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 מצבי צבירה

 .חומרים בנויים מחלקיקים 

 .רוב החומרים מופיעים בשלושה מצבי צבירה: מוצק, נוזל וגז 

 ייחס למצב החלקיקים, למרחקים ביניהם, ליכולת התנועה שלהם )תכונות מצב צבירה מת

ברמה החלקיקית( ולצורת החומר )תכונות מקרוסקופיות, שניתנות  –מיקרוסקופיות 

 לתחושה באמצעות החושים שלנו(.

 :ההבדלים העיקריים בין שלושת מצבי הצבירה מסוכמים בטבלה הבאה 

 
 גז נוזל מוצק 

צורה )תכונה 
 קופית(מקרוס

 מוגדרת
מקבל את צורת הכלי 
)משנה צורתו בהתאם 

 לכלי בו הוא נתון(

הגז ממלא את כל נפח 
 הכלי בו הוא נתון

מרחק בין 
 החלקיקים

קטן מאד: החלקיקים 
צמודים זה לזה וארוזים 

 במבנה מסודר
 גדול מאד קטן

 יכולת תנועה
מוגבלת מאד, יכולת 

 תנודה בלבד
תנועה מוגבלת, יכולת 

 ותנודהסיבוב 

תנועה חופשית ואקראית 
)חסרת כיוון מוגדר(, 
יכולת סיבוב, תנודה 

 והעתקה בכלי.

כוחות בין 
 החלקיקים

 כמעט ולא קיימים בינוניים חזקים מאד

 ניתן לדחיסה רבה ניתן לדחיסה מועטה לא ניתן לדחיסה אפשרות דחיסה

 דגם

   

סימול בשפת 
 הכימאים

(s) (l) (g) 

 

 ור ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר תוך שמירה על מבנה החלקיקים.חומר יכול לעב 

 הטמפרטורה בה ניתך מוצק והופך לנוזל.  –)התכה(  טמפרטורת היתוך 

כאשר מקררים נוזל לטמפרטורה זו הוא מתמצק )הופך למוצק(. לעתים מתייחסים לטמפ' זו 

 כאל טמפרטורת קיפאון.

 נוזל והופך לגז. הטמפרטורה בה רותח  – טמפרטורת רתיחה 

 כאשר מקררים גז לטמפרטורה זו הוא הופך לנוזל )מתעבה(.
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 היתוך                            רתיחה                                                        
 גז            מוצק                         נוזל                                                        

 התמצקות                           עיבוי                                                    
 

                                   
 

לכל חומר טמפרטורת היתוך וטמפרטורת רתיחה אופייניים טמפרטורת ההיתוך והרתיחה של 
קיקים. ככל שהקשרים בין החלקיקים חזקים יותר, כך חומר מושפעות מעוצמת הקשרים בין החל

 טמפרטורות ההיתוך והרתיחה של החומר תהיינה גבוהות יותר.
 

  מעבר ממצב צבירה מוצק ישירות למצב צבירה גזי:  –המראה 

 המראה                       

 מוצק                                     גז 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

                                 

 

 ףהסבר לגר

כאשר מוסיפים אנרגיה למוצק, החלקיקים שלו קולטים את האנרגיה והטמפרטורה שלו עולה עד 

שהיא מגיעה לטמפרטורת ההיתוך של החומר. בטמפרטורה זו נעצרת עליית הטמפרטורה, 

 -והאנרגיה נצרכת לשבירת קשרים בין החלקיקים. החומר ניתך. כאן מתקיימים שני מצבי צבירה 

 וזל. מוצק ונ
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כאשר כל המוצק ניתך, הטמפרטורה מתחילה שוב לעלות עד שהיא מגיעה לטמפרטורת הרתיחה. 

בטמפרטורה זו שוב נעצרת עליית הטמפרטורה משום שהאנרגיה נצרכת לשבירת הקשרים בין 

 נוזל וגז. –החלקיקים. החומר רותח. כאן מתקיימים שני מצבי צבירה 

 טמפרטורה.כאשר כל הנוזל רתח, נמשכת עליית ה

  :חומר בעל הרכב אחיד וקבוע של החלקיקים. בתוך החומרים הטהורים קיימים חומר טהור

 סוגים של חומר: 2

 וכו'...( N -, חנקןO2 -חמצן -חומר שלא ניתן לפרקו לחומרים שונים )לדוגמא -יסוד .1

חומר שניתן לפרקו ליסודות שונים. קיים קשר כימי בין היסודות  -תרכובת .2

ניתן לפרק לשני אטומי  H2Oאת תרכובת המים  -ת התרכובת )לדוגמאהמרכיבים א

 (Oואטום אחד של חמצן  Hמימן, 

 שני חומרים טהורים או יותר המהווים מערכת אך לא קיים קשר תערובת:  -חומר לא טהור

 כימי בין החומרים. קיימים שני סוגים של תערובות:

