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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

"הקשיים העיקריים
שעלו מבדיקת בחינת
הבגרות לשנת
."2018
התייחסות ממוקדת
לאחד מהקשים שעלו
והוא "שרטוט
גרפים" ,והצעת
רעיונות איך לתרגל
את הנושא עם
תלמידים  ,תוך
דרישה להקפיד על
כל העקרונות של
שרטוט גרפי.
לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019
מסקנות מבדיקת בחינות הבגרות  -תשע"ח
הערות כלליות לכל השאלונים:

שרטוט גרפים – שוב ,עולים קשיים טכניים ניכרים בשרטוט גרפים .השנה ,הקשיים העיקריים מתייחסים לתכנון נכון של הגודל הפיזי
של הגרף ,של קנה המידה ושל רישום יחידות מדידה מתאימות על הצירים .קיימת חובה לתרגל נושא זה עם התלמידים  ,בכל נושאיי
ההוראה ,תוך דרישה לשרטוט גרפים מלאים ומדויקים ולהקפיד על כל העקרונות של שרטוט גרפים:
-

שימוש בסרגל בשרטוט גרף ידני (צירים וקו מגמה).
קביעת קנה מידה ברור ואחיד.
רישום הגדלים הפיזיקליים על הצירים כולל יחידות המדידה של גדלים אלו.
סימון מדויק ועדין של הנקודות על הגרף (לא נקודות עבות מדי) רצוי באמצעות סימני "("+פלוס) קטנים .הערה :אין צורך
לבטא את טעות המדידה באמצעות זרועות ה+-
כשנדרש קו ישר (קירוב לינארי) – יש לשרטט את הקו הישר הנכון ביותר ולהעבירו  ,כאמור ,באמצעות סרגל תוך הקפדה יתרה
על מיקומו בין הנקודות שהונחו בין הצירים .
יש לתת את הדעת האם הגרף עובר בראשית הצירים אם לאו.
חישוב שיפוע הגרף בעזרת נקודות הנמצאות על קו המגמה  ,ובוודאי שלא על סמך נקודות מטבלה..
רישום היחידות הפיזיקליות של השיפוע שחושב.
קביעת המשמעות הפיזיקלית של השיפוע– הקשר לפונקציה אותה הישר מתאר.

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019
מסקנות מבדיקת שאלון המכניקה  - 163630תשע"ח
שאלה

סעיף

.2

הערות
קשיים ב"אוריינות גרפית" .הדבר כולל איורים בסיסיים ,הקפדה על צורות ועל כיוונים וכמובן –שרטוט של גרפים.
חיצים ששורטטו על גבי חיצים אחרים ,כתיבה ב"שכבות" ללא הבנה ששכבה חדשה מכסה את הקודמת ,אי הקפדה על
קווים ישרים (כשנדרש) ויצירת זוויות דמיוניות פגעו בפתרון הסעיף.

ג

קשיים רבים בשרטוט הגרף:בעיקר – הגדרת קנה המידה מתאים ,גודל הנקודות ,יצירת קוים ישרים (היכן שנדרש) והעברת
קו המגמה.

ד

התלמידים לא עקבו אחרי ההנחיות בשאלה הנוגעות ל" :היעזר בגרף" ו"-מתוך הגרף" .היו נבחנים רבים שבמקום לחשב את
השיפוע של קו המגמה ,כפי שהתבקשו בשאלה ("התבסס על הגרף שסרטטת וחשב את המסה  ,)mלקחו את משואת
התאוצה והציבו בה ערכים ,לרוב מהטבלה הנתונה.
קביעת קו המגמה שגוי!

4

א+ב

תלמידים לא כתבו כראוי את המשמעות של הביטוי "חוק שימור ה,"XXX-

ג
ג

קשיים של תלמידים בעבודה עם "אנרגיה מכנית" ושימוש בשתי צורות שונות של אנרגיה.
בשרטוט הגרף עלו קשיים בקביעת קנה המידה ,סימון הנקודות והעברת קו המגמה.

ד+ה

תלמידים רבים שגו בסעיף ג' וגררו את שגיאתם לסעיפים ד' וגם ה'.

