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 : השתתפו בפיתוח החומרים שבחוברת זו

אירינה , ףהניה וויל, יוכבד ברסטל, חנה ברגר, אסתר בגנו, שבע אלון-בת, אסנת אלדר

, קורינה פולינגר, אסתי מגן, סמדר לוי, ירון להבי, אלישבע כהן, עידית ירושלמי, ויסמן

 .זהורית קאפח

 

 . תודה למורים אשר ניסו את החומרים בכיתותיהם ושיתפו אותנו בתובנותיהם

 .תודה לכל מי שקרא והעיר הערותיו על הכתוב בחוברת זו
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  בפיזיקהלקראת מבנה שונה של בחינת הבגרות

 ח"ל תשנ"כום פעילויות שנהסי

 הקדמה

 יצירתלובמהלך הוראת הפיזיקה פיזיקאליים עקרונות הדגשת ייחס חשיבות לסילבוס החדש בפיזיקה מה

מובאת בסילבוס המלצה , כן-על.  של מקצוע הפיזיקה תמונה כוללתלכדי קשרי רוחב בין הפרקים השונים

 . בעקרונותהדנים ,סעיפיםה ועבודת המעבד בעיותה ,תרגיליםהלשלב מדי פעם בתוך 

ולכן יש לכלול בבחינות  להשתקף גם בשלבי ההערכה צריכההוראת העקרונות עוד נכתב בסילבוס ש

  ."עיפי עיקרון ישיריםס"ל שאלות הנוגעות

מבנה , לכן. מהווה סמן והגדרה אופרטיבית לרעיונות המובאים בסילבוס, מבנה נכון של בחינת הבגרות

 בהלימה עם הסילבוס החדש ועם הרעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה הבחינה צריך להיות

השיטה בה נאסף . למידת הפיזיקה ובחינת הבגרות הם שני צדדים של אותה מטבע, בהסתכלות זו. לעודד

 .מידע על התלמידים מגדירה בצורה ברורה מה המורים צריכים ללמד ומה התלמידים צריכים ללמוד

 

פעילויות , פותחו בשנים האחרונות במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן, ם אלהבמענה לצרכי

שלש פעילויות אלה מסווגות ב. לימודיות חדשות התואמות את הרעיונות המובאים בסילבוס החדש

 -" שגרות לארגון ידע", שאלות חדשות לבחינת הבגרות בפיזיקה-" קצת אחרות"שאלות : קטגוריות

 .  פעילויות חזרה לקראת בחינת הבגרות בפיזיקה–" לקראת מבחן"ו, ידע בפיזיקהפעילויות לארגון 

ח שקדו מורים וחוקרים מן המרכז הארצי של מורי הפיזיקה ומן המחלקה להוראת המדעים "בשנת תשס

היכרות של מורים והוספת פעילויות חדשות וכן על , שבמכון ויצמן על עידכון הפעילויות הקיימות

, לאסוף עבודות של תלמידיהם, המורים  הוזמנו לנסות את הפעילויות בכיתותיהם. הפעילויותלפיזיקה עם 

, דיווחיםעל מנת לתמוך במורים בביצוע הניתוח ובכתיבת ה. על ההתנסויות שלהם דווחלנתח אותם ול

בודות על ע" להסתכל"ת ובהם הצעות כיצד יופעילוה מרביתנכתבו והוצעו למורים טופסי דיווח מיוחדים ל

 .   עודכנו הפעילויות באופן שוטף, בהתאם למשוב שהתקבל מן המורים. התלמידים

במפגשים בקבוצות , בהשתלמויות מורים: בכמה ערוציםההיכרות של המורים  עם הפעילויות התבצעה 

באמצעות הדואר האלקטרוני " שיחות אישיות"ב, באתר של המרכז הארצי של מורי הפיזיקה, קטנות

משוב /לחלק מן הפעילויות נכתבו עבור התלמידים דפי הדרכה". תהודה"ובעיתון המורים והטלפון 

 ". פ"אל "- מיוחדים והם שולבו באתר התלמידים

 

וחשש של מורים רבים לחרוג מדרכי , ח"אף שביתת המורים בשנת הלימודים תשס-יש לציין שעל

 מורים נחשפו 50יותר מ , "רלהספיק את החומ"שלהם במרוץ " הבטוחות"ו" הרגילות"ההוראה 

יש מורים שעשו זאת רק פעם אחת ובאופן חלקי ויש מורים . לפעילויות השונות והפעילו אותן בכיתותיהם

 . שחזרו והפעילו את הפעילויות מספר פעמים במהלך השנה
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 : מציגים פעילויות בשלוש קטגוריותובחוברת זו אנ

 .גרות בפיזיקה  שאלות חדשות לבחינת הב-" קצת אחרות"שאלות  .א

 .פעילויות לארגון ידע בפיזיקה  -" שגרות לארגון ידע" .ב

 . פעילויות חזרה לקראת בחינת הבגרות בפיזיקה–" לקראת מבחן" .ג

 

 :מן הקטגוריות נתייחס לכל אחת ב

 . ח"או חידושים שנעשו בתשס/עידכונים ו .1

 . דוגמה לפעילות .2

 .דוגמה של פתרון לפעילות .3

 .כיתה עם הפעילות  על התנסות ב טופס דיווח  .4

 . דיווח של מורה על התנסות של תלמידיו עם הפעילות .5

 . ת דידקטיות לביצוע הפעילומלצותה .6
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  שאלות חדשות לבחינת הבגרות בפיזיקה -" קצת אחרות"שאלות 

 עידכונים וחידושים . 1

ות המכוונ") קצת אחרות"שאלות ( שאלות חדשות חיברנוז "ל תשס"בשנה - חיבור שאלות חדשות

בחלק משאלות אלה השינוי שהוספנו השתלב בתוך מבנה מוכר של  .להתאים לסילבוס החדש בפיזיקה

, למשל(ובחלק מן השאלות הוצע מבנה חדש ולא מוכר לתלמידים ) ראו דוגמה בהמשך(שאלות בגרות 

ת  לבחינ"קצת אחרות" שאלות  גם השנהחיברנו, כהמשך לפעילות זו). שאלה המבוססת על מאמר מדעי

ממצאים שעלו מניתוח תשובות כפועל יוצא מן המרבית השאלות הללו נכתבו כאשר , הבגרות בפיזיקה

 . ז"התלמידים לשאלון בחינת הבגרות תשס

 וכן שתלמידים מתקשים להפיק מידע מייצוג גרפי המוצג להם נמצא בניתוח בחינות הבגרות, כך למשל

תלמידים ומחייבת  המסתמכת על תשובות שמצאנו אצל החיברנו שאל, כן-על. לייצג ידע באמצעות גרפים

לנסח במילים את הדימיון ואת השוני שבין התופעות ,  של תופעהשוניםגרפיים אותם להשוות בין ייצוגים 

הבעיה מתוארת . שהמענה לה מתאים לאחד מן הייצוגיםבעיה  ולהציע ניסוח של ידי הגרפים-המיוצגות על

  :להלן

 .ג כתלות בזמן בשתי תנועות שונות" ק0.25 את מהירותו של כדור קטן שמסתו מתארים' וב' גרפים א

 

 

 

 'גרף ב 'גרף א
 

 .הסבר את תשובתך, ציין שלושה דברים הזהים בשתי התנועות. א

 .הסבר את תשובתך, ציין במה שונות שתי התנועות זו מזו. ב

הסבר את .  רונה מתאים לאחד משני הגרפיםחבר שאלה קצרה המחייבת שימוש בחוק השני של ניוטון ושפת. ג

 .תשובתך

 

 1בחינת הבגרותמ הבנוייה על בסיס תוצאות הניתוח של שאלה" קצת אחרת"שאלה צירוף אנחנו מניחים ש

בכיתותיהם עורר את המוטיבציה של המורים לנסות עשוי ל, ומכוונת להתמודד עם הקשיים שעלו בניתוח

 . שאלה כזאת

 

                                                 
 http://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=2624&CategoryID=1269&Page=1: דוגמאות נוספות ראו ב 1
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על מנת לאפשר  -"תהודה"ובאמצעות עיתון המורים  ת אתרי המורים והתלמידים באמצעו השאלותהפצת

קובצו השנה תחת קישור אחד בתפריט הראשי הן  "קצת אחרות"ההשאלות ישות מיידית של המורים אל נג

 . asp?CategoryID.Index/.237.118.9062://ttph=1276 :  שכתובתו"בגרות"כתת מדור של מדור ה

ח הניתוח שפורסם "השאלות שחוברו בהמשך לתוצאות ניתוח שאלות מבחינת הבגרות הובאו גם כחלק מדו

 . oryIDasp?Categ.Index/.237.118.9062://http=1269:  בכתובתאף הוא באתר

 

אנחנו שוקדים בימים אלה על מאמר שיפורסם בעיתון , מנת לחשוף את השאלות לקהל רחב של מורים-על

" קצת אחרות"במאמר זה אנו מביאים את הרציונל העומד בבסיס חיבור השאלות ה". תהודה"המורים 

 בעיתון המורים ומציגים שתי שאלות המבוססות על מאמר מדעי מאת צבי גלר שפורסם לפני שנים

 טקסטחקר ושאלת ,  ניסוישאלת חקר: כל אחת מן השאלות מייצגת סוג אפשרי של שאלות. 2"תהודה"

אנחנו מציגים ניתוח של השאלות מן הפרספקטיבה של מטרות ההוראה שהן בודקות , בהמשך. מדעי

יבוד מאמרים לשלוח רשמים והצעות משלהם על ע, ומזמינים את המורים להפעיל את השאלות בכיתות

 . מדעיים לשאלות

 

פורסמו באתר " קצת אחרות" מרבית השאלות - קבלת משוב מן התלמידים באמצעות אתר התלמידים

להלן מובאות השאלות בטופס . בליווי טופס משוב שהתלמידים התבקשו למלא ולהחזיר" פ"אל"התלמידים 

 :)התשובה בבחירה בין ארבע אפשרויות (המשוב

 

 )קשה ביותר, קשה, קלה, קלה ביותר (?האם השאלה קשה

 )מאד מעניינת, מעניינת, מעניינת במידת מה, לא מעניינת (?האם השאלה מעניינת

 )חשוב ביותר, די חשוב, חשוב, לא חשוב (?האם חשוב לכלול שאלות כאלה בבחינות הבגרות

 

 בנה שלהם נראה מוכרשהמיש לציין שמרבית המשובים התייחסו לשאלות . תלמידים שלחו לנו משובים 24

שאלות (רק שני משובים התייחסו לשאלות המציגות מבנה חדש ולא מוכר לתלמידים . לתלמידים

 :חלק מן הממצאים מובאים להלן).  המתבססות על מאמר מדעי

                                                 
 13-23, ) 2 (18תהודה ). 1997(גלר צבי , " והשימוש בו למדידת שדות מגנטייםHallאפקט " 2
 

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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שאלה קשה/קלה

קשה

42%

קל

58%

 

שאלה מעניינת/לא מעניינת

מעניין 

83%

לא מעניין

17%

 

חשוב/לא חשוב לכלול בבחינות הבגרות

חשוב לכלול 

נות הבגרות בבחי

67%

לא חשוב לכלול 

נות הבגרות בבחי

33%

 

 

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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ות  ושחשוב לכלול שאל,הן מעניינות,  טענו שהשאלות אינן קשות המשיביםמרביתמן הממצאים הללו עולה ש

 שהוסיפו הערה )ומצאנו תגובות כאלה גם בקרב מורים(מידים היו תל, יחד עם זאת. כאלה בבחינות הבגרות

 ".צריך להוסיף נתונים ואז להפוך אותה לשאלה חישובית, זו שאלה רק של הסברים": בנוסח

ודעים לקושי שיש תלמידים שאינם מ, ז"לאור תוצאות הניתוח של בחינת הבגרות תשס,  מלמדיםממצאים אלה

חלקם אפילו חושבים שניסוח מילולי אינו שייך למיומנויות הנדרשות . שלהם לנסח הסברים או לתאר תופעות

ושל , חשיפת התלמידים לשאלות המכילות סעיפי הסברמכאן עולה החשיבות הרבה של . מלומדי הפיזיקה

 המשיבים טוענים ששאלות אלה העובדה שמרבית. הקדשת זמן לשיפור המיומנויות הכרוכות במתן הסברים

מעניינות ושחשוב לכלול שאלות כאלה בבחינת הבגרות עשוייה להבטיח הטמעה קלה של שאלות כאלה 

מספר המשיבים אינו גדול ואינו מהווה מדגם מייצג של אוכלוסיית לומדי , יחד עם זאת .בשעורים ובבחינות

