
 שם: _______            רור עלפי תאוריית החלקיקים.יתהליכי חמום וק

  השלימו:  הראשון של הסרטון?. מה מודגם בחלקו 1

  הסיר והמים מחוממים באמצעות ______   סיר עם ______ נוזליים.

             כתוצאה מחימום המים בסיר, הטמפרטורה של המים  _______. 2

 מעלות צלזיוס  ל ______ מעלותצלזיוס.   מ ______

 .  ה הממוצעת של ה _______. טמפרטורה היא ביוטי לאנרגיית התנוע3

 כאשר הטמפרטורה עולה, ______ אנרגיית התנועה הממוצעת של החלקיקים.

 כאשר הטמפרטורה יורדת, _____ אנרגיית התנועה הממוצעת של החלקיקים.

 בחימום נוזל, התנועה במקום = ______, והתנועה ה _______ גוברות,. 4

 __, והדבר בא לידי ביטוי בעליה של המהירות הממוצעת של החלקיקים  ____

  הנוזל.טמפרטורת 

 . מהי רתיחה? 5

__________________________________________________ 

 ?. במה תלויה טמפרטורת רתיחת המים6

__________________________________________________ 

 _________ותחים? ___________. מה קורה לטמפרטורה כשהמים ר7

 . חימום קרח: מה מקור אנרגיית החום שהוענקה לקרח בניסוי המודגם?8

__________________________________________________ 

 . במה תלויה אנרגיית התנועה הממוצעת של החלקיקים? 9

 א. ____________________   ב. ________________________

 עולה עד לזמן ה ______________ עם החימום, טמפרטורת הקרח. 10

 בחימום מוצק: התנועה ה ________ של חלקיקי המוצק ________. 11

 המהירות הממוצעת של החלקיקים ________, והדבר בא לידי ביטוי בעליה

  של טמפרטורת המוצק.  



 . מהו היתוך? 12

_________________________________________________ 

 , בעלי אותה משמעות? ____רדפים שמות נ. האם המסה והיתוך הם 13

 . מהי טמפרטורת ההיתוך של המים? _______.14

 ?   ________טמפרטורת היתוךאותה . האם לכל החומרים 15

 וספת אנרגית חום, ה _______. בזמן ההיתוך, למרות שהקרח מקבל ת16

 לא עולה.

 . מתי הטמפרטורה של הקרח ממשיכה לעלות אחרי שנעצרה? 16

__________________________________________________ 

 . מה פירוש המילה : כמוס?17

__________________________________________________ 

 יראה לכאורה שהלך לאיבוד? הוא/ היא אותו ערך שנ חום כמוס: מי. 18

__________________________________________________ 

 ך או רתיחה, תוספת האנרגיה המושקעת מאפשרת את . בזמן היתו19

__________________________________________________ 

 . כמה סוגי חום כמוס יש למים? כיצד מכונים?20

_______     ___________________________      __________ 

 על החומר?. מה יתרונות הנגד בחקר השפעת תוספת אנרגיית חום 21

_________________________________________________ 

 יימים בגז?ק. אילו סוגי תנועת חלקיקים מת22

_________________________________________________ 

 סגור, בעל נפח קבוע, מעלה את ה ________ שבו.. חימום גז בכלי 23

 הדבר קורה עקב ______________________________________

 . השלימו את הכותרות בגרף : מוצק, נוזל, גז, מוצק+ נוזל, נוזל+ גז24 
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