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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2018/2019
מסקנות מבדיקת השאלון בחשמל  163630תשע"ח
שאלה
.2

סעיף
א

הערות
כ )!( 58% -מהתלמידים לא הבינו שמדובר בחישוב יחידות ולא בחישוב גודל פיזיקלי .חלק גדול מהתלמידים דילגו על סעיף
זה (אך פתרו יפה בד"כ את שאר הסעיפים) .רובם טעו בחילוק בשעה (במקום כפל)  .אין הבחנה בין אמפר-שעה ל-אמפר
לשעה.

ב

קשיים גדולים בשרטוט הגרף ובעיקר בהגדרה נכונה של קנה המידה של הצירים.

ד

התלמידים לא מבינים מהו הספק מושקע ומהו ההספק המנוצל.

הערות כלליות
נושא היחידות עלה שוב ודורש התייחסות מיוחדת מצד המורים .ריבוי הספרות הלא משמעותיות.
מעט מדי משתמשי אקסל לבניית גרף .מעבדות החובה  :ניסוח התשובות בעייתי שמבטא חוסר הבנה וחוסר יכולת בביטוי וכתיבה של
תשובה מדעית מלאה ומדויקת .כתב יד לא קריא!
שינויים צפויים בהערכת בחינות הבגרות תשע"ט ואילך ž
 .0שרטוט גרפים – המחוונים יתייחסו לשימוש בסרגל בשרטוט הגרף ,שרטוט סביר של צורת הגרף .בחינה בה הגרף אינו ראוי
לבדיקה ואין לו כל ערך בלי קשר ליתר סעיפי המבחן.
 .2הערכת גרפים  -הערכת גרפים בשאלות הבגרות בהתאם למוגדר בסעיף  3בעמוד  0למסמך זה .עיקר משקל הניקוד יינתן לגרף
שהוגדר בהתאם לקנה מידה ראוי .אחרת ,יאבד את רוב הניקוד על הגרף.
התלמידים מתקשים בהפקת מידע מגרף וגם בהפקת גרף ממידע .שתי המיומנויות האלה נדרשות בכל בחינה.

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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פעילות מספר ()1

2018/2019

תבנית הנחיות לשרטוט ידני של גרף

הבניית מיומנות שרטוט גרפים

מצורפת דוגמה לסכמה כללית לנדרש בשרטוט ידני לגרף .בדגש על העקרונות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5

המרת מידע מטבלה לגרף.
בחירת קנה מידה ברור ואחיד.
רישום הגדלים הפיזיקליים על הצירים כולל יחידות המדידה של גדלים אלו.
סימון מדויק ועדין של הנקודות על הגרף באמצעות סימני "("+פלוס) קטנים.
התאמת קו ישר (קירוב לינארי) .

שלב ( : )1לתאר מה מייצגת הטבלה ?
שלב ( : )0לרשום את שמות הצירים והיחידות :

__________________=

שם ציר אנכי

__________________=

שם ציר אופקי

__________________=

יחידות לציר אנכי

__________________=

יחידות לציר אופקי

שלב ( :)2לבחור קנה מידה מתאים המאפשר פרישה "טובה" של כל הנקודות .
טווח ערכי : x

טווח ערכי : Y
__________________=

גודל יחידת משבצת

__________________=

__________________=

מספר המשבצות הנדרש

__________________=

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

גודל יחידת משבצת

מספר המשבצות הנדרש
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019
שלב ( :)6להשתמש בנייר מילימטרי .
 שימוש בסרגל. רישום הגדלים על הצירים כולל יחידותהמדידה.
 סימון מדויק ועדין של הנקודות על הגרף (לא עבות מדי).

שלב ( :)4להעביר קו מגמה  ( .התאמה ליניארית לפיזור)
להעביר את הגרף המתאים ביותר ( האופטימלי) באמצעות סרגל תוך
הקפדה יתרה על מיקומו בין הנקודות שהונחו על הגרף .להתעלם
מסטייה של המדידות מן הקו הישר ,ולתת חשיבות  " :האם הגרף
עובר בראשית או לא ? " .

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

הערה :
באקסל קו מגמה ( קו ישר אופטימלי) הנקרא
" רגרסיה" הוא תוצאה של פעולה מתמטית,
שבה מועבר קו ישר בין הנקודות ,כך שסכום
ריבועי המרחקים בין הישר לבין הנקודות
יהיה מינימלי.
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019
שלב ( :)5לחשב שיפוע וחיתוך עם ציר אנכי ולייצג את המשוואה

באמצעות משתני הבעיה.