 .  ויש להגדילוהפיזיקה

מן הניסיון בהטמעת  -  ממצאיםלסכם תשובות ולנתח, "קצת אחרות"ם שאלות  בכיתותיהלהפעילמורים עידוד 

ומקבל כלים כיצד , אנו יודעים שכאשר המורה מודע לערך הפדגוגי של החידוש המוצע, חידושים בהוראה

הניסיון גם מלמד שמורים אשר ניתחו את עבודות . חידושה פיקים ערך רב יותר מןתלמידים מ, להפעילו בכיתה

 החידושים של םהצביעו על חשיבות, דיהם וכתבו סיכומים רפלקטיביים על תוצאות הניתוח שלהםתלמי

 . שיך ולהטמיע אותובהתמודדות עם קשיי למידה של תלמידים והיו נכונים להמ

 מלוות ,אלהחלק משאלות הצגנו , באתרי המורים והתלמידים" קצת אחרות"במקביל לפרסום שאלות , לכן

מורים אלה התבקשו לתת . מורים) פיזית או באופן מקוון(במסגרות בהן פגשנו  ,ןבסיסברציונל העומד ב

ולסכם ) בעזרת טופס ניתוח שהצענו להם(לאסוף את התשובות ולנתח אותן , לתלמידיהם לפחות שאלה אחת

 .)תוצאות הניתוחעל על התהליך ומשוב כולל (את ממצאי הניתוח 

 :היו" צת אחרותק" בהן נחשפו מורים לשאלות מסגרותה

  בשלומימדריכי פיזיקההשתלמות של  •

  . במרכז הארצי של מורי הפיזיקהמהאשר התקיי" מורים חונכים "השתלמות •

  ).ירושלים(מחוזית של מורי פיזיקה השתלמות  •

 ח"קיץ תשס, "קרינה וחומר"ד בנושא "השתלמות נחמ •

 . עם מוריםמפגשים אישיים •

 .טרוני והטלפוןמפגשים מקוונים באמצעות הדואר האלק •

 כאשר מורים הגיעו עם תלמידיהם לימים מרוכזים לביצוע ניסויי מעבדה התקיימו בעיקראישיים המפגשים ה

המעשירות את ההתנסות " קצת אחרות" למורים שאלות צענוה, במפגשים אלה". ד"נחמ"במסגרת פרוייקט 

מאמר מדעי העוסק בסלילי הלמהולץ השאלות המבוססות על ניתוח , למשל(הלימודית של התלמידים במעבדה 

כהמשך לניסוי המעבדה למדידת המטען הסגולי של אלקטרון שבו משתמשים במערך של סלילי הוצעו 

  ).הלמהולץ המתואר במאמר

חידושים בכיתותיהם  ייחדנו למורים אשר מתמידים בשנים האחרונות לבדוק מקווניםאת המפגשים ה

 .ם ויש לנו קשר רצוף איתהמוצעים להם

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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A 

B 

  כדורים מתנגשים–איכותי של אירוע ניתוח : "קצת אחרת"שאלה דוגמא ל. 2

  .B ו A קטנים מאדלפניך תאור של משחק כדורים הכולל שני כדורים 

 .2m היא B ומסתו של כדור m היא Aמסתו של כדור 

 .Lהכדורים תלויים על וו בעזרת שני חוטים שאורכו של כל אחד מהם שווה ל 

הוא מתנגש לאחר זמן , ועוזבים אותו) ראה תרשים(,  מעלות מן האנך90 בזוית של Aאת הכדור כאשר מסיטים 

 .נדבק אליו ושניהם נעים יחד נגד מגמת השעון, Bמה עם  הכדור 

 

 

 

 

 :נמק את תשובתך ליד כל היגד. לא נכון ליד כל אחד מן ההיגדים הבאים/סמן נכון

. לא נכון/נכון . Aנשמר התנע של כדור בזמן ההתנגשות בין שני הכדורים לא .  א

 ____________________________________________נימוק

. לא נכון/נכון. Aכוח הכובד אינו מבצע עבודה על כדור , B עד להתנגשותו עם כדור Aבזמן התנועה של כדור . ב

 ____________________________________נימוק 

 שווה לעבודת כוח Aעבודת כוח הכובד על הכדור , B להתנגשותו עם כדור  עדAבזמן התנועה של כדור . ג

 ____________________נימוק . לא נכון/נכון. Aהמתיחות על הכדור 

. B עד להתנגשותו עם כדור A נשארת קבועה בזמן התנועה של כדור Aהמתיחות בחוט הקשור לכדור . ד

 ____________________________________נימוק . לא נכון/נכון

נימוק . לא נכון/נכון. A שווה המתיחות בחוט למשקלו של כדור B עם כדור Aרגע לפני ההתנגשות של כדור . ה

__________________________________________ 

לא /נכון. B על כדור A מן הכוח שמפעיל כדור 2 גדול פי A על כדור Bהכוח שמפעיל כדור , בזמן ההתנגשות. ו

 ___________________________________נימוק . ןנכו

הכדורים ינועו ,  מגיעים לגובה המירבי שלהם לאחר ההתנגשותB ו Aכאשר שני הכדורים , אם החבל נקרע. ז

נימוק . לא נכון/נכון. תנועה חופשית במהירות תחילית 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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A 

B 

  כדורים מתנגשים–איכותי של אירוע ניתוח ": קצת אחרת"לשאלה  פתרון .3

  .B ו A קטנים מאדלפניך תאור של משחק כדורים הכולל שני כדורים 

 .2m היא B ומסתו של כדור m היא Aמסתו של כדור 

 .Lהכדורים תלויים על וו בעזרת שני חוטים שאורכו של כל אחד מהם שווה ל 

הוא מתנגש לאחר זמן , ועוזבים אותו) ראה תרשים(,  מעלות מן האנך90 בזוית של Aור כאשר מסיטים את הכד

 .נדבק אליו ושניהם נעים יחד נגד מגמת השעון, Bמה עם  הכדור 

 

 

 

 

 :נמק את תשובתך ליד כל היגד. לא נכון ליד כל אחד מן ההיגדים הבאים/סמן נכון

בזמן ההתנגשות פועל :  נימוק.לא נכון/נכון . Aנע של כדור בזמן ההתנגשות בין שני הכדורים לא נשמר הת. א

 .A הגורם לשינוי התנע של כדור B כוח חיצוני על ידי כדור Aעל כדור 

. לא נכון/נכון. Aכוח הכובד אינו מבצע עבודה על כדור , B עד להתנגשותו עם כדור Aבזמן התנועה של כדור . ב

אך המסלול , אמנם כוח הכובד הוא כוח משמר. ל התנועהכוח הכובד מבצע עבודה בקטע זה ש: נימוק

 . אינו מסלול סגורB בתנועתו עד להתנגשותו עם כדור Aשל כדור 

 שווה לעבודת כוח Aעבודת כוח הכובד על הכדור , B עד להתנגשותו עם כדור Aבזמן התנועה של כדור .  ג

מתיחות שווה לאפס שכן המתיחות מאונכת העבודה של כוח ה: נימוק. לא נכון/נכון. Aהמתיחות על הכדור 

 .עבודת כוח הכובד אינה שווה לאפס כפי שמתואר בסעיף קודם. לכיוון התנועה

. B עד להתנגשותו עם כדור A נשארת קבועה בזמן התנועה של כדור Aהמתיחות בחוט הקשור לכדור . ד

א קבועה והרכיב של כוח הכובד שכן הכדור נע בתאוצה ל,  המתיחות איננה קבועה:נימוק. לא נכון/נכון

 .המכוון למרכז משתנה במשך התנועה

נימוק . לא נכון/נכון. A שווה המתיחות בחוט למשקלו של כדור B עם כדור Aרגע לפני ההתנגשות של כדור . ה

יש לו תאוצה המכוונת למרכז התנועה ויש לו מהירות ,  בתנועה מעגליתAרגע לפני ההתנגשות נע כדור 

 .לכן לפי החוק השני של ניוטון לא שווה המתיחות למשקלו של הכדור. ה לאפסשאינה שוו

לא /נכון. B על כדור A מן הכוח שמפעיל כדור 2 גדול פי A על כדור Bהכוח שמפעיל כדור , בזמן ההתנגשות. ו

  בלי תלות בגודלB על כדור Aעל פי החוק השלישי של ניוטון שווה הכוח שמפעיל כדור : נימוק. ןנכו
 .המסות שלהם

 

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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הכדורים ינועו ,  מגיעים לגובה המירבי שלהם לאחר ההתנגשותB ו Aכאשר שני הכדורים , אם החבל נקרע. ז

נתון שהחבל נקרע כאשר מהירות הכדורים : נימוק. לא נכון/נכון. תנועה חופשית במהירות תחילית אפס

רים בתנועה חופשית במהירות תחילית הכוח היחיד שיפעל על הכדורים יהיה משקלם לכן ינועו הכדו. אפס

 .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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 "קצת אחרות"שאלות טופס דיווח למורה השואל בכיתתו הצעה ל. 4
 

 

 )ציין את כותרת השאלה בלבד(ה השאלה שנשאל

 הבכית

 מספר התלמידים בכיתה 

  )לפני הוראת נושא מסוים, כגון(? באיזה מקום ברצף ההוראה

 ) שאלה לדיון, חןבו, שעורי בית, כגון(מסגרת ההפעלה 

 ) של עבודה אישית ודיוןשילוב , עבודה בקבוצות, עבודה אישית, כגון(תאור ההפעלה 

 

 קצת ממצאים

  ?אילו סעיפים,  אם כן     ? האם היו סעיפים שעוררו קושי לענות עליהם

  ? עתך סיבת הקושימהי לד

 ? אילו סעיפים, אם כן    ? תלמידים להם הפתיעו אותךהאם היו סעיפים שתשובות ה

  .יע אותך בתשובות אלהתאר מה הפת

 .ת התלמידים על השאלהציין כמה מתגובו

 

 לאחר הפעילות

  .  תאר אותה בקצרה,אם ביצעת פעילות המשך כלשהיא

 

בניסוח (? מה היית משנה) בעתיד הקרוב או הרחוק(במידה והנך מתכוון לשאול שאלה זו בכיתה נוספת 

 ) באופי ההפעלה, השאלה

 

 

 

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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 "קצת אחרת" שאלה ההתנסות של תלמידיה עם על לדיווח של מורהדוגמה . 5

 
 

 השאלה שנשאלה 

   כדורים מתנגשים–   ניתוח אירוע בדגש איכותי 
  

 'יא  בכיתה

 15   מספר התלמידים בכיתה

 

 ותנע לפני מבחן בנושאים אנרגיה  ? הבאיזה מקום ברצף ההורא

 

 בוחן  מסגרת ההפעלה

 

  דיון כיתתי–לאחר ההגשה , חצי שעה- כעבודה עצמית  תאור ההפעלה

 

 קצת ממצאים

 

 'ה', ד', א?  אילו סעיפים, אם כן   !כן   ?האם היו סעיפים שעוררו קושי לענות עליהם

 
 ? מהי לדעתך סיבת הקושי

התעלמות מן , )התרכזות במושג מסוים תוך התעלמות מהמתרחש בשאלה(חוסר ראיה מערכתית   
 ) תנועה מעגלית, אנרגיה, תנע(קושי בהפרדת המושגים ותהליכים  ,  חוק שימור תנעההגבלות של

 

 'ג+ ' ב ?אילו סעיפים, אם כן      .כן    ?האם היו סעיפים שתשובות התלמידים להם הפתיעו אותך
 

 וקטור-התייחסות לעבודה כ           תאר מה הפתיע אותך בתשובות אלה

 
 .       על השאלהציין כמה מתגובות התלמידים

 " כיוון שהיא מאוזנת עם מתיחות החוט0-אך היא שווה ל, כוח הכובד עושה עבודה" 
 "גודל העבודות שווה אבל הם מנוגדות בכיוון" 
 

 לאחר הפעילות
 

 אם ביצעת פעילות המשך כלשהיא  תאר אותה בקצרה 

 טרם הספקתי
  ? מה היית משנה) הקרוב או הרחוקבעתיד (במידה והנך מתכוון לשאול שאלה זו בכיתה נוספת 

  אתן לתלמידים לדון בקבוצות אחרי שלב של עבודה עצמית ולפני דיון כיתתי

מאד בהוראת הפיזיקה ":  מסכמת ואומרת עבודת כיתהאותה השאלה כמורה אחרת ששאלה : הערה

אים ואת התנ, ולהסביר אותם מילולית, חשוב לחדד את השימוש בחוקי הפיזיקה בצורה נכונה

והתרגול של שאלות מסוג כזה הוא חשוב מאד , רוב השאלות הן שאלות חישוביות בדרך כלל.לקיומם

