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  מעברי חומר במחזור המים– 5פרק 

 לאטמוספרה מעבר מים מהאוקיינוס: ב

 )152 -' עמ( 1פעילות 

 ?כיצד מתאדים המים בטבע

 :מטרות הפעילות

המתרחש , לקשר בי� ידע לגבי המודל החלקיקי של מולקולות המי לבי�  תהלי� ההתאדות .א

 .במחזור המי בטבע

 .מחזור המי בטבע לבי� ניסוי המדמה תהלי� זההמתרחש ב, לקשר בי� תהלי� ההתאדות .ב

 

 :הערות והמלצות

 וואט 110חשוב להשתמש במנורה של (בפעילות זו המנורה מהווה מקור חו לתהלי� ההתאדות 

מורי רבי נוטי להדגי את תהלי� ההתאדות באמצעות רתיחה על מנת להמחיש כי ). לפחות

יתרו� של מהירות הניסוי לגישה זו חיסרו� בכ� לצד ה. רק המי מתאדי והמלח נותר בכלי

 . שתלמידי רבי סוברי כי תהלי� ההתאדות בטבע כרו� רק ברתיחת המי

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 110Wמעמד המחזיק מנורה של ; כפית מלח; ק מי" סמ30כוס קלקר המכילה : כלי וחומרי

 .ת שעו� זכוכיו2; לפחות

1.  :סכמו במשפטי למטה את התהלי� שבו צפית

 . המי לנוע בקצב מהיר יותר למולקולות חימו של המי המלוחי בכלי גרמה�

 .כגז מולקולות המי עזבו את פני הנוזל�

 .ולכ� נותרו בכלי התאדו  המלחי המומסי בתמיסת המי לא�

 .בת אדי המי האוויר בסבי להתקררות  זכוכית המכסה הקרה  גרמה�

� ."מתוקים" והפכו לטיפות של מי התעבו  המי

 ? מה נשאר בכוס לדעתכ לאחר שהמי התאדו .2

חלק . חלקיקי מים הצפופים נעים יותר ויותר מהר בתמיסה, כתוצאה מהחימום

ואילו מולקולות המלח שלא , ממולקולות המים מתנתקות משטח פני הנוזל ומתאדות

תוצאה מכך תמיסת המלח הופכת ליותר ויותר מרוכזת וטעמה כ. התאדו נותרו בתמיסה

 .יותר מלוח עד למצב בו רוב חלקיקי המים יתאדו והמלח נותר כמשקע בכוס
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 ).בהתאמה כתבו אות ומספר(קשרו בי� מרכיבי הניסוי לבי� התופעה הטבעית שהוא מדמה  .3

 מרכיבי ניסוי ההדמיה  התופעות הטבעיות

 קרני השמש  .א
 

 1.  תמיסת מי
 מלוחי בכוס

עליית אדי המי לשכבת אוויר קרה יותר .ב  2.  מי מתוקי

 גרעיני התגבשות של אדי המי .ג
 

 לא קיי בהדמיה .3 

 חימו הכלי .4  אוקיינוס .ד

 
 מי הענ� .ה

  
 צלחת קרה .5

) ב- 5;  א- 4;  ג- 3;  ה- 2;  ד- 1(  

 .אוקיינוס אל האטמוספרה של כדור האר(בפעילות זו למדנו כיצד מי מתאדי מה

באחד מבתי הספר טענו תלמידי שענ� הנוצר מעל הכינרת שונה בהרכבו ובטעמו מענ� הנוצר 

 . מעל י המלח

 ?מה דעתכ על סוגיה זו.1

לתיאור ,  ההבנה כי המים מתאדים ללא המלחים כרוכה ביישום המודל החלקיקי של החומר:הערה

מעבר זה הוא קשה עבור תלמידים רבים המתארים את תנועת . בע התאדות בט-תופעה חדשה 

ישנם תלמידים רבים הטוענים כי ענן הנוצר מעל ים המלח שונה מזה . המים יחד עם המומסים

תפיסות . יותר" כבדים"בתהליך ההתאדות כי הם " נופלים"כי המלחים , הנוצר מעל הכינרת

באיזה מידה הם רואים את השינוי במצב הצבירה של התלמידים בסוגייה זו חושפות לעיתים קרובות 

 .החומר כתוצר בשינוי המהירות התנועה של החלקיקים וסידורם במרחב

 .דונו בקבוצה בטענה זו וכתבו את מסקנתה המנומקת של הקבוצה בנוגע לסוגיה זו .2

) זלנו(התאדות של נוזל היא התפזרות מולקולות חומר ממצב שבו הם צבורים בצפיפות רבה 

 מאחר שהתפזרות זו אפשרית רק אם יש). גז(למצב שבו הם מפוזרים עם רווחים גדולים ביניהם 

חימום יכול לגרום להגדלת מהירות . ההתאדות חייבת להתחיל מתנועת מולקולות בנוזל, תנועה

