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  הקדמה למורה

  

  תאור הפעילות •

בו התלמידים בודקים את תלות גודל , "חוק שני של ניוטון"פעילות זו מקבילה לניסוי המוכר בנושא 

את ) המאיץ(גופית במסה הכוללת של המערכת וגודלו של הכח השקול -התאוצה של מערכת דו

  .המערכת

  .תלמידים 3-4וא גודל הקבוצה המומלץ ה, קבוצות 7- ל 6בין הפעילות מתאימה ל

הכוללת חיישן  Pascoאו  MultiLogאו   V-scopאת הפעילות מומלץ לבצע במערכת ממוחשבת כגון 

  .מקום ותוכנה לעיבוד ממצאי המקום לתאוצה

כל קבוצה תבחן את אחד . גופיות-ל בשלוש מערכת דו"בפעילות זו התלמידים יבחנו את הקשרים הנ

  .ראו תיאור של כל המערכות בעמוד הבא .ל לאחת משלוש המערכות"מהקשרים הנ

  

 שלבי הפעילות •

ועל " הזמנה לחקר"בחלק זה התלמידים יעבדו בקבוצות של שלבי ה. עד ארבעה שיעורים: Iחלק 

בתום לשב זה מומלץ לבצע שיתוף בכיתה על התכנונים וכן להדגיש את השונה והדומה . תכנון הניסוי

  .בין המערכות

במהלך העבודה בקבוצות מומלץ שהמורה . ביצוע הניסוי ועיבוד הממצאים .עד שני שיעורים: IIחלק 

  .יעבור ביניהן וינחה אותן בעיבוד הממצאים הייחודי להן

י מצגת לכיתה והמורה יחדד ויסכם "התלמידים יציגו את עבודותיהם ע. עד שני שיעורים: IIIחלק 

  .נקודות מרכזיות בניסוי

 

 הדגשים מומלצים •

 .תכנון הניסוי ועיבוד הממצאים: ה שתיים ממיומנויות החקרפעילות זו מדגיש -

המערכת עם המישור המשופע . למרות שהמערכות שונות במבנה שלהן יש קשר ביניהן -

 .α=900ומערכת האטווד , α=0, מקשר בין המערכת עם המישור האופקי

י שינויים שונים בשלושת "אותה תלות של התאוצה בגודלו של הכח השקול נבדקת ע -

 .המערכות השונות

  .שני אופנים שונים לשינוי הכח השקול במערכת המישור המשופע -

  

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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 ΣΣΣΣF- ב aתלות 

  י"יבדק ע

 העברת משקולות בין הוו לקרונית

  

 :או, העברת משקולות בין הוו לקרונית

   αשינוי 

  �לוו  �העברת משקולות בין וו 

  

במסה  aתלות 

יבדק  הכוללת

  י"ע

   באותה המידה m2-ו m1שינוי    באותה המידה m2⋅sinα-ו m1שינוי   ) m2(שינוי מסת הקרונית 

  

  

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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  הזמנה לחקר

 ביצוע תצפית .1

 .שחררו את המערכת ממנוחה וצפו בה •

 הכדי לתאר את התופע) טבלה וכדומה, גרף, תרשים, מילולי( שונים אופני תיאור בשניהשתמשו 

 .בה צפיתם

  

  

 שאילת שאלות .2

לפחות התייחסו . התצפית שביצעתםומגוונות שמתעוררות בעקבות  רלוונטיותשאלות  5 לפחות נסחו

   .לתאוצת המערכתשתיים מהשאלות ב

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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  רגע לפני מימוש החקר

 המאיץ ומסת המערכתהכח , התאוצה .3

מסה וב ,הגופים מערכתגודל הכח המאיץ את ב תלויהתאוצת המערכת  לפי החוק השני של ניוטון

  .הגופיםשל  הכוללת

עקרונות בפיזיקה כדי לפתח ביטוי המתאר את התלות של גודל תאוצת בהשתמשו במושגים ו

 .למערכת שלכם בהתאם, שלהובמסה הכוללת  אותהבגודל הכח המאיץ  גופית- הדו המערכת

  מימוש החקר

 שאלת החקר וההשערה .4

ת תאוצאת התלות של גודל הבודקת נסחו שאלת חקר ו 3היעזרו בתשובתכם למשימה   .א

 .ממאפייני המערכת באחד המערכת

  .נסחו השערה מנומקת לשאלת החקר שניסחתם  .ב

 תכנון ניסוי לבדיקת ההשערה. א .5

החיישן ידגום את המקום של הגוף . ממוחשבת תבחיישן מקום של מערכ ומשתתש מדידות התאוצהלביצוע 

  .בעזרת התוכנה ניתן לבצע עיבוד של נתוני המקום לקבלת התאוצה של הגוף. ואת הדגימות הוא יעביר למחשב

. תארו בקצרה את מהלך הניסוי והסבירו כיצד באמצעותו ניתן לענות על שאלת החקר •

תנה התלוי והמשתנה הבלתי תלוי המש, הגורמים הקבועים/את הגורםגם בתיאורכם ציינו 

 .בנוסף התייחסו לגורמי שגיאה אפשריים וכיצד אתם מתכננים להתמודד איתם .בניסוי

 . ערכו רשימת ציוד שאיתה תבצעו את הניסוי •

 .בקשו את הציוד שברשימתכם מהלבורנט, קבלת אישור מהמורה לביצוע הניסוי שתכננתם לאחר

  ביצוע הניסוי. ב

 .י המורה"פי שאושר לכם עבצעו את הניסוי כ

  עיבוד הממצאים והסקת המסקנות .6

 ).נוסחה וכדומה, תרשים, גרף, י טבלה"ע( תוצאות המדידה את הציגו •

 . הסיקו מסקנות המתייחסות לקשר שבין תוצאות הניסוי ובין שאלת החקר שבחרתם •

 ?מהי לדעתכם הסיבה לחוסר ההתאמה, אם לא? נכונה ההאם השערתכם היית •

 ...םמה יקרה א .7

נמקו קביעתכם . שינויים שניתן לבצע במערכת הניסוי וקבעו מה יהיו תוצאות השינויים שניהציעו 

  .על סמך מסקנותיכם או התיאוריה

 שיתוף החקר

 דיווח ודיון .8

התייחסו בהצגתכם  .PPהפעילות בעזרת מצגת הציגו לפני תלמידי הכיתה את חלק זה של  •

על כל חברי הקבוצה לקחת חלק . הפעילות גם לקשיים איתם נאלצתם להתמודד במהלך

 .דקות 5-בהצגה שתמשך לא יותר מ

  .י המורה"הגישו דיווח בכתב על פי ההוראות שיוגשו לכם ע •

 .במערכת הניסוי ניתן להזניח חיכוך ואת מסת החוט

 !עבודה נעימה

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. 




