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במאמר מומחשות ,ע"י דוגמאות מקינמטיקה ,כמה טעויות נפוצות של תלמידי בניתוח גרפי בפיסיקה.
השגיאות שנעשו ע"י התלמידי במחקר מצויות באוכלוסיות שונות ובשכבות השכלה שונות.
המאמר בוח שתי קטגוריות של קשיי שזוהו  :קושי לקשר גרפי לתפישות פיסיקליות ,וקושי לקשר גרפי
לעול המציאות.

 .1הקדמה
תלמידי רבי בקורסי המבוא בפיסיקה נראי כחסרי יכולת להשתמש בגרפי להפקת או להעברת מידע .כחלק
מהמחקר על הבנת תלמידי בפיסיקה  ,הקבוצה בחנה כמה מהטעויות שנעשו ע"י תלמידי לגבי גרפי  .חלק
מהמוטיבציה לביצוע המחקר הייתה השכנוע שמיומנות בשרטוט ובניתוח גרפי היא בעלת חשיבות מכרעת
לפיתוח והבנת נושאי רבי בפיסיקה .ה התעניינו במיוחד בחקירה הא נית יהיה לטפל ביעילות בכמה
מהקשיי בתפישות הקינמטיות שזוהו במחקר קוד  ,בעזרת דגש מוגדל על הצגות גרפיות.
הבעיות שיש לתלמידי לגבי גרפי אינ יכולות להיות מיוחסות בפשטות להכשרה בלתי מתאימה במתמטיקה.
לעתי קרובות תלמידי שאי לה שו בעיה לסמ נקודות ולחשב שיפועי לא יכולי לייש את מה שלמדו על
גרפי מלימודי המתמטיקה לפיסיקה.לכ מוכרחי להיות גורמי אחראי אחרי  ,שוני מאשר רקע מתמטי.
הניתוח של טעויות בגרפי שזוהו במחקר זה מראה שרבות מהטעויות ה תוצאה ישירה של חוסר יכולת לקשר
בי הצגה גרפית והנושא המתואר.
במאמר זה מתוארות שתי קטגוריות של קשיי תלמידי שנחקרו :קושי בקישור גרפי לתפישות פיסיקליות
וקושי בקישור גרפי לעול המציאות .קשיי ספציפיי לכל קטגוריה מזוהי ונדוני במונחי של ביצועי
התלמיד בבעיות כתובות וניסויי מעבדה .כל הדוגמאות המובאות ה מקינמטיקה ,למרות שהמחקר כלל ג
נושאי אחרי בפיסיקה.
רוב העבודה שתוארה כא בוצעה במש מספר שני בהקשר לקורס מבוא שנתי בפיסיקה לסטודנטי
המתעתדי להירש לאלגברה או לפיסיקה על בסיס מתמטי .המידע שהושג מקבוצה זו הושל ע"י הרחבת
המחקר לסטודנטי שנרשמו לקורסי פיסיקה ספציפיי למורי ולקורסי מבוא סטנדרטיי באוניברסיטת
וושינגטו  .נבדקו ג תשובות של תלמידי פיסיקה בתיכו לאות שאלות .למרות שהיו הבדלי בדרגת החומרה,
אופי הקשיי היה זהה לכל האוכלוסיות הללו .הממצאי ג היו קונסיסטנטיי ע דווחי חוקרי אחרי .

 .2קשיי בקישור גרפי לתפישות פיסיקליות
זוהו מספר קשיי ספציפיי שנעשו ע"י תלמידי בקישור גרפי לתפישות פיסיקליות .בחלק זה
נדוני כמה מהנפוצי ביותר ע"י בדיקת תשובות תלמידי לחמש בעיות בקינמטיקה .בשלב שבו שאלות אלה
מופיעות בבחינות קורס המבוא לפיסיקה ,התלמידי ככלל כבר הראו שליטה טובה במושגי קינמטיי בפתרו
בעיות אחרות ללא גרפי  .לכ רוב הטעויות שנעשו ע"י תלמידי אלה יכולות להיות מיוחסות לחוסר יכולת
לפרש גרפי יותר מאשר לניסיו לא מתאי ע המושגי .

א .הבחנה בי השיפוע והגובה של גר
בניתוח גר בפיסיקה ,התלמיד צרי להיות מסוגל להחליט אלו מתכונות הגר מתייחסות לתפישות פיסיקליות
מיוחדות .בגר בקו ישר ,לדוגמא ,מידע יכול להיות טמו בקואורדינטות של נקודה ,בהפרש הקואורדינטות בי
שתי נקודות ,או בשיפוע של הקו.
תלמידי רבי זקוקי לעזרה כדי ללמוד לבחור איזה מ התכונות האלה "לקרוא" בתשובה לשאלות על הנושא
המוצג בגר .
נמצא שלעתי קרובות תלמידי לא יודעי א להפיק את המידע הדרוש מהשיפוע או מהגובה של הגר  .בבעיה
הבאה ,התבקשו התלמידי להשוות את שתי התנועות הקצובות המוצגות בגר מקו זמ המתואר ב .Fig 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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בעיה  :1תרשי  1מראה גר מקו לעומת זמ לתנועת שני גופי  Aו  , Bהנעי לאור אותו סרגל.
א( ברגע  , t=2sהא מהירות גו  Aגדולה ,קטנה ,או שווה למהירות גו ? B
ב( הא לגופי  Aו  Bיש ברגע כלשהו אותה מהירות? א כ  ,באלו זמני ? נמק.

כדי לענות על סעי א' ,צרי רק לדעת ששיפועי הגרפי מייצגי את המהירויות של הגופי ושקו  Aתלול יותר
מקו . Bמכא שמהירות גו  Aגדולה מזו של גו  . Bלמרות זאת ,תלמידי רבי אינ עוני נכו  .רוב התשובות
השגויות נובעות כנראה מכישלו להבי שמידע על מהירות לא יכול להיות מופק מהגובה .ב  , t=2sקו  Bנמצא
מעל קו  , Aותלמידי רבי מתמקדי בהבדל זה בגובה ,ולא בהבדל השיפוע ,כדי להחליט לאיזה גו מהירות
גדולה יותר .
תלמידי שלא ענו נכו לסעי ב' ,לא מביני שלשני הגופי א פע לא תהיה אותה מהירות ,כי שיפועי הקווי
 Aו  Bא פע אינ זהי  .לכ  ,ה בוחרי  , t=4sנקודת החיתו שבה לגרפי יש אותו גובה ,כזמ שבו
המהירויות זהות .שוב נראה שתלמידי רבי מתרכזי בתכונה הלא נכונה של הגר בהגעה לתשובותיה  ) .יכול
ג להיות שכמה תלמידי מפרשי נכו את חיתו הגרפי ב  t=4sכזמ שבו הגופי נמצאי באותו מקו  ,א
אז טועי ומסיקי שלגופי יש ג אותה מהירות(.

