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المٌكانٌكا
الحركة التوافقٌة البسٌطة – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
תנועה הרמונית פשוטה – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون بأن التسارع ٌكون صفراً فً األطراف إضافة للسرعة.
السؤال األول:
جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة على طول الخط المستقٌم  MNكما هو موصوف فً التخطٌط االتً .النقطة  Oهً نقطة
االتزان (שווי המשקל).
M

O

N

فً النقطة ( Mاختاروا إجابة واحدة مناسبة):
أ.

سرعة الجسم تساوي صفراً وأٌضا ً تسارع الجسم ٌساوي صفراً.

ب .سرعة الجسم هً قصوى واٌضا ً تسارع الجسم.
ج .سرعة الجسم تساوي صفراً ولكن تسارع الجسم ال ٌساوي صفراً.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________________

عللوا اجابتكم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا:
_____ ______________________________________________________________________
1

الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون أننا نحصل على القٌم القصوى للسرعة وللتسارع فً نقطة االتزان.
السؤال الثانً:
جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة على طول الخط المستقٌم  MNكما هو موصوف فً التخطٌط االنً .النقطة  Oهً نقطة
االتزان (שווי המשקל).
M

O

N

فً النقطة ( Oاختاروا إجابة واحدة مناسبة):
أ.

سرعة الجسم تساوي صفراً وأٌضا ً تسارع الجسم ٌساوي صفراً.

ب .سرعة الجسم هً قصوى واٌضا ً تسارع الجسم.
ج .سرعة الجسم هً قصوى ولكن تسارع الجسم ٌساوي صفراً.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________________

عللوا اجابتكم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا:
___________________________________________________________________________

2

الصعوبة :ال ٌتمكن التالمٌذ من وصف التغٌٌرات التً تطرأ على مقدار سرعة جسم الذي ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.
السؤال الثالث:
جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة على طول الخط المستقٌم
M

 MNكما هو موصوف فً التخطٌط االنً .النقطة  Oهً

N

O

نقطة االتزان (שווי המשקל).
الجدول االتً ٌصف أربع إمكانٌات لمقدار السرعة فً المقاطع المختلفة خالل زمن الدورة الكاملة لحركة الجسم.
ما هً االمكانٌة الصحٌحة؟ (اختار إجابة واحدة فقط)
مقطع الحركة

من  M -الى O -

من  O -الى N -

من  N -الى O -

من  O -الى M -

مقدار السرعة

مقدار السرعة

مقدار السرعة

مقدار السرعة

االمكانٌة

أ

ٌصغر

ٌكبر

ٌكبر

ٌكبر

ب

ٌكبر

ٌصغر

ٌصغر

ٌكبر

ج

ٌكبر

ٌصغر

ٌكبر

ٌصغر

د

إمكانٌة أخرى ،ماهً؟

عللوا اجابتكم:
_____________________________________________________________________________
_______ ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا:
___________________________________________________________________________
3

الصعوبة :ال ٌتمكن التالمٌذ من وصف التغٌٌرات التً تطرأ على مقدار تسارع جسم الذي ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.
السؤال الرابع:
جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة على طول الخط المستقٌم  MNكما هو موصوف فً التخطٌط االنً .النقطة  Oهً نقطة
االتزان (שווי המשקל).

M

N

O

الجدول االتً ٌصف أربع إمكانٌات لمقدار السرعة فً لمقاطع المختلفة خالل زمن الدورة الكاملة لحركة الجسم .ما هً
االمكانٌة الصحٌحة؟ (اختار إجابة واحدة فقط)
من  M -الى O -

مقطع الحركة

من  O -الى N -

من  N -الى O -

من  O -الى M -

مقدار التسارع

مقدار التسارع

مقدار التسارع

مقدار التسارع

أ

ٌكبر

ٌصغر

ٌكبر

ٌصغر

ب

ٌصغر

ٌصغر

ٌصغر

ٌكبر

ج

ٌصغر

ٌكبر

ٌصغر

ٌكبر

د

ٌكبر

ٌكبر

ٌكبر

ٌصغر

هـ

إمكانٌة أخرى ،ماهً؟

االمكانٌة

عللوا اجابتكم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا:
___________________________________________________________________________
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"ابحث عن الفروق" – الحركة مع تسارع بخط مستقٌم
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -תאוצה בקו ישר – שאלון למורה כולל את הקושי
الصعوبة :الطالب ٌعتقدون تسارع إشارته موجبة تدل على ان مقدار السرعة ٌزداد وأن تسارع إشارته سالبة تدل على أن
مقدار السرعة ٌقل.
السؤال الثانً

السؤال األول
عربة تتحرك على مستوى

عربة تتحرك على مستوى أفقً

أفقً بتسارع ثابت باتجاه

بتسارع ثابت باتجاه الٌمٌن

الٌسار (انظر التخطٌط).

(انظر التخطٌط) .نختار االتجاه

نختار االتجاه الموجب

الموجب لمحور المكان ،x ،الى

لمحور المكان ،x ،الى

الٌمٌنٌ .مكننا ان نستنتج أن

الٌمٌنٌ .مكننا ان نستنتج أن (اختر إجابة واحدة فقط):

(اختر إجابة واحدة فقط):

أ.

مقدار السرعة اخذ باالزدٌاد.

أ.

مقدار السرعة اخذ باالزدٌاد.

ب .مقدار السرعة اخذ بالنقصان.

ب .مقدار السرعة اخذ بالنقصان.

ج .كل واحدة من اإلجابات أ و -ب ممكن ان تكون صحٌحة.

ج .كل واحدة من اإلجابات أ و -ب ممكن ان تكون صحٌحة.

د .إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ :

إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – القوة العمودٌة – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -כוח נורמלי – שאלון למורה כולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ال ٌعرفون انه ممكن ان ٌكون مقدار القوة العمودٌة التً تؤثر على جسم الموجود على سطح أفقً
مختلف عن مقدار وزن الجسم.
السؤال الثانً

السؤال األول
صندوق وزنه  mgموجود بحالة سكون على سطح أفقً .فً التخطٌط

صندوق وزنه  mgموجود بحالة سكون على سطح أفقً .فً التخطٌط

االتً نرى الصندوق والقوة الخارجٌة  Fالمؤثرة علٌه بدون ان تحركه:

االتً نرى الصندوق والقوة الخارجٌة  Fالمؤثرة علٌه بدون ان تحركه:

مقدار القوة العمودٌة المؤثرة على الصندوق هً
(اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

مساو للوزن .mg

مقدار القوة العمودٌة المؤثرة على الصندوق هً
(اختار إجابة واحدة فقط):
مساو للوزن .mg

ب .أكبر من الوزن .mg

أ.

