
1 
 

                    ______ שם התלמיד:                  : 2020 למידה מרחוק

 .ג חלק -של החומר םהחלקיקי דגם

 .בקובץ זהוענו על השאלות היכנסו למצגת המצורפת 

  עבודה נעימה

 

 מבנה הגז ותכונותיו : 16-51 תושקופי

 

 לפניכם תיאור של אירועים מחיי היומיום.

 .םוהסבירו את התכונה/ות על פי דגם החלקיקיהיעזרו בטבלה, 

 

 :דוגמה -מקרה ראשון

 חתכה תפוז במטבח. רינה, שישבה בחדר סמוך הבחינה ב"ריח" חן 

 וביקשה להתכבד.

 הסבר על פי דגם החלקיקים תכונות הגז התרחשותה
 

פיזור ריח תפוז 
 בחדרבאוויר ש

 

גזים מפעפעים 
ומתערבבים זה 

 בזה במהירות
 

הגז נמצאים בתנועה חופשית, חלקיקי 
והרווח ביניהם גדול, לכן הם יכולים 

 .להיכנס ברווחים בין חלקיק אחד לשני

 

 :מקרה שני

 .באוויראת צמיגי אופניו מלא , לפני כן דאג לרכוב על אופנייםניצן רצה ל

 הסבר על פי דגם החלקיקים תכונות הגז התרחשותה
 

ניתן להוסיף  ניפוח הצמיגים
נוספת של כמות 

 גז לכלי מלא בגז

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

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

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

 
---------------------------------------------- 
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 : 17 שקופית

 .הדגמהבוצפו  16היכנסו לקישור א. 

 ימו את החסר:ל, והשקראו את ההסברים שמופיעים בשקופיתב. 

 

 הגז נפח: נושא

  :ניסוימטרת ה

 הגז.   ----------על  לבדוק את ההשפעה של חימום )או קירור(

 : ציוד וחומרים

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

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

 מהלך הניסוי: 

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

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

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

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

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

 תוצאות:

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

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

 מסקנות והסבר על פי דגם החלקיקים:

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 מבנה הנוזל ותכונותיו :19-18שקופיות 

 עים מחיי היומיום.לפניכם תיאור של אירו

 היעזרו בטבלה, והסבירו את התכונה/ות על פי דגם החלקיקים.

 מקרה ראשון:

 קערה, ושם לב כי צורתו השתנתה.תוך חלב למלאה בשקד מזג כוס 

 הסבר על פי דגם החלקיקים תכונות הנוזל ההתרחשות
 

צורת החלב 
הנוזלי 

: השתנתה
מצורת כוס 

 לצורת קערה

צורת הנוזל 
הכלי       כצורת 

)עד לגובה פני 
 הנוזל(

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

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

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

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

 

 

 :שנימקרה 

 ומזג לימונדה לכוס. ,)פנקייק( ֲחִמיָטהמאפה היהל מזג דבש מבקבוק על פני 

 הסבר על פי דגם החלקיקים תכונות הנוזל ההתרחשות
 

הדבש זרם 
באיטיות רבה 

יותר מאשר 
 הלימונדה

 

נוזלים שונים 
זורמים במהירות 

 שונה

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

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

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

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

 

 

 :20 שקופית

 , והסבירו את ההתרחשות על פי דגם החלקיקים18תארו את ההדגמה בקישור 
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 ותכונותיו מוצקמבנה ה: 21שקופית 

 

 לפניכם תיאור של אירוע מחיי היומיום.

 היעזרו בטבלה, והסבירו את התכונה/ות על פי דגם החלקיקים.

 

 והניחה אותואת העיפרון מהקלמר  רצתה להכין שיעורי בית. היא הוציאהצביה 

 השולחן. צורת העיפרון לא השתנתה.על 

 הסבר על פי דגם החלקיקים תכונות המוצק ההתרחשות
 

הועבר העיפרון 
וצורתו לא 
 השתנתה.

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

 :22שקופית 

 : התבוננו בתרשים מערכת הניסוי, 20צפו בקישור  

 וקראו את ההסברים בשקופית.

 בחרו והקיפו את התשובה הנכונה:לאחר מכן, 

 מוצק  /  נוזל  /  גזמצב הצבירה של הכדור והטבעת הוא...   א. 

 .דרך הטבעת  עבר  /  לא עברהמתכת הוא .... -לפני החימום של כדורב. 

 .אחרי החימום ויותר מנפח גדול  /  קטןנפח הכדור לפני החימום...  ג. 

 . זו שלאחריויותר מ  קטנה  /  גדולההחלקיקים לפני החימום  ד. 

 .אחרי החימום  קטנה  /  גדלה המשיכה בין החלקיקים ה. 

 .בעקבות החימום קטן  /  גדולהמרחק בין החלקיקים  ו. 


