דוגמאות לפעילויות מעבדה ביתיות
גרסה שניה ,אדר תשפ״א

הפעילויות הבאות מאושרות לבגרות ובהתאם לרמות המפורטות
בחוזר מפמ"ר מעבדות תשפ"א
* מסמך זה כפוף להוראת חוזר הבטיחות בניסויים הביתיים
רצף ניסויים מהשתלמות "ניסוי מעבדה ביתיים".
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פעילויות במכניקה

4

תנועת עגלה במדרון משופע ,סדרת סרטונים

4

מדידת תאוצה  -ניסויים עם חיישן תאוצה בטלפון נייד

5

חוק שני של ניוטון
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חקירת קצב ההתפשטות של כתם צבע בתוך מים (מעבדת חקר).
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ניסוי  :אישוש משפט מתקף -תנע
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פעילויות בחשמל
מעבדה וירטואלית  -כוחות בין שני מטענים חשמליים נקודתיים

8

חוק קולון  -תלות הכוח במרחק בין שני כדורים מוליכים בעקבות השראה וקיטוב

8

כא"מ ומתח הדקים

9

אופיין התנגדות של תיל

9

ניסוי חקר שדה מגנטי של מגנט קבוע
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ניסוי גלוונומטר טנגנטי
קרינה וחומר וגלים
ניסוי גל עומד על מיתר
חומרי עזר והדרכה על כלים ממוחשבים
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11
11
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רצף ניסויים מהשתלמות "ניסוי מעבדה ביתיים".
רמה ג;
סוג :ניסוי ביתי
רצף ניסויים שפותח על ידי צוות הפיקוח .הועבר בהשתלמות מעבדות ביתיות.
תדריכי ניסוי והוראות נמצאים באתר פטל.
קישור לקורס פטל
מפתח הרישום לקורס הינוW1N5095VEX :
הניסויים באתר:
 .1הסברים מפורטים להתקנה ושימוש בתוכנות  Trackerואפליקצת .Phyphox
 .2תדריכי ניסוי לניסויים הבאים:
א .קשר בין תאוצה לתדירות בתנועה מעגלית אופקית( .מופיע גם דוגמה דיגיטלית וגם אנלוגית)

ב .קשר בין רדיוס הסיבוב ותאוצה במטוטלת קונית( .מופיע גם דוגמה דיגיטלית וגם אנלוגית)

ג .ניסוי אישוש למשפט מתקף  -תנע( .ניסוי דיגיטלי שימוש בטלפון)

2

ד .ניסוי התנגשויות חד מימדיות (ניסוי אנלוגי)

