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 __________________:  שם התלמיד

 
 )51' עמ (– 3עילות פ

 

  ניסוי הדמיה-חלחול מים בסלע צפוף  .ג

 
 . הניחו את סלע הגיר המלוטש מעל הנייר הסופג וטפטפו במרכזו מעט מי� .1

 _________________________________________ ?ופגהא� המי� חלחלו עד לנייר הס

הניחו את שני השברי� על הנייר הסופג . שברו את סלע הגיר המלוטש במרכזו באמצעות פטיש .2

 . כשה� צמודי� זה לזה וטפטפו מי� באזור החיבור

   ____________________________________? הא� הפע� חלחלו המי� עד לנייר הסופג

 ? כיצד מחלחלי� מי� בסלע צפו*: ה אפשר להסיק מניסוי זה לגבי השאלהמ .3

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 

חברו . עות טבעיות שמדמה הניסוילפניכ� רשימה של מרכיבי ניסוי ההדמיה ורשימה של תופ .4

 .בקו בי� רכיב הניסוי לבי� התופעה הטבעית שהוא מדמה

 

בי� מרכיביו אי� כמעט . הוא מבנה צפו* מאוד) או סלע הדולומיט(המבנה הגבישי של סלע הגיר 

כוחות פנימיי� הפועלי� על קרו� . ולכ� אי� המי� מצליחי� לחלחל דרכו) נקבוביות(חללי אוויר 

סדקי� אלו מאפשרי� למי� לחלחל בסלעי� בעל . האר+ יוצרי� סדקי� ושברי� בסלעי�כדור 

 .מבנה צפו* כגו� סלעי הגיר והדולומיט

 

 :השלימו את המילי� החסרות בקטע הבא .1

 ._______________________ ,  ו ___________________:בפעילות זו בחנו שני סלעי� 

שיערנו .  גילינו שבסלע זה מחלחלי� מי� בקלות_____________בניסוי שערכנו ע� סלע  

לבחינת השערתנו ערכנו ניסוי ובו .  דרכו__________שהמבנה ה של סלע זה מאפשר למי� ל

 שיצאו __________ה. ____________הכנסנו סלע אב� החול למי� וראינו שמהסלע יצאו 

  _____________� את מהסלע מעידות על כ� שבי� גרגרי  ישנ� חללי אוויר המאפשרי

 .המי�

 

 דר� סלע גיר שאינו ______________בניסוי השני שערכנו נוכחנו שמי� אינ� יכולי�  

 .   של סלע הגיר_______________הסקנו שהסיבה לכ� נעוצה במבנה ה. סדוק



ח

 
.  שנוצרו בסלע_____________כאשר סדקנו את סלע הגיר ראינו כי המי� חלחלו דר� ה

  הנוצרי� __________העלינו השערה שג� בטבע מחלחלי� בסלע הגיר מי� דר� לאור זאת 

 . מלחצי� על שכבות הסלע

 תופעה זו עשויה להסביר את המידע הנוס* שקיבלנו בנוגע למציאות� של 

 .  רבי� מתחת לשכבות סלע גיר בהרי ירושלי� והגליל____________

 

התבססו על המשפטי� . ע שהשלמת�סכמו את תהלי� החשיבה המדעית שתואר בקט .2

 . מסקנה והשערה, השתמשו במונחי� תצפית. המופיעי� בקטע

 