ב .פירוש שינויי בגובה כשינויי בשיפוע
כמצופה ,לתלמידי קשה יותר לנתח גרפי עקומי מאשר גרפי ישרי  .בגר עקו יש שינויי בשיפוע וג
שינויי בגובה .השינויי בשיפוע אינ כה ברורי כשינויי בגובה ודורשי בחינה מדוקדקת יותר לפני שנית
להפיק מה מידע .כמה מהסיבוכי הנוספי בניתוח גר עקו מודגמי בבעיה הבאה.
בעיה  :2באילו מהנקודות המסומנות בגר שב : Fig 2
א( התנועה איטית ביותר?
ב( הגו מגביר את גודל מהירותו?
ג( הגו מקטי את גודל מהירותו?
ד( הגו משנה את כוו תנועתו?
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נית לענות ע"י מעקב אחר הגבהי והשיפועי וע"י התחשבות באופ שבו גדלי אלה משתני בכל אחת מ
הנקודות המסומנות .התנועה איטית ביותר בנקודות  Bו  ,Fבה השיפוע הקט ביותר ,אפס .השיפוע הגדל
בנקודה  Gמראה שהגו מגדיל את מהירותו .הגו מאט בנקודות  ,A,C,Dו  ,Eשבה השיפוע קט בגודלו.
בנקודה  , Bש השיפוע משנה סימ  ,הגו מסתובב ומתחיל לנוע בכוו ההפו  .בהסברי הכתובי שלה ,
התלמידי מגלי לעתי קרובות סימני של קשיי שיפוע גובה המוכרי מגרפי ישרי  .תשובות שגויות
לתנועה האיטית ביותר בד"כ כללו את נקודה  , Dש הגובה  0א השיפוע לא .טעות טיפוסית לסעי ב' היא
לטעו שהגו מגדיל את מהירותו בנקודה " Aכי הגר גדל" .כמוב  ,שלמרות שהגובה גדל בנקודה  , Aהשיפוע
הקט מצביע על האטה ולא על האצה .במקו לחפש שינויי בשיפוע ,תלמידי רבי מתמקדי על שינויי
ברורי יותר בגובה .בסעי ג' ,כמה תלמידי כללו את נקודה  Gכנקודה שבה הגו מאט כי "השיפוע שלילי".
תלמידי אלה מבססי את תשובת על כוו השיפוע במקו על השינויי בגודלו .לגבי שינוי הכוו בסעי ד',
תלמידי רבי בוחרי בנקודה  Dכי "המיקו הופ מפלוס למינוס" .במקו לחפש נקודה שבה השיפוע משנה
סימ  ,ה מזהי נקודה שבה הגובה משנה סימ .

ג .ייחוס גר אחד לאחר
בנוס לקושי בייחוס התכונות השונות של גר לתפישות פיסיקליות מיוחדות ,תלמידי לעתי קרובות לא
יכולי לייחס טיפוס אחד של גר לאחר .רבי אינ מסוגלי לתרג אחורה וקדימה מגר מקו לעומת זמ
לגר מהירות לעומת זמ .
בדוגמא הבאה ,תלמידי לעתי קרובות אינ מביני
שעליה להשתמש בשיפוע של גר מקו זמ כגובה
של גר מהירות זמ  .זה אפילו קשה לה יותר לראות
שיפוע גדל של גר מקו זמ כגובה גדל של גר
מהירות זמ .
בעיה  :3בתרשי ) ( Fig 3מתואר גר המקו
לעומת זמ  ,עליו מסומנות כמה נקודות
המייצגות זמני מענייני  .שרטט גר של מהירות
לעומת זמ לתנועה זו .התייחס לנקודות המסומנות.
התשובה הנכונה מופיעה בתרשי ) .3 (bבדוגמא
השגויה המופיעה בתרשי ) ,3 (cברור שהתלמיד ניסה
לשרטט גר חדש ע"י מניפולציה של המידע בגר
הנתו .התוצאה ,בכל אופ  ,היא רק היפו של הגר
המקורי .התלמיד התמקד בבירור על גובה גר מקו
זמ במקו על השיפוע.בניסיו לייצר גר אחד מאחר,
תלמידי לעתי קרובות אינ מסוגלי להתעל
מצורת הגר המקורי.
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ד .התאמת מידע כתוב לתכונות רלבנטיות של גר
המשימה של התאמת המידע בקטע כתוב להצגה גרפית קשה לתלמידי רבי  .כדי לענות על השאלות בבעיה
הבאה ,על התלמיד להתייחס ג לגר ב  Fig. 4וג לבעיה הכתובה.
בעיה  : 4לספינת חלל שלושה מנועי רקטיי שוני  ,שכל אחד מה מקנה לספינה תאוצה קבועה כשהוא דולק.
בגר שבתרשי  ,נקודה  Pמייצגת את מהירות הרקטה ברגע מסוי .
בנקודה  Pהקפט מדליק את מנוע מס'  .1בנקודה  , Qמנוע מס'  1מכובה ומנוע מס'  3מודלק.
בנקודה  , Rמנוע מס'  3מכובה ומנוע מס'  2מודלק .אי שו מידע על הספינה אחרי נקודה .R
מצא את התאוצה הנגרמת ע"י כל מנוע המופיע
ברשימה למטה ,א מידע זה מופיע בגר .
נמק את תשובת .
א( מנוע מס' 1
ב( מנוע מס' 2
ג( מנוע מס' 3

