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  תהליכי הנמקה – 2008קרינה וחומר בגרות 

  הפיקוח על הפיזיקה, ר צילה חורש"ד

רוב המורים סברו כי הבחינה בקרינה עולה כי " אחרי הבגרות -  2008"מעיון בפורום המורים לפיזיקה 

מעט מורים הביעו דאגה באשר ליכולת ההנמקה ! התלמידים היו פחות שמחים. וחומר היתה הוגנת

  .של תלמידיהם

מורים תהו . התגובות שהופיעו בפורום פיקוח לאחר פרסום הציוניםמפתיעות היו , ל"לאור הדיון הנ

  .היאך זה קבלו תלמידיהם ציונים נמוכים בהשוואה לציוני ההגשה שלהם

ראה ( אוששו חששות אלה 1ט מספר "ר תשס"חינה כפי שפורסמו בחוזר מפמבתוצאות ה, ואכן

  :)1טבלה 

 ם שנתייםציוני ציוני בחינה

 רב שנתי  )ז"תשנ( ח "תשנ רב שנתי )ז"תשנ( ח"תשנ

72.2 )71.3( 72.3 86.5 )85.3( 85.2 

 + 1.3: פער מרב שנתי - 0.1: פער מרב שנתי

  ממוצעי ציוני בגרות בקרינה וחומר: 1טבלה 

  ?ממה נובע הפער הגדול בין הציון השנתי לבין ציון הבחינה: נשאלת השאלה

, אולי, או? שהם באמתממה תלמידינו כטובים בהרבה הידע וההבנה של את  האם אנחנו מעריכים

ח נסכיצד ל, כמו למשל ,אך עלינו לטפח בהם הליכי חשיבה מסוימים, הם טובים רק באופן פוטנציאלי

  ?בבהירות תשובה מילולית

לעומת יכולים להתמודד עם הפער בין הערכתנו הגבוהה של תלמידינו , המורים, אחד האמצעים שאנו

כל העוקב אחר בחינות הבגרות בפיזיקה  .הוא שיפור דרכי ההוראה שלנו, הישגיהם שהתקבלו בפועל

" מדבר"מן הידוע הוא שמשרד החינוך . רואה את השינויים שחלו בהן עם הזמן –לאורך כל השנים 

באה לידי  –הטמעת רציונל האוריינות לתוך תוכניות הלימודים . דרך בחינות הבגרות, המורים, אלינו

נדרשים אנו להתאים את דרך ההוראה שלנו לכיוון המעֵלה , כך. ביטוי גם בבחינת הבגרות בפיזיקה

תמיד נחפש את ההיבטים , בפועל. ולכל בוגר שכה חשובה לכל אזרח, על נס את האוריינות המדעית

  ).2006, קאפח, חורש(האורייניים הקיימים בפתרון בעיות בפיזיקה 

בין אם באופן  –ת מושתת על עקרונות החשיבה שאנו עמלים עליה בשיעורים אוריינות מדעי

שהוא אחד מאסטרטגיות החשיבה , במאמר זה נתרכז בטיעון. אינטואיטיבי ובין אם באופן מתוכנן

הטיעון יכול לארגן את החשיבה וההבעה למסגרת מאורגנת . הבאות לידי ביטוי בפתרון בעיות

מאפשר בקרה וויסות ומעקב , וש בטיעון כיסוד מארגן וככלי דיאגנוסטיהשימ). 2006, חורש, גלסנר(

השימוש בטיעון  .אחר תהליך ההסקה של התלמיד בקריאה של מידע ובפתרון בעיות בפיזיקה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



2 

 

מאפשר חיבור בין החשיבה הלא פורמאלית היומיומית לבין החשיבה הפורמאלית הדרושה לעיבוד 

  .יקה בפרטמידע מדעי בכלל ולפתרון בעיות בפיז

הטענה היא אמירה שניתן להתווכח איתה והיא יכולה . נימוקיםוהטיעון הוא מבנה המורכב מטענה 

הם יכולים להיות . הנימוקים מהווים את ההצדקה לטענה .עמדה או דעה, השערה, להיות מסקנה

ה הבאה או ראי, מסוג של הסבר תיאורטי הבא להסביר סיבות או גורמים תיאורטיים התומכים בטענה

