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שאלות	הערכה	לפרק	האנרגיה

לנושא:	צורות	של	אנרגיה		)עמ' �5-7 בספר לתלמיד(

שאלה	1

קראו את קטע המידע הבא:

"התעוררותי בבוקר כמו תמיד, בשעה 7. היה כבר אור בחוץ אבל היה מעונן ולא ראו את השמש. בחדר היה חשוך 

והדלקתי את האור במנורה. הדלקתי גם את הרדיו כדי לשמוע את תחזית מזג האוויר. הודיעו שכנראה יורד גשם. 

הכנתי מעיל ומטרייה. אחרי שהתרחצתי נכנסתי למטבח. אבא חימם לי חלב על הכיריים של הגז ואימא קלתה לחם 

במצנם.

וויתרתי על האופניים כי לא רציתי לרכוב על  אחרי ארוחת הבוקר יצאתי בדרך לבית הספר. הפעם הלכתי ברגל 

אופניים בגשם. בדרך לבית הספר נשבה רוח, כבר היו ברקים ורעמים והתחיל לרדת גשם."

לתלמידים מתקדמים:
אילו מקורות אור מוזכרים בקטע המידע? ציינו אם הם טבעיים או מלאכותיים.  .�

אילו תופעות טבעיות הקשורות באנרגיה מוזכרות בקטע? הסבירו באיזו צורה של אנרגיה קשורה כל תופעה.  .�
אילו צורות אנרגיה מוזכרות בקטע המידע? תנו דוגמה לכל צורת אנרגיה שאתם מציינים.  .�

תנו � דוגמאות להמרות אנרגיה המוזכרות בקטע המידע.  .4

לתלמידים מתקשים
לפניכם רשימה של מקורות אור: פנס, נר, מנורה, אש, שמש, עששית.  .�

סמנו אילו מקורות אור מוזכרים בקטע המידע. א. 
רשמו ליד כל אחד מהם: טבעי / מלאכותי.  ב. 

בקטע המידע מוזכרות שלוש תופעות טבעיות הקשורות באנרגיה: שמש, רוח, ברק.  .�
ציינו באיזו צורת אנרגיה קשורה כל תופעה: א. 

שמש  ·
רוח  ·

ברק  ·
הסבירו כיצד כל תופעה קשורה לאנרגיה שציינתם. ב. 

בקטע המידע מוזכרות כמה המרות אנרגיה. תנו דוגמה לכל אחת מהמרות האנרגיה האלה:  .�
חשמל לאור. א. 
חשמל לחום. ב. 

אנרגיה כימית לחום. ג. 
אנרגיה כימית לתנועה. ד. 



55

שאלה	2

סמנו נכון / לא נכון ליד כל אחד מההיגדים הבאים.

תקנו את ההיגדים שלדעתכם אינם נכונים:
נכון / לא נכון סוללות מספקות למכשירים שפועלים באמצעותן אנרגיה כימית.     .�
נכון / לא נכון הגוף שלנו מבצע את כל פעולותיו באמצעות אנרגיה כימית שמקורה במזון שלנו.    .�
נכון / לא נכון בעירת דלק ממירה אנרגיה כימית לאנרגיית תנועה.       .�
נכון / לא נכון בעירת עצים במדורה ממירה אנרגיה כימית לאנרגיית חום.      .4
נכון / לא נכון כשנוצר ברק הופכת אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור.       .5
נכון / לא נכון אי אפשר להפוך אנרגיית אור לאנרגיה כימית.       .6
נכון / לא נכון בהדלקת אור בפנס האופניים הופכת אנרגיית תנועה לאנרגיית אור.     .7
נכון / לא נכון כששורקים, מדברים ושרים נוצרת אנרגיית קול.       .8

שאלה	3

סמנו באילו מהדוגמאות הבאות מעורבת אנרגיה כימית.
פעולת המנוע של כלי רכב.  .�

תנועה של בעלי חיים ממקום למקום.  .�
הדלקת פנס באמצעות סוללות.  .�

בכל הדוגמאות.  .4
באף אחת מהדוגמאות.  .5

שאלה	4

הרעם הוא תופעת טבע הקשורה באנרגיית:
אור  .�
קול  .�

חשמל  .�
חום  .4

שאלה	5

אילו מהתופעות הבאות קשורות באנרגיית התנועה של הרוח?
מים הנופלים במפל.  .�

עננים הנעים בשמים.  .�
ברקים הנראים ממרחק רב.  .�

עלים הנושרים מעצים.  .4
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שאלה	6

לפניכם שתי עמודות:

בעמודה הראשונה - רשימה של המרות אנרגיה.

בעמודה השנייה דוגמאות לכל סוג של המרה.

מתחו קו בין המרת האנרגיה לדוגמה המתאימה לה.

הדוגמאותהמרות	האנרגיה

עצים במדורהאור לחום

ייצור מזון בצמחיםחום לתנועה

סוללות בפנסחשמל לתנועה

פנס באופנייםכימית לחום

פעולת מנוע בכלי רכבאור לכימית

תנור חשמליכימית לאור

מאוורר מסתובבתנועה לאור

חרדון מתחמם בשמשחשמל לחום

	שאלה	7

קראו את השיחה הבאה בין יונתן לדנה:

דנה: כשנוצר נפט מצמחים ובעלי חיים שמתו אין בכלל המרת אנרגיה. רק כשאנחנו משתמשים בנפט מתחוללת 

המרת אנרגיה.

יונתן: גם כשבעלי חיים אוכלים מזון אין המרת אנרגיה. רק כשהם משתמשים באנרגיה כדי לרוץ או לעוף מתחוללת 

המרת אנרגיה.

לתלמידים מתקדמים
האם צודקת דנה בטענתה? נמקו.  .�
האם צודק יונתן בטענתו? נמקו.  .�

לתלמידים מתקשים
איזו צורה של אנרגיה אגורה בגופם של צמחים ושל בעלי חיים? א.   .�

איזו צורה של אנרגיה אגורה בנפט? ב. 
איזו המרת אנרגיה מתרחשת כשנפט בוער? ג. 

האם צודקת טענתה של דנה? הסבירו. ד. 
איזו צורת אנרגיה אגורה במזון שאנחנו אוכלים? א.   .�

איזו צורת אנרגיה נוצרת אצל בעלי חיים כשהם רצים או עפים? ב. 
האם צודק יונתן בטענה שלו? הסבירו. ג. 
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שאלה	8	

קראו את השיחה בין שאול למיכל:

שאול: יש לי רעיון. עצים גדלים כל הזמן. אם נגדל עצים שצומחים מהר ונהפוך אותם לפחמים שאפשר לשרוף, לא 

יחסרו לנו מקורות אנרגיה להפקת חשמל.

מיכל: זה לא כל כך פשוט. אנחנו צורכים הרבה מאוד דלק מחצבי. נצטרך שטחים ענקיים בשביל לגדל כל כך הרבה 

עצים, כמו כן, צריך לבדוק אם משריפת עצים מקבלים כמות אנרגיה כמו זו שמקבלים מנפט ומפחם.

לתלמידים מתקשים:
סמנו x לאיזה סוג של אנרגיה שייכים העצים: לא מתכלה / מתכלה / מתחדשת.  .�

כיצד מציע שאול להחליף דלק מחצבי בעצים לצורך הפקת נפט?   .�
מיכל טוענת שצריך לבדוק אם משריפת עצים מקבלים כמות אנרגיה כמו זו שמקבלים מנפט ומפחם.  .�

התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה את כמות החום שנפלטת משריפת סוגים שונים של מקורות דלק.
איזו כמות חום מפיקים משריפת עץ בהשוואה לנפט )ֶקרֹוִסין( ולגז בישול? א. 

כשהופכים עץ לפחם עץ מייבשים את העצים )המים מתאדים(. כיצד מתבטא הייבוש בכמות החום שאפשר  ב. 
להפיק מפחמי עץ בהשוואה לעץ עצמו?

ביצירת פחמי עץ נשרפים העצים באופן חלקי ונפלטת מהם אנרגיה בצורת חום.  ג. 
האם הפיכת עצים לפחם עץ תגדיל או תקטין את כמות האנרגיה שתעמוד לרשותנו כדי להפיק חשמל?  

האם הרעיון של שאול נותן פתרון למחסור במקורות של דלק מחצבי? נמקו.  .4

לתלמידים מתקדמים
מדוע סבור שאול שעצים יכולים להחליף דלק מחצבי?  .�

איזו בעיה מעלה מיכל?  .�
התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה פליטת חום ממקורות דלק שונים.   .�

מה לומדים מהדיאגרמה על כמויות העצים שיהיו נחוצות לנו כדי להחליף מקורות דלק מחצבי? א. 
האם הדיאגרמה תומכת או סותרת את הטענה של מיכל? הסבירו. ב. 

האם הרעיון של שאול נותן פתרון למחסור במקורות של דלק מחצבי? נמקו.  .4
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שאלה	9

מלאו את המשבצות הבאות ברצף הנכון:

שריפת דלק מחצבי, צמחים מייצרים מזון, הפעלת מכונות וכלי רכב, צמחים ובעלי חיים מתים, בעלי חיים אוכלים 

צמחים, היווצרות דלק מחצבי.

שאלה	10
הסבירו בקצרה כל אחד מהמונחים הבאים:  .�

אנרגיה מתכלה א. 
אנרגיה מתחדשת ב. 

אנרגיה לא מתכלה ג. 
לפניכם רשימה של מקורות אנרגיה.  .�

סמנו ליד כל צורה – לאיזו קבוצה של אנרגיה היא שייכת.
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת רוח     א. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת עצים     ב. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת פחם     ג. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת שמש     ד. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת נפט     ה. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת מפלי מים     ו. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת גז טבעי     ז. 
אנרגיה מתכלה / לא מתכלה / מתחדשת גלי ים     ח. 
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שאלות	הערכה	לפרק:	אור	כי	טוב		)לעמ' �7-�6 בספר לתלמיד(
שאלה	1

מי מופיע קודם, הרעם או הברק? הסבירו מדוע.  .�

האם האור והקול עוברים בריק? הציעו ניסוי לבדיקת שאלה זו.  .�

לנושא:	מקורות	אור	טבעיים	ומקורות	אור	מלאכותיים		)לעמ' �9 בספר לתלמיד(
שאלה	1

הסבירו את המונחים ותנו שתי דוגמאות לכל מונח: 
מקור אור טבעי  .�

מקור אור מלאכותי  .�
גוף אפל  .�

שאלה	2

מיוחדים  איברים  בעזרת  קצר(  לזמן  שנדלקים  )אורות  אור  הבזקי  מייצרת  היא  לילית.  חיפושית  היא  הגחלילית 

הנמצאים בבטן התחתונה שלה כדי למשוך בני זוג.

הגחלילית היא:
מקור אור טבעי  .�

מקור אור מלאכותי  .�

גוף אפל  .�

לנושא:	האור	מתפשט	בקווים	ישרים			)לעמ' �0-�� בספר לתלמיד(
שאלה	1

לתלמידים מתקשים
לאיזה כיוון מתפשט האור היוצא ממקור אור כמו מנורה, נר או שמש? תארו  מקרה מתאים.  .�

כיצד מתפשט האור היוצא ממקור האור?  הוכיחו  טענה זו על סמך ניסוי שביצעתם.   .�

לתלמידים מתקדמים
לפניכם היגד: האור מתפשט לכל הכיוונים  בקווים ישרים. ציינו אם ההיגד נכון או לא נכון ונמקו את תשובתכם    .�

)תוכלו להיעזר בניסויים שערכתם(.

