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 הקדמה

 מדוע נחוצות פעילויות לעידוד מיומנות למידה מטעויות?

אנו נוהגים לומר לתלמידינו כי לא ניתן להסתפק בקריאה והקשבה להרצאות על חוקי הפיסיקה, 

ונות והמושגים בפתרון בעיות במגוון הרוצה להבין פיסיקה לעומקה צריך להתנסות ביישום העקר

 הכיצד? – הקשרים. כלומר, התהליך של פתרון בעיה מהווה הזדמנות  למידה

שונה מפתרון תרגיל. תרגיל הוא משימה שהפותר מכיר את האלגוריתם לפתרונה, פתרון בעיה 

המהלכים ונדרש ליישמו במהירות וביעילות. בעיה היא משימה שהפותר אינו יודע באופן מלא את 

רבות  שאלות. [Reif, 2008] חיפוששל תהליך  הנדרשים לפתרונה. כלומר, תהליך הפתרון הינו

 יםתלמידל מהוות בעיות של ממשת שאלוהמורה תרגיל גרידא. אותן עבור בספרי הלימוד מהוות 

כדי להצליח בתהליך החיפוש  .בלבד חלקית ןהנדרשים לפתרו במושגיםם תטישלש, ניםהטירו

: האם קידמו אלולבדוק מהלכים , ומהלכים שונים ותנסל - את עבודתו בקרלנדרש  ה/תלמידה

ואם לא, במה הטעות? האם נתוני הבעיה הובנו האם התקבלו תוצאות סבירות? את הפתרון? 

עקרונות ומושגים האם נעשה שימוש תקין בכראוי? האם הדרך בה חושב גודל מסוים מוצדקת? 

בתהליכי בקרה עצמית  ניכריםתלמידים מצטיינים ידוע כי תקין?  ואם לא, מה לא פיסיקליים?

, מזהים יםמעריכים צעדים קודמ הם מתמידים במאמציהם, .[Schoenfeld, 1992מעין אלו ]

לעומתם,  .שגיאות, מלבנים הקשיים שגרמו להן, ומיישמים הלקחים בדרכי פעולה חלופיות

במידה ואינם מצליחים מגיעים במהירות תלמידים מתקשים לעתים רבות מצפים ל"הארה", ו

 לתשובה הנכונה הם מרימים ידיים, מבקשים מהמורה או מחבר להראות להם את דרך הפתרון. 

גם לאחר מעשה פתרון בעיות מאפשר ליבון ההבנה. לדוגמא, תלמידים רבים נחשפים לפתרון 

רות בשיעור לאחר מבחן, הנכון לאחר שניסו, בהצלחה כזו או אחרת, לפתור בעיה. הדבר יכול לק

כשהמורה פותר יחד עם התלמידים שאלות בהן התקשו במבחן, במהלך איתור דוגמא פתורה 

[ ביקשה Chi, 2000חוקרת בשם מישלן צ'י ]בספרי לימוד, או במהלך עבודה משותפת עם חברים. 

י מתלמידים לומר את העובר בראשם כאשר הם קוראים דוגמאות פתרון, והשוותה את תהליכ

הקריאה בין התלמידים שהצליחו לבין התלמידים שכשלו בפתרון בעיות דומות. שלא במפתיע, 

דוגמא הפתורה, אלא מזהים קריאת הנמצא שהתלמידים המצליחים הם אלו שאינם מסתפקים ב

באותו אופן, נמצא פערים בין דרך החשיבה שלהם לגישת דוגמת הפתרון, ומנסים ליישבם. 

שלהם, ופוטרים הבנה לקויה של מושגים  ותמוכים אינם מזהים אי הבנשתלמידים שהישגיהם נ

 כטעות ניסוח לא משמעותית.

פתרון ב מתנהליםהמחקר, כמו הניסיון המקצועי כמורים, מלמד כי תלמידים רבים אינן לסיכום, 

להוראה מכוונת בחינות תרומה שלילית למצב זה של הדברים.  למידה! באופן המסייע להבעיות 

מא, בסקר שנעשה עם מורים לתלמידי קורס מבוא בפיסיקה במכללות, נמצא שמרבית לדוג

המורים מקוים שלאחר המבחן תלמידיהם ישוו את עבודתם לדוגמת הפתרון. אולם, מרבית 

בודדים משווים את . [Henderson, 2002] המורים דיווחו שתלמידיהם נמנעים מלעשות כך

באופן מסורתי תלמידים  -הדבר לא מפתיע טעו.  פתרונם המוטעה לדוגמת ומבררים במה

"נענשים" בהורדת ציון על טעויותיהם, מדוע שירצו לחוות שוב את טעם הכישלון ויקדישו זמן 

 ללמוד מטעויותיהם?
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נראה כי אצל חלק מהתלמידים צריך לפתח תפישה של תהליך הפתרון כמעשה הכרוך בבדיקה 

 עקרונות והמושגים ה ןלחדד לעצמם מה התרגלעליהם לעצמית, ונטייה לגשת לבצע בדיקה כזו. 

בקנה אחד עם  העול הדרך בה ישמו אותםהאם לברר שביסוד מהלך פתרון כלשהו, והפיסיקליים 

 ההגדרות המקובלות של חוקי הפיסיקה.

נשענות לעתים רבות על  תלמידיםתהליכי למידה מטעויות אצל ה המעודדותאסטרטגיות הוראה 

ממתן  מנע)נכונות ומוטעות(, נ טענות מגוונות של הצגה עודדבמהלכם המורה מ, דיונים בכיתה

 & Crouch] , דוגמת הוראת עמיתיםומסייע לתלמידים להעריכן, טענותל תוצדקדורש התשובות, 

Mazur, 2001] . ,ם. מפותחי הנחיה וכישורירב  זמןדורשות אסטרטגיות אלו  אולם 

יתנות לביצוע של "אבחון שגיאה נפוצה" הנות מתוקשבות פעילוי במטרה לסייע למורים פיתחנו

 באמצעות הנחיה לאבחון מיועדות לפתח את יכולתם ללמוד מטעויותועצמאי ע"י התלמידים, 

ללוות תלמידי י' בפיתוח בעברית ובערבית במטרה . המשימות פותחו "עשה ידי המורה"מ טעויות

, ובהתאם הן ים בפיסיקה בחטיבה העליונהכאשר הם עושים את צעדיהם הראשונ תם,הרגלי עבוד

. המעוניינים לבנות פעילויות דומות בנושאים עוסקות באופטיקה גיאומטרית ובגלים חד מימדיים

  בעיות מושגיות עם היגדים מוטעים "מעשי ידי המורה"מאגר של נוספים יכולים לעשות שימוש ב

 -Troubleshooting חת הכותרת, המופיעות ת[Hieggelke wt al, 2006]באלקטרומגנטיות 

tasks או ,What, if anything, is Wrong Tasks במעגלי זרם ישר ניתן למצוא נוספות עילויות . פ

 .http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/errors_page/index.asp קישור:ב

 ?המתוקשבותכיצד בנויות הפעילויות 

המכילה יישום מוטעה בה מוטעית לבעיה, התלמיד מקבל תשו בפעילויות "אבחון שגיאה נפוצה"

מתבקש למצוא את הטעות, להסביר מהי ולתקן אותה. בניגוד של עיקרון או מושג פיסיקאלי, 

שהובילו במפורש להבהרת התפיסות החלופיות  ןלפתרון בעיות קלאסי, במשימה זו התלמיד מכוו

 . ליישום המוטעה

חשש שחשיפת התלמיד יכול להעלות עות השימוש בבעיות בהן מוצגות לתלמיד תשובות מוט

החזיק בה מלכתחילה. מחקרים לא שטעות  אצלו רתגרום לתלמיד לבלבול ואף תייצלטעויות 

שבחנו את ההשפעה שיש לפעילויות אבחון טעויות על ההבנה המושגית מראים שלהיפך, 

 .1 נספחלפעילויות כאלו השפעה מבורכת על התלמידים, לסקירת ספרות המחקר בנושא ראו 

. ראשית, "עשה ידי המורה"מ טעויותבאבחון  מדריכות את התלמידיםהמתוקשבות הפעילויות 

התלמיד מתנסה באבחון הטעויות בעזרת הנחיות לאבחון, ובהמשך מעבד משוב הניתן ע"י 

 כמה עקרונות: משלבת. הפעילות מורההמערכת המתוקשבת, במסגרת משימת השוואה לאבחון 

 . המדווחות בספרות המחקרית ות נפוצותחלופיהתמקדות בתפיסות  .א

חשיפה של תפישות נאיביות; הדרכת התלמיד להבחין בין תפישות שגויות ותקינות  .ב

 .[Linn & Eylon, 2006]והערכתן 

 שיפוטי. ניסוח לא  .ג

 ניהול יעיל וחסכוני בזמן של תהליך הלמידה באמצעות המערכת המתוקשבת. .ד
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, המערכת אינה מאבחנת עבור התלמיד את ידהתלמ מוטלת עלהאחריות על הלמידה  .ה

 . מהלכיו, אלא מציגה בפניו משוב ומחייבת אותו לעבדו

 משלבים אלו: , ובכל אחד"אבחון שגיאה נפוצה" הפעילות שלבימקוצר של תאור  מציגה 1טבלה 

 מתבקש לבצע.הוא תלמיד מקבל ומה חומרים שהמה ה

  יםהתלמיד שלב

 חווא. 
 כםדעת

 .דניתלמיד דמיוני בשם של מוטעית שובה בעיה ות יםמקבל
 :יש לבחור בין האפשרויותבפרט, ?". על התשובה של דני כםמה דעתלענות " יםמתבקש

התשובה נכונה, נשמעת סבירה אך איני בטוח, אני מתלבט, נשמעות לא סבירה 
 .אך איני בטוח, לא נכונה

 אבחוןב. 

 ה.משוב שתשובתו של דני מכילה טעות נפוצ מקבלים
נות/מושגים עקרו"באילו  הסבירשל דני, ל העתיק את החלק המוטעה בתשובהל מתבקשים

", דני טעה ובמה הבנתו שונה מההבנה הפיסיקאלית המקובלת יםקאליפיסי
 ולהציע תשובה נכונה במקום תשובתו של דני.

 .לטעות של דני מחהמוהסבר  מקבלים ג. שיקוף
באילו במטרה להבטיח קריאה של ההסבר: , המחמולשקף את אבחון ה מתבקשים

 המחמולדעת ה שדני טעה, ובמה המחמוחושב ה פיסיקליים מושגים /עקרונות
 .המקובלת הפיסיקאלית מההבנה שונה הבנתו

ד. 
 השוואה

" ובעמודה השמאלית האבחון המחמוטבלה שבעמודה הימנית שלה "אבחון ה מקבלים
 שלהם.