הערכת הטיעון צריכה . )איך יודעים שהטענה אכן אמיתית( להוכיח את האמיתות של הטענה

האם ובאיזו : רלוונטיות ?וחד משמעי, בהיר, האם הטיעון מפורש: בהירות: להתייחס להיבטים הבאים

 ?במקצועהאם הצדקת הטיעון מקובלת : מקובלות ?מידה ההסבר או הראיה מובילים לטענה

האם ובאיזו מידה ? האם ובאיזו מידה הראיות וההסברים מספיקים בכדי לבסס את הטענה: מספיקות

  ?ראיות והסברים מנוגדים או חלופיים, ההצדקה מתייחסת ומתמודדת עם טיעונים

נבדוק את , נחפש את העיקרון או החוק הפיזיקלי העומד מאחוריה, בבואנו לנתח טיעון פיזיקלי

ונביא ראיה הקושרת בין , וא תואם או אינו תואם את העיקרון הפיזיקליהאם ה: המקרה הפרטי המוצג

  .המקרה הפרטי לבין העיקרון הפיזיקלי

מצאה שבדרך כלל ) Simon, 2003(החוקרת סיימון . מורים רבים לא מקפידים על הליכי הנמקה

להציב ולכן יש לקדם אסטרטגיות הוראה המאפשרות , מזמן ההוראה לטיעון 2%מקדישים המורים 

 ,Driver, Newton, Osborn(ניוטון ואוסבורן , דומות הגיעו גם דרייברלתוצאות . את הטיעון בלב הדיון

 10וגם הם ארכו רק  –מורים הקדישו זמן להליכי טיעון  2רק  –מורים שנבדקו  34מתוך ): 2000

  .דקות

תרון סעיפים הדורשים ונציג דוגמאות לפ, ח"תשס בבחינת הקרינה וחומר, כאמור, במאמר זה נתרכז

, ד"נעיר כי בהצעה לפיתרון לא נתייחס לשינויים שהועלו על ידי המורים בתדרוך למרב. הליכי הנמקה

  ".כוונת המשורר"את , למעשה, המבטא, כי אם לדגם התשובות שנכתב על ידי מכון סולד

מדגם גדול של  בדק לעומק, ר אסתר בגנו"בראשותה של ד, צוות של המרכז הארצי למורי הפיזיקה

המטרה . כאשר בתוך מחברות אלה נבחרו סעיף או שניים בכל אחת מן השאלות, מאות מחברות

ומניתוח תשובות אלה ניתן להעריך את הקשיים של , היתה להתחקות אחר תשובות של תלמידים

במאמר נביא מספר דוגמאות של תשובות אוטנטיות של . תלמידים ולהיערך אליהם בהתאם

  .כאשר הקורא מוזמן לציינן אותם ,תלמידים

טוענים שפעמים רבות הדיון ) Osborn, Erduran, Simon, Monk, 2002(סיימון ומונק , ארדורן, אוסבורן

וכי הבניית טיעונים היא מרכזית בתהליך חשיבה ולכן , בכיתה מאופיין באופן דיכוטומי כנכון או לא נכון

על מנת לעודד את . ת ולא רק הקשבה ולמידהדורשת מהתלמידים מעורבות והתנסות אקטיבי

כהצעה . התלמידים למתן תשובות מנוסחות כראוי עלינו לשתף אותם בתהליך החשיבה וההערכה

  :באופן הבא - או דומים להם  –לפעילות הציגו לתלמידיכם סעיפים אחדים מן המוצגים כאן 

  . בשלב הראשון בקשו מהתלמידים לענות על השאלה

בקשו מהתלמידים . ו לתלמידים את הפיתרון המוצע לשאלה ואת מפתח ההערכהבשלב השני חלק

  .להעריך את תשובתם

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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כו האחד את תשובתו של השני יבשלב השלישי התלמידים יחליפו את תשובותיהם עם שכניהם ויער

  .על פי מפתח ההערכה שחולק להם בשלב השני

 -המשלבים בתוכם היבטים חשיבתיים  2008ח "כל הסעיפים מתוך בחינת הבגרות בקו יםלהלן מוצג

  .ובייחוד אלה המדגישים טיעון והסבר

  :'סעיף ג, 1שאלה 

האלומה ( והמשכה באוויר, האלומה הנשברת, אלומת אור הפוגעת בחצי הדסקית: בתרשים ב מוצגים

