
 

 

 יסודות, תרכובות והטבלה המחזורית

 

     :כיתה ז'שנלמדו בחזרה: נושאים 

                                   חומרים יכולים להיות במצב צבירה מוצק, נוזל או גז. 

       ומאופיינים בכל אחד ממצבי הצבירה, החלקיקים ערוכים באופן שונה 

 תכונות שונות.בומעתק( ו תנודה, סיבוב  :)אופני התנועהבסוגי תנועה שונים 

 

 ? דומות תכונותהאם לכל המוצקים 

 ?תכונות דומותולכל הגזים האם לכל הנוזלים 

     נבדלים בסוג החלקיקים מהם  ,המצויים באותו מצב צבירה, חומרים שונים

 ,לו הם אטומיםהחלקיקים הל הם בנויים, או/ו בהיערכות החלקיקים.

הבונים את אטומים!( תמיד אבני הבניין הם כאשר )או יונים  מולקולות,

כך שקיים מגוון  - ערוכים במבנים שוניםובהרכבים שונים ורבים,  החומרים

נוזל צבירה חומרים במצב , מגוון עצום של מוצקצבירה חומרים במצב עצום של 

 מבחינתלחצים שונים( בטורות וגז )בטמפרצבירה חומרים במצב ומגוון עצום של 

 .של כל חומר ההרכב, המבנה, התכונות והשימושים
 

 
 

            אף הם  ים)הבנוי או יוניםמולקולות  ,אטומיםבנויים מכל החומרים בעולם 

 (.מאטומים
   

עשרות עד מאות פיקו מטר  גודל שלהוא חלקיק קטן מאוד, בסדר  אטום

     ;המהווה את אבן הבניין של כל החומריםמיליונית המטר( )מיליונית של 

 סוגי אטומים בלבד. 111 -כיום מוכרים כ
 

 

של אטומים )שניים לפחות( הקשורים  מוגדר מספר בודדת היאמולקולה 

. כל מולקולה מוגדרת על ידי סוג האטומים מוגדרבמבנה  כימיביניהם בקשר 

 הגיאומטרי שלה ועל ידי המבנהשממנה היא בנויה, מספר האטומים מכל סוג, 

מבנים  בעליחומרים ישנם חומרים הבנויים ממולקולות וישנם  .)ראו איורים(

 )הסבר מפורט בהמשך(. כמו מבני ענק  ,אחרים

 רקע מדעי
 

 0202-0200 מבנים, תכונות ותהליכים -יסודות ותרכובותה.ל.ה. מקור: ערכת 

 כנה למיצ"ב ע"י: מילכה ברקו גרשכסיכום ה םנערך לתלמידי
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שונים של אטומים  צירופים .סוגי אטומים בלבד 111 -כוכרים ל אף שמע

יצירתם של מאפשרים את קיומם ואת שבהם ערוכים האטומים, ומבנים שונים 

 של חומרים שונים.  מספר עצום

 תערובותנושא ה)יסודות ותרכובות(  בחומרים טהוריםעוסק זה  נושא-תת

  .בהמשך  ויוסבר  יתואר

 
 

בנוי מאטומים מסוג אחד, או חומר ה, כלומר יסודיכול להיות  חומר טהור

 .(חלקיתמפת המושגים הבוצג )כמ הבנויה משני סוגי אטומים לפחות תרכובת
 

ואשר תכונותיו הוא חומר שההרכב שלו קבוע )יסוד או תרכובת(  חומר טהור

 .קבועות

 

 באופן ספציפי יותר:

