حام ـ بارد
ٍ
تطوير وكتابة :د .جاي اشكنازي
الهيئة :د .سارة جروفر
כיתה :ד'
قرأوا وابدوا مالحظات :نوجه مشعان ،إيريت كوهن ،إيتي طال ـ وزارة التربية
نشرة 2014
ترجمت للعربيةTranslated 2020-2019 :
ترجمه إلى العرب ّية :نظمي ابوتايه
مراجعة لغو ّية :رنـا عبدهللا
Supported by The Diane P. & Guilford Glazer Fund of the Jewish Community
Foundation of Los Angeles

موضوع الفعالية :التحول بين حاالت المادة ـ انصهار
الصف :الرابع
الفصل المناسب في المنهج التعليمي :تغيرات في المادة :حاالت المادة
المدة الزمنية الموصي بها 45 :دقيقة
متى يوصى باستخدام الفعالية :بعد عرض تبخير المياه وتكثيفها.
المعلومات المسبقة المطلوبة :صفات المادة في حاالت مادة مختلفة.
أهداف في مجال المضمون :يشخص التالميذ أن إضافة الحرارة (التسخين) يمكن أن يؤدي إلى تغير في
المادة من حالة مادة صلبة إلى سائل (صهر).
أهداف في مجال المهارات :يقيس التالميذ درجة الحرارة بواسطة ميزان حرارة ،يجمعون معلومات
خالل مشاهدات ويستنتجون استنتاجات تربط بين المشاهدات.

مقدمة للمعلم/ة
عندما ندخل مكعبات جليد داخل كأس ماء ،تنخفض درجة حرارة الماء .ينبع انخفاض درجة الحرارة في
األساس من عملية صهر الجليد ،الذي هو عملية استيعاب طاقة .نستغل هذه الظاهرة لكي نلفت انتباه
التالميذ للحقيقة أنه عندما نبرد ماء بواسطة جليد ،فنحن نجري عملية تغيير حالة المادة للجليد من حالة
مادة صلبة إلى حالة مادة سائلة.

االفتتاح
في بداية الدرس اطلبوا من أحد التالميذ أن يخرج من الصف ،ثم خبئوا في زاوية بعيدة في الصف كأسا
"حام ـ بارد" حتى يجد كأس
مملوءة بالجليد ،نادوا على التلميذ ،ووجهوا بقية التالميذ أن يلعبوا معه لعبة
ٍ
الجليد.
© الما ّدة التعليم ّية معدّ ة لتدريس برنامج "על מה דע" فقطُ .يمنع نشرها بدون إذن خ ّط ّي مسبق
ربوي.
اإلسرائيلي لل ّتم ّيز ال ّت
من المركز
ّ
ّ
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بعد أن يجد كأس الجليد ،قولوا للتالميذ أن موضوع الدرس يتعلق باللعبة التي لعبوها ،لكن ال تكشفوا لهم
هدف الدرس المفصل ،لكي ال يفسد المفاجأة واالندهاش التي تثيرها الفعالية .اطرحوا للتالميذ التحدي
اآلتي :عليكم تحضير بدقة  100مل ماء بدرجة حرارة  .10°Cلديكم  100مل ماء ساخن ،كأس فارغة،
كأس فيها مكعبات جليد ،ملعقة وميزان حرارة.
لكي نحافظ على الكأس الفارغة بحيث ال تنقلب عندما يكون ميزان الحرارة بداخلها ،ولكي نحافظ على
عزل حراري ،ادخلوها داخل كأس كيمائية بحجم  250مل .وجهوا التالميذ بأن ال يخرجوا الكأس الفارغة
من الكأس الكيميائية.