  ? Aמדוע לא מתרחשת שבירה בנקודה). המוחזרת אינה מוצגת בתרשים

  

  

  

  :הצעה לפתרון

 .בנקודה מסוימת תמיד מאונך לרדיוסהמשיק למעגל 

מכאן , )המשיק(מהלכה של הקרן הפוגעת הוא לאורך רדיוס המעגל ולכן הקרן מאונכת למשטח 

  .שזווית הפגיעה היא אפס

  .הקרן בצאתה מהעיגול לא נשברת, על פי חוק סנל במצב זה גם זווית השבירה היא אפס

  

  :ניתוח הפיתרון

  ].הטענה נתונה בשאלה[ Aנקודה היא שלא מתרחשת שבירה ב הטענה

קביעה ש העיקרון הפיזיקלי .השבירה שוות לאפסזווית ומכאן זווית הפגיעה שהוא  הנימוקליבו של -לב

המהווה את , בשרטוט? אך מהי הראיה שזווית הפגיעה שווה לאפס .חוק סנל יו הואמתבססת עלזו 

ומידיעת , הוא על הרדיוס Aקודה ניתן לראות כי מהלכה של הקרן אל נ ,הפרטי לעיקרון המקרה

  .אפסשווה להנוצרת זווית פגיעה , המתמטיקה כי הרדיוס מאונך למשיק

  

  :מפתח הערכה

 ".עוברת דרך מרכז המעגל"או " מהלך הקרן הפוגעת לאורך הרדיוס"ל 20%

  )"המשיק(הקרן הפוגעת מאונכת למשטח "ל 30%

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ".וכתוצאה מכך אין שבירה, זווית הפגיעה אפס"ל 50%

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

כאשר אלומת האור יוצאת מהדסקית היא לא נשברת כיוון שהיא כביכול 
זווית הפגיעה היא , וכיוון שהיא באה במאונך אליו, Aפוגעת במשיק לנקודה 

  .אפס ולכן אין שבירה

  .סוף המאמרב, 2טבלה ב –הצעת המחברת לניתוח וציינון התשובה . צייננו את התשובה

  71%: שהתקבל לסעיף זההארצי מוצע הציון המ

  

  :'דסעיף , 1שאלה 

כאשר אלומת אור מקבילה פוגעת באחד מהקצוות של . בתרשים ג מוצג מוט עקום עשוי מזכוכית

הסבר . אף על פי שהמוט אינו ישר, ויוצאת מהקצה האחר של המוט, היא מתפשטת לאורכו, המוט

  .את התופעה

  

  .]הוט הקרן ואת הצעת הפתרון הצמודה ללא הבאנו את הדרישה לשרט: הערה[

  

  

  :הצעה לפיתרון

יכולה להתרחש , במעבר קרן אור מאזור בעל מקדם שבירה גבוה לאזור בעל מקדם שבירה נמוך יותר

 .בתנאי שזווית הפגיעה גדולה או שווה לזווית הקריטית, החזרה גמורה

טית ולכן יש החזרה גמורה ולא במקרה זה קרן אור פוגעת בזכוכית בזווית גדולה מהזווית הקרי

  .שבירה לאוויר

  

  :ניתוח הפיתרון

  .אינו ישרהמוט על אף ש ,זכוכית ויוצאת מעברו השניההיא שקרן מתפשטת לאורך מוט  הטענה

את שני התנאים , למעשה, יש לציין. תופעה פיזיקליתההחזרה הגמורה כהוא  הנימוקליבו של -לב

ירה בשמקדם הש, עשוי מזכוכיתההמוט נתונה בהצגת ראיה ה. )מקדמי השבירה והזוויות( מהלקיו

  .הקריטיתזווית הובהצגת הקרן הנכנסת למוט בזווית הגדולה מ ,שלו גבוה מזה של האוויר

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ]:עבור הסבר התופעה בלבד[מפתח הערכה 

  .פגיעה גדולה מהזווית הקריטיתלזווית  - ) 50%מתוך ( 30%

  .ה לנמוך יותרלמעבר ממקדם שבירה גבו - ) 50%מתוך ( 20%

  .על ההסבר) 50%מתוך ( 30%אם הזכיר רק שיש כאן החזרה גמורה לתת  -

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

הקרן הנכנסת ממשיכה להתקדם וכאשר היא מגיעה לדופן המוט היא פוגעת 
בו בזווית מסוימת הנותנת זווית החזרה גמורה וכך יתכן כמה שבירות עד 