ج .أصغر من الوزن .mg

ب .أكبر من الوزن .mg

د .إمكانٌة أخرى .فسروا.______________ :

ج .أصغر من الوزن .mg
إمكانٌة أخرى .فسروا.______________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – القوة الشد بالخٌط – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים" -כוח מתיחות – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون أن قوة الشد بالخٌط الذي معلق علٌه جسم ما دائما ً مساوٌة لوزن الجسم المعلق.

السؤال الثانً

السؤال األول
الجسم ( Aكتلته  )mAموصول بواسطة خٌط المار على عجلة للجسم B

الجسم ( Aكتلته  )mAموصول بواسطة خٌط المار على عجلة للجسم B

(كتلته :)mB

(كتلته .)mB

اهملوا جمٌع قوى االحتكاك المؤثرة على المجموعة.

ٌوجد احتكاك ساكن (חיכוך סטטי) بٌن الجسم  Aوالسطح.

قوة الشد بالخٌط هً (اختار إجابة واحدة فقط):

قوة الشد بالخٌط هً (اختار إجابة واحدة فقط):

أ.

مساوٌة للوزن .mBg

أ.

مساوٌة للوزن .mBg

ب .أصغر من الوزن .mBg

ب .أصغر من الوزن .mBg

ج .أكبر من الوزن .mBg

ج .أكبر من الوزن .mBg

د.

إمكانٌة أخرى .فسروا._____________ :

إمكانٌة أخرى .فسروا._____________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – قذف االجسام – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -תנועת קליעים – שאלון למורה כולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون أن سرعة جسم تم قذفه عمودٌا ُ إلى أعلى والذي ٌتحرك تحت تأثٌر قوة الجاذبٌة فقط دائما ً
مساوٌة للصفر فً القمة.

السؤال الثانً

السؤال األول
نقذف كرة بزاوٌة  αفوق األفق بسرعة ابتدائٌة .v0

نقذف كرة عمودٌا ً الى أعلى بسرعة ابتدائٌة .v0

افرض ان قوة الجاذبٌة هً القوة الوحٌدة التً تؤثر على الكرة.

افرض ان قوة الجاذبٌة هً القوة الوحٌدة التً تؤثر على الكرة.

سرعة الكرة فً القمة (أقصى ارتفاع تصل إلٌه) هً:

سرعة الكرة فً القمة (أقصى ارتفاع تصل إلٌه) هً:

(اختار إجابة واحدة فقط)

(اختار إجابة واحدة فقط)

تساوي صفراً.

تساوي صفراً.

أ.

أ.

ب .ال تساوي صفراً.

ب .ال تساوي صفراً.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – الحركة الدائرٌة – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -תנועה מעגלית – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان التسارع ٌتعلق بتغٌٌر مقدار السرعة وٌتغاضون عن صفات ُم ّت ِجه التغٌٌر فً السرعة.
السؤال الثانً

السؤال األول
مقٌاس السرعة لسٌارة التً تدور فً دوار دائري

مقٌاس السرعة لسٌارة التً تتحرك بخط مستقٌم باتجاه الٌمٌن

ٌؤشر طٌلة الوقت على .30 km/h

ٌؤشر طٌلة الوقت على .30 km/h

حدد إذا تسارع السٌارة (اختار إجابة واحدة فقط):

حدد إذا تسارع السٌارة (اختار إجابة واحدة فقط):

أ.

ٌساوي صفراً.

ب .ال ٌساوي صفراً.

د.

ٌساوي صفراً.

ه.

ال ٌساوي صفراً.

إمكانٌة أخرى .فسروا._________________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – التسارع فً الحركة الدائرٌة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים" – תאוצה בתנועה מעגלית – שאלון למורה הכולל את
הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون أن ُم ّت ِجه التسارع فً الحركة الدائرٌة دائما ً باتجاه مركز الدائرة
(حتى وإن كان مقدار السرعة متغٌر).
السؤال الثانً

السؤال األول
جسٌم ٌتحرك بمسار دائري.

جسٌم ٌتحرك بمسار دائري.

تلمٌذ رسم ُم ّت ِجه (فكتور) تسارع الجسٌم (انظر التخطٌط االتً):

تلمٌذ رسم ُم ّت ِجه (فكتور) تسارع الجسٌم (انظر التخطٌط االتً):

هل التخطٌط الذي رسمه التلمٌذ صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط):

هل التخطٌط الذي رسمه التلمٌذ صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط):

أ.

أ.

نعم  ،صحٌح.

نعم  ،صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – مقارنة حفظ كمٌة الحركة مع حفظ الطاقة الحركٌة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
שימור תנע לעומת שימור אנרגיה קינטית – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون إذا انطبق حفظ كمٌة الحركة فً مجموعة ما ٌجب ان ٌنطبق عندها اٌضا ً حفظ للطاقة الحركٌة.
السؤال الثانً

السؤال األول
كرتان تصطدمان معاً.

كرتان تصطدمان معاً.

مجموع كمٌة الحركة للكرتٌن (اختار إجابة واحدة):

الطاقة الحركٌة الكلٌة للكرتٌن (اختار إجابة واحدة):

أ.

أ.

ٌحفظ.

ٌحفظ.

ب .ال ٌحفظ.

ب .ال ٌحفظ.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ___________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ___________________.

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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"ابحث عن الفروق" – الحركة التوافقٌة البسٌطة – شروط البداٌة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -תנועה הרמונית פשוטה  -תנאי התחלה  -שאלון למורה
הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌتجاهلون شروط البداٌة للحركة التوافقٌة البسٌطة.

السؤال الثانً

السؤال األول
جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.

جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.

مكان الجسم ٌتغٌر مع الزمن وفق التعبٌر الرٌاضً االتً:

مكان الجسم ٌتغٌر مع الزمن وفق التعبٌر الرٌاضً االتً:

)

(

)(

هل هذا التعبٌر صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط)؟
أ.

