


נסו למיין את התהליכים לשתי קבוצות  

בעירת גפרורטיגון בצל

יצירת עננים

שבירת זכוכית
שבירת זכוכית



?  מהן תגובות פיזיקליות

!ניזכר במה שלמדנו בנושא מצבי הצבירה ונלמד עוד

!נרכיב ונבעיר, נפרק? מהן תגובות כימיות

נלמד מהו חומר אורגני

נבחין בין בעירה מלאה לבעירה חלקית



בעירה





בעירה



כימאים נוהגים למיין תכונות לפי .  יש מספר דרכים למיין תכונות

.היכולת שלהם להיות מושפעים משינויים החלים על החומר עצמו

?למה הכוונה

ובו החומר ), כתוצאה מתהליך שהתרחשלא השתנה אם החומר 

ולא שינה  שינוי פיזיקלי אזי אנו אומרים שהחומר עבר -( היה מעורב

.  את מהותו בעקבות התהליך הזה

תכונות החומר אינן משתנות בעקבות שינוי זה והן  

.  תכונות פיזיקליות
ובו החומר )כתוצאה מתהליך שהתרחש השתנהאם החומר 

:וניתן לומר שהשינוי הוא כימי אזי -( היה מעורב

השינוי והן  בעקבות החומר משתנות תכונות 
.תכונות כימיות



אך לא נגרם כל  , בתגובה פיזיקלית יש שינוי במצב החומר

.שינוי בהרכבו

H2O(g) H2O(l):לדוגמא

מים במצב צבירה נוזלי הופכים למים במצב  , בתגובה זו
(.אדי מים)צבירה גזי 



:דוגמא נוספת

C6H12O6(s) C6H12O6(aq)

וממיסים את  *מים במצב צבירה נוזלי מתפקדים כממס, בתגובה זו

.הגלוקוז המוצק

:דוגמא עם ממס שאינו מים

I2(s) I2(CCl4)

.יוד מוצק עובר המסה בפחמן ארבע כלורי המתפקד כממס, בתגובה זו

-נוצרת תמיסה, מדויקת וכמו כןמכיוון שכמות הממס גדולה ולא מדודה בצורה *

.נכתב מעל לחץ ולא במגיביםהממס 

H2O(l)

CCl4(l)



חלקיק ממס

חלקיק מומס



.מקומומבנהו או , צורתווהגורם לשינוי שחל בחומר שינוי 

.בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים

:  דוגמאות

, זורמיםמים , סופהשינויי טבע כמו 

,פיצוץ סלעים, התפוררות גושי אבן

.מצב צבירהמתכת ושינוי ריקוע , ברזלקידוח 



מעברי מצבי צבירה ותהליכי המסה
.הם תהליכים פיזיקליים



:1תרגיל 

:המעבר בין מצב צבירה נוזלי למצב צבירה גזי נקרא

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה



:1תרגיל 

:המעבר בין מצב צבירה נוזלי למצב צבירה גזי נקרא

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה



:2תרגיל 

:המעבר בין מצב צבירה מוצק למצב צבירה גזי נקרא

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה



:2תרגיל 

:המעבר בין מצב צבירה מוצק למצב צבירה גזי נקרא

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה



:3תרגיל 

בשםאורגנינוזלהמכילסגורכלילתוךצינוריתהכניסתלמיד
,הנוזליההקסאןתוךאלבעבע,הצינוריתדרך.C6H14(l),הקסאן

ונעלמוהלכואלהאךבנוזלבועותראההתלמיד.Cl2(g),כלורגז

.הזמןעם

:נקראהמתוארהתהליך

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה

הקסאן

כלור גזי



:3תרגיל 

בשםאורגנינוזלהמכילסגורכלילתוךצינוריתהכניסתלמיד
,הנוזליההקסאןתוךאלבעבע,הצינוריתדרך.C6H14(l),הקסאן

ונעלמוהלכואלהאךבנוזלבועותראההתלמיד.Cl2(g),כלורגז

.הזמןעם

:נקראהמתוארהתהליך

אידוי.  א

עיבוי.  ב

המראה.  ג

היתוך.ד

המסה.   ה

הקסאן

כלור גזי



בעירה



בעקבותיו החומר הופך לחומר שינוי שחל בחומר ואשר 

.נוצר חומר חדש, בעל תכונות אחרות

:  דוגמאות

.שריפת עץ, בישול מזון, עיכול מזון, ברזלהחלדת 



כלומר מתקבל , בתגובה כימית יש שינוי בהרכב האטומים

.חומר שונה ולעיתים נגרם גם שינוי במצבו

:לדוגמא
CO2(g) +  H2O(l) H2CO3(aq)

