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חיבור לתוכנית הלימודים 

מושיהם יהם ושים, תכונותירם, חומנה 1 - גופישא מ': נושתה זם, כימדעי

ציוני דרךרעיונות והדגשים

ם ל גופיפח שסה ונמר ל פי החומאופיין עגוף מ
6 שעות תו, , צורמנו הוא עשוישמ

ה מספחו. סתו ונמ

סהת מדימד

פייה ואבישול  ,תתפזורבמזון  תרמכיסה: מת דימדלאות דוגמ- 

םיחרם איצור מגווניכי ייתעשייה ותהלת ובביב

סהת מדיבות מדחשי- 

םייזנאסה: מת מדימדם לירשימכ- 

םייזנאיוק המכיול וד- 

”ג(, )מם גרילמייהם: נביל גודהחסי ויסה מלשדה מידות חיי- 

ם )ק”ג(, טון לוגרם, קיגר

חיי היום-יום קל בשג מת המושסה לעומג מהמוש

משך זמן הפעילות גיל התלמידים 

90 דקות ׳ תה זכי

עזרים 

ד מילכל תבון לחשמ
 .יליטגקל דש, משורותתכון, 2 ממצוין במם, כים שונלי גרחומבוצה: כל קל

רהאות ההמבלבון וטחשעות מצמאא רק בלם, אכירצא המלשיעור גם לת הם אתן לקייינ

חומרי גלם לפי קבוצות  

 ,ראה, אבקת קקאו, סוכ, חפיסת חמרירד מת שוקולבלם, טקוויטית ביסלחביבוצה 1: ק

ם, קוקוס טחון ב/מיחל

אן לסיש/בם, ד, תפוחי, תפוזנות, בנם, יוגורטים, גרנולה, אגוזסיאגבוצה 2: ק

, קוקוס טחון ’יפסד צ, שוקוללת שועבול, שישב/דאןלם, אבקת קקאו, סיירעיסת תמבוצה 3: ק
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מטרות 

 /דולגאצמנהוא  יולשעגוף הלששיכה המשכוח  כלכגוף  לשקלו שמלקורה  מה רותאיםידמילהת

 .טן יותרק

יוטון.קל נשפח ומסה, נמולטור: מת סירזעם ביאבם החית המונר אידגלהדעו ם יידמילהת ֵ 
ם. ים שונמי שמייגרתונה בסה נל מם שיקלששוואה בין מהכו ם יערידמילהת

ם.ים שונמי שמייגרסות שונות בי מלעם בל גופייהם שקלשת מאצית מאלו גתרם יידמילהת

מהלך השיעור  

עזרים פעילות זמן 

צגתמ ל?חלפח בסה ונל משפיע עשיכה מיך כוח מא 10 דקות 

בוצותלות בקפעי םים שונמי שמייגרם ביתכונת מבכל: הרחלם ביתכונמ  דקות 25

תיתתכיהצגה  + צגתמ לי חלתכונהצגת מ 35 דקות 

”חטת מציימולסי סהפח ומציה: נמולסי 15 דקות 

צגתמ שיעורסיכום ה 15 דקות 

שקופית 2 
פתיחה 

 .לחלל בשמבם כהן ל חייסרטון שבשיעור ת הפתחו א

או: ם מה הם רידמילתרו לביס, הספתם תשובותאחר שאסרטון. לאו בם מה רידמילת התלו אאש

היו  םעצובלחלבחפו ירםכירצהמדה. ביככוח  אלללחלבםילשמביך אמה מדסרטון הכי להם רוביסה

 .תלה חופשיפיבנ

ם: ידמילת התלו אאש

ל?חלם בכירצל המם שפחים והניקלשת הממדוד איך לרם כהן היה צלו חייימה היה קורה א

תכון מרצייללבישבלחלבםיקלשממדוד לםיכירצהיו  םאוטיסטרונהאלו יאקורה  היה מה להגנהיום  