)

(

)(

هل هذا التعبٌر صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط)؟
أ.

نعم  ،صحٌح.

نعم  ،صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
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الكهرباء
شحن المكثف – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
טעינה של קבל – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم عملٌات شحن المكثف ،وخاصة ٌعتقدون أن التٌار الكهربائً فً الدائرة أثناء
الشحن ثابت او أنه اخذ باالزدٌاد مع الزمن.
السؤال األول:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

من لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل ،التٌار الكهربائً فً الدائرة (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

اخذ بالنقصان مع الزمن.

ب .ثابت.
ج .اخذ باالزدٌاد مع الزمن.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ____________________________________.

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
___________________________________________________________________________
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السؤال الثانً:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

الرسم البٌانً الذي ٌصف التٌار الكهربائً كدالة للزمن منذ اغالق المفتاح وحتى الشحن الكامل للمكثف هو:
(اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

I
t

ب.
I
t

ج.

د.

I

t
هـ.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا________________________________________________________ .
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الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم عملٌات شحن المكثف وخاصة ٌعتقدون أن جهد المكثف فً دائرة الشحن ثابت.
السؤال الثالث:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

من لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل ،الجهد الواقع على المكثف (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

اخذ بالنقصان مع الزمن.

ب .ثابت.
ج .اخذ باالزدٌاد مع الزمن.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ____________________________________.

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
___________________________________________________________________________
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السؤال الرابع:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

الرسم البٌانً الذي ٌصف جهد المكثف كدالة للزمن منذ اغالق المفتاح وحتى الشحن الكامل للمكثف هو:
(اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

V

t
ب.

V

t
ج.

د.

V

t
هـ.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________________________________________ .
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الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم عملٌات شحن المكثف وخاصة ٌعتقدون أن الجهد الواقع على المقاوم فً دائرة
الشحن اخذ باالزدٌاد مع الزمن.
السؤال الخامس:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

من لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل ،الجهد الواقع على المقاوم (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

اخذ بالنقصان مع الزمن.

ب .ثابت.
ج .اخذ باالزدٌاد مع الزمن.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ____________________________________.

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
___________________________________________________________________________
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السؤال السادس:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

الرسم البٌانً الذي ٌصف جهد المقاوم كدالة للزمن منذ اغالق المفتاح وحتى الشحن الكامل للمكثف هو:
(اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

V
t

ب.

V

t
ج.

V
t

د.

هـ.

و.

V

t
إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا________________________________________________________ .
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الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم عملٌات شحن المكثف وخاصة ٌعتقدون أن شحنة المكثف تزداد بوتٌرة ثابتة.
السؤال السابع:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

من لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل ،شحنة المكثف (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

تزداد بوتٌرة ثابتة.

ب .تزداد بوتٌرة اخذة بالنقصان.
ج .تزداد بوتٌرة اخذة باالزدٌاد.
د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ____________________________________.

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.
___________________________________________________________________________
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السؤال الثامن:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

الرسم البٌانً الذي ٌصف شحنة المكثف كدالة للزمن منذ اغالق المفتاح وحتى الشحن الكامل للمكثف هو:
(اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

Q

t
ب.

Q

t
ج.

د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________________________

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا________________________________________________________ .
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الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم عملٌات شحن المكثف وخاصة أنهم ال ٌرون الصورة الكلٌة للتصرف كدالة للزمن
للمت غٌرات االتٌة :التٌار فً الدائرة ،جهد المقاوم ،شحنة المكثف ،جهد المكثف والطاقة المخزونة فً المكثف.
السؤال التاسع:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

ما هو السطر فً الجدول الذي ٌصف التصرف كدالة للزمن للمتغٌرات االتٌة :التيارفيالذائرة،جهذالمقاوم،شحنةالمكثف،
جهذالمكثفوالطاقةالمخزونةفيالمكثف من لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل؟ (اختار إجابة واحدة فقط):
السطر

التيارفي

أ

ٌزداد

ٌزداد

تزداد

ٌزداد

تزداد

ب

ٌقل

ٌقل

تزداد

ٌزداد

تزداد

ج

ٌقل

ٌزداد

ثابتة

ٌقل

ثابتة

د

ثابت

ثابت

تزداد

ٌزداد

تزداد

هـ

الذائرة

جهذالمقاوم

شحنة

جهذالمكثف

الطاقةالمخزونة

المكثف

إمكانيةأخرى.ماهي؟
_________________________________________________________

عللوا اختٌاركم:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________________________________________ .
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السؤال العاشر:
التخطٌط االتً ٌصف دائرة كهربائٌة تحتوي على مصدر جهد  ،Ɛمكثف  Cغٌر مشحون ،مقاوم  Rومفتاح.

ما هو السطر فً الجدول الذي ٌصف التصرف كدالة للزمن للمتغٌرات االتٌة :التيارفيالذائرة،جهذالمقاوم،شحنةالمكثف،
وجهذالمكثفمن لحظة إغالق المفتاح وحتى شحن المكثف بالكامل؟ (اختار إجابة واحدة فقط):
السطر

جهذالمقاوم

التيارفيالذائرة

أ

شحنةالمكثف
V

I
t

t

t

V

Q
t

t

I

ب

جهذالمكثف

V

V

Q

t

ج

I

t

V

Q

t
V

t

t
I

t
Q

V

t

V

د

t

t
I

هـ
و

t
V

t
Q

V

t
t
t
t
إمكانيةأخرى.ماهي؟________________________________________

عللوا اختٌاركم.__________________________________________________________________ :
ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا________________________________________________________ .
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"ابحث عن الفروق" – شروط النتقال الشحنات بٌن الكرات الموصلة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -תנאים למעבר מטען בין כדורים מוליכים
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون انه دائما ً تمر شحنة كهربائٌة بٌن الكرات الموصلة والمشحونة والموصولة بٌنها بسلك موصل.

السؤال الثانً

السؤال األول
فً التخطٌط االتً نرى كرتٌن موصلتٌن اقطارهما مختلفة .شحنة كل
كرة موجبة ومساوٌة لـ  .Qنوصل الكرتٌن بواسطة سلك موصل دقٌق

فً التخطٌط االتً نرى كرتٌن موصلتٌن اقطارهما متساوٌة .شحنة كل

وطوٌل جداً:

كرة موجبة ومساوٌة لـ  .Qنوصل الكرتٌن بواسطة سلك موصل دقٌق
وطوٌل جداً:

حاالً بعد توصٌل الكرتٌن (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

حاالً بعد توصٌل الكرتٌن (اختار إجابة واحدة فقط):

تنتقل االلكترونات من كرة ألخرى.

