצלו הוא 11.

 ימים 687זמן הקפת השמש של מאדים הוא שנתיים של כדור הארץ כלומר 12.

 הסכנות של מאדים הם סופות האבק החזקות שמתרחשות שם13.

ישנה אטרקציה מעניינת מאוד במאדים והיא נקראת הר אולימפוס ההר הזה הוא הר געש  14.

הנחשב לגבוהה ביותר  האוורסטכבוי שגודלו הכי גדול במערכת השמש ופי שלוש מהר 

 בכדור הארץ

 מעלות צלזיוס 47הטמפרטורה הממוצעת במאדים היא 15.

 פני השטח של מאדים הם סלעיים16.

קילוגרם   36של מאדים הוא שליש מזה של כדור הארץ כלומר אם אני שוקל  השיכהכוח 17.

 קילו גרם 12במאדים אני ישקול 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 כדור הארץ

 דור פולק ועמית ישר  : מגישים

 

 אשל: כיתת



 כוכב לכת : סוג הכוכב

 :סמל הכוכב

 .מ"ק 149,600,000: מרחק השמש מכדור הארץ

 .ר"קמ 510,072,000: גודל

 :אורך המסלול זמן הקפת השמש

 (.שנת שמש)ימים  365.256366

 .מאדים ונגה, הכוכבים השכנים של כדור הארץ הם: כוכבים שכנים

 צבעוני: עבצ

 99% : סיכוי לחיים

 כוח משיכה וחיים, חמצן, מים: המשאבים החשובים בכדור הארץ הם

 נוף שרואים שיש שם חיים: נוף

כיוון שכדור הארץ פחוס . מ בקירוב"ק 12,742קוטר ממוצע של עם : גודלו של כדור הארץ

 6,356.8בקטבים , הרדיוס לכיוון הקטבים קטן מעט יותר מהרדיוס לכיוון קו המשווה, בקטבים

 מעלות   45: טמפרטורה ממוצעת

מאפשרת את החיים על פני  לכדור הארץ האטמוספירה סביב , מעטה גז: היאאטמוספירת כדור הארץ 

וגורמת למיתון  הקרינה האולטרה סגולה המגיעה מהשמש כדור הארץ בכך שהיא סופגת את מרבית 

מעל פני  מ "ק 11מגזי האטמוספירה נמצאים בגובה של עד  75%. בין היום והלילההטמפרטורה הבדלי 

 באקלים  מזג האוויר  שינויים באטמוספירה גורמים לשינויים . הים

של גוף היא קצב השינוי במהירות שיחווה כל גוף אשר יהיה במצב של  : הכובדתאוצת 

 .כבידהבשדה נפילה חופשית הנמצא 

 
שיהיה צפוף ולא יהיה מספיק מקום לחיות בו שאז צריכים לעשות מחקר איפה , הסכנות בכדור הארץ הם: סכנות

 .אפשר לחיות

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9


 תעודת זהות

 

 

 של צדק   היריחים

 

 -מגישים

 אלמוג אברהם

 כהן אפק



 ז.ת

 הירחים של צדק

 הירחים של צדק  :שם

 

 (זהו הסימן של צדק מכיוון שלירחים שלו אין סימן): סימן

 

 ירחים -סוג

 

 -מרחק מצדק

 421,800-איו

 1,882,700-קליסטו

 1,070,400-גנימד

 671,100-אירופה

 

 ..למשל אצל-גודל

 (.הירח הגדול ביותר)מ"ק 5,268-קוטרו הוא כ-גנימדהירח 

 .מ"ק 3642.6-קוטרו הוא כ-איוהירח 

 .מ"ק 4820.6-קוטרו הוא כ-קליסטוהירח 

 

 ..למשל-אורך המסלול
 .ימים  7.15455296 – גנימדהירח 

 .ימים 3.551181 -הירח אירופה

 .ימים 1.769137786 -איוהירח 

 

 -ממוצעת טמפטורה
 .מעלות 124Kהטמפרטורה עליו היא  – אננקההירח 

 .מעלות 122Kהטמפרטורה עליו היא  – אדרסטאההירח 

 .מעלות 124Kהטמפרטורה עליו היא  –הירח קארמה 

 

 -כוכבים שכנים

 .הירחים 63ושאר , צדק, הכוכבים השכנים הם שבתאי

 