כתוצאה . חלקיקי הנוזל הצפופים נעים יותר ויותר מהר, בגלל החימום. תנועת המולקולות

אמנם גם מולקולות המלחים . חלק מן המולקולות ניתקות משטח פני הנוזל ומתאדות, ומתנועה ז

אלא שתנועתן איטית מאוד יחסית למולקולות המים והם אינן ניתקות משטח , בתמיסה נעות

 .כתוצאה מכך מתאדים המים ללא המלחים הנותרים בתמיסה. הפנים של הנוזל כגז

 

 )154 -' עמ (2פעילות 

 ?אדים גם בקור האם המים מת

 :מטרות הפעילות

להציג את תהלי� ההתאדות כתהלי� המתרחש בכל טמפרטורה ובכ� לעמת את התלמידי  .א

 .ע תפיסת כי התאדות מתרחשת רק במקרה של רתיחה

לקשר בי� ידע לגבי המודל החלקיקי של מולקולות המי לבי�  תהלי� ההתאדות המתרחש  .ב

 .במחזור המי בטבע

 .� את ממד הזמ� של תהלי� ההתאדות כפי שמתרחש בטבעלאפיי .ג
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התאדות מים במקרר ומחוץ לו
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מקרר

מחוץ למקרר

 :הערות והמלצות

על מנת שיוכלו להציג את התהליך ,  מורים רבים מציגים את תהליך ההתאדות ברתיחה:הערה

. תלמידים רבים תופסים את תהליך ההתאדות כמתרחש רק ברתיחה, כתוצאה מכך. בשיעור אחד

אמיתית לגבי מימד הזמן בו מתרחשים תהליכים בנוסף תלמידים רבים מקבלים תמונה לא 

חשוב לשוחח עם התלמידים על דוגמאות לתהליכים נוספים במערכות כדור . במערכות כדור הארץ

חלחול מים בחלק מסוגי , גדילת צמחים(אשר קצב התרחשותם אורך שבועות או חודשים , הארץ

 ).המסלע כדור הארץ

 

 :פשריות של הלומדיםתשובות לשאלות והערות לגבי תשובות א

 100 כוסות כימיות בנפח 2; כלי הדמיה לטמפרטורה השוררת במקרר שבבית: כלי וחומרי

 .סבלנות; מי ברז; עיפרו�; מדבקה; ק"סמ

 ? הא לדעתכ שיעור ההתאדות יהיה שונה בשתי הכוסות.2

זה חשוב בשלב .  רוב התלמידים משערים כי בכוס המצוייה במקרר לא תחול התאדות כלל:הערה

חשוב לבקש . אלא לתת במה לתפיסות שונות של תלמידים, לא לענות מהי התפיסה המדעית

 .מהתלמידים להסביר את הנחות היסוד העומדות מאחורי השערותיהם

 . כתבו את ירידת מפלס המי במילימטר בכל אחת מ� הכוסות .6

 

כמוב� שבתנאי שוני . תותבטבלה שלפניכ מוצגת דוגמה לתוצאות ניסוי שנער� באחת מהכי

 .שיעור ההתאדות שיתקבל בכל אחת מהכוסות יהיה שונה, )טמפרטורה, לחות(

  2יו�  4יו�   6יו�  8יו�  10יו�  12יו�  14יו� 
 במקרר 0.8 1.0 1.2 0.9 1.0 1.3 1.1

2.7 3.1 3.2 3.0 2.8 2.5 3.0 
מחו� 

 למקרר

שיעור 
ההתאדות 

 מ"במ

 

 :התאדות של המי במקרר ומחו( לוגר+ המתאר את שיעור ה
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 : נסו לתאר את התהלי� שהתרחש בניסוי באמצעות שימוש במרכיבי החשיבה המדעית .ב

שטח , תנועה, התייחסו למושגי כגו� חלקיקי. מידע נוס+ והשערה, מסקנה, תצפית

 .טמפרטורה ואוויר, נוזל, גז, פני

 במפלס פני הנוזל בהשוואה לזו בכוס המצוייה במקרר נצפתה ירידה מתונה: תצפית

 .  המצוייה מחוץ למקרר

תהליך ההתאדות מתרחש בטמפרטורת החדר ואף בטמפרטורות השוררות : 1מסקנה 

 .במקרר הביתי

תהליך ההתאדות מתרחש בקצב שונה בתלות בטמפרטורה בה מצוייה : 2מסקנה 

 .תמיסת המים

בהשוואה ,  בכוס במקרריתכן וההבדל בשיעור ההתאדות בתמיסת מי הברז: השערה

לזו המצוייה מחוץ למקרר נעוץ בהבדלים במהירות תנועת המולקולות בכל 

 . טמפרטורה

 :   הסבר

כתוצאה . במצב צבירה נוזלי מולקולות המים נעות זו לכיוון זו בתמיסות המצויות בשתי הכוסות

