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    וט הבא:פי הפירל -לפתרון הנחיות

 /סמנו: לשאלהומתאים נכון משפט  היגד √ 

  א: הקיפו את האות . למשלאך לא רלוונטי לשאלה, נכון היגד/ משפט : 

 סמנו שגוימשפט  /דהיג :X  ,על גבי הטופס תקנו אותו חר כךוא 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 על שם מי/ מה נקרא האורניום?. 1

 תגלה שמונה שנים לפני זיהויו.א. על שם כוכב הלכת אורנוס, שנ

 ב. משום שנחשב היסוד הכבד ביותר מבין היסודות המצויים בטבע

 ג. על שם הכימאי מרטין קלפרוט שזיהה אותו

 ד. בשל היותו רדיואקטיבי

----------------------------------------------------------------------------------- 

 . מה נכון לומר על החמצן?2

 א .נחוץ לנשימה ולבערה

 Hydrogenב.  שמו הלועזי: 

 מעלות צלזיוס  -084.81ג. טמפרטורת קיפאון 

 סוג של מתכתד. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 מי המשפט הנכון?. יוד: 3

 א. שייך למשפחת הגזים האצילים

 ב. פירוש המילה יוד  ביוונית הוא: כתום

 Oג.  סמלו הכימי של היוד : 

 ד. מינרל קורט, חשוב לפעילות תקינה של בלוטת התריס



 בחרו באפשרות הנכונה. כלור: 4

 א. משמש לחיטוי וטיהור מי שתיה וברכות

 ב. כלור הוא נוזל בטמפרטורת החדר

 הוא כחול " כלורוס"ג. ביוונית 

 אטומים 3בנויה מ     Cl2  ד. מולקולת הכלור  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 Fe: . ברזל5

 א. ברזל " אדיש " לנוכחות מגנט

 IRONב. סמלו הכימי גזור מהמילה    

 מעלות צלזיוס  4,810ג. ברזל רותח בטמפרטורה 

 ד. השימוש בברזל חדש בתרבות האנושית

----------------------------------------------------------------------------------- 

 חנקן: מה נכון?. 6

 רק בכדור הארץא. מצוי 

 ב. רכיב חיוני ליצורים חיים : מצוי בחלבונים וב ד. נ. א.

 מהרכב האוויר 41ג. מהווה בקרוב  % 

 ד. דליק

----------------------------------------------------------------------------------- 

 מי המשפט הנכון? -סידן. 7

 א. סידן יש רק בחלב ומוצריו

 הוא מינרל חשוב, המשתתף בתהליכים ביולוגיים רביםב. הסידן 

 ג. סידן שייך למשפחת ההלוגנים

 הסימן הכימי של סידן   CaO ד. 

--------------------------------------------------------------------------------- 



                            גז חסר צבע, אל מתכת, היסוד הקל ביותר,       מי אני?. 8

 יוצר  ,  חומר דליק Gennan =  , = מים  Hudorמקור השם הלועזי מיוונית:   

 ד. מימן   ג. נאון   ב. חמצן     א. ברום

----------------------------------------------------------------------------------- 

        ב. זהב    ג. נחושת     ד. אלומיניום   א. כסף          מי בתמונה?. 9

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 אשלגן: מה נכון?. 01

 א. חשוב למערכת העצבים ולשחרור אנרגיה

 ב. מתכת קשה

 ג. צפיפותו גבוהה משל המים

 ד. אדיש לנוכחות מים

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ?בשל מה נבחר טונגסטן לשמש לייצור חוטי להט . 00

 א. בשל מסתו הסגולית הגבוהה

 ב. קשיותו הגבוהה

 מעלות צלזיוס 3,244ג. לטונגסטן נקודת היתוך גבוה: 

 ד. צבעו האפרפר

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ב. ברום   ג. בדיל    ד. כספית  א. חנקן     מי בתמונה?. 04

 

 

 

 