 ".לדעתי
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 "קצת אחרות" לפעילויות הקשורות לשאלות  דידקטיותמלצותה. 6

 : מתייחסות לשלושה היבטיםההמלצות

 שימוש בשאלות המוצעות באתר המורים •

 חיבור שאלות חדשות •

 ומורים על הפעילותרפלקציה של תלמידים  •

 

, בתפריט הראשי, של המרכז הארצי של מורי הפיזיקהבאתר  - שימוש בשאלות המוצעות באתר המורים

מופיעות השאלות כשהן  asp?CategoryID.Index/.237.118.9062://http=1276, "בגרות"במדור 

,  כיוון שמרבית השאלות אינטגרטיביות.חשמל וקרינה וחומר, מכניקה: ות לפי שלושת הפרקיםממוינ

האופי הבינתחומי של השאלות : אולם בכך אין די. בשלבי הסיכום של פרקים, מומלץ להשתמש בהן

 בין תחומי הידע הנלמדים באופן מסורתי במנותק זה )ת(מעודד הוראה לא שגרתית שבה המורה מקשר

חלק מן השאלות מתאים גם כהעשרה של ". קצת אחרת" במובן זה מהוות השאלות מניע להוראה  .מזה

דיון בקבוצות קטנות , )למשל כשעורי בית(רצוי להפעיל את התלמידים בעבודה יחידנית . ניסויי מעבדה

 . את השגיאות והסיבות להן, ודיון כיתתי שיסכם את התשובות, תעל תשובותיהם האישיו

, )כדי להבטיח את השתתפות כל התלמידים, למשל(בבוחן " קצת אחרות"המעדיפים לתת שאלות למורים 

 ).ידי כל תלמיד-ידי הגשת תיקון רפלקטיבי אישי על-על(מומלץ לתת הזדמנות לשיפור הציון 

בהסתמך על מבנה השאלות המובאות , מומלץ מאד שהמורה יחבר שאלות חדשות - חיבור שאלות חדשות

כולל (ונות לשאלות חדשות ניתן לשאוב מניסוחים נכונים ושגויים של תלמידים בזמן השעור רעי. באתר

, מאוחר יותר,  לתעד התבטאויות מעניינות של תלמידים אשר יהוו,מומלץ בתום כל שעור, כן-על. )מעבדה

 הללו המורה יכול לרכז את כל השאלות. ניתן גם להציע  לתלמידים לחבר שאלות .בסיס לשאלות חדשות

הניסיון מלמד שתלמידים ששים מאד להתמודד עם . ולהנפיק דף עבודה המבוסס כולו על שאלות אלה

 .ידי חבריהם-שאלות שחוברו על

מה למדו לכתוב לסיום הפעילות בכיתה מומלץ לבקש מן התלמידים  - מורים ושל תלמידיםרפלקציה של 

חשוב . עתם השגיאות ומה עדיין לא ברור להםממה נובעות לד, מה היו השגיאות שלהם, במהלך הפעילות

תלמידים מניחים ששאלות , כפי שראינו לעיל. לעשות זאת בשאלות הדורשות מן התלמידים ניסוח מילולי

אצל הרפלקציה האישית ובכתב של כל תלמיד עשוייה לחדד . בפיזיקה צריכות להיות כמותיות בלבד

לדיון כיתתי על הרפלקציות של התלמידים יש . ואת החשיבות של שאלות כאלה להבנה  שלהתלמיד 

 והרבה כפי שאולי נדמה לו" פעוט"שמה שהוא למד מתוך הפעילות איננו , חשיבות בהראותו לכל תלמיד

 .למדו בעצם אותו דברמחבריו 

רפלקציה זאת רצוי שתיכתב בהמשך לניתוח . כפי שצויין לעיל, הרפלקציה של המורים אף היא חשובה

 . בעזרת טופס הניתוח שהובא לעילמידיםעבודות התל

 

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. 



 16

 פעילויות לארגון ידע בפיזיקה -" שגרות לארגון ידע"

  עידכונים וחידושים. 1

,  לדוגמה.סיון מלמד שתלמידים מתקשים לקשור בין היבטים שונים שנלמדים בשעורי הפיזיקהיהנ

ן השעור שניתן בכיתה באותו תלמידים מתקשים להבין כיצד קשורה הפעילות במעבדה בנושא מסויים לבי

תלמידים מתקשים להתייחס אל התנועה המעגלית כמקרה פרטי של החוק השני של ניוטון ואחרים , נושא

 .אינם יודעים לקשר בין הטענה שהתנע של מערכת גופים נשמר לבין הסיבות לשימור זה

 פעילויות מספר ,םיחד עם קבוצת מורים מנוסי,  פותחו במחלקה להוראת המדעיםה למצב זהכמענ

 . "שגרות לארגון ידע"לארגן את הידע שהם רוכשים בשעורי הפיזיקה המדריכות את התלמידים 

לקשר בין מרכיבים שונים של הידע באמצעות דפי עבודה מתאימים  את התלמידים ות מנחהפעילויות

ר בין הניסוי מדריכה את התלמידים לקש" ?אז מה עשינו"השיגרה , למשל. הנלמד בשעורי הפיזיקה

מדריכה את " נוסחה ומשמעותה"השיגרה , שביצעו במעבדה לבין הרקע התיאורטי העומד בבסיס הניסוי

המקרים ו תנאי הקיום שלה, ם המרכיבים אותההתלמידים לקשר בין הנוסחה לבין הגדלים הפיזיקאליי

 בין הבעיות שהם מדריכה את התלמידים לקשר" בעיות הן לא רק נוסחאות"המיוחדים שלה והשיגרה 

 . פותרים לבין העקרונות הפיזיקאליים העומדים בבסיס הבעיה

דיון , עבודה קבוצתית, עבודה יחידנית:  שלביםכל אחת מן השגרות אינה תלויית תוכן ומופעלת בחמישה

בעבודה היחידנית התלמיד מודרך לבטא באופן מפורש את הידע .  אישיתשעורי בית ורפלקציה, כיתתי

מתקנים או , מעריכים את עבודתם האישית, בעבודה הקבוצתית התלמידים בקבוצות קטנות. לוהנתון ש

מועלים הסיכומים של , בהנחיית המורה, בדיון הכיתתי. מוסיפים רעיונות ומגיעים לסיכום משותף

 ,שעורי הבית מיועדים ליישום הידע הנלמד בשלבים הקודמים. הקבוצות והכיתה מגיעה לסיכום משותף

 .כל תלמיד מסכם בכתב מה למד בארבעת השלבים הקודמים ומה עדיין לא ברור לו, רפלקציהוב

השיגרה המתאימה מאפשרים למורה לבחור את  ,המבנה המשותף שלהןאי תלות השגרות בתוכן ספציפי ו

 .לו ביותר ברצף ההוראה של נושא כלשהוא

 

הקדישו זמן מורים אשר מראה ש, הלימודהניסיון שהצטבר עד כה בהפעלת השגרות לארגון ידע בכיתות 

 שגיאות או קשיים איתרו)  על עצמןזרו שגיאות שחעקבו אחרי, למשל( עבודות תלמידיהם  שלהלבחינ

חוזרת של תלמידים האומרת טענה מורים זיהו , למשל(של תלמידים שבכלל לא היו מודעים אליהם 

מורים אחרים  זיהו . ועלים על הגוף קבועשהחוק השני של ניוטון מתקיים רק כאשר שקול הכוחות הפ

ממצאים אלה סייעו למורים . )זהותכלשהיא נוסחה של תלמידים להראות שהיחידות משני אגפי קושי 

 . ם להתמודד עם הקשייםהלמקד את ההוראה שלהם ולעזור לתלמידי

ות הועילה הסיקו עד כמה הפעיל, מורים אשר בחנו את מה שכתבו תלמידיהם בדף הרפלקציה האישית

 .לתלמידיהם ועד כמה כל אחד משלבי הפעילות קידם את הלמידה שלהם

 . וינתח אותועבודות התלמידיםב כל שהוא היבטהמורה יבחר  ,שיגרהבהפעלת ההמלצתנו היא ש, לפיכך
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שקדנו על הגדלת מספר המורים המפעילים שגרות , במקביל לעידכון שוטף של השגרות הקיימות, השנה

. ע בכיתותיהם ועל עידכון המורים שכבר התנסו בהפעלת השגרות בשינויים ובחידושיםלארגון יד

 :עודכנו בפעילויות הקשורות לשגרות לארגון ידע היו/המסגרות שבהן נחשפו

 . אשר התקיימה במרכז הארצי של מורי הפיזיקה" מורים חונכים"השתלמות  •

 ). צפון(השתלמות מחוזית של מורי פיזיקה  •

 ח"קיץ תשס, "קרינה וחומר"ד בנושא "מהשתלמות נח •

 .ד במכון דוידסון"מורים אשר הגיעו עם תלמידיהם לפעילויות נחמ •

 .עם מורים) פיזיים ומקוונים(מפגשים אישיים  •
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 "בעיות הן לא רק נוסחאות" -דוגמה לשיגרה לארגון ידע . 2

 הפיזיקאליים העומדים בבסיס מטרת שיגרה זו היא להדריך את התלמידים לקשר בין בעיה לבין העקרונות

לתאר , ך לחלק את הבעיה לאירועיםהתלמיד מודר, עוד לפני פתרון הבעיה,  באמצעות השיגרה.הבעיה

להציג את העקרונות הפיזיקאליים העומדים בבסיס האירוע ולהצדיק את ,  באופן מילולי כל אירוע

יר מדוע בחר בנוסחאות בהן השתמש התלמיד מתבקש להסב,  לאחר פתרון הבעיה.השימוש בעקרונות אלה

אחד העקרונות , שבה) ולפתור אותה(מתבקש התלמיד לחבר שאלה חדשה , כמו כן. בעת פתרון הבעיה

 . מוחלף בעיקרון אחר

 . סמך התנסויות של מורים בהפעלת גירסאות קודמות של השיגרה-נכתבה על, בעמוד הבאהגירסה המוצגת 
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 בעיות הן לא רק נוסחאות

 

 :נתונה הבעיה הבאה

 

 

 

  לפני פתרון הבעיה-חלק ראשון
 עבודה אישית. א

תן . 'הכוחות הפועלים על הגופים וכו, חלק את הבעיה לאירועים  הנבדלים זה מזה באופי התנועה של הגופים. 1

בלה הצג את תשובותיך בט. שם לכל אירוע וציין מהי נקודת ההתחלה של האירוע ומהי נקודת הסיום של האירוע

 ): הוסף שורות, אם יש צורך:  (הבאה

 סיום האירוע תחילת האירוע שם האירוע 

 א
 

  

 ב
 

  

 ג
 

  

 

הצדק . 'וכו, אנרגיה, לתנועה, התייחס לכוחות. תוך שימוש במושגים בפיזיקה, תאר כל אירוע במשפטים קצרים. 2

 ). 'שימור תנע וכו, וק השני של ניוטוןהח, לדוגמה(ידי שימוש בעקרונות פיזיקאליים -כל טענה שאתה כותב על

  :'אירוע א

 

  :'אירוע ב

 

  :'אירוע ג

 

סכם בטבלה הבאה את העקרונות הפיזיקאליים בהם השתמשת כדי לתאר כל אחד מן האירועים ואת . 3

השתמשתי בחוק שימור התנע כיוון ששקול הכוחות החיצוניים על מערכת , לדוגמה(בהם הסיבות לשימוש 

 .נסח את העקרון). וה לאפסהגופים שו
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העקרונות הפיזיקאליים בהם  
 השתמשתי לתיאור האירוע

 הסיבה לשימוש בעקרונות אלה
 ניסוח העקרונות

 א
 

  

 ב
 

  

 ג
 
   

 

 עבודה קבוצתית על אותן משימות. ב

 
 דיון כיתתי בהנחיית המורה על תוצאות העבודה הקבוצתית. ג

 

  פתרון הבעיה-חלק שני
 

 )שעורי בית ( אחרי פתרון הבעיה-חלק שלישי
 עבודה אישית

מצא בטבלה הקודמת את הסיבות . בטבלה שלפניך כתוב את כל הנוסחאות בהן השתמשת לפתרון הבעיה. 4

 .שמצדיקות את השימוש בכל אחת מן הנוסחאות וכתוב אותן בטבלה

 הסיבה המצדיקה את השימוש בנוסחה הנוסחה שבה השתמשתי בפתרון הבעיה

  

  

  

 

