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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון פיזיקה — מעבדת חקר, סמל 917554, קיץ תש"ע

 מדינת ישראל
משרד החינוך

ביצוע הניסוי  5

1 א. 

2 ב. 

2 ג. 

ככל שהמגנט מתקרב, סטיית המחט גדלה.  6

12
 

 מרחק
m

 זווית
θ°

tan (θ)r–3 

m–3

0.21100.18108

0.155200.36269

0.135300.58406

0.115400.84658

0.1501.191000

0.09601.731371

0.073702.752571

0.06805.674630

התוצאות בעמודה השלישית מימין בטבלה  4

א.   2

BE

BM

B
שקול

θ

BM = BE ⋅ tanθ ב.    2

1

2

3

4

5

אם אין הערת בוחן

אם אין הערת בוחן

אם אין הערת בוחן

 100% אם התשובה נכונה

100% עבור מדידת המרחקים 
 ורישום בטבלה.

 12.5% לכל מרחק סביר.
מרחק m 0.0835 למשל, אינו 

סביר כי באמצעות הסרגל הנתון 
 לא ניתן למדוד חלקי מילימטר.

את מדד עשיריות של מילימטר, 
יקבל 10% בלבד לכל מדידה.

100% עבור חישוב נכון ורישום 
 בטבלה

להפחית 10% אם נרשמו יותר 
מ–4 ספרות עשרוניות

 BE 70% עבור תיאור נכון של
BM–ו

30% עבור סימון הזווית

100% עבור פיתוח נכון של 
 הקשר המתמטי

אם התשובה תואמת לסעיף א' 
יקבל מלא הניקוד

100

100

100

100

100
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10% עבור בחירה נכונה של 
צירים

10% עבור סימון הצירים 
ויחידות הצירים

20% עבור קנה מידה תקין

5% עבור ראשית הצירים

5% גודל סביר

50% עבור בניית הנקודות

5% עבור בחירה נכונה של 
צירים

10% עבור סימון הצירים 
ויחידות הצירים

5% עבור ראשית הצירים

5% עבור גודל סביר

10% עבור קנה מידה תקין

 50% עבור בניית הנקודות
)לפחות 5 נקודות(

15% לסרטוט הישר המתאים

הערה: אם בחר במשתנה שגוי 
והגרף מתאים לערך שבחר יזוכה 

במלוא הנקודות

30% עבור בחירת נקודות על 
הגרף )לא מהטבלה( 

30% עבור מרחק סביר בין 
הנקודות 

30% עבור חישוב השיפוע

10% עבור יחידות

100

100

100
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השראת השדה המגנטי כפונקציה של המרחק

הבחירה הנכונה היא ד'  3

הערכים בעמודה הרביעית מימין בטבלה  7

12

א.  8
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tan(θ) y = 0.0012x

r–3 (m–3)

 

שיפוע הגרף הינו 0.0012 )על–סמך עיבוד במחשב( ב.   4
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50% עבור מציאת ערך הטנגנס 
 המתאים.

40% עבור חישוב נכון של 
 ההשראה המגנטית

(Tesla) 10% עבור היחידות

10% לתשובה נכונה

 100% עבור הניתוח הנכון

 100% עבור הסבר נכון.

 100% עבור הסבר נכון

 40% עבור תשובה נכונה
60% עבור הסבר פיזיקלי נכון

10
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12 

13

נוסחה:  8

  
                                  

B TM =
× × ( )

( ) = ×
3 10 0 0012

0 18 3
6 17 10

5
6

–
–. )

.
.

בניסוי שביצענו ערכו של השדה המגנטי של המגנט מיוצג תוך   4
קישור עם השדה המגנטי הארצי. היות ועל הירח לא קיים שדה 

מגנטי אין אפשרות לבצע את הניסוי על פניו.

אם זווית הסטייה של מחט המצפן בכיוון אחד שונה מזווית   10
הסטייה בכיוון ההפוך, סימן שהנחת המצפן לא הייתה 

מדויקת. במקרה זה אין צורך בביצוע הניסוי מחדש — ניתן 
לתקן את הטעות על ידי חישוב הממוצע של ערכי שתי הזוויות.

הזרם המוזרם בלולאה הוא זרם ישר. זרם חילופין יוצר  א.   3
שדה מגנטי משתנה, שאינו יכול להציב את המחט בזווית 

קבועה, לכל היותר הוא יגרום לרעידות קלות ובגלל 
התמדת המחט היא תישאר במצב, בו הייתה ברגע סגירת 

המעגל החשמלי.

מטרת ההוספה של ליפופים היא הגברת השדה המגנטי.  ב.   4
אם מגמת הליפופים הנוספים תהיה במגמה הפוכה, יגרום 

הדבר להקטנת השדה המגנטי.

המחט המגנטית בניסוי זה אינה יכולה לסטות ב–90° . ג.   3 
כדי שהמחט המגנטית תסטה ב–90° השקול של הכוחות 

המגנטיים צריך להיות מכוון לאורך ציר הסליל. במציאות 
הניסויית הכוח המגנטי של כדור הארץ אינו זניח יחסית 

לכוח המגנטי של הסליל.  

)במרחק 18 ס"מ מהמגנט(
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14

 100% עבור תשובה נכונה

 100% עבור תשובה נכונה

100% עבור תשובה נכונה

מקור המתח של 1.5 וולט מאפשר ליצור מתח עצירה  א.   3
 לאלקטרונים הנפלטים מהפולט בשעה שהוא מואר 

על–ידי אור בעל אורך גל מסוים. מתח העצירה מייצג את 
האנרגיה הקינטית של האלקטרונים שנפלטו.

השיעורים של נקודת החיתוך של הגרף עם ציר התדירויות  ב.   3
הם: )0, תדירות מסוימת(. תדירות זאת היא תדירות 
הסף, כלומר, בתדירות האור קטנה ממנה לא ייפלטו 

אלקטרונים.

שיפוע הגרף הוא קבוע פלנק.  ג.   4

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