 אחת ויחידה.מוגדרת נוסחה כימית ב הרכב קבוע המתבטא לחומר טהור •

המרכיבים את  היסודות  סמלימופיעים של החומר הטהור בנוסחה הכימית  •

 .ים המספריים ביניהםוהיחס החומר

                     ,בלבד. למשלואותו אותו המאפיינות תכונות קבועות ומר טהור חל •

חומר טהור מאפיינות וייחודיות תכונות הן טמפרטורות היתוך ורתיחה 

 אלו.ה ערכי התכונותעל פי  אותו, בין היתר,ניתן לזהות כך ש מסויים
 

 נדון בהמשך

 תערובת

 יסוד תרכובת

 חומר טהור

 חומר

 יכול להיות

 יכול להיות

מודל של מולקולת 
 מים

מודל של מולקולת 
 אתאן

 מודל של מולקולת מימן

H2 

מודל של מולקולת 

 Cl2כלור 
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לא ניתן לפרק כבת, בעוד שתרכובת ניתן לפרק ליסודות שמהם היא מורהערה: 

 אחרים. "חומרים"יסוד באמצעות תגובה כימית ל

. את זהות היסוד הקובעשינוי בהרכב הגרעין שהוא  אין תגובות כימיותבמהלך 

)פירוק גרעיני או מיזוג  תגובה גרעיניתיסוד יכול להפוך ליסוד אחר רק בעקבות 

ומה הנאמדת מלוות בפליטת אנרגיה עצ גרעיניות תגובות   גרעיני(.  {היתוך}

 .תגובות כימיותמהאנרגיה המלווה  גדולים בהרבה בסדרי גודל 

 

  טבלה המחזוריתוהכימיים  תודוסי
 

 הבנוי מאטומים מסוג אחד. טהור חומר הוא  דיסו

 -מלמעלה  רים ככיום מו. , הברזל והברום הם דוגמאות ליסודות שוניםכלורה

ראו )  ת של היסודות הכימייםטבלה המחזוריבהמאורגנים  יסודות כימיים 111

, כך שהטבלה המייצג אותו סימוללכל יסוד כימי ( טבלהאיור סכימטי של ה

 המחזורית מציגה את כל סימולי היסודות.

האותיות הראשונות של שמו הלועזי של  2-3הראשונה או האות הסימול הוא 

 היסוד.

ל ידי שתי , הכספית מיוצגת עHלדוגמא: היסוד מימן מיוצג על ידי האות  

 . Br - והברום  Ca- , הסידןHg - אותיות

 מדענים בכלללכימאים בפרט ומשמשת כ"כלי עבודה" ל המחזורית הטבלה

 היסודות מאורגנים בשורות )מחזורים( ובטורים. 

על פי  הכימאי הרוסי, דימיטרי מנדלייב היה הראשון שערך את היסודות

 . תכונותיהם בטבלה וכינה אותה "הטבלה המחזורית של היסודות"

, מאז עברה שינויים והרחבות 1681פורסמה בשנת הטבלה הגירסה הראשונה של 

 . ומשמשת מדענים ואנשי הוראת המדעים בכל העולם

 

     

 דימיטרי מנדלייב " : קבוצת האל מתכות, ומשמאל: המתכותרגותמד"מימין ל
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 מבנה הטבלה המחזורית

 ט מספר)למעמתכות -אלול מתכותבאופן גס, ניתן לחלק את היסודות השונים ל

 יסודות שהם מתכות למחצה כגון סיליקון(. 

מאופיינים ביכולת שלהם להוליך חשמל בטמפרטורת  היסודות המתכתיים

לא מוליכים חשמל בטמפרטורת  מתכתיים-האלהחדר, בעוד שרוב היסודות 

 . כמו כן היסודות המתכתיים ניתנים לריקוע ובדרך כלל מאופיינים בברק החדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, כלומר, חומרים "משפחותסף, ניתן להתייחס בטבלה המחזורית ל"ובנ

מספר  משותפים להםלקבוצות של יסודות שנמצאות בטורים שבטבלה, וש

בשורות היסודות סידור ניתן למצוא קשר בין נלמד כי  ,בהמשך)מאפיינים. 