 ..למשל אצל-עוצמת כוח כבידה

 (.   על פני השטח)2ש/מ 1.796:עוצמת הכבידה היא -איוהירח 

 (.על פני השטח)2ש/מ 1.235:עוצמת הכבידה היא-קליסטוהירח 

 (על פני השטח)2ש/מ 1.32:עוצמת כוח הכבידה היא-הירח אירופה

 

 .צהוב ירוק וחום כתום:הםהצבעים של רוב הירחים -צבע

 



 

 

 -לחייםסיכוי 

תכונת המים מאפשרת היווצרות חיים  . מכיל מים אשר נשארים במצב נוזל עקב חום פנימי-הירח אירופה

 .  בו נוצרו חיים, מלבד כדור הארץ, על פני הירח וייתכן וזה גרם השמים היחיד במערכת השמש

חריצים במשטחי הקרח דרכם מפעפעים זרמים של בוץ ומים  הפסים שעל הירח הינם מדענים סבורים כי 

 .  הקופאים על פני אירופה בשל הקור העז, חמים

כמו  , שיאפשרו התפתחותן של צורות חיים פשוטות, שהמים החמימים מכילים מינרלים וחומרי מזוןייתכן 

 .שירח אירופה יש סיכוי גדול לחיים וייתכן.חמצןהמתבססות על חילוף חומרים ללא , בקטריות או אצות

 

 ..למשל אצל-חשוביםמשאבים 

אור מחקרים שנערכו על שדות מגנטיים מסביב לצדק וירחיו נטען כי  , יש את המשאב מים -קליסטוהירח 

 .קילומטרים שוכן אוקיינוס מלוח 200עד  50בעומק של 

 .לאירופה יש את המשאבים מים וגם טיפה מזון -אירופההירח 

שיאפשרו התפתחותן של צורות חיים  , מכילים מינרלים וחומרי מזוןהחמימים שיש לאירופה שהמים ייתכן 

 .המתבססות על חילוף חומרים ללא חמצן, כמו בקטריות או אצות, פשוטות

 

 ..אצללמשל -סכנות

,  מטר 100כלפי חוץ ופנים עד כדי  איונוצרים כוחות גאות חזקים המותחים את פניו של  איואצל הירח  

והתוצר הוא פעילות געשית רבה   איומתיחות אלו גורמות ליצירת חום רב שממיס את תוכנו הפנימי של 

 .מסוכןוזה , בו כמות גדולה של הרי געש פעילים ואפילו שלחה צילומים של התפרצויות ויש,בכוכב

 

 -מזג אוויר ותופעות טבע

 .  מ"מ 60גם בעזרת טלסקופים קטנים בקוטר , התופעה הקלה ביותר לתצפית-לצ

 .צל על פני צדק, עקב כך, הצל נראה כאשר אחד הירחים עובר בין השמש לבין צדק  ומטיל

 .תופעה זו היא הקשה ביותר לתצפית,מעבר של ירח  על פני צדק -מעבר

 .תופעה המתרחשת כאשר ירח  נכנס לאזור הצל שמטיל צדק -ליקוי 

 .של צדק  הדיסקהמעבר  של ירח מאחורי -התכסות 

  

 -נוףסגנון 

 .אצל הירח אירופה אפשר לראות שכבת קרח קפואה  זהו  הנוף שלו

 .  אפשר לראות לפעמים התפרצויות של הרי געש ובכללי הנוף שלו הוא הרי געש  איואצל הירח 

 

 -...ושונה ב... דומה לכדור הארץ ב

לכדור הארץ בזה שגם בירח אירופה קיימת אפשרות להיווצרות חיים והירח אירופה   דומההירח  אירופה 

 .בירח אירופה אבל בכדור הארץ זה בטוח  חייםמכדור הארץ בזה שלא בטוח חיים שונה 

 

