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?חשבתם פעם על השאלות הבאות

 ממתיקים מלאכותייםמהם?

מה ההבדל בין שמן לשומן?

כולסטרול רע? כולסטרול טוב? מהו כולסטרול?

 שמן מתקלקללמה?

להמנעומאיזה שמן , איזה שמן עדיף לצרוך?

 ומהם שומני טרנסציסמהם שומני?

 מחשביםאיך ? יש במזון שלנו( קילוקלוריות)כמה אנרגיה  ?

מה כדאי לצרוך אחרי אימון? מהם חלבונים?

 עם שעועיתוטורטיהלמה פיתה עם חומוס?

מה ההבדל בין חלב מפוסטר לחלב עמיד?

איך עושים גבינה?

שרותיםאו לנקות ? באמת אפשר להמיס שן בקולה?

 יפס'התפוצלמה מנפחים לנו את?
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מהו גז טבעי?

כיצד נוצר הגז הטבעי?

מה אפשר לעשות מגז טבעי?

 כחכיצד מפיקים חשמל בתחנת?

מה קורה בבתי הזיקוק?

מהו העשן הלבן שעולה מבתי הזיקוק?

 איך הוא ? האוקטאןמהו מספר
?לפעולת המנועקשור 
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איך פועל סיר לחץ?

למה בלון הליום עולה למעלה?

 מים רותחים בפחות ממאה מעלותהאוורסטיכול להיות שעל?

מה קורה לבלון שבורח לנו ועולה למעלה?
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 קרח יבשמה זה קרח?

איך עושים לבגדים ניקוי יבש?

 ואיך הוא פועל? סבוןמה זה?

 אקונומיקהפועלת איך?

 אסור לערבב חומרי ניקוילמה?
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מהו צבע?

איך נקבע הצבע של חומר?

למה גורמת הקרינה האולטרה סגולה שפוגעת בנו?

וכיצד ניתן למנוע שיזוף? כיצד משתזפים?
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מה זאת האבנית בקומקום?

מה יש בשקית הקטנה שבתוך קופסת הנעליים?

איך פועלות שקיות מחממות?

איך פועלים מטהרי מים?

איך מתקיימים דגים גם בקטבים של כדור הארץ?

וברד, שלג, איך נוצרים גשם?
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מה קורה לביצה כשמטגנים אותה?

איך בדיוק החיתולים החד פעמיים סופגים כל כך הרבה נוזלים?

ממה עשויות שקיות ניילון?

מהו פלסטיק?

מה זה חולצות טרמיות?

ממה עשוי גלשן?
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מדוע ברזל מחליד?

איך אפשר למנוע מברזל להחליד?

מדוע כלי כסף משחירים?

 ומה תפקידם( נוגדי חמצון)אנטיאוקסידנטיםמהם?
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איך נוצרת מערת נטיפים?

או למנוע אותו, איך אפשר לגרום לו? מהו פיצוץ?

כיצד פועלת פצצת אטום?

מה הקשר בין פצצת אטום לכור גרעיני?

מהי העשרת אורניום?

איך חוזים התפרצות הר געש?
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אז מהו החומר שאנחנו מורחים לחיטוי, אין יוד נוזלי?

איך אפשר לדעת כמה חומרים להכניס לתמיסה שתתאים לעירוי?

איך יוצרים תרופות?

מה השפעת השמש על חומרים שונים?

מה מתקבל, כששורפים דלק?

מהו ממיר קטליטי במכונית?

מהם מעכבי בעירה וכיצד הם פועלים?
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איך ניתן לצמצם אותו? ממה נוצר החור באוזון?

מהם רדיקלים חופשיים?

מה הקשר בין צריכת האנרגיה שלנו להתחממות הגלובלית?

למה חשוב למחזר?

 ומה ניתן לעשות איתםננו חומרים מהם?

 טכנולוגיה-ננומהי?

א וכיצד היא קובעת את התורשה"מה מבנה מולקולת הדנ?
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?רוצים לדעת יותר

!אז בואו ללמוד כימיה
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