.  פחמן דו חמצני ומים הופכים לחומצה פחמתית, בתגובה זו

.משתנים גם מצבי הצבירה, התגובהבמהלך 



.   לא כל תגובה כימית דומה לאחרת

:סוגים עיקריים של תגובות כימיות3ישנן 

(סינתזה)תגובת התרכבות 1.

תגובת פירוק  2.

תגובת בעירה3.



פחמתיתחומצהיצירת,ראינושכברלדוגמאנחזוראם

.התרכבותתגובתהיא,וממיםחמצנידומפחמן

CO2(g) +  H2O(l) H2CO3(aq)

כמובן.חדשחומריוצרים,חומריםיותראושניים

קשריםמתפרקים,החדשהחומרהיווצרותשבתהליך

.בתוצריםחדשיםכימייםקשריםונוצריםבמגיביםכימיים



יצירתשלהתגובהאתהופכיםהיינואילוקורההיהמה

?וממיםחמצנידומפחמןפחמתיתהחומצה

H2CO3(aq) CO2(g) +  H2O(l)

?האם זה עדיין תהליך יצירת חומר חדש

?האם זה עדיין תהליך התרכבות



:התהליך

H2CO3(aq) CO2(g) +  H2O(l)

.תהליך פירוקהוא דוגמה ל

כתוצאהנוצרוהםאך,בתגובהנוצרוחדשיםחומרים

להיותיכולהפירוקתהליך.אחתתרכובתמפירוק

ממשאו,(למעלהבדוגמהכמו)יותרפשוטותלתרכובות

.(למטהבדוגמהכמו)התרכובתאתהמרכיביםליסודות

H2CO3(aq) C(s) +  O2(g) +  H2(g)



תגובת.(שריפה)הבעירהתגובותהןתגובותשלשלישיסוג

מתרכבהבעירהחומר.מיוחדתהתרכבותתגובתהיאבעירה

.O2(g)חמצןעם

:דוגמא

H2  + O2(g) H2O(l)

:דוגמא נוספת

CH4(g) +  O2(g) CO2(g) +  H2O(l)

החמצןהואהמגיביםאחדכילראותניתן,הדוגמאותבשתי



פירוק ובעירה, התרכבות

.הם תהליכים כימיים



...ועוד

כדי לדעת האם התקיימה תגובה 

נצפה בשינויים במהלך התגובה, כימית



שבירת זכוכית

בעירת גפרור

טיגון בצל

יצירת עננים

קבעו עבור כל דוגמא את סוג התגובה המתאים לה

תגובה כימית. תגובה פיזיקלית     ב. א



זכוכיתשבירת 

תגובה פיזיקלית

גפרורבעירת 

תגובה כימית

בצלטיגון 

תגובה כימית

ענניםיצירת 

תגובה פיזיקלית

קבעו עבור כל דוגמא את סוג התגובה המתאים לה

תגובה כימית. תגובה פיזיקלית     ב. א



בעירה



בתלות בחומר  , מחולקות לשני תת סוגיםתגובות הבעירה 

.הבעירה

:נהוג לעשות הבחנה בין

תגובות 
בעירה

חומר בעירה 
אורגני

חומר בעירה 
אורגני-אי



זההקשורים(H)ומימן((Cפחמןאטומיהמכילהתרכובת

.לזה

מיוצרותאורגניותשתרכובות,הסברהמןנבע"אורגני"השם
הופרכהזוסברה.(אורגניזמים)בלבדחייםיצוריםידיעל

שסינטז,ולרפרידריךבשםגרמניכימאיידיעל1828-ב

.(אוראה,שתנן)אורגניחומרבמעבדה



CH4(g) +  O2(g) CO2(g) +  H2O(l)

.O2(g)הבוער בנוכחות החמצן CH4(g)המתאןחומר הבעירה הוא 

חומר הבעירה מכיל אטומי פחמן ומימן הקשורים זה לזה ולכן  

.חומר בעירה אורגניהוא 



H2  + O2(g) H2O(l)