  .ליציאתה מהקצה השני

  .בסוף המאמר, 2בטבלה  –הצעת המחברת לניתוח וציינון התשובה . ת התשובהצייננו א

  ].חצי מהנקודות ניתנו עבור השרטוט[ 72%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  

  

  :2שאלה 

וסריג , המורכב משני לוחות קשתיים שביניהם רווח צר, בתרשים שלפניך מוצג ספקטרומטר סריג

 .כל חלקי הספקטרומטר צבועים בשחור. מ"חריצים לס 5000הקבוע שלו עקיפה שחריציו אנכיים ו

התלמיד . שצבע הנורה סגול) ולא דרך הספקטרומטר, ישירות(תלמיד מפעיל נורת כספית ורואה 

ומתבונן דרך , )ראה תרשים(מציב את נורת הכספית מאחורי הרווח שבין שני הלוחות הקשתיים 

  .בסדר הראשון הוא מבחין בארבעה קווים ספקטרליים. הסריג בתבנית העקיפה שהסריג יוצר

  :זוויות הסטייה של קווים אלה מהקו המחבר את אמצע הסריג עם אמצע הרווח שבין הלוחות הן

˚12.3  ,˚13.2  ,˚16.9  ,˚17.9.  

  

  :'סעיף ב

  .נמק? שהתלמיד רואה דרך הסריג) פס המקסימום המרכזי(מהו צבע האור בסדר אפס 

  

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  :וןהצעה לפיתר

בסדר אפס זווית הסטייה של כל אורכי הגל היא אפס ולכן כל אורכי . צבע האור בסדר אפס הוא סגול

  .הגל יוצרים יחד באותה נקודה את הצבע הסגול שרואים גם באופן ישיר

  :ניתוח הפיתרון

  .ס הוא סגולפהיא שצבע האור בסדר א הטענה

בסדר זה  התופעה המתקבלת? חד בסדר זהמה המיו. הוא הייחוד שבסדר אפס הנימוקליבו של -לב

ומה זה . הם כולם נבנים בהתאבכות בונה, כלומר. זווית הסטייה של כל אורכי הגל היא אפסהוא ש

ייראו בתבנית  –כל אורכי הגל שיצאו מהנורה בצבע סגול  - של שאלה זו פרטי במקרה ? אומר

  .העקיפה גם בצבע זה

  :מפתח הערכה

  לצבע סגול 60%

  :קלנימו 40%

  התאבכות בונה במרכז/לסטיית אפס של כל אורכי הגל 20%  

  ליצירת הצבע הסגול 20%  

  !)הידד( 87%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  

  :'סעיף ג, 2שאלה 

ומתבונן דרך הסריג בספקטרום ) הפולטת אור לבן(התלמיד מחליף את נורת הכספית בנורת להט 

  .שמתקבל

  :2סעיף - תת

קטרום של הסדר הראשון בנורת להט שונה מאופי הספקטרום של הסדר הראשון האם אופי הספ

  .הסבר מדוע - אם לא ; תאר את השוני - אם כן ? בנורת כספית

  

  :הצעה לפיתרון

לעומת , רצף של צבעי הקשת, רצף של אורכי גל, הספקטרום של הסדר הראשון יהיה ספקטרום רציף

  .אורכי גל בלבד 4מופיעים בו , ספקטרום הכספית שהוא בדיד

  

  :ניתוח הפיתרון

  .היא שאופי הספקטרה שונה הטענה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .ספקטרום בדיד –לכספית ; לנורת הלהט ספקטרום רציף: השוואה ביניהםנדרש התלמיד ל, בהסבר

  :מפתח הערכה

  .או צבעי הקשת, לספקטרום רציף או רצף של אורכי גל) 50%מתוך ( 40%

  .דיד של הכספיתלהתייחסות לספקטרום ב) 50%מתוך ( 10%

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

אורכי הגל של צבעים המרכיבים את האור הלבן שונים מהאור הסגול . כן
  .נקבל זוויות סטייה שונות ומספר קווים מסדר ראשון שונה ןלכ

  .בסוף המאמר, 2בטבלה  –הצעת המחברת לניתוח וציינון התשובה . צייננו את התשובה

  ].1' חצי מהנקודות ניתנו עבור ג[ 72%: בל לסעיף זהשהתקהארצי הציון הממוצע 

  