تنتقل االلكترونات من كرة ألخرى.

ب .ال تنتقل االلكترونات من كرة ألخرى.

أ.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا.______________________ :

ب .ال تنتقل االلكترونات من كرة ألخرى.
ج .إمكانٌة أخرى .فسروا.______________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
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إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.________________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا._______________________ .

"ابحث عن الفروق" – الحقل الكهربائً والكمون الكهربائً
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ال ٌنتبهون لكون الحقل الكهربائً كمٌة موجههٌ ،عتقدون إذا كان الحقل الكهربائً صفراً فً نقطة ما،
اٌضا ً الكمون الكهربائً صفراً فً نفس النقطة.
السؤال األول

السؤال الثانً

الشحنات الموصوفة فً التخطٌط االتً هً متساوٌة .النقطة A

الشحنات الموصوفة فً التخطٌط االتً هً متساوٌة .النقطة A

موجودة فً منتصف المقطع الواصل بٌن الشحنتٌن:

موجودة فً منتصف المقطع الواصل بٌن الشحنتٌن:

الحقل الكهربائً فً النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):
أ.

ٌساوي صفراً.

الكمون الكهربائً فً االنهاٌة هو صفراً.
الكمون الكهربائً فً النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):

ب .ال ٌساوي صفراً.

أ.

ج .ال ٌمكننا المعرفة.

ب .ال ٌساوي صفراً.

ٌساوي صفراً.

ج .ال ٌمكننا المعرفة.

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
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إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.__________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.___________________ .

"ابحث عن الفروق" – الحقل الكهربائً  -نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -שדה חשמלי – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان الشحنات المضافة للحقل الكهربائً دائما ً تتحرك على طول خطوط الحقل.
السؤال الثانً

السؤال األول

التخطٌط االتً ٌصف خطوط لحقل كهربائً:

التخطٌط االتً ٌصف خطوط لحقل كهربائً:

نضع شحنة كهربائٌة أخرى (التً تأثٌرها على الحقل المعطى مهمل)
فً النقطة  .Aهل سوف تتحرك الشحنة على طول خط الحقل المار

نضع شحنة كهربائٌة أخرى (التً تأثٌرها على الحقل المعطى

فً النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):

مهمل) فً النقطة  .Aهل سوف تتحرك الشحنة على طول خط الحقل

أ.

نعم.

المار فً النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):

ب .كال.

أ.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ .

ب .كال.

نعم.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ .

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:
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ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.____________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.______________________ .

"ابحث عن الفروق" – القوة المؤثرة على شحنة الموجودة على خط حقل كهربائً أو خارجه
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -הכוח על חלקיק טעון המוצב על קו שדה חשמלי או
מחוצה לו  -שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون انه تؤثر قوة كهربائٌة على جسٌم مشحون ،فقط إذا تواجد على خط حقل كهربائً.
(ال تؤثر قوة كهربائٌة على الجسٌم إذا تواجد بنقطة لٌست على خط الحقل الكهربائً)
السؤال األول

السؤال الثانً

التخطٌط االتً ٌصف خطوط حقل كهربائً لشحنة كهربائٌة نقطٌة:

التخطٌط االتً ٌصف خطوط حقل كهربائً لشحنة كهربائٌة نقطٌة:

نضع شحنة كهربائٌة موجبة أخرى فً النقطة ( Aالتً تأثٌرها مهمل

نضع شحنة كهربائٌة موجبة أخرى فً النقطة ( Aالتً تأثٌرها مهمل

على الحقل) .هل سوف تؤثر قوة كهربائٌة على الشحنة المتواجدة فً

على الحقل) .هل سوف تؤثر قوة كهربائٌة على الشحنة المتواجدة فً

النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):

النقطة ( Aاختار إجابة واحدة فقط):
نعم.

د.

نعم.

أ.

ه.

كال.

ب .كال.
ج .إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ .

و .إمكانٌة أخرى .فسروا.___________________ .
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عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.___________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا._____________________ .

"ابحث عن الفروق" – إذا كان التٌار صفراً ،اٌضا ً الجهد صفراً؟
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -אם הזרם אפס גם המתח אפס?
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون إذا ال ٌمر تٌار كهربائً بٌن نقطتٌن فً دائرة كهربائٌة ،فرق الجهد بٌن النقطتٌن هو صفراً.
السؤال الثانً

السؤال األول
دائرة كهربائٌة مكونة من مقاوم ،بطارٌة ومفتاح على التوالً.

دائرة كهربائٌة مكونة من مقاوم ،بطارٌة ومفتاح على التوالً.

المفتاح مفتوح:

المفتاح مغلق:

فرق الجهد بٌن النقطتٌن  Aو( Bاختار احابة واحدة فقط):

فرق الجهد بٌن النقطتٌن  Aو( Bاختار احابة واحدة فقط):

أ.

أ.

ٌساوي صفراً.

ٌساوي صفراً.

ب .ال ٌساوي صفراً.

ب .ال ٌساوي صفراً.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ __________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ___________________.
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عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.__________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.___________________ .

"ابحث عن الفروق" – بماذا ٌتعلق الجهد النهائً الواقع على مكثف مشحون؟
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -במה תלוי המתח הסופי על קבל טעון?
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ صعب علٌهم فهم أن الجهد النهائً الذي ٌشحن به المكثف ال ٌتعلق بالمقاومة الداخلٌة لمصدر الجهد.
السؤال الثانً

السؤال األول
التخطٌط ٌصف دائرة تحتوي على مصدر جهد مقاومته الداخلٌة مهملة،

التخطٌط ٌصف دائرة تحتوي على مصدر جهد مقاومته الداخلٌة غٌر مهملة،

مكثف غٌر مشحون ،مقاوم ومفتاح.

مكثف غٌر مشحون ،مقاوم ومفتاح.

نغلق المفتاح وننتظر حتى انتهاء شحن المكثف .جهد المكثف ٌصبح

نغلق المفتاح وننتظر حتى انتهاء شحن المكثف .جهد المكثف ٌصبح (احتار

(احتار إجابة واحدة فقط):

إجابة واحدة فقط):

أ.