 .המחמון הלהשוות את עבודתם לאבחו מתבקשים
 לבעיה המחמולסיום התלמידים מקבלים תשובת  מקבלים ה. תשובה

 "אבחון שגיאה נפוצה" : תאור מקוצר של שלבי הפעילות1טבלה 

של שלבי הפעילות והסבר קצר של תצלומי מסך דוגמא של אחת הפעילויות, המלווה בלהלן 
 .שלבים אלו

 כםשלב א: חוו דעת

 

 כםדעת חוו –שלב א  0תרשים 

תשובה , (באופטיקה אור וראיה נושא ב עוסקת)הבעיה בתרשים בעיה  יםמקבל יםהתלמיד

התשובה . האם התשובה נכונה םלחוות דעת ים, ומתבקשבשם דנידימיוני של תלמיד מוטעית 

"כי היא מוארת ע"י , ולה הצדקה שגויה "אפשר לראות את המראה"מנוסחת כטענה שגויה 

 נמקו
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דועה מהספרות )במקרה זה משקפת תפיסה חלופית נפוצה הי, האלומת האור החודרת לחדר"

 (. התפישה שעצם מואר נראה גם אם האור המוחזר אינו חודר לעין הצופה

 

 שלב ב: משימת אבחון

  :בפעילות ב'מציג תצלום מסך של שלב  2תרשים 

 אבחון –שלב ב  2תרשים 

 

 : יםמתבקש ם, והשתשובתו של דני מוטעית יםתלמידבשלב זה נאמר ל

 להעתיק את החלק המוטעה בתשובה של דני. .א

 מההבנה שונה הבנתו ובמה, דני טעה פיסיקליים מושגים/עקרונות באילולהסביר  .ב

  ?המקובלת הפיסיקאלית

 תשובה נכונה במקום תשובתו של דני.  הציעל .ג

היא להבטיח שהתלמידים ינסו לברר את מהות הטעות "הסבר  גו  במטרת ההבחנה בין שלב 

עיקרון פיסיקאלי דני טעה ובמה הבנתו שונה מההבנה הפיסיקאלית המקובלת?", ולא באיזה 

 . בהצעת תשובה נכונהיסתפקו 

 

 שלב ג: משימת השיקוף

התלמידים שלב זה מיועד לסייע לתלמידים לנסח קריטריון לאבחנה בין תשובה נכונה למוטעית. 

שהתלמידים קראם בעיון את דא ולטעותו של דני. במטרה לו המומחדוגמה להסבר  מקבלים

שדני  המחמוחושב ה פיסיקליים מושגים /באילו עקרונות ים לשקף את ההסבר:מתבקש האבחון הם

 .המקובלת הפיסיקאלית מההבנה שונה הבנתו המחמולדעת ה טעה, ובמה

 :בפעילות ג'שלב מציג תצלום מסך של  3תרשים 

 נמקו

 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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 שיקוף –: שלב ג 3תרשים 

 

 שלב ד: משימת השוואה

 משימת ההשוואה.  -בפעילות ד'שלב מציג תצלום מסך של  4שים תר

 אתלטעות של דני ובצד השני  הם עצמםבצד אחד האבחון שלהמציגה טבלה  יםמקבל יםהתלמיד

לענות האם אבחון , המומחלאבחון ה םלהשוות את אבחונ יםמתבקש יםהתלמיד. המומחהאבחון 

מאחר ומטרת הפעילות שרויות בחירה. מתוך מספר אפ םולנמק את בחירת םמשכנע אות זה

. לבעיה המומחמתמקדת באבחון, ולא בהצעה לתשובת ההשוואה להתמקד באבחון טעויות 

 אולם, כדי להבטיח שהתלמיד לא ייותר ללא התשובה, בסוף הפעילות מוצגת התשובה לבעיה.

 

 נמקו

 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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 משימת השוואה  –: שלב ד 2תרשים 

 

 

 נמקו

 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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 לבעיה מורה: תשובת 5תרשים 

 

 אבחון עצמי אל מול פתרון מורה  -ונת אחרת של פעילות המעודדת למידה מטעויות מתכ
תלמידיהם ישוו את עבודתם או בוחן  מורים רבים מקוים שלאחר מבחןכפי שנאמר בהקדמה, 

עושים כך. ניתן לעודד תהליך של השוואה תלמידיהם רק מעט מש אולם חוששים לדוגמת פתרון,

עילויות "אבחון עצמי", בהן המורה מקדיש זמן בכיתה לפעילות בה ולמידה מהדוגמא באמצעות פ

התלמידים מקבלים בחזרה את תשובותיהם במבחן, דוגמת פתרון, והנחיות להשוות את עבודתם 

תאור של פעילויות מכין אלו ניתן למצוא במאמר למורי פיסיקה מאת הנדרסון לדוגמת הפתרון. 

הנחיות עיקרן דרישה מהתלמיד להצביע על פערים ה[ Harper Henderson & ,2009]והרפר 

בין דרך הפתרון שלו לדרך הפתרון המוצגת בדוגמא, ובמידה ופערים אלו נובעים מהבנות שגויות 

הבהרה של הבנות שגויות אלו. למעוניינים בדרך עבודה זו בהקשר של הבעיות המשמשות  –

חון עצמי" ובו הבעיות, דוגמאות מצורף קובץ במתכונת של "אבבפעילויות למידה מטעויות, 

 הפתרון, והנחיות להשוואה.

שלבי הפעילות "אבחון עצמי אל מול פתרון מורה", ובכל אחד משלבים  את שנימציגה  2טבלה 

 אלו: מה החומרים שהתלמיד אמור לקבל ומה הוא מתבקש לבצע.

 בעיההתלמידים פותרים  א. פתרון בעיה

השוואה ב. 
 ןדוגמת פתרול

ם מקבלים פתרון שלהם עצמם ופתרון מורה לבעיה, ומתבקשים להשוות את התלמידי
, במקרה הצורך, היכן טעו ובמה, באמצעות ההנחיות הסבירפתרונם לפתרון המורה, ל

 .3המופיעות בטבלה 
 : שלבי הפעילות "אבחון עצמי אל מול פתרון מורה"2טבלה 

האפשרויות והסבר את בחירתך. השווה בין הפתרון שלך לבין דוגמת הפתרון, בחר אחת מ  

 אפשרויות בחירה פרט

   הפתרון שלי דומה לדוגמת
 הפתרון

 העתיקו את החלק המוטעה בתשובתכם:  .א
_____________________________________ 

הסבירו באילו עקרונות/מושגים פיסיקליים טעיתם,  .ב
 כיצד הבנתכם שונה מההבנה הפיסיקאלית המקובלת?

_____________________________________ 

 והתשובה הסופית שלי זהה לז 
הנימוק שלי  ךשבדוגמא, א

 מוטעה 

  התשובה הסופית שלי שונה מזו
 הנימוק שלי מוטעה ושבדוגמא, 

בדוגמת הפתרון היא: ייתיותהבע   בעייתית לדעתי דוגמת הפתרון  
 בעקבות ההשוואה אני מוטרד  מה שמטריד אותי זה:

 שוואת פתרון תלמיד לדוגמת פתרון: הנחיות לה3טבלה 
  

 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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 וגלים חד ממדייםאופטיקה גיאומטרית  -תחום התוכן שיקול הדעת בבחירת 

הנושא אופטיקה גיאומטרית וגלים חד ממדיים מומלץ להוראה בכיתה י' כיוון שזהו תחום בו 

וכלה  התלמידים פוגשים תופעות אופטיות  מגוונות בחיי היום יום , החל בעצם פעולת הראיה,

בתופעות של  החזרה, שבירה, דמויות, צבעים, זכוכית מגדלת ועוד. התלמידים מגיעים לשיעורי 

ולעתים רבות מחזיקי הפיזיקה עם ידע מוקדם שנבנה באופן ספונטני בעת החשיפה לתופעות, 

בהתאם, . בתפיסות חלופיות להסבר תופעות אופטיות, שאינן עולות בקנה אחד עם הידע הפורמלי

א זה מזמן תהליכי למידה עשירים בהם התלמידים צריכים להתאים ולשנות תפישות נוש

 מוקדמות בכדי שיתאימו לתפישות המדעיות המקובלות. 

בחרנו להציע פעילויות למידה מטעויות בנושא אופטיקה וגלים חד ממדיים  בכדי לתמוך בתהליך 

וגלים חד ממדיים נלמד  הן בכיתות  נושא אופטיקה גיאומטריתהלמידה. הדבר חשוב במיוחד משום ש

יחידות לימוד פיזיקה( .  5י' הטרוגניות והן בכיתות בהם ההסללה מתחילה בכיתות י' )תלמידי 

הראשונים זקוקים לסיוע רב בבניית עולם המושגים המדעי, בעוד האחרונים עושים את צעדיהם 

 למידה מפתרון בעיות מלכתחילה.הראשונים בלימודי מקצוע הבחירה, ורצוי לפתח בהם מיומנויות 

 תלמידים באופטיקה גיאומטרית  קשיי -מבט על 
בעבודת הדוקטורט באופטיקה גיאומטרית.  מחקרים רבים הוקדשו למיפוי של קשיי תלמידים

 אלה:מצביע על מספר סיבות לקשיים [ ד"ר אמנון חזן 15-16, עמ' 1999שלו ]חזן , 

  םגל, מהירות האור, תדירות ( רחוקים מאד מתחוהפרמטרים המאפיינים את האור )אורך 

 .של האדםהחושית הקליטה 

  במערכת האופטית.  פעיללצופה תפקיד 

 באופנים שאינם עולים בקנה אחד שפה היום יומית מונחים הקשורים באור וראיה משמשים ב

דר עם השימוש המדעי במונחים אלו. ד"ר חזן מביא מגוון דוגמאות "שלח מבטים סביבו", "הח

 .התמלא באור",  "המראה משקפת את הדמות" ועוד.

  הכלי העיקרי לניתוח התופעות באופטיקה גיאומטרית הוא מודל הקרניים. מודל זה משמש

לתיאור, הסבר, ניתוח התופעות האופטיות וניבוי. השימוש במודל גרפי אינו ייחודי לאופטיקה 

ני במיוחד להסבר ופתרון בעיות. גיאומטרית, אך בתחום זה יש לייצוג הגרפי תפקיד חיו

מחקרים רבים בארץ ובעולם מראים שתלמידים רבים מתקשים בהבנת מודל הקרניים ואינם 

 [.1993]לנגלי, רונן ואלון,  . מסוגלים להשתמש בו לפתרון בעיות ולהסבר תופעות מחיי היום יום

 גיאומטריתבאופטיקה  המתוקשבות לידי ביטוי בפעילויות יםהבא רעיונות נאיביים

  (4, 3, 1)פעילות   בריק מתקדםאור אינו  ,תווךיכול להתקדם אך ורק באור. 