  :3שאלה 

מוקרנת לעבר לוחית ) λ=500 nm )Å5000  אלומה מונוכרומטית ומקבילה של אור שאורך הגל שלו

האלומה עוברת דרך החריץ ופוגעת במסך במקביל למישור .  w = 0.2 mmשבה חריץ מלבני שרוחבו

  ).ראה תרשים(ו ממנ  L = 0.8 mהחריץ ונמצא במרחק 

  

  :'סעיף ג

אילו היו מחליפים את אלומת , מה ההבדל בין תבנית עקיפה זו ובין תבנית עקיפה שהייתה מתקבלת

  .הסבר? )מילימטר (mm 0.2 0.2אור באלומה מקבילה של קרינה שאורך הגל שלה 

  

  :הצעה לפיתרון

 .שווה לרוחב החריץ  λבמקרה זה אורך הגל 

  .הפס המרכזי ממלא את כל רוחב המסך

  ˚sinѲ=λ/w =1 ,Ѳ=90: הסבר

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .הסדק הופך למקור אור נקודתי: או

  :ניתוח הפיתרון

  .הפס המרכזי ממלא את כל רוחב המסך, כעת: ציון ההבדל בין שתי העקיפותהיא , כאן, הטענה

וצאה של זווית מה משמעות התלשפת הפיזיקה ניתן על ידי הצבה בנוסחת העקיפה ותרגום  ההסבר

900.  

  

  :מפתח הערכה

 .עבור ההבדל 70%

  ".פס רחב יותר"בלבד עבור תשובה חלקית  50%

  .להסבר 30%

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

, היינו רואים אור מרוח על המסך, למעשה לא הייתה נוצרת תבנית התאבכות
sinθ=1 ,θ=90 -מכיוון ש

0.  

  .בסוף המאמר, 2בטבלה  –ון התשובה הצעת המחברת לניתוח וציינ. צייננו את התשובה

  

  .38%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  

  :'סעיף ד, 3שאלה 

 .עוקפים בניינים –בניגוד לגלי אור  -הסבר מדוע גלי רדיו 

  

  :הצעה לפיתרון

 .והוא בסדר גודל של מימדי הבניינים, מ"אורך גל של גלי רדיו נע ממטרים ועד ק

  :ניתוח הפיתרון

  .בו בעת שגלי אור לא עושים זאת, היא שגלי רדיו עוקפים בניינים הטענה

את לקשר  יחד עם זאת יש. ליבו של הנימוק הוא ההשוואה בין אורכי הגל של שני סוגים הגלים-לב

  .ממדי הבניינים ולכן יש לאזכר אתשאלה זו מקרה הפרטי המוצג בהרעיון הכללי ל

  

  :מפתח הערכה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .ר ושל גלי רדיולהבדל באורך גל של או 80%

  "גלי רדיו הם בעלי אורך גל גדול: "או

  .להשוואת אורכי הגל עם מימדי הבניין 20%

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

גלי רדיו יכולים לעקוף בניינים מפני שאורך הגל שלהם מקנה להם אפשרות 

  .זו בניגוד לגלי אור שבגלל אורך הגל שלהם הם נבלעים

  .בסוף המאמר, 2בטבלה  –ברת לניתוח וציינון התשובה הצעת המח. צייננו את התשובה

  .46%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  

  :4שאלה 

חלק . לאלקטרוסקופ שני חלקים עיקריים .אלקטרוסקופ הוא מתקן לבדיקת מטען של גופים שונים

בולט  - האלקטרוסקופ “ראש" - כך שהקצה העליון של המוט, אחד הוא מוט מתכת הקבוע במקומו

והוא  ,החלק האחר הוא מחוג עשוי ממתכת המחובר במרכזו למוט הקבוע. מעל גוף האלקטרוסקופ

 – האלקטרוסקופ "ראש"כאשר מביאים גוף טעון במגע עם  .צמוד אליו כאשר האלקטרוסקופ אינו טעון

ין המחוג ונוצרת זווית גדולה מאפס ב, ומחוג האלקטרוסקופ סוטה ממצבו האנכי, האלקטרוסקופ נטען

