
 

 מילכה ברקו גרש ©                                   :": "דגם החרוזיםהפעילות נושא

 אטום, מולקולה, יסוד, תרכובתמושגים: 

 

 מהו דגם?. 1

 בנה או תהליך.והמחשה של מאור, הסבר יא. דגם הוא אמצעי עזר לת

 ב. הדגם נבדל מהמציאות ב: צבע/צורה/גודל/סוג החומרים

 ל תא, דגם של בית: דגם ש דוגמאות ג.

 

 רוזי פלסטיקכולל ח" הדגם שלנו"

או יותר, אחד  "חור"המכריע  רובםלכל סוג חרוז שונה מחרוז אחר בגודל ובצבע, 

 (קישור" חור"לא ייוצגו עם  םחרוזיה גיסומשישה ) המאפשר חיבור לחרוזים נוספים.

  שונה. מסוג סוג חרוז בדגם מייצג אטום כל

 גודל החרוזים

גודל  רוזים שונים.סוגי ח 10 -סוגי האטומים מצויים בערכת ההדגמה כ 118מתוך 

 החרוזים עצום לעומת גודלם במציאות.

תאמה לגודלם היחסי לעומת יוצרו בהייצג כל סוג אטום בדגם הגדלים שנבחרו ל

האטום הקטן ביותר, ומיוצג ע"י החרוז הקטן  אטום מימן הוא האחרים. כך למשל:

 ביותר בערכה.

 צבע החרוזים

 אותו סוג אטום צבעם של מקבץ חלקיקי הכרח אתצבע החרוזים לא מייצג ב

 . הצבע נבחר גם משקולי הבלטה או בזיקה לתכונות שונות אחרות.במציאות

   חוליות החיבור

 ."חורים"  ואין "מוטות מחברים"הוא קשר כימי, אין  במציאות הקשר בין האטומים

 צבעי החרוזים וסוג האטום המיוצג  קרא:מ

 Nחנקן   אטום, תכלת:   Sגופרית אטום מייצג  :צהוב  , Oחמצן אטום אדום: מייצג 

 C   פחמןאטום  מייצג :שחור ,  Hמימן  אטום מייצג   לבן: 



 :משימות

 מוטות חיבור 24שחורים,  6לבנים,  12, אדומים 6 -רוזיםח: ציוד דרוש

 O2   . צרו מולקולה של חמצן אטמוספרי: 1

 .  O3אוזון   . צרו מולקולה של 2

 סעיפים א,ב? ענו על 1-2מה משותף ומה שונה לשני הדגמים שיצרתם בסעיפים . 3

 _______  ? אותו חומרהם מיוצג יבשנא. האם 

 _______      סודות?י מתארים ב. האם שניהם

 .  H2O  מבנה המים: גם של ד וצר. 4

 _____     מכמה סוגי אטומים  מורכב חלקיק של מים?. 5

 _____  ורכב חלקיק של מים?כמה אטומים בסה"כ ממ .6

 _____   האם המים הם יסוד?. 7

 __________________________נמקו תשובתכם: _______________

 .  C6H12O6סוג סוכר( היא ה המולקולרית של גלוקוז )נוסחה. 8

 

 . של גלוקוז נוסחת מבנה דו ממדית בתרשים:

              בהצלחה: מילכה ברקו גרש        .מדי של מולקולת הגלוקוזנסו לבנות דגם תלת מ