 די שאור יפגע  כדי לראות עצם עליו להפיץ אור החודר לעין.ש ראייהלתנאי חוסר התייחסות ל

 .[1999; חזן, Galili & Hazan, 2000] (,1)פעילות  ולראותבחפץ כדי שניתן יהיה 

 היא  במונחים של בהירות המסך )מסך מואר במלואו( או  ההתייחסות  לתופעת הצל

 .[Sharon Bendall &Fred Goldberg, 1993] (2)פעילות   לחילופין, כהות המסך )צל מלא(

  כאשר מוסיפים עוד מקור אור נקודתי דולק, למקור אור נקודתי קיים העומד מול מחסום

 (,            2)פעילות  שוכים יחד.ומסך  כל מה שצריך לעשות זה לאחד את שני האזורים הח

[Sharon Bendall ,Fred Goldberg, Galili 1993]   

 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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  ,משטח מחוספס הוא [: 1999התוצאות של החזרה מסודרת או מפוזרת אינן מובנות ]חזן

 (.4)פעילות  חוקי החזרה תקפים למראות בלבד ולא למשטחים מחוספסים, מחזיר אור גרוע

 (4)פעילות שיימצא על פניו אור הוא  ת עצםהתנאי לראיי[ ,Galili & Hazan, 2000.] 

  (, 4)פעילות  , ומאיר משטחים ועצמיםבאור ללאת הח מציףמקור אור [Galili & Hazan, 2000] 

  חוסר אבחנה בין קווים המשמשים לתיאור מהלך האור לבין קווי עזר גיאומטריים. המשכי

 (,          5, )פעילות נתפסות כקרניים אמתיותהקרניים המשמשות כקווי עזר לבניית הדמות 

 .[1993]רונן, לנגלי, אלון, 

 (,            6, 5)פעילות  התייחסות לדמות המדומה הנוצרת במראה מישורית כאל עצם ממשי

 [.1993]רונן, לנגלי, אלון, 

  6[ )פעילות 1993]רונן, לנגלי, אלון, בניית שדה הראיה באמצעות הדמות ולא העצם). 

  עקרון הפיכות הקרניים הכללת יתר של[Diagnoser]  (7)פעילות.   

  ,יש החזרה רק במעבר אור מתווך בעל מקדם שבירה גבוה  לתווך בעל מקדם שבירה נמוך יותר

   .(8)פעילות  [Etkina et al, 2013]   2013זווית הקריטית הפוגעות בזווית גדולה מהקרניים  של

 (9)פעילות  וצרת בעדשה  היא כאל עצם או דמות ממשיתהתייחסות לדמות המדומה הנ . 

  חוסר אבחנה בין קווים המשמשים לתיאור מהלך האור לבין קווי עזר גיאומטריים. המשכי

נתפסות כקרניים אמתיות ניתנות  לחסימה  על  הדמותהקרניים המשמשות כקווי עזר לבניית 

 .(9[ )פעילות 1993ידי מחסום. ]רונן, לנגלי, אלון, 

 את גם קובעות הן ולכן העדשה של האופטית הפעילות את הקובעות הן "המיוחדות" הקרניים 

 (.10)פעילות  [1993]רונן, לנגלי, אלון,  המסך על המואר האזור

 דמות ממשית של עצם נקודתי מתקבלת ניים "המיוחדות" הכרחיות ליצירת דמות. הקר

יוצרות את הדמות ות בעדשה , נשברות  ועצם פוגעכאשר הקרניים ''המיוחדות'' הנפלטות מה

  (.10, 11)פעילויות  (1993הממשית )רונן, לנגלי, אלון, 

 ''חצי עדשה יוצרת חצי דמות. בהתאם, .  (10)פעילות  מקור אור פולט רק קרניים ''מיוחדות

 . (11) פעילות  כדי שתיווצר דמות שלמה של עצם נדרשת העדשה כולה

 ות עצמאית'' וקיימת ללא קשר למהלך האור שגרם ליצירתה. הדמות הממשית נתפסת ''כיש

 .( 12, 11 10פעילויות לכן, הדמות מהווה מקור הפולט אור לכל הכיוונים ] רונן, לנגלי, אלון[ 

  הבאים לידי ביטוי בפעילויות בנושא גלים מכניים חד ממדייםרעיונות נאיביים 

 ס המוחזר תמיד בכיוון הפוך ביחס אשר פולס העובר  מתווך אחד לשני,  משרעת הפולכ

 .(13)פעילות  למשרעת הפולס הפוגע

  שווה בעת מפגש בין פולסים רוחב הפולס שייווצר  -הכללת יתר של עיקרון הסופרפוזיציה

 .(14)פעילות  לסכום רוחב הפולסים

 אנרגיה של הפולס            / מהירות התקדמות הפולס תלויה במאפייני הפולס, כגון משרעת           

[ [Tongchai et al (.15)פעילות 

  (16)פעילות אורך הגל נמצא ביחס ישר לתדירות הגל. 

 (16)פעילות  המרחק בין שתי נקודות צומת שווה לאורך גל אחד . 
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 תוכן עניינים   –מה באוגדן 
  באופטיקה גיאומטרית 12 - פעילויות אבחון מתוקשבות  16באתר מורי הפיזיקה תוכלו למצוא 

זוגות העוסקות בנושא משותף, בעוד  6ב בגלים. הפעילויות באופטיקה הגיאומטרית מקובצות  4-ו

 הפעילויות בגלים מוצגות בנפרד. 

 ת באופטיקה גיאומטריתפעילויונושאי ה

 אור וראיה  .א

 אור וראיה  – 1פעילות 

 צל מלא וצל חלקי  – 2פעילות 

 החזרה  .ב

 החזרת אור  - 3פעילות 

 רת אור ממשטחים שונים החז -4פעילות 

 דמות ושדה ראיה במראה מישורית  .ג

 דמות במראה מישורית  – 5פעילות 

 דמות ושדה ראייה במראה מישורית  – 6פעילות 

 שבירה והחזרה מלאה  .ד

 שבירה  – 7פעילות 

 שבירה והחזרה מלאה  – 8פעילות 

 דמויות בעדשה מרכזת  .ה

 דמות מדומה בעדשה מרכזת -9פעילות 

 דמות ממשית בעדשה מרכזת  -10פעילות 

 ה בעדשה מרכזתישדה רא .ו

 דמות בחצי עדשה – 11פעילות 

  שדה ראיה בעדשה מרכזת  -12פעילות 

 בגלים מכניים חד ממדיים הפעילויותנושאי 

 מעבר פולס מתווך לתווך  .א

  קללכבד  קפיץמעבר פולס מ -13פעילות 

 עקרון הסופרפוזיציה  .ב

 ולסיםסופרפוזיציה של שני פ – 14פעילות 

 מהירות התקדמות של פולס .ג

 תלות מהירות ההתקדמות של הפולס במאפייני החבל – 15פעילות 

 גל עומד במיתר  .ד

 גל עומד במיתר – 16 פעילות

 כל בעיה מובאת  בשתי מתכונות: 

i.  במדריך זה. 1ששלביה תוארו בטבלה  "אבחון שגיאה נפוצה" –פעילות מתוקשבת 

ii. במדריך זה.  2, ששלביה תוארו בטבלה "ןפתרווגמת דאבחון עצמי אל מול "קבצי וורד ל 

 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש 
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כל פעילות ממוקדת בבעיה המיועדת לחשוף רעיון נאיבי או תפיסה חלופית נפוצה, המוכרת 

 .ממחקרים בארץ ובעולם, או מניסיונם של מורים מנוסים בארץ

 

 דרכי הפעלה בכיתה 
  שיעור שלם(. –עיות ב 2לכל בעיה )בפעילויות בהן יש  שיעורחצי : זמן הפעילותמשך 

אבחון שגיאה נפוצה, התלמידים עונים באופן מתוקשב.  -על הפעילויות במתכונת א: אמצעי עזר

רצוי לבצע את הפעילות בזוגות, בין אם יש או אין יש צורך במחשבים. בהתאם, בהפעלה כיתתית 

ם להירשם די מחשבים לעבודה יחידנית, משום שהדבר מאפשר דיון. התכנה מאפשרת לתלמידי

 באמצעות חשבון האימייל שלהם, יחידנית או בזוגות.

 הדרכה לכניסה לתוכנה עבור מורה ועבור תלמיד.   2בנספח 

למורה  לעקוב אחר  במסד נתונים המאפשר התוכנה מרכזת עבור המורה את תשובות התלמידים

 ם.הדרכה לרישום מורה למסד הנתוני 3בנספח  בבית או בכיתה.  יו,תלמיד עבודת

 

 את הפעילויות בדרכים מגוונות.  לבצעניתן 

"אבחון שגיאה נפוצה", או במתכונת ראשית, יש לשקול האם לבצע קודם פעילות במתכונת 

"אבחון עצמי אל מול דוגמת פתרון". ניסיוננו מלמד שכאשר עובדים קודם במתכונת "אבחון 

באבחון. בפרט, כפי שידוע עצמי אל מול דוגמת פתרון" מתגלים קשיים רבים של התלמידים 

וכן בתשובותיהם מהקשרים נוספים, תלמידים ממעטים בהסברים, ובהתאם, לא תמיד יש די ת

שיאפשר אבחון משמעותי. לדוגמא, אם תלמיד עונה רק תשובה סופית, ללא הסבר, קשה יהיה 

 להצביע על "מושג/עיקרון" אותו לא הבין כשורה. 

נת הראשונה, "אבחון שגיאה נפוצה", המחנכת את לפתוח במתכובהתאם, אנו ממליצים 

התלמידים ללמידה מטעיות באופן מובנה, להפעילה מספר פעמים, ורק אז לעבור למתכונת 

 השניה של "אבחון עצמי אל מול דוגמת פתרון". 

 

 "אבחון שגיאה נפוצה". –פעילות מתוקשבת 

 בית הפעלת הפעילות בכיתה או בשילוב של עבודתנציע כאן דרכים ל

 הפעלה בכיתה .1

  עבודה בזוגות+מליאה:

מתכונת בה מלכתחילה על יעילותה של ה שהתנסו בפעילות דיווחורבים מורים  עבודה בזוגות:

 דיונים סוערים בין התלמידים.  , במהלכה מתעורריםהתלמידים מבצעים את המשימה בזוגות

 דיון מנהל המורהוגות, בזלאחר שהתלמידים משלימים את הפעילות בשלב שני,  דיון מליאה:

 מסכימים הםובמה מה לדעתם מהות הטעות של "דני",  התלמידים עם הוא מברר ובו כיתתי

 כפולה: מטרת הדיון . "מומחה"השל  אבחוןדוגמת ה עםאו לא 

 ומה היתה מהות הטעות. הטע דני בהם עקרונותהמושגים ומהם הלחדד מטרה תכנית:  .א

ה בה תלמידים מעריכים את החשיבות של למידה מטרה "תרבותית": עיצוב תרבות כית .ב

מטעויות, ולא רק מתן תשובות נכונות, וחשים שהאוירה הכתתית תומכת בליבון אי 

את החשיבות שבאבחון טעות, מעבר  לשם כך חשוב לחדד במהלך הדיון הכיתתי הבנות.