חין בין החומרים המרכיבים תערובת שלא ניתן להב -תערובת אחידה )הומוגנית( .1

אותה )לדוגמא, קפה הוא תערובת של מים נוזליים ואבקת קפה אשר לא ניתן להבחין 

תערובת הומוגנית נוזלית נקראת גם  בין הגורמים השונים, פטל מעורבב היטב וכו'(.

 .תמיסה

תערובת אשר ניתן להבחין בחומרים המרכיבים  -תערובת לא אחידה )הטרוגנית( .2

 סלט ירקות( -וגמאאותה )לד

 עקרונות שפת הכימאים:

 שם האטום מיוצג באותיות לועזיות )ע"י אות אחת גדולה או ע"י אות -סימול של אטום 

 .Cl -, אטום כלורAu -, אטום זהבO -אטום חמצן -גדולה ואות קטנה לידה(. לדוגמא

 )זה לזה מולקולה היא למעשה מספר של אטומים הקשורים  -רישום של מולקולה )תרכובת

בקשר כימי )קוולנטי(. כאשר נרצה לציין מולקולה מסויימת נרשום את האטום ומימינו את 

מספר הפעמים שבו הוא מופיע בתרכובת. אין חשיבות לסדר רישום האטומים במולקולה. 

 דוגמאות:

 .O2 -שני אטומי חמצן הקשורים זה לזה -מולקולה של חמצן .א

. ראוי לציין כי זו H2O -חמצן קשורים אחד לשנישני אטומי מימן ואטום  -מולקולת מים .ב

, שכן גם OH2הדרך המקובלת לכתיבת מולקולת מים, אך באותה מידה ניתן היה לכתוב 

 כאן יש שני אטומי מימן מחוברים לאטום חמצן.

 .CO2  -מולקולת פחמן דו חמצני .ג

 ות המספר מצד שמאל של האטום מציין את כמ  -רישום של מספר האטומים הקיימים

 .מול. המספר נמדד ב5H ,3O2  -היסוד/מולקולה. לדוגמא
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 6.02שווה ל  -מולx1023  מול של חומר, יש את המספר  1אטומים. ז"א שבכל פעם שנכתב שיש

 נקרא מול. 6.02x1023נקרא תריסר, כך המספר  12הנ"ל באטומים. זה כמו שהמספר 

 חומרים בשפת הכימאים:

 מצב צבירה מסויים, אשר מסומן בסוגריים מצדו הימני כפי שכבר ציינו, כל חומר נמצא ב

, וקרח )מים H2O(l) -, מים נוזליים כH2O(g) -ובכתב תחתי. כך לדוגמא נבטא אדי מים כ

 -. האות אשר תבטא את מצב הצבירה תהיהH2O(s)-מוצקים( כ

 (g) -(gasעבור גז ) .א

 (l) -(liquidעבור נוזל ) .ב

 (s) -(solidעבור מוצק ) .ג

  בתהליך כימי הופך חומר מסוים לחומר אחר. החומרים הקיימים לפני  -יך כימיניסוח תהל

. תוצריםוהחומרים המצויים לאחר התהליך נקראים מגיבים התגובה )התהליך( נקראים 

                                                                                                       התהליך מנוסח באופן הבא:

 החץ מייצג את קיומו של התהליך הכימי.

 חוק שימור החומר קובע כי בכל תהליך מספר האטומים הנכנס שווה  -איזון תהליך כימי

למספר האטומים היוצא. לשם כך אנו נוסיף מספר מולים לכל חומר עד שהתגובה תהיה 

לדוגמא נאזן את  מגיבים.מאוזנת, ומספר כל יסוד בתוצרים יהיה שווה למספר אותו יסוד ב

 C6H12O6(s)          C2H6O(l) +        CO2(g)            התגובה הבאה:

 נספור תחילה את מספר האטומים בכל צד: .א

 (C)אטומי פחמן  6  -בצד המגיבים )שמאל(

 (H)אטומי מימן  12

 (Oאטומי חמצן ) 6

 

                                                                                                                                                                       גלוקוז ואחד במולקולת ה 2  - (C)אטומי פחמן  3  -בצד התוצרים )ימין( .ב

 .פד"חמולקולת הב

 (H)אטומי מימן  6

ם אחד במולקולת הגלוקוז ושניי -(Oאטומי חמצן ) 3

 במולקולת הפחמן הדו חמצני.