 ...המשך



 אלמוג זהבי



 .שמש-שם*

 -סימן*

 .צהוב-צבע*

 .כוכב רגיל בגלקסיית שביל החלב-סוג*

 .קילומטרים 1,392,000 -קוטר*

 .חמה,נוגה,ארץ,מאדים,צדק,אורנוסשבתאי,נפטון,פלוטו-שכנים כוכבים*

 .  מיליון מעלות 15.7הטמפרטורה היא -טמפרטורה*

 .מ"ק מליון 150 -מרחק מכדור הארץ*

 .מחזיק את כל מערכת השמש עצום-עוצמת כוח הכבידה*

 .אפסי-סיכוי לחיים*

 .ימי ארץ 30-כ-זמן סיבוב עצמי*

 .ק"סמ/גרם 1.4 -צפיפות* 

 .  יסודות בכמויות זעירות 70-בשמש יש עוד כ. במצב גזי לוהט, בעיקר מימן והליום-הרכב אטמוספירה*

 .דומה לכדור הארץ בצורה ויש לו גרעין*

 .שונה מכדור הארץ בצורת נוף ובתפקיד*

 

 



 אורנוס- 

  אורנוס.שם:

 

  כוכב לכת.סוג:

  ק"מ .2,870,972 מרחק מהשמש:

 . 8.686 גודל:

  ימים .30,799.095 אורך מסלול:

  מעלות       צלסיוס מתחת לאפס.218 הטמפרטורה בשכבה העליונה של אורנוס היא טמפרטורה ממוצעת:

  צדק ושבתאי.כוכבים שכנים:

  קילו פסקל .120 הרכב אטמוספירה:

  עוצמה חזקה מאוד. עוצמת כוח הכבידה:

  ירקרק-כחלחל. צבע:

  לא ידוע.סיכוי לחיים:

 קרח, נוזל.משאבים חשובים : 

 בזה שיש לו יותר מצבע אחד ושיש לו כמעט את אותם דומה לכדור הארץ ב.:

 צבעים.

 זה שאורנוס מאוד רחוק מהשמש.שונה מכדור הארץ ב..: 

 אמילי לוי ולין חביב



 ז  "ת

 חגורת האסטרואידים

 

 

 

 

 

 

 אלמוג אמיגה וגולן קצב: מגישים



 .חגורת האסטרואידים: שם

 

 .אין: סימן

 

 .אסטרואיד: סוג

 

 .יחידות אסטרונומיות 3.3ל  2נע בין : מרחק מהשמש

 

 .מ"נע בין גודל של כדור טניס לבין מאות ק: גודל

 

 .שנים בממוצע 4.5: אורך מסלול

 

 .צדק ומאדים: כוכבים שכנים

 

 .אפור: צבע

 

 .אין אטמוספירה אין לחץ אין חיים, אין מים: סיכוי לחיים
 

 



 קדכוכב לכת צ

 אמיר חסון



 קדצ :כוכב לכת  

 

 צדק יופיטר:שם•

 לכת החמישי במערכת השמש כוכב: סוג כוכב •

 .מכול הכוכבים 2.5כמעט פי  מ"ק142984קוטרו : גודלו•

 מעלות 150בפסגות העננים :טמפרטורה•

 ואורנוסמאדים : שכניו הכוכבים•

 .הצבע שלו כתמים צבעונים של כתום ו אדום רצועות  לבנות•

 ג"ק  1027×1.899 : מסה •

 י לחיים סיכו איו: לחיים סיכוי•

•  

 שנות ארץ 11.8(: אורך השנה)זמן הקפה סביב השמש : מסלול אורך  

 

  AU 5.203,363,01ג "ק 778,340,821:משמש מרחק•

 

   0.1%(: מים אדי)מים כמות•

         

 !המשך 



 קדצ: כוכב לכת
בצדק יש סופות גדולות עם מערבולות ורוחות  :ותופעות טבע: מזג אוויר•

 חזקות המתרחשות האטמוספרה שלו  

 בעננים מתרחשות סופות  •
 .ברקים חזקות מאוד

 במעטפת הפנימית  . גזים של מימין ו הליום–משאבים חשובים •

 .המימן הופך למתכת•

לצדק אין פני שטח מוצקים הוא עשוי כולו גז ו לכן אי אפשר :סגנון נוף •

 .ללכת עליו

של מימן ושל   אטמוספירההשכבה העליונה היא : הרכב אטמוספרה•

ככל  . ומתחתיה מעטפת חיצונית של מימן ושל הליום במצב נוזלי, הליום

ובמעטפת הפנימית  , הלחץ והטמפרטורה עולים, שמעמיקים לתוך צדק

 .של צדק יש גם ליבה סלעית קטנה ייתכן שבלבו. המימן הופך למתכתי

 