 ידי החלפת אחד העקרונות הפיזיקאליים בעקרון פיזיקאלי אחר-שנה את הבעיה שפתרת על. 5

  ?מדוע? אילו עקרונות החלפת זה בזה. א5

 .תאר במחברתך את הבעיה החדשה. ב5

 .פתור במחברתך את הבעיה החדשה. ג5

  משוב

 ?מהו הדבר החשוב ביותר שלמדת בפעילות זו. א

 ?קבוצתי להבנתך את הבעיהבמה הועיל הדיון ה. ב

 ?במה הועיל הדיון הכיתתי להבנתך את הבעיה. ג

 ?מה עדיין לא ברור לך. ד
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 בנושא מתקף ותנע – "בעיות הן לא רק נוסחאות"דוגמת פתרון לעבודה היחידנית של שיגרת . 3

 

 ננעץ בבול עץ , מטר לשניה180 גרם הנע אופקית במהירות השווה ל 18 שמסתו קליע :נתונה הבעיה הבאה

,  לאחר ההתנגשות. מטרים2.8ג ואורכו של החוט שווה ל " ק3.6 מסת בול העץ שווה ל .התלוי על חור אנכי

 חשב את ההעתק האופקי המכסימאלי של הבול .עד לעצירה רגעית, הבול והקליע נעים לאורך קשת מעגלית

 .והקליע

 

  לפני פתרון הבעיה-חלק ראשון
 עבודה אישית. א

 
תן . 'הכוחות הפועלים על הגופים וכו, לק את הבעיה לאירועים  הנבדלים זה מזה באופי התנועה של הגופיםח. 1

הצג את תשובותיך בטבלה . שם לכל אירוע וציין מהי נקודת ההתחלה של האירוע ומהי נקודת הסיום של האירוע

 ): הוסף שורות, אם יש צורך:  (הבאה

 ירועסיום הא תחילת האירוע שם האירוע 

    התנגשותהתנגשותהתנגשותהתנגשות א
 
 

 והם הקליע נעצר יחסית לבול העץ הקליע פוגע בבול העץ
 כגוף אחדמתחילים לנוע 

    תנועת מטוטלתתנועת מטוטלתתנועת מטוטלתתנועת מטוטלת ב
 
 

הקליע נעצר יחסית לבול העץ והם 
 כגוף אחדמתחילים לנוע 

 הקליע ובול העץ נעצרים רגעית

 
הצדק . 'וכו, אנרגיה, לתנועה, כוחותהתייחס ל. תוך שימוש במושגים בפיזיקה, תאר כל אירוע במשפטים קצרים. 2

 ). 'שימור תנע וכו, החוק השני של ניוטון, לדוגמה(ידי שימוש בעקרונות פיזיקאליים -כל טענה שאתה כותב על

  ....התנגשותהתנגשותהתנגשותהתנגשות :'אירוע א

שמר נ,  כיוון שבציר האופקי לא פועלים כוחות חיצוניים על המערכת.המערכת עליה אנו מדברים מורכבת מבול העץ והקליע

 שווה לתנע הכולל )רגע לפני פגיעת הקליע בבול העץ( לכן התנע ההתחלתי של הקליע בתחילת האירוע .התנע האופקי שלה

 ).עצירה רגעית של בול העץ והקליע(של הקליע ובול העץ בסיום האירוע 

    תנועת מטוטלתתנועת מטוטלתתנועת מטוטלתתנועת מטוטלת: 'אירוע ב

כוח הכובד והמתיחות : עלים על מערכת הגופים הםהכוחות החיצוניים הפו. תנועת בול העץ והקליע הינה תנועת מטוטלת

 מכאן . כוח הכובד הינו כוח משמר וכוח המתיחות מאונך בכל רגע לכיוון תנועת המטוטלת ולכן עבודתו שווה לאפס.בחוט

סכום האנרגיה הקינטית , במילים אחרות. שאנחנו יכולים להשתמש באירוע זה בעיקרון של שימור האנרגיה המכנית 

ציאלית כובדית של המערכת בול עץ וקליע בתחילת האירוע שווה לסכום האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית כובדית והפוטנ

 .שלה בסיום האירוע
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סכם בטבלה הבאה את העקרונות הפיזיקאליים בהם השתמשת כדי לתאר כל אחד מן האירועים ואת . 3

ון ששקול הכוחות החיצוניים על מערכת השתמשתי בחוק שימור התנע כיו, לדוגמה(בהם הסיבות לשימוש 

 .נסח את העקרון). הגופים שווה לאפס

 
העקרונות הפיזיקאליים בהם 

 השתמשתי לתיאור האירוע
 ניסוח העקרונות הסיבה לשימוש בעקרונות אלה

 )בציר האופקי (שימור תנע א

 
 

בכיוון (לא פועל כוח חיצוני 

 על מערכת הגופים) האופקי

חיצוניים באשר שקול הכוחות ה

הפועלים על מערכת גופים שווה 

התנע של מערכת הגופים , לאפס

 נשמר

 שימור אנרגיה מכנית ב

 
 

ידי הכוחות -העבודה המתבצעת על

 הלא משמרים שווה לאפס

אם העבודה של כוח לא משמר 

הפועל על מערכת גופים שווה 

האנרגיה המכנית של , לאפס

 .מערכת הגופים נשמרת

 

  על אותן משימותעבודה קבוצתית. ב
 

 דיון כיתתי בהנחיית המורה על תוצאות העבודה הקבוצתית. ג
 

  פתרון הבעיה-חלק שני
 

  אחרי פתרון הבעיה-חלק שלישי
 עבודה אישית

מצא בטבלה הקודמת את הסיבות . בטבלה שלפניך כתוב את כל הנוסחאות בהן השתמשת לפתרון הבעיה. 4

 .חאות וכתוב אותן בטבלהשמצדיקות את השימוש בכל אחת מן הנוס

 הסיבה המצדיקה את השימוש בנוסחה הנוסחה שבה השתמשתי בפתרון הבעיה

')( vMmmv  x -בכיוון ציר ההתנע של מערכת הגופים  =+
 נשמר

ghMmvMm )(')(
2

1 2
 האנרגיה המכנית של מערכת הגופים נשמרת +=+

)2( hlhx −= 

 שיקולי מתמטיקה
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 "בעיות הן לא רק נוסחאות "שיגרהטופס דיווח למורה המפעיל בכיתתו את ההצעה ל. 4

 

 הבעיה  

 

 

 אירועים. א

 ? מהם        ?האם יש אירועים אשר אינם מופיעים בדיווחים של התלמידים

 ?האם האירועים מתוארים בצורה ברורה ונכונה בדרך כלל

      ?  מהם      ?עים בשכיחות גבוהההאם בתאור האירועים יש מושגים שאינם מופי

 עקרונות פיזיקאליים בתאור האירועים. ב

אני מצפה שתלמידי ישתמשו 
לתאור האירועים בעקרונות 

  :הפיזיקאליים הבאים

עקרונות פיזיקאליים שכתבו 
ניתן להוסיף את (התלמידים 

שכיחויות ההופעה בדפי 
 )העבודה

הסיבות שהציעו התלמידים 
 ות אלהלשימוש בעקרונ

 

 

 

 

 

 

  

  

האם הקשר בין העקרונות שנבחרו , למשל( ? מה אני לומד מתוך השוואה בין ציפיותי לבין מה שכתבו התלמידים

 )? מה יכולה להיות הסיבה לכך? האם יש עקרונות שהתלמידים לא ציינו? לבין הסיבה לבחירתם נכון

 

 

 נוסחאות בפתרון הבעיה. ג

ידי ישתמשו אני מצפה שבפתרון הבעיה תלמ
 בנוסחאות הבאות

הנוסחאות בהן השתמשו תלמידי והסיבות השכיחות 
 שהצדיקו את השימוש בנוסחאות אלה 

 

 

 

 

 

 

האם התלמידים מצדיקים את השימוש בנוסחאות , למשל(? מה אני לומד מתוך השוואה בין שתי העמודות בטבלה

 )? בעזרת עקרונות שניסחו בטבלה השניה
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 הקבוצתי והכיתתי, תשובות בדף היחידניהשוואה בין ה .ד

עקרונות פיזיקאליים שכתבו 
כולל (התלמידים בדף היחידני 

 )שכיחות הופעה

עקרונות פיזיקאליים שכתבו 
כולל (התלמידים בדף הקבוצתי 

 )שכיחות הופעה

עקרונות פיזיקאליים שכתבו 
כולל (התלמידים בדף הכיתתי 

 )שכיחות הופעה

   

 

 

 

 

 ?  העמודות בטבלהלושוך השוואה בין שמה אני לומד מת

 

 

 משוב של התלמידים .ה

  ? של התלמידיםמהמשובמה אני לומד  ? שלהםמשובמה אומרים התלמידים ב

 

 

 

 

 

 

  על הפעילות בכיתה ועל ניתוח הממצאיםמשוב . ו

 ?הפעילות לתלמידים ) אם בכלל(במה תרמה 

 

 ?הממצאיםמה תרמה לך ההסתכלות על 
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 "בעיות הן לא רק נוסחאות "ווחים של מורים על התנסויות תלמידיהם עם השיגרהלדי אותדוגמ.5

המורים בחרו לנתח את עבודות התלמידים בדרכים  משלהם ולאו דווקא לפי טופס , בדוגמאות המצורפות

 .הדיווח שהצענו

    רקערקערקערקע

 . בנים26%  ו בנות74% תלמידים מהם 27 הכיתה מונה ,אלקטרוניקהבמגמת ב "כיתה י

 .בכיתה זוהשגרה הופעלה זוהי פעם ראשונה ש . בנושא קבל לוחות"בעיות הן לא רק נוסחאות" :הגרשיה

 את המרחק בין שני לוחות 2מהי העבודה הדרושה כדי להגדיל פי .  נתון קבל לוחות טעון המנותק ממקור המתח: הבעיה

 ?הקבל

    חלק אחלק אחלק אחלק א

נתתי שם , קבוצות את המשובים של התלמידים לחמש תינמיי. )בתרומת הפעילות לתלמידים( של התלמידים במשוב תיהתמקד

 :התוצאות מסוכמות בטבלה הבאה.  שכיחויותתי וספר)קטגוריות(לכל קבוצה 

    (%)(%)(%)(%)שכיחותשכיחותשכיחותשכיחות ))))קטגוריותקטגוריותקטגוריותקטגוריות((((השיגרה תורמת ל השיגרה תורמת ל השיגרה תורמת ל השיגרה תורמת ל  

 52 גישה לפתרון בעיה וסדר בשלבי פתרון 1

 15 הבנה של עקרונות פיסיקליים 2

 7.5 הגברת בטחון עצמי 3

 11.1 ון בדרכי פתרוןגיו 4

 3.7 עבודה בקבוצהלמידה מחברים במהלך ה 5

 

    חלק  בחלק  בחלק  בחלק  ב 

 כמה תלמידים ציינו בדקתי, דיון הכיתתיהקבוצתי וה, בין הדף האישיבמעבר בתשובות התלמידים שחל  בשינוי  תיהתמקד

 ).או משפט עבודה אנרגיה(עקרון שימור המטען ועקרון שימור האנרגיה : את כל אחד משני העקרונות

 

 תלמידים הזכירו את  11  תלמידים הזכירו את עקרון שימור המטען החשמלי ו11 ש תימצאבהתבוננות בדפים האישיים 

 .עקרון שימור האנרגיה

 הזכירו את  עקרון שימור מטען חשמלי)   תלמידים 16א "ז,  תלמידים4כל קבוצה (ות  ארבע קבוצבדפים הקבוצתיים

 ותמעידתוצאות אלה  .יה או משפט עבודה אנרגיהעקרון שימור האנרגהזכירו  את )  תלמידים24שזה ( קבוצות   6 -ו

 .תישל חשיבותו של שלב הדיון הקבוצעל התקדמות משלב האישי לשלב הקבוצתי  דבר אשר מחזק 

 

 כמעט כל שליהתערבות הבדיון הכיתתי חלה נסיגה ולא הוזכר בכלל עקרון שימור המטען החשמלי ורק  לאחר , לעומת זאת

מזה שהקבוצה הראשונה כנראה     הסיבה לכך נובעת .ח הקבוצתי"הקבוצות  נזכרו שדנו בזה וכתבו את זה בדו

 .רם לשאר הקבוצות להתעלם ממנו הזה  וזה גןלא הזכירה את העיקרושהציגה את תשובותיה 
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    משוב שלי על הפעילות בכתה ועל ניתוח עבודות התלמידיםמשוב שלי על הפעילות בכתה ועל ניתוח עבודות התלמידיםמשוב שלי על הפעילות בכתה ועל ניתוח עבודות התלמידיםמשוב שלי על הפעילות בכתה ועל ניתוח עבודות התלמידים

   זה עוזר לתמידים .הדגים לתלמידים כיצד למלא את דף השיגרה בהפעלת השגרה לראשונה בכיתה יש חשיבות ל-1

