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ישראלמדינת

החינוךמשרד

דמדעים כיתה שיעור

מצבי צבירה של המים:השיעורנושא

עיפרון ומחברתבהצטיידונא

שירה הכהן:המורהעם
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?היוםנלמדמה

וגם מצוי בכמות גדולה בכדור  , מרכיב עיקרי בגופנונלמד על חומר שמהווה •
.מים–הארץ 

.ומצבי הצבירה של המיםנלמד על תכונות •

.כיצד מתרחשים שינויים במצבי צבירה של המים•

.נבצע ניסוי•

.נסכם את השיעור•

.נתרגל•
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?לשיעורלהביאמה

לצורך ניסוי בהמשך השיעור
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בכיףמתחילים

:נתחיל בחידה

–מה קיים יותר בכדור הארץ 

?מים או יבשה
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בכיףמתחילים

-יש הרבה יותר מים 

הארץ מכוסה במיםמכדור 70%
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?יודעיםכבראנחנומה

מצבי הצבירהלמים שלושה 

גז מוצק נוזל
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לומדיםעכשיו

: מוצקבמצב צבירה מים 

.אינם זורמים•

.נפח קבוע•

. קבועהצורה •

מים במצב מוצק
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לומדיםעכשיו

:נוזלבמצב צבירה מים 

.זורמים•

.נפח קבוע•

.צורה משתנה•

מים במצב נוזלמים במצב נוזל
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לומדיםעכשיו

:במצב צבירה גזמים 

זורמים•

תופסים את כל נפח הכלי•

צורת הגז משתנה לפי צורת הכלי•

מים במצב גזמים במצב גז
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לומדיםעכשיו

:גשו להביא מהמטבח-משימה 

במים( עד החצי)כוס מלאה 1.

(.בצורה או גודל–עדיף כוס שונה )ריקה כוס 2.

.קרחכוס עם קוביית 3.

.כוס נוספת ריקה4.

תתארגנו וממשיכים

4סך הכול 

.כוסות
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עכשיו לומדים

העבירו את קוביית הקרח מכוס לכוס: משימה

?מה קרה לקוביית הקרח

למשל מים במצב .. יש צורה קבועה והוא לא זורםבמצב מוצק לחומר 
.קרח
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עכשיו לומדים

העבירו את המים מכוס אחת לכוס שנייה: משימה

?מה קרה למים

וצורתו משתנה  זורם הוא , צורה מסוימת קבועהאין לחומר במצב צבירה נוזל 
.לפי צורת הכלי בו הוא נמצא
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כרגע לומדים
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?  שהמים הנוזלים ישתנו לקרחאיזו פעולה יש לעשות כדי 
________________

? __________  איך נקרא תהליך זה

?  כדי שקרח יותך ויהיה שוב למים נוזלים, איזו פעולה יש לעשות
________________

? ____________איך נקרא תהליך זה

השלימו במחברת–תרגול

מוצקנוזל

נוזלמוצק



15

השלימו במחברת-תרגול

?  כדי שהמים הנוזלים ישתנו לאדי מים, איזו פעולה יש לעשות
________________

? ____________איך נקרא תהליך זה

?  כדי שאדי מים ישתנו למים נוזלים, איזו פעולה יש לעשות
________________

? ____________איך נקרא תהליך זה

נוזל

גז

גז

נוזל
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פתרון
מקררים את המים  ? כדי שהמים הנוזלים ישתנו לקרח, מה עושים

לטמפרטורה נמוכה מאוד

הקפאה? איך נקרא תהליך זה

, מחממים את הקרח ? כדי שקרח יותך ויהיה שוב למים נוזלים, מה עושים
לא חייב לטמפרטורה גבוה אלא אפילו בטמפרטורת החדר

התכה? איך נקרא תהליך זה
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פתרון
מחממים לטמפרטורה ? כדי שהמים הנוזלים ישתנו לאדי מים, מה עושים

מעלות100של 

אידוי/ התאדות? איך נקרא תהליך זה

.מקררים את האוויר? כדי שאדי מים ישתנו למים נוזלים, מה עושים

התעבות? איך נקרא תהליך זה
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כרגע לומדים

מהעננים  ( יורדים)נקראים משקעים כי הם שוקעים -שלג ברד גשם טל •
.  שבשמים

משקעים
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כרגע לומדים

.עשוי מטיפות מים שקפאו ונהפכו לגרגרי קרח קשים:הברד

כי , השלג רך וקל. נוצר מטיפות מים זעירות שקפאו לקרח באוויר הקר:השלג
.בין גבישי הקרח הזעירים שבכל פתית שלג יש הרבה אוויר

משקעים
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השלימו במחברת-תרגול

?  במה שונים השלג והברד•

?  באיזה מצב נמצא החומר מים בשלג וברד•

?  מדוע נקראים משקעים כך•

? מה קורה למשקעים היורדים מהעננים•
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פתרון

?  במה שונים השלג והברד•

.טיפות זעירות של מים שקפאו לקרח  באוויר הקר= שלג 

.עשוי מטיפות מים שקפאו והפכו לגרגירי קרח קשים= ברד 

.במצב צבירה מוצק? באיזה מצב נמצא החומר מים בשלג וברד•

לקרקע מן ( יורדים)מאחר והם שוקעים ? מדוע נקראים משקעים כך•

.השמיים



22

ומסכמיםמסיימים
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ומסכמיםמסיימים
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לתרגלממשיכים

משימת ממים לקרח  -באופק נמשיך לתרגל 
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בגוגלחיפוש-1שלב

אופק
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לאתרכניסה-2שלב
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לאתרהתחברות-3שלב
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כניסה למדע וטכנולוגיה כיתה ה-4שלב
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פתיחה של משימה מקרח למים-5שלב
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

בשידורשצפיתםתודה
מטחע״יהחינוךמשרדעבורהופק
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