 



 לירן מוחה: מגיש

 כוכב חמה



 .חמה: שם

 

 .כוכב לכת: סוג

 

 .יחידות אסטרונומיות 0.387: מרחק מהשמש

 

 .4,878קוטרו : גודל

 

 .87.968 :אורך השנה

 

 .180-: מעלות צלזיוס בלילה 430: ביום: טמפרטורה

 

 ..נוגה הכי קרוב אליו ואחר כך כדור הארץ: שכנים כוכבים

 

 .אין לו אטמוספירה: הרכב אטמוספירה

 

 .מכוח המשיכה על כדור הארץ 2.5קטן פי : כוח כבידה

 

 .אפור כמו הירח שלנו: צבע הכוכב

 

הסיכוי לחיים על חמה הוא אפסי בגלל שאין לו אטמוספירה וגם : סיכוי לחיים

 .חם מדי ביום וקר מדי בלילה: בגלל שינוי הטמפרטורה הדרסטי

 

אין על מאדים מים או חמצן בכלל בגלל הקרבה לשמש והעדר  : משאבים חשובים

 .האטמוספירה

 

הטמפרטורה החמה והקפואה והעדר  : הסכנות הגדולות על חמה הם: סכנות

 .החמצן

 

 .אדמת חמה היא סלע ומלאה במכתשים ענקיים: סגנון נוף

 

 ימים על כדור הארץ 58.65: אורך היום

 



 שמשה
 צהוב-צבע

 כוכב רגיל בגלקסיית שביל החלב-סוג

 קילומטרים 1,392,000 -קוטר

, נוגה, ארץ,מאדים ,צדק , אורנוס שבתאי,נפטון , פלוטו-כוכבים שכנים

 חמה

-במרכזה היא מגיעה לכ, מעלות 5,785הטמפרטורה היא -טמפרטורה

 .מיליון מעלות 15.7

 מיליון קילומטרים 1.392: קוטר השמש -גודל

 מיליון קילומטרים 149.6-כדור הארץ מהשמש כ -השמשמרחק 

 החום הרב . מיליון מעלות 15.7 -טמפרטורה ממוצעת

 .מסימני ההזדקנות המוקדמת של העור שאינה תורשתית 90%-סכנות

 

 ירין נחום



 נוגה: שם.1

 ♀: סימן.2

 כוכב לכת: סוג.3

 0.723,331,99: מהשמשמרחק .4

 מ"ק 12,100קוטרו של נוגה הוא : גדול.5

 0.723,331,99: מהשמשמרחק .6

 ימים בשנה 243: אורך מסלול.7

 מעלות 430מעלות ועד  -180החל : טמפרטורה.8

 חמה וכדור הארץ: כוכבים שכנים.9

 אשלגן והליום, נתרן: הרכב אטמוספרה.10

קצת פחות ממחצית כוח הכבידה  . חלש יחסית: כוח כבידה.11

 בכדור הארץ
 כזה חום שמנת: צבע.13

 מדענים גילו שיש אולי סיכוי לחיות על נוגה: סיכוי חיים.14

 אין בנוגה חמצן רק פחמן דו חמצני: משאבים חשובים.13

עננים גופרית חומצתיים אין חמצן  : מזג האוויר ותופעות טבע.14

 על הכוכב רק פחמן דו חמצני

 מכתשים רבים ואין ספור הרי געש, סלעיים: סגנון נוף.15

 

 יהונתן קמחי



 :מגישות

 .שחף שחר, מיכל בראי 

 נפטון 



 :תעודת זהות על נפטון

 .נפטון –שם הכוכב *

 .כוכב לכת –סוג הכוכב *

 מ"ק 4,498,252,900 –מרחק מהשמש *

 25,000 –גודל *

מעלות מתחת   218-:-טמפרטורה ממוצעת *
 .לצלסיוס

 .אורנוס וטריטון –כוכבים שכנים *

 .כחול –צבע *

 .סוער למדי –מזג אויר ותופעות טבע *

 .סופות, פסי עננים  –סגנון נוף *

  –דומה ושונה מכדור הארץ *
-מים),משאבים דומים, שתיהם כוכבי לכת -דומה*

H2O. ) 

מעלות   218-הטמפרטורה של נפטון הוא  –שונה *
והטמפרטורה של כדור ,צלסיוס  מתחת לאפס 