איזו תופעה מוכיחה שהאור מתפשט אך ורק בקווים ישרים? הסבירו.   .4
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לנושא:	אור	פוגש	חומר		)לעמ' ��-�4 בספר לתלמיד(
שאלה	1

כתבו מה קורה כאשר אור פוגש:

אוויר -

מים -

עץ -

ִריק -

לנושא:	אור	וצל		)לעמ' �0-�5 בספר לתלמיד(
שאלה	1	-	לאיזה	צד	ייפול	הצל?

לתלמידים מתקדמים

תלמידי כיתה ו יצאו לטיול השכם בבוקר. 

המורה והתלמידים הקפידו לאכול את ארוחותיהם כשהם יושבים במקום מוצל.
באיזה צד של המבנה ישבו לאכול ארוחת בוקר? א. 

באיזה צד של המבנה ישבו לאכול ארוחת צהריים? ב. 

לכל התלמידים
סמנו באיזה צד ייפול הצל.   .�

א. 

ב. 

שאלה	2

למתקדמים 

הסבירו את תופעת היום והלילה על פני כדור הארץ.

צפון
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שאלה	3

סמנו מה אורך הצל בכל איור.

         איור א                                                             איור ב                                                             איור ג

שאלה	4

היכן נראה את הצל שלנו אם נעמוד:
בדיוק מתחת למנורה. א. 

במרחק של מטר ממנורה.  ב. 

שאלה	5
סמנו את התשובה הנכונה: 

�. כדי שנוכל לראות צל עלינו להעמיד את הספר לפני / אחרי הפנס.
�. כדי לקבל צל גדול עלינו לקרב / להרחיק את הגוף ממקור האור.

�. עצם מטיל צל מטושטש כשהוא עשוי מחומר: 
    אטום / שקוף / שקוף למחצה.

שאלה	6

משפחת שמחוני בונה בית חדש. היא החליטה להתקין בבית דלת כניסה יפה מעץ.

העץ מתקלקל כשהוא חשוף לקרינה ישירה של השמש.
באיזה צד של הבית כדאי למשפחת שמחוני להתקין את הדלת?  .�

כיצד יוכלו להגן על הדלת מפני השמש אם יחליטו בכל זאת להתקין את הדלת בצד אחר?  .�

שאלה	7

לתלמידים מתקדמים

באיזה מהמקרים הבאים נוצר צל:
�.  כשעומדים ליד גופים אטומים כמו קיר או כשעומדים על חומר אטום כמו חול.

כשעומדים במים.  .�
כשמרחפים באוויר.  .�

הסבירו את תשובתכם.
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לנושא:	אור	פוגש	חומר	ובליעת	אור		)לעמ' �7-�0 בספר לתלמיד(
שאלה	1

לפניכם גופים אחדים. כתבו אילו תופעות מתרחשות כשמאירים גופים אלה.

שאלה	2

צבע האור של הדוב שחור.

כיצד עוזר צבע העור לחמם את גופו של הדוב?

שאלה	3

איזה צבע של קירות הבית מתאים יותר לאקלים החם בארץ: 
צבע לבן או צבע בהיר אחר. א. 

צבע שחור או צבע כהה אחר. ב. 

נמקו את תשובתכם.

שאלה	4

שאול טען שכדאי שיהיו בבית חלונות רבים מזכוכית משום שהזכוכית שקופה וכמעט שאינה בולעת אור. קירות 

בולעים את האור ולכן מחממים את הבית יותר.
קראו את ההיגדים הבאים וציינו אם הם תומכים בטענה של שאול.  .�

תינוק שנשכח במכונית שחנתה בשמש כשחלונותיה סגורים ניצל ברגע האחרון הודות לאנשים ששמעו את  א. 
בכיו.

צריכת החשמל בבנייני משרדים שהקירות שלהם בנויים מחלונות זכוכית גבוהה מזו של בנייני אבן. ב. 
שאול החליט לבדוק את הטענה שלו באמצעות ניסוי או תצפית.  .�

הציעו לו איזה ניסוי או תצפית כדאי לו לבצע:  
באילו כלים ישתמש?  

באילו מכשירים ישתמש למדידות שיבצע?  

שאלה	5

סמנו את התשובות המתאימות: 

באילו תנאים לא יתחממו המים בדוד השמש?
אם יהיה מעונן חלקית. א. 
אם יהיה אובך כל היום. ב. 

אם יהיה בהיר אך קר. ג. 

אם יהיו עננים כבדים כל היום. ד. 

מראהגוף שקוףגוף לבןגוף שחורגוף אטום
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שאלה	6
באיזה חלק של הגג בבית יש להציב את הקולטים של דוד השמש?  .�

בצד הפונה לכיוון צפון. א. 
בצד הפונה לכיוון דרום. ב. 
בצד הפונה לכיוון מזרח. ג. 
בצד הפונה לכיוון מערב. ד. 

לא חשוב באיזה צד, כולם טובים באותה מידה. ה. 
נמקו את תשובתכם.  

האם יש חשיבות לכיוון שבו מתקינים את מכל	המים של דוד השמש? הסבירו.  .�

שאלה	7

הוריה של ענת רוצים לקנות דוד שמש חדש. הם מתלבטים מה חשוב יותר לבדוק כשבוחרים דוד שמש, אם רוצים 

לקבל מים חמים רבים ככל האפשר:
גודלם של קולטי השמש. א. 

מספרם של צינורות המים העוברים בקולטי השמש. ב. 
הכיסוי של קולטי השמש – אם הוא מזכוכית או מפלסטיק שקוף. ג. 

צורתו של מכל המים של דוד השמש: אם הוא רחב ונמוך או צר וגבוה. ד. 
החומרים המבדדים העוטפים את מכל המים של הדוד. ה. 

עזרו להם להחליט. כתבו מה חשוב יותר בבחירת דוד השמש.

שאלה	8
יונתן ודנה הכינו את מערך הניסוי הבא:  .�

הם הכינו � קופסאות מתכת שטוחות בשני גדלים שונים וצבעו את הדופן הפנימית שלהן בצבע שחור. א. 
הם הכניסו לכל קופסה בקבוק פלסטיק שקוף בנפח של רבע ליטר מלא במים. בכל בקבוק היה מד טמפרטורה. ב. 

הם כיסו את הקופסאות עם הבקבוקים בזכוכית. ג. 
הם הציבו את הקופסאות עם הבקבוקים במקום גלוי לשמש. ד. 

הם מדדו את הטמפרטורה של המים בבקבוקים אחרי 5 שעות. ה. 
יונתן ודנה חזרו על הניסוי אך הפעם הכניסו לכל קופסה בקבוק בנפח של חצי ליטר.  .�

יונתן ודנה מצאו:  .�

בניסוי	הראשון – היו הבדלים קטנים בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים.

בניסוי	השני – היו הבדלים גדולים יותר בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים.

ענו על השאלות הבאות: 
מה הייתה השאלה שעליה ניסו יונתן ודנה לענות בניסוי הראשון?  .�

מה הייתה השאלה שעליה ניסו יונתן ודנה לענות בניסוי השני?  .�
מדוע הם השתמשו בקופסאות שהדופן הפנימית שלהן צבועה בצבע שחור?  .�

מדוע כיסו כל קופסה בזכוכית?  .4
באיזה בקבוק הייתה לדעתכם למים טמפרטורה גבוהה יותר? נמקו.  .5

מדוע לדעתכם בניסוי השני היה הבדל גדול יותר בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים?   .6

מהי המסקנה שעולה מהניסוי שביצעו יונתן ודנה?  .7
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לנושא:	אור	מוחזר			)לעמ' 47-�8 בספר לתלמיד(
שאלה	1

מיכל שמעה יללות חתול מהמחסן. היא פתחה את הדלת וכתם של אור שמש האיר את הכניסה למחסן. מיכל לא 

ראתה את החתלתול אך המשיכה לשמוע את יללותיו. רק לאחר שהדליקה את האור במחסן היא ראתה אותו יושב 

בפינת המחסן.
מדוע מיכל לא הצליחה לראות את החתלתול באור השמש?  .�

מה צריך לקרות כדי שהיא תוכל לראות את החתלתול? האם די בכך שהיא הדליקה את האור במחסן?  .�

שאלה	2

יגאל עמד בחצר סמוך לחלון הכיתה שלא דלק בה האור. הוא החזיק בידו מראה והצליח להטיל כתם של אור שמש 

על הקיר בכיתה. הסבירו כיצד. 

שאלה	3

המיתולוגיה היוונית מספרת על נרקיס, נער יפהפה שכל העלמות התאהבו בו, אך הוא לא אהב אף לא אחת מהן 

וברח מפניהן. האלה ַאְרֶטִמיס הטילה עליו קללה שיתאהב באדם הראשון שיפגוש. נרקיס ישב לנוח על שפת הבריכה, 

התבונן במים וראה את דמותו היפה נשקפת, התאהב בה, קפץ למים וטבע.
מדוע השתקפה דמותו של נרקיס במים בצורה חדה וברורה? תארו את התופעה.  .�
שערו, מה יכול היה לטשטש את דמותו )ואולי כך היה ניצל(? תארו את התופעה.  .�

שאלה	4

לפניכם רשימת היגדים.

סמנו את ההיגדים הנכונים.

תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון אנחנו רואים את כל הדברים סביבנו הודות לאור שהם מחזירים.     .�
נכון / לא נכון אנחנו רואים בצבע שחור גופים שלא מחזירים אור כלל.      .�
נכון / לא נכון האור חוזר רק ממקורות אור ולא מגופים אפלים.       .�
נכון / לא נכון מראות משקפות עצמים כי הן מחזירות אור בדיוק בכיוון שבו הוא הגיע אליהן.    .4
נכון / לא נכון רק גופים שקופים וחלקים משקפים גופים ועצמים.       .5
נכון / לא נכון רק משטחים מחוספסים מחזירים אור.        .6
נכון / לא נכון אם עומדים בין שתי מראות מקבילות מקבלים השתקפויות רבות שלנו.      .7
נכון / לא נכון מראות קמורות מגדילות את הדמויות.        .8
נכון / לא נכון רופאי שיניים משתמשים במראות קעורות כי הן מגדילות את הדמות של השיניים.   .9
נכון / לא נכון מראות קעורות עוזרות למקד את קרני האור בפנסים.      .�0
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שאלה	5
תנו � דוגמאות לשימושים שעושים בכל אחד מסוגי המראות הבאות:  .�

מראות מישוריות. א. 
מראות קמורות. ב. 
מראות קעורות. ג. 

הסבירו כיצד מתאים כל סוג של מראות לשימושים שעושים בו? הסבירו.  .�

שאלה	6
אם רוצים לחמם מים כשנמצאים בשטח פתוח כדאי להשתמש:

במראה קמורה. א. 
במראה קעורה. ב. 

במראה מישורית. ג. 
בכמה סוגים של מראות יחד. ד. 

נמקו את תשובתכם.

שאלה	7

איזו מראה מתאימה לשימוש בצומת רחובות כדי שיהיה אפשר לראות כלי רכב המתקרבים לצומת?
מראה קמורה. א. 
מראה קעורה. ב. 

מראה מישורית. ג. 
כל סוגי המראות מתאימים. ד. 

נמקו את תשובתכם.

שאלה	8

לפניכם רשימה של סוגי מראות ושימושים שרוצים לעשות במראות.