مبنى الدرس
وزعوا االجهزة لكل مجموعة .اسكبوا لكل مجموعة  100مل ماء ساخن ( 50°Cـ  ) 40°Cإلى
األنبوب المدرج .انتهوا ال تسكبوا لتالميذ ماء بدرجات حرارة أعلى ،خوفا من االحتراق واالكتواء.
وجهوا التالميذ أن يخبروكم عندما يصبح لديهم  100مل ماء بدرجة حرارة  . 10°Cوجهوهم أن يسجلوا
مشاهداتهم خالل العمل.
من المحتمل أن نفترض أن التالميذ ينقلون الماء على الكاس احادية االستعمال ،ويضيفون تدريجيا مكعبات
جليد ،مع تحريك بواسطة ميزان الحرارة .يالحظ التالميذ ان مكعبات الجليد تأخذ بالصغر ,وتنخفض
درجة الحرارة .عندما تصل إلى  ، 10°Cسيخرجون مكعبات الجليد التي بقيت في الكأس بواسطة ملعقة.
عندما يناديكم التالميذ ،اسكبوا الماء الذي الكأس أحادية االستعمال إلى األنبوب المدرج ،وبينوا لهم ان
حجم الماء الذي أعدوه أكبر من  100مل .اطلبوا منهم تفسير زيادة حجم الماء ،وأن يربطوا هذه الحقيقة
مع المشاهدات اخرى التي جمعوها.
توصلوا مع التالميذ إلى االستنتاج أن العملية التي يتحول فيها الجليد إلى ماء يفسر نقصان حجم مكعبات
الجليد ،وكذلك ازدياد حجم الماء .عرفوا لتالميذ أن العملية التي يتحول فيها الصلب الى سائل تسمى
االنصهار.
اطلبوا من التالميذ تأمل كأس مكعبات الجليد الذي حصلوا عليه ،ووصف العملية التي حدثت فيه .سيرى
التالميذ أن بعض الجليد مر بعملية انصهار وتحول إلى سائل .وجهوا التالميذ بأن يقيسوا درجة الحرارة
في الكأس ،وعرفوا لهم أن درجة الحرارة التي ينصهر عندها الصلب تسمى نقطة االنصهار .بالنسبة
للماء نقطة االنصهار هي . 0°C

חם – קר
حام ـ بارد
ٍ

2

إجمال
اطلبوا من التالميذ أن يسجلوا في دفاترهم نماذج أخرى لعمليات انصهار في الحياة اليومية ،مثال :انصهار
الثلوج ،بوظة جليد تنصهر ،صهر زبدة في مقالة ،شمع سائل على رأس شمعة مشتعلة ،لحام بواسطة
قصدير .يمكن اعطائهم رموز حول المكان أو الزمن التي تحدث فيهما العمليات ،مثل جبل الشيخ ،في
الصيف ،في المطبخ ،في مساء السبت ،في نادي إليكترونيكا.
إذا استخدم التالميذ مفه وم "يذوب" لوصف عملية انصهار صلحوهم ،لكن ال تتفاجؤوا إذا استمروا
باستخدام مفهوم "يذوب" بساق غير صحيح .هذا االستخدام شائع جدا في الحياة اليومية ،وغير واضح
للتالميذ الحاجة إلى التمييز بين المفهومين إذابة وانصهار .يتضح هذا األمر عندما يتعلمون عن االختالف
بين ع مليتي الذوبان واالنصهار في الصف الخامس (لهذا الهدف مخصصة الفعالية "جليد يذوب؟").

قائمة أجهزة ومواد
لكل الصف:
 قمقم كهربائي /سخان ماء ()40°C–50°C
لكل مجموعة:
 كأس أحادية االستعمال من كرتون (من النوع المخصص لشرب مشروب ساخن ،للعزل الحراري)
داخل كأس كيميائية بحجم  250مل ( لكي نحافظ عل ثبات كأس الكرتون عندما يكون ميزان
الحرارة بداخلها).
 كأس مملوءة بمكعبات جليد.
 ملعقة أحادية االستعمال.
 ميزان حرارة.
 أنبوب مدرج بحجم  100مل.
 ورقة امتصاص.
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