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 1  משימת הערכה בעברית      תשע"א

 

 

 

 י מדעע  שּוע  ש  

מות של חומרים שונים כאשר חושפים ע יש הבדלים בהתחמלהבין מדו רצינו

  .אותם לשמש

 

 לקחנו:החומרים ש

 ריות ובתוכן מיםע  ק   2

 ה בהיריםיק  מ  ר  י ק  יח  ר  א   2

 יםה  ה כ  יק  מ  ר  י ק  יח  ר  א   2

 לוחות ברזל  2

 קיות פלסטיק שחורות ׂש 2

 קיות פלסטיק לבנותׂש 2

  

 :הניסוי שערכנו 

חיכינו זמן מה ל. בשמש ואחד בצ   אחדהנחנו  כל סוגמו ,לקחנו את החומרים

 להתחמם.  ומריםכדי לאפשר לח

 

 :בלנו יהתוצאות שק

בטמפרטורה של  – י דומהל היו כולם בדרגת חום ד  החומרים שהנחנו בצ  

התחממו בדרגות חום שונות החומרים שהנחנו בשמש לעומת זאת הסביבה. 

 ל.היו חמים יותר מאלה שהנחנו בצ  ו
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 2  משימת הערכה בעברית      תשע"א

 

לפי ההבדלים בדרגת  ם שהיו בשמשמופיעים החומריבטבלה 

 ההתחממות שלהם:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: מדנושלהדברים   

ים מתחממים יותר מחומרים בהירים, וחומרים שנחשפו ה  חומרים כ  

  ל.לשמש מתחממים יותר מחומרים שהיו בצ  

 

 החום  דרגת חומרים 

 הסביבה של מהטמפרטורה יותר מהח מים

 הסביבה של מהטמפרטורה יותר מהח בהירים היק  מ  ר  ק   ייח  ר  א  

 הסביבה של מהטמפרטורה יותר מהח לבנה פלסטיק קיתׂש

 מאוד מאוד מהח  יםה  כ   היק  מ  ר  ק   ייח  ר  א  

  מאוד מאוד מהח שחורה לסטיקפ קיתׂש

 תלוהט  ברזל לוח
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 3  משימת הערכה בעברית      תשע"א

 : על השאלותענו 
 

 וגמה: בדתחו קו בין טור א' לטור ב', כמו מ  לאחר שקראתם את הניסוי,  .1

 ' ב טור            'א טור      

1.            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 

 .י מה שקראתםעל פ לא נכון אונכון קיפו ה  ומשפטים ראו את הק   .2
 

      .חומרים בשמש מתחממים במידה שווה ,על פי הניסוי    דוגמה:

 לא נכון  / נכון                        

 

 ל אינם מתחממים כלל.   חומרים בצ   ,על פי הניסוי •
 לא נכון / נכון

 

   .גבוהה ביותרהחום הלוח ברזל המונח בשמש יגיע לדרגת  ,על פי הניסוי •
 נכון  לא / נכון

 

   .ל מתחממים במידה שווהחומרים בשמש ובצ   ,יעל פי הניסו •
 לא נכון / נכון

 

 לדעת?  רוציםמה 

 

 ? עושיםמה 

 

 איזו תוצאה מקבלים?

 

  ?לומדיםמה 

 

ים מתחממים בשמש ה  חומרים כ  
   .מאשר חומרים בהירים יותר

 

 החשופים שונים חומרים מדוע
 ? שונהמידה ב יםמתחממ לשמש

 

  

 וחומרים יםה  כ   חומריםמניחים 
 .בשמש בהירים

 
 

חומרים שונים המונחים בשמש 
 .מתחממים בדרגות חום שונות
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 4  משימת הערכה בעברית      תשע"א

 

 

  – דני התלבט איזו חולצה ללבוש ביום קיץ חם .3

 .חולצה לבנה או חולצה שחורה

מקו את מה הייתם ממליצים לו ללבוש? נ   ,מהניסוי שלמדתםלפי מה 

 תשובתכם.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 .מ-מ-המילים מן השורש ח לושש  קיפו את ה   .4

 להתחמם מוח     התחממות חומרים  המ  מ  ח  

 

 

 

 :הדוגמה לפי המתאימה ת התוארמיל את קיפוה   .5

 

  לבנים/    לבנות      קיותׂש       

 

 קטנות  /   קטנים        ריותע  ק   •

 

  בהירים  /  בהירות        חומרים •

 

   חמות/      חמים          לוחות •

 

 