 .מעלות מעל האפס+ 14הארץ היא 

 .סיכוי לחיים אפסיים  כי יש שם גז רעיל*

 



 תעודת זהות לכוכב הלכת צדק

 יופיטר, צדק  - שם

 

 כוכב לכת – סוג

 

לא מצאתי , מ "ק 778,340,821מרחקו הממוצע של צדק מהשמש הוא  – מרחק
 .ביחידות אסטרונומיות 

 

 .מ "ק 142,984קוטרו של צדק הוא  – גודל

 

 .שנות ארץ  12זמן ההקפה של צדק סביב השמש הוא כמעט  – אורך מסלול

 

לא ידוע  , מעלות  150טמפרטורת צדק בפסגות העננים היא  – טמפרטורה ממוצעת
הכתם האדום הגדול הוא בעצם סערה שגדולה  , על הטמפרטורה בכוכב הלכת 

המערבולת  , מ "ק 15,000 -מ ורוחבו כ"ק 25,000מכדור הארץ אורך הכתם הוא 
ידוע על מזג האוויר בצדק שיש בו סופות  . ימים  6-בצדק משלימה סיבוב שלם ב

 .רוחות ומערבולות עננים , ברקים 

 

 .מאדים ושבתאי : הכוכבים השכנים לצדק הם  – כוכבים שכנים

 

הליום   10%-וכממימן  90%-של צדק מורכבת מ האטמוספירה – אטמוספירההרכב 
 .ומספר חומרים נוספים 

 

 .מזה של כדור הארץ  2.54כוח הכבידה של צדק הוא פי  – עוצמת כוח הכבידה

 

צדק הוא גזי כך שאין לו פני שטח , רצועות לבנות וכתומות של עננים  – צבע
הוא  ( לפעמים הוא בהיר יותר)הכתם האדום על צדק . מוצקים 

 .שנה  300-מערבולת שמתחוללת בצדק במשך יותר מ/סופה

 

לכת  -כלומר כוכבי, "ענקי הגזים"הלכת צדק הוא אחד מ-כוכב - סיכוי לחיים
שטח  -פניאין לו קרקע מוצקה ולכן אין . העשויים מהגזים מימן והליום
התנאים בצדק קשים , כפי שניתן להביןולסיכום . שעליהם יכולים להתפתח חיים

 .מאד לקיום חיים
 

 

 פיאסטרונועה יעקוב וקרוליין 



 הירחים של צדק  

בגלל שהראשון שגילה אותם היה גלילאו     הגליליאנייםהירחים  ארבע הירחים הגדולים נקראים•

,  הם מקיפים את צדק במישור המקביל,בטלסקופ לעבר צדק 1680 בעת שצפה בשנת,  גליללי

 :למישור קו המשווה של צדק ומסלוליהם כמעט מעגליים, כמעט

 .מ"ק 5,300-קוטרו כ, מ מצדק"ק כמליוןרחוק , הירח הגדול ביותר במערכת השמש, גנימד•

,  נחשב ככוכב בעל הפנים העתיקות ביותר במערכת השמש, מ מצדק"רחוק כשני מליון ק קליסטו•

 .מ"ק 4,800-קוטרו כ

 .פעיל מבחינה געשית, מ"ק 3,600-קוטרו כ, מ מצדק"ק 420,000-מרוחק כ איו•

 (.ירח כדור הארץ כמו זה של)מ "ק 3,100-קוטרו כ, מ מצדק"ק 670,000-מרוחק כ אירופה•

 





 מאדים  
 .שמקורו בקרקע העשירה בברזל שהחליד, השם מאדים מתייחס לצבע האדום של הכוכב

 .מאדים הוא מבין כוכבי הלכת הקטנים שקיימים 

 .מ בקוטר קו המשווה "ק 6,794גודלו של מאדים הוא  

 .ימים בשנה 687זמן ההקפה סביב השמש לפי ימי הארץ הוא 

 .מעלות 55-הטמפרטורה הממוצעת במאדים היא 

 .מאדים זה הוא הכוכב הרביעי במערכת השמש הנמצא בין כדור הארץ וצדק 

נמצאו  2003ב . ומים חמצן ומעט ארגון 1.6%, חנקן 3%, פחמן דו חמצני 95%-של מאדים מורכבת מ האטמוספירה