חישוב השיפוע בעזרת נקודות הנמצאות על הקו הישר ולא מהטבלה .לרשום את היחידות הפיזיקליות של השיפוע שחושב ,ולהסביר איך
קבעתם אותם .צעדים לחישוב שיפוע גרף פיזיקלי :
צעד ( :)0בחירת שתי נקודות הנמצאות על קו המגמה ,ולסמן
שיעורי הנקודות כשמות משתני הצירים ולרשום ליד המספרים את
היחידות :

צעד ( :)2לחשב את ההפרש בציר האנכי ( המהירות) בין שתי
הנקודות הנבחרות :

צעד ( :)6לחשב את ההפרש בציר האופקי ( הזמן) בין שתי הנקודות
הנבחרות :

צעד ( :)4לחשב את היחס בין ההפרש בציר אנכי לבין ההפרש בציר
האופקי :

צעד ( :)8כדי לייצג את משוואת הקו ,נחשב את נקודת החיתוך עם
ציר אנכי  ,ונציב נקודה הנמצאת על קו המגמה וגם את השיפוע
שחישבנו למשוואת הקו הישר:

משוואת הקו הישר :

.

ייצוג המשוואה באמצעות פרמטרי השאלה:

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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2018/2019

דוגמה ליישום שלבי שרטוט ידני לגרף
12

10

8

6

4

1

0.8

0.7

0.5

0.3

)t(sec

שלב ( : )0לרשום את שמות הצירים והיחידות :

שטף מגנטי =

שם ציר אנכי

זמן )=t(sec

שם ציר אופקי

וובר =

יחידות לציר אנכי

)= (sec

יחידות לציר אופקי

שלב ( :)2לבחור קנה מידה מתאים המאפשר פרישה "טובה" של כל הנקודות .
טווח ערכי : Y

טווח ערכי : x
= 1.0
= 01

גודל יחידת משבצת
מספר המשבצות הנדרש

שלב ( :)6להשתמש בנייר מילימטרי .

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

= 2
=3

גודל יחידת משבצת
מספר המשבצות הנדרש

שלב ( :)4להעביר קו מגמה  ( .התאמה ליניארית לפיזור)
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2018/2019
שלב ( :)5לחשב שיפוע וחיתוך עם ציר אנכי ולייצג את המשוואה

באמצעות משתני הבעיה.

חישוב השיפוע בעזרת נקודות הנמצאות על הקו הישר ולא מהטבלה .לרשום את היחידות הפיזיקליות של השיפוע שחושב ,ולהסביר איך
קבעתם אותם .צעדים לחישוב שיפוע גרף פיזיקלי :
צעד ( :)0בחירת שתי נקודות הנמצאות על קו המגמה ,ולסמן
שיעורי הנקודות כשמות משתני הצירים ולרשום ליד המספרים את
היחידות :

צעד ( :)2לחשב את ההפרש בציר האנכי ( השטף המגנטי) בין שתי
הנקודות הנבחרות :

צעד ( :)6לחשב את ההפרש בציר האופקי ( הזמן) בין שתי הנקודות
הנבחרות :

צעד ( :)4לחשב את היחס בין ההפרש בציר אנכי לבין ההפרש בציר
האופקי :

צעד ( :)8כדי לייצג את משוואת הקו ,נחשב את נקודת החיתוך עם
ציר אנכי  ,ונציב נקודה הנמצאת על קו המגמה וגם את השיפוע
שחישבנו למשוואת הקו הישר:

משוואת הקו הישר :

.