 להסיק מכך?. אבץ הוא מתכת. מה ניתן 13

 א. משמש לציפוי ברזל או פלדה

 ב. האבץ מוליך חשמל

 ג. חשוב להפעלתם של אנזימים רבים

 ד. צבעו של האבץ אפור

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 . זרחן: מה מקור שמו?14

 מכילה זרחן  על מנת להפיק אנרגיהא. תאים משתמשים בתרכובת א.ט.פ.  ה

 ב. נתגלה בעת זיקוק ואידוי שתן

 ג. זרחן לבן זוהר בחושך. ביוונית: "אוחז אור"

 צורות הופעה: לבן, שחור ואדום 3ד. בעל 

---------------------------------------------------------------------------- 

 . מה נכון לומר על כספית?15

 היחידה שהיא נוזל בטמפרטורת החדר א. המתכת

 ב. מוליכה טוב חום

 ג. אינה מוליכה חשמל

 ד. נמשכת למגנט 

----------------------------------------------------------------------------- 

 מה ניתן ללמוד ממיקום הגופרית בטבלה המחזורית?. 16

 א. שצבר חלקיקי גופרית הוא צהבהב

 ב. שגופרית מוליכה חשמל

 ג. שהגופרית מוצקה בטמפרטורת החדר

 ד. שהגופרית היא אל מתכת

-------------------------------------------------------------------------- 



 המופיע ליד רדון? 66. מה משמעות המספר 17

 א. מספר הנויטרונים  באטום רדון

 ב. מספר הפרוטונים באטום רדון

 ג. מספר סידורי לפי רצף גילוי היסודות

 ד. מספר אטומי הרדון הקיימים

--------------------------------------------------------------------------------- 

 . הליום: סמלו הכימי מופיע באדום בטבלת היסודות: מדוע?16

 א. סימן לגז בטמפרטורת החדר

 ב. זהו חומר מלאכותי שהאדם יצר

 ג. סימן שפעיל מאוד מבחינה כימית

 ד. משום שצבעו אדום

-------------------------------------------------------------------------------- 

 . מי היסוד המוזכר בשירת הים?11

 א. עופרת  ב. כסף   ג. ברזל   ד. זהב

------------------------------------------------------------------------------ 

 .  מה המשותף לגרפיט ויהלום?22

 וג אטוםא. שניהם בנויים מאותו ס

 ב. לשניהם אותן תכונות

 ג. בשניהם סידור האטומים שווה

 ד. בשניהם כוחות המשיכה בין האטומים שווים

---------------------------------------------------------------------------------- 

  היסוד השני הנפוץ על פני     Siשם לועזי: סיליקון,       מה שמו העברי ?.  40

דור הארץ, תרכובותיו הם מרכיב עיקרי של החול, סלעים ואבני חן. חלק מתכונותיו כ

 מאפיינות מתכות וחלק מאפיינות אל מתכות, שמושים: שבבים אלקטרוניים

 א.  נתרן   ב. צורן    ג. זרחן     ד. חמרן



 . מי אני ומה הסמל הכימי שלי?22

, שייך למשפחת ההלוגנים, גז בטמפרטורת החדר, צבע צהוב 9מספר אטומי 

בהיר, בעל ריח חריף, פעיל ביותר מבחינה כימית, מוסף לעיתים קרובות 

 נייםלמשחות שי

 Feברזל     (םפרו) ד.    Frג. פרנציום       Fmב. פרמיום     Fא.   פלואור 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ?תמצלמות הישנומבזק ב. מה הקשר בין מגנזיום ל23

 א. נמצא בכמות גדולה במי ים

 גוףב. הכרחי לתפקודו התקין של ה

 ג. מהווה  מרכיב במולקולת הכלורופיל שבצמחים

 ד. ניצת בקלות ומפיק אור בוהק בזמן בערה

---------------------------------------------------------------------------------- 

 אלומיניום: מה המשותף למוצרים שבתמונות?. 24

 כבדים באופן יחסי למתכות אחרותא. 

 מחלידיםב. 

 מזיק לסביבהועשויים מחומר רעיל . ג

 קלים וחזקים ד.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 סירים? מדוע לא משמש לייצורבדיל:  . 25

 א. לא רעיל, מצפה קופסאות שימורים

 ב. עמיד בפני קורוזיה

 ג. ניתך בטמפרטורה מאוד נמוכה

 ד. נוח לעיצוב

 

 2214   ו גרשקמילכה בר  ©:  עבודה נעימה