רשמו את סוג המראה המתאים ליד כל שימוש נחוץ.

סוג	המראה	המתאים 	 	 	 	 	 השימוש	הנחוץ	

לנסוע בכלי רכב ולראות מה קורה מאחוריו.

להתאפר ולטפל בעור הפנים.

לצחצח שיניים, להסתרק ולהתלבש.

ליצור הרגשה שהחדר גדול יותר.

למקד את קרני השמש.

לראות מי מתקרב לכניסה לבית.
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לנושא:	אור	שנשבר	ועדשות		)לעמ' 57-48 בספר לתלמיד(
שאלה	1

כפית וקשית נראים לנו שבורים כשהם נמצאים בתוך כוס עם מים. הסבירו מדוע.  .�
מדוע המטבע שבמים אינו נראה לנו שביר ואילו כפית וקשית נראות לנו שבורות?  .�

שאלה	2

סמנו את התשובה הנכונה:

אור נשבר רק כאשר - 
הוא עובר ממוצק לנוזל ומנוזל לאוויר.  .�

הוא מוחזר מחפצים בהירים.  .�

הוא פוגע בחומרים אטומים.  .�
הוא עובר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר.  .4

שאלה	3

לפניכם היגדים העוסקים בתופעות שבירת האור.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם  נכונים לדעתכם.
נכון  / לא נכון א. כאשר האור עובר מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר הוא משנה כיוון.      
נכון / לא נכון ב. השינוי בכיוון האור נקרא בשם “שבירת אור״.             
נכון / לא נכון ג. האור נשבר פעם אחת כשהוא עובר מתווך לתווך.          
נכון / לא נכון ד. האור נשבר באותה מידה כשהוא עובר מאוויר למים או ממים לאוויר.        
נכון / לא נכון ה. גוף שנמצא בתחתית בריכה מלאה במים נראה במקום גבוה יותר.            
נכון / לא נכון ו. המים גורמים לגוף שבתוכם להיראות קטן יותר.          
נכון / לא נכון ז. האור נשבר כשהוא עובר מהאוויר דרך זכוכית ויוצא שוב לאוויר בלי לשנות את כיוונו. 
נכון / לא נכון ח. במעבר מאוויר למים האור נשבר במידה רבה יותר מאשר במעבר מאוויר לזכוכית.   

שאלה	4
מדוע האור אינו משנה את כיוונו כשהוא עובר מהאוויר דרך זכוכית ויוצא חזרה לאוויר?  .�

באילו מהמקרים הבאים ייראה לנו מטבע הנמצא בתוך כוס גדול יותר:  .�
כשהכוס ריקה. א. 

כשיש בכוס מים.  ב. 

שאלה	5
מהי עדשה?  .�

�.  איזו משתי העדשות - עדשה קעורה או עדשה קמורה, ממקדת את קרני האור? איזו מפזרת אותן?
באיזו עדשה משתמשים בזכוכית מגדלת?  .�

טיפת מים שהונחה על כתב הגדילה אותו. הסבירו מדוע.  .4
כמה פעמים נשברות קרני האור שעוברות דרך עדשה? הסבירו.  .5
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שאלה	6	

סמנו את התשובה הנכונה:
משתמשים בזכוכית מגדלת כדי להגדיל את החפץ /  כדי להגדיל את תמונת החפץ  .�

תמונה הפוכה מתקבלת כאשר הופכים את העדשה / כאשר קרניים היוצאות מהחפץ נשברות ומשנות כיוון  .�
קרני האור שעוברות במרכז העדשה נשברות / לא נשברות  .�

עדשה קעורה מקטינה את הדמות / מגדילה את הדמות  .4
עדשה קמורה מקטינה את הדמות / מגדילה את הדמות  .5

בעין שלנו יש עדשה קעורה / קמורה  .6
במיקרוסקופ משתמשים בעדשות קמורות / עדשות קעורות / בשתיהן יחד  .7

בטלסקופ משתמשים בעדשות קמורות / בעדשות קעורות / בשתיהן יחד  .8

שאלה	7

אילו מהתכונות הבאות מאפיינות עדשות קמורות?

סמנו את התשובה הנכונה:
הן מגדילות / מקטינות חפצים.  .�

הן מפזרות / ממקדות את קרני האור.  .�
הן יוצרות דמויות ישרות / הפוכות של חפצים הנמצאים מולן.  .�

הן עשויות מחומרים שקופים / אטומים.  .4

הן עבות / דקות במרכז יותר מאשר בשוליים.  .5

שאלה	8

לפניכם רשימת זוגות של תכונות:
ממקדות קרני האור / מפזרות קרני אור.   ·

מגדילות את הדמות הניצבת מולן / מקטינות הדמות הניצבת מולן.   ·
יוצרות דמויות הפוכות של חפצים הנמצאים מולן / יוצרות דמויות ישרות של חפצים הנמצאים מולן.   ·

עשויות מחומרים שקופים / עשויות מחומרים אטומים.   ·
עבות במרכז יותר מאשר בשוליים / עבות בשוליים יותר מאשר במרכז.  ·

ציינו אילו מהתכונות מאפיינות:  .�
עדשות קמורות א. 
עדשות קעורות ב. 

אילו מהתכונות משותפות:   .�
לעדשות קמורות ולמראות קעורות? א. 
לעדשות קעורות ולמראות קמורות? ב. 
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שאלה	9
סרטטו את מהלך קרני האור הפוגעות:  .�

בעדשה קמורה. א. 
בעדשה קעורה. ב. 

מהו המוקד של העדשה?   .�
ציינו לאיזו עדשה יש מוקד?  .�

מה קורה לקרניים העוברות דרך מרכז העדשה?  .4

שאלה	10
ציינו 4 שמות של מכשירים שעושים בהם שימוש בעדשות.  .�

אילו שימושים עושים בכל אחד מהמכשירים שרשמתם?  .�

שאלה	11

לתלמידים מתקשים

מחסנאי קיבל שתי קופסאות עם עדשות. לרוע המזל נפל הסימון מהקופסאות.
אילו מהתכונות הבאות יעזרו למחסנאי לברר אילו עדשות מצויות בכל קופסה?  .�

גודל העדשות. א. 
צורת העדשות. ב. 

החומרים שמהם הן עשויות. ג. 
אם הן ממקדות או מפזרות קרני אור הפוגעות בהן. ד. 

אם הן מקטינות או מגדילות את החפצים הנמצאים מולן. ה. 
האם על המחסנאי לבדוק את כל התכונות האלה או די שיבדוק רק חלק מהן? נמקו.  .�

לתלמידים מתקדמים

מחסנאי קיבל שתי קופסאות עם עדשות. לרוע המזל נפל הסימון מהקופסאות.

מה על המחסנאי לעשות כדי לברר אילו עדשות נמצאות בכל קופסה? 
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לנושא:	כיצד	אנחנו	רואים			)לעמ' 60-58 בספר לתלמיד(
שאלה	1

העין שלנו נקראת עין מצלמה. השוו בין מצלמה לעין האדם וכתבו במה הן דומות.

שאלה	2

העין	-	מבנה		ותפקיד
בטבלה שלפניכם רשומים חלקי העין. תארו כל חלק בקצרה וכתבו מהו תפקידו.   .�

תוכלו להיעזר במידע שבספר התלמיד.  

תפקידותיאורו	חלק	העין
קרנית

קשתית
אישון
עדשה

זגוגית	העין
רשתית

קנים
מדוכים

עצב	הראייה	

ב. מהו תפקיד הדמעות?

שאלה	3
איזה חלק בעין משנה את כמות האור הנכנסת לעין? הסבירו כיצד.  .�

כיצד ממקדת העין את קרני האור על הרשתית?  .�
האם ייתכן מצב בו יש לאדם עין תקינה ובכל זאת הוא אינו רואה?  .�

שאלה	4

לתלמידים מתקשים

סדרו ברצף הנכון את תהליך קליטת המידע באמצעות קרני אור הפוגעות בעין:

האור  קרני  העדשה,  דרך  עוברות  האור  קרני  האישון,  דרך  לעין  חודרות  האור  קרני  ברשתית,  פוגעות  האור  קרני 

פוגעות בעין, גירוי האור הופך לאות חשמלי )אות עצבי(, קרני האור מתמקדות.

לתלמידים מתקדמים

רשמו את הרצף שבו נקלט מידע באמצעות אור: מרגע שהוא פוגע בעין ועד שהוא מגיע אל המוח.

שאלה	3

לתלמידים מתקדמים

מדען טוען שפיתח פתרונות טכנולוגיים שיוכלו להחזיר לעיוורים את הראייה:
הוא פיתח שבב שאפשר לשתול במוח והוא פועל כמו המוח. א. 

הוא פיתח עין מלאכותית.  ב. 

לאיזה גורם לעיוורון מתאים כל אחד מהפתרונות הטכנולוגיים שפיתח המדען?



70

שאלה	4
קוצר ראייה ורוחק ראייה הן תופעות של ליקויי ראייה.  .�

הסבירו כיצד נגרמת כל תופעה. א. 
מהם סימני התופעות? כתבו על כל תופעה בנפרד. ב. 

האם ניתן  לתקן ליקויים אלה?  הסבירו כיצד. ג. 
סרטטו את מהלך קרני האור הפוגעות בעין אצל כל אחד מהאנשים האלה.  .�

שאלה	5

איזה סוג של עדשה יש להתקין במשקפיים של אדם הלוקה בכל אחד מהקשיים הבאים:
קוצר ראייה.  .�
רוחק ראייה.  .�

הסבירו את תשובתכם.

שאלה	6

ציינו אם ההיגד הבא נכון לדעתכם והסבירו אותו:

המוח שלנו “מתקן״ מידע המגיע לעין: הוא מיישר תמונות ו״שובר״ תמונות של חפצים הנמצאים במים.

לתלמידים מתקדמים

המוח שלנו משנה את התמונות הנקלטות בעין. תנו � דוגמאות לשינויים כאלה.

שאלה	7
איזה נזק ייגרם לראייה בכל אחד מהמקרים הבאים:  .�
פגיעה בפעילות של השרירים הקשורים לאישון. א. 

פגיעה בשרירים המפעילים את העדשה. ב. 
פגיעה בצורת העדשה.  .�

עכירות בגוף הזגוגי של העין. ד. 
פגיעה ברשתית. ה. 

פגיעה בעצב הראייה. ו. 

נמקו את תשובתכם.

לתלמידים מתקדמים
אילו ליקויים אפשר לדעתכם לתקן? נמקו.  .�

שאלה	8

הסבירו מדוע האישון נראה שחור?

שאלה	9

לתלמידים מתקדמים

רופאי עיניים מצליחים באמצעות ניתוחים להחליף את העדשה בעין ולשנות את צורתה באמצעות קרני לייזר.