  (השונים האטומיםשל   מבנההו המסה לביןוטורים 
 

 :הזלימוד פרק "משפחות" שבהם נתמקד במסגרת  3להלן 
 

 האלקליותמקובצים כל היסודות המהווים את משפחת המתכות  0בטור מספר 

                        אינו שייך לקבוצה זו(. טור זה אך מופיע לעיתים ב)המימן 

יסודות אלו מאופיינים ב"פעילות כימית" ניכרת, למשל, בתגובה מהירה עם 

 עם יסודות אל מתכתיים. נטייתם להתרכבמים וכן 

 פרנציום  ,נתרן, אשלגן, רובידיום, צזיום, ליתיום:משפחה: היסודות ב
 

                          . ההלוגניםמקובצים כל היסודות המהווים את משפחת  7בטור מספר 

 נוטים להתרכב עם מתכות ליצירת תרכובות יוניות.יסודות אלו 

 פלואור, כלור, ברום, יוד, אסטטיןבמשפחה:  היסודות
 

. "גזים האצילים"מקובצים כל היסודות המהווים את משפחת ה 8בטור מספר 

עם  יסודות אלו הם גזים בטמפרטורת החדר והם לא נוטים להתרכב בקלות

  .)"אצילים"( מקור שמם ומכאן חומרים אחרים

 הליום, נאון, ארגון, קריפטון, קסנון , רדון. : במשפחה היסודות
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 הם:יסוג האטומים, הערכותם וכוחות המשיכה בינ
 

ליסודות השונים תכונות שונות התלויות בסוג האטומים, בהערכות 

  )נוח לזכור זאת על ידי הקיצור סה"כ(. שלהם ובכוחות הפועלים ביניהם

 אך היערכותם דומה. אטומים שונההסוג ישנם מקרים שבהם 
 

מצב  יסוד פחמן( ולגבישי סיליקון Si(s))במצב צבירה מוצק לדוגמא, ליסוד צורן 

)מבנה  "ענק"במבנה  ,במקרה של היהלום( היערכות דומה C(s)) בירה מוצקצ

 קשור לארבעה אטומים במבנה טטרהדראלי וםכל אטשבו  ,שאינו מולקולרי(

הם שונים, ולכן גם ים סוג האטומים והכוחות בינאול (,ים)כמתואר באיור

הוא  קוןלישהסימבודד בטמפרטורת החדר בעוד  היהלוםתכונותיהם שונות. 

, היהלום חסר צבע, שקוף ונוצץ מוליך למחצה המשמש בסיס לשבבי המחשב

, ולכל אחד מהחומרים במיוחד ר מבריקהסיליקון בעל צבע אפובעוד ש

 ורתיחה שונות.  טמפרטורות היתוך

 

 ,(H2(g)) לגז מימן (O2(g)) באותו אופן ניתן להשוות בין גז חמצן

אטומיות, אבל סוג האטומים -שניהם בעלי מבנה של מולקולות דו

שונה וכן הכוחות הפועלים בין האטומים ובין המולקולות ולכן 

  .וטיןלחל תכונותיהם שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אטומים זהה אך הערכותם שונההסוג ישנם מקרים שבהם 

 צורות אלוטרופיות) בעלי מבנה שונהיסודות מסויימים קיימים בטבע כחומרים 

 ., היערכותם במרחב שונהעל אף שהם בנויים מאותו סוג אטומים (;שונות
 

 שבנוי  ,החמצןלמשל, היסוד חמצן מופיע בטבע בשתי צורות: האחת, 

, האוזון ,והשנייה)שני אטומי חמצן במולקולה(  O2אטומיות -ות דומולקולמ

 . )שלושה אטומי חמצן במולקולה( O3אטומיות -הבנוי ממולקולות תלת

 C(s)ל יהלום מודל ש

 וצילום של יהלום

מודל של 
סיליקון 

Si(s) 

צילום של ו
אבני 

סיליקון 
ופרוסת 
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אטומי מ ותבנוי שתיהן, זהההמולקולה  מהם בנויהסוג האטומים  ,במקרה זה

מספר ב תמתבטא)ההאטומים במולקולה  שלשונה ההיערכות ה, אבל חמצן

בין השונים הפועלים  כוחותהו ובמבנה שלה( מולקולהכל בונה השהאטומים 

בהתאם,  ;יםהחומרכל אחד משני  יו שלמשפיעים על תכונותהמולקולות 

החמצן הוא גז חסר ריח החיוני לקיום חיים ואילו האוזון הוא בעל ריח חריף 

 ובכמויות גדולות הוא רעיל. 