ה .ניסוי אופיין שדה מגנטי של מגנט קבוע
על ידי פלאפון

על ידי מצפן בבניה עצמית
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פעילויות במכניקה
תנועת עגלה במדרון משופע ,סדרת סרטונים
רמה :ב
סוג :ניתוח סרטוני וידאו
ידע מקוון :תוכנת ניתוח סרטוני וידאו Tracker.
קישור לתיקיות עם הסירטונים
מהלך הניסוי ,קישורים וסירטונים
סרטוני תנועת עגלה במדרון משופע .בכל סרטון זוית אחרת של המישור המשופע.
אפשר לנתח את הסרטונים על ידי תוכנת הטראקר ואפשר גם על ידי עצירת הסרטון וקריאת הנתונים בסרטון.
(לפי תדריך  1142מקובץ האקסל באתר המורים).
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מדידת תאוצה  -ניסויים עם חיישן תאוצה בטלפון נייד
רמה :ג'
סוג :ניסוי ממוחשב ביתי
ידע מקוון :תוכנת  Phyphoxאו SPARKvue.
כל אחד מהפעילויות אינו מספיק כניסוי לבגרות אלא ,פעילות להכרת אפליקציות למדידת תאוצה.
ניתן לשלב בניסויי בגרות קיימים ,לדוגמה ניסוי  1113ו 1121 -מקובץ האקסל באתר המורים.
פעילויות שתלמידים יכולים לבצע עם הטלפון החכם בבית על ידי שימוש באפליקציה וניתוח תוצאות באקסל.
את הניסויים אפשר לבצע עם אפליקציה ( SPARKvueכ )MB60-או אם אפליקציית ( phyphoxכ)MB7-
קישור לתדריך  -נפילה חופשית של טלפון
כדי שהניסוי יתאים לניסוי בגרות צריך לחייב את התלמיד להוסיף את הפעילויות הבאות:
 הפלת הטלפון כשהמסך כלפי מעלה (מקביל לתקרה) בתוך קופסאות פלסטיק בעלות שטח פנים שונה עם תוספת מסה לטלפון (למשל להדביק לטלפון חתיכות פלסטלינה) שינו גובה נפילת הטלפון.הערה  -שימו לב להניח את הכרית על הרצפה במקום נפילת הטלפון ולכוון את הטלפון ליפול עליה.
קישור לתדריך  -מטוטלת טלפון
ניתן להתאים לניסוי בגרות אם משלבים את הניסוי "מטוטלת טלפון" וניסוי "נפילה חופשית של טלפון" יחדיו.
בכל אחד מהתדריכים יש לבצע את שתי הפעילויות לצורך מציאת תאוצת הנפילה החופשית.
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חוק שני של ניוטון
רמה ב'
סוג :ניתוח ווידיאו
ידע מקוון :תוכנת ניתוח סרטוני וידאו Tracker.
להלן רצף של סרטונים בניסוי חוק שני של ניוטון המכיל את שני חלקיו ,את הניסוי אפשר לבצע בשתי גישות.
גישה קינמטית וגישת הטראקר:
גישה קינמטית  -אנו מודדים מקום וזמן של תנועת העגלה בסרטון .יש לאסוף כ  5נק' של מקום וזמן עבור כל
סרטון על מנת למצוא תאוצה ממוצעת בקטע.
מסה קבוע
כוח קבוע

בנוסף ניתן לגשת לרצף הסרטונים דרך מצגות בקישורים הבאים:
מסה קבוע
כוח קבוע
גישת טראקר  -אנו מבצעים ניתוח תנועת העגלה על ידי טראקר ,בונים גרף מקום זמן או מהירות זמן של תנועת
כל אחת מהעגלות ומוצאים מזה את תאוצת הגוף.
מסה קבועה
כוח קבועה
בכל אחת מהגישות אנו אוספים  8 -6מדידות של תאוצה מרצף של כ  20מדידות ובעזרתם התלמידים מבצעים
את הניתוח.
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חקירת קצב ההתפשטות של כתם צבע בתוך מים (מעבדת חקר).
רמה ג'
סוג :מעבדת חקר
קישור לתדריך מעבדה
ניסוי שתלמידים יכולים לבצע בבית באמצעים יחסית פשוטים.
כל מה שצריך זה צלחת שקופה סוכריית  m&mסטופר ודף
משבצות שגדול יותר מהצלחת.

ניסוי  :אישוש משפט מתקף -תנע
רמה ב':
סוג :ניתוח וידיאו
קישור לקובץ המכיל את הקישורים לסרטונים השונים וקבצי נתונים.
הנחיות לביצוע פעילות ניסוי
תיקיה עם חומרי הגלם
בניסוי זה ניתן לראות עגלה מתנגשת במד כוח.
את מדידות הכוח כתלות בזמן ניתן להסיק מהטבלה של הכוח כתלות בזמן ברצף הסרטון או מקבצי
פאסקו המצורפים .את מהירות העגלה ניתן למדוד על ידי טראקר מניתוח תנועת העגלה או בעזרת ניתוח
אנלוגי של תנועת העגלה.
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פעילויות בחשמל
מעבדה וירטואלית  -כוחות בין שני מטענים חשמליים נקודתיים
רמה :א'
סוג :סימולציה
קישור לדף הסימולציה
קישור לפעילות באתר סיפת"ח
קישור להעתקת שאלות  googleלדרייב האישי
במעבדה וירטואלית זו ,ניתן לנתח את הקשרים השונים בחוק
קולון ,ניתן לאפיין את תלות גודל הכוח במרחק או את תלות
גודל הכוח בגודל המטענים וסימנם.