אילו ליקויי ראייה הם מצליחים לתקן באמצעות ניתוחים אלה?
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לנושא:	אור	וצבעים			)לעמ' �69-6 בספר לתלמיד(
שאלה	1

מהו הרכב האור הלבן?  .�
הסבירו את המונח “נפיצת האור“.  .�

לכל צבע יש מהירות תנועה האופיינית לו. מה קורה לצבע שעובר מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר?  .�
על מה משפיעה מהירות התנועה של הצבעים?  .4

ציירו במחברת קשת וצבעו אותה בצבעים על פי סדר הופעתם.  .5
האם ייתכן שסדר הצבעים של הקשת יהיה אחר? נמקו.  .6

שאלה	2
לתלמידים מתקדמים

הסבירו את המונחים: נפיצת אור, ספקטרום האור הנראה.  .�
הסבירו את הקשר בין נפיצת אור לבין ספקטרום האור הנראה.  .�

שאלה	3

סמנו את התשובות הנכונות:

ניוטון הוכיח שהאור הוא תערובת של צבעים -
כשהעביר קרן אור לבנה דקה דרך מנסרה משולשת והיא התפצלה לצבעים.  .�

כשהעביר אור בצבעים שונים באמצעות מנסרה משולשת וקיבל אור לבן.  .�
כשפיצל את האור למרכיביו במנסרה אחת וקיבל מהם שוב אור לבן לאחר שהעביר אותם דרך מנסרה שנייה.  .�

כשהעביר דרך מנסרה אור בצבע אחד וראה שהוא אינו משנה את צבעו.  .4
נמקו את תשובתכם.

שאלה	4

באילו מהמקרים מתפצל אור לבן לצבעים?
כשהוא נשבר במעבר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר.  .�

כשהוא עובר דרך גופים שקופים.  .�
כשהוא נבלע על ידי גופים שהוא פוגע בהם.  .�

כשחלק ממנו מוחזר מעצמים שהוא פוגע בהם.   .4

נמקו את תשובתכם.

שאלה	5
לתלמידים מתקדמים

מדוע יש צבעים לגופים שונים?  .�
כיצד קשורה התופעה לצבעים המרכיבים את האור הלבן?  .�
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שאלה	6
הסבירו כיצד אנחנו רואים צבעים.  .�

שחור אינו צבע של אור, שחור הוא מצב שבו אין אור. מדוע אנחנו רואים בכל זאת חפצים שחורים?  .�
אם נשלב את שלושת צבעי האור: כחול, ירוק ואדום - איזה צבע יתקבל?  .�

שאלה	7

באיזה צבע ייראה לעינינו כל אחד מהחומרים הבאים:
חומר המחזיר את כל קרני האור הפוגעות בו.  .�
חומר הבולע את רוב קרני האור הפוגעות בו.  .�

חומר המחזיר צבע ירוק.  .�
חומר שקוף.  .4

שאלה	8

יותם ראה שאם מאירים שלושה ניירות צלופן צבעוניים, אדום, כחול וירוק, שמונחים זה על זה, מקבלים צבע לבן.

אם מערבבים שלושה צבעי גואש – אדום, כחול וירוק, מתקבל צבע חום כהה.

יותם רשם את המסקנה הבאה:

תערובת של צבעים נותנת בהארה צבעים שונים מתערובת של אותם צבעים בצביעה.

הציעו ניסוי שיעזור לנו לבדוק אם המסקנה של יותם נכונה. 

שאלה	9

סמנו את התשובה הנכונה:

מסנני צבעים הם חומרים - 
שמעבירים רק צבע אחד ובולעים את כל הצבעים האחרים.  .�

שמעבירים את כל הצבעים ובולעים רק צבע אחד.  .�
שבולעים את כל האור הפוגע בהם.  .�

שמחזירים את כל האור הפוגע בהם.  .4

שאלה	10

כתבו מה יקרה בכל אחד מהמקרים הבאים:
נאיר נייר לבן באור בצבע אדום.  .�

נאיר חולצה אדומה באור בצבע אדום.  .�
נאיר תפוח אדום באור לבן.  .�

נאיר צלופן אדום באור בצבע כחול.  .4
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שאלה	11

האדם עושה שימוש בסוגי קרינה שונים.

בטבלה שלפניכם רשומים סוגים שונים של קרינת אור.

השלימו את הטבלה וכתבו בה דוגמאות לשימושים הנעשים בכל קרינה.

דוגמאות	לשימוש	בקרינהסוג	הקרינה

)X קרני רנטגן )קרני

 קרינה תת-אדומה )אינפרא-אדומה(   

 קרינה על-סגולה )אולטרא סגולה(

קרני לייזר

שאלה	12

הגנה  משחת  העור  על  מורחים  ארוכים,  שרוולים  עם  בגדים  לובשים  אנחנו  על-סגולה  קרינה  מפני  להתגונן  כדי 

מיוחדת, משתמשים במכוניות בחלונות זכוכית שמונעים חדירת הקרינה לתוך המכונית.

אפשר להסיק שבגדים, משחת הגנה וחלונות הזכוכית:
מחזירים קרינה על-סגולה.  .�

בולעים קרינה על-סגולה.  .�
מעבירים קרינה על-סגולה.  .�

שוברים קרינה על-סגולה.  .4

נמקו את תשובתכם.

שאלה	13

גופים חמים פולטים קרינה תת-אדומה שנקראת גם קרינת חום.

כיצד מתקשרים לתכונה זו של גופים חמים כל אחד מהמשפטים הבאים:
אפשר לגלות היכן נמצאים בעלי חיים גם בלילה חשוך.  .�
אפשר לצלם בלילה מקומות שנמצאים בהם בני אדם.  .�

בשעות החשיכה אפשר להבדיל מהחלל בין שטחי יערות למדבריות באמצעות גלאים של קרינה תת-אדומה.  .�

שאלה	14
לתלמידים מתקדמים

הידעתם שפרוותו של דוב הקוטב שקופה? בגלל צפיפות השערות בפרווה היא נראית לבנה.
הסיבים הבונים את השערות בפרוותו של דוב הקוטב מתנהגים כמו סיבים אופטיים. הסבירו כיצד עובר האור   .�

דרך השערות בפרווה אל עורו של הדוב.
צבע העור של דוב הקוטב דומה לזה של הדוב השחור.  .�

כיצד עוזר העור לחמם את גופו של הדוב ?  
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שאלות	הערכה	לפרק	הקול

לנושא:	התפשטות	הקול			)לעמ' 8�-74 בספר לתלמיד(
שאלה	1	

לפניכם היגדים העוסקים בתופעות הקשורות בקולות.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון קולות נוצרים על ידי תנודות שמתפשטות באוויר.        .�
נכון / לא נכון אנחנו יכולים לשמוע רק תנודות שמתפשטות באוויר.      .�
נכון / לא נכון תנודות של מיתרי גיטרה מעבירות אנרגיה לסביבה.       .�
נכון / לא נכון כמו האור גם הקול מתפשט בִריק.        .4
נכון / לא נכון הקול מתפשט באוויר מהר הרבה יותר מאשר במוצק.      .5
נכון / לא נכון  קולות נוצרים במתכות בקלות רבה יותר מאשר בעץ והם גם מתפשטים בהן מהר יותר.    .6
נכון / לא נכון אנחנו שומעים רק חלק ממגוון הקולות בטבע.       .7
נכון / לא נכון אנחנו מצליחים לזהות את מקור הקול הודות למרחק בין שתי האוזניים שלנו.    .8
נכון / לא נכון    . קרום התוף באוזן שלנו בולם קולות חזקים ומונע פגיעה באוזן   .9
נכון / לא נכון באוזן שלנו הופכת אנרגיית תנועה של האוויר לאות חשמלי )אות עצבי(.    .�0

שאלה	2

אילו מהממצאים הבאים מוכיחים שהקול מתפשט בסוגים שונים של תווך: באוויר, במים ובמוצק כמו עץ או מתכת. 

נמקו את תשובתכם.
אנחנו שומעים רעמים שמגיעים אלינו ממרחקים גדולים מאוד.  .�

ואת  השעון  צלצול  את  שומעים  לא  מעורר,  שעון  בו  שמוחזק  מכלי  ִריק(  )יוצרים  האוויר  כל  את  כשמוציאים   .�
תקתוקו.

כשמניחים אוזן על הקרקע אפשר לשמוע קולות המגיעים ממרחקים גדולים.  .�
אפשר להחליש קולות באמצעות קירות חוסמים.  .4

אפשר לשמוע בבית מים הזורמים בצינורות שעוברים בקירות.  .5

שאלה	3

הסבירו כיצד אנחנו שומעים קולות:
איזה איבר באוזן עוזר לנו לאסוף קולות? כיצד?  .�

כיצד עוברים הקולות לתוך האוזן?  .�
כיצד הופכות באוזן תנודות אוויר לאות חשמלי?  .�

כיצד אנחנו מפענחים את הקולות ומבינים את משמעותם?  .4
האם ייתכן מצב שבו האוזניים של האדם תקינות לגמרי ובכל זאת הוא אינו שומע? הסבירו.  .5
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לנושא:	תכונות	הקול	)גובה	ועוצמה(			)לעמ' �89-8 בספר לתלמיד(
שאלה	4

מספר התנודות בשנייה )תדירות הקול( קובע את גובה הקול שאנחנו שומעים.

סמנו את התשובות הנכונות:
קול שהתדירות שלו גבוהה )מספר התנודות בשנייה הוא גדול( יוצר צלילים גבוהים.    .�
קול שהתדירות שלו נמוכה )מספר התנודות בשנייה הוא קטן( יוצר צלילים גבוהים.    .�

קול שהתדירות שלו נמוכה )מספר התנודות בשנייה הוא קטן( יוצר צלילים נמוכים.  .�
שריקה חזקה יוצרת תנודות בתדירות גבוהה ואנחנו שומעים צליל גבוה.   .4

שאלה	5

סמנו את המשפטים הנכונים.

תקנו את המשפטים שאינם נכונים.
אורך המיתרים של הגיטרה ועוביים קובעים את גובה הצליל: למיתרים עבים וארוכים קול נמוך מזה של מיתרים   .�

דקים וקצרים.
אורך עמוד האוויר בכלי נגינה קובע את גובה הצליל: ככל שעמוד האוויר ארוך יותר, הצליל גבוה יותר.  .�

מידת המתיחה של עור התוף קובעת את גובה הצליל: ככל שהעור מתוח יותר, הצליל גבוה יותר.  .�
אורך הקלידים של הקסילופון קובע את גובה הצליל: לקלידים ארוכים צליל גבוה מזה של קלידים קצרים.  .4

שאלה	6

שאול מתח שני מיתרים זהים של גיטרה על קופסת עץ חלולה.

היד  כף  של  האצבע  באמצעות  המיתר  על  ופרט  מיתר,  כל  על  שונות  בנקודות  אחת  יד  כף  של  אצבע  הניח  הוא 

השנייה.
איזו שאלה ניסה שאול לברר?  .�

מדוע הוא מתח שני מיתרים זהים על קופסת העץ?  .�
מדוע הוא הזיז את האצבע ממקום למקום על פני המיתר?  .�

שערו מה היו הממצאים של שאול?  .4

שאלה	7

סמנו את התשובה הנכונה:
בקול שעוצמתו חזקה יש יותר אנרגיה / פחות אנרגיה מאשר בקול שעוצמתו חלשה.  .�

מיתר בגיטרה שמתנודד למרחק גדול משמיע קול חלש / חזק.  .�
כשמגבירים את לחץ השפתיים על הפייה של החצוצרה נשמע צליל חזק / חלש יותר.  .�

כשאנחנו נושפים בכוח לתוך חלילית נוצרות בעמוד האוויר של החלילית תנודות חזקות / חלשות יותר והצליל   .4
נשמע חלש / חזק יותר.
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שאלה	8

מה עלינו לעשות בכל אחד מהמקרים הבאים כדי:
להפיק קול גבוה וחזק ממיתרים של הגיטרה.  .�

להפיק קול גבוה וחלש מחלילית.  .�
להפיק קול נמוך וחלש ממיתרי הגיטרה.  .�

להפיק קול נמוך וחזק מהחלילית.  .4

שאלה	9

אילו מהקולות הבאים יישמעו לאוזנינו כרעש לא נעים?
קולות אחידים שהתדירות שלהם )מספר התנודות בשנייה( קבועה.  .�

קולות לא אחידים שהתדירות שלהם אינה קבועה.  .�
קולות אחידים בתדירות קבועה אך מהירים מאוד.  .�
קולות אחידים בתדירות קבועה אך איטיים מאוד.  .4

לנושא:	כיצד	אנחנו	משמיעים	קולות?			)לעמ' 9�-90 בספר לתלמיד(
שאלה	1

סמנו את המשפטים הנכונים:
כאשר אנחנו מדברים נמתחים מיתרי הקול והרווח ביניהם נסגר.  .�

אנחנו שולטים על גובה הקול שלנו על ידי שינוי אורך המיתרים שלנו ומידת המתיחות שלהם.  .�
אנחנו שולטים על עוצמת הקול על ידי שינוי בכמות האוויר שאנחנו מזרימים דרך מיתרי הקול שלנו.  .�

אנחנו משנים את הקולות שאנחנו משמיעים בעזרת תנועות של הלשון והשפתיים.  .4

שאלה	2

ענת ביצעה את הניסוי הבא:

היא לקחה � צינורות פלסטיק צרים באורך שווה.