בבעיה  ,4הקטעי  PQו  QRנותני חלק מ ההיסטוריה של המהירות לעומת הזמ של תנועת הרקטה .לקטע
 PRאי שו פירוש כזה ,א הוא מצויר בגר כ שכל שלושת החלקי מוצגי באופ זהה .כדי לענות על
השאלות נכו  ,על התלמידי לזהות את השיפוע של  PQע התאוצה הנגרמת ע"י מנוע מס'  ,1לזהות את
השיפוע של  QRע התאוצה הנוצרת ע"י מנוע מס'  ,3ולהבי שלא נית להחליט לגבי התאוצה הנגרמת ע"י מנוע
מס' .2לכ על התלמידי להתייחס לשיפועי של שניי מ הקטעי ולהתעל מ השלישי.
בבעיה זו נפוצי כמה סוגי טעויות .לדוגמא ,במציאת התאוצה הנגרמת ע"י מנוע מס'  ,1כמה תלמידי לא
∆V
במש פרק הזמ שמנוע מס'  1פועל ,כלומר עליה למצוא את השיפוע של
מזהי שעליה לחשב את היחס
∆t
 . PQבמקו זה ,כמה תלמידי מחלקי את קואורדינטות הנקודה  ,Pבעוד שאחרי מחלקי את
V
∆V
.
לבי
הקואורדינטות של נקודה  .Qתלמידי אלה אינ מבחיני בהבדל בי היחסי של
∆t
t
למרות שהרוב מתייחסי לצור לחשב את השינוי במהירות מחולק בפרק זמ  ,ה אינ מקשרי יחס זה ע
השיפוע של .PQ
בקרב התלמידי שכ מחשבי את התאוצה תו שימוש בשיפועי  ,רבי אינ מסוגלי להתאי את השיפוע
המתאי למנוע המתאי .
הטעות הנפוצה ביותר הייתה ,בכל אופ  ,כשלו להבי שלא נית להחליט לגבי תאוצת מנוע מס'  .2רוב התלמידי
העושי טעות זו מחשבי את השיפוע של  PRלתאוצת מנוע מס'  .2טעות מסוג כזה מעידה על חוסר תשומת לב
לפרטי התיאור הכתוב ויכולה להצביע על שימוש באלגורית זכור למציאת תאוצה כ"שיפוע גר  vכנגד ." t
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

4

ה .פירוש השטח שמתחת לגר
פירוש השטח שמתחת לגר הוא רעיו חדש לתלמידי רבי בקורס המבוא בפיסיקה .התהלי של מציאת
העתקי ע"י ספירת מספר הריבועי מתחת לגר המהירות לעומת הזמ דורש פירוש שטחי כאורכי .
לתלמידי קשה לעתי קרובות לראות גודל שה מקשרי ע יחידות ריבועיות כמייצג גודל ע יחידות
לינאריות  .בדוגמא הבאה  ,על התלמידי לפרש גר מהירות זמ כדי להחליט מתי גו ממוק במקו מסוי .
בעיה  :5תרשי

) 5 (aמראה גר מהירות לעומת זמ עבור גו

המצוי ב X=0 :ב . t=0 :מתי ימצא הגו ב? X=110 cm:
תלמידי מעטי מסוגלי בתחילה לקבל מבט איכותי כולל על
התנועה ע"י קריאת הגר בתרשי ) .5 (aה אינ מפרשי את
השטחי החיוביי ושליליי לחילופי  ,מעל ומתחת לציר ,v=o
כמייצגי העתקי חיוביי ושליליי לחילופי .
לכ אינ יוצרי תמונה מנטלית של גו המבצע תנודות הלו
וחזור .ללא הראיה של תנועה מחזורית ,התלמידי אינ מודעי
לכ שעליה למצוא יותר מזמ אחד שבו העצ נמצא
ב. X=110 cm :
כדי לענות על השאלה ,צרי קוד לשי לב ששטח ריבוע אחד
מתאי להעתק של  . 10 cmמבדיקה חפוזה של הגר וספירה
מקורבת של ריבועי  ,נית להפיק את המידע הבא :הגו מגיע
להעתק החיובי המקסימלי הראשו שלו )כ  ( 150 cmומסתובב
) ( v=0ב  . t=3.0sאז הוא נע בכוו השלילי עד שהוא מסתובב
בפע השניה ב  . t=7.0sהער המקורב של השטח החיובי הראשו
והשטח השלילי מראה שהגו חזר בקירוב לנקודת ההתחלה )(X=0
כשהוא הופ את כוונו ב . t=7.0sהגודל הרב יותר של השטח
החיובי השני מראה שהגו נע לבסו בכוו החיובי מעבר
למקסימו הראשו .
הניתוח שלמעלה מראה שהגו עבר דר  X=110cmשלוש פעמי .
ע"י סימו  11הריבועי הראשוני )(A1נית למצוא שהפע
הראשונה היא ב . t=1.5sלמציאת הזמני האחרי  ,נוח לחלק את
השטח שמתחת לעקומה לחמישה שטחי משנה ,וכ לפשט את
תהלי הקיזוז של שטחי חיוביי ושליליי  .שטחי  A1-5מוראי
בתרשי ) . 5 (bא יש לה תמונה מנטלית של המסלול בראש,
התלמידי יכולי להחליט שהגו ממשי לעבר ההעתק החיובי המקסימלי שלו  (A1-2ב  , t=3.0sמסתובב ,ואז
חוזר ל  (A1-3) X=110 cmב  . t=4.5sאז הוא ממשי לנוע בכוו השלילי עד שהוא מגיע ל (A1-4) X=0
ב  , t=7.0sש הוא מסתובב שוב ונע בכוו החיובי .הגו עובר דר  (A1-5) X=110 cmבפע השלישית
ב . t=9.3s
רוב הקשיי שיש לתלמידי בבעיה זו מיוחסי ישירות לחוסר היכולת לדמיי את התנועה המוצגת בגר
המהירות לעומת הזמ  .בכל אופ  ,ה ג עושי מגוו של טעויות אחרות בנסות להפיק מידע לגבי ההעתק
מגר מהירות זמ  .ברמה היסודית ביותר ,תלמידי יכולי לחשב את ההעתק המיוצג ע"י השטח של ריבוע אחד,
א לא לדעת מה לעשות ע מספר זה .תלמידי היודעי שעליה לכפול את שטחו של ריבוע אחד במספר הכולל
של הריבועי כדי למצוא העתק כולל ,לעתי קרובות לא יכולי להחליט אלו ריבועי עליה לספור .לדוגמא,
בספירת הריבועי "מתחת לעקו "  ,כמה תלמידי כוללי את כל הריבועי בי העקו והשורה התחתונה של
הרשת )גריד( .ע"י התעלמות מ הציר  , v=0ה נכשלי בהבנת תפקידו בהגדרת השטחי החיוביי והשליליי .
ה אינ מקשרי שטח חיובי בגר מהירות זמ ע העתק בכוו החיובי או שטח שלילי ע העתק בכוו השלילי.
ברמה מתוחכמת יותר של קושי ,תלמידי לעתי קרובות לא מביני שכדי לענות על שאלה לגבי המיקו ברגע
מסוי  ,עליה להתייחס למידע שאינו מסופק ע"י גר מהירות זמ  .במקרה זה ,על התלמידי להשתמש בתנאי
ההתחלה ) ( X=0הנתו במבוא לבעיה.
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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ביקורת על הדוגמאות
מאפיי נפו של הדוגמאות שנדונו הוא שכדי לענות נכו על השאלות ,על התלמיד לעשות יותר מאשר פשוט
להיזכר בפרוצדורה ,כגו לחשב שיפוע של גר מקו זמ למציאת מהירות .נמצא שבעיות שבה היה דרוש רק
שחזור פשוט ,בדר כלל יצרו קושי מועט אצל רוב התלמידי בקורס המבוא לפיסיקה או הקורסי למורי  .בכל
אופ  ,כשהשאלה דורשת פרשנות מפורטת של גר התאמת קטע כתוב לגר נלווה או השוואת שתי תנועות
המוצגות על אותו גר זיכרו בלבד אינו מספיק .היישו המעשי של מיומנויות גרפיות בתחו כלשהו בד"כ
כרו יותר בדר של פרשנות מאשר של זיכרו מה השיפוע של גר מסוג מסוי מייצג .הערכה ריאליסטית של
יכולת התלמיד להפיק מידע מגר מוכרחה לכ לערב אלמנטי של פרשנות דומי לאלה הדרושי בדוגמאות
שהובאו.

