
    

 הוצאת נורה במעגל חשמלי

 תיאור הפעילות

מבצעים שינוי במעגל חשמלי וההשפעות של שינוי הפעילות מאפשרת הדגמה ודיון במצב בו 

 .זה על רכיבי המעגל

 .מעגלים חשמליים  -מעגלי זרם ישר : בסילבוס 7.3הפעילות מתאימה לסעיף 

 

 הערות טכניות

בעזרת השימוש  בתמונה מובאת הצעה לבניית מערכת ההדגמה

 . באמצעים שזמינים ברוב המעבדות בבית הספר

ניתן להדביק את הנורות למשטח ואפשר אף לשדרג זאת להצמיד את 

 .הנורות על ידי סקוטש ללוח לבד או בעזרת מגנטים ללוח המחיק בכיתה

 

 

 הצעה לפעילות בכיתה

 פירוט שלב

   (.ההדגמהעדיין לא מבצעים את )ים לתלמיד הצגת המערכת 1

2 

 .לתלמידים והצגת השאלה להדגמה' חלוקת טופס א

 .Cבעקבות הוצאת נורה  A לעוצמת הנורההתלמידים מתבקשים לשער מה 

 .'מתן זמן לתלמידים לענות על השאלה בעזרת מילוי טופס א

ניתן לבקש מהתלמידים שסיימו להפוך את הדף ובאופן זה המורה יכול לדעת מי 
 .סיים סיים ומי טרם

 .לגבי תשובתם דנים זה עם זההתלמידים  3

4 
 .בכיתהקצר דיון 

 .שלהם להדגמה וההסבר מדוע ההשערההתלמידים מציגים את 

 .ביצוע ההדגמה 5

 .בדבר המתרחש בהדגמה וההסבר לה דיון כיתתי 6

 .לתלמיד ומילויו' חלוקת טופס ב 7

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. 



    
 טעויות שכיחות של התלמידים

 :תלמידים בנושא מעגלי זרם ישר שבעיה זו חושפתטעויות נפוצות של 

  עוצמת הנורהA מאחר והשינוי נעשה בענף של נורה , לא תשתנהC  ונורהA לא בענף זה. 

 .התלמידים רואים שינוי לוקלי במערכת ואינם מייחסים חשיבות לשינוי הגלובלי שהוא ייצור

  עוצמת הנורהA לסוללה ולכן ההתנגדות מאחר ויש כעת פחות נורות המחוברות , תגדל

 .להיות גדול יותר Aמה שיגרום לזרם דרך הנורה , השקולה קטנה יותר

  עוצמת הנורהA מאחר והוצאת הנורה , תגדלC  תהווה קצר במעגל ולכן הזרם החשמלי

 .Aיעבור רק דרך הנורה 

 

 

 פתרון הבעיה

 .קטנה Aעוצמת ההארה של נורה 

לכן זרם חשמלי לא  ,נתק בענף בו הנורה משולבת מבית הנורה שלה מהווה Cהוצאת הנורה 

משמעות הדבר שההתנגדות השקולה המחוברת למקור המתח . יכול לעבור דרך ענף זה

יהיה קטן יותר מהמצב הנתון בתחילת  Aהזרם החשמלי דרך נורה  וכתוצאה מכךגדולה יותר 

 .(יש לשים לב שהסוללה חסרת התנגדות פנימית)הבעיה 

כך שאם הזרם החשמלי קטן , נמצאת ביחס להספק הנורה Aעוצמת ההארה של הנורה 

 .קטנה Aעוצמת ההארה של הנורה 

 

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. 




