
 שם : _________                         סדרי גודל : פעילות אינטראקטיבית

 

  מילכה ברקו גרש  ©כתובת האתר:                                                   

 גוגל, שלושה פרפרי זהב, כדור הארץ והיקום, סדרי גודל, עברית , התחל

 

 מטר = סנטימטר, 0.01=  10-2      מטר  , 0.1= דצימטר =  10-1

 מטר,  µm = 0.000001 = מיקרומטר = 10-6   מטר, 0.001= מילימטר =  10-3

10-10  = Å  :     ,פיקומטר  10-12= ננומטר,       10-9אנגסטרם = 

 

 עזרו בסרגל הגלילה כדי לעשות זום פנימה והחוצה .יה

 

 דוגמה: בן אדם.  .מטר 1=   100 .1

 האנשים כיום בעולם הוא: ____________________ השלימו: מספר

 

 .טרדציממטר=  0.1=  10-1 .2

 קצב חילוף החומרים של החדפים? מה מאפיין את  דוגמה: חדף.

 

  של  החדפים?מה מיוחד בגודל המוח     

_____________________________________________________ 

 סנטימטר 1מטר =  0.01=  10-2 .3

 קפה, צורתו דומה לצורת: __________________דוגמה: פול 

 

 זרעי חמנייה: האם זרעי חמנייה הם באמת זרעים? קבעו והסבירו.  10-2.1

_____________________________________________________ 
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 לדוגמה: אחד מסוגי הנמלים.   10-2.4

 מה היחס בין מספר האנשים למספר הנמלים בעולם?

___________________________________________________ 

 מילימטר 1מטר =  0.001=  10-3 .4

 לדוגמה: אמבה.  10-3.4

 מהי אמבה? __________________________________________

 לדוגמה: היצור החד תאי סנדלית: היכן חיה סנדלית?  10-3.7

__________________________________________________ 

 

גודלו של האובייקט הקטן ביותר אשר ניתן לראות בעין? רשמו את הגודל  מה

 , ובתצוגה עשרונית.10בצורת חזקות של 

__________________      _______________ 

 מה גודלה של ביצית אנושית?  ) תא מין נקבי באדם (  ______________

 

 דוגמה: גרעין תא.  10-5.1 .5

 ה נמצא בגרעיני התאים? מה תפקידו של אברון זה, ומ

__________________________________________________ 

 

 :חיידק בשם: אי קולי 10-5.7 .6

 היכן חיים  חיידקים אלו בדרך כלל, ומה הם מיצרים?

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 בתאים? Y: אצל מי ניתן למצוא כרומוזום  Yכרומוזום  10-5.7

__________________________________________________ 
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 מטר.  0.000001= מיקרון =  10-6

 = ננומטר 10-9

 

 הגדול ביותר? _______  הוירוס מהו סדר הגודל ) ברישום חזקות( של  .7

 

 במיקרוסקופ האור?   _______מהו הדבר הקטן ביותר , שניתן לראות  .8

 

 ?  ________________________   HIV האיידסמה גודלו של וירוס  .9

 

 גלוקוז. גלוקוז הוא: הקיפו את הנכון:  10-9.1 .10

 

 שם יצור, מערכת, איבר, סוג תא, אברון בתא, מולקולה, אטום.

 

 אטום הפחמן: סדר גודל: _________ .11

 מה מאפיין את יכולתו של אטום הפחמן להתקשר לאטומים אחרים? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 ולפרוטון. לניטרון: סדר גודל  10-14.9 .12

 ם.ופרוטונים הם חלקיקים המרכיבים אטומים ומצויים במרכז ניטרונים

 רשמו את הערך העשרוני המתאים לסדר הגודל המבוטא בצורת חזקה.

 __________________________________________ של המטר.

 המרכיבים  את "גרעין האטום" מקיפים חלקיקים נוספים זעירים עוד יותר

  2000, אילו האלקטרונים. מסת האלקטרון  קטנה פי ת האטוםא

 הפרוטון.ממסת הניטרון או  

 עבודה נעימה: מילכה ברקו גרש  ©                                                  
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