أ.

مساو لجهد المصدر.
ِ

مساو لجهد المصدر.
ِ

ب .أصغر من جهد المصدر.

ب .أصغر من جهد المصدر.

ج .أكبر من جهد المصدر.

ج .أكبر من جهد المصدر.

د.

د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ___________________.
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إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ___________________.

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.________________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا._________________________ .

"ابحث عن الفروق" – العالقة بٌن التٌار المار عبر مصدر الجهد فً دائرة تحتوي على مكثف
وبٌن طرٌقة توصٌل المكثف – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -הקשר בין הזרם דרך מקור הכא"מ במעגל שכולל קבל,
לבין אופן החיבור של הקבל – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون انه دائما ً شدة التٌار تساوي صفراً عندما ٌتواجد مكثف مشحون بالكامل فً الدائرة الكهربائٌة.
السؤال األول
مكثف ومقاوم موصوالن معا ً لمصدر جهد:

السؤال الثانً
مكثف ومقاومان موصولون معا ً لمصدر جهد:

الجهد الواقع على المكثف المشحون بالكامل هو (اختار إجابة واحدة
الجهد الواقع على المكثف المشحون بالكامل هو (اختار إجابة واحدة فقط):

فقط):
أ.

أ.

ٌساوي جهد المصدر.

ٌساوي جهد المصدر.

ب .ال ٌساوي جهد المصدر.

ب .ال ٌساوي جهد المصدر.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.
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عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا________________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا__________________________ .

"ابحث عن الفروق" – العالقة بٌن الجهد النهائً الواقع على المكثف فً الدائرة الكهربائٌة
وبٌن طرٌقة توصٌل المكثف – نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -הקשר בין המתח הסופי על קבל במעגל חשמלי,
לבין אופן החיבור של הקבל – שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان الجهد النهائً لمكثف مشحون دائما ً ٌساوي جهد المصدر.
السؤال األول
مكثف ومقاوم موصوالن معا ً لمصدر جهد مقاومته الداخلٌة غٌر مهملة:

الجهد الواقع على المكثف المشحون بالكامل هو (اختار إجابة واحدة
فقط):
أ.

السؤال الثانً
مكثف ومقاوم موصوالن معا ً لمصدر جهد مقاومته الداخلٌة غٌر مهملة:

الجهد الواقع على المكثف المشحون بالكامل هو (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

ٌساوي جهد المصدر.

ٌساوي جهد المصدر.

ب .ال ٌساوي جهد المصدر.

ب .ال ٌساوي جهد المصدر.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.
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عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_______________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا__________________________ .

"ابحث عن الفروق" – جسٌم مشحون فً حقل مغناطٌسً
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -חלקיק טעון בשדה מגנטי
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌتجاهلون إشارة الشحنة الكهربائٌة الداخلة للحقل المغناطٌسً
السؤال الثانً

السؤال األول

جسٌم مشحون ٌدخل لحقل مغناطٌسً متجانس اتجاهه لداخل الصفحة :جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌدخل لحقل مغناطٌسً متجانس اتجاهه
لداخل الصفحة:

عند دخوله (اختار إجابة واحدة فقط):
أ.

الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌمٌن.

عند دخوله (اختار إجابة واحدة فقط):

ب .الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌسار.

أ.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

ب .الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌسار.
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الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌمٌن.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.____________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.______________________ .

"ابحث عن الفروق" – الحقل الكهربائً مقارنة مع الحقل المغناطٌسً – مسار الحركة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -שדה חשמלי לעומת שדה מגנטי – מסלול התנועה
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم الحاالت الثالثٌة االبعاد المتعلقة بحركة جسٌم مشحون داخل حقل مغناطٌسً
او حقل كهربائً.
السؤال الثانً

السؤال األول
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جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌدخل لحقل مغناطٌسً متجانس اتجاهه

جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌدخل لحقل كهربائً متجانس اتجاهه لداخل

لداخل الصفحة (انظر التخطٌط االتً):

الصفحة (انظر التخطٌط االتً):

مسار حركة الجسٌم داخل الحقل (اختار إجابة واحدة فقط):

مسار حركة الجسٌم داخل الحقل (اختار إجابة واحدة فقط):

أ.

أ.

ٌكون بمستوى التخطٌط.

ٌكون بمستوى التخطٌط.

بٌ .كون بمستوى عمودي لمستوى التخطٌط.

بٌ .كون بمستوى عمودي لمستوى التخطٌط.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ _____________________.

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________ .

"ابحث عن الفروق" – الحقل الكهربائً مقارنة مع الحقل المغناطٌسً – اتجاه القوة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -שדה חשמלי לעומת שדה מגנטי – כיוון הכוח
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة فً التمٌٌز بٌن اتجاه القوة التً تؤثر على جسٌم مشحون فً حقل مغناطٌسً
وبٌن اتجاه القوة التً تؤثر على جسٌم مشحون فً حقل كهربائً.
السؤال الثانً

السؤال األول
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جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌدخل لحقل مغناطٌسً متجانس اتجاهه

جسٌم مشحون بشحنة موجبة ٌدخل لحقل كهربائً متجانس اتجاهه

لداخل الصفحة:

لداخل الصفحة:

عند دخوله (اختار إجابة واحدة فقط):

عند دخوله (اختار إجابة واحدة فقط):

أ.

أ.

الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌمٌن.

الحقل الكهربائً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌمٌن.

ب .الحقل المغناطٌسً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌسار.

ب .الحقل الكهربائً ٌؤثر على الجسٌم بقوة اتجاهها الى الٌسار.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._____________________ :

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ע ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون
إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا.______________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________ .

"ابحث عن الفروق" – الحقل الكهربائً مقارنة مع الحقل المغناطٌسً – تأثٌر القوة
نموذج للمعلم ٌحتوي على عرض الصعوبة
"מצא את ההבדלים"  -שדה חשמלי לעומת שדה מגנטי – הפעלת כוח
שאלון למורה הכולל את הקושי
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون انه تؤثر قوة على جسٌم مشحون الموجود فً حقل كهربائً او حقل مغناطٌسً.
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السؤال الثانً

السؤال األول
الرجاء ابداء رأٌكم على الجملة االتٌة:

الرجاء ابداء رأٌكم على الجملة االتٌة:

"الحقل المغناطٌسً ٌؤثر دائما ً بقوة على جسٌم مشحون الموجود داخله".