 להתגבר על הקשיים הראשוניים  בהתמודדות עם השגרה

ים במעבר מן הדיון האישי לקבוצתי לכיתתי יש חשיבות להעביר את השגרה על כל  לאור השיפור שחל  אצל התלמיד-2

 שלביה

אופן מילולי ולא דרך בלהקדיש זמן בפתרון כל בעיה בשיעור ולהדגיש היבטים פיסיקליים ונימוקים בבחירתם כדאי   -3

 נוסחאות

 

  :2דוגמה 

 .בשדה חשמלי אחידנועת חלקיק טעון תביחס ל " בעיות הן לא רק נוסחאות"שיגרת 

 
 
 
 

    תאור הכתהתאור הכתהתאור הכתהתאור הכתה

כיתה שכבר ).  תלמידי הכיתה28מתוך ( תלמידים השתתפו בהפעלה 18ה "ס, כיתה טובה, כיתת המגמה, ב"כיתה י

 .ביצעה בעבר שגרות לארגון ידע
 

    רצף בהוראהרצף בהוראהרצף בהוראהרצף בהוראה

 .סיום הפרק

 

    תאור ההפעלהתאור ההפעלהתאור ההפעלהתאור ההפעלה

תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי "א  בנוששאלה העוסקתהתלמידים קיבלו בשיעור הקודם את דף ההפעלה הכולל  -

 .עבודה אישית: של השגרה' והתבקשו כשיערי בית לענות על חלק א" אחיד

 :השאלה
  וולט נכנסת אל בין לוחות קבל100י מתח של "אלומת אלקטרונים שהואצו בשפופרת ריק ע

המרחק בין ,  וולט10המתח בין לוחות הקבל הוא . בניצב לקווי השדה החשמלי האחיד
חשב את סטיית האלקטרונים ממסלולם בצאתם . מ" ס6ואורך כל אחד מהם , מ"ס 2 וחותהל

 .שבין הלוחות מן המרחב
 

 .  ורפלקציה אישיתדיון כיתתי, עבודה בקבוצות:  שלושת השלבים האחרונים של השגרהי בכיתה אתהפעלת -
 

    משך זמן ההפעלהמשך זמן ההפעלהמשך זמן ההפעלהמשך זמן ההפעלה

 ). דקות45(שיעור אחד  -
 

    ניתוח ממצאים ומסקנות  ניתוח ממצאים ומסקנות  ניתוח ממצאים ומסקנות  ניתוח ממצאים ומסקנות  

    לב העבודה האישיתלב העבודה האישיתלב העבודה האישיתלב העבודה האישיתניתוח שניתוח שניתוח שניתוח ש
    מתן שם לאירועמתן שם לאירועמתן שם לאירועמתן שם לאירוע

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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 :'פיזור התשובות לאירוע א

- 

שם לאירוע א'

0

2

4

6

8

10

12

14

האצת אלומת

אלקטרונים

בתוך שפופרת

תנועה

בשפופרת ריק

לפני כניסת

האלקטרונים

לקבל

הענקת מהירות

אופקית

אלומת

אלקטרונים

בשפופרת

השם המוצע

מס' התלמידים 

שציינו שם זה

 
 ".האצת האלקטרונים בשפופרת ריק: "בדיון הכיתתי השם שניתן לאירוע הוא

 
 :'פיזור התשובות לאירוע ב

שם לאירוע ב'

0

2

4

6

8

10

12

תנועת

האלקטרונים

בין הלוחות

הקבל

תנועה בקבל הענקת

מהירות אנכית

אלקטרונים

סוטים

ממסלולם בין

לוחות קבל

תנועה שוות

תאוצה בין

לוחות הקבל

הכניסה אלומת

אלקטרונים בין

לוחות קבל

השם המוצע

מס' התלמידים שציינו 

שם זה

 
 

 ".תנועת האלקטרונים בין לוחות הקבל: "בדיון הכיתתי השם שניתן לאירוע הוא
 
 

 :מסקנות
, שאינו מתייחס בהכרח למה שמתואר בשאלה זו, למידים לאירוע מסוים ניתן לראות שם כלליי הת"בין השמות שהוצעו ע

אין בהכרח התייחסות למשל . 'לאירוע ב" תנועה שוות תאוצה בין לוחות קבל"', לאירוע א" תנועה בשפופרת ריק: "כגון

 .לגוף המבצע את התנועה

', לאירוע א" הענקת מהירות אופקית: "כגון,  אחד יוכל להביןולא ניסוח שכל" קודים"בין השמות שהוצעו ניתן לזהות 

 .'לאירוע א" הכניסה"ו

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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ניתן לראות שהדבר אינו בהכרח , "שם לאירוע"שיש צורך לעבוד איתם על המשמעות של מן התשובות של התלמידים ניכר 

 לחדד את ההבנה הפיזיקאלית יכולת לתת שם קצר ותמציתי לאירוע מסוים יכולל החשיבות ש. שגור בשפה של התלמידים

 .של התלמידים בנושא הנלמד

 
    שימוש בעקרונות ומושגים פיזיקאליים לתיאור אירועשימוש בעקרונות ומושגים פיזיקאליים לתיאור אירועשימוש בעקרונות ומושגים פיזיקאליים לתיאור אירועשימוש בעקרונות ומושגים פיזיקאליים לתיאור אירוע

היא הגבוהה ' כאשר רמה א' וג' ב', א:  על פי רמותתיהעקרונות הפיזיקאליים שציינו התלמידים סיווג/את המושגים

 .הנמוכה ביותר' ביותר מבחינה של חשיבה פיזיקאלית ורמה ג

 )התלמידים שהזכירו אותם' ומס(עקרונות ומושגים פיזיקאליים שהוזכרו  
 'רמה ג 'רמה ב 'רמה א האירוע

הבאת אלקטרונים למהירות  ) 1 ( מכניתשימור אנרגיה
 )1(התחלתית 

 )2(מגדילים מהירותם 

תנועה מפוטנציאל נמוך לפוטנציאל 
 )3(גבוה 

 )2(וצה תנועה שוות תא )3(תנועה בתאוצה לא קבועה 

אלקטרונים מואצים כתוצאה 
 )6(ממתח חשמלי 

 )3( וולט 100תנועה בשפופרת הריק במתח  )8(אלקטרונים מואצים 
 א

משוחררים ממנוחה או עם מהירות  
 )8(זניחה 

 

 )1(מהירות התחלתית  )3(כיוון מהירות משתנה  )2(כוח קבוע 
לי בין לוחות קבל קיים מתח חשמ )4(מופעל כוח חשמלי 

)3( 
 )2(קווי שדה מאונכים לתנועת האלקטרונים 

שדה חשמלי אחיד / שדה  חשמלי
)4( 

  )3(בתנועה הם סוטים ממסלולם 

   )6(תנועה שוות תאוצה 
תנועה שדומה לזריקה אופקית 

)6( 
  

 ב

תנועה אנכית שוות תאוצה ותנועה 
 )9(אופקית קצובה 

  

 
 
 
 
 
 

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. 



 29

רמה המאפיינת עקרונות ומושגים פיזיקאליים שהוזכרו ע"י 

התלמידים בכל אירוע

0

5

10

15

20

25

30

35

רמה א רמה ב רמה ג

רמת האיזכור

מס' התלמידים 

שציינו רמה זו

אירוע א'

אירוע ב'

 
 :מסקנות
' יותר מאשר רמה א) 20('  דים משתמשים במושגים ועקרונות פיזיקאליים ברמה ברואים שתלמי' באירוע א •

 ).7(' יותר מאשר ברמה ג' וברמה א)  10(

יותר מאשר ברמה )  31(' תלמידים משתמשים במושגים ועקרונות פיזיקאליים ברמה א' לעומת זאת באירוע ב •

 ).2(' או ג) 12(' ב

 .'יותר מאשר אירוע א' בוהה את העקרונות הפיזיקאליים של אירוע ביתכן כי חלק מהתלמידים מבינים ברמה ג •

יש שימוש רב בכיתה זו בעקרונות פיזיקאליים באופן כללי עובדה זו מעידה על רמת ההבנה של התלמידים את  •

 .הנושא הנלמד

ם לעובדה וזה אכן מתאי, "עקרונות ומושגים פיזיקאליים"ה ניתן לראות שהתלמידים מבינים למה הכוונה ב"בס •

 .שזו לא הפעם הראשונה ששיגרה זו הועברה בכיתה

 

    השוואת החלקים השונים של הפעילותהשוואת החלקים השונים של הפעילותהשוואת החלקים השונים של הפעילותהשוואת החלקים השונים של הפעילות
 

הבינו את המושגים המרכזיים של הפעילות , והם שלטו בדרישות הפעילות,  כבר ביצעה פעילות דומה בעברכיתהניכר שה

 ".שיקולים פיזיקאליים"ו" אירועים"

בשיעור שנערך כשבוע לפני . ודה בקבוצות ובין הטבלה המופיעה בדיון הכיתתיאין הבדל משמעותי בין הטבלה של העב

, חלוקה לאירועים(מבלי להדגיש את מאפייני הפעילות , אך מורכבת יותר,  דומהבעיה על הלוח פתרתיביצוע הפעילות 

פחות בהוראה של הנושא ניתן להסיק שהפעילות היוותה נקודת מבט נוספת בניתוח בעיות כדי לפתור אותן ו, לכן). למשל

 רוב התלמידים לא ציינו שהפעילות תורמת להבנת הנושא משובהדבר עולה בקנה אחד עם העובדה שב. המוצג בשאלה

 .בעיהמתרגלת ה שאותו

 

 

 

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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     של התלמידים של התלמידים של התלמידים של התלמידיםמשובמשובמשובמשובניתוח הניתוח הניתוח הניתוח ה

 מן  וספרתי את שכיחות ההופעה של המשובים בכל אחת של התלמידים לפי מספר קטגוריותמשוביםמיינתי את ה

 )את שמות הקטגוריות קבעתי לפי תוכן המשובים של התלמידים(הקטגוריות 

שכיחות  המשפטים שסווגו בקטגוריה זו קטגוריה
 הופעה

השיגרה מסייעת 
 פתרון הבעיהב

 לא סתם כי ככה המשוואות אלא -ארגון הפעולות והבנה למה משתמשים בכל דבר •

 .באמת להבין איך להשתמש נכון בכלים

 הבין יותר את השלבים בפתרון שאלה מסוג זהעזרה לי ל •

 עזרה לפתור את השאלה •

פתרון הבעיה חולק לשלבים ולכן היה פשוט יותר . תרמה לעבודה יעילה ומסודרת •

 .למצוא את הגורמים שנדרשים לפתרון הבעיה

 הדף עוזר לי בהבנה של דרכי פתרון למצבים נתונים לפי שלבים •

 .ה הקשורה לחשמלעזרה להבין את השלבים בפתרון בעי •

 .הבנת שלבי פיתרון השאלה •

את שלבי הפיתרון ולמה זו הדרך לפתור , הפעילות עזרה לי להבין איך לגשת לשאלה •

 .הבנת המצב ושימוש בנתונים-אותה

44% 

השיגרה מסייעת 
ניתוח הסיטואציה ב

 המתוארת בשאלה

 .ר טוביות) דרך ההתבצעות שלהם(עזרה לי להבין את החוקים ומהלך האירועים  •

 .לחלק את השאלה לאירועים •

 .עזר לי להבין את השלבים בשאלה וכיצד לחלק נכון בעיה לאירועים •

 .לארגן את השאלה בראש •

22% 

השיגרה מסייעת 
 בהבנת הפיזיקה

 .הבנת תנועת אלקטרונים בקבל. רענון זיכרון של משוואות •

 .פעילות מועילה, הבנה רבה יותר של נושאים שונים בחשמל •

 וב יותר תנועה בין קבליםלהבין ט •

16% 

השיגרה לא הועילה 
 לי

 11% לא עזר הרבה •

 7%  לא ענה
 

 :מסקנות
 . הנתונהבעיהרוב התלמידים ציינו שהפעילות תרמה להם לפתור את ה •

ו שרכאמרו שהם  תלמידים 18 מתוך 12ניתן לומר שבעצם , מאחר וניתוח הסיטואציה הוא חלק חשוב בפיתרון הבעיה •

 .יתרון כללי של בעיותכלי עזר לפ

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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למרות שרוב התלמידים הביעו התייחסות , אף אחד מהתלמידים לא ציין שהוא מאמץ סוג עבודה כזה בפתרון בעיות •

היה מחזק את הפעילות ,  מורכבות נוספותבעיותיתכן ומספר פעמים נוסף של הפעילות עבור פתרון . חיובית לפעילות