 .3קשיי בקישור גרפי לעול המציאות
בפרק  , 2נבחנו כמה מהטעויות הנעשות ע"י תלמידי בייחוס תכונות שונות של גר לתפישה הפיסיקלית שהגר
מייצג .הטעויות סווגו לחמש קבוצות קשיי  ,שכל אחד מה נדו במונחי של תשובות התלמידי לבעיית גר
כתובה .קשיי אחרי  ,בעלי אופי דומה וג שונה ,מתעוררי כשסטודנטי מנסי ליחס גר לעצ או אירוע
מסוי בעול המציאות.
בסדרת ניסויי בקורס המבוא בפיסיקה  ,התלמידי משרטטי גר לתנועה של כדור פלדה המשוחרר מרמפה
התחלתית ויכול להתגלגל לאור צירופי שוני של מסלולי אלומיניו ישרי  .שני מערכי המסלולי בתרשימי
) 6 (aו ) 6 (bמשמשי ליצירת תנועה קצובה ומואצת ,בהתאמה .התלמידי מתבקשי לשרטט גרפי מקו זמ
ומהירות זמ  .נית להשתמש בשעוני עצר ובסרגל ,א לא נתוני כווני ספציפיי לגבי הגדלי שיש למדוד או
לחשב .בתנאי אלה ,נמצא שהמשימה של הצגת תנועה נצפית על גר היא קשה מאד לתלמידי רבי  .מבנה
המסלול בתרשי ) 6 (cדומה לזה שב ) ,6 (bא ע תוספת .התלמידי אינ מבצעי שו מדידות למקרה זה,
א משרטטי גרפי איכותיי של מהירות זמ ותאוצה זמ .
למקרה הפשוט ביותר ,זה של התנועה הקצובה ,כדור הפלדה מתגלגל על מסלול אופקי ע ארבעה סטופרי
ממוקמי במרחקי שווי זה מזה וממשטח ההתחלה ,כמוראה בתרשי ).6 (a
לתיקו השפעות חיכו  ,המסלול ה"אופקי" בעצ משופע קלות .הסטופרי מופעלי בו זמנית כשהתנועה
מתחילה .כל שעו נעצר כשהכדור עובר את המקו שלו .גר מקו זמ נכו מופיע בתרשי ).7 (a
בתרשימי ) 7 (b)-7(dמופיעי גרפי של תלמידי .
בתנועה המוצגת בגר ) ,6 (bהכדור מתגלגל לאור מסלול אופקי במהירות נמוכה ,מאי במורד המדרו המשופע,
ואז מתגלגל לאור מסלול אופקי נמו יותר במהירות קבועה גדולה יותר .יש שעו עצר אחד לרגלי משטח
ההתחלה ואחד בכל אחד מהחיבורי של חלקי המסלול .ארבעת השעוני מופעלי בו זמנית לפני שהתנועה
מתחילה .כל שעו נעצר כשהכדור עובר את המקו שלו.
גרפי נכוני של מקו זמ ומהירות זמ מוצגי בתרשימי )8 (aו ) 9 (aבהתאמה .גרפי של תלמידי
מופיעי בתרשימי ) 8(b)-8(dו ). 9(b)-9(d
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בתרשי ) ,6 (cהחלק שנוס למסלול ב ) 6 (bמאפשר לכדור להתגלגל במעלה מדרו משופע שני ,להאט,
להסתובב ,ולהאי בחזרה למטה.
גרפי איכותיי נכוני של מהירות זמ ותאוצה זמ מוצגי בתרשימי )10 (aו ) 11(aבהתאמה.
תרשימי ) 10(bו ) 11(bמראי גרפי של תלמידי .
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למטה יבדקו כמה מהבעיות שתלמידי פוגשי כשה מנסי לשרטט גרפי מתצפיותיה על שלושת התנועות
שתוארו למעלה .לצור הדיו  ,הטעויות שנעשו ע"י התלמידי בסוגי השוני של גרפי התנועה סווגו לחמש
קבוצות של קשיי .