 גם עדויות לנוכחות

 .באטמוספירה גז מתאן של

במאדים מתרחשות  .במאדים אין שלג וברד ואפילו לא גשם, מזג האוויר במאדים קפוא לחלוטין אך למרות הקור

 מ"ק 40-50סופות חול הנישאות לגובה של 

 .הסופות יכולות להתרחש במשך שבועות רצופים, גובה על פני השטח

 :למאדים יש כמה סגנונות של נופים 

 .  ידי רוחות-נוצרות על, הארץ-כמו אצלנו בכדור, דיונות החול במאדים -וף דיונות חולנ

,  הגעש הכבוי אולימפוס מונס-זהו הר. הגעש הגדול ביותר במערכת השמש נמצא במאדים-הר -נוף לועות הרי געש

 מ"ק 24המתנשא לגובה 

-הוא משתרע לאורך כ. מארינריסואליס  -אחד מתווי הנוף הבולטים ביותר במאדים הוא העמק הענק  -הקניון הענק

 .ויש בו מצוקים תלולים מאוד, מ"ק 4,000

 מ"ק 2-7עומקו 

שזרמי מים חזקים זרמו בהם וחרצו  , ידי נהרות אדירים-ערוצים עמוקים ומסועפים יכולים להיווצר רק על -נוף ואדיות

 .  את פני הקרקע

שיש לו  ( הארץ ופלוטו-מלבד כדור)הלכת הבודדים במערכת השמש -מאדים הוא אחד מכוכבי -כיפות הקרח בקוטב

  .כיפות של קרח בקטבים

הצבע של תחמוצת הברזל   -בגון החלודה , מכיוון שפני השטח שלו אדמדמים". הלכת האדום-כוכב"מאדים מכונה גם 

. 

לכן  . הארץ-עשיריות מזה של כדור 4-רק כ: המשיכה שלו חלש-ולכן כוח, לכת בעל מסה קטנה-מאדים הוא כוכב

 מהירות הנפילה של גופים על פניו תהיה

 .כוח המשיכה כשליש מזה של כדור הארץ.הארץ-אטית בהרבה מזו שעל כדור

מדענים מעריכים שהקרח  . קפואים מים של מאדים מכוסים הקטביםשני , אחד המשאבים הנמצאים במאדים הוא מים

 שלנמצא ממש מתחת לפני השטח 

 .הסלעממסת  90% - 80%מעריכים שכמות המים מגיעה עד  ,כוכב הלכת

 .מהשמשיחידות אסטרונומיות  1.5במרחק ממוצע של מאדים נמצא 

 .של מאדים וגם בשל כדור הארץ באטמוספירהשניהם גזים הנמצאים גם , אוויר ופחמן דו חמצני

א חקרה ובדקה אם במאדים יש את המרכיבים הדרושים  "לאחר שבעה חודשים שנאס, במאדים אכן יש סיכוי לחיים

 יש סיכוי לחיים, לקיום חיים וגילתה שכן

 .במאדים

 

 אשל, לי נחום-שי: מגישה 



 נוגה: כוכב הלכת

 תעודת זהות 

 כוכב לכת: סוג עצם

 כוכב לכת ארצי: קטגוריה

 מערכת השמש הפנימי: מיקום

 ידע מימי קדם: תאריך גילוי

 :סימן

 

 

 יום  224: זמן הקפה

 מעלות. 459:טמפרטורה

 חמה, כדור הארץ: כוכבים שכנים

 פחמן דו חמצני וענני גופרית חומציים: אטמוספירה

 .יחידות אסטרונומיות 0.73, מיליון קילומטר 108: מרחק ממוצע מהשמש

 ימי ארץ   224( : שנה אחת) משך זמן הקפה סביב השמש 

 

 

 

 

 

 

 

 שלומי ורן כיתת אשל  : מגישים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  על פי מרחקו מהשמש, כוכב הלכת השני במערכת השמש, נוגה

הוא  , בשל קרבתו לשמש יחסית לארץ. והקרוב ביותר לכדור הארץ

שאז הוא  , ככוכב השחר או ככוכב הערב, מופיע בסמוך אליה בשֵמינּו

 ..בהירות נראית)הבולט ביותר בשמים " כוכב"בדרך כלל ה