"الحقل الكهربائً ٌؤثر دائما ً بقوة على جسٌم مشحون الموجود داخله".

(اختار إجابة واحدة فقط)

(اختار إجابة واحدة فقط)

أ.

صحٌحة.

أ.

صحٌحة.

ب .غٌر صحٌحة.

ب .غٌر صحٌحة.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________.

ج .إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ______________________.

عللوا اختٌاركم:

عللوا اختٌاركم:

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

ما هو مدى ثقتكم بان اجابتكم صحٌحة؟

 متأكدون

 متأكدون

 غٌر متأكدون

 غٌر متأكدون

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________ .

إذا كنتم متأكدون ،فسروا لماذا_________________________ .

"متى صحٌح؟" – المٌكانٌكا – نموذج للمعلم ٌحتوي على الصعوبة
"מתי נכון?" -מכניקה  -שאלון למורה הכולל את הקושי
فً األسئلة االتٌة أكتبوا الشروط المطلوبة لكً ٌتحقق المكتوب فً كل فً كل واحدة من الجمل "أ"" ،ب". ... ،
الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون إذا كان مقدار السرعة ثابتٌ ،جب ان ٌكون التسارع صفراً.
السؤال األول:
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خالل حركة سٌارة ،مقٌاس السرعة ٌشٌر طٌلة الوقت للعدد  .40km/hفً هذه الحركة:
أ.

تسارع السٌارة ٌساوي صفراً ،عندما:
______________________________________________________________________

ب .تسارع السٌارة ال ٌساوي صفراً ،عندما:
______________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم الحقٌقة ان سرعة الجسم تزداد عندما ٌكون اتجاه السرعة مثل اتجاه التسارع،
وأنها تقل عندما ٌكون اتجاه السرعة عكس اتجاه التسارع.
السؤال الثانً:
عربة تتحرك على سكة مستقٌمة بتسارع اتجاهه الى الٌمٌن .خالل هذا الوقت:
أ .مقدار سرعة العربة ٌأخذ االزدٌاد ،عندما:
________________________________________________________________________
ب .مقدار سرعة العربة ٌأخذ النقصان ،عندما:
________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان لطاقة الثقل الوضعٌة توجد قٌمة مطلقة ،وبالحقٌقة قٌمتها تتعلق بالمستوى النسبً.
السؤال الثالث:
مكعب موجود على طاولة .طاقة الثقل الوضعٌة للمكعب هً:
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أ.

موجبة ،عندما:
________________________________________________________________________

ب .سالبة ،عندما:
________________________________________________________________________
ج .صفر ،عندماً:
________________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة فً التمٌٌز بٌن نقطة االتزان لجسم المربوط بزنبرك (نابض) أفقً والذي ٌتحرك بحركة
توافقٌة بسٌطة وبٌن نقطة االتزان لجسم المربوط بزنبرك (نابض) عمودي والذي ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.
السؤال الرابع:
جسم مربوط لنابض وٌتحرك (ٌتذبذب) بحركة توافقٌة بسٌطة .فً نقطة االتزان:
أ.

الزنبرك غٌر مشدود (بطوله الطبٌعً) ،عندما
___________________________________________________________________

ب .الزنبرك لٌس بطوله الطبٌعً (مشدود او متقلص) ،عندما
___________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

"متى صحٌح؟" – الكهرباء – نموذج للمعلم ٌحتوي على الصعوبة
"מתי נכון?"  -חשמל  -שאלון למורה הכולל את הקושי
فً األسئلة االتٌة أكتبوا الشروط المطلوبة لكً ٌتحقق المكتوب فً كل فً كل واحدة من الجمل "أ"" ،ب". ... ،
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الصعوبة العامة لألسئلة  :3 ،2 ،1التالمٌذ ٌجدون صعوبة بتطبٌق مبادئ تعلموها فً المٌكانٌكا تختص بحركة االجسام
على الحقل الكهربائً و/أو الحقل المغناطٌسً.

الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان خطوط الحقل الكهربائً هً دائما ً المسارات التً تتحرك علٌها الجسٌمات المشحونة.

السؤال األول:
فً منطقة ما ٌوجد حقل كهربائً .نضع جسٌم مشحون فً الحقل ونكسبه سرعة ابتدائٌة .الجسٌم ٌبدأ بالحركة تحت تأثٌر
الحقل .وبعدها الجسٌم ٌتحرك –
أ.

على طول خط الحقل ،عندما:
_________________________________________________________________________
_

ب .بمسار ٌختلف عن خط الحقل ،عندما:
_________________________________________________________________________
_
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________
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الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم ماهٌة شكل مسار حركة الجسمٌ ،جب االخذ بالحسبان اٌضا ً اتجاه محصلة القوى
المؤثرة على الجسم واتجاه السرعة االبتدائٌة.
السؤال الثانً:
فً منطقة ما ٌوجد حقل كهربائً متجانس .نضع جسٌم مشحون فً حقل كهربائً ونكسبه سرعة ابتدائٌة .الجسٌم ٌتحرك:
أ.

على طول خط الحقل الكهربائً ،عندما:
_______________________________________________________________________

ب .بمسار مختلف عن خط الحقل ،عندما:
_______________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ال ٌأخذون بالحسبان إشارة شحنة الجسٌم المشحون عندما ٌرٌدون تحدٌد اتجاه القوة التً ٌؤثر بها
الحقل الكهربائً على الجسم.
السؤال الثالث:
فً منطقة ما ٌوجد حقل كهربائً متجانس .نضع جسٌم مشحون فً حقل كهربائً .الجسٌم ٌتحرك –
أ.

باتجاه الحقل الكهربائً ،عندما:
_____________________________________________________________________

ب .عكس اتجاه الحقل الكهربائً ،عندما:
_____________________________________________________________________
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________
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الصعوبة :التالمٌذ ٌعتقدون ان الحقل المغناطٌسً مثل الحقل الكهربائً ٌؤثر بقوة على جسٌم مشحون ساكن.
السؤال الرابع:
فً منطقة ما ٌوجد حقل .نضع جسٌم مشحون كتلته مهملة فً الحثل .الجسٌم –
أ.