על צינור אחד היא הדביקה בקצה שני פסי נייר צרים יותר מפתח הצינור והשאירה ביניהם רווח קטן.

על צינור שני היא הדביקה בקצה שני פסי נייר אך לא השאירה ביניהם כל רווח.

היא ניפחה בלון והצמידה אותו לקצה של כל צינור.

ענת שיחררה באיטיות את האוויר מהבלון.

ענו על השאלות הבאות:
מה ביקשה ענת לבדוק בניסוי שלה?  .�

מה קורה כשמשחררים באיטיות אוויר מהבלון?  .�
מה תמצא לדעתכם ענת בניסוי שלה? נמקו.  .�
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שאלה	3
הסבירו כיצד אנחנו משמיעים קולות:  .�

אילו איברים בגוף עוזרים לנו להשמיע קולות?  א. 
כיצד הם פועלים? ב. 

כיצד אנחנו משנים את עוצמת הקול שלנו?  .�
כיצד אנחנו נותנים משמעות לקולות שאנחנו משמיעים?  .�

שאלה	4

מדוע קולם של ילדים גבוה בדרך כלל מקולם של מבוגרים?
משום שהריאות שלהם קטנות יותר וקשה להם להוציא מהריאות כמות גדולה של אוויר בבת אחת.  .�

משום שמיתרי הקול שלהם עדיין אינם מפותחים.  .�
משום שהגרון, האף ומערכת הנשימה שלהם קטנים יותר.  .�

משום שמיתרי הקול שלהם קצרים יותר.  .4

לנושא:	החזרת	קולות	ושימושים	בקולות			)לעמ' ��04-9 בספר לתלמיד(
שאלה	1

הסבירו מה זה הד?  .�
מדוע כשאנחנו מדברים בחדר ריק שאין בו ריהוט או ציוד אחר אנחנו שומעים הדים?  .�

לרשותנו הציוד והחומרים הבאים:  .�
וילונות בד ארוכים, לוחות גבס, לוחות עץ, משטחי ספוג, שטיחים.

באילו מהאמצעים האלה כדאי לנו להיעזר כדי להפחית את ההד בחדר? נמקו.  .�
כיצד נוכל לבדוק אילו מהחפצים האלה יעיל יותר לבלימת הדים?   .�

תכננו ניסוי מתאים לבדיקת שאלה זו:
ציינו כיצד תמדדו את ההבדלים בהדים בכל מצב.  ·

באילו חפצים תשתמשו לבדיקה?  ·
כיצד תבטיחו שאין גורמים אחרים המשפיעים על הבדיקה שלכם?  ·

שאלה	2

לתלמידים מתקדמים

מוזיקאי צריך לבחור בחדר המתאים ביותר מבין שלושה חדרים לחזרות שהוא עורך עם הלהקה שלו:
חדר עם רצפה חשופה וקירות המכוסים במראות כדי לראות מה כל אחד מחברי הלהקה עושה.   .�

חדר שהרצפה שלו מכוסה בשטיח והקירות שלו עשויים גבס ישר וחלק.  .�
חדר שעל הרצפה פרסו לוחות גומי וציפו אותם בעץ, והקירות מכוסים בספוגים.  .�

באיזה חדר יבחר? נמקו את תשובתכם.
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שאלה	3

לשימוש בקולות יש חשיבות רבה בחברת בני האדם. אנחנו משתמשים במכשירים רבים הנעזרים בקולות ליצירת 

תקשורת.
הסבירו מהי החשיבות של תקשורת קולית בין בני האדם?  .�

וציינו אילו סוגים של תקשורת אנחנו  תנו � דוגמאות למכשירים המשמשים אותנו ליצירת תקשורת קולית   .�
יוצרים בעזרתם.

אילו אמצעים עוזרים לנו להגביר את עוצמת הקול? הסבירו בפירוט רב יותר את אופן הפעולה של אחד מהם.  .�

שאלה	4
ְמִעיים הם קולות: קולות על-ׁשִ  .�

גבוהים וחלשים מאוד שקשה לנו לשמוע.  א. 
חוזרים כהד ממשטחים חלקים ואינם ברורים. ב. 

בתדירות גבוהה מאוד מחוץ לטווח השמיעה שלנו. ג. 

בתדירות נמוכה מאוד מחוץ לטווח השמיעה שלנו. ד. 
ְמִעיים. תנו � דוגמאות לשימושים שהאדם עושה בקולות על-ׁשִ  .�

שאלה	5
תנו � דוגמאות למקורות רעש בתוך בתי מגורים.  .�

תנו � דוגמאות למקורות רעש מחוץ לבתי המגורים.  .�
אילו ממקורות הרעש האלה מפריעים יותר? נמקו.  .�

שאלה	6
הרעש הוא מטרד קשה הפוגע בבריאותנו. האם אתם מסכימים עם קביעה זו? נמקו.  .�

הסבירו כיצד משפיע כל אחד מהגורמים הבאים על השפעת הרעש עלינו:  .�
סוג הרעש. א. 

השעה ביממה שבה נשמע הרעש. ב. 
עוצמת הרעש. ג. 

משך החשיפה לרעש. ד. 
המרחק ממקור הרעש. ה. 

שאלה	7

אנחנו יכולים להפחית את מטרד הרעש על ידי שימוש בכמה אמצעים:

שינוי בהתנהגות שלנו, שימוש בחוקים ובתקנות מתאימים, בנייה ותכנון בתים וערים.
תנו דוגמה לכל אחד מהאמצעים האלה.  .�

הסבירו כיצד הוא עוזר לצמצם מפגעי רעש.   .�
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שאלות	הערכה	לפרק	תופעות	בחשמל

לנושא:	תופעות	בחשמל			)לעמ' �08-�05 בספר לתלמיד(
שאלה	1	

לפניכם היגדים העוסקים בתופעות בחשמל סטטי.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם  נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון מטענים חשמליים מנוגדים דוחים זה את זה.       .�
נכון / לא נכון אם מטענים חשמליים מושכים זה את זה, המסקנה היא שהם מטענים שונים.     .�
נכון / לא נכון שפשוף מוט פלסטיק בבד משי מעביר מטענים חשמליים מהמשי למוט הפלסטיק.   .�
נכון / לא נכון שני בלונים דוחים זה את זה אם משפשפים אותם באותו חומר כמו למשל בד משי.   .4

אם נשפשף בלון באפודת צמר שאנחנו לובשים הוא ייצמד לאפודה כי הטעינה שלו   .5
נכון / לא נכון מנוגדת לזו של האפודה.         

ברק הוא התפרקות חשמלית בין העננים לקרקע, שהמטען החשמלי שלה מנוגד לזה של   .6
נכון / לא נכון העננים.            

לתלמידים מתקדמים
במזג אוויר יבש מאוד השערות סומרות אחרי שמסתרקים משום שיש להן מטענים   .7

נכון / לא נכון חשמליים דומים שדוחים זה את זה.          
כשמשפשפים את הרגליים בשטיח עוברים מטענים חשמליים מכף הרגל לשטיח.   .8

נכון / לא נכון הרגל נטענת במטענים מנוגדים לאלה של השטיח ולכן נוצרת התפרקות חשמלית.    
התפרקות חשמלית היא מכת חשמל שאנו מרגישים למשל כשאנחנו נוגעים   .9

נכון / לא נכון בדלת של מכונית כשהאוויר יבש מאוד.              

שאלה	2
סמנו את התשובה הנכונה:

טעינה	במגע נוצרת כאשר – 
שני גופים טעונים נמשכים זה לזה.  .�

שני גופים לא טעונים נוגעים זה בזה.  .�
גוף טעון חשמלית נוגע בגוף אחר ומעביר לו מטען.   .�

גוף טעון חשמלית נדחה על ידי גוף טעון אחר.  .4

שאלה	3		
סמנו באילו מהמקרים הבאים נוצרת מכת	חשמל:

א. כאשר גוף טעון במטען חשמלי גדול מתקרב לגוף שאינו טעון.  
ב. כאשר שני גופים טעונים במטענים חשמליים דומים דוחים זה את זה. 

ג. כאשר שני גופים הטעונים במטענים חשמליים מנוגדים נמשכים זה לזה.
ד. כאשר גוף שאינו טעון במטען חשמלי מתקרב לגוף אחר שגם הוא אינו טעון במטען חשמלי.
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שאלה	4

איך נוצר הברק? – הקיפו את התשובות הנכונות.
כאשר שני עננים הטעונים במטען חשמלי מנוגד מתקרבים זה לזה.   .�
כאשר שני עננים הטעונים במטען חשמלי דומה מתקרבים זה לזה.    .�

כאשר עננים הטעונים במטען חשמלי מתקרבים לקרקע הטעונה במטען חשמלי מנוגד.  .�
כאשר עננים הטעונים במטען חשמלי מתקרבים לקרקע הטעונה במטען חשמלי דומה.  .4

שאלה	5

שאול שמע בחדשות על בעלי חיים שרעו בשדה פתוח, נפגעו ממכת ברק ומתו.

את  להציל  יוכל  הוא  ברק  כליא  המרעה  בשטח  יציבו  שאם  חשב  שאול  ברק.  כליא	 על  למדו  שבכיתה  נזכר   הוא 

בעלי החיים הרועים בשדה.

הוא החליט לבדוק את הרעיון שלו.

