
 של חלקיקי חומר העוברת מחלקיקי לחלקיק. _______  :אנרגית קול    

 .__________ : תנודות בתוך המאפיין •

 .לי צה"לללח ן יום הזיכרוןהמושמעת לציו   _________   :דוגמה •

 

      ____  _____    : האנרגיה העוברת מגוף בעל טמפרטורה אנרגית חום •

 כשהם נמצאים במגע.___  ________  טמפרטורה בעל לגוף 

 שינוי באנרגיה הקינטית הפנימית של חומר. •

 .של גוף___  ________ שינוי המתרחש ב  :מאפיין •

 אל   מכוס המכילה תה רותח__________   : אנרגיית חוםהדוגמ  •

 . ___________ היא שבסביבה, וכתוצאה מכך   האוויר     

 

  : אנרגיה המתארת שינוי ) אנרגיה קינטית(  אנרגית תנועה של גוף •

 התנועה של גוף.    במצב          

 גוף הנמצא בתנועה יש אנרגית תנועה. ______   ל •

 : תנועה/ מהירות של גוף.מאפיין •

    . , _______________דוגמאות: אדם הולך, מכונית נוסעת מטוס טס •

       

 : קרינה אלקטרומגנטית.אנרגית קרינה •

 של קרינה. ____________  : פליטה או מאפיין •

 ___________________. , Xקרינת  : קרינה של גלי רדיו,דוגמאות •

 

 : האנרגיה נישאת על ידי הזרם החשמלי.אנרגיה חשמלית ומגנטית •

 זרם חשמלי. -מיקום מטענים :מאפיין •

 ._________ מכונת הב: זרם חשמלי עובר במקרר, במגהץ, דוגמאות •

 ________ שם:       .    חסרהשלימו את הסוגי אנרגיה: 

____________ 



 :        ( אנרגית גובה )אנרגיה פוטנציאלית כובדית •

 _________לגוף הנמצא בגובה ביחס למשור ייחוס מסוים ופועל עליו  •

 אנרגית גובה.  יש           

 .שינויים במצב הגוף  _________    ה, בעקבותיתאפשרי  הגוף תנפיל •

 .של גוף_______  : מאפיין •

 ., _______________: תמונה תלויה על קיר, דלי מונח כיסאדוגמאות •

 

 המתארת שינוי בצורתו של גוף מתוח או מכווץ. אנרגיה  - אנרגיה קפיצית •

 של גוף.     _________: מאפיין •

 למצבו הקודם, לאחר שפסקה מעליותכונה של חומר לחזור אלסטיות  •

 שילובם., או , כפיפה__________  , פעולת לחיצה     

 מתוחה, קפיץ מתוח או מכווץ, סרגל מכופף._________  : דוגמאות •

 

 : אנרגיה הקיימת בקשרים הכימיים בין אנרגיה כימית •

 את המולקולות של חומרים. הבונים ___________  ה         

 , _____________  ים כימיים כמו למשל: תהליכ •

 הכימית האצורה.  יכולים לשחרר את האנרגיה          

 יצורים חיים מפיקים אנרגיה כימית  , עץ, נפט. _______ גז : דוגמאות •

 ים.הזמינה לפעילות גופם מהמזון ממנו הם ניזונ     

 

  אנרגיה המשתחררת כתוצאה משינויים בגרעיני  : אנרגיה גרעינית •

 .__________ ה

 –ע"י פיצול גרעינים של אטומים גדולים, כגון אורניום :  דוגמאות •

  נקרא "ביקוע גרעיני".     

     -אטומי מימן לאטום הליום  ע"י איחוד, מיזוג של שני•

 .__________  ככור היתוך. תהליך זה מתרחש במוכר      

 גרשברקו מילכה  ©