ٌبدأ بالحركة ،عندما_________________________________________________________ :

بٌ .بقى ساكن ،عندما__________________________________________________________ :
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ٌجدون صعوبة بفهم الشرط لحركة االلكترونات بٌن االجسام الموصلة والمشحونة وهو ٌجب ان ٌكون
فرق الجهد (فرق الكمون) بٌنها مختلف عن الصفر.
שאלה 5
جسمان موصالن مشحونان .عندما نوصلهما بواسطة سلك موصل:
أ.

تنتقل االلكترونات عبر السلك ،عندما_____________________________________________ :

ب .ال تنتقل االلكترونات عبر السلك ،عندما___________________________________________ :
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________
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الصعوبة :التالمٌذ ال ٌأخذون بالحسبان كون الحقل الكهربائً هو كمٌة موجهه وقٌم واشارات الشحنات عندما ٌرٌدون
إٌجاد محصلة الحقل الكهربائً فً نقطة الموجودة على الخط المستقٌم المار بٌن شحنتٌن نقطٌتٌن.
السؤال السادس:
فً التخطٌط نرى شحنتٌن نقطٌتٌن q1 ،و .q2 -النقطة التً بها محصلة الحقل
الكهربائً تساوي صفراً موجودة:
أ.

بٌن الشحنتٌن ،عندما_____________________________________________________ :

ب .خارج الخط الموصل بٌن الشحنتٌن ،عندما________________________________________ :
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
________________________________________________________________________

الصعوبة :التالمٌذ ال ٌأخذون بالحسبان كون الحقل الكهربائً هو كمٌة موجهه وقٌم واشارات الشحنات عندما ٌرٌدون
إٌجاد محصلة الحقل الكهربائً فً نقطة الموجودة على الخط المستقٌم المار بٌن شحنتٌن نقطٌتٌن.

السؤال السابع:
فً التخطٌط نرى شحنتٌن نقطٌتٌن q1 ،موجبة و q2 -سالبة.
النقطة التً بها محصلة الحقل الكهربائً تساوي صفراً موجودة:
أ.

على ٌمٌن الشحنة  ,q2عندما_______________________________________________________ :

ب .على ٌسار الشحنة  ,q1عندما______________________________________________________ :
ما هو مدى ثقتكم بصحة اجاباتكم؟
 متأكدون
 غٌر متأكدون
إذا كنتم غٌر متأكدٌن فسروا لماذا؟
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________________________________________________________________________

"ابحث عن الفروق"
للمعلم – "ابحث عن الفروق" – الحركة التوافقٌة البسٌطة – شروط البداٌة
פעילויות "מצא את ההבדלים"
למורה " -מצא את ההבדלים"  -תנועה הרמונית פשוטה  -תנאי התחלה
الموضوع

الحركة التوافقٌة البسٌطة – شروط البداٌة

الصعوبة

التالمٌذ ال ٌنتبهون لشروط البداٌة فً الحركة التوافقٌة البسٌطة

نوع الفعالٌة

"ابحث عن الفروق"
الهدف من هذا النوع من الفعالٌات هو مساعدة التالمٌذ للتمٌٌز بٌن
أوضاع فٌزٌائٌة تظهر لهم متشابه.

بٌئة الفعالٌة

الصف
ٌمكن إعطاء الجزء االنفرادي للطالب كوظٌفة بٌتٌة.

وسائل مساعدة

أوراق الفعالٌة.

مدة الفعالٌة

حوالً  02دقٌقة.
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الجدول االتً ٌحتوي على سؤلٌن .علٌكم التطرق بشكل انفرادي لكل واحد من السؤالٌن ،التعرف على الفروق بٌنهما،
ومقارنة اإلجابات للسؤالٌن .أكتبوا اإلجابات فً األماكن المالئمة فً الجدول .استعٌنوا بإجاباتكم بمصطلحات ،قوانٌن أو
مبادئ فٌزٌائٌة مالئمة( .ممكن ان ٌكون فرق واحد بٌن السؤالٌن).
السؤال االول

السؤال الثانً

جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.

جسم ٌتحرك بحركة توافقٌة بسٌطة.

مكان الجسم ٌتغٌر مع الزمن وفق التعبٌر الرٌاضً االتً:

مكان الجسم ٌتغٌر مع الزمن وفق التعبٌر الرٌاضً االتً:

)

(

)(

)

هل هذا التعبٌر صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط)؟

االسئلة

أ.

(

)(

هل هذا التعبٌر صحٌح (اختار إجابة واحدة فقط)؟
أ.

نعم  ،صحٌح.

نعم  ،صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ب .كال  ،غٌر صحٌح.

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

ج .إمكانٌة أخرى .فسروا._______________ :

الفروق بٌن السؤالٌن

اإلجابات للسؤالٌن
إذا كانت اإلجابات
للسؤلٌن متشابه ،اشرحوا
كٌف ٌمكن االمر بالرغم
من الفرق او الفروق بٌن
السؤالٌن؟
إذا كانت اإلجابات
للسؤلٌن مختلفة ،اشرحوا
لماذا؟
بعد ان قمتم بالعمل الفردي مع الجدول ،ناقشوا اإلجابات مع اصدقاءكم فً الصف الذٌن ٌجلسون بالقرب منكم .قارنوا اجاباتكم مع
اجاباتهم ،وقوموا بتعدٌل الجدول بالشكل المناسب اعتماداً على المقارنة مع اصدقاءكم.
فٌما بعد سوف ٌجري المعلم نقاش فً الصف لتلخٌص الفعالٌة.
ردود الفعل الشخصية:
( )1الفعالٌة ساعدتنً بـ . . .

____________________________________________________________________________
( )0هل ترٌد المشاركة بفعالٌات من هذا النوع "جد الفروق؟" فسر لماذا.

_____ _______________________________________________________________________
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للمعلم – "ابحث عن الفروق" – بماذا ٌتعلق الجهد النهائً للمكثف المشحون؟
למורה " -מצא את ההבדלים"  -במה תלוי המתח הסופי על קבל טעון?
الموضوع

الجهد الواقع على المكثف المشحون

الصعوبة

صعب على التالمٌذ فهم أن الجهد النهائً الذي ٌشحن به المكثف ال
ٌتعلق بالمقاومة الداخلٌة لمصدر الجهد.