שאול חיפש במקורות מידע שונים ומצא מידע מעניין:
ברקים פוגעים בעצמים בולטים כמו למשל עצים המצויים בשטח הפתוח. עצמים גבוהים כמו עצים נפגעים יותר   .�

מאשר עצמים נמוכים ועגולים כמו שיחים או צמחים עשבוניים המצויים בסביבתם. 
היו מקרים בארץ שאנשים נפגעו מברק כי הסתתרו מתחת לעצים גבוהים וזקופים או שישבו בתוך מכוניות   .�

שנפגעו מברקים.
אם נקלעים לסופת ברקים כשנמצאים בשטח פתוח המומחים ממליצים להישאר בשטח הפתוח ואף לשכב על   .�

הקרקע כדי להקטין את הסיכוי להיפגע ממכת ברק. 
בשטחים פתוחים שהיו בהם עמודי חשמל או אנטנות, הברקים פרצו אליהם ולא אל הקרקע שסביבם.  .4

ענו על השאלות הבאות:
מדוע גרמה מכת הברק למותם של בעלי החיים שרעו בשדה הפתוח?  .�

מהו “כליא ברק“ ומה תפקידו?  .�
האם המידע ששאול מצא תומך לדעתכם ברעיון שלו: האם יכול כליא ברק להציל בעלי חיים הרועים בשדה?   .�

הסבירו כיצד. 
שאול חשב שאפשר לבדוק את הרעיון שלו בעזרת הניסוי הבא:  .4

למצוא שטח פתוח שכבר נפגע בעבר על ידי ברקים. א.  
לחלק שטח פתוח לשני חלקים שווים ולהבטיח שבכל חלק יהיה מספר שווה של עצים גבוהים. ב.  

בחלק אחד לנעוץ 5 מוטות באורך של כ-5 מטרים שישמשו כליא ברק בכמה נקודות בשטח.  ג.  
בחלק השני לא לנעוץ כלל כליא ברק.  

ד.   לעקוב אחר המתרחש בשטחים שסומנו ולראות אם יש הבדל במספר העצים 
שנפגעים על ידי ברקים.  

לתלמידים מתקדמים:
האם תכנון הניסוי של שאול הוא טוב לדעתכם? נמקו.  .5

האם נוכל להגיע למסקנה ברורה בעקבות ניסוי כמו של שאול או שעלינו לבצע מהלך נוסף?  .6
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שאלה	6

לתלמידים מתקשים

ענו על השאלות הבאות:
מדוע רצה שאול לבחור בשטח שנפגע בעבר על ידי ברקים?  .�

מדוע מציע שאול לחלק שטח פתוח לשני חלקים שווים?  .�
מדוע הוא בחר בשטח פתוח שיש בו עצים גבוהים?  .�

מה אפשר לעשות במקרה שאין בשטח עצים גבוהים?  .4
מדוע מציע שאול לנעוץ כמה מוטות של כליא ברק רק בשטח אחד?  .5

מדוע מציע שאול לנעוץ את המוטות באזורים שונים בחלקה?   .6
היכן בחלקה כדאי לדעתכם לנעוץ את המוטות? נמקו.  .7

מה עלינו לעשות כדי לקבל נתונים משטח המחקר?  .8

תשובה	לשאלה	6

יעיל גם בשטח פתוח אם הבקר נמצא קרוב אליו: המטען שבענן מושך אליו מטענים  יכול להיות  כליא ברק 

מנוגדים שבקרקע. כליא הברק ייטען במטען גדול יותר מאשר הבקר שסביבו משום שחודים נטענים בחשמל 

יותר מכדורים גדולים ויש סביב חודים שדה חשמלי גדול יותר. וכך כאשר הברק יפרוץ הוא יפרוץ אל כליא 

הברק ולא אל הבקר שסביבו. מאותה סיבה בשעת סערת ברקים לא מומלץ לעמוד מתחת לעץ, כי יש סיכוי גדול 

יותר שהברק יפגע בעץ. עדיף להירטב ולהישאר בשדה הפתוח ואף עדיף להיות צמודים ככל האפשר לקרקע.

תכנון הניסוי של שאול נכון: הוא מציע בקרה )שטח דומה שאין בו כליא ברק(, הוא מציע אמצעי לבדיקת ההשפעה 

שהממצאים  לוודא  כדי  אך  אחדים(.  לטעת  אפשר   – עצים  שאין  ובמקרה  בשטח,  גבוהים  )עצים  ברקים  של 

נכונים יש לחזור על הניסוי. אפשר להעביר את המוטות לחלקה השנייה ולראות אם יתקבלו תוצאות דומות.

שאלה	7

לתלמידים מתקדמים

מיכל שמה לב לתופעה מעניינת.

היא הסתרקה במסרק הפלסטיק שלה וקירבה אותו לפיסות נייר קטנות, בלי לגעת בהן.

פיסות הנייר "קפצו" ונדבקו למסרק אבל אחרי כמה זמן הן נפלו בחזרה.

מיכל רשמה מסקנה:

גוף אחד יכול להשרות מטען חשמלי בגוף אחר )טעינה בהשראה( גם בלי שנוצר ביניהם מגע.
�.  אילו מהממצאים הבאים תומכים במסקנה של מיכל?

כשמסתרקים נטען המסרק במטען חשמלי מנוגד למטען החשמלי של השערות.   .�
כשמקרבים בלון טעון במטען חשמלי לקיר לא טעון, הבלון נצמד לקיר. ב. 

קרקע הסמוכה לעננים טעונים במטען חשמלי, נטענת במטען חשמלי מנוגד לזה של העננים. ג. 
כשמשפשפים בלון במטלית צמר הוא נטען במטען חשמלי מנוגד לזה של המטלית. ד. 

מיכל הסבירה מדוע פיסות הנייר נפלו בחזרה:  .�
“פיסות הנייר נמשכו אל המסרק כי היה להן מטען חשמלי מנוגד.  

כשנוצר מגע בין פיסות הנייר למסרק, עובר אליהן מהמסרק מטען דומה לזה של המסרק.   
מטענים דומים דוחים זה את זה. לכן פיסות הנייר נופלות מהמסרק.״  

האם לדעתכם ההסבר מדויק? נמקו.  
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שאלה	7
מכליות דלק )מכוניות המובילות דלק במכלים גדולים( עלולות להידלק אם ייווצר בהן מטען חשמלי סטטי.   .�

הסבירו מדוע.
נוהגים להצמיד לתחתית המכל שרשרת ברזל הנוגעת באדמה כשהמכלית נעה. הסבירו כיצד מונעת השרשרת   .�

יצירת מטען חשמלי במכלית.

האם לדעתכם אפשר להציע פתרון דומה לכל כלי הרכב? נמקו.  .�

לנושא:	מגנטים	ומגנטיות			)לעמ' ��5-�09 בספר לתלמיד(
שאלה	1

סמנו את התשובה הנכונה:
אפשר לזהות מתכות באמצעות מגנטים כי הם מושכים את כולן באותה מידה.  .�

מתכות אינן נמשכות כלל למגנטים.  .�
מגנטים מושכים רק שלוש מתכות: ברזל, ניקל וקובלט.  .�

מגנטים מושכים רק מתכות יקרות כמו זהב, כסף ופלטינום.  .4

שאלה	2

ענו על השאלות הבאות:
כמה קטבים יש לכל מגנט?  .�

מהם שמותיהם ומדוע הם נקראים כך?  .�
איך אפשר לזהות את הקטבים של המגנט?  .�

כאשר מקרבים שני מגנטים זה לזה יכולות להתרחש שתי תופעות. ציינו אותן.  .4

שאלה	3

לפניכם היגדים העוסקים בתופעות במגנטיות.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם  נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון קטבים מגנטיים דומים מושכים זה את זה.        .�
נכון / לא נכון אם מקרבים מגנט למצפן הוא מושך אליו את מחט המצפן.      .�
נכון / לא נכון מגנטים מושכים אליהם מגנטים אחרים.        .�
נכון / לא נכון אפשר להפריד אבקת ברזל מתערובת עם קמח באמצעות מגנט.     .4
נכון / לא נכון אם מעבירים מגנט מעל ברזל הוא מתמגנט ומושך אליו חפצים מברזל.     .5

אם נקרב מגנט לקופסה שיש בה אלומיניום, נחושת, ניקל וברזל, המתכות   .6
נכון / לא נכון ייצמדו למגנט ולא יישארו בקופסה.        
נכון / לא נכון  מסמר פלדה ממוגנט מאבד את המגנטיות שלו אם נצמדים אליו חפצים ממתכת.    .7
נכון / לא נכון במגנט בצורת פרסה אין קוטב צפוני וקוטב דרומי אלא שני קטבים דומים.     .8
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שאלה	4
סמנו את התשובה הנכונה:

ברזל נמשך למגנט אבל אי אפשר למגנט אותו.  .�
אפשר למגנט ברזל אם מקרבים אליו מגנט והוא נדבק אליו.  .�

אפשר למגנט ברזל אם מעבירים מעליו מגנט באותו כיוון פעמים אחדות.  .�
אפשר למגנט ברזל רק בעזרת מצפן.   .4

שאלה	5
המגנט עוזר לטייסים ולספנים לכוון את התנועה שלהם. הסבירו כיצד.  .�

מה עליהם לעשות כדי לנוע לכיוון מזרח?  .�

שאלה	6

דניאל הוא קצת מפוזר. הוא שוכח מתי יש לו חוגים ודברים שצריך להביא מדי פעם לבית הספר. הוא חשב שלוח 

מודעות מגנטי יכול לעזור לו והחליט לבנות לו לוח כזה.
עזרו לדניאל לבנות לוח מודעות מגנטי:

כתבו באילו חומרים תשתמשו לבניית הלוח ומדוע.  .�
מה יהיו מידות הלוח שתבנו?  .�

כיצד תתלו את הלוח והיכן?  .�
במה תיעזרו כדי להצמיד ידיעות ללוח?  .4

5.  כיצד תארגנו את המידע על החוגים על הלוח כך שיהיה קל לעקוב אחריהם?

שאלה	7

ענת החליטה לבנות מצפן.

היא לקחה קופסה עגולה קטנה ונעצה דרך מרכז הבסיס שלה סיכה מחודדת כך שהחוד שלה פנה כלפי מעלה.

היא מצאה לוחית פלדה קטנה וקלה מאוד שבמרכזה הייתה כיפה קטנה.

היא צבעה צד אחד של הלוחית בצבע אדום, וצד אחד בצבע לבן.

ענו על השאלות הבאות:
מאילו חומרים כדאי שהקופסה והסיכה החדה יהיו עשויים? נמקו.  .�

מדוע צבעה ענת את לוחית הפלדה בשני צבעים שונים?  .�
מהן הפעולות הבאות שעל ענת לבצע כדי להשלים את בניית המצפן?  .�

כיצד תוכל ענת לבדוק אם המצפן שבנתה פועל היטב?  .4
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	הנושאים:	הקשר	בין	מטען	חשמלי	לזרם	חשמלי	ובין	חשמל	למגנטיות			
)לעמ' ��5-��� בספר לתלמיד(

שאלה	1

לפניכם היגדים העוסקים בקשר שבין מטען חשמלי לזרם חשמלי.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם  נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון מטען חשמלי סטטי יכול ליצור זרם חשמלי.      .�
נכון / לא נכון זרם חשמלי יכול ליצור מטען חשמלי סטטי.      .�
נכון / לא נכון מטען חשמלי הנמצא בתנועה יוצר זרם חשמלי.      .�
נכון / לא נכון זרם חשמלי נוצר רק אם יש מקור מתח במעגל החשמלי.     .4
נכון / לא נכון אין הבדל בין מטען חשמלי סטטי למטען הזורם בזרם חשמלי פרט לתנועה.   .5

שאלה	2

אילו מההיגדים הבאים מראים שיש קשר בין מטען חשמלי לזרם חשמלי? נמקו את תשובתכם:
אם נוגעים בקופסת מתכת בעזרת סרגל הטעון חשמלית, עובר המטען החשמלי מהסרגל אל הקופסה.  .�

אם טוענים מסרק במטען חשמלי סטטי כשמשפשפים אותו במטלית צמר, הוא מושך אליו פיסות נייר.  .�
אם משפשפים בלון אחד במטלית צמר ובלון שני ביריעת פלסטיק הטוענת אותו במטען מנוגד לזה של הבלון   .�

הראשון, הבלונים דוחים זה את זה.
אם מחברים למעגל חשמלי שיש בו נורה חשמלית, מוט פלסטיק הטעון במטען חשמלי סטטי, נדלק אור בנורה.  .4

שאלה	3

לתלמידים מתקדמים

בעמודה � מתוארות תופעות בחשמל.

