
 

 

 שאלות בנושא: אנרגיה                    שם התלמיד/ה: _____________

 

 זיהוי סוגי אנרגיהחלק א: 

  .המתוארים במצגת  . לפניכם מספר אירועים/מצבים1

 )רשמו את סוג האנרגיה המרכזי באירוע(. ,רשמו איזה סוג אנרגיה יכול לאפיין אותם 

 הבא:לצורך תשובתכם, היעזרו בבנק סוגי האנרגיה 

 

 

 

 .  בנזין מוזרם אל מיכל הדלק של מכונית הנמצאת בתחנת דלק.1

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים.  _____________________2

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  רעם חזק נשמע.3

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 וט..  רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לש4

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  נורה פלורוסנטית מאירה את החדר.5

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 על קיר.ה תמונה תלוי.  6

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  מים זורמים בעוצמה גדולה בנהר.7

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 קולי המרעיד את חלונות הבית.-.  מטוס משמיע "בום" על8

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  גנראטור מופעל בבית חולים וגורם להפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם.9

______________________________________________________ 

אנרגית תנועה, אנרגית גובה, אנרגית אור )קרינה(, אנרגית קול, 
 אנרגיה חשמלית, אנרגיה כימית, אנרגיה חומנית

______________________________________________________ 

 



 

 

 .  פרה אוכלת חציר בנחת.11

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  בטיול שנתי, המדריך מכריז בקול רם על שם הילד שהגיע ראשון אל ראש הגבעה.11

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 מלי..  חוטי חשמל הנמצאים על עמודי חשמל ברחוב, מוליכים זרם חש12

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  באתר בנייה, מנוף מרים שק חול גדול אל הקומה החמישית.13

______________________________________________________ 

 קר ממקומו עץ עתיק..  עקב מזג האוויר הסוער, נע14

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  כוס תה חם מונח על דלפק במטבח.15

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  בקיבוץ כפר הנשיא בצפון הארץ, קיימת תחנה הידרואלקטרית הפועלת כל הזמן.16

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .   קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה.17

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .  בניסוי צבאי, פוצצו פצצה בבור ביטחון.18

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה. . 19

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 .   קרינת השמש נופלת על לוח פוטואלקטרי היכול להטעין סוללה.21

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ערכת ה.ל. ה.   אנרגיה ©חלק א: מקור:



 

 

 יהמרות אנרגיה ומאפייני השינוחלק ב: 
  .הבאים תארו בעזרת מלבנים את המרות האנרגיה בכל  אחד מהסעיפים א. 
 .שינויתבו מהו המאפיין של הכב. 

 
 דוגמה: 

 
 טרקטור נוסע.. 1
 

 .שינוי במהירות/ תנועת הגוףהמאפיין:   
 
  

 .החולצה דהתה בשמש . 2
 
 

 המאפיין: ____________
 
 
 
 .נבט החמנייה התפתח מהזרע. 3
 

 : ____________המאפיין
 
 
 .התקדמה צפונה . מפרשית4
 
 המאפיין: ____________ 

 
 
 
 .מאירה . נורה 5
 

 המאפיין: ____________
 
 
 
 כדורסל  ניזרק  לרשת. 6
 

 המאפיין: ____________
 
 
 
 .ילד נוסע על אופניים. 7
 

 המאפיין: ____________
 
 
 
 .צנחן קופץ ממטוס . 8

 המאפיין: ____________

 אנרגיית תנועה אנרגיה כימית

 מילכה גרש  ואיילת גרייף. ©חלק ב: 
 2111השתלמות מורים 

 



 

 

 .הבטון מתערבל. גנראטור מופעל ו9
 

 __המאפיין: __________
 
 
 

       .הדליקו מדורה  מטייליםה. 11
 

 המאפיין: ____________
 
 

     הזמרת שרה והכוס נשברה.. 11
 

 המאפיין: ____________
 
 
 

 .ופעלמ .  מיקסר12
 

 המאפיין: ____________
 
 
 

 .. תא סולארי במחשבון13
 

 המאפיין: ____________
 
 
 

 .סביבהוהאוויר רותח . כוס תה 14
 

 המאפיין: ____________
 
 
 

 אבני ריחיים.. מפל מים ו15
 

 המאפיין: ____________
 
 
 

 חץ וקשת. 16
 

 המאפיין: ____________
 
 

 
 מילכה גרש  ואיילת גרייף. ©חלק ב: 

 2111השתלמות מורים 