סה, מגון כםחימונת רזעבםישונם שמיימי גרבדות המיבין  לדבההל עעמוד נ.ץרהאדור כבמו כקמדוי

פח. קל ונשמ
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 3שקופית  
טן ל יהיה קחלקלנו בשם מ. האץרדור האכם מביל שונחלם ביקלשם שהמיטועניש ה

ץ? רדור האכקלנו בשמדול מאו ג

ם: ידמילת התלו אאש

ץ? רדור האכקלה בשמדול מטן או גל יהיה קחלם כהן לשף חייח הלתה ששל הפיקלה ששם מדעתכם להא

 ...ץרדור האכבפי של כחלפח בר אותו נאשתה נל הפיפח ששתנה? הנלה הפח שם הנהא

 .ץרדור האת כל לעומחלקל שונה בשאבל המ

קל: שפח ומסה, נל בין מדבחין בהבבואו נ

סה? מהי מ

 .ועוד ָה(טוני: התקנשמו ב)או  טון ם,גרם, לוגרקיל שדות חיבית דמדנסה מ.גוףל שרהחוממות כאהיסה מ

פח? מהו נ

ב. עוקטר המא המפח הית נדימדדות לחיחת הי. אגוף תופסל המקום שפח הוא גודנ

קל? שמהו מ

ל עגוף הלשקל שהמהוא  גוף מושך ץרהאדור כבושהכוח  .גוףמושך  םשמיים גרבו שהכוח  הוא קלשמ

יוטון.א נקל הישת המדחים. יים שונמי שמייגרשתנה בקל מש, המפיכך. לץרדור האי כפנ

מכוח  שונה חרבישיכה המשכוח  מכיוון ,ץרהאדור כל עקל שמהמת שישייהיה  קלשהמח רבי ,לשמלכך  

.ץרדור האכשיכה בהמ

 4שקופית  
יוטון. ת נאקרנדה שחיעות יצמאם בידקל מודש, מתמת הקודקופישרנו במאמו שכ

יוטון? קל נשת המדחימהי י

שמו  לעתאקרנאהיכוח.  תדימדלתאומילנביהדות חיהית כערמבשת שמהמדה מית דחייאהי )N( יוטוןנ

יוטון. זק נייאי לגנל המדען האש

גוף  לשר החוממות כ ,תאזת לעומקום. ביא צמנהוא  בושמקום לחס בישתנה מכלשהו  גוף לשקלו שמ

עשה מלחנו נא ,ביותרפוצה נטעות  בעקקום. בימקום  כלבזהות  יהיו סההמדות חיישתנה. מנה יאם סוימ

ם גרילמיהן  סההמדות חיוייוטון, נהן  קלשהמדות חיי .קלשמרתאלידכסה מלשדות חיבים שישתממ
ם. גר 102א יוטון הינ 1ל סה ש, המץרדור האי כל פנם, טון. עלוגרם, קים(, גרגרת הפיל)א

מהי מסה?
פי  על אף שמיים, גרמי בין אותה מעבירים כאשר משתנה אינה המסה גוף. של החומר כמות היא מסה

נותרת  היא ועוד. לחץ קירור, מחימום, מושפעת אינה גם המסה שונה. להיות עשוי עליהם שמשקלה

מאדים,  הירח, הארץ, כדור )כגון שמיים גרם אל גוף נמשך שבו הכוח הוא מסה, לעומת משקל, קבועה.