ייצוג המשוואה באמצעות פרמטרי השאלה:

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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2018/2019

חלק (א)  :משחק גרפים

פעילות מספר ()2

נתונים לכם כרטיסיות של קשרים פיזיקליים וכרטיסיות של גרפים .מיינו
את הגרפים המתארים אותו סוג של קשר פיזיקלי בהתאם לסמל המופיע
בטבלה מספר ( . ) 1

סמל
לקשר
G

הבניית מיומנות שרטוט גרפים

קשר בין גדלים פיזיקליים

מספר הגרף המתאר את
הנוסחה

טבלה מספר ()1
H
סמל
לקשר
A

קשר בין גדלים פיזיקליים

מספר הגרף המתאר את
הנוסחה
I

B
J

C
D

K

E

L

F

M
לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

11Page

2018/2019

חלק (ב)  :התאמה ליניארית לנוסחה

פעילות מספר ()2

הבניית מיומנות שרטוט גרפים

הקשר בין גדלים פיזיקליים שונים שהתקבלו בעיבוד תוצאות ממדידות
של ניסוי מעבדה לא תמיד יהיה קו ישר .לדוגמה:

לכן צריך להגדיר משתנים חדשים כדי לייצג אותו קשר כך שיתקבל
גרף של קו ישר.
בטבלה מספר ( : )2מוצגים קשרים בין גדלים פיזיקליים שונים ( אותם קשרים בחלק א ) שהתקבלו בעיבוד תוצאות ממדידות של ניסוי מעבדה .לכל
פונקציה נעשה התאמה ליניארית:
א .להגדיר את המשתנה הבלתי תלוי ( בציר אופקי).
ב .להגדיר את המשתנה התלוי ( בציר אנכי).
ג .לרשום תיאור מילולי של מהות הקשר בין המשתנים שהגדרת.

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019
טבלה מספר ()2
קשר בין גדלים פיזיקליים

הפרמטרים
הקבועים

המשתנה
הבלתי
תלוי

המשתנה
התלוי

תיאור מילולי של מהות הקשר

בגרות (  )2105/2מכניקה

בגרות (  )2108/2מכניקה
בגרות (  )2102/6מכניקה

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019

קשר בין גדלים פיזיקליים

הפרמטרים
הקבועים

המשתנה
הבלתי
תלוי

המשתנה
התלוי

תיאור מילולי של מהות הקשר

בגרות (  )2118/4מכניקה

בגרות (  )2114/8מכניקה

בגרות (  )2112/4מכניקה

בגרות ( )2105/2חשמל
בגרות (  )2103/4חשמל

בגרות (  )2106/4חשמל

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה
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הבניית מיומנות שרטוט גרפים

2018/2019

פעילות מספר ()2

חלק (ג)  :משמעות פיזיקלית למאפייני הגרף

בטבלה מספר ( ) 3לרשום מה מייצגות ( אם קיימות):
.1
.2
.3
.4

טבלה מספר ()3

שיפוע  +יחידות פיזיקליות  +משמעות ( אם יש).
נקודת חיתוך של הגרף עם הציר האנכי.
נקודת חיתוך של הגרף עם הציר האופקי.
השטח מתחת לגרף  +משמעות פיזיקלית ( אם יש).
מה מייצגות

קשר בין גדלים פיזיקליים

שיפוע
ערך

יחידות

מייצג

נקודת חיתוך
של הגרף עם
ציר אנכי
תאוצת הגוף
כאשר
המשטח
חלק

נקודת
חיתוך של הגרף עם
ציר אופקי

השטח
מתחת
לגרף

אין משמעות
ערך מקדם החיכוך
לשטח.
הנותן תאוצה אפסית,
כלומר מהווה תנועה
שוות מהירות ,והוא
שווה ל: -

.

אין
משמעות.

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

אין משמעות.

אין
משמעות.
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ביטוי ליחידות

הבניית מיומנות שרטוט גרפים

ננסה לבטא גדלים פיזיקליים ביחידות אחרות ( הכוונה בנוסף ליחידות .) SI

טבלה מספר ()4
הגודל

שם היחידה

הסימון

כוח

ניוטון newton

N

עבודה ,אנרגיה

ג'אול joule

J

הספק

ווט watt

W

מתקף ,תנע
מטען
פוטנציאל
חשמלי

קולון coulomb
וולט volt

C
V

התנגדות

אום ohm

הביטוי
ביחידות
אחרות
הגודל

שם היחידה

הסימון

קיבול

פרד farad

F

הביטוי ביחידות
אחרות

Kwh

לרא ג'פרי ,מורה לפיזיקה

שטף מגנטי
עוצמת שדה חשמלי
עוצמת שדה מגנטי

וובר weber
טסלה tesla
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