 .כמפורט להלן ,תלמיד ערך חמישה ניסויים .ובין המוט הקבוע

  :'סעיף א, 4שאלה 

וטען את האלקטרוסקופ במטען , האלקטרוסקופ לוח אבץ "ראש"בניסוי הראשון הרכיב התלמיד על 

  .ומחוג האלקטרוסקופ סטה ,)ראה תרשים(חשמלי שלילי 

  

ה בדיוק ברגע שהקרינה פגע. סגולה על לוח האבץ- מיד פנס שפלט קרינה עללאחר מכן כיוון התל

  .והסטייה של מחוג האלקטרוסקופ הלכה וקטנה, סקופהחלה פריקת האלקטרו, בלוח האבץ

  .הסבר את התופעה

  

  :הצעה לפיתרון

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .סקופ קטנהסטיית האלקטרו

  :כי) מתכתהאלקטרונים עוזבים את ה(סקופ מתפרק ממטענו משמעות הדבר שהאלקטרו

 .אנרגית הפוטון גדולה או שווה לאנרגית הקשר של המתכת -

באינטראקציה בין הפוטון לאלקטרון הפוטון מוסר את האנרגיה שלו לאלקטרון ומשחרר אותו  -

 .מהמתכת

 .התופעה נקראת אפקט פוטואלקטרי  

  :ניתוח הפיתרון

  .סקופ קטנההאלקטרומחוג הטענה היא שסטיית 

האלקטרונים , כלומר, שהוא מתפרק ממטענו? סקופ קטנההאלקטרומחוג  מה משמעות שסטיית

הפוטון עקר אלקטרון מהמתכת כיון : הסיבה נעוצה בתופעת האפקט הפוטואלקטרי. עוזבים אותו

  .שהאנרגיה שלו גדולה מאנרגית הקשר של האלקטרון למתכת

  :מפתח הערכה

  .לאנרגיית הקשרלמי שלא התייחס לקשר בין אנרגיית הפוטון  20%להוריד 

  .לקטריאלאזכור האפקט הפוטו 10%

  .76%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  

  :'סעיף ב, 4שאלה 

  .וערך שוב את הניסוי הראשון, בניסוי השני הגדיל התלמיד את המרחק בין הפנס לבין לוח האבץ

בו פגעה הקרינה החלה פריקת האלקטרוסקופ בדיוק ברגע ש, כמו בניסוי הראשון, האם גם הפעם

  .נמק? בלוח האבץ

  :הצעה לפיתרון

הפריקה מתחילה מיידית כיוון שתהליך שחרור האלקטרונים תלוי אך ורק באנרגית הפוטונים שלא , כן

המרחק של הלוח ממקור האור יקבע את כמות הפוטונים המגיעים ללוח ואת כמות . משתנה

  .רנת אור על הלוחאך התהליך יתחיל מיד עם הק, האלקטרונים המשתחררים

  .הפריקה אינה תלויה בעוצמת האור או במרחק: או

  :ניתוח הפיתרון

  .סקופ מתחילה מיידיתטענה היא שגם הפעם פריקת האלקטרוה

הבסיס לתשובה הוא . פריקת האלקטרוסקופ) במה לא תלויה, ובעצם(נשאלת השאלה במה תלויה 

שאינה  –באנרגית הפוטון הפוגע  תלויה פריקת האלקטרוסקופ: תופעת האפקט הפוטואלקטרי

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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המרחק מהלוח קובע את כמות האלקטרונים . ולא במרחק של הלוח ממקור האור –משתנה 

  .וזו קטנה יותר שכן המרחק גדל –המשתחררים 

  :מפתח הערכה

  עבור התשובה 40%

  עבור הנימוק 60%

  .77%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  :'סעיף ג, 4שאלה 

ורק לאחר מכן הקרין באותו  ,חיובילישי טען התלמיד את האלקטרוסקופ במטען חשמלי בניסוי הש

  .)בניסוי הראשון והשני(פנס שהשתמש בו קודם 

הסבר  ).והאלקטרוסקופ לא נפרק(לאחר ההקרנה הסטייה של מחוג האלקטרוסקופ לא השתנתה 

  .מדוע

  :הצעה לפיתרון

ים מהלוח כך שהלוח שהיה טעון חיובית יישאר סגול משחררת אלקטרונ-הארת הלוח באור אולטרה

לא תגדל כי האלקטרונים המשתחררים . (עדיין טעון חיובית והסטייה של האלקטרוסקופ לא משתנה