نوع الفعالٌة

"ابحث عن الفروق"
الهدف من هذا النوع من الفعالٌات هو مساعدة التالمٌذ للتمٌٌز بٌن
أوضاع فٌزٌائٌة تظهر لهم متشابه.

بٌئة الفعالٌة

الصف
ٌمكن إعطاء الجزء االنفرادي للطالب كوظٌفة بٌتٌة.

وسائل مساعدة

أوراق الفعالٌة.

مدة الفعالٌة

حوالً  02دقٌقة.
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الجدول االتً ٌحتوي على سؤلٌن .علٌكم التطرق بشكل انفرادي لكل واحد من السؤالٌن ،التعرف على الفروق بٌنهما،
ومقارنة اإلجابات للسؤالٌن .أكتبوا اإلجابات فً األماكن المالئمة فً الجدول .استعٌنوا بإجاباتكم بمصطلحات ،قوانٌن أو
مبادئ فٌزٌائٌة مالئمة( .ممكن ان ٌكون فرق واحد بٌن السؤالٌن).
السؤال الثانً

السؤال األول
التخطٌط ٌصف دائرة تحتوي على مصدر جهد مقاومته

التخطٌط ٌصف دائرة تحتوي على مصدر جهد مقاومته

الداخلٌة مهملة ،مكثف غٌر مشحون ،مقاوم ومفتاح.

الداخلٌة غٌر مهملة ،مكثف غٌر مشحون ،مقاوم ومفتاح.

االسئلة
نغلق المفتاح وننتظر حتى انتهاء شحن المكثف .جهد

نغلق المفتاح وننتظر حتى انتهاء شحن المكثف .جهد

المكثف ٌصبح (احتار إجابة واحدة فقط):

المكثف ٌصبح (احتار إجابة واحدة فقط):

أ.

أ.

مسا ِو لجهد المصدر.

مساو لجهد المصدر.
ِ

ب .أصغر من جهد المصدر.

ب .أصغر من جهد المصدر.

ج .أكبر من جهد المصدر.

ج .أكبر من جهد المصدر.

د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ________________.

الفروق بٌن السؤالٌن

اإلجابات للسؤالٌن
إذا كانت اإلجابات
للسؤلٌن متشابه،
اشرحوا كٌف ٌمكن
االمر بالرغم من
الفرق او الفروق بٌن
السؤالٌن؟
إذا كانت اإلجابات
للسؤلٌن مختلفة،
اشرحوا لماذا؟
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د.

إمكانٌة أخرى .ماهً؟ ________________.

بعد ان قمتم بالعمل الفردي مع الجدول ،ناقشوا اإلجابات مع اصدقاءكم فً الصف الذٌن ٌجلسون بالقرب منكم .قارنوا اجاباتكم مع
اجاباتهم ،وقوموا بتعدٌل الجدول بالشكل المناسب اعتماداً على المقارنة مع اصدقاءكم.
فٌما بعد سوف ٌجري المعلم نقاش فً الصف لتلخٌص الفعالٌة.
ردود الفعل الشخصية:
( )1الفعالٌة ساعدتنً بـ . . .

____________________________________________________________________________
( )0هل ترٌد المشاركة بفعالٌات من هذا النوع "جد الفروق؟" فسر لماذا.

_____ _______________________________________________________________________
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فعالٌات فٌزٌاء "القصة"
للمعلم – فٌزٌاء "القصة" – البندول المخروطً والقذف األفقً
פעילויות הפיזיקה של ה"סיפור"
למורה  -הפיזיקה של ה"סיפור"  -מטוטלת קונית ,זריקה אופקית

נושא

البندول المخروطً والقذف األفقً

هدف الفعالٌة

فٌزٌاء "القصة"
هدف الفعالٌة لتحلٌل "القصة" الموجودة فً المشكلة لتسلسل من
االحداث والتعرف على المبادئ الفٌزٌائٌة لكل حدث.

بٌئة الفعالٌة

الصف
ٌمكن إعطاء الجزء االنفرادي للطالب كوظٌفة بٌتٌة.

وسائل مساعدة

أوراق الفعالٌة.

مدة الفعالٌة

حوالً  02دقٌقة.
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عمل انفرادي
تمعنوا فً "القصة":
كرة صغٌرة مربوطة بخٌط وتدور بمسار دائري أفقً كما هو موضح فً التخطٌط االتً:

فً لحظة ماٌ ،نقطع الخٌط.
أوصفوا فٌزٌاء "القصة" .استعن بالجدول المرفق.
أ .جزئوا القصة (قدر االمكان) ألحداث مختلفة من ناحٌة حركة االجسام ،القوى المؤثرة علٌها ،األوقات المختلفة التً حدثت بها،
ٌمكنكم إضافة أسطر اضافٌة للجدول إذا احتجتم.
لكل حدث :اكتبوا بداٌته ونهاٌته (لٌس بالضرورة على محور الزمن) .استخدموا قدر اإلمكان تخطٌط للقوى ،تخطٌط للحركة
وما شابه.
ب .على فٌزٌاء "القصة" لكل حدث ان تحتوي على وصف الحدث وتفسٌره مع استخدام المصطلحات والمبادئ الفٌزٌائٌة (ال
تستخدموا القوانٌن) .سجلوا المبادئ الفٌزٌائٌة التً اعتمدتم علٌها فً شرح وتفسٌر الحدث فً عمود خاص
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االحداث
بداٌة
الحدث

فٌزٌاء "القصة"
نهاٌة
الحدث

فٌزٌاء "القصة"
وصف وتفسٌر الحدث بمساعدة
مصطلحات ومبادئ فٌزٌائٌة

الحدث
"أ"

الحدث
"ب"
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قائمة المبادئ الفٌزٌائٌة

تخطٌطات

العمل الجماعً
ناقشوا اجاباتكم مع زمالئكم للمجموعة ،وإذا احتاج االمر ،اكتبوا بمساعدة قلم حبر لونه مختلف تعدٌل إلجاباتكم.

نقاش صفً
المعلم ٌحري نقاش فً الصف لتلخٌص الفعالٌة.
ردود الفعل الشخصية:
أ.

هل ساهمت لكم الفعالٌة بشًء ،فصلوا كٌف؟
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ب .كٌف ٌمكن لهذه الفعالٌة مساعدتكم بحل السؤال الذي هللتم "قصته" فً الفعالٌة؟
 بمقدار كبٌر.
 بمقدار بسٌط.
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