את שתי המולקולות בצד ימין יתקיים שוויון ולכן יש לכתוב את התגובה  2-אם נכפיל ב

 C6H12O6(s)   2C2H6O(l) + 2CO2(g)הכימית כך: 

 תוצרים                         מגיבים
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 מיומנויות החקר המדעי

 מבנה שאלת מיומנויות חקר במעבדה
יומנויות החקר שרכש התלמיד  כימי בעזרת מ-השאלה נועדה לבחון יכולת ניתוח טקסט מדעי

 .במסגרת יחידת המעבדה

 השאלה כוללת תיאור של ניסוי או מחקר שמוצג כמאמר מדעי קצר.

 השאלות על המאמר כוללות:

 יח"ל בי"א ויחידה רביעית   3יחידות ) 5-שבתוכנית הלימודים ל החובהידע כימי מנושאי    

 בי"ב(    

 זיהוי משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי, ניסוח    מיומנויות חקר כמו: ניסוח שאלת חקר,  

 השערה, תכנון ניסוי, גורמים קבועים, בקרה, רישום תצפיות, ניתוח גרפים וטבלאות, ניתוח    

 .תוצאות והסקת מסקנות   

סדר מיומנויות החקר במצגת זאת, מותאם לשאלת מיומנויות החקר בבחינת הבגרות,   

 ולא 

  לסדר העבודה במעבדה.   

 

 תצפיות

 תצפיות הן תיאור תופעות הנקלטות בעזרת החושים או בעזרת מכשירי מדידה בלא פירוש והסבר.

 יש להבדיל בין תצפית לפירושה .

 פירוש התצפית מסביר את משמעות התצפית.

 דוגמה.

 הטמפרטורה של התמיסה עלתה. תצפית:

  במערכת התרחשה תגובה אקסותרמית. פירוש התצפית:

 

 :1שאלה 

ליד כל היגד  Xליד כל היגד שהוא תצפית. סמנו   ו מההיגדים הבאים הם תצפיות? סמנו אל

  שאינו תצפית.

 תצפית או לא? ההיגד

ערבבנו את התמיסה שבכוס בעזרת מקל 

  זכוכית וחיממנו את הכוס בעזרת הכוהלייה.

 

 בזמן החימום נפלטו בועות גז והתמיסה שינתה 
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  את צבעה מצהוב לכחול.

ר רבע שעה הטמפרטורה של המערכת לאח

 -ל 6 -ירד מ  pH -, וה70oC -ל 25oC -עלתה מ

5.  

 

בזמן הניסוי התרחשה תגובה שבה נוצר גז 

  פחמן דו חמצני והבלון התנפח.

 

בגלל הטמפרטורה הנמוכה, התגובה לא 

  התרחשה ולא השתנה והצבע במבחנה.

 

תפוח העץ שהושרה בתמיסה הבסיסית השחים 

  מהלך הניסוי.מאוד ב

 

 

 

 

 תשובה:

 הסבר תצפית או לא? ההיגד

ערבבנו את התמיסה שבכוס 

בעזרת מקל זכוכית וחיממנו את 

  הכוס בעזרת הכוהלייה.

X 

 

זה חלק ממהלך הניסוי ולא 

  תצפית

 

בזמן החימום נפלטו בועות גז 

והתמיסה שינתה את צבעה 

  מצהוב לכחול.

  

 

 

לאחר רבע שעה הטמפרטורה של 

 -ל 25oC -מערכת עלתה מה

70oCוה ,- pH  5 -ל 6 -ירד מ.  

  

 

 

בזמן הניסוי התרחשה תגובה 

שבה נוצר גז פחמן דו חמצני 

  והבלון התנפח.

X 

 

  זה פירוש לתצפית

בגלל הטמפרטורה הנמוכה, 

התגובה לא התרחשה ולא 

  השתנה והצבע במבחנה.

X 

 

  זה פירוש לתצפית

תפוח העץ שהושרה בתמיסה 

סיסית השחים מאוד במהלך הב

  הניסוי.
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