ד המייצג רצוי גם לשוחח עם התלמידים על כך ש"דני" הוא תלמי.  לפתרון נכון של הבעיה

 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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, ואם הם עצמן נכשלו בטעות דומה במשימה ביטוי לידי תבאונפוצות ה חלופיות תפישות

כדאי להעיר את תשומת ליבם לחשיבות בכתיבת הסבר  –לסיכום . הרי הדבר אך ורק טבעי

ללא הסבר, כיצד יכול היה לבחון את דבריו  –אם דני היה מסתפק בהצגת תשובה סופית  –

באמצעות מאמרים בהם  -דברים דומים לדרך בה המדע מתפתח ולהבין במה טעה. ה

טענה טענה והצדקותיה, ומעמידים עצמם לבחינה של  –מדענים שוטחים את טיעוניהם 

 מדענים עמיתים.

 עבודה יחידנית + קבוצתית + מליאה

מתכונת מומלצת אחרת היא זו בה התלמידים קודם עובדים כיחידים. היתרון  עבודה יחידנית:

טת עבודה זו הוא שלכל תלמיד ניתנת ההזדמנות לבטא את דעתו. החיסרון הוא שבשל בשי

הקושי לנסח "עיקרון/מושג" בו התלמיד טעה, בעבודה יחידנית לעתים רבות תלמידים אינם 

יודעים כיצד לתת מענה ועונים משהו כדי לצאת ידי חובה. בנוסף, מתכונת זו גוזלת זמן רב 

  .התלמידים להתכנס לעבודה קבוצתית בתום כל שלב במשימהיותר.  לכן רצוי לבקש מ

במטרה להגיע  לאבחון את האבחונים שלהם  יםשוומהתלמידים  זהבשלב  עבודה בקבוצות:

 נקודות לא ברורות באבחון שלהם ובאבחון המומחה.  ן לבלומוסכם על כל חברי הקבוצה 

 בדומה לעבודת זוגות+מליאה תתיכי דיון מנהל המורה בקבוצותעבודה ה בתום דיון במליאה:

 

 התלמידים מבצעים את הפעילות כשיעורי בית ובכיתה המורה מקיים דיון מסכם. .2

בדרך זו ניתן לחסוך את זמן ביצוע הפעילות בפועל בכיתה ולהתמקד בכיתה בדיון הקבוצתי 

 והכיתתי. 

אבחון שגיאה כפי שניתן בפעילות "מתוקשב )באופן במידה והתלמידים מבצעים את הפעילות 

למורה יש את האפשרות לעקוב אחר : זאת ההפעלה  יתרון נוסף לדרךיש הרי ש( "נפוצה

 התלמידים, לקרוא את האבחונים שלהם לפני השיעור ולהתייחס אליהם  בסיכום הכיתתי.

 שלבי ההפעלה: 

  שגיאה נפוצה.אבחון פעילויות מאחת את  המורה מבקש מהתלמידים לבצע  .א

  ,קבוצותמתחלקים לם ה למידים חוזרים עם שיעורי הבית,לאחר שהת בכיתה, .ב

ומלבנים נקודות לא ברורות באבחון שלהם ובאבחון  משווים  את האבחונים שלהם

  מוסכם על כל חברי הקבוצה.לאבחון  כל קבוצה מנסה להגיע   .המומחה

ובו מברר עם התלמידים האם דיון כיתתי בתום הדיונים בקבוצות, המורה מנהל  .ג

המורה  ימים עם אבחון המומחה. האם ברור להם מדוע תשובתו של דני שגויה. מסכ

מסכם את משימת האבחון תוך שימת דגש על התפישות החלופיות שבאו לידי ביטוי 

 . הנכוניםבמשימה מול העקרונות הפיזיקאליים 

 

סרון אוי לציין שניתן גם לבצע את הפעילות כולה בבית, שכן היא כוללת משוב מקיף. החיר

 להצלחתה. שחשובהדיון החמצת , ושל הפעילות יחידני שהיא מובילה לביצועזו הוא בשיטה 
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 "אבחון עצמי אל מול דוגמת פתרון".  –פעילות נייר ועיפרון 

פעילות זאת ניתנת לביצוע בו שלב הפתרון ושלב האבחון מתבצעים באותו שיעור, כיחידה אחת, 

כפי שנאמר קודם יה במבחן, והאבחון העצמי בשיעור עוקב. או מופרדות לשני שלבים, פתרון הבע

לכן, תלמידים רבים נמנעים מ"לשוב אל הזירה" ולבחון את טעויותיהם לאחר בוחן או בחינה. 

ויתקשו לבחון את עבודתם וללמוד ממנה. לבסוף, בנוסף, תלמידים רבים מקצרים בתשובותיהם, 

הפתרון של המורה באופן פסיבי, מבלי לעמתה תלמידים רבים מקשיבים או קוראים את דוגמת 

 עם הדרך בה הם עצמם חשבו על הפתרון, לזהות קונפליקטים לנסות לישבם.

ביצוע פעילות של אבחון עצמי לגבי בעיות שהוצגו במבחן או בבוחן חשובה להעביר את המסר 

דה. מעבר שתפקיד המבחן אינו רק למיין את התלמידים, אלא גם להוות עבורם הזדמנות למי

לכך, תפקיד דוגמת הפתרון אינו רק לבחון "על מה הורידו לנו נקודות", אלא להבין כיצד יש 

לעשות שימוש תקין במושגים ובעקרונות הפיסיקליים הרלוונטיים לפתרון הבעיה. בהתאם, אנו 

זמן בכיתה לביצוע משימת  תהקדשלהבהיר את הערך הרב שהמורה מייחס לאבחון ע"י מציעים 

 שלבי העבודה:. העצמי על ביצוע האבחון מעבר לציון במבחןתגמול נוסף  ומתןחון עצמי", "אב

 בשיעור לאחר מבחן, התלמידים מקבלים את עבודותיהם, או תצלום שלהן.

 הנחיות להשוואת פתרון תלמיד לדוגמת פתרון, 3למלא את טבלה הם מתבקשים 

 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.  



 

16 
 

 טריתבאופטיקה גיאומהפעילויות כל אחת מתיאור קצר של 
  01פעילות  -אור וראיה  -נושא א' 

בתרשים מתוארים מכשיר לייזר, וצינורית זכוכית דקה ושקופה ובה ריק מוחלט, המוצבים : בעיה

בחדר. מכוונים את קרן הלייזר אל הצינורית כאשר שאר האורות בחדר כבויים. מה יראה צופה 

 העומד לצד הצינורית )ראה/י תרשים(. נמק/י.

 

 

   

 

 

 

 

 

הצופה העומד לצד הצינורית יראה את קרן הלייזר באוויר אבל לא  :דני ענה את התשובה הבאה

 בתוך הצינורית הריקה כי אם יש ריק מוחלט אז גם האור אינו עובר.

 
  בפעילותעקרונות הפיזיקאליים המטופלים מושגים ו

 התנאי לראיה: כדי לראות עצם על העצם להפיץ אור החודר לעין. .1

 קו ישר במרחב אחיד )תווך או ריק(  .האור נע ב .2

 כאשר אור פוגע בעצם האור מוחזר לפי חוק ההחזרה .3

 

 בפעילות  רעיונות נאיביים המופיעים

 אור יכול להתקדם אך ורק בתווך, אור אינו מתקדם בריק   .1

    שכדי לראות עצם עליו להפיץ אור החודר לעין.  -חוסר התייחסות לתנאי לראייה  .2

[Galili & Hazan, 2000 ,1999; חזן.]  באוויר אור הלייזר נע בקו ישר אך מפוזר על ידי

חלקיקי האבק שבאוויר. האור מפוזר לכל הכיוונים וחלקו מגיע לעינו של הצופה.  לעומת 

זאת בתוך הצינורית יש ריק מוחלט, אין חלקיקים שיפזרו את האור, כך שהאור עובר 

  אבל אינו מוחזר לעינו של הצופה . 

 

 קלה עד בינונית :  גת קושידר

 

 מקום ברצף ההוראה  

כרך א  –בספרו של עדי רוזן , קרינה וחומר  'פרק אהוראת  במהלך הפעילותאת  לבצעמומלץ 

 . בהוצאת מכון ויצמן אופטיקה גיאומטרית

 

                                                           
שימו לב המספור תואם את המספור באתר. בכל נושא באופטיקה גיאומטרית יש שתי פעילויות ממוספרות כפעילות  1
 . 2ופעילות  1

 לייזר אוויר

 צופה

 צינורית ובה ריק מוחלט

 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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  חלקי  וצל צל מלא – 2פעילות  -ושא א' אור וראיה נ

לת שתי נורות שחוט הלהט שלהן ישר ואנכי, כול aהמערכת האופטית המתוארת בתרשים : בעיה

לוחית ומסך הניצבים על שולחן. הנורות מוצבות זו בצד זו. כל שאר האורות בחדר כבויים. בשלב 

(. במצב הזה a( )כמוראה בתרשים 2( משאירים את השנייה כבויה )1ראשון מדליקים נורה אחת )

ות של אזור הצל. צבעו של אזור הצל מסמנים באדום שני קווים אנכיים  המגדירים את הגבול

(, bשחור אחיד. בשלב שני מכבים את הנורה הראשונה ומדליקים את השנייה )כמוראה בתרשים 

 כעת אזור הצל זז ימינה יחסית לאזור בו היה מלכתחילה )מסמנים את הגבול הימני שלו בכחול(.

 תשובתכם. בשלב השלישי שתי הנורות דולקות. מה רואים על המסך? נמקו  את

 [Bendall, Goldberg & Galili 1993)הבעיה שאולה מ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

כאשר שתי הנורות דולקות  באותו הזמן צריך לאחד את 

שני אזורי הצל שנוצרו כתוצאה מהדלקת כל אחת 

בנפרד. כתוצאה ייווצר אזור צל שצבעו שחור אחיד 

מני הכחול כמו מהקצה השמאלי האדום ועד לקצה הי

 שמתואר בתרשים.
 

 בפעילות עקרונות הפיזיקאליים המטופלים מושגים ו 

 היווצרות צל מלא וצל חלקי  .1

 (ריק או תווך)אחיד  ישר במרחב בקו נע האור .2

 בפעילות יםהמופיע רעיונות נאיביים

 התייחסות  לתופעת הצל היא  במונחים של בהירות המסך )מסך מואר במלואו( או לחילופין, .1

 ללא התייחסות לצל חלקי  [Bendall, Goldberg, Galili 1993]כהות המסך )צל מלא( 

כאשר מוסיפים עוד מקור אור נקודתי דולק, למקור אור נקודתי קיים העומד מול מחסום  .2

 ,Bendall, Goldberg]ומסך  כל מה שצריך לעשות זה לאחד את שני האזורים החשוכים יחד. 

