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 )עם תשובות( מים ומצבי צבירה –מבדק במדעים לכיתה ד' 

איך נקרא התהליך שבעקבותיו נוצרים העננים? הקיפו את התשובה  .1

 הנכונה:

 התעבות .א

 חלחול .ב

 המסה .ג

 ספיגה .ד

תלמידים הניחו בקבוק ובו קרח על שולחן בכיתה. כעבור שלוש שעות  .2

 שינה הקרח שבבקבוק את מצב הצבירה שלו. מה קרה לקרח?

 הקרח התאדה .א

 הקרח קפא .ב

 הקרח ניתך .ג

 הקרח התעבה .ד

לפניכם משפטים המתארים תהליכים שבהם המים עוברים ממצב  .3

צבירה אחד למצב צבירה אחר. השלימו את המשפטים, היעזרו 

 במחסן המילים:

התהליך שבו המים עוברים ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל נקרא:  .א

._______________________ 

ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז נקרא:  עובריםהתהליך שבו המים  .ב

._______________________ 

עוברים ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל נקרא:  התהליך שבו המים .ג

._______________________ 

 מחסן מילים: התאדות, התעבות, התכה, הקפאה. 
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נוזל הקיפו במעגל באיזה מצב צבירה נמצאים המים: מוצק  .4

 או גז.

 מצב

 

 מצב צבירה

 שלגון .א

 

 מוצק/נוזל/גז

 אדים .ב

 

 מוצק/נוזל/גז

 קוביות קרח .ג

 

 מוצק/נוזל/גז

 מיץ .ד

 

 מוצק/נוזל/גז

 ברד .ה

 

 מוצק/נוזל/גז

 גשם .ו

 

 מוצק/נוזל/גז

 שלג .ז

 

 מוצק/נוזל/גז

 

 

 המשך בעמוד הבא
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תלמידים ערכו ניסוי כדי לבדוק מה משפיע על קצב ההתאדות של המים.  .5

הם שיערו שהגודל של פתח הכלי משפיע על קצב ההתאדות. כדי לבדוק 

את ההשערה, לקחו התלמידים שלושה כלים שגודל הפתח שלהם שונה, 

 כפי שמתואר באיור. 

 קערה :3: משורה               כלי 2: כוס              כלי 1כלי 

                                           

הם מילאו את הכלים בכמות שווה של מין והניחו אותם זה לצד זה על השולחן. 

לאחר ארבעה ימים חישבו התלמידים את כמות המים שהתאדו מכל כלי 

 )בסמ"ק( ורשמו את התוצאות בטבלה:

 כמות המים שהתאדו הכלי

 סמ"ק 5 : כוס1כלי 

 סמ"ק 1 : משורה2כלי 

 סמ"ק 15 : קערה3כלי 

 

 על פי תוצאות הניסוי, מאיזה כלי התאדו המים בקצב המהיר ביותר? .א

 מהכוס .1

 מהמשורה .2

 מהקערה. .3

מדוע הקפידו התלמידים במהלך הניסוי להניח את הכלים באותו  .ב

 המקום?

._______________________________________________ 

 ��בהצלחה 
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 תשובות -מים ומצבי צבירה  –מבדק במדעים לכיתה ד' 

 

איך נקרא התהליך שבעקבותיו נוצרים העננים? הקיפו את התשובה  .1

 הנכונה:

 התעבות .א

 חלחול .ב

 המסה .ג

 ספיגה .ד

 

תלמידים הניחו בקבוק ובו קרח על שולחן בכיתה. כעבור שלוש שעות  .2

 שינה הקרח שבבקבוק את מצב הצבירה שלו. מה קרה לקרח?

 התאדההקרח  .א

 הקרח קפא .ב

 הקרח ניתך .ג

 הקרח התעבה .ד

 

לפניכם משפטים המתארים תהליכים שבהם המים עוברים ממצב  .3

צבירה אחד למצב צבירה אחר. השלימו את המשפטים, היעזרו 

 במחסן המילים:

התהליך שבו המים עוברים ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל נקרא:  .א

 ______________.התכה_________

ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז נקרא:  עובריםהמים התהליך שבו  .ב

 ___________. התאדות____________

עוברים ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל נקרא:  התהליך שבו המים .ג

 ____________.התעבות___________

 מחסן מילים: התאדות, התעבות, התכה, הקפאה. 
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מוצק נוזל הקיפו במעגל באיזה מצב צבירה נמצאים המים:  .4

 או גז.

 מצב

 

 מצב צבירה

 שלגון .א

 

 /נוזל/גזמוצק

 אדים .ב

 

 גזמוצק/נוזל/

 קוביות קרח .ג

 

 /נוזל/גזמוצק

 מיץ .ד

 

 /גזנוזלמוצק/

 ברד .ה

 

 /נוזל/גזמוצק

 גשם .ו

 

 /גזנוזלמוצק/

 שלג .ז

 

 /נוזל/גזמוצק

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא
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תלמידים ערכו ניסוי כדי לבדוק מה משפיע על קצב ההתאדות של המים.  .5

הם שיערו שהגודל של פתח הכלי משפיע על קצב ההתאדות. כדי לבדוק 

את ההשערה, לקחו התלמידים שלושה כלים שגודל הפתח שלהם שונה, 

 כפי שמתואר באיור. 

 קערה :3: משורה               כלי 2: כוס              כלי 1כלי 

                                     

הם מילאו את הכלים בכמות שווה של מין והניחו אותם זה לצד זה על השולחן. 

לאחר ארבעה ימים חישבו התלמידים את כמות המים שהתאדו מכל כלי 

 )בסמ"ק( ורשמו את התוצאות בטבלה:

 כמות המים שהתאדו הכלי

 סמ"ק 5 : כוס1כלי 

 סמ"ק 1 : משורה2כלי 

 סמ"ק 15 : קערה3כלי 

 פי תוצאות הניסוי, מאיזה כלי התאדו המים בקצב המהיר ביותר?על  .א

 מהכוס .1

 מהמשורה .2

 מהקערה. .3

מדוע הקפידו התלמידים במהלך הניסוי להניח את הכלים באותו  .ב

 המקום?

שהטמפרטורה של המים בכל הכלים תהיה "מ הם עשו זאת ע

 _______________________________.ווהש

 ��בהצלחה 
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