א .הצגת תנועה מתמשכת ע"י קו מתמש
לפני שהשתתפו בקורסי הפיסיקה שבה נער לראשונה מחקר זה ,כמעט כל התלמידי פגשו גרפי מקו זמ
בשעורי מתמטיקה .למרות ההכנה הזו ,רבי לא ידעו אי להתחיל לשרטט את הגר של תנועה קצובה שנצפתה
במעבדה .לתלמידי היה קושי להחליט איזה נתוני לקחת ואי להשתמש כראוי במדידותיה .
לשרטוט גר מקו זמ לתנועה בתרשי ) ,6 (aיש צור לבחור ראשית ,ליצור מערכת צירי  ,ולסמ מספרי
מקו לאור המסלול .המקומות של העצ משורטטי אז כנגד זמני מתאימי  .במקו לעבוד לפי הפרוצדורה
הזו ,בכל אופ  ,כמה תלמידי פשוט מדדו את האור של חלקי המסלול ואז שרטטו אורכי אלה כנגד קריאות
השעו כשהכדור עבר את הסו של כל חלק .תרשי ) 7 (bמראה גר כזה .תלמידי אלה אינ מצליחי להבחי
בי מקו הכדור ) ( Xברגע מסוי וההעתק שלו )  (∆Xבמש פרק זמ  .ה אינ מכירי בכ שתנועת הכדור
צריכה להיות מוצגת ע"י קו מתמש במקו ע"י סדרה של נקודות בודדות .בדומה לכ  ,כשהתבקשו לשרטט גר
מקו זמ עבור גו במנוחה ,כמה תלמידי שרטטו רק נקודה אחת )בד"כ בראשית( במקו קו אופקי .לכ
הגרפי שלה אינ מראי שאי שו שינוי במקו במש פרק זמ .
כשלו להציג רציפות של תנועה קיי אצל כמה תלמידי המייצרי גר של תנועה מואצת המורכב מנקודות
בדידות .בגר מקו זמ בתרשי ) ,8 (bהתלמיד צייר את אור כל חלק של התנועה כמקו הכדור בסו פרק
הזמ  .למרות שהתנועה רציפה ,הנקודות אינ מחוברות .כמו בתנועה קצובה ,חלק מהבעיה אולי נובע מבלבול בי
מקו ברגע מסוי לבי העתק במש פרק זמ .
טעויות דומות בהצגת תנועה רציפה נעשות בגרפי מהירות זמ  .בתרשי ) ,9 (bהתלמיד אינו מציג את המהירות
כגודל המשתנה כל הזמ  ,אלא כשלוש נקודות ,שכל אחת מה חושבה ע"י חילוק אור המסלול בזמ שהיה דרוש
לתנועה לאורכו .תלמידי המשרטטי סוג זה של גר מקשרי מהירות יחידה ע כל חלק של המסלול ,בי א
אופקי או משופע ,ובד"כ מסמני מהירות זו רק לרגע שבו הכדור נמצא בקצה חלק זה של המסלול .לחלקי
האופקיי  ,תלמידי אלה אינ מביני שהמהירות המחושבת נמשכת לאור פרק זמ ולכ צריכה להיות
מיוצגת ע"י קו אופקי .לחלק המשופע ,ה אינ מקשרי את המהירות הממוצעת שחישבו ע המהירות הרגעית
באמצע פרק הזמ שבו מתגלגל הכדור במורד .כדי לשרטט גר מהירות זמ נכו  ,על התלמיד לדעת שנקודה בגר
מהירות זמ מייצגת את המהירות ברגע מסוי ושהקו או העקו מייצגי את השינוי במהירות במש פרק
הזמ .
כמה תלמידי המסמני נכו ערכי של זמ ומקו עלולי לא לחבר את הנקודות בעקומה חלקה .במקו זה,
ה מקשרי בי נקודה לנקודה כ שנוצר קו לא רצי  ,כמו בגר מקו זמ בתרשי ) .7 (cלגר מהירות זמ
המתאי  ,במקו לשרטט קו אופקי ,תלמידי אלה לעתי קרובות מחשבי מהירויות ממדידותיה לגבי מקו
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וזמ  ,מסמני את הנקודות ,ומקשרי ביניה בקו זיג זג .ה אינ מודעי לכ שהערכי שנמדדו ה רק
קירובי ושהרגולריות הנצפית בתנועה רציפה צריכה להיות מיוצגת ע"י עקומה חלקה המתאימה לנקודות
שבנתוני .
טעויות ברמה מתוחכמת יותר נעשות ע"י מספר תלמידי המשרטטי קו ישר או עקו רצי לכל חלק של
התנועה ,א לא מקשרי את החלקי כראוי .לדוגמא ,התלמיד ששרטט את גר מקו זמ בתרשי )8 (c
שרטט פיתולי במקו עקומות חלקות לקישור החלקי  .פיתול או חוד מצביע על שינוי פתאומי במהירות
שאינו מתרחש בתנועה עצמה .כשמעמתי אות ע סתירות אלו ,אפילו תלמידי טובי לעתי קרובות אינ
מודאגי מכ שהשיפוע משתנה בפתאומיות בגר מקו זמ שה שרטטו ואינ יודעי אי צרי הגר
להיראות כדי לפתור בעיה זו.

ב .הפרדה בי צורת הגר ומסלול התנועה
בי הטעויות שתלמידי עושי בניסיו לבנות גר של התנועה הקצובה המתוארת בתרשי ) 6 (aיש ניסיונות
לשחזר את המראה של התנועה  .מספר תלמידי מתקשי לקבל את הרעיו שתנועה קצובה על מישור אופקי
יכולה להיות מיוצגת ע"י גר מקו זמ בעל שיפוע תלול ,כמוראה בתרשי ) .7 (aה מקבלי שצורת הגר
צריכה להיות דומה לצורת המסלול ולכ משרטטי קו אופקי ,כמו בגר שבתרשי ) .7(dציפיות דומות נצפו ג
בקרב תלמידי צעירי יותר.
הפרדה בי גר התנועה לבי צורת המסלול נראית קשה במיוחד בתנועות שבה ג חלקי משופעי  ,כמו
המסלול המתואר בתרשי ) .6 (bגר נכו של מקו זמ  ,כש  Xנמדד לאור המסלול ,מוצג בתרשי ).8 (a
הגר מורכב מקו ישר בעל שיפוע מתו למסלול האופקי הראשו  ,אחריו קטע המתעק כלפי מעלה למסלול
המשופע ,וקטע ישר בעל שיפוע תלול למסלול האופקי האחרו  .תלמידי רבי אינ מקשרי את שתי התנועות
הקצובות האופקיות בכל אחד מהקטעי האופקיי של המסלול ע שני קוי משופעי בעלי שיפוע שונה ,א
קבוע ,בגר מקו זמ  .ה ג לא חוזי שהתנועה לאור הקטע המשופע של המסלול תיוצג ע"י עקומה בגר  .ג
כאשר תלמידי מסמני את המקו ואת קריאות השעו נכו  ,עלול להיות לה קושי להחליט הא לקשר את
הנקודות בקווי ישרי או עקומי  .מספר תלמידי מראי חוסר רצו לשרטט עקומות לקישור הנקודות.
במקו זה ה מנסי לגרו לגר מקו זמ להיראות כמו המסלול ע"י שרטוט גר המורכב משלושה קטעי של
קו ישר ,כמו בתרשי ). 8 (d
כשתלמידי מתבקשי לשרטט גרפי מבלי לבצע מדידות ,אפילו סביר יותר שה יכללו תווי המשקפי את
צורת המסלול .לדוגמא ,כשמציגי לה את הדיאגרמה של שלושת המסלולי שבתרשי ) , 6 (bא ע הכדור
ממוק בתחילת המסלול הראשו  ,תלמידי לעתי קרובות מייצרי גרפי תנועה שבה פרקי הזמ לשלושת
החלקי ה באור שווה .מעטי לוקחי בחשבו את העובדה שבגלל מהירותו הגדלה הכדור מבלה פחות זמ
בכל חלק .זה ג לא נדיר לתלמידי לשרטט את הקטע הראשו והשלישי של גר מקו זמ מקבילי זה לזה,
בדיוק כמו שהחלק הראשו והשלישי של המסלול מקבילי  .לעתי  ,א ה מתבקשי לשרטט גר מהירות
זמ לתנועה זו ,תלמידי מייצרי גר כמו זה שבתרשי ) , 9 (cשבו הגר דומה יותר למסלול העצ הנע מאשר
לשינוי המהירות ע הזמ .
נמצא שלתלמידי ג יש בעיה בהפרדה בי צורת הגר לבי מסלול התנועה במצב ההפו של מעבר מהצגה
גרפית לסיטואציה במעבדה .כשבמקו להתבקש לשרטט גר לתנועה נצפית  ,תלמידי מכווני לייצר תנועה
המיוצגת בגר  ,ה לעתי קרובות ינסו לסדר את המסלולי כ שיראו כמו גר מקו זמ או גר מהירות זמ
שה מנסי לפרש.