בעמודה � מתוארות תופעות במגנטיות.

סמנו בקו את המשפטים המתארים אותה תופעה:

עמודה �עמודה �

כשעובר זרם חשמלי דרך תיל מוליך הנמצא ליד מצפן, 
משנה מחט המצפן את כיוונה.

כשמקרבים קוטב צפוני של מגנט אחד לקוטב דרומי של 
מגנט אחר, הם מושכים זה את זה.

כשמעבירים זרם חשמלי באותו כיוון דרך שני סלילי 
נחושת המצויים במעגלים חשמליים סמוכים, הם 

מושכים זה את זה. 

אחרי שמעבירים מגנט על פני מוט ברזל כמה פעמים, 
הוא מושך אליו מסמרי פלדה.

כשמעבירים זרם חשמלי בכיוונים מנוגדים דרך שני 
סלילי נחושת המצויים במעגלים חשמליים סמוכים, הם 

דוחים זה את זה.

כשמקרבים מגנט למצפן, משנה מחט המצפן את כיוונה.

כשמקרבים מוט ברזל הנמצא בתוך סליל נחושת שעובר 
בו זרם חשמלי למסמרי פלדה, הוא מושך אותם אליו.

כשמקרבים קוטב דרומי של מגנט אחד לקוטב דרומי 
של מגנט אחר, הם דוחים זה את זה.
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שאלה	4
הסבירו מהו אלקטרומגנט.  .�

ליפפנו תיל נחושת על מוט ברזל:  .�
מה עלינו לעשות כדי ליצור אלקטרומגנט? א. 

מה עלינו לעשות כדי לבדוק אם הצלחנו ליצור אלקטרומגנט? ב. 

לתלמידים מתקדמים

הכנו אלקטרומגנט – ליפפנו תיל נחושת על מוט ברזל וחיברנו את תיל הנחושת למעגל חשמלי. אנחנו רואים שעובר 

זרם במעגל החשמלי, אבל מוט הברזל אינו מושך אליו חפצים מברזל.
מה יכול להיות מקור הבעיה?  .�

לא יצרנו אלקטרומגנט. משהו שגוי בפעולות שלנו. א. 
האלקטרומגנט חלש מדי ולכן אינו מצליח למשוך אליו חפצים מברזל. ב. 

מה נוכל לעשות כדי לברר מהו מקור הבעיה?  .�

שאלה	5
כריסטיאן ַאְרְסֶטד גילה במקרה שמחט של מצפן משנה את כיוונה כאשר המצפן נמצא ליד מעגל חשמלי שעובר   .�

בו זרם.
הציעו ניסוי שיוכיח שיש קשר בין התופעות ושהמחט של המצפן לא שינתה את כיוונה במקרה.  

מה קורה כשמניחים מגנט ליד מצפן?  .�
הציעו ניסוי שיוכיח שהמגנט הוא זה שמשפיע על השינויים במצפן ולא גורם אחר.  

יכול לקבל תכונות של  ר טען שיוכל להוכיח קשר בין חשמל למגנטיות אם יראה שסליל נחושת  ַאְמּפֶ אנדרה   .�
מגנט. 

הציעו ניסוי שיראה קשר בין חשמל למגנטיות ויוכיח את טענתו של אמפר.    
מייקל ָפָרֵדיי טען שיוכל להוכיח קשר בין חשמל למגנטיות אם יראה שמגנט משרה זרם חשמלי בסליל נחושת.   .4

כיצד הוכיח פרדיי את טענתו?   

לנושא:	הפקת	חשמל	ומקורות	האנרגיה			)לעמ' ���-��4 בספר לתלמיד(
שאלה	1

בדינמו של אופניים יש כמה מרכיבים: 

מקור מתח )גנרטור( שיש בו סליל ומגנט, מעגל חשמלי, פנס ובו נורה חשמלית.
בדינמו של האופניים יש מעגל חשמלי סגור. תארו את מרכיביו.  .�

הדינמו יכול לפעול רק כשאנחנו רוכבים על האופניים. הסבירו מדוע.  .�

שאלה	2

הפקת חשמל באמצעות תאי שמש )תאים פֹוטֹו-וֹוְלָטִאִיים( שונה מהפקת החשמל באמצעות כל מקורות האנרגיה 

האחרים. הסבירו מה ההבדל.
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שאלה	3

לתלמידים מתקשים
כיצד נוצר מתח חשמלי בדינמו?  .�

כיצד מגיע זרם חשמלי אל הנורה שבפנס?  .�
בנורה יש חוט להט. מה גורם לחוט הלהט לפלוט אור?  .�

הדינמו הוא מערכת טכנולוגית:  .4
מהו התפקיד של כל מרכיב בדינמו? א. 

מה קורה אם אחד המרכיבים אינו תקין? ב. 
מהו הקלט של הדינמו? ג. 
מהו הפלט של הדינמו? ד. 

מהו התהליך המתרחש בדינמו? ה. 

לתלמידים מתקדמים
תארו את רצף הפעולות בדינמו של האופניים עד שנדלק האור בפנס.  .�

הדינמו הוא מערכת טכנולוגית. הסבירו משפט זה.  .�

שאלה	4

לפניכם היגדים העוסקים בהפקת חשמל בתחנת כוח.

סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.  

תקנו את ההיגדים שאינם  נכונים לדעתכם.
נכון / לא נכון מפיקים חשמל בתחנת הכוח באמצעות גנרטורים.      .�
נכון / לא נכון כדי להפיק חשמל בתחנת הכוח נחוץ דלק מחצבי.      .�
נכון / לא נכון דלק מחצבי הוא מקור אנרגיה מתאים להפקת קיטור.     .�
נכון / לא נכון הטורבינה של הגנרטור משרה זרם חשמלי בסליל נחושת.     .4
נכון / לא נכון מפיקים חשמל בתחנת כוח באמצעות השראה אלקטרומגנטית.    .5
נכון / לא נכון הטורבינה מסובבת אלקטרומגנט המשרה זרם חשמלי בסליל נחושת.    .6
נכון / לא נכון צריך לסובב את הטורבינה במהירות גדולה מאוד כדי להפיק חשמל.    .7
נכון / לא נכון בגנרטור מצוי עוגן )גליל ברזל( כדי להגביר את ההשראה המגנטית.    .8
נכון / לא נכון בגנרטור נוצר חום שעוזר להפיק קיטור.       .9
נכון / לא נכון �0.  הזרם החשמלי שנוצר בגנרטור מועבר לצרכנים באמצעות קווי מתח.  

שאלה	5

סדרו ברצף את השלבים בהפקת חשמל בתחנת הכוח:
הזרם החשמלי מועבר בכבלים אל מערכת החשמל.   .�

הקיטור מסובב את הטורבינות.   .�
שורפים מקורות אנרגיה כדי לחמם מים ולהפיק קיטור.   .�

האלקטרומגנט משרה זרם חשמלי בסליל נחושת המלופף על עוגן ברזל.  .4
הציר מסובב אלקטרומגנט.  .5

הטורבינות מסתובבות ומסובבות ציר במרכז הגנרטור.  .6
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שאלה	6

בתהליך הפקת החשמל בגנרטור המופעל על ידי קיטור משתמשים במי ים:
כדי לקרר את הגנרטור משום שבתהליך הפקת החשמל נפלט חום רב.  .�

כדי לנקות את הצינורות שזורם בהם הקיטור.  .�
כדי לעבות את הקיטור ולהחזיר לשימוש את המים שמתקבלים בעיבוי.  .�

כדי לקרר את הקיטור ולמנוע את פליטתו לאוויר.  .4

שאלה	7

בונים את תחנות הכוח המופעלות באמצעות קיטור ליד שפת הים כי:
הן תופסות שטח גדול וקשה למצוא שטח מתאים בתוך הארץ.  .�

אפשר להוביל אליהן ישירות חומרי דלק באמצעות מסוע מהאונייה לתחנת הכוח.  .�
מי ים משמשים לקירור ועיבוי של הקיטור שנוצר בתהליך הפקת החשמל.  .�

כשהן נמצאות ליד שפת הים הן לא מפריעות לאף אחד.  .4

שאלה	8

לתלמידים מתקשים

לפניכם רשימה של מרכיבים המצויים בתחנות כוח להפקת חשמל:

טורבינה, גנרטור, מתקן לחימום מים, צינורות לקירור קיטור, כבלים חשמליים.
כתבו אילו מרכיבים מצויים בתחנות הכוח שמופעלת על ידי כל אחד ממקורות האנרגיה הבאים:  .�

דלק מחצבי –   
רוח –  

שמש –  
מפל מים –   

ציינו מהו תפקידו של כל מרכיב בכל סוג של תחנת כוח.  .�

לתלמידים מתקדמים

הסבירו את ההיגד הבא:

בתחנות כוח המופעלות באמצעות דלק מחצבי, רוח, מפלי מים ואנרגיית שמש משתמשים בשיטה דומה להפקת 

חשמל, רק מקור האנרגיה משתנה.
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שאלה	9
השלימו בטבלה הבאה יתרונות וחסרונות של הפקת חשמל באמצעות מקורות אנרגיה שונים:  .�

יתרונות	וחסרונות	של	הפקת	אנרגיה	באמצעות	מקורות	אנרגיה	שונים

חסרונותיתרונותמקור	האנרגיה

דלק מחצבי:
פחם

נפט )מזוט(
גז טבעי

שמש: 
חימום מים
תאי שמש

רוח

מפלי מים

היכן לדעתכם כדאי להקים תחנות כוח המופעלות על ידי:  .�
אנרגיית שמש א. 

אנרגיית רוח ב. 
מפלי מים ג. 

דלק מחצבי ד. 
נמקו את תשובתכם.  

שאלה	10

בישראל הוחלט להרחיב את תחנת הכוח באשקלון הפועלת באמצעות פחם.

ארגוני הסביבה מתנגדים לתוכנית זו.
רשמו טענות בעד ונגד הרחבת תחנת הכוח באשקלון.  .�

ציינו בעמדתו של איזה צד אתם תומכים לאור הטענות שרשמתם.  .�

שאלה	11

בישראל נעשה שימוש מועט במקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל.
מהם מקורות אנרגיה חלופיים? הסבירו.  .�

מהו היתרון בשימוש בהם בהשוואה לשימוש בדלק מחצבי?  .�
אילו מקורות אנרגיה חלופיים מתאימים במיוחד לשימוש בישראל? נמקו.  .�
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לנושא:	השימוש	בחשמל	–	צרכים,	נזקים	והצורך	בחיסכון	)לעמ' �54-�44 בספר לתלמיד(

שאלה	1

לתלמידים מתקשים
תנו דוגמאות לאמצעים ולמכשירים חשמליים בבית המשמשים אותנו:  .�

לצורכי ניקיון.  .�
לצורכי בישול ואפייה.  .�

לקשר וקבלת מידע.  .�
לשעות הפנאי.  .4

לתאורה.  .5
כתבו ליד כל שימוש, מה היה קורה לדעתכם לולא עמדו לרשותנו המכשירים האלה.  .�

לתלמידים מתקדמים

מדוע ממלא החשמל מקום כה מרכזי בחיינו?