 

 תרכובת

 לפחות.שונים יסודות שני המורכב מטהור חומר תרכובת היא 

הם משהמייצגת את סוג האטומים  נוסחה כימית קבועה לכל תרכובת מתאימה

 . היא מורכבת ואת היחס המספרי ביניהם
 

הם ( NaCl) מלח בישולו (SiO2) סיליקון חמצני ,(C6H12O6) , גלוקוז(H2O) מים

 נות.דוגמאות לתרכובות שו

של היסוד חמצן  םאטומים בנויים ממולקולות שכל אחת מהן מורכבת מה

 אטומים של היסוד מימן.  לשניבקשר כימי  הקשור

 

 

 

 

 

 

מאטומים של  בנוי ממולקולות שכל אחת מהן מורכבת ) סוג של סוכר( הגלוקוז 

 היסודות פחמן, מימן וחמצן הקשורים ביניהם.
 

אטומי  לארבעה שכל אחד מהם קשורהסיליקון החמצני בנוי מאטומי סיליקון 

שבו  לא מולקולריבמבנה  -חמצן קשור לשני אטומי סיליקון אטום וכל  חמצן

בהתאמה, כלומר על כל אטום  1:2היחס בין אטומי סיליקון וחמצן הוא 

 חמצן. שני אטומי סיליקון יש 
 

  נתרן הקשורים ביניהם "אטומי"כלור ו "אטומי"מלח הבישול מורכב מ

  1:1שבין אטומי נתרן וכלור הוא  שבו היחס מולקולרילא במבנה 

 על כל אטום נתרן יש אטום כלור אחד.   כלומר,

 , שבהם נדון בהמשך(.{יונים}אטומים טעונים מדובר ב)למעשה,  

מים  

H2O(l) 

והמודל 
של 

  המבנה
המולקול

 
 והמודל של המבנה שלו NaCl(s)גביש מלח משמאל: 
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מורכבות היסודות שמהם של שונות לגמרי מהתכונות של התרכובות  ןתכונותיה

ם שלהם יסודות, אולם הרכבים שוני 111 -כקיימים אמנם רק . תרכובות אלו

מהיסודות ישירות תרכובת ניתן ליצור  יוצרים מגוון עצום של תרכובות.

בות ותגובה בין שתי תרכב ,המרכיבים אותה או על ידי תגובות אחרות )למשל

ניתן לפרק תרכובת לתרכובות פשוטות יותר ואף ליסודות שמהם היא אחרות(. 

 .מורכבת

 

 ?כיצד ניתן לדעת אם חומר הוא יסוד או תרכובת

 בשתי רמות:התשובה לכך היא 

האם ניתן לפרקו. היסודות בנויים מסוג אחד של אטומים  -בדיקה ניסויית . 1

ואילו התרכובת בנויה משני סוגי אטומים לפחות, לכן ניתן לפרקה ולקבל 

מהפירוק את היסודות המרכיבים אותה. לעומת זאת, לא ניתן, באמצעות תגובה 

 ם.כימית, לפרק יסוד ליסודות אחרי

 התייחסות לנוסחה הכימית של החומר.  -תיאורטית  בדיקה. 2

חומר שניתן לא יסוד, אלא שני יסודות לפחות הוא מיוצגים נוסחתו בחומר ש

   .לפרקו לחומרים פשוטים יותר

 

 היערכות החלקיקים  - יסודות ותרכובות של מיקרוסקופי מבנה

 גז.  חומרים יכולים להיות במצב צבירה מוצק, נוזל אוכאמור, 

צבירה, החלקיקים ערוכים באופן שונה ומאופיינים בסוגי ה ימצבאחד מבכל 

 בהתנהגות שונה. ולכן הם מאופיינים)תנודה, סיבוב ומעתק(  תנועה שונים

       הנוזליםכל בהאם ? ערוכים החלקיקים באופן דומהכל המוצקים בהאם 

  ערוכים החלקיקים באופן דומה?