ג .הצגת מהירות שלילית בגר מהירות זמ
כשמעורבת ג מהירות שלילית  ,כמו שמתחייב במקרה שעצ נע הופ כוו  ,תלמידי לעתי קרובות לא יכולי
לתרג את האירוע הפיסיקלי הממשי להצגה נכונה על גר מהירות זמ  .בתנועה שבתרשי ) ,6 (cהכדור מתגלגל
במעלה המסלול המשופע השני ,מסתובב ,ואז מתגלגל למטה .הגר הנכו בתרשי ) 10 (aמראה מהירות תחילית
קבועה במסלול האופקי הראשו  .מהירות גדלה בקצב קבוע כשהכדור מתגלגל במורד המדרו הראשו  ,תנועה
קצובה בקטע האופקי השני ,מהירות קטנה כשהכדור מתגלגל במעלה המדרו השני ,ומהירות גדלה כשהכדור
מתגלגל למטה .ההיפו בכוו על המדרו השני מסומ רק ע"י החיתו ע הציר האופקי .הכיפו בקו בנקודה זו
משק את השינוי בתאוצה בגלל כוח החיכו כשהכדור מתגלגל במעלה ובמורד המדרו  .מאחר ששו מדידות
אינ נעשות במקרה זה ,שרטוט קביל של תלמיד עלול לא להראות קו מכופ .
בשרטוט גר של התנועה שבתרשי ) , 6 (cתלמידי לעתי קרובות נכשלי בהצגת תנועת הכדור במדרו השני
ע"י קו החות את ציר  . V=0במקו זה ,ה יוצרי גר  ,כמו זה שבתרשי ) ,10 (bשבו יש " " Vע נקודת קצה
המסמנת את רגע הסיבוב לאחור .השינוי בכוו הגר נראה כניסיו לייצג על הנייר את היפו הכוו של התנועה
הממשית במרחב.

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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ד .ייצוג תאוצה קבועה בגר תאוצה זמ
לתלמידי יש ג קושי בשרטוט גר תאוצה זמ איכותי נכו לתנועה של עצ שמאט ,מסתובב לאחור ,ומאי
בכוו ההפו  .המצב מסוב עוד יותר כשלא רק המהירות ,אלא ג התאוצה משנה כוו  .זה קורה בתנועה
שבתרשי ) . 6 (cשלא כמו סימ המקו או המהירות של הכדור ,סימ התאוצה אינו מיידי ,אלא מוסק.
גר תאוצה זמ נכו מוצג בתרשי ) . 11(aשרטוט גר כזה דורש התחשבות בקשר בי המהירות והתאוצה בכל
קטע של המסלול .יש שני פרקי של תאוצה אפס המתאימה לקטעי האופקיי של המסלול .תאוצת הכדור
כשהוא מתגלגל במורד המדרו הראשו מובאת ע"י קו אופקי מעל ציר ה  . a=0התאוצה במדרו השני היא
שלילית בעקביות ע המהירות החיובית הקטנה כשהכדור מתגלגל מעלה ומהירות שלילית גדלה כשהוא מתגלגל
מטה .ההפרש בגודל התאוצה לתנועה במעלה ובמורד המדרו משק את ההשפעה השונה של החיכו בכל
מקרה .לא נצפה לפרט מסוג זה בגרפי האיכותיי ששורטטו ע"י התלמידי .
במקו לשרטט גר תאוצה זמ ע המאפייני שתוארו ,התלמידי מייצרי מגוו של גרפי שוני  .יש קושי
מועט לשרטט גר של התאוצה לשלושת הקטעי הראשוני של התנועה .בכל אופ  ,המדרו השני מציג בעיות.
תו שכיח בגרפי שגויי רבי לחלק זה של התנועה הוא הצגת התאוצה במדרו ע"י שני קווי אופקיי נפרדי ,
אחד חיובי ואחד שלילי .הסדר עלול להשתנות ,א בשני המקרי התאוצה המוצגת אינה רציפה באופ חד ואינה
עקבית ע התנועה הממשית.
הגר השגוי בתרשי ) 11 (bמראה תאוצה חיובית למש פרקי הזמ שבה העצ מאי ותאוצה שלילית לפרקי
הזמ שבה העצ מאט .טעות מסוג זה שכיחה ומשקפת את האסוציאציה של תאוצה שלילית ע עצ המאט
את מהירותו .נמצא שקושי תפישתי זה מתמיד ומעכב את התקדמות של תלמידי רבי שאינ מביני שעצ
ע תאוצה שלילית יכול להאי )א ג המהירות שלילית( או להאט )א המהירות חיובית( .תלמידי העושי
את הטעות ההפוכה של שרטוט תאוצה חיובית לתנועה במעלה המדרו השני ותאוצה שלילית לתנועה במורד
המדרו מקשרי את כוו התאוצה ע כוו התנועה .תלמידי רבי אינ מודעי לכ שלא נית לדעת מגר
תאוצה זמ הא העצ מאי או מאט או באיזה כוו הוא נע.

ה .הבחנה בי סוגי שוני של גרפי תנועה
כשתלמידי מתבקשי לשרטט גרפי מקו זמ  ,מהירות זמ  ,ותאוצה זמ לתנועה מודגמת במעבדה ,ה לעתי
קרובות משרטטי שלושה גרפי בעלי אותה צורה בסיסית  .אפילו כשה מבצעי מדידות של תנועה ומשיגי
נתוני לשרטוט ,נמצא שתלמידי לעתי קרובות מנסי לצייר את צורות הגרפי תואמות אחת את השניה.
לדוגמא ,התלמיד ששרטט את גר מהירות זמ המוצג בתרשי ) 9 (dלייצוג התנועה שבתרשי ) 6 (bסימ את
נקודות הנתוני נכו  ,א אז הוסי ג נקודה ב . V=0התלמיד קישר אז את כל הנקודות בגר מהירות זמ
בדר של חיקוי גר מקו זמ שזה עתה סיי  .גר נכו דומה לגר שבתרשי ). 8 (a
תלמידי עושי טעויות דומות בשרטוט גר תאוצה זמ לתנועה שעבורה שרטטו גר נכו של מהירות זמ .
מספר תלמידי מתקשי לקבל את הרעיו שאותה תנועה יכולה להיות מוצגת ע"י גרפי בעלי צורה מאד שונה.