סמ"ק של 1,000 כמסתם מוגדר קילוגרם בקילוגרמים. נמדדת מסה אסטרואידים(. אחרים, לכת כוכבי

יחידות  אחת. אטמוספירה של ובלחץ צלזיוס מעלות 4 של בטמפרטורה מזוקקים מים של ליטר( 1 =( 

קילוגרם, גרם – אלפית הקילוגרם, מיליגרם - אלפית הגרם. מסה נוספות הן למשל טון - 1,000

גרם בערך, על פני כדור הארץ. 100 יחידת הכוח היא ניוטון. ניוטון הוא המשקל של מסה בת
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 5שקופית  
ם: ירבדת הם איגדבואו נ

ים ח כליל מדשמקח לינ

”מ רוחבס X 60”מ עומק ס X 60”מ גובה ס 85יו: דותת מיפללו הוא מכפח שהנ

ב( עוקטר ממטינ”ק )ססמ 300,900= 

 ק”ג 100א סתו הימ

יוטון?קלו בנשבו: מה יהיה מבון וחשחשאו מהוצי

יוטון לערךנ 1,000התשובה:  

 6שקופית  
ח. רל היחתה ענשונה שאאוישת הרת המילא החלהי 11פולו ת אילהחל

יוטון נ-438,000ץ - כרדור האל כקלה עש, ומק”ג 43,800א ת היילסת החלמ

יוטון נ-73,000קלה כשח, היה מרל היקלנו אותה עלו שיא

 ,ץרדור האל כקל עשמהמ 1/6ח הוא רל היקל עשהמ

ץ רדור האל כמזה ש 6טן פי קח רהיל שיכה עי שכוח הממפנ

W=mg(ץ )רדור האי כל פנקלו עשממ 6טן פי ח קרל הים עדל אקלו ששכך שמ

 7שקופית  
 ,ץרדור האל כקל עשמהמ 2.5דק הוא פי ת צכב הלל כוכקל עשהמ

ץ רדור האכל מזה ש 2.5דול פי יו גל פנשיכה עי שכוח הממפנ

דק? ל צחתה עלו ניא 11פולו ל אקלה ששמה היה מבון: חשמבו בחש

יוטון יון נלמיכהתשובה: 

קל?של המשפיע עשיכה מם כוח המדעתכמה לל

ם גופיהלשסות מבלויה תשיכה המת מעוצסה. מילעבםיחראםגופימושך  קוםביסה מלעבגוף  כל 

היום-חיי בשפיע להי דמכנה טקם( יתפוזי נשל שמ)לם ינטקם גופיי נשבין  שיכההמיהם. נביחק רמוב

ל שמ)לםידולגםגופיי נשבין או ם(דהאגוף  מו)כטןקגוף לץ(רהאדור כמו)כדול גגוף  בין שיכהמאך יום, 

חוג המ ,קלשמלעעמוד ונקל שמחוסר  בצמבלחלבאצמינםא.שתגומורחזקה  אהיץ( רהאדור וכש שמה

ז יזלהצה רימישהו  םא.קלשמיחסררק  נואא! ולא לסה? מיחסרנו אםהאם. מילוגרקיפס אלעביע צי

סה.יין יש לנו מדיוטון( שעל ני שנשל פי החוק האן )עזה כוח, ומכקיע בשטרך להצאותנו הוא י

 8שקופית  
ץ רדור האיותר מכ 1.1אורנוס הוא פי קל בשהמ

ת אורנוס?כב הלל כוכחתה עלו ניא 11פולו ל אקלה ששבון: מה היה מחשמבו בחש

יוטון נ 482,000התשובה:  
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 9–11שקופית  
ל: יפת חלל חלקלה ששת מב הפעם אחשבואו נ

 .ץרדור האכיוטון בנ 1,250ר , כלומק”ג 125א אוט( היסטרונא האלל )ליפת חלסת חלמ

בון: חשמבו בחש

ח? רל היקלה עשמה יהיה מ

דק? ת צכב הלל כוכקול עמה תשוכ

ל אורנוס?מה עוכ

 12שקופית  
א בסרטון ההתם אידמילתגו להצי

כן ולם ישונדה ביככוחות  יש תכלבכוככל  לעלו. שמדה ביכינפייאמיש  תכלבכוככל לשנו יארזה  סרטוןב