בהתאם בנויים מחלקיקים שונים וצבירה  באותו מצבשונים הנמצאים חומרים 

במוצק עשויים החלקיקים  ,כלומר – מבנים שונים לחלוטיןלהיות בעלי יכולים 

 . שונים באופניםערוכים  להיות

 

 - יכול להיות (תרכובתאו יסוד חומר טהור ), גסבאופן 

  או )כדוגמת המים; ראו איור(  ממולקולותבנוי , כלומר מולקולרי מבנהבעל 

 כדוגמת מלח  בנוי ממולקולות ו, כלומר שאינשאינו מולקולרי מבנה בעל(

  .(בעמוד הקודם הבישול; ראו איור
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 הבנויים ממולקולותחומרים 

 

 מספר עצום שלאוסף של מחומרים הבנויים  חומרים מולקולריים הם

 . מולקולות

 מהכוחות מולקולות חזקים יותרתוך ההכוחות הקיימים בין האטומים ב

 לות.הקיימים בין המולקו

 

 ?מולקולותמהן 

של אטומים )שניים לפחות(  מוגדר מספר היא מולקולה בודדתכאמור, 

הקשורים ביניהם בקשר כימי. כל מולקולה מוגדרת על ידי סוג האטומים 

שממנה היא בנויה, מספר האטומים מכל סוג, והמבנה הגיאומטרי שלה, 

 שניתנים לביטוי באמצעות נוסחה כימית קבועה. 
 

למשל, נויה מסוג אחד של אטומים היא מולקולה של יסוד )מולקולה הב

 (C60 או מולקולת פולרן S8 , מולקולת גופריתCl2 כלורמולקולת 

 

    
 

 

 ואילו מולקולה הבנויה מאטומים מסוגים שונים היא מולקולה של תרכובת

 . )למשל, מולקולת מים, מולקולת פד"ח או מולקולת אספירין(

 

   

 

 

 

 ראו מודל  ) אטומית-קראת מולקולה דומולקולה הבנויה משני אטומים נ

 . של מולקולת כלור(

 אטומים. ואף מאות ואלפי להיות בנויה מעשרות גם מולקולה יכולה 

 

מודל של מולקולת 

 Cl2כלור 

  של מולקולת מיםמודל  

H2O 

מודל של מולקולות 
 אספירין

 

 מולקולת פולרן מודל של 
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קיימים מיליוני הרכבים ומבנים של מולקולות בעולמנו, הכוללים מולקולות 

( והמימן הכלורי I2(, היוד )H2אטומיות, כמו מולקולת המימן )-קטנות, דו

(HClמולקו ;) לות הבנויות ממספר גדול יותר של אטומים, כמו האתנול

( והאספירין; מולקולות הבנויות C6H12O6(, הגלוקוז )C2H5OH)אלכוהול; 

 (, שמנים וחומצות שומן; C60מעשרות עד מאות אטומים, כמו הפולרן )

הבנויות מאלפי אטומים, כמו חלבונים  גדולות מאודוקיימות גם מולקולות 

 איי. -אן-ודי

, קשים לתפיסה. כולל המולקולות הגדולות ביותררי הגודל של מולקולות, סד

קטנה בכמה היא תמיד יחסית,  מאוד גדולה , שהיא ת חלבוןלמשל, מולקול

 חיידק. כל סדרי גודל מ

 

 , C12O22H11 , סוכר מאכלI2 (s) : היודחומרים רבים בנויים ממולקולות

טמפרטורת החדר( הבנויים שעוות הנר ומוצרי פלסטיק רבים הם מוצקים )ב

ושמן הם דוגמאות לחומרים נוזליים  C2H5OH , אתנולH2O ממולקולות. מים

 ינ)בטמפרטורת החדר( הבנויים אף הם ממולקולות; חמצן, חנקן ופחמן דו חמצ

 הם גזים )בטמפרטורת החדר( הבנויים ממולקולות. 