Galili 1993] . צללים יכולים להתחבר ולהיות "מחוסרים" זה מזה ]חזן, רות, במלים אח

1999]. 

, פרק א' בספרו של עדי רוזןהוראת  במהלךאת הפעילות  לבצע מומלץ : מקום ברצף ההוראה

 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

 קלה עד בינונית : דרגת קושי

1 
 דולק
 

2 
 כבוי
 

 חיתלו
 

 מסך
 

2 
 דולק

1 
 כבוי

 לוחית

 מסך

 bתרשים  aתרשים 

1 
 דולק
 

2 
 דולק

 מסך
 

 לוחית
 

 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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 מראה

מקור 
 אור

 רת אור ממראה החז – 3פעילות  -החזרה  - בנושא 

 מבפנים בשחור צבועים החדר קירות. מישורית מראה ובו חשוך חדר מתואר להלן בתרשים :בעיה

, קטן פתח דרך לחדר חודרת צרה לייזר אלומת. באוויר ועשן אבק  ללא, לחלוטין ריק והחדר

 נמקו? O בנקודה העין נמצאת שבו מהמקום המראה את לראות ניתן האם. בתרשים כנראה

 

 

 

 ( 1993רונן, לנגלי, אלון, מבוססת על  )הבעיה

 

 

 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 .לחדר החודרת האור אלומת י"ע מוארת היא כי המראה את לראות אפשר

 

 עקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות מושגים והה

 לעין החודר אור להפיץ העצם על עצם לראות כדי: לראיה התנאי .1

 חוקי החזרה ממראה  .2

 ליעת האור פיזור וב .3

 

 [.Galili & Hazan, 2000] בפעילות יםהמופיע רעיונות נאיביים

  על מנת לראות חפץ מספיק שהוא יואר .1

 מקור אור ממלא את החדר באור . .2

 

 : דרגת קושי

 בינונית 

 

 : מקום ברצף ההוראה

כרך א  –פרק ב' בספרו של עדי רוזן , קרינה וחומר במהלך הוראת את הפעילות  לבצע מומלץ 

 אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן.

 

  

 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.  



 

19 
 

 החזרת אור ממשטחים שונים  – 2פעילות  -החזרה  -נושא ב 

הוא העתק של תצלום שבו מראה  כםהאיור שלפני :בעיה 

מישורית המונחת על לוח עץ, ופנס. הפנס פולט אלומת אור 

הפוגעת בלוח העץ ובמראה שמעליו. מלבד הפנס אין מקורות 

 אור נוספים.

מדוע המראה שבתצלום נראית חשוכה, ואילו החלק של לוח 

  העץ שבו פוגעת אלומת האור נראה מואר?

 

 . 2007השאלה הופיעה בבחינת הבגרות בשאלון קרינה וחומר בשנת 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

. אור עליה נשאר לא ולכן בה הפוגע האור כל את מחזירה שהיא מכיוון חשוכה נראית המראה

 הוא ולכן עליו נשאר אלא מוחזר לא בו הפוגע מהאור חלק, גרוע מחזיר הוא העץ לוח, זאת לעומת

 .מואר ייראה

 עקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות המושגים וה

 על מהמשטח מוחזרת מחזיר במשטח הפוגעת אור קרן כל: מחוספס ממשטח אור החזרת .1

 תהייה במשטח הפוגעת אור ומתאל של ההחזרה מלוטש המשטח כאשר. ההחזרה חוק פי

 יוחזרו מסוימת ויתובז במשטח הפוגעות המקבילות האור קרני כל כלומר) מסודרת

 משטח) מפוזרת תהייה האלומה של ההחזרה מחוספס המשטח כאשר(. זווית באותה

 הנמצאים מאוד קטנים ממקטעים בפועל מורכב מישורי כמשטח מרחוק הנראה מחוספס

 ויתובז המישורי במשטח הפוגעות מקבילות אור קרני, בהתאם. למישור שונות בזויות

 בזויות מוחזרות, ובהתאם, שונות פגיעה בזויות השונים במקטעים פוגעות, מסוימת

 .שונות החזרה

  לעין החודר אור להפיץ העצם על עצם לראות כדי: לראיה התנאי .2

 בפעילות יםהמופיע רעיונות נאיביים

 גרוע.  משטח מחוספס הוא מחזיר אור .1

 חוקי החזרה תקפים למראות בלבד ולא למשטחים מחוספסים. .2

 אור פוגע בנייר לבן נשאר עליו, אור הפוגע במראה מוחזר במלאו לכן המראה שחורה.  .3

 ,Galili & Hazan] רואים. אנו אותו העצם פני על" אור נותר"שהתנאי לראייה הוא  .4

2000]. 

 בינונית עד קשה. :  דרגת קושי

 

פרק ב' בספרו של עדי רוזן , במהלך הוראת את הפעילות  לבצע מומלץ : מקום ברצף ההוראה

 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

 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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  5פעילות  - במראה מישורית דמות ושדה ראייה – גנושא 

 בעיה 

 ,מישורית מראה של MN חתך מוצגים כםשלפני בתרשים

ס"מ מהמראה,  10הנמצא במרחק O תי נקוד אור מקור

התרשים  .של מקור האור Iוהדמות  Pבנקודה  צופה של עין

 פוגעת ,Oהמקור  מן היוצאת קרן מתאר את מהלכה של 

 מציביםעתה, P.  הנקודה  אל ממנה ומוחזרת במראה,

 5 ובמרחק אליה במקביל לה(, מימין( המראה מאחורי

 .המראה לאורך זהה שאורכו לאור אטום לוח ממנה, מ"ס

 .ונמק האור? מקור דמות את לראות ימשיך הצופה האם

 
 . 2006השאלה הופיעה בבחינת הבגרות בשאלון קרינה וחומר בשנת 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 המגיעות הקרניים את חוסם האטום הלוח כי, הדמות את יראה לא הצופה אבל מתקיימת הדמות

 .מהדמות

 

 ליים המטופלים בפעילות עקרונות הפיזיקאמושגים ו

המוגדרת באופן הבא: כאשר עצם נקודתי מפיץ אור הפוגע במראה מישורית  הדמות המדומה

ומוחזר ממנה, מתקבלת דמות מדומה בנקודת החיתוך של המשכי כל הקרניים המוחזרות מן 

המראה. צופה המתבונן במראה רואה דמות כאילו נמצא עצם במקום של הדמות המדומה 

 אינה קיימת. והמראה

 

 בפעילות יםהמופיע רעיונות נאיביים

. המשכי חוסר אבחנה בין קווים המשמשים לתיאור מהלך האור לבין קווי עזר גיאומטריים

 [1993]רונן, לנגלי, אלון, הקרניים המשמשות כקווי עזר לבניית הדמות נתפסות כקרניים אמתיות. 

  דרגת קושי

  .קלה עד בינונית
 

 אהמקום ברצף ההור

כרך א  –הוראת פרק ב' בספרו של עדי רוזן , קרינה וחומר  במהלךאת הפעילות  לבצע מומלץ 

 אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן.

 

  

 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש 
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  6פעילות  -דמות ושדה ראייה במראה מישורית  –נושא ג 

, הניצבת מול מראה מישורית. המראה עומדת בניצב Lבתרשים א' מתוארת נורה דולקת  :בעיה

משטח אטום לאור. בתרשים ב' מתוארת אותה  -בין הנורה למראה נמצא מחסום  לרצפה.

. התייחס לנורה כאל מקור אור נקודתי. Lמערכת, במבט מלמעלה, במישור שבו נמצאת הנורה 

האם ניתן לראות את דמותה של הנורה במראה? אם אתם חושבים שכן, מהיכן? אם לא הסברו 

 מדוע. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ronen and Eylon, 1993)קחה מ הבעיה נל)

 דני ענה את התשובה הבאה

 

הדמות תתקבל במיקום שנראה בתרשים. ניתן לראות את 

הדמות מהתחום המקווקו המוגבל על ידי קרני אור 

 המגיעות מן הדמות.

 עקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות מושגים ו

כאשר עצם נקודתי מפיץ אור  - הדמות המדומהמושג  .1

וגע במראה מישורית ומוחזר ממנה, מתקבלת דמות מדומה בנקודת החיתוך של המשכי כל הפ

הקרניים המוחזרות מן המראה. בפועל לא קיים עצם ממשי במקום הדמות המדומה, אולם 

 צופה המתבונן במראה רואה דמות כאילו נמצא עצם במקום של הדמות המדומה.

מנו ניתן לראות דמות של עצם במראה. התחום מ - שדה הראייה במראה מישוריתמושג  .2

 המראה.שדה הראיה הינו המרחב אליו מגיעות קרניים שמקורן בעצם ומוחזרות על ידי 

 

 [.1993]רונן, לנגלי, אלון,  התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות

ההתייחסות לדמות המדומה הנוצרת במראה מישורית היא כאל עצם ממשי או דמות  .1
 ממשית. 

נה בין קווים המשמשים לתיאור מהלך האור לבין קווי עזר גיאומטריים. המשכי חוסר אבח .2

 הקרניים המשמשות כקווי עזר לבניית הדמות נתפסות כקרניים אמתיות. 

 בינונית עד קשה : דרגת קושי

 מקום ברצף ההוראה

        מקור
 אר

 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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ך א כר –הוראת הפרק ב' בספרו של עדי רוזן , קרינה וחומר במהלך את הפעילות  לבצע מומלץ 

 אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן.

  

 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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 שבירה - 7פעילות  -שבירה והחזרה מלאה  – דנושא 

 בעיה 

בתרשים( כך שאלומת  1מעל בריכת מים מוצב מכשיר לייזר )לייזר 

מכוונת כלפי מטה ופוגעת בפני המים  Aהאור הנפלט ממנו בנקודה 

לאנך, ופוגעת  לאנך. אלומת האור נשברת במשטח בזווית  בזווית 

 בתרשים(. 2)לייזר   שבקצה מכשיר לייזר נוסף Bבנקודה 

, אך ניתן להטות אותו כך שאלומת האור Oמקובע לנקודה   2לייזר 

הנפלט ממנו תכוון אל פני המים בזויות שונות. האם אפשר לכוון את 

שבקצה  Aכך שאלומת האור הנפלט ממנו תפגע בנקודה  2לייזר 

 ? הסברו.1לייזר 

  מייצג את האנך לפני המים(  Pשימו לב, הקו)

 

בבחינת הבגרות בשאלון ו Diagnoserאתר בשאלה דומה הופיעה 

 . 2013קרינה וחומר בשנת 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 

. לפי עקרון הפיכות מהלך Aיכול לפגוע בנקודה  2אור הנפלט מלייזר 

ויות, כלומר יש האור, כשהופכים את כיוון מהלך האור יש להפוך את הז

שהייתה  כך שיפגע בפני המים עם זווית הפגיעה  2לכוון את לייזר 

, וקרן . זווית השבירה תהיה עכשיו 1קודם זווית הפגיעה של לייזר 

, כמו שציירתי 1שבקצה לייזר   Aתתקרב לאנך ותפגע בנקודה  רהלייז

  בצבע כתום.