  ).נמשכים חזרה ללוח הטעון במטען חיובי

  :ניתוח הפיתרון

  .שהאלקטרוסקופ לא נפרק –הטענה היא שסטיית המחוג לא השתנתה 

, כלומר. התשובה לכך היא שכל המטען החיובי עדיין נמצא עליו? הדברנשאלת השאלה מה משמעות 

  .הטעון חיובית אלא שהם נמשכים חזרה ללוח, הפוטונים עדיין משחררים אלקטרונים

  :מפתח הערכה

  על זה שעדיין משתחררים אלקטרונים 50%

   .על הסבר מדוע הלוח נשאר חיובי 50%

  .50% יקבל, אם כתב רק שלא נעקרים אלקטרונים  

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

מוסרים את  -חלקיקי האור הנושאים את אנרגיית האור  –מכיוון שהפוטונים 
לכן . ניםהאנרגיה שלהם בהתנגשות עם אלקטרונים ולא בהתנגשות עם פרוטו

 .סטיית המחוג לא השתנתה

  .רבסוף המאמ, 2בטבלה  –הצעת המחברת לניתוח וציינון התשובה . צייננו את התשובה

  .38%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  :'סעיף ד, 4שאלה 

וכיוון אל לוח האבץ פנס הפולט . שליליבניסוי הרביעי טען התלמיד את האלקטרוסקופ במטען חשמלי 

  .ציין סיבה אפשרית לכך. סקופ לא השתנתהוהסטייה של מחוג האלקטר. אור נראה

  :הצעה לפיתרון

של האור הנראה קטנה מתדירות הסף של הקרינה הדרושה לשחרור הסיבה לכך היא שהתדירות 

  .האלקטרונים מאבץ

  .אנרגיית הפוטונים באור הנראה קטנה מאנרגיית הקשר של האלקטרונים באבץ: או

  :ניתוח הפיתרון

  .וסטיית המחוג לא משתנה, מאירים לוח אבץ טעון שלילית באלקטרוסקופ

. על מנת להתגבר על אנרגיית הקשר של האלקטרון לאבץאנרגיית הפוטון לא מספיק גדולה , כאן

האור הנראה קטנה מתדירות האור  ותדירות, הסיבה היא שאנרגיית הפוטון תלויה בתדירות האור

  .וכעת היא קטנה מתדירותה סף הנדרשת לשחרור, סגול-העל

  :מפתח הערכה

  .50%יקבל  –אם כתב רק שתדירות האור קטנה יותר 

  .83%: שהתקבל לסעיף זהי הארצהציון הממוצע 

  :'סעיף ה, 4שאלה 

טען את האלקטרו סקופ , ברזלבניסוי החמישי הסיר התלמיד את לוח האבץ והרכיב במקומו לוח 

. וכיוון אל לוח הברזל את הפנס שהשתמש בו בניסוי הראשון הפולט קרינה על סגולה, שליליבמטען 

  .הסטייה של מחוג האלקטרוסקופ לא השתנתה

  .ה אפשרית לכךציין סיב

  :הצעה לפיתרון

לכן אנרגיית הפוטונים . סיבה לכך יכולה להיות שאנרגיית הקשר של לוח הברזל גדולה מזו של האבץ

  .אינה מספיקה לשחרור האלקטרונים מלוח הברזל אך מספיקה לשחרור אלקטרונים מלוח האבץ

  :ניתוח הפיתרון

  .זל וסטיית אלקטרוסקופ לא משתנההטענה היא שקרינה אולטרא סגולה מוקרנת אל לוח בר

סביר להניח שאנרגיית . נשאלה השאלה מה ההבדל בין לוח הברזל לבין לוח האבץ מהסעיף הראשון

סגול אין מספיק אנרגיה להתגבר על -הקשר של ברזל גדולה מזו של האבץ ולכן לפוטון האור העל

  .קשר והאלקטרוסקופ לא נפרקאנרגית ה

  .83%: בל לסעיף זהשהתקהארצי הציון הממוצע 

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



13 

 

  

  :'סעיף א, 5שאלה 

שוללות את מודל מבנה האטום שהציע ) על ידי עלה זהב α פיזור חלקיקי (תוצאות ניסוי רתרפורד 