.O2(g)החמצןבנוכחותהבוערH2(g)המימןהואהבעירהחומר

לזהזההקשוריםומימןפחמןאטומימכילאינוהבעירהחומר

.אורגני-איבעירהחומרהואולכן
1937"  ההינדנבורגאסון "

(צפלין)הגרמניתהאווירספינתנשרפה1937בשנת

שלהנחיתהבעתאירעהאסון.לאמריקהבהגיעה

רזי'גניושבמדינתלייקהרסטהצבאבבסיסהצפלין

גרםלחלוטיןשנשרףהנאציהצפלין.הבריתבארצות

.שעליוהצוותומאנשימנוסעיו35שללמותם

שביצעחדהפנייההנראהשככלקובעיםמחקרים

הספינהבשלדמיתרשללהשתחררותגרמה,הטייס

מהרדיניצתהגז.להשתחררהמימןלגזשגרם,ולקרע

.אווירבספינותשנטעןסטטיחשמלשלניצוץבגלל



האם תיתכן בעירה  

?אשללא 



C6H12O6(aq)+02(g)CO2(g)+H2O(g)

Fe(s)+02(g)Fe2O3(s)

נשימה תאית

הצהבת נייר החלדה



:4תרגיל 

CaCO3(s):  נתונה התגובה הבאה →  CaO(s) +  CO2(g)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד

מאני ליד מודיעין'כבשן סיד עות

©  McKaby | Wikimedia Commons |  CC BY-SA 3.0



:4תרגיל 

CaCO3(s):  נתונה התגובה הבאה →  CaO(s) +  CO2(g)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד

מאני ליד מודיעין'כבשן סיד עות

©  McKaby | Wikimedia Commons |  CC BY-SA 3.0



:5תרגיל 

Pb(s):נתונה התגובה הבאה +  I2(s) →  PbI2(s)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד
© http://holymoleculesbatman.tumblr.com/



:5תרגיל 

Pb(s):נתונה התגובה הבאה +  I2(s) →  PbI2(s)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד
© http://holymoleculesbatman.tumblr.com/



:6תרגיל 

Ba(s): נתונה התגובה הבאה + HCl(g) →     BaCl2(s) + H2(g)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד



:6תרגיל 

Ba(s): נתונה התגובה הבאה + HCl(g) →     BaCl2(s) + H2(g)

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד



:7תרגיל 

:נתונה התגובה הבאה

H2O(l)C6H12O6 (g) +  O2(g) →  CO2(g) +

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד



:7תרגיל 

:נתונה התגובה הבאה

H2O(l)C6H12O6 (g) +  O2(g) →  CO2(g) +

:תגובה זו היא תגובת

התרכבות.  א

פירוק.  ב

אורגנית-בעירה אי.  ג

בעירה אורגנית.ד



תלויות בכמות החמצן הזמין  (שריפה)תגובות הבעירה 

.לבעירה

:נהוג לעשות הבחנה

בעירהתגובות
בעירה 
מלאה

בעירה 

חלקית 
ביותר

בעירה חלקית



מגיבים  , (המגיבים)כל חומרי המוצא -בבעירה מלאה 

.ומים( ח"פד)נוצר פחמן דו חמצני . במלואם

נוצר לפעמים  , בשל תכולת חמצן נמוכה-בבעירה חלקית 

ולמיםח"לפדפחמן חד חמצני בנוסף 

נוצר  , כאשר יש מחסור גדול בחמצן–בבעירה חלקית ביותר

(צורה של פחמן)בנוסף גם פיח 

בעירהתגובות
בעירה 
מלאה

בעירה 

חלקית 
ביותר

בעירה חלקית



בעירהתגובות

בעירה 
מלאה

בעירה 

חלקית 
ביותר

בעירה חלקית

ם
רי

צ
תו

H2O(g)

CO2 (g)

H2O(g)

CO (g)

CO2 (g)

H2O(g)

C(s)

CO (g)

CO2 (g) C

CO2

H2O

H2O

C

C

C
C C

CO

CO

CO

CO2 CO2



...בשיעור הראשון שלנו על שפת הכימאים למדנו ש

...המשכנו היום מכאן