 .כדרך שגרתית לפתרון בעיות

דים התייחסו לחידוד רמות חשיבה גבוהות כמו אנליזה  לעומתם היו מעט שהתייחסו לרמות חשיבה נמוכות רוב התלמי •

 .יותר כמו  זיכרון

 .רוב התלמידים העריכו את השגרה ככלי שעזר להם להבין את החומר •

 

 
 

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 
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 "בעיות הן לא רק נוסחאות"השיגרה  דידקטיות להפעלת מלצותה. 6

ובהמשך לארגון ידע כל אחת מן השגרות  של להפעלת חמשת  השלבים  נתאר הנחיות כלליות תחילה

 ". בעיות הן לא רק נוסחאות"נתייחס ביתר פירוט להפעלת השיגרה 

 הנחיות כלליות להפעלת השלבים של שיגרה לארגון ידע

 :  מתבצעת לפי השלבים הבאיםהפעילות עם כל שיגרה

מומלץ לבקש מהתלמידים . ת בכוחות עצמו כל תלמיד עונה על הפעילו-שלב העבודה היחידנית .א

 . להשתמש בעט כחול

בכל קבוצה .  תלמידים2-3 בנות  התלמידים מתחלקים לקבוצות–שלב העבודה בקבוצות  .ב

דנים ביניהם על , בודקים את הדומה והשונה בתשובותיהם לשאלות של הפעילות התלמידים

, לשנות, מומלץ לבקש מהתלמידים. התשובות השונות ומגיעים להסכמה או לאי הסכמה מנומקת

חשוב לתת זמן מספיק . לתקן או להוסיף על מה שכתבו בעבודה היחידנית בעזרת עט בצבע שונה

 .לשלב הזה ורצוי לבצעו בכתה

.  נציגי הקבוצות מציגים לכתה את תשובותיהם לשאלות של הפעילות–שלב הדיון הכתתי  .ג

 .ן יתבסס על דברי התלמידיםחשוב שהדיו. המורה מנהל את הדיון ומסכם אותו

 כל תלמיד מתייחס לתרומה האפשרית של השלבים השונים של –שלב המשוב האישי  .ד

כדאי לאפשר לתלמידים לבטא בקול רם , אם נותר זמן.  רצוי לא לדלג על השלב הזה.  הפעילות

משותפים בעיניהם " טיםפעו"שדברים שנראיםתלמידים מגלים , לעיתים. את הרפלקציה שלהם

 ".פעוט"וזה מחזק אצלם את התחושה שלמדו משהו חשוב ולא , להרבה מחבריהם

 .התלמידים מיישמים את מה שלמדו בשלבים הקודמים,  בשלב זה–שיעורי בית  .ה

 

 "בעיות הן לא רק נוסחאות"הנחיות דידקטיות להפעלת השיגרה 

אם יש . ה בכיתה לפני הפעלת השיגרמומלץ שהמורה ימלא בעצמו את הדף של העבודה היחידנית

מומלץ שגם המורים האחרים ימלאו את הדף היחידני , יותר ממורה אחד לפיזיקה בבית הספר

הן .  ויקיימו ביניהם דיון אודות תשובותיהם לפני הפעלת השיגרה בכיתהלאותה הבעיהבהתייחס 

 הוא ןאותת את המורה לחדד לעצמו את הנקודות ומחייב, העבודה היחידנית והן העבודה בקבוצות

באופן כזה המורה חווה תהליך , כן-כמו. עתיד ללבן עם תלמידיו ומעשירה את הפרספקטיבה שלו

) או תלמיד(תהליך זה שונה במהותו מהתהליך הרגיל של מורה . למידה שתלמידיו אמורים לעבור

חשוב שהמורה יווחה בעצמו את מה שצפויים , ולכן, המדגים את פתרון הבעיה בפני כל התלמידים

 .תלמידיו לחוות

  מועד הפעלת השיגרה •

מומלץ  .בהתייחס לכל בעיהאך אין חובה להפעילה , כדאי להפעיל את השיגרה מספר פעמים בשנה

לבעיות מורכבות הכרוכות בכמה אירועים ומתבססות על מספר עקרונות  את השיגרה לייחד

 .הניתן גם להפעיל את השיגרה כפעילות סיכום בהכנה לבחינ. פיזיקאליים
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 הפעלת השלבים השונים של השיגרה  •

 דיווחים אלה גם . שלבי השיגרהכלדיווחי המורים שהובאו לעיל מדגישים את החשיבות של הפעלת 

מדגישים את החשיבות של הדגמת הפעלת השיגרה בפני התלמידים והבהרת המונחים בהם 

, ם את השיגרה בכיתהבפעם הראשונה שבה מפעילי, לכן"). אירועים", למשל(משתמשים בשיגרה 

כדאי לקחת בעיה שכבר נדונה בכיתה והמוכרת תלמידים ולבצע ביחד עם התלמידים את כל שלבי 

 : וליתר פירוט.העבודה היחידנית

. ניתן לבקש מן התלמידים לבצע את העבודה היחידנית בבית, כדי לחסוך בזמן: העבודה היחידנית

חידנית כדי שכל תלמיד יבוא מוכן לדיון הקבוצתי מאד חשוב לא לוותר על העבודה הי, בכל מקרה

נחוצה גם להערכת הלמידה האישית ) בכתב(העבודה היחידנית . וישתתף בו על בסיס הידע שלו

 .שיבצע התלמיד בשלב הרפלקציה האישית

הניסיון מלמד ששלב זה מעורר ,  להקדיש זמן מספיק לעבודה הקבוצתיתמומלץ :העבודה הקבוצתית

מכך שתלמידים , כתוצאה למשל(בקבוצות בהן לא מתעורר דיון . נייני  בין התלמידיםשיח פורה וע

כדאי שהמורה יתערב באמצעות שאלות ) פשוט מעתיקים את התשובות מעבודה של תלמיד מסויים

רצוי שהמורה ירשום לעצמו נקודות . מנחות המבוססות על תשובות התלמידים בעבודה היחידנית

 . שעולות בקבוצות השונות על מנת שיוכל לשלבם בזמן הדיון הכיתתי) ותכולל שגוי(מעניינות 

דיון זה מזמן . את שלב הדיון הכיתתי חשוב לנהל על בסיס הסיכומים הקבוצתיים: הדיון הכיתתי

ידי -תיקון שגיאות וחשיפת כל התלמידים לתשובות מגוונות ולדרכי חשיבה מעניינות שהוצעו על

 .הצגת הניתוחים של האירועים השונים נציגים מקבוצות שונות מומלץ להזמין ל.חבריהם

בכיתות בהן .  האישי חיוני לתהליך הבקרה של התלמיד על מה שלמדמשובשלב ה:  אישימשוב

מומלץ . עלולה להתעורר התנגדות לשלב זה, התלמידים אינם רגילים לבצע רפלקציה על מה שלמדו

) להתחיל בשאלה רפלקטיבית אחת ולהרחיב בהמשך(לא לוותר אבל לשלב את הרפלקציה בהדרגה 

 .ולאפשר לתלמידים לבטא בקול רם את מה שכתבו

מומלץ לתת קרדיט לתלמידים , לכן, דורשת מיומנויות למידה גבוהות, חיבור שאלה: שעורי בית

ידי תלמידים -לרכז את כל הבעיות שהוצעו עלניתן .  הדרישות של שעורי הביתאשר מילאו את

ניתן גם לבקש מן התלמידים למיין את הבעיות שהוצעו על ידי . למידים לפעילות חזרהולחלק לת

 .פי העקרונות העומדים בבסיס הפתרונות-תלמידיהם על

 לאחר הפעלת השיגרה  •

להשתמש , מומלץ בעת פתרון בעיה בכיתה, כדרך קבע, גם אם לא מפעילים את השיגרה במלואה

כדאי להרגיל את התלמידים לנמק את , כן-כמו. רועיםבמינוחים של השיגרה ולחלק אותה לאי

להציג לתלמידים בעיה ולבקש מהם לחלק אותה , ניתן גם בבחינה. השימוש בנוסחאות בפתרון הבעיה

בדרך .  לדרוש את פתרון הבעיהבלילאירועים ולכתוב מהם העקרונות העומדים בבסיס האירועים מ

ל בעיה יש חשיבות להצגת ההבנה של הסיטואציות זו יבינו התלמידים שמעבר לפתרון הכמותי ש

 .המתוארות בבעיה

 

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. 



 34

 ה פעילויות חזרה לקראת בחינת הבגרות בפיזיק–" לקראת מבחן"

 עידכונים וחידושים. 1

לעידוד , המורים והתלמידים לפני בחינת הבגרותאני מנצלים את המוטיבציה הגבוהה של , זהבפרוייקט 

 .למידה משמעותית

סידרה של פעילויות , יחד עם מורי פיזיקה מנוסים, לאחרונהיות לקראת מבחן בנינו במסגרת הפעילו

 בהתאם לעקרונות מיון בעיות, כגון(בארגון הידע של התלמיד . א: המתמקדת, בנושאים שונים

מעגלים וסידור מיון , מציאת מכנים משותפים בין נוסחאות וקישורן לעקרונות, הפיזיקאליים שמאחוריהם

בפיתוח . ב). מיון גרפים בהתאם לאופי התנועה שהם מייצגים,  שלהםפונקציונאליות בהתאם לחשמליים

 . מודעות לשגיאות נפוצות

מגיעות לתלמידים באמצעות מוריהם או דרך אתר התלמידים , הפעילויות ובהמשך גם פתרונן המלא

 .ומלוות בכלי להערכה עצמית" פ"אל"

 :היו" לקראת מבחן"יות פעילולההזדמנויות בהן נחשפו מורים 

 . אשר התקיימה במרכז הארצי של מורי הפיזיקה" מורים חונכים"השתלמות  •

 ). צפון(השתלמות מחוזית של מורי פיזיקה  •

 .מפגשים אישיים עם מורים •

 .קטרוני והטלפוןמפגשים מקוונים באמצעות הדואר האל •

 . באופן עצמאיןועונים עליה" פ"אל"התלמידים אתר הפעילויות מתלמידים מורידים את , במקביל
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 :"לקראת מבחן "לפעילויותופתרונות דוגמאות . 2

 :"קראת מבחן"פעילויות ל שתי תוצגנה , להלן

 " פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה -ממה כדאי לי להזהר" •

  "פעילויות במעגלי זרם-מרוב עצים לא רואים את היער" •

ן כל אחת מ .ח"לפני בחינת הבגרות תשסהתלמידים  ובאתר  4, 3באתר המוריםהפעילויות פורסמו שתי 

 . ניתנת ליישום באופן עצמאיהפעילויות

 

 "פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה -?ממה כדאי לי להיזהר: "1דוגמה 

אמורות לתת לתלמיד תמונה כוללת של ,  שיחדמשימות מובאת באתר המורים כאחת מארבע פעילות זו

 : המשימות הן. 5הנושא

  המתמקדת בפירוש הנוסחאות–" ?ות אומרות לימה הנוסחא" .א

  המתמקדת ביישום הנוסחאות בבעיות–" ?למה הנוסחאות משמשות" .ב

 המתמקדת במציאת מכנים משותפים בין נוסחאות ובקישורן –" מרוב נוסחאות לא רואים את היער" .ג

 ")אוף כמה נוסחאות: "שם קודם למשימה זאת (לרעיונות חשובים

 . המתמקדת בטעויות נפוצות של תלמידים–" ?ממה כדאי לי להזהר" .ד

 

  מובא דף הפעילות כפי שהופיע באתר התלמידיםבעמוד הבא

 . לפניכם אוסף של תשובות שגויות של תלמידים

 )העזרו בלחיץ (י צביעתה "סמנו את השגיאה ע .א

 הסבירו מדוע זו שגיאה .ב

 הציעו תיקון  .ג

                                                 
3  &searchparam1998=&articleid862=asp?categoryid.index/.184.118.9062://http=מבחן20%לקראת 
4 &SearchParam1466=&ArticleID928=sp?CategoryIDa.Index/.237.118.9062://http=מבחן20%לקראת(  
 יער=SearchParam1466=&ArticleID928=asp?CategoryID.Index/.237.118.9062://http&ראו למשל  5
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 .כמתואר בתרשים, B - וAושתי נקודות , qנתון מטען נקודתי חיובי : השאלה

 
  B והפוטנציאל בנקודהVA הוא Aהפוטנציאל בנקודה , qכאשר נקודת הייחוס נמצאת במרחק אינסופי מהמטען 

 .VAB הוא B - וAהפרש הפוטנציאלים בין הנקודות  .VBהוא 
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 B - וAהמתח בין הנקודות ,  Bהפוטנציאל בנקודה  , Aהפוטנציאל בנקודה 

 
 : תשובתו של תלמיד
 .B- וAשתנה גם המתח בין הנקודות ולכן י ישתנה B- וAהפוטנציאל בנקודות 

 
 4: 

 תאר את תנועת .שכיוונו מעלהאלקטרון משוחרר ממנוחה במרחב בו שורר שדה חשמלי אחיד : השאלה
 .האלקטרון

 
 : תשובתה של תלמידה

והאלקטרון מתחיל , השדה החשמלי מפעיל עליו כח חשמלי שכיוונו מעלה ולכן. האלקטרון משוחרר ממנוחה
 .ועה שוות תאוצהלנוע מעלה בתנ

 

+q 

B 

A 

rA 

rB 

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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 5: 

מ ממרכזה של קליפה כדורית " ס20 הנמצאת במרחק של Aאלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה : **השאלה
10מ הטעונה במטען אחיד של " ס10שרדיוסה 

-8
C .חשב באיזו מהירות פוגע האלקטרון בקליפה. 