ם.שתנה בהתאקל משהמ

 13שקופית  
מתכונים מכוכב אחר 

 ,לחלבלשבלתם אגם  אותצכהן,  םחיימו כ ”.חראבמכוכם יתכונ“מיה זלוויטהתיתוכנלםיאבהםרוכיב
 !קמדויל בשבאבל הפעם נ

ם. יאצמתם ניו אלת שעכב הלכוכתם לבלקיתכון שת המם אים להתאיכלע

תכון. מבם ושיתונל פי הנ, עתכב הלכוכם לבלה בהתאטם ביקלשת המם אילשם להיכלע

ת! ביצורה המיטתכון בת המתכנן אתכון. יש לת המביתכדקות ל 20ם כתונות לנ

 .תאצמא נבו הית שכב הלכוכלה, בתכון שת המג לנו אתורה להציבוצה בבוא כל קמן תזסיום הב

םישונם המי שמייגרקל בשץ ומה המרדור האל כקל עשפח, מה המם מה הניגדיש לה

 14-16שקופיות  
 .תכב הלבי כוכתושאו לת קרקופיכל שב

יה.זלווית טיתוכנמו בש כמתכון מת המנו אתה ויכית הכייחזשו לגם יידמילהת

ב כוכבפח נאותו  לשקלו שמומהו  ,ץרהאדור כבקלו שממהו  תכון,מבבכירכל  לשפח הנת אנוציייהם  

 .תלכה

ם. ישונת הכבי הלי כוכל פנם עיכונם הניקלשמיעו לגיך הם הם אידמילת התלו אאש

 .ץרדור האל כקל היה עשלו המים אלגי הרפח חומת נג אש מהם להציבקם ולידמילת התתגר אאתן לינ
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 17שקופית  
נו! ת האוכל שהכים אכולחלק לפשר למו אם סייידמילחר שהתאל

חר ת אכב לאוכל מכוכ

ם: ידמילת התלו אאש

תכון.מם שהם שמו בכירצקל המשל משפיע עדעתם ממה ל

ם. ביכיל הרסות שדה והמביכוח הכהתשובה:  

כל מקום. מדוד יהיה שונה בנקל ששכן המב ולכוכב לשתנה מכוכדה מביכוח הכ

תה כית מה שעשו ביוק אדפשר להם לעשות בא, שמ”חטל ממולטור שסיהת רו להם אהכי

ם. ים שונמי שמיים בין גריקלשת משוואה

ם. יחרם אמי שמייגרם בקלשלות מה מגם ולים שונטיקז אוביייזפשר להמולטור אסיב

 .ם, ועודמי שמייבור בין גרם, לעייזנאת מרזעמדוד בפשר לא

יוטון.ד בנמדקל נש”ח המטל מציה שמולסים, ביתם רואאמו שכ

 18שקופית  
מולטור: סידה בדות המיחישחק עם יבואו נ

ח? רל היקלו עשיוטון, מה יהיה מנ 2.35ץ הוא רדור האכל תפוח בקלו ששם מא

.מולטורסית הרזעם ביקלשת המר אסו להמינ

 19שקופית  
סיכום השיעור 

דה ביהכשכוח  בנוהם, ישונם שמיימי גרבקרנו וביפח לנסה מבין  לדבההל עמדנו לשיחראלסיכום, 

 .ובש ישה דיבהכח וכלס חיבונו לשם וקמלס חביה תנשמנו לשקל שמשהו נבה ,קלשהמל עע יפשמ

חנותמב ,כוסותמו כםישונם פחיינדה ימדי כלבששתמונם ישונם שמיימי גרבעוגה  פהאנםאדוגמה, ל

תכן יי ,קלשמל עשמבוסס  תכוןמבש שתמנם א ,תאזת לעומ .תכהלבי כוככל בר בדאותו  אתצעוגה הוכו’,  

ם. פחיל הנא עם ולישונם היקלשל המסתמכנו ע, כי התקינה או עוגה ענטנטא לנו עוגה קשתצ


