
 

 

 
 

 
 
 

 2021 -א "פתש בחשמלבגרות 

פתרון, מחוון ודוגמאות לשגיאות של 

 תלמידים בבחינת הבגרות

  



 

 

 שאלונים מכלל ה  – תובנות כלליות 

 

 שרטוט גרפים כמותיים .1

)שאל  המכניקה  בשאלון  )שאל3ה  גם  החשמל  בשאלון  וגם  גרפים  3-ו   2  ות(  לשרטט  נדרשו  התלמידים   )

 כמותיים. בוודאי שנדרשו במעבדה. 

 שגיאות נפוצות:

 : קנה מידה •

דוגמאות: הערכים של המשתנה המופיעים בטבלה מסומנים במרווחים זהים