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  תשפ"ב - הנחיות לבחינת "מעבדת חקר" בפיזיקה

 ( 036386שאלון )

 הנחיות כלליות

 .גבי שאלון הבחינה-עלהתלמידים יכתבו את תשובותיהם כבכל שנה,  .1

ניתן לערוך את המבחן בחדר מעבדה או בחדר כיתה. בחדר צריכים להימצא שולחנות  .2

 סטנדרטיים.

 יש לשים לב שהשולחנות אופקיים ויציבים ככל האפשר ולהקצות לכל תלמיד שולחן משלו.

 לכל היותר. 18יהיה מספר התלמידים בחדר 

 או מורה אחר המתמצא בציוד מעבדה. המורה לפיזיקההמשגיח בכיתה יכול להיות  .3

 כל תלמיד יהיה מצויד במחשבון מדעי, בעט ובעיפרון )לחישובים ולסרטוטים( ובסרגל. .4

 אין להשתמש בטלפון נייד במהלך הבחינה! .5

 ציוד המעבדה לנבחנים במעבדת חקר ושאלון חקר

 מ. ס" 15-30כל אחד מהתלמידים חייב להצטייד בסרגל קשיח )מכל חומר( שאורכו -

 לפני תחילת הבחינה
 

ולפני כניסת התלמידים לחדר,  כשעה לפני תחילת הבחינה: חלוקת ערכות ניסוי וציוד .1

הניסוי כולל  הציוד הנדרש כפי עליך להניח על כל שולחן, לכל תלמיד בנפרד, את ערכת 

 שפורסם באותה שנת לימודים

 ולעיין בו. עליך לפתוח את השאלון כחצי שעה לפני תחילת הבחינה: קריאת השאלון .2

 במהלך הבחינה
על  מדבקות נבחן. לכן יש להדביק בחינהשאלון הבהשנה התלמידים כותבים את תשובותיהם 

כל הדפים שהתלמידים יצרפו לבחינה )כגון: דפי מדפסת שעליהם יודפסו ועל  הבחינה נישאלו

 . הגרפים(

 א. הדרישות מהנבחנים

 הניסוי ולבצע את הניסוי.להרכיב את מערכת  .1

  . מדידותהלצייר גרפים ולעבד את תוצאות  .2

   על התלמידים לשרטט ידנית! את הגרף הראשון.גרפים.  2בבחינה השנה יש לשרטט  .3

גיליון אלקטרוני, לבצע בעיבוד ידני או בעיבוד תוצאות המדידה  ושרטוט הגרף השני ניתן 

 ראה להלן(.)פי הנחיותיך, -על

 למסקנות המבוססות על עיבוד הנתונים, ולענות על השאלות הקשורות לניסוי.להגיע  .4

 
 



 ב. דרישות בנושא מחשוב

עיבוד תוצאות המדידה ושרטוט הגרף תלמידים להגיש את  2לפחות בכל קבוצת בחינה יידרשו 

וככל  ,)טבלת נתונים, גרפים וכו'( בעיבוד ממוחשב. בחירת התלמידים תהיה אקראיתהשני 

 ייבחרו יותר תלמידים. –שהתשתית מאפשרת 

 ולכלול, A4לפחות בגודל של כחצי דף של הגרף הידני, כלומר  צריך להיות בגודל הממוחשב הגרף

ולצרפו  הגרף הממוחשבגבי -על מדבקת נבחןסמלים, יחידות לצירים וקווי רשת. יש להדביק 

 לשאלון.

 ג. תפקידך כבוחן

 להקפיד על טוהר הבחינה.  .1

בשלב הרכבת המערכת והכנתה לביצוע מדידות: להבחין בנעשה אצל כל תלמיד ולרשום  .2

 את כל "מחדליו". 

 לסייע לתלמידים במקרים האלה:  .3

 כאשר תלמיד מבקש עזרה טכנית בהרכבת המערכת או בהכנתה לביצוע מדידות.  –

 כאשר אתה משוכנע שהתלמיד "מבזבז" את זמנו בלי להתקדם לקראת ביצוע המדידות.  –

שכל עזרה מצדך תירשם בתום הבחינה בדף "הערות  להזהירולפני מתן סיוע לתלמיד עליך 

התלמיד עלול להפסיד ו ,הבוחן". הערות אלה יובאו בחשבון בעת הערכת התשובות

 נקודות.

 ! טכנית בלבד. התערבותך היא רמזיםת הערכות או אינך רשאי לענות על שאלות, לת

לעבד את תוצאות הניסוי במחשב, כפי שפורט לפחות תלמידים  2-, לאקראילהורות, באופן  .4

 לעיל.

" מערכת הודעות מטה הבחינות"במהלך הבחינה עליך להתעדכן מדי חצי שעה ב .5

לבדוק אם נתקבלו הנחיות או שינויים בנוגע כדי  02-5604222שבאינטרנט או במספר טלפון 

 לבחינה. 

 בתום הבחינה
שבשאלון  בדף "הערות הבוחן" ()כאמור, עזרה טכנית בלבד עזרה לתלמיד על לדווח .1

 לא נוכחות התלמיד.הבחינה, ל

דוח למלא ", רשאי , על פי המערכתמורה אשר יום הבחינה אינו יום עבודתו בבית הספר .2

חתימת המנהל בצירוף מכתב ממנהל בית הספר )כולל  (.62-מס' א)טופס " לתשלום שכר

טופס יש להשתמש ב לוגו של בית הספר( המאשר שאינך מלמד ביום זה על פי המערכת.ו

 בתחנות הקליטה. ומקורי ולא בתצלום. ניתן להשיג טופס זה במזכירות ביה"ס ה 62-מס' א

, אלפי 11ירדן  כתובת:ב, גליתמר-ליהי תלם רכזתלאת הטופס ומכתב המנהל יש לשלוח 

. טפסים שיישלחו בדואר רשום בדואר רגיל בלבד. יש לשלוח את הטפסים 4485100מנשה 

 יוחזרו למורים.

נציגי משרד החינוך יבקרו בכיתות בזמן הבחינה לצורך בדיקת מהלכה, יש להציג בפניהם מכתב  אם

 פי התקנות )כגון סיוע טכני במהלך הבחינה(. -על זכויותיך ואת חובותיךהמסביר ומסדיר את  ,זה
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