נמקו בליווי דוגמאות מתאימות.

שאלה	2

לשימוש הרב שאנחנו עושים בחשמל יש מחיר.
הסבירו את המשפט.   .�

האם אתם מסכימים עם טענה זו? נמקו.  .�
הציעו מה אפשר לעשות כדי לצמצם נזקים אפשריים של השימוש בחשמל.  .�

שאלה	3
יצאתם לטיול באזור מדבר יהודה ולרוע המזל גיליתם ששכחתם לקחת אתכם גפרורים. מה תוכלו לעשות כדי   .�

להדליק אש?
באילו אמצעי תאורה תוכלו להשתמש במקרה שנגמרו לכם הסוללות בפנסים?  .�

האם לדעתכם כדאי לקחת נרות כשיוצאים לטיול של כמה ימים באזור מרוחק ממקומות יישוב? נמקו.  .�

שאלה	4
בעבר השתמשו בני האדם בעששיות נפט ושמן לתאורה. היום מעדיפים כולם להשתמש בחשמל.   .�

השוו בין שימוש בעששיות לשימוש בחשמל. א. 
ציינו יתרונות של השימוש בחשמל.  ב. 

�.	אתם מצטרפים למשלחת מחקר שיוצאת למסע ממושך באזורים נידחים שאין בהם חשמל. בחלק מהמסע יהיה 
עליכם לצעוד ברגל או לנוע בסירות כי אי אפשר לנוע בכלי רכב.

עליכם לצייד את המשלחת באמצעי תאורה שיתאימו לאזורים הנידחים האלה, שלא יהיו כרוכים בנשיאת ציוד   
כבד מדי, ויתאימו לסוגים שונים של מזג אוויר. 

האם תמליצו למשלחת לקחת אתה:  
גנרטור  א. 
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תאי שמש  ב. 
טורבינת רוח ג. 

סוללות מסוגים שונים ד. 

ציינו יתרונות וחסרונות של שימוש בכל אמצעי בתנאים שהמשלחת תימצא בהם.

שאלה	5

כדי לצמצם את צריכת החשמל הודיעה הממשלה שהיא תעלה את מחיר החשמל על צריכה העולה על 800 קווט"ש 

בחודש למשפחה ממוצעת בת 5 נפשות.

התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה צריכת חשמל בחודשים שונים בשנת �008 של � משפחות:

משפחת שלום גרה ליד באר שבע בדרום הארץ, ואילו משפחת נתן גרה בגליל ליד צפת.

צריכת	חשמל	לשנת	2008

באילו חודשים בשנה צריכת החשמל עולה על 800 קווט״ש:  .�
אצל משפחת שלום. א. 

אצל משפחת נתן. ב. 
מדוע לדעתכם עולה צריכת החשמל בחודשים אלה אצל כל משפחה?  .�

שתי המשפחות רוצות לצמצם את צריכת החשמל שלהן.  .�
אילו פתרונות מתאימים לצמצום צריכת החשמל כל השנה? א. 

אילו פתרונות מתאימים במיוחד לחודשים שהצריכה בהם גבוהה יותר? ב. 

שאלה	6

קראו את השיחה בין יונתן לדנה:

יונתן: מזגנים, דוד חשמלי, מכונת כביסה ותנור הם צרכני החשמל הגדולים ביותר בבית. אם נשתמש במכשירים 

שהם חסכני אנרגיה נצליח לחסוך הרבה חשמל בבית.

דנה: אבל אנחנו משתמשים בבית כמעט כל היום בתאורה ואילו במכשירים האלה אנחנו משתמשים רק לפעמים. 

לכן חשוב הרבה יותר לחסוך חשמל בתאורה.
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התבוננו בטבלה הבאה המציגה צריכת חשמל של תאורה ושל מכשירים ביתיים שונים:  .�

צריכת	חשמל	של	תאורה	ושל	מכשירי	חשמל	ביתיים

צריכת	חשמל	בחודש	ממוצע,	שם	המכשיר
קווט״ש

�7 נורת ליבון* )75 וואט(

8נורת פלואורסנט* )�0 וואט(

�0תנור בישול ואפייה

��מיקרוגל

�5מדיח כלים

�00מזגן לחדר ממוצע

��0מכונת כביסה

�05מקרר )עם הפשרה אוטומטית(

*בהנחה שהנורות נותנות אותה עוצמת אור

צריכת החשמל במכשירי החשמל מגיעה לכ-600 קווט"ש.  .�
אם יש בבית �0 נורות ליבון ו-�0 נורות פלואורסנט, תגיע הצריכה לתאורה בחודש לכ-�50 קווט״ש.  

ענו על השאלות הבאות:
לאור הנתונים המוצגים בטבלה ובצריכת החשמל החודשית: א. 

טענתו של מי צודקת: של יונתן או של דנה? נמקו.  
אתם  האם  יותר.  מסובך  מכשירים  באמצעות  חיסכון  בעוד  לתאורה  בחשמל  לחסוך  פשוט  שדי  טוענת  דנה  ב. 

מסכימים עם טענתה? נמקו.
ציינו באילו מכשירים חשוב במיוחד לחסוך בחשמל. נמקו. ג. 

הציעו כיצד אפשר לחסוך בחשמל במכשירים אלה.  
הפעלת מחשב עולה לנו כ-6 אגורות לשעה. ד. 
הפעלת טלוויזיה עולה לנו כ-�0 אגורות לשעה.

#  כמה שעות ביממה דולק המחשב בחדרכם? 	

#  האם יש עוד מחשבים בבית? כמה שעות יחד דולקים כל המחשבים בביתכם? 	

#  כמה עולה לנו צריכת החשמל למחשבים שלנו בשנה? 	

#  כמה שעות ביממה דולק בביתכם מקלט הטלוויזיה? 	
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שאלה	7

משפחתה של מיכל החליטה לבדוק אם התקנת דוד חשמלי כדאית מבחינה כלכלית.
מיכל טענה שגם אם העלות של דוד שמש גבוהה מזו של דוד חשמלי, חובה עלינו להשתמש בדוד שמש. האם   .�

אתם מסכימים עם טענתה? נמקו.
מיכל רצתה לשכנע את הוריה שרכישת דוד שמש כדאית יותר מבחינה כלכלית מרכישת דוד חשמלי. היא אספה   .�

את הנתונים הבאים:

כדי לספק מים חמים למשפחה של 5 נפשות במשך כל השנה:
יש להדליק דוד חשמלי במשך כ-4�0 שעות בשנה בעלות כוללת של כ-400 ש"ח לשנה.  #

יש להדליק דוד שמש במשך כ-60 שעות בשנה בעלות כוללת של כ-60 ש"ח בשנה.  #

מחיר קנייה של דוד שמש הוא כ-�00,� ש"ח.  .�
מחיר קנייה של דוד חשמלי הוא כ-�00,� ש״ח.  

לתלמידים מתקשים

השוואת עלויות של דוד שמש לעלויות של דוד חשמלי מוצגת בטבלה הבאה:

השוואת	עלויות	של	דוד	שמש	ושל	דוד	חשמלי

דוד	חשמלידוד	שמשמרכיב	העלות

�00,� ש"ח�00,�מחיר קנייה, ש"ח

60X�5=400X�5=עלות החשמל במשך �5 שנים, ש"ח

המחיר הכולל

חשבו ורשמו בטבלה את עלות החשמל להפעלת דוד שמש ולהפעלת דוד חשמלי במשך �5 שנים. א. 
רשמו בטבלה מה תהיה העלות הכוללת של דוד שמש ושל דוד חשמלי. ב. 

מהי המסקנה: רכישה של איזה דוד כדאית יותר מבחינה כלכלית? ג. 

לתלמידים מתקדמים

בהנחה שדוד חשמלי ודוד שמש פועלים באופן תקין משך זמן דומה – כ-�5 שנים.

איזו השקעה משתלמת יותר? הסבירו כיצד הגעתם למסקנתכם.

שאלה	8

אילו מהצעדים הבאים יעזרו לנו לחסוך חשמל בבית?
החלפת כל נורות הליבון בנורות פלּואֹוֶרֶסֶנט.  .�

החלפת נורות ליבון בנורות פלּואֹוֶרֶסֶנט רק בחדרים שבהם דולק האור שעות רבות ביממה.  .�
.�50C כיוון הטמפרטורה של המזגנים לטמפרטורה של  .�

הפעלת המזגנים כל שעות היממה כדי לשמור על טמפרטורה יציבה בכל חדר.  .4
התקנת חיישנים המפסיקים באופן אוטומטי את התאורה והמזגנים בכל פעם שיוצאים מהחדר.  .5

התקנת חיישנים המפסיקים באופן אוטומטי את התאורה והמזגנים רק כמה דקות אחרי שיוצאים מהחדר.  .6
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שאלה	10
המנוע החשמלי של המקרר אינו פועל כל היממה אלא מופעל באמצעות וסת מיוחד )תרמוסטט( המודד את   .�

הטמפרטורה בתוך המקרר.
האם הפעלה כזו עוזרת לחסוך בחשמל? הסבירו כיצד.  

ברצונכם לבדוק היכן כדאי יותר לחמם את הארוחות שלכם: בתנור חשמלי או במיקרוגל.  .�
אילו מידות אתם צריכים כדי לבדוק זאת? כתבו את שאלותיכם.

לתלמידים מתקשים:
לפניכם רשימה של פעולות שעליכם לבצע כדי שתוכלו להסיק מסקנות ברורות.   .�

הסבירו מדוע יש לבצע כל פעולה:  
לשים אותה כמות מזון בשני כלים דומים.  א. 

לקבוע מהי הטמפרטורה הרצויה של הארוחה.  ב. 
להפעיל את המכשירים עד שהמזון יגיע לטמפרטורה שקבעתם.  ג. 

למצוא נתונים על צריכת החשמל של שני המכשירים. ד. 
כיצד תמדדו את הטמפרטורה של הארוחה אחרי החימום?  .�

כיצד תמדדו את הזמן שהיה דרוש להשגת הטמפרטורה המתאימה?  .�
 .500C נניח שהטמפרטורה שקבעתם היא  .4

במדידה שלכם מצאתם שכדי לחמם את הארוחה לטמפרטורה הרצויה:  
יש להפעיל את התנור החשמלי במשך �5 דקות. א. 

יש להפעיל את המיקרוגל במשך �0 דקות. ב. 

בנתונים שאספתם מצאתם:  
תנור חשמלי צורך 6.� קווט״ש.  #

מיקרוגל צורך �.� קווט״ש.  #

באיזה מכשיר כדאי יותר לחמם את הארוחה? הסבירו.

לתלמידים מתקדמים
מה עליכם לעשות כדי לקבוע את משך הזמן שיהיה נחוץ לכם לחימום הארוחה בכל מכשיר?  .�

אילו נתונים עליכם למצוא על המכשירים?  #

איזה ציוד יהיה נחוץ לכם לביצוע ההשוואה?  #

נניח שמצאתם את הנתונים הבאים:    .�
בתנור חשמלי שצורך 6.� קווט״ש ויש להפעילו במשך כ-�5 דקות לחימום הארוחה.  #

במיקרוגל שצורך �.� קווט״ש ויש להפעילו במשך כ-�0 דקות לחימום הארוחה.  #

באיזה מכשיר כדאי יותר לחמם את הארוחה? נמקו.  