 1997מתוך בגרות ** 
 : תשובתו של תלמיד

 :ןהכח החשמלי הפועל על האלקטרו
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6: 

 . זה מזהr נמצאים במרחק qשני מטענים נקודתיים חיוביים שווים : השאלה

 
 ? מהי–אם כן ? פוטנציאל הוא אפסבה ה, פרט לנקודת האינסוף, האם קיימת נקודה על הקו המחבר אותם

 
 : תשובתה של תלמידה

 זה את זה ולכן "מקזזים"הפוטנציאלים , הנמצאת במרחק שווה בין המטענים, בנקודה שבין המטענים, כן
 .הפוטנציאל בנקודה זו הוא אפס

 

 
7 : 

טנציאל חשב את הפו. זה מזהd  במרחק qנתונים שני מטענים זהים שמטען כל אחד מהם הוא : השאלה
 . ממנוx הנמצאת על האנך המרכזי לקטע המחבר את המטענים ובמרחק Aהחשמלי הנוצר בנקודה 

 
 : תשובתו של תלמיד

:  הואAהפוטנציאל שיוצר כל אחד מהמטענים בנקודה 
22 dx

Kq
V

+
  הואA לכן הפוטנציאל בנקודה =

22A
dx

Kq2
V

+
=. 

 
 

q q 

r 

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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 פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה -"?יזהרממה כדאי לי לה"  פתרון ל

 
 1: 

Q= -2⋅10 טעון במטען R=10cmכדור מוליך שרדיוסו : *השאלה
-8

C . חשב את גודל השדה החשמלי
 .5cm - ו20cmוהפוטנציאל החשמלי בנקודות שמרחקן ממרכז הכדור הוא 

 "חשמל ומגנטיות"ר דוד זינגר "מתוך הספר של ד* 
 : תשובתו של תלמיד

C/N4500גודל השדה החשמלי : מ" ס20רחקה בנקודה שמ
2.0

102109

r

KQ
E
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2
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⋅⋅⋅
==

−

 

volt900: הפוטנציאל 
2.0

102109

r

KQ
V

89

=
⋅⋅⋅

==

−

   

 .ולכן הפוטנציאל החשמלי אפסהשדה החשמלי אפס , הנקודה נמצאת בתוך הכדור: מ" ס5בנקודה  שמרחקה 

כדי , ע עבודה כנגד שדה זהלא צריך לבצ, היות שהשדה החשמלי בתוך כדור מוליך טעון הוא אפס :מדוע זו שגיאה

    .להביא מטען מפני הכדור אל תוך הכדור

 
, הוא שווה לפוטנציאל שעל פני הכדור, שונה מאפסשונה מאפסשונה מאפסשונה מאפסהפוטנציאל בתוך הכדור , אולם, השדה בתוך הכדור אפס :תיקון

900 volt . 

 
2: 

q=+2⋅10חשב את הכח החשמלי הפועל על מטען נקודתי : השאלה
-8

C 20 המוצב במרחקcm מישורי  מלוח

10⋅4-גדול הטעון בצפיפות מטען אחידה של 
-6

C/m
2

. 
 : תשובתה של תלמידה

C/N109
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r

KQ
E 5
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2
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⋅⋅⋅
==

−

 

N018.0109102qEF 58
=⋅⋅⋅==
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שאינה תקפה במקרה שאת השדה יוצר , התלמידה עשתה שימוש בנוסחא לשדה שיוצר מטען נקודתי :מדוע זו שגיאה

 .לוח מישורי גדול

 

02εי  "וצר לוח מישורי גדול  הטעון בצפיפות מטען אחידה נתון עהשדה החשמלי שי :תיקון

σ
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 :לכן, 

N1052.41026.2102qEF
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σ
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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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3: 

 .כמתואר בתרשים, B - וAושתי נקודות , qנתון מטען נקודתי חיובי : השאלה

 
  B והפוטנציאל בנקודהVA הוא Aהפוטנציאל בנקודה , qמטען כאשר נקודת הייחוס נמצאת במרחק אינסופי מה

 .VAB הוא B - וAהפרש הפוטנציאלים בין הנקודות  .VBהוא 
 : האם יחול שינוי ביחס למצב המקורי מבחינת. Bמשנים את נקודת הייחוס והיא נמצאת כעת בנקודה 

 B -ו Aהמתח בין הנקודות ,  Bהפוטנציאל בנקודה  , Aהפוטנציאל בנקודה 

 
 : תשובתו של תלמיד
 .B- וAולכן ישתנה גם המתח בין הנקודות  ישתנה B- וAהפוטנציאל בנקודות 

 
 .המתח אינו תלוי בנקודת הייחוס, הפוטנציאל תלוי בנקודת בייחוס :מדוע זו שגיאה

 
  אך לא אך לא אך לא אך לא,קטרוסטטימשנה את ערכו של הפוטנציאל החשמלי בכל נקודה בשדה אל, שינוי מיקומה של נקודת הייחוס :תיקון

 . בין כל שתי נקודות בשדה, )מתח(את ערכו של הפרש הפוטנציאלים 

 
4: 

תאר את תנועת . שכיוונו מעלהאלקטרון משוחרר ממנוחה במרחב בו שורר שדה חשמלי אחיד : השאלה
 .האלקטרון

 
 : תשובתה של תלמידה

והאלקטרון מתחיל , נו מעלה ולכןהשדה החשמלי מפעיל עליו כח חשמלי שכיוו. האלקטרון משוחרר ממנוחה
 .לנוע מעלה בתנועה שוות תאוצה

 

 . הוא ככיוון הכוח הפועל על מטען חיובי, כיוון השדה החשמלי :מדוע זו שגיאה
 

לכן האלקטרון ששוחרר . שכיוונו מנוגד לכיוון השדה, מפעיל השדה החשמלי כוח, )האלקטרון למשל(על מטען שלילי  :תיקון

 .וון מטה בתנועה שוות תאוצהממנוחה ינוע בכי

 
 
5: 

מ ממרכזה של קליפה כדורית " ס20 הנמצאת במרחק של Aאלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה : **השאלה
10מ הטעונה במטען אחיד של " ס10שרדיוסה 

-8
C .חשב באיזו מהירות פוגע האלקטרון בקליפה. 

 1997מתוך בגרות ** 
 : תשובתו של תלמיד

 : האלקטרוןהכח החשמלי הפועל על
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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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נע ,  אלקטרון המתקרב אל הקליפה הטעונהאולםאולםאולםאולם, התלמיד הניח כי האלקטרון נע בתאוצה קבועה :מדוע זו שגיאה

פועל עליו אינו כוח קבוע ותנועת האלקטרון היא תנועה הכוח ה, לכן.  r2אלא ביחס הפוך ל, בשדה חשמלי שאינו אחיד

 .בתאוצה משתנה

 
ח היחיד ו הכנוכל לעשות זאת כי. י שיקולי שימור אנרגיה מכנית"נחשב את המהירות בה פוגע האלקטרון ע :תיקון

 .שמבצע עבודה הוא הכח החשמלי וכח זה הוא משמר

 
 
6: 

 . זה מזהr נמצאים במרחק qשני מטענים נקודתיים חיוביים שווים : השאלה

 
 ? מהי–אם כן ? בה הפוטנציאל הוא אפס, פרט לנקודת האינסוף, האם קיימת נקודה על הקו המחבר אותם

 
 : תשובתה של תלמידה

 זה את זה ולכן "מקזזים"הפוטנציאלים , הנמצאת במרחק שווה בין המטענים, בנקודה שבין המטענים, כן
 .וטנציאל בנקודה זו הוא אפסהפ

 
שדה ( פוטנציאל הוא גודל סקלארי בעודבעודבעודבעוד, התלמידה חישבה את הפוטנציאל כסכום וקטורי של הפוטנציאלים :מדוע זו שגיאה

 ).חשמלי הוא גודל וקטורי

 
 .  על הקו המחבר שני מטענים חיוביים לא קיימת נקודה שהפוטנציאל שלה אפס:תיקון

 
7 : 

חשב את הפוטנציאל . זה מזהd  במרחק q מטענים זהים שמטען כל אחד מהם הוא נתונים שני: השאלה
 . ממנוx הנמצאת על האנך המרכזי לקטע המחבר את המטענים ובמרחק Aהחשמלי הנוצר בנקודה 

 
 : תשובתו של תלמיד

:  הואAהפוטנציאל שיוצר כל אחד מהמטענים בנקודה 
22 dx

Kq
V

+
  הואAודה  לכן הפוטנציאל בנק=

22A
dx

Kq2
V

+
=. 

 
    . לא לפוטנציאל אך אך אך אך,כפי שנכון לשדה וכוח , r2הביטוי שהתקבל תלוי ביחס הפוך ב  :מדוע זו שגיאה

 

r: י" נתון עAהפוטנציאל שיוצר כל אחד מהמטענים בנקודה  :תיקון

Kq
V =

 

 :לפי פיתגורס

q q 

r 

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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22

222

dxr

dxr

+=

+=
 

 :  פוטנציאלAמהמטענים יוצר בנקודה לכן כל אחד 

22 dx

Kq
V

+
= 

 : מתקבל, זההA-ומשום שמטענם זהה ומרחקם מ

22
A

dx

Kq2
V

+
= 

 
 

      

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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 פעילות במעגלים חשמליים -"מרוב עצים לא רואים את היער": 2דוגמה 

 :עבודה אישית

 . מעגלי זרם ישר19נתונים תרשימים של 

(יות הנגדים בכל התרשימים שוות בהנחה שהתנגדו .א
RRRR ===  המעגלים 19מיינו את ). 321

המעגלים : "שמה של קבוצה אחת יהיה: לדוגמא. תנו שם לכל קבוצה. לקבוצות המתארות מעגלים זהים
אם ישנם מעגלים נוספים בהם ישנם שני נגדים המחוברים זה ".  שבהם שני נגדים המחוברים זה לזה בטור

 .שרטטו את המעגל השקול, לכל קבוצה? כמה קבוצות קיבלתם. גם הם ישתייכו לקבוצה זו, זה בטורל
 ).הוסיפו עוד שורות, אם יש צורך( בדוגמה אשר בטבלה המצורפת והיעזר

 

סמל 
 הקבוצה

המעגלים המשתייכים  שם הקבוצה
 לקבוצה זו

שרטוט של המעגל השקול של 
 הקבוצה

המעגלים שבהם שני " א
ם מחוברים זה לזה נגדי

 "בטור

1 ,9 ,11 ,  

 

 

    ב

 

 

    ג

 

 

    ד

 

 

 
סדרו את  המעגלים השקולים ) מ ואותה התנגדות פנימית"אותו כא(בהנחה שלכל המעגלים אותו מקור מתח . ב

 : לפי סדר עולה של' של הקבוצות שקיבלתם בסעיף א
 , עצמת הזרם הזורם דרך מקור המתח. 1
 , הנגד השקולהמתח בין קצות . 2
 . נצילות המעגל. 4, מתח ההדקים של מקור המתח. 3

 :העזרו בטבלה הבאה
 
 
 
 
 

 

2R 

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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עצמת הזרם דרך מקור 
 המתח

המתח בין קצות הנגד 
 השקול

מתח ההדקים של מקור 
 המתח

 נצילות המעגל

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 :לה הבאההעזרו בטב. רשמו את השיקולים למילוי הטבלה בסעיף הקודם. ג

  
עצמת הזרם דרך מקור 

 המתח
המתח בין קצות הנגד 

 השקול
מתח ההדקים של מקור 

 המתח
 נצילות המעגל

כדי שעוצמת הזרם 
, תהיה מרבית

ההתנגדות השקולה של 
המעגל צריכה להיות 

 .מינימאלית

rR
I

+
=

ε
 

   