 

מיקרוסקופי -בעל מבנה תת מוצק הוא (Crystal) גבישבכיתה ז',  דתםמלכפי ש

 .מסודר וסימטרי

 סריגהמתאר את מבנה הגביש באמצעות נקודות במרחב מכונה מודל ה

(Lattice) . 

גביש מיקרוסקופי של -התתהוא התיאור ( Molecular Lattice) סריג מולקולרי

 כלומר, כיצד ערוכות המולקולות בגביש ,רח יבש(קרח וק)כגון יוד,  מולקולרי

  .)ראו איורים(

הכוחות הקיימים בין האטומים במולקולות חזקים יותר , כאמור

 מהכוחות הקיימים בין המולקולות.

 

 

 

 

 

 
 

 H2O(s)גביש מולקולרי   

 

 H2O(sסריג מולקולרי    
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 חומרים שאינם בנויים ממולקולות

יסודות כל החומרים רבים אינם בנויים ממולקולות, כמו למשל: 

תרכובות יוניות  , ברזל, נתרן או כספית(,דוגמאמתכתיים )לה

כלורית( וחומרים אטומריים , מלח בישול, גיר או נחושת לדוגמא)

  , יהלום, גרפיט או צורן חמצני(.לדוגמא)

פי רוב, חומרים שאינם בנויים ממולקולות הם מוצקים -על

ליחידות  לא ניתן להתייחסבמוצקים אלו,  בטמפרטורת החדר.

ת ולא קיימלדוגמא, ; בהםהקיימות  מוגדרותממשיות 

 SiO2ולקולותבישול ולא קיימות מהבגביש מלח   NaClתומולקול

  .בגביש הסיליקון החמצני 

 שאינם בנויים ממולקולותמיקרוסקופי של מוצקים -המבנה התת

  מבנה ענק. מכונה

)מולקולות( יחידות סופיות  לא קיימותמבנה ענק חומר בעל ב

של מספר ענק של אטומים או יונים  "אינסופי"אלא מבנה 

 הקשורים זה לזה בכל חתיכה של המוצק.  

 מופיעים בצד ממחישים זאת.ההאיורים 

מיקרוסקופי של -התת הוא התיאור( Giant Lattice) סריג ענק

של או )כגון ברזל( מתכתי של גביש , )כגון מלח בישול( גביש יוני

 ראו איורים. ;)כגון יהלום( אטומריגביש 

 -מתאים גבישים מסוגים שונים ניתנים לתיאור על ידי מודל :  לסיכום

 פד"ח מוצק המכונה קרח יבש יוד, קרח או אר מת סריג מולקולרי 

 רזל חמצניב נתרן כלורי או כגון  תרכובות יוניותמתאר  סריג יוני  

 או נתרן כגון ברזליסודות מתכתיים מתאר  סריג מתכתי  

 או קוורץ כגון יהלוםאטומריים מוצקים מתאר  סריג אטומרי . 

 

 

 

  יסודות ותרכובות: מבנים, תכונות ותהליכים  מקור: ערכת ה.ל.ה.                    

 גרש רקומילכה ב ע"י  מיצ"ב  קראת כום לכסי לתלמידיםנערך    

 

 יוני גביש

  (s) NaCl 

 סריג יוני

  (s) NaCl 
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  רה ולתלמידלמו מילון מושגים -שפת הכימיה 
 

 לכל יסוד מתאים סימול מסוים.  :סימול כימי
 . Au-וזהב Na –; נתרן  C  -; פחמן O -; חמצןH -למשל, מימן 

 כל הסימולים הכימיים של היסודות מופיעים בטבלה המחזורית.
 האותיות הראשונות של שמו הלועזי של היסוד. 2-3הסימול הוא האות הראשונה או 

 
 : כימית נוסחה

מתאימה נוסחה כימית. למשל, נוסחתו  -ד המופיע כחומר ולכל תרכובת לכל יסו
 -נוסחתו של מלח הבישול   H2O-, נוסחת המים  O2 -הכימית של החמצן שבאוויר 

NaCl  ונוסחתו של הגלוקוז- C6H12O6. 
 