. ם מתאדים כגזמתנועה זו חלק ממולקולות המים מתנתקות משטח פני הנוזל אל האוויר והמי

טמפרטורת תמיסת המים בכוס המצוייה במקרר איטית יותר ולכן תנועת המולקולות בכוס זו 

כתוצאה מתנועת המולקולות האיטית באופן יחסי בתמיסה בכוס המצוייה במקרר . איטית יותר

קצב עזיבת המולקולות את שטח הפנים של התמיסה איטי . בהשוואה לזו המצוייה מחוץ למקרר

 . וכתוצאה שיעור ההתאדות נמוך יותר. ריות

 

 : וענו על השאלות הבאות21המופיע בעמוד " חושבי מדע"קראו את הקטע  .ג

כיצד משפיעה טמפרטורת התמיסה על קצב ההתאדות של  ?מהי שאלת המחקר בניסוי זה .1

 ? חלקיקי המים בתמיסה

משתנה המושפע ומהו ה? בניסוי זה) הבלתי תלוי(מהו לדעתכ המשתנה המשפיע .3

 ?)התלוי(

 .טמפרטורת התמיסה: משתנה בלתי תלוי

 .קצב ההתאדות של התמיסה: משתנה תלוי

הנחנו כוס  ?מה השינוי שעשית בניסוי זה בכוסות המי כדי לענות על שאלת המחקר .3

 .אחת במקרר על מנת ליצור הבדל בטמפרטורת התמיסה

ן שבכל טמפרטורה מעל אפס מעלות מכיוו ?מי מבי� שתי הכוסות היא כוס הבקרה .4

 .שתי הכוסות מהוות בקרה האחת לשנייה, צלזיוס תתרחש התאדות

מדוע לדעתכ לא העלינו על גר+ משות+ את התוצאה שהתקבלה בניסוי בקבוצות  .5

 ?השונות

על מנת לערו� ממוצע יש לוודא שכל הכוסות בקבוצות הניסוי יהיו . ניסוי זה נער� בבית: רמז

מכיוו� שהניסוי . ה והטמפרטורה עבור המי במקרר ומחו( לו חייבת להיות זההבנפח זה

 .ולא נית� לערו� חישוב ממוצע של קבוצות הניסוי, תנאי אלו לא קוימו, התקיי בבית
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 )156 -' עמ( 3פעילות 

 כוחות המשיכה הפועלים בין חלקיקי המים

 :מטרות הפעילות

שבעזרת , "משקפי קס",� שימוש בכלי חשיבתי לתאר את המתרחש בזמ� ההתאדות תו .א

 . רואי את המי משני את מצב הצבירה שלה

 :הערות והמלצות

מצוי " מסע אל החלקיקי"בלומדה . אנו ממליצי לשלב בפעילות זו למידה בתמיכת מחשב

 .פרק העוסק בתכונות סידור החלקיקי במהל� שינוי מצבי הצבירה של המי

 :הערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדיםתשובות לשאלות ו

א המי במצב צבירה , באיזה מצב צבירה יימשכו מולקולות המי זו אל זו בכוח רב יותר .1

כוחות המשיכה בין מולקולות , במצב צבירה גז. הסבירו? נוזל או א ה במצב צבירה גז

כוחות . משיתבנוזלים ובמוצקים השפעת כוחות המשיכה היא מ. המים חלשים מאוד

 .המשיכה מושפעים ממהירות התנועה של המולקולות

2.   כשה במצב , כשה במצב של נוזל ובאחר ,באחד :  חלקיקי מי30נסו לתאר בשני ציורי

 .      של גז

בציור המתאר מים במצב צבירה גזי . ההבדל בין שני הציורים הוא במידת פיזור החלקיקים: הערה

 .דול יותר ואילו במצב צבירה נוזלי המרחק בין החלקיקים קטן יותרהמרחק בין החלקיקים ג

 ?)האזור הנמצא במגע ע האוויר(הנוזל " פני"מדוע לדעתכ מתאדי רק המי המצויי ב .3

 :הסבר

בנוזלי ובמוצקי השפעת . כוחות המשיכה בי� מולקולות המי חלשי מאוד, במצב צבירה גז

, קולות המי המצויות בעומק הנוזל אינ� יכולות לעזוב אותומול. כוחות המשיכה היא ממשית

למולקולות מי המצויות , לעומת�. כי לכל כיוו� שינועו ה� יתנגשו במולקולות מי אחרות

מכיוו� , קל יותר להינתק מיתר חלקיקי הנוזל, האזור הנמצא במגע ע האוויר, "שטח הפני"ב

 מולקולת מי עוזבת את הנוזל ונעה ברווחי שבי� א. שיש סביב� פחות מולקולות מי אחרות

מולקולות מי אלו נדחפו . היא הופכת לחלק מתערובת הגזי של האוויר, מולקולות האוויר

ה� נקראות אדי מי ותורמות , בהתנגשויות בי� המולקולות החוצה משטח הפני של הנוזל

 .ללחות שבאוויר

 .ת לכלל מולקולות האוויראחוז מולקולות המי במצב גז יחסי: לחות

 