חוק קולון  -תלות הכוח במרחק בין שני כדורים מוליכים בעקבות השראה
וקיטוב
רמה :ב'
סוג :ניתוח וידאו
קישור לתדריך הניסוי סרטון לדוגמא מצגת למורים על הניסוי
בניסוי זה מקרבים שני כדורים מוליכים אחד לשני ,אחד הכדורים
טעון במטען חשמלי והשני ניטראלי.
בעקבות קיטוב בכדור הניטראלי ,פועל כוח בין שני הכדורים .בסרטון
ניתן לנתח את תלות הכוח החשמלי במרחק.
היופי בניסוי הוא עיבוד הנתונים  -זיהוי האזור בו מתרחש קיטוב
בכדורים וההשפעה של זה על המדידות.
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כא"מ ומתח הדקים
רמה :ב'
סוג :ניתוח וידאו
קישור לסרטון חומרי גלם
מדידת מתח על שתי סוללות  Dוהזרם העובר בה על ידי שינוי
התנגדות הנגד המשתנה בצורה רציפה.
סרטון של הניסוי הקלאסי אופיין התנהגות של סוללה ניתן לעבוד
לפי תדריך.

אופיין התנגדות של תיל
רמה :ב'
סוג :ניתוח וידאו
קישור לתדריך למורה
קישור לתדריך לתלמיד
קישור לתיקיית הסרטונים
קישור לתיקייה המכילה את חומרי הגלם
המהלך מכיל  2הדגמות ו  2 -ניסויים .ניסוי אחד :אופיין התנגדות כתלות
באורך של מוליך ואופיין שני התנגדות כתלות בעובי של מוליך .בעזרת
הסרטונים ניתן להדגים איך שינוי באורך ועובי משפיע על התנגדות המוליך.
ניתן לקשר בין אופי המוליך לחיבור במקביל ובטור של נגדים.

ניסוי חקר שדה מגנטי של מגנט קבוע
רמה :ג'
סוג :מעבדת חקר
קישור לתדריך
פעילות פשוטה שמצריכה מגנט מצפן וסרגל אפשר להרכיב בבית
מחומרים פשוטים.
במערכת מודדים את עוצמת השדה היחסי של המגנט כתלות במרחק.
בדומה לניסוי גלוונומטר טנגנטי בו אנו מודדים את עוצמת השדה המגנטי
של כדור הארץ ביחס לשדה מגנטי של סליל ,פה אנו מודדים את עוצמת
השדה של מגנט ביחס לשדה המגנטי של כדור הארץ.
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ניסוי גלוונומטר טנגנטי
רמה ג'
סוג :ניתוח וידאו
הנחיות לביצוע הניסוי
תדריכים לפי ניסוי  2337 ,2321מקובץ האקסל באתר המורים.
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קרינה וחומר וגלים

ניסוי גל עומד על מיתר
רצה ב'
סוג :ניסוי מצולם
בניסוי זה ישנם  3חלקים בהם חוקרים את אופיו של גל עומד במיתר.
הניסוי הינו בהתאם לתיאוריה בספר של עדי רוזן מחולק לשלושה חלקים.
 .1תלות בין תדר התנודות למספר התנודות .ניסוי 1
 .2קשר בין מתיחות החוט לתדר .ניסוי 2
 .3קשר בין אורך החוט לתדר .ניסוי 3
לשימושכם תדריך לעבודה עצמית של תלמידים תדריך
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חומרי עזר להדרכה וכלים ממוחשבים
_______________________________________________________________
: tracker להלן קישור להסבר על
https://www.youtube.com/watch?v=La3H7JywgX0&t=672s

_______________________________________________________________
:קישור נוסף להסבר עבודה עם טראקר
https://masharmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/benny_klingman_wise_org_il/Ee_RdrwrMMdHk4_rBMplzkBuZmtCITC7L8UAKaFKeJD9Q?e=r2xx0O

:סרטון מאתר המורים ביתר פירוט
https://www.youtube.com/watch?v=5oL62EhZ6go\
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הדרכה על שימוש ב אקסל:
https://www.youtube.com/watch?v=tmLnjQL0JPo

הדרכה על שימוש ב  phyphoxמתוך אתר החברה:

הדרכה על שימוש ב SPARKvueמתוך אתר חברת פאסקו:
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גיאוגברה :תוכנה לבניית סימולציות בצורה עצמאית

ניסויים מצולמים מאתר מורי הפיסיקה

ערוצי יוטיוב מומלצים של מורים עם ניסויים מצולמים
אלכס ויינברג
שבתאי שפיגלר
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