 : סימול מצב צבירה
כאשר דנים בחומר מסויים, שנמצא במצב צבירה מסויים, מסמלים את מצב הצבירה 

ימין לנוסחה הכימית של החומר, בקטן ובסוגריים. הסימולים המקובלים למצבי מ
  הצבירה גז, נוזל  ומוצק, הם:

(g) –Gas  ; גז (l) –Liquid  ; נוזל (s) –Solid  .מוצק 
; מים במצב צבירה נוזל מייצגים כך Cl2(g)לדוגמא, כלור במצב צבירה גז מייצגים כך 

H2O(l) מוצק מייצגים כך ;  וברזל במצב צבירהFe(s).  
 

לתהליך או לתגובה כימית מסוימת קיים ניסוח  :ניסוח תגובה אוניסוח תהליך 
 . הכולל נוסחאות כימיות מתאים

ומימין את התוצר)ים(. ביניהם חץ המכוון בצד שמאל רושמים את המגיב)ים( 
 מהמגיבים לתוצרים. 

 

 

לדוגמא

תערובת

תרכובת

בנויה משני סוגי אטומים לפחות

יסוד

חומר טהור

חומר

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

בנוי מאטומים זהים

מתכתי-אל מתכתי מתכתי-אל

חמצן

כלור

ברום

גופרית

ניאון* 

נחושת

נתרן

ברזל

כספית

יהלום

בור

HClמימן כלורי 

H2Oמים  

CO2 ח"פד

סוכר

חלבון

א"דנ

SiO2

NaCl

CuSO4

CaCO3

יכול להיות

יכול להיות

במבנה המאורגנים

במבנה המאורגנים

לדוגמא

לדוגמאלדוגמא
לדוגמא

תערובת

תרכובת

בנויה משני סוגי אטומים לפחות

יסוד

חומר טהור

חומר

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

בנוי מאטומים זהים

מתכתי-אל מתכתי מתכתי-אל

חמצן

כלור

ברום

גופרית

ניאון* 

נחושת

נתרן

ברזל

כספית

יהלום

בור

HClמימן כלורי 

H2Oמים  

CO2 ח"פד

סוכר

חלבון

א"דנ

SiO2

NaCl

CuSO4

CaCO3

יכול להיות

יכול להיות

במבנה המאורגנים

במבנה המאורגנים

לדוגמא

לדוגמאלדוגמא

תערובת

תרכובת

בנויה משני סוגי אטומים לפחות

יסוד

חומר טהור

חומר

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

(ענק)לא מולקולרי מולקולרי

בנוי מאטומים זהים

מתכתי-אל מתכתי מתכתי-אל

חמצן

כלור

ברום

גופרית

ניאון* 

נחושת

נתרן

ברזל

כספית

יהלום

בור

HClמימן כלורי 

H2Oמים  

CO2 ח"פד

סוכר

חלבון

א"דנ

SiO2

NaCl

CuSO4

CaCO3

יכול להיות

יכול להיות

במבנה המאורגנים

במבנה המאורגנים

לדוגמא

לדוגמאלדוגמא

ועל אף שגזים אצילים בנויים לגז אציל,  אהניאון הוא דוגמ* 
רים )הבנויים מאטומים, ניתן להתייחס אליהם כאל חומרים מולקול

אטומיות"( כיוון שבמשפחה זו ההיערכות והכוחות -מ"מולקולות חד

 בהמשך נתייחס

 הפרק מפת מושגים לסיכום 
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