 
 נו והוסיפו בהתאםתק. דונו עם חבריכם לקבוצה על תשובותיכם: עבודה בקבוצות

 ):למלא לאחר הדיון בכתה(משוב אישי 

 ?מה, אם כן? האם תרמה לך הפעילות הזו .1

 

 

 ?מהם, אם כן? האם היו נושאים שהובהרו בעקבות שיחה עם חבריך בקבוצה .2

 

 

 ?מהם, אם כן? האם היו נושאים שהובהרו בעקבות הדיון הכיתתי .3

 

 

 ? מה עדיין לא ברור לך .4
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7 
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9 

 

10 
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19 
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  פעילות במעגלים חשמליים -"מרוב עצים לא רואים את היער"פתרון ל

 מיון המעגלים. א

 

סמל 
 הקבוצה

המעגלים המשתייכים  שם הקבוצה
 לקבוצה זו

שרטוט של המעגל השקול של 
 צההקבו

המעגלים שבהם שני  א
נגדים מחוברים זה לזה 

 .בטור

1 ,9 ,11 ,  

 

 

המעגלים שבהם שני  ב
נגדים מחוברים זה לזה 

 במקביל
 
 

2 ,6 ,8 ,13  

 

 

המעגלים שבהם נגד  ג
מחובר במקביל לשני 

נגדים המחוברים בטור 
 זה לזה

4 ,5 ,10 ,16 ,18  

 

 

המעגלים שבהם נגד  ד
דים מחובר בטור לשני נג

המחוברים במקביל זה 
 לזה

3 ,7 ,12 ,14 ,15 ,
17 ,19 

 

 

 

 

2R 

R/2 

2R/3 

3R/2 
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 : לפי סדר עולה של'  בסעיף אהתקבלוהמעגלים השקולים של הקבוצות שסידור . ב
 , עצמת הזרם הזורם דרך מקור המתח. 1
 , המתח בין קצות הנגד השקול. 2
 . נצילות המעגל. 4, מתח ההדקים של מקור המתח. 3

 :העזרו בטבלה הבאה

 
עצמת הזרם דרך מקור 

 המתח
המתח בין קצות הנגד 

 השקול
מתח ההדקים של מקור 

 המתח
 נצילות המעגל

 
 א

 
 ב ב ב

 
 ד

 
 ג ג ג

 
 ג

 
 ד ד ד

 
 ב

 
 א א א

 
 :השיקולים למילוי הטבלה .ג

  
עצמת הזרם דרך מקור 

 המתח
המתח בין קצות הנגד 

 השקול
מתח ההדקים של מקור 

 המתח
 נצילות המעגל

ת הזרם תהיה כדי שעוצמ
ההתנגדות השקולה , מרבית

של המעגל צריכה להיות 
 .מינימאלית

rR
I

+
=

ε
    

הנגד     המתח בין קצות
 השקול שווה למתח ההדקים

V=ε-Ir 
ככל שעוצמת הזרם דרך 

, מקור המתח גדולה יותר
המתח על הנגד השקול 

    .יהיה קטן יותר

מתח ההדקים שווה למתח 
εε  בין קצות הנגד השקול

η
V

I

VI
==    

ככל , עבור אותו מקור מתח
, ההדקים גדול יותר    שמתח

    .הנצילות תהיה גדולה יותר
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פעילות  -"מרוב עצים לא רואים את היער"דיווח למורה המפעיל בכיתתו את טופס הצעה ל. 3

 במעגלי זרם

 

 הכיתה

 מספר התלמידים בכיתה 

 פעילות המקום ברצף ההוראה שבו הופעלה ה

  בעבודה האישיתמעגליםהמיון . א

 ?  מה לדעתך יכולה להיות הסיבה לקושי זה                 ? מהם       ?התלמידים התקשו למיין אשר מעגליםהאם יש 

 

 ?בצורה ברורה ונכונה בדרך כלל מתוארים שמות הקבוצותהאם 

 סידור המעגלים לפי קריטריונים בעבודה האישית. ב

 ? בסדר עולה נכון את קבוצות המעגלים בכל אחד מארבעת הקריטריוניםים סידרו האם התלמיד

 ? באילו קריטריונים שגו תלמידים רבים, אם לא

 ? מה לדעתך יכולה להיות הסיבה לשגיאות אלה

 הקבוצתי והכיתתי, השוואה בין התשובות בדף היחידני. ג

 ?הקבוצתית ובסיכום הכיתתי,  בעבודה היחידניתכמה תלמידים סידרו בסדר עולה נכון את קבוצות המעגלים

מספר תשובות  הקריטריון
בדף נכונות 
 היחידני

מספר תשובות 
בדף נכונות 

 הקבוצתי

מספר תשובות 
בדף נכונות 
 הכיתתי

    עצמת הזרם דרך מקור המתח

    המתח בין קצות הנגד השקול

    מתח ההדקים של מקור המתח

    נצילות המעגל

 

 ?  העמודות בטבלהלושלומד מתוך השוואה בין שמה אני 

 

 ?הקבוצתית ובסיכום הכיתתי, בעבודה היחידניתכמה תלמידים הסבירו נכון את השיקולים במילוי הטבלה 

מספר הסברים  הקריטריון
מלאים ונכונים 

 בדף היחידני

מספר הסברים 
מלאים ונכונים 
 בדף הקבוצתי

מספר הסברים 
מלאים ונכונים 

 בדף הכיתתי

    עצמת הזרם דרך מקור המתח

    המתח בין קצות הנגד השקול

    מתח ההדקים של מקור המתח

    נצילות המעגל

 

 ?  העמודות בטבלהלושמה אני לומד מתוך השוואה בין ש
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 משוב של התלמידים .ד

  ? של התלמידיםמשוביםמן המה אני לומד  ? שלהםמשוביםמה אומרים התלמידים ב

 

 

 

 

 

 

 עבודות התלמידים על הפעילות בכיתה ועל ניתוח משוב  . ה

 ?הפעילות לתלמידים ) אם בכלל(במה תרמה 

 

 

 ?עבודות התלמידים ההסתכלות על ימה תרמה ל
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 " לקראת מבחן"פעילויות של דיווחים של מורים על התנסויות תלמידיהם עם ה לאותדוגמ.4

הדיווחים , גם במקרה זה.  לנו בפורום אלקטרונינלקחו מהודעות שמורים שלחו, שתי הדוגמאות הבאות

 .  אינם לפי טפסי הניתוח שהצענו

 "פעילות במעגלי זרם-מרב עצים לא רואים את היער"דיווח על הפעילות . א

מצבים דומים אך עם מצב של  ,וחשבתי שאולי ניתן להוסיף לפעילות ז . והיה מצוין של מעגלי זרם העברתי את הפעילות"

 ."קצר

פעילות זו אפשר לסכם  י"כך שע, גם כן והתלמידים נהינתיי העברתי את השאלון של המעגלים החשמליים ובאמת אני אנ"

 ."וגם העניין הוא לקטלג דברים שלא צריך להתעסק עם הרבה מעגלים הרבה דברים

 

 6כבידהנושא  ב"  לא רואים את היער נוסחאותמרוב "דיווח על הפעילות. ב

שלב . 1,2,3 שלב אישי שבו ענו התלמידים על סעיפים – ות יא שליכיתשתי לה בהפעילות הועברה כו

ושלב ,  ולחפש כמה שיותר סוגי מיון לקבוצות של נוסחאות3קבוצתי שבו ביקשתי מהם לענות על סעיף 

 .על כל השלבים בפעילות, תוך דיון מעמיק, ענינו על הלוח: כיתתי

 .הקבוצותמשך הפעילות היה כמעט שיעור כפול בשתי 

אבל צריך להבהיר לתלמידים קודם מה בדיוק לעשות ולמה , בהחלט ניתן היה לתת את השלב האישי הביתה

 :הכוונה

 .הזכרתי להם דוגמא מנוסחה בקינמטיקה. הם שאלו מה זה מקרה מיוחד

הסברתי שהכוונה מתי הנוסחה ".  בנוסחהשתנאים שבהם מותר להשתמ" הם לא הבינו למה הכוונה 

 .תקפה, המתאימ

 

דיון . היה מעמיק וללא תחליף" מתי מותר להשתמש בנוסחה"הדיון של . לדיון הכיתתי אין תחליף לדעתי

תנועה מעגלית ועוד , השפעה רק של שדה כובד, השפעת שדה כובד יחיד, כדוריות/במסות נקודתיות

 .ועוד

רתי שאני מבקשת מהם בשלב של מיון הנוסחאות לקבוצות הייתה דרושה להם הרבה הנחיה שבה הבה

 .לשמחתי הם חיפשו מאפיינים פיזיקליים של ממש. כמה שיותר סוגי מיונים

 

 :המיונים שאליהם הגיעו התלמידים

                                                 
 )כבידה=searchparam1675=&articleid778=asp?categoryid.index/.184.118.9062://http&ראו  6
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בשלב הדיון על המיון הזה הובהר ההבדל בין כוח ) (6,7(מהירות)/3,4,5(אנרגיה)/2(תאוצה)/1(כוח

 ).הקשר של כבידהותאוצה שלמרות הכל עוד לא מובן מאליו לחלק מהתלמידים ב

 ) 4,5,6(התאמה רק לתנועה מעגלית 

הדיון כאן חידד את המושג שדה כתכונה של נקודה ). 2,6,7(לעומת ) m) 1,3,4,5תלות במסת הגוף 

 .ואת נוסחאות המהירות כתלויות רק במקום ובמסת הגוף היוצר את השדה, במרחב

: צורת הנוסחה 
r

1 ,
2

1

r
 ,

r

1
 

זה הביא לדיון במושג של אנרגיית קשר ואנרגיה של מערכת . נוסחאות חיוביות לעומת נוסחאות שליליות

 .וחידוד המשמעות של מישור הייחוס
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 "לקראת מבחן" להפעלת התלמידים בפעילויות המלצות דידקטיות. 6

מומלץ , בכל מקרה.  או בכיתה)ייה לכתובת המתאימהתוך הפנ(הפעילות יכולה להתבצע בבית . א

 .בתשובות התלמידיםלהקדיש זמן בכיתה לדיון 

במידה ויש מספר .  אותה לתלמידיםהוא מציע הפעילות לפני שבצע אתמומלץ שהמורה י. ב

  של כל המוריםתשובותמורים לפיזיקה בבית הספר מומלץ להגיע למסמך קבוצתי המסכם את ה

מעבר להרחבת .  קבוצתית זובפעילות גם לשתף מורים באופן מתוקשב אפשר. לפעילות

שלו להציע גם מאפשרת ההתנסות המתוקשבת , לקראת הדיון הכיתתי, הפרספקטיבה של המורה

  ). להלן5ראו סעיף (לתלמידיו דגם מתוקשב של עבודה קבוצתית 

 דקות לפני תחילת  מספריש להקדיש,  יש בפעילות מונחים שאינם ברורים לתלמידיםאם. ג

 . את המשמעות של המונחים האלה באמצעות דוגמהולהסביר לתלמידיםהפעילות 

לבצע תחילה את הפעילות  את התלמידים עודדכדאי ל, כאשר מבצעים את הפעילות בכיתה. ד

 .לבד ללא התייעצות עם חברים

ידים לעבוד לאפשר לתלמ, מומלץ לאחר העבודה האישית, אם מבצעים את הפעילות בכיתה. ה

הניסיון מלמד ששלב זה . להוסיף ולהגיע לסיכום משותף, לתקן, להשוות תשובות, בקבוצות

ניתן להציע להם , אם התלמידים עובדים באופן מתוקשב. מעשיר ומחדד את הידע של כל תלמיד

 ).  לעיל2ראו סעיף (לעבוד באופן מתוקשב לפי הדגם שבו התנסו המורים 

לתקן , מנת לחשוף את כל התלמידים לכל הרעיונות שהועלו-יוני לבצע עלאת הדיון הכיתתי ח. ו

, גם אם התלמידים בצעו את השלבים הקודמים באופן מתוקשב. שגיאות ולסכם את הפעילות

ניתן לבקש מן התלמידים את המסמכים , באילוצי זמן. כדאי להקדיש זמן לדיון שיתבצע בכיתה

ולהפיצו בקרב כל ) תוך ניקוי השגיאות( לכדי מסמך אחד לרכזם, )באופן אלקטרוני(הקבוצתיים 

 .תלמידי הכיתה

 לאתר בכל מקרה חשוב. שהצענומומלץ לנתח את עבודות התלמידים בעזרת טופס ניתוח . ז

 : בעבודות התלמידים

 )כולל בשאלות המשוב(תשובות מעניינות במיוחד  •

 .שגיאות שחוזרות על עצמן •

 .ות שאותרויש להקדיש זמן לדיון בשגיא. ח

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. 