ביקורת על הדוגמאות
רבי מהקשיי הנדוני בחלק זה אינ צפי על פני השטח במהל ההוראה הרגילה .רוב התלמידי בקורס
המבוא לפיסיקה ובקורסי ההכנה למורי היו בעלי המיומנויות הדרושות לשרטוט גרפי תנועה עבור נתוני
היכולי להיות מסומני באופ ישיר או לעבור באופ כמעט מכני דר פרוצדורה אלגוריתמית .נמצא שרוב
התלמידי חסרי המיומנויות הנדרשות בכניסה לקורס יכולי בדר כלל לפתח דרגה זו של מומחיות בעזרת
הדרכה ספציפית  .בכל אופ  ,כשבעיה דורשת ניתוח שאליו אי לתלמיד גישה שרטוט גרפי לתנועה השונה
איכותית מתנועות שפגש קוד או מציאת מידע מתו הגר ולא מקריאה ישירה פרוצדורות משוננות אינ
יעילות .דרוש ידע עמוק יותר .הדוגמאות שהובאו משלבות סוגי שוני של שאלות מאלה הנשאלות על ניסויי
מעבדה והדגמות .כל אחת מהדוגמאות דרשה שהתלמידי יכירו בקשר בי התנועה הממשית ואחד או יותר
מהייצוגי הגרפיי שלה .היכולת להפו חשיבה בתרגו סיטואצית מעבדה לגר וגר לסיטואצית מעבדה
דורשת דרגה של הבנה מעבר לזו הנרכשת בד"כ ברוב קורסי הפיסיקה.

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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 .4השלכות להוראה
דנו בכמה בעיות בשרטוט וניתוח גרפי המשקפות קושי בקישור בי גרפי ונושא ספציפי .הדוגמאות נאספו
במש מספר שני מתצפיות על כמה מאות תלמידי שלמדו קינמטיקה .הטעויות שזוהו הופיעו באופ ברור
באוכלוסיות שונות וברמות שונות של תחכו  .בחלק זה ,נשקול כמה משמעויות להוראה.
תוצאות המחקר הובילו לתכנו מודל להוראת קינמטיקה .החומר פותח  ,נבדק ,והותא בקורס מיוחד להכנת
מיעוט של תלמידי להצלחה בפיסיקה ,חומר זה שימש מאז ע אוכלוסיות אחרות ,כולל מורי  ,תלמידי מנהל
עסקי  ,ותלמידי אמנות .נציג כמה דוגמאות של אסטרטגיות הוראה שנמצאו יעילות בעזרה לתלמידי לפתח
יכולת בקישור גרפי לתפישות פיסיקליות ובקישור גרפי לעול המציאות.
במהל ההוראה נית לתלמידי תרגול רב בבחירת התכונה המתאימה של הגר להשגת המידע הדרוש .דוגמא
אחת של אי מנסי לפתח יכולת זו מובאת בשאלת מבח המבוססת על שלושה גרפי תנועה שוני ובעלי צורה
זהה .לתלמידי מוצגי הגרפי של מקו זמ  ,מהירות זמ  ,ותאוצה זמ המובאי בתרשי . 12
נאמר לה שהמהירות התחילית בכל מקרה היא  10 m/sוה מתבקשי למצוא את המהירות ב . t=9s
המפגש ע כל שלושת הסוגי של גרפי תנועה באותו זמ עוזר להבהיר לתלמידי את ההבדל בדר שבה מועבר
אותו מידע בכל גר  .למרות שהגרפי זהי בצורת  ,התנועות המוצגות שונות מאד .מידע לגבי המהירות צרי
להיות מופק מתכונה אחרת של כל גר .
התלמידי מוצאי את המהירות מגר מקו זמ ע"י חישוב
)  ( -10 m/sואת המהירות מגר מהירות זמ ע"י
השיפוע
קריאת הקואורדינטה האנכית). ( -15 m/s
בגר תאוצה זמ  ,ה צריכי לבדוק את השטח מתחת לעקו
בי  t=0ו  . t=9sמשו שהשטחי החיוביי והשליליי
מתקזזי  ,השינוי הכולל במהירות הוא אפס .לכ המהירות ב
 t=9sזהה למהירות התחילית ) . ( m/s 10התלמידי רואי
שאינ יכולי למצוא את ער המהירות התחילית
מגר תאוצה זמ אלא צריכי להתייחס למבוא לבעיה .לכ
בנוס למת תרגול בהפקת מידע מגרפי תנועה ,סוג זה של בעיה
מכוו את תשומת הלב למה שנית ולא נית ללמוד מהצגה גרפית
מסוימת.
אנו ג מקני לתלמידי ניסיו בניתוח גרפי בהקשרי שוני
מקינמטיקה .סוגי דומי של שאלות ניתוח גרפי מוצגות
בנושאי שוני בקורס המבוא בפיסיקה .כמה דוגמאות ה מסה
כנגד נפח ,מומס כנגד ממיס ,והחו המועבר כנגד העלייה
בטמפרטורה .לכל סוג של גר  ,התלמידי מתבקשי לזהות את
הגדלי הפיסיקליי המוצגי ע"י הקואורדינטות של נקודה ,ע"י
ההפרש בי הקואורדינטות של שתי נקודות ,ע"י שיפוע הקו
בנקודה ,וכו' .ה נשאלי סדרת שאלות לגביה ה צריכי
להחליט הא המידע הדרוש יכול להיות מוסק מהשיפוע או
הגובה של הגר  .בנוס להקניית מיומנות גרפית ,תרגול בניתוח
גרפי דומי בהקשרי שוני עוזר ג להעמקת ההבנה של
תפישות קשורות כמו צפיפות ,ריכוז ,וקיבול חו .
כמה מתרגילי הגרפי שהוצגו לתלמידי מתייחסי לחומר
שאינו מתחו הקורס .לדוגמא ,אפשר לתת לתלמידי גר
המראה את שינוי הטמפרטורה ע עומק האוקיאנוס ,שינויי
בגובה ע המרחק מאתר מסוי  ,או צריכת השמ במש פרקי
זמ ארוכי .
יש שתי מטרות להרחבת התרגול בניתוח גרפי מעבר לפיסיקה:
 (1לפתח יכולת כללית לעבודה ע גרפי העשויה להיות
שימושית לתלמידי הרבה לאחר שה ישכחו את רוב
הפיסיקה שלה ,
 (2לנצל את עומק ההבנה הגדל כתוצאה משימוש באותה
פרוצדורה וסיבתיות בהקשרי שוני .
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מניתוח הצלחת התלמידי בשאלות במבחני  ,נמצא שהיכולת לבחור נכו הא להפיק מידע מהגובה ,השיפוע
או השטח מתחת לגר מתפתחת לאט א בעקביות ככל שתלמידי רוכשי ניסיו ע גרפי בהקשרי שוני .
מרכיב חשוב בהבנת הקשר בי הצגה גרפית והמציאות שהיא מייצגת היא היכולת לתרג אחורה וקדימה בשני
הכווני  .מערכת תרגילי מיוחדת במודל על קינמטיקה מתוכננת לעזור לתלמידי ללמוד לתרג מהצגה גרפית
למציאות פיסיקלית ולהפ .
בכמה מתרגילי אלה ,התלמידי מתבונני בכמה תנועות של כדורי מתגלגלי על מסלולי ואז בוני גרפי
המייצגי את התנועות .בעלי אותה חשיבות ,בכל אופ  ,ה ניסויי שבה ניתני לתלמידי גרפי של מקו או
מהירות כנגד זמ וה מתבקשי להשתמש בכדורי ובמסלולי לייצר את התנועות המיוצגות בגרפי  .למטה
מובאי כדוגמאות תרגיל וניסוי שבה תלמידי נדרשי להתקד לחילופי בשני הכווני .
אחת התנועות שהתלמידי מתבקשי להתבונ בה ,למדוד ,ולבנות גרפי מוצגת בתרשי ). 13 (a
הכדור מתחיל ממנוחה ,מהירותו גדלה כשהוא מתגלגל במורד המסלול המשופע הראשו  .אז הוא מתגלגל
בתנועה קצובה לאור המסלול האופקי הראשו  ,מאט במעלה המדרו השני ,מסתובב לאחור ,ומתגלגל למטה.
מתג בנקודה  Aמאפשר הכנסת חלק נוס של המסלול כ שהכדור מתגלגל לאור מסלול משופע ארו יותר בדר
למטה מאשר בדר למעלה .התנועה נפסקת בקטע שני של מסלול אופקי.