 .הסבר מדוע הן שוללות מודל זה"). מודל עוגת הצימוקים"מודל המכונה לעתים (תומפסון 

  :הצעה לפיתרון

מושפע מכוחות   α-אחיד בתוך האטום כך שחלקיק ה לפי מודל תומסון המטען החיובי מפוזר באופן

 .הוא קטן מאד  α -דחייה אחידים וחלשים וכך הפיזור של חלקיקי ה/ משיכה 

ם חזרו על עקבותיה  α-היה מאוד גדול וחלק מחלקיקי ה α -על פי ניסוי רתרפורד פיזור חלקיקי ה

  .בניגוד להנחות של מודל תומסון

  :ניתוח הפיתרון

  .תומפסוןהאטום של  מודלתוצאות ניסוי רתרפורד שוללות את היא ש הטענה

יש לתאר את תוצאות  .ולא בניסויים בעצמם –הניסויים  בתוצאותהוא  ,אם כן, הנימוקליבו של -לב

  .בינן לבין התוצאות הצפויותהניסויים ולהדגיש את ההבדל 

  :מפתח הערכה

 עבור תיאור הפיזור לפי תומסון 50%

  יזור לפי רתרפורדעבור תיאור הפ 50%

  .יש חובת תיאור הפיזור או הסטייה; אין חובת תיאור המודלים

  ):ה(דוגמה לתשובת תלמיד

מעטים הצליחו להתפזר  αתוצאות הניסוי של רתרפורד הראו שחלקיקי 

, תומסון אומר שהאטום בנוי ממטענים שמפוזרים בתוך האטום. ולחזור

  .מטענים חיוביים ושליליים יחד ללא גרעין

  .בסוף המאמר, 2בטבלה  –הצעת המחברת לניתוח וציינון התשובה . צייננו את התשובה

  .33%: שהתקבל לסעיף זההארצי הציון הממוצע 

  .על פי הצעת המחברת ובה ריכוז ניתוח תשובות התלמידים וציינונן 2להלן טבלה 

  הצעה לציינון  ניתוח התשובות  סעיף  שאלה

. ותנאי הזוויות) ם אם בניסוח קלוקלג(מוזכר כאן תנאי המאונכות   ג  1

  .שהקרן מגיעה על הרדיוס –לא מוזכרת כאן הראיה 

80  

  )50מתוך ( 30אין אזכור לעניין ). גם אם בניסוח קלוקל(יש אזכור לעניין הזוויות   ד  1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .מקדמי השבירה

לא קרא "אך הוא , אכן יש שוני במספר הקווים ובזוויות הסטייה  ג  2

כיר את רצף אורכי הגל לעומת הקווים לא הז": לילד בשמו

  .הבדידים

  )50מתוך ( 30

נכון : אך בתשובה יש סתירה, מלאבאמצעות הזוויות ההסבר   ג  3

האם אכן  ??אך להסיק שאין התאבכות ,שהאור מרוח על המסך

  ?התלמיד מבין התאבכות מהי

65  

שורש ההבדל בין שני סוגי הגלים הללו הוא אורכי הגל , אכן  ד  3

  ??אבל מהו ההבדל, שלהם

40  

אין כאן הצבעה על הקשר שבין מסירת אנרגית הפוטון לבין   ג  4

הרי גם כעת הם מוסרים את  .האלקטרוסקופסטיית מחוג 

  ?אז למה שסטיית המחוג לא תשתנה, האנרגיה לאלקטרונים

0  

אך לא את תוצאות ניסוי , הסביר את תוצאות ניסוי רתרפורד  א  5

  ).על המודל של תומפסון למרות שסיפר(תומפסון 

50  

  ןלציינוניתוח תשובות תלמידים והצעות : 2טבלה 

הכילו היבטים חשיבתיים ) סעיפים בחמשת השאלות במבחן 26מתוך (סעיפים  11, כפי שניתן לראות

. מהציון במבחן זה 42%סעיפים אלה מהווים בממוצע . הדורשים מן התלמידים כושר התנסחות

והוא נמוך במידה ניכרת מהציון הממוצע  65.7רק לסעיפים אלה הוא בקרוב ממוצע הציונים הארצי 

מכאן שעל מנת להגביר את הסיכוי להצלחה על המורים לקחת אחריות על  .שהתקבל במבחן זה

  .פיתוח החשיבה וטיפוחה על ידי פעילויות כדוגמת זו המוצעת כאן
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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