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 השפה הכימית
 

 חוברת עבודה

 מבוססת על מצגת:

 השפה הכימית

 
 שם תלמיד/ה: ________

 כיתה: ______

 

 עריכה ועיצוב: מילכה ברקו גרש

0202-0200 
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 שפת הכימיה היא שפת _______ עם סמלים וכללים בין לאומיים. .0

 האותיות של שפת החומרים הם  _______ היסודות. .0

 מיהו המגדל  המופיע בתמונה? _______  .3

מה היה קורה אילו היו מתארים את כל החומרים והתגובות בעזרת  .4

 מילים בלבד?

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 . ממה בנויים כל החומרים בעולם?5

______________________________________________ 

 . מה גודלו של האטום?6

______________________________________________ 

 . כמה סוגי אטומים מוכרים לנו כיום?7

______________________________________________ 

 ( 6. מהי מולקולה? ) שקופית 8

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 אילו מאפיינים מגדירים את המולקולה?  . 9

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 . מהו מודל? ___________________________________02

______________________________________________ 

 



3 
 

 . השלימו את הטבלה: 00

 יתרונות המודל
 

 חסרונות המודל

 
 
 
 

 

 

 

 . מהו יסוד? ____________________________________00

 _________________________________. מהי תרכובת? 03

______________________________________________ 

 . השלימו: 04

 א. השתן הוא: חומר אחד/ תערובת חומרים.

 ב. שיתנן הוא: חומר אחד / תערובת חומרים.

 ג. שיתנן הוא: יסוד/ תרכובת.

 : 03 -04. השאלה מתייחסת לשקופיות  05

 קבוצת הילדים ילדה בשם: מרגלית,אילו הייתה מצטרפת ל

 מה היה כינויה? _______________

 05. כיצד מיוצגים בדרך כלל סמלי היסודות? שקופית 06

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 06-07שקופיות  . מה ניתן למצוא ב" מערכה המחזורית"?07

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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 08. השלימו את סמלי היסודות לפי שקופית מספר 08

 סימלו שם היסוד
 

 גופרית
 

 

 ברום
 

Br 

 אורניום
 

 

 נחושת
 

 

 פחמן
 

 

 יוד
 

 

 ברזל
 

 

 קובאלט
 

 

 צורן ) סיליקון(

 

 

 

 09את תכונות החומר?  שקופית . מה קובע 09

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 : כמה אטומים יש במולקולת פולרן? ______02. שקופית 02

 הוא יסוד או תרכובת? _________ . האם הפולרן00

 . ערכו השוואה בין גרפיט ליהלום.00

 סוג החלקיקים מהם מורכבים
 

 שווה / שונה

 
 היערכות החלקיקים

 שווה / שונה

 
 כוחות המשיכה בין החלקיקים

 שווה / שונה
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 : מה סימלה של הנחושת, ומה שמה הלטיני?00-00. שקופיות 03

____________________________________________ 

 א. האם הנחושת היא מתכת?   __________.04

 תכונות של צבר חלקיקי נחושת. 3ציינו  .ב. 04

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 _____? ____03. מיהו היסוד המסתתר בשקופית 05

 : מה מופיע בנוסחה כימית? 04. שקופית 06

____________________________________________ 

____________________________________________ 

. נוסחה כימית: מתי מציינים רק את סמל היסוד, אך לא מציינים 07

 את מספר האטומים של יסוד במולקולה?

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 היעזרו במקורות מידע כתובים נוספים.. 08

 חמצן אטמוספרי 
 

 אוזון

 נוסחה
 

  

 תכונות
 
 
 

 

  

 

 הם חומרים זהים? נמקו. CO2ו   CO . האם 09

______________________________________________ 
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 C    U      Cu     CO    COות מתוך הרשימה:   . סמנו את היסוד/32

 ? ___  6C 6H12Oיש במולקולה: פחמן ומי טא: כמה 30שקופית . 30

 ?  ____  Fe2O3יש בתרכובת :  וגי אטומיםס: כמה 30. שקופית 30

 הוא יסוד או תרכובת?  ______ S8. האם 33

 _____: כיצד מסמלים חומר במצב צבירה נוזל? 34. שקופית 34

 : לכמה פרחי דודא רפואי זקוקה המכשפה כדי לקבל35שקופית . 35

 כדורי בדולח? _____  0     

 : תנו שתי דוגמאות לתגובות כימיות בחיי היומיום.38. שקופית 36

____________________________________________ 

 : בין שני אגפי משוואה כימית מפריד חץ.40. שקופית 37

 חץ? ________________________________מה מבטא ה

 למה "זכתה" המשוואה הכימית לכינויה זה?

____________________________________________ 

____________________________________________ 

: כמה גרם של כספית חמצנית יש לחמם כדי לקבל 40. שקופית 38

 _____גרם של כספית? _________________ 420

: מה ניתן לומר על תכונות החומרים המתקבלים 43. שקופית 39

 בתגובה הכימית )= התוצרים( ביחס לתכונות המגיבים?

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ?  CH4 ברישום  4 . מה פירוש המספר42

____________________________________________ 

 ? ________________ 4H2Oברישום  4. מה פירוש המספר 40
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 : מהו חומר טהור?46. שקופי 40

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 כם בצורה של טיעון:נסחו תשובת . האם האוויר הוא חומר טהור?43

  טיעון = טענה+ טיעון

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 : סדרו את המושגים מהקטן לגדול:47. שקופית 44

 מולקולת חלבון, תא דם, רקמת שריר, אטום חמצן, אדם, לב.

____________________________________________ 

: ידועים כמאה סוגי יסודות. כיצד ייתכן מספר כה   48. שקופית 45

 רב של חומרים?

____________________________________________ 

 מופיע גרף. 49. בשקופית 46

 כיצד מכונה גרף מסוג זה? הקיפו : גרף: עוגה, עמודות, קווי.

 נות בהצגת נתונים בדרך זו לעומת הצגתם בטבלה?מה היתרו

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 _______המורכבת מאלפי אטומים. למולקולה. תנו דוגמה 47

 . חלודה נוצרת כתוצאה מהתרכבות בין הברזל והחמצן שבאוויר.48

להתפורר. הציעו דרך בעזרתה ניתן יהיה למנוע את החלודה , נוטה 

 המגע בין הברזל לאוויר.

_____________________________________________ 
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 .מפת מושגיםלפניכם תרשים :  49 . 

 שבצו את החומרים הבאים במקומות המתאימים:

 א. הליום

 ב. יהלום

 ג. אלומיניום

 ד. נתרן כלורי

 

 תהליך הפוטוסינתזה:  59שקופית . 52

שבצו את המילים במקומות המתאימים:                                               

 פחמן דו חמצני, חמצן אטמוספרי, מים, גלוקוז

 