יצירת גר נכו של מהירות זמ עבור התנועה התברר כאתגר לרוב התלמידי  .לבניית גר מהירות זמ
שבתרשי ) , 13 (bהתלמידי צריכי להיות מסוגלי לקשר את התנועה הממשית של הכדור לערכי שוני
של מהירות ,לקשר ערכי אלה ע זמני מתאימי  ,ולהציג מידע זה על גר  .על התלמידי לראות קוד
שהמהירות שווה אפס בשני רגעי )כשהכדור משוחרר וכשהוא מסתובב לאחור( ,שהמהירות קבועה לאור
הקטעי האופקיי של המסלול ,ושהמהירות משתנה לאור המדרונות .התלמידי צריכי אז לתרג תצפיות
אלה ואת מדידותיה לנקודות וקווי שה משרטטי על גר מהירות זמ .
לחילופי ע ניסויי שבה נבנה גר מתנועה ,יש כמה הדורשי מהתלמיד לתרג בסדר הפו  .תו שימוש
במערכת של מסלולי אלומיניו  ,על התלמידי לתכנ מער מסלולי שיכול לייצר תנועות שונות המתוארות
בגרפי  .בתחילה ,לרוב התלמידי יש מושג קלוש לגבי אי להתקד  .לייצור תנועה נתונה במעבדה ,יש צור
קוד לנתח את הגר  ,קטע אחרי קטע .אז יש להשוות את המהירויות בקטעי השוני ולהחליט על פרקי הזמ
שבה העצ מגדיל את מהירותו ,מקטי את מהירותו ,וכו' .לבסו יש לסדר את קטעי המסלול כ שהמעברי
ביניה יהיו חלקי .
לייצור התנועה המתוארת בגר שבתרשי ) , 14 (aעל התלמידי ליצור תמונה מנטלית שבה הכדור נע בכוו
השלילי במהירות קבועה נמוכה יחסית לאור מסלול אופקי ,מאט במעלה מדרו  ,מסתובב לאחור  ,מאי )בקצב
מעט מתו יותר( במורד המדרו בכוו החיובי ולבסו מתגלגל במהירות קבועה לאור מסלול אופקי .התלמידי
צריכי לשי לב שהכדור מגיע למהירות גבוהה יותר לאחר שהוא מסתובב מאשר לפני כ  .לכ דרוש מתג
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להכנסת קטע משופע שני שיאפשר לכדור להתגלגל לאור מסלול ארו יותר במורד מאשר במעלה .מער
המסלולי שיצור תנועה זו מתואר בתרשי ). 14(b
נמצא שתלמידי רבי זקוקי לסוג ניסויי המעבדה המתואר כדי שיוכלו לקשר בי תנועה ממשית לבי ההצגה
הגרפית שלה .בסו החלק בקורס המבוא לפיסיקה המוקדש לקינמטיקה ,רוב התלמידי פיתחו מיומנות ראויה
לציו בבניית גר מתנועה נצפית ובייצור תנועה המתוארת בגר .

.5מסקנה
מבי המיומנויות הרבות היכולות להתפתח בלימודי הפיסיקה ,היכולת לשרטט ולנתח גר היא אולי אחת
מהחשובות ביותר .כדי שיוכלו לייש את הכלי רב העוצמה של ניתוח גרפי במדע ,על התלמידי לדעת אי
לנתח גרפי במונחי של הנושא הנדו  .ה צריכי להיות מסוגלי לבחור את תכונת הגר המכילה את המידע
הדרוש ולהכיר ביחסי העשויי להתקיי בי גרפי שוני  .ה צריכי לדעת להציג מערכת אמיתית באופ
גרפי ולדמיי מערכת מתו ההצגות הגרפיות שלה .כפי שהדוגמאות שהובאו מראות ,בכל אופ  ,לתלמידי רבי
יש צרות בכל אחד מתחומי אלה .יש ג אספקטי חשובי אחרי של גרפי שלא טופלו במחקר זה וידועי
כקשי לתלמידי  ,למשל הקשר בי יחסי אלגבריי וגרפי .
כפי שנית להסיק מהדיו במאמר זה ,המחברי מאמיני שיכולת לגבי גרפי יכולה למלא תפקיד מכריע בעזרה
לתלמידי להעמיק את הבנת בתפישות הקינמטיות .זה נכו ג לנושאי אחרי בפיסיקה .בכל אופ ,
היתרונות לתלמידי של הדגשת גרפי בקורס פיסיקה נמשכי מעבר להשלכותיה על החומר הנלמד .לרוב
תלמידי הפיסיקה ,בתיכו או בקולג' ,יכולת לעבוד ע גרפי תהיה שימושית יותר בעבודה האקדמית העתידית
מאשר הידע שנרכש לגבי כל נושא ספציפי .השליטה בהצגות גרפיות לעתי קרובות אינה מתפתחת באופ
ספונטני ודרושה התערבות בדר של הדרכה ישירה.
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