 

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

מהלך של קרן   מהלך האור בתופעת השבירה: הפיכות עקרון .1

 פוגעת ושל קרן עוברת הוא הפיך.

 חוק סנל  .2

 התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות 

עקרון הפיכות הקרניים כולל הפיכת תפקיד הקרן הפוגעת והנשברת וגם הפיכת הזוויות. זווית 

 הפגיעה בתווך אחד היא הזווית הפגיעה בתווך השני. 

 בינונית עד קשה : דרגת קושי

' בספרו של עדי רוזן , גהוראת הפרק  במהלךמומלץ לבצע  את הפעילות : מקום ברצף ההוראה
 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

  A 

 1 לייזר

 2 לייזר

  

B 
  O 

P 

  A 

 1 לייזר

 2 לייזר

  

B 
  O 

P 

 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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 החזרה מלאה – 8פעילות  -שבירה והחזרה מלאה  –נושא ד 

 - המים פני לעבר וצופה ושקטים צלולים אגם מי בתוך גבו על ערב לעת שוחה צוללן: בעיה

. בה הפוגע האור את הבולעת שחורה אדמה האגם בתחתית. לאוויר המים בין פרידהמ משטחה

 את הצוללן יראה באגם אזורים מאילו. הכיוונים לכל אור המפיץ פנס נמצא באגם  A בנקודה

 ו.נמק? (לאוויר המים בין המפריד המשטח) המים בפני משתקפת פנסה דמות

 

 
 המתפשטות הקרניים בו אזורב הפנס דמות את יראה הצוללן: דני ענה את התשובה הבאה

 פנימית החזרה מוחזרות שהן כך הקריטית מהזווית גדולה בזווית המים בפני פוגעות מהפנס

 .לאוויר החוצה יצאו האחרות הקרניים (.בתרשים המקווקו האזור)

.  

 המטופלים בפעילות מושגים ועקרונות הפיזיקאליים

 : נמוך שבירה מקדם בעל לתווך גבוה שבירה מקדם בעל מתווך אור מעבר

 עם  גבול במשטח תפוגעו, גבוה שבירה מקדם בעל בתווך מתפשטת אור אלומת כאשר 

 :ש כך קריטית זווית קיימת, נמוך שבירה מקדם בעל תווך

 מוחזר וחלק השני וךלתו עובר מהאור חלק: הקריטית מהזווית קטנה פגיעה בזווית.  

 (מלאה פנימית החזרה) מוחזר האור כל :הקריטית ויתוזהמ הגדולה פגיעה ויתובז  . 

במעבר אור מתווך בעל מקדם שבירה גבוה  לתווך בעל : תפיסות החלופיות המופיעות בפעילות

 רק קרניים שפוגעות בזווית גדולה מזווית הקריטית מוחזרותמקדם שבירה נמוך יותר, 

 בינונית עד קשה .: קושי דרגת

מומלץ לבצע  את הפעילות לאחר הוראת הפרק ג' בספרו של עדי רוזן , : מקום ברצף ההוראה

 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

  

 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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 דמות מדומה בעדשה מרכזת – 9פעילות  -דמויות בעדשה מרכזת  – הנושא 

 בעיה 

, הדמות AB, הציר האופטי שלה, בול דואר, MNבה עדשה מרכזת, בתרשים א מוצגת מערכת, ו

  , הנוצרת על ידי העדשה ועין הצופה המתבונן בבול.'A'Bשל הבול, 

 

 

כעת מציבים לוח אטום לאור מאחורי הבול כמתואר בתרשים ב. האם במצב זה יוכל הצופה  
 לראות את דמות הבול? נמקו.

 . 2004רות בשאלון קרינה וחומר בשנת שאלה דומה הופיעה ב בבחינת הבג

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 הקרניים של הגרפי ההמשך של החיתוך בנקודת ממוקמת העדשה ידי על שנוצרת הבול של הדמות

 את יחסום הלוח ולכן, הלוח מאחורי ממוקמת הבול דמות. בעדשה ונשברות העצם מן היוצאות

  .הבול דמות תא לראות יוכל לא והצופה, האלו הקרניים

 פיזיקאליים המטופלים בפעילות מושגים ועקרונות 

 דמות מדומה  (1

 דמות ממשית  (2

 חלופיות המופיעות בפעילותתפיסות 

]רונן,  התייחסות לדמות המדומה הנוצרת בעדשה  היא כאל עצם ממשי או דמות ממשית .1

 . [1993לנגלי, אלון, 

לבין קווי עזר גיאומטריים. חוסר אבחנה בין קווים המשמשים לתיאור מהלך האור  .2

המשכי הקרניים המשמשות כקווי עזר לבניית הדמות נתפסות כקרניים אמתיות ניתנות  

 [1993לחסימה  על ידי מחסום. ]רונן, לנגלי, אלון, 

  בינונית.: דרגת קושי
 

הוראת הפרק ד' בספרו של עדי רוזן , במהלך מומלץ לבצע  את הפעילות : מקום ברצף ההוראה

 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –ה וחומר קרינ

 

  

 תרשים ב תרשים א

 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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 דמות ממשית בעדשה מרכזת  – 01פעילות  -דמויות בעדשה מרכזת  –נושא ה 

 בעיה 

. העדשה מסךלבין  Sוצבת בין מקור אור נקודתי עדשה מ

נתונה בתוך לוח אטום כנראה בתרשים.  סמנו  את האזור 

 ונכם. המואר על המסך, הסברו  את פתר

 

 

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 בשלושתהאזור המואר על המסך נקבע על ידי שימוש 

הקרניים המיוחדות, כך שהמשכי הקרניים יפגעו 

)לאחר שבירתם בעדשה( במסך כמו שרואים בשרטוט. 

ורק באזור שנמצא על המסך והקלו  בין הקרניים 

( האלו יהיה מואר. לפי שיטת שלושת AB)האזור 

במקביל תשבר  Sים המיוחדות: קרן שיוצאת מ הקרני

ותעבור דרך מוקד העדשה משמאל. הקרן שעוברת 

דרך מרכז העדשה ממשיכה ישר. הקרן שעוברת דרך 

 מוקד העדשה מימין נשברת ויוצאת במקביל. 

 

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות 

 עם כלל הקרניים הפוגעות בה.  העדשה מבצעת אינטראקציה -פעילות אופטית של עדשה  .1

  מפיץ אור לכל הכיווניםמקור האור   -פליטת אור ממקור אור נקודתי  .2

 שבירתן לאחר מתקדמות הן בו הכיוון את לקבוע שקל קרניים שלוש -קרניים מיוחדות  .3

 .הדמות מיקום ומסייעות בקביעת, בעדשה

 [.[ Ronen & Eylon 1993בפעילות  יםהמופיע רעיונות נאיביים

 מתקדמות הן בו הכיוון את לקבוע שקל קרניים שלוש - "המיוחדות קרניים"התמקדות ב .1

 . הדמות במיקום מעוניינים כאשר מועילות והן, בעדשה שבירתן לאחר

 ולכן העדשה, של האופטית הפעילות את לבדן קובעות הן המיוחדות הקרניים תפישה כי .2

 . ךהמס על המואר מיקום האזור את אלו הקובעות הן

התעלמות מהאינטראקציה עם העדשה שעושות אינסוף הקרניים היוצאות מהעצם ובסופו  .3

 של דבר מגיעות ומאירות את המסך. 

 בינונית : דרגת קושי 

הוראת הפרק ד' בספרו של עדי רוזן ,  במהלךמומלץ לבצע  את הפעילות : מקום ברצף ההוראה

 מכון ויצמן.כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת  –קרינה וחומר 

 אזור מואר 

 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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 דמות בחצי עדשה  – 00עילות פ -דמויות בעדשה מרכזת  – ונושא 

מערכת אופטית הכוללת עדשה מרכזת, נורה דולקת ומסך. על המסך ניתן לראות  כםלפניבעיה: 

עכשיו מכסים את החצי העליון של העדשה בקרטון שאינו מאפשר לקרני האור  דמות הנורה.את 

 הו על המסך? לעבור דרכו. האם ישתנה מש

  

 

 

 

 

 

 

 

 

החצי העליון של העדשה מכוסה בקרטון החוסם מעבר של קרני : דני ענה את התשובה הבאה

אור. על המסך תתקבל רק מחצית מהדמות שהייתה מתקבלת במצב שבו אין כיסוי על העדשה כי, 

 עדשה.כפי שנראה בתרשים, קרני האור הנפלטות מהמחצית העליונה של הנורה אינן מגיעות ל

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות 

  הכיוונים לכל אור מופץ אור מקור על( נקודתי עצם או" )נקודה" מכל .1

 מוגדר בעדשה ופגיעתן מהעצם היפלטותן לאחר שמהלכן קרניים הן" מיוחדות"ה הקרניים .2

  (.הקרניים של הפגישה קודתנ) הדמות מיקום את לקבוע כדי בהן להסתייע נוח ולכן בפשטות

 כלשהו בחלק פוגעות מהעצם הנפלטות אור קרני כאשר מתקבלת נקודתי עצם של ממשית דמות .3

 התקדמותן לכיוון ביחס מוטות הן ממנו וביציאתן בו נשברות, ביותר קטן ולו, עדשה של

 .הנקודתי העצם של ממשית דמות אלו תיווצר של קרניים מפגשה בנקודת. המקורי

 שכל כך, הדמות היווצרות במקום הנפגשות הקרניים סך ידי על נקבעת הדמות ותבהיר .4

 .הדמות לבהירות מוסיף בעדשה חלק

 התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות 

דמות ממשית של עצם נקודתי מתקבלת הקרניים "המיוחדות" הכרחיות ליצירת הדמות.  .1

 ממשית. יוצרות דמות בעדשה ו נשברותכאשר הקרניים ''המיוחדות'' הנפלטות מהעצם 

 נורה

 מסך עדשה

 דמוק

 קרטון

 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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 מקור אור פולט רק קרניים ''מיוחדות''.   .2

 כדי שתיווצר דמות שלמה של עצם נדרשת העדשה כולה. חצי עדשה יוצרת חצי דמות.  .3

 בינונית : דרגת קושי

מומלץ לבצע  את הפעילות לאחר הוראת הפרק ד' בספרו של עדי רוזן , : מקום ברצף ההוראה

 א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. כרך –קרינה וחומר 

  

 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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 שדה ראיה בעדשה מרכזת  – 04פעילות  -דמויות בעדשה מרכזת  –נושא ו 

 עיהב

בתרשים נראית דמותו הממשית עדשה מרכזת. עצם )חץ שחור( ו מערכת אופטית הכוללת כםלפני

של העצם?  של העצם )החץ האפור( ועינו של צופה. האם הצופה יראה את דמותו הממשית

 .וריהסב

 

  :דני ענה את התשובה הבאה

הדמות שנוצרת במצב זה היא דמות ממשית, ודמות ממשית ניתן לראות מכל מקום אם אין משהו 

 שמסתיר אותה. לכן, הצופה יוכל לראות את דמות העצם מהמקום שבו הוא נמצא.

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

 ממשית ודמות מדומה בעדשה מרכזת.  דמותההבדלים בין  .1

 תנאים לראיית דמות בעדשה מרכזת. .2

 שדה ראייה של דמות ממשית בעדשה מרכזת.  .3

 התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות 

 דמות ממשית מפיצה אור לכל הכיוונים בדיוק כמו עצם מואר.  .1

רם הדמות הממשית נתפסת ''כישות עצמאית'' וקיימת ללא קשר למהלך האור שג .2

 ליצירתה. לכן, הדמות מהווה מקור הפולט אור לכל הכיוונים 

 קשה : דרגת קושי

הוראת הפרק ד' בספרו של עדי רוזן ,  במהלךמומלץ לבצע  את הפעילות : מקום ברצף ההוראה 
 כרך א אופטיקה גיאומטרית בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

  

 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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 מדייםתיאור קצר של הפעילויות בגלים מכאניים חד מ
 

 מעבר פולס מקפיץ כבד לקל - 03פעילות  - מעבר פולס מתווך לתווך – אנושא 

אחד "קל" ואחד "כבד". פולס שנוצר באחד הקצוות פגע  –בתרשים מתוארים שני קפיצים  :בעיה

 שבין הקפיצים והתפצל לפולס מועבר ולפולס מוחזר כמתואר בתרשים.  Aבנקודת הקשר 

 
 

, בפרט התייחס לכיוון המשרעת של הפולס )בכיוון החיובי או השלילי של סרטט את הפולס הפוגע

 ולכיוון התנועה של הפולס )ימינה או שמאלה(. נמק  Y) –ציר ה 

 מודלים של האור -כרך ב-  קרינה וחומרהלימוד ספר ב 'פרק בב 34שאלה מבוססת על שאלה )ה

 .[200 9]רוזן,

  

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 

מתפצל לפולס  Aע נע ימינה עם משרעת חיובית. הסבר: הפולס הפוגע בנקודת החיבור הפולס הפוג

מוחזר ולפולס מועבר. המשרעת של הפולס המוחזר תמיד בכיוון ההפוך ביחס למשרעת של הפולס 

הפוגע. לעומת זאת המשרעת של הפולס המועבר תמיד בכיוון המשרעת של הפולס הפוגע. כמו 

, כלומר  Y-ע בקפיץ הקל ימינה, והמשרעת בכיוון החיובי של ציר השרואים הפולס המועבר נ

,  Y-ואילו הפולס המוחזר נע שמאלה בכיוון שלילי של ציר ה ,בדיוק כמו כיוון הפולס הפוגע

 כלומר בכיוון הפוך לפולס הפוגע.

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

קל יש להתייחס לנקודת הגבול בין התווכים בקפיץ  כאשר פולס מגיע מקפיץ כבד ופוגע .1

כאל קצה "חופשי", כך שמשרעת הפולס המוחזר ומשרעת הפולס המועבר הן בכיוון זהה 

 למשרעת הפולס הפוגע.

 כאשר הפולס מגיע מקפיץ קל ופוגע בקפיץ כבד יש להתייחס לנקודת הגבול בין התווכים .2

וון של משרעת הפולס הפוגע כאל קצה "קשור", כך שמשרעת הפולס המועבר היא בכי

 ומשרעת הפולס המוחזר היא בכיוון הפוך למשרעת הפולס הפוגע

משרעת הפולס  מתווך אחד לשני, פולס העובר  כאשר : חלופיות המופיעות בפעילותתפיסות 

 בכיוון הפוך ביחס למשרעת הפולס הפוגע.היה תהמוחזר תמיד 

 בינונית : דרגת קושי

הוראת הפרק ג' בספרו של עדי רוזן ,  במהלךלבצע  את הפעילות  מומלץ: מקום ברצף ההוראה

 כרך ב מודלים של האור  בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

 קל  כבד 

 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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  02פעילות  -סופרפוזיציה של שני פולסים  – בנושא 

באיור מתוארים שני פולסים הנעים בחבל, אחד לקראת השני ברגע מסוים של תנועתם.  :בעיה

,   m 2ושל הפולס השני הוא   m 5. המשרעת של פולס אחד היא 3mוא  רוחבו  של כל פולס  ה

שלהלן מתאר את צורת החבל ברגע שבו מרכזי  A-Eכמסומן באיור המצורף. איזה מבין איורים 

 שני הפולסים נמצאים באותה נקודה בו זמנית. נמקו  את בחירתכם. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

איור  C Dאיור  Bאיור  Aאיור    E איור 
 

 (diagnose )הבעיה מופיעה באתר
 

 דני ענה את התשובה הבאה

רואים ששני הפולסים מתחברים כשהם מגיעים לאותו תחום על ציר ה   כי בו   Eהאיור הנכון הוא

Xה משרעת הפולס שיתקבל שווה לסכום המשרעות של שני , כך שעל פי עקרון הסופרפוזיצי

, ורוחב הפולס יהיה שווה לסכום רוחבם של שני הפולסים  5m+2m=7mהפולסים המקוריים 

 .3m+3m=6m  המקוריים:

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

 פולס של ההעתק מושג .1

 הסופרפוזיציה עקרון .2

 עילותהתפיסות החלופיות המופיעות בפ

הפולס שנוצר בעת החפיפה של  שני הפולסים הוא פולס שגם ההעתק המקסימלי/המשרעת שלו 

 היא סכום המשרעות של שני הפולסים וגם שרוחב הפולס שייווצר שווה לסכום רוחב הפולסים. 

 קלה: דרגת קושי

זן , מומלץ לבצע  את הפעילות לאחר הוראת הפרק ג' בספרו של עדי רו: מקום ברצף ההוראה

 כרך ב מודלים של האור  בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

 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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  מהירות במאפייני החבלהתלות  – 05פעילות  -מהירות התקדמות הפולס  – גנושא 

 בעיה 

קצה אחד של חבל  ארוך מתוח קשור לעמוד רחוק ואילו הקצה השני של החבל מוחזק על ידי נערה 

חבל מעלה ומטה ויוצרת פולס רוחב הנע לעבר העמוד. הנערה )ראה תרשים להלן(. הנערה מניעה את ה

רוצה לייצר פולס אשר יגיע  בזמן קצר יותר לעמוד, מבלי שהיא עצמה תתקרב לעמוד. מה עליה 

 לעשות? נמקו את בחירתכם. 

 

 א. להניע את החבל חזק יותר כדי ליצור פולס בעל משרעת גדולה יותר. 

 ירות גבוהה יותר. ב. לנדנד את החבל מעלה מטה בתד

 להניע את החבל חלש יותר כדי ליצור פולס בעל משרעת נמוכה יותר. ג. 

 ד. להחליף את החבל לחבל צר יותר. 

 יוחזר מן העמוד ואז ליצור פולס חדש שיצור סופרפוזיציה עם הפולס המוחזר.הפולס לחכות ש ה.

 (Tongchai et al. 2011 הבעיה מופיעה ב: )
 

 בה הבאהדני ענה את התשו

פולס בעל משרעת גדולה התשובה הנכונה היא א' . כאשר הנערה מניעה חזק יותר את החבל ויוצרת 

 , היא מעניקה יותר אנרגיה לחבל כך שהוא ינוע מהר יותר והפולס יגיע מהר יותר לעמוד.יותר

 

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

 מהירות התקדמות פולס בתווך .1

 ן מאפייני התווך ומהירות התקדמות הפולס  הקשר בי .2

 התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות

אנרגיה של הפולס                         ,מהירות התקדמות הפולס תלויה במאפייני הפולס , כגון משרעת

[ [Tongchai at all. 

 בינונית : דרגת קושי

וראת הפרק ג' בספרו של עדי רוזן , מומלץ לבצע  את הפעילות לאחר ה: מקום ברצף ההוראה

 כרך ב מודלים של האור  בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

  

 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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  אורך הגל – 06עילות פ - גל עומד במיתר – דנושא 

 בעיה 

מיתר קשור בקצה אחד למחולל תנודות. המיתר כרוך סביב גלגלת, וקשור בקצהו השני למשקולת 

ם את המחולל לתדירות מסוימת נוצר במיתר גל עומד, . כאשר מכווניm)ראה איור( שמסתה 
 כמתואר באיור שלהלן.  

. המיתר אינו נמתח כך שאורך המיתר m 1אורך קטע המיתר מהגלגלת עד מחולל התנודות  הינו 
 נותר קבוע. 

 

  
 

 

 

 

מכפילים את תדירות המחולל )אורך החוט ומסת המשקולת נותרים קבועים( כך שבחוט נוצר שוב 

 החדש? עומד. מה אורך הגל של הגל העומדגל 

, מודלים של האור -כרך ב-  קרינה וחומרהלימוד ספר ב ד'פרק ב 30שאלה מבוססת על שאלה )ה
 [200 9]רוזן,

 

 דני ענה את התשובה הבאה

 במצב הנתון בהתחלה, לפני שהכפילו את התדירות, היה בחבל גל אחד בין שני הצמתים שאורכו

 1mגם אורך הגל יגדל פי 2ביחס ישר לתדירות, כך שאם מכפילים את התדירות פי  . אורך הגל נמצא ,

 .2m -ל 2

 מושגים ועקרונות הפיזיקאליים המטופלים בפעילות

 . נקודת צומת, אורך גל מושגים:  .1

 הקשר בין אורך הגל למרחק בין שני צמתים בגל עומד  .2

, = v/fזמן המחזור, ולכן הופכית ל fתדירות הגל –היחס בין אורך הגל לתדירות הגל  .3

 .כלומר אורך הגל הפכי לתדירות

 התפיסות החלופיות המופיעות בפעילות

 אורך הגל נמצא ביחס ישר לתדירות הגל . .1

 המרחק בין שתי נקודות צומת שווה לאורך גל אחד.  .2

 קשה : דרגת קושי

עדי רוזן , מומלץ לבצע  את הפעילות לאחר הוראת הפרק ג' בספרו של : מקום ברצף ההוראה

 כרך ב מודלים של האור  בהוצאת מכון ויצמן. –קרינה וחומר 

 

 

 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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 .24-37(, 2) 15גיאומטרית. תהודה, 

 .מודלים של האור -כרך ב-  קרינה וחומר(. 2009ע., )רוזן,  .17

 
  

 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש 
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35 
 

 סקר ספרות קצר בנושא למידה מטעויות – 0נספח 
מחקרים רבים בחנו את ההשפעה שיש לפעילויות אבחון טעויות על ההבנה המושגית, בגילאים 

שונים ובתחומי הדעת השונים. לדוגמא, מחקר שבחן  תלמידי אוניברסיטה  בקורס בסטטיסטיקה 

 Große] פתרון נכונות בלבד ] מצא שהצגה של דוגמאות פתרון מוטעות ונכונות עדיפה על דוגמאות

& Renkl, 2007 ממצא דומה נמצא אצל תלמידי יסודי הלומדים שברים פשוטים .[Durkin & 

Rittle-Johnson, 2012]. 

קשייהם של תלמידי פיסיקה באבחון עצמי של טעויותיהם תועדו הן במחקרים בהקשר של קולג' 

 & Safadiמגמת פיסיקה בתיכון בישראל ] [, והן בהקשר שלYerushalmi et al. 2012אמריקאי ]

Yerushalmi, 2013 נמצא שחשיפה מבוקרת לטעויות  בהקשר של קורס המבוא בפיסיקה [. גם

אבחון  ששילבה משימותפעילות שבחן  מסייעת לתלמידים: במחקר ןוהדרכת התלמידים באבחונ

שחל שיפור ממשי  נמצא (Labudde et al., 1988) התאוצה בנושא  עמיתיםטעויות עצמי ואבחון 

ברמת הדיוק של תשובות התלמידים, מרבית מרכיבי הידע המוטעה שהופיעו במבחן המקדים 

נעלמו במבחן מסכם ומרבית התלמידים אבחנו בצורה טובה את המקור לטעות שלהם ושל 

בה המחשב והתלמיד "מאמנים" זה את זה  חבריהם. בעקבות כך פותחה פעילות מתוקשבת

 הפעילות נמצאה יעילה ביחס לחונכות אישית.[. Reif & Scott, 1999] ות במכניקהבפתרון בעי

ירושלמי . מחקר בכיתתה של קורינה פולינגר ]גם בארץפעילויות למידה מטעויות פותחו ונחקרו 

בה התלמיד מקבל כעבודה לבית דף עם טעויות נפוצות שניתנו מתארות פעילות {2005, ופולינגר

לרשום מה הוא היה אומר לתלמיד ו ד התבקש: לזהות את הטענה המוטעיתהתלמי. ע"י המורה

שישנה עדיפות לטעות שנוסחה על ידי מחקר זה מצא  שרשם את התשובה הזו כדי לשכנעו שטעה.

פיוטרקובסקי פיתח וחקר במסגרת עבודת הדוקטורט שלו  המורה על פני טעות אותנטית. מנשה

ובהשוואה בין מספר תבניות עבודה , קטרומגנטיותמשימות למידה מטעויות מתוקשבות באל

מתוקשבות מצא שהתבנית המשמשת את הפעילויות באוגדן הנוכחי מועילה מבחינת התמדת 

  .[2014]פיוטרקובסקי,  התלמידים בפעילות, ותרומתה לפיתוח יכולת למידה מטעויות

 מקורות:

1. Durkin, K., & Rittle-Johnson, B. (2012). The effectiveness of using incorrect 

examples to support learning about decimal magnitude. Learning and Instruction, 22, 

206-214. 

2. Große, C. S., & Renkl, A. (2007). Finding and fixing errors in worked examples: Can 

this foster learning outcomes? Learning and Instruction, 17, 612-634. 

3. Labudde, P., Reif, F., & Quinn, L. (1988). Facilitation of scientific concept learning by 

interpretation procedures and diagnosis. Int. J. of Sci. Ed., 10, 81-98. 

4. Reif, F., & Scott, L. (1999). Teaching scientific thinking skills: Students and 

computers coaching each other. American Journal of Physics, 67(9), 819-831. 

5. Safadi. R., & Yerushalmi, E., (2013), Students' Self-Diagnosis Using Worked-Out 

Examples, Creative Education .4(3), 205-216.  

6. Yerushalmi, E., Cohen, E., Mason, A. & Singh, C., (2012), What do students do when 

asked to diagnose their mistakes? And does it help them? II. A more typical quiz 

context, accepted for publication, Phys Rev – ST PER 8, 020110, 

דפי עבודה להדרכת תלמידים באבחון  כיצד ללמוד מטעויות?(. 2005ירושלמי ע., פולינגר ק. ) .7
 (.1) 25טעויות של עצמם. תהודה, עיתון מורי הפיזיקה, 

 (, עבודת דוקטורט, מכון ויצמן למדע2014פיוטרקובסקי מ. ) .8

 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש 
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http://stwww.weizmann.ac.il/menu/about_us/Idit_Yerushalmi/Tehuda2004.pdf
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 הנחיות לרישום וכניסה לפעילויות  -  4נספח 

 יש להשתמש בכתובות הבאות: באופטיקה גיאומטריתת להיכנס לפעילויות על מנ

 פעילויות(: 2) אור וראיה -א נושא
phys/optics/optics1-http://stwww.weizmann.ac.il/g  

 :פעילויות( 2החזרה ) – ב נושא
 phys/optics/optics2-http://stwww.weizmann.ac.il/g  

 : פעילויות( 2) דמות ושדה ראיה במראה מישורית - ג נושא

phys/optics/optics3-http://stwww.weizmann.ac.il/g/  

 :פעילויות( 2) שבירה והחזרה מלאה - ד נושא
 phys/optics/optics4-http://stwww.weizmann.ac.il/g  

 : פעילויות( 2) דמויות בעדשה מרכזת – ה נושא
phys/optics/optics5-http://stwww.weizmann.ac.il/g  

 : פעילויות( 2) שדה ראיה בעדשה מרכזת – ו נושא
phys/optics/optics6-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 יש להשתמש בכתובות הבאות: בגלים חד ממדייםעל מנת להיכנס לפעילויות 

 מעבר פולס מתווך לתווך :  – נושא א

phys/optics/waves1-zmann.ac.il/ghttp://stwww.wei  

 עקרון הסופר פוזיציה:  - נושא ב
 phys/optics/waves2-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

  :מהירות התקדמות של פולס – נושא ג 
phys/optics/waves3-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 :גל עומד במיתר – נושא ד
  http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves4 

יפתח חלון הרשמה. בחלק התחתון של המסך יש להקליד את כתובת  עם הלחיצה על הכתובת .1

חור את שם המורה )לעתים יש צורך לגלגל מטה את הדואר האלקטרוני של התלמיד ולב

המסך(. יש להקפיד על כתיבת כתובת דואר נכונה, אחרת לא תתקבל הרשאה לכניסה 

לפעילות. במידה והתלמיד אינו מוצא את שם המורה ברשימה עליו לבחור ב "אחר".  לבסוף 

 יש ללחוץ על כפתור ההרשמה.

 קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש 
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http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics1/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics1/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics2/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics3/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics4/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics5/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics5/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics6/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics6/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves1/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves1/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves2
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves3/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/waves3/
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 ון הבא:לאחר לחיצה על כפתור ההרשמה יופיע החל .2

 

 במקביל הנרשמים  מקבלים לתיבת הדואר שלהם כתובת לכניסה לפעילות. 

לאחר לחיצה על הקישור שמתקבל בדואר האלקטרוני, יתקבל החלון הבא. יש למלא את כל  .3

השדות. במידה ותלמיד אחד עובד בפעילות אין צורך בדואר האלקטרוני של התלמיד נוסף. 

ג על אותה פעילות יש לרשום גם את כתובת הדואר במידה ושני תלמידים עובדים בזו

 האלקטרוני של התלמיד השני. לבסוף יש ללחוץ על הכפתור "אישור והמשך" 

  

 יש לבחור את אחת משתי הפעילויות המוצגות על המסך, על פי הנחיות המורה.  בחלון  .4

 

 

 

 

 

 

 

 ש ללחוץ על הכפתור "שמור ושלח".. יש להמשיך בפעילות על פי ההוראות על המסך ובסיום הפעילות י7

. במידה ורוצים להפסיק לעבוד על הפעילות ולחזור אליה בהמשך יש ללחוץ על הכפתור "שמור". 8

 אחרת, במידה והפעילות מתנתקת הנתונים שהוקלדו לא יישמרו.

 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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 הנחיות למורים לצירוף כיתותיהם לפעילות ולמעקב אחר עבודת תלמידים בפעילויות - 3נספח 

עילויות המתוקשבות מאפשרות מעקב מורה אחר עבודת תלמידי כיתתו. על מנת לעבוד הפ

במתכונת המאפשרת למורה מעקב אחר תשובות התלמידים והתקדמותם בפעילות יש לבצע את 

ההוראות בהמשך. שימו לב, כל מורה יכול לראות אך ורק את תשובות תלמידיו. במידה ואינכם 

, בקשו מתלמידיכם להיכנס במסך הרישום לפעילות תחת כפתור מעוניינים במהלך עבודה כזה

 "אחר".    -הבחירה במורה ל 

 צירוף כיתותיך לפעילות:  -שלב א 

  :באתר מורי הפיזיקה באמצעות הטופס "צור קשר" על המורה לשלוח בקשה לרישום 

ttp://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1745h 

לאחר הרישום התלמידים שדה תוכן ההודעה יש לפרט לאיזה פעילות לבצע את רישום הכיתה. ב

 יוכלו למצוא את שמו של המורה ברשימת המורים בעת רישומם לפעילות. 

 במייל חוזר תקבלו הדרכה נוספת, שם משתמש וסיסמה. 

 התלמידים בפעילויות  מעקב אחר עבודת -שלב ב 

על מנת לעקוב אחר פעילות התלמידים יש לכתוב את  כתובת הפעילות  ולהוסיף לה את  .1

 . c/loginteacher.html/התוספת הבאה: 

וברצונו לראות את תשובות  1לדוגמה אם מורה ביקש מהתלמידים לפתור את פעילות 

  תלמידיו עליו להיכנס לאתר שכתובתו: 

phys/optics/optics1/c/loginteacher.html-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 

 על "המשך" .  צוחהסיסמה שנקבעה בעת הרישום ולאת שם המשתמש ו מורשבמסך שיתקבל  .2

 החלון שיפתח יכיל את תשובות תלמידיך.  .3

 

 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.  

http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1745
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1745
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics1/c/loginteacher.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/optics/optics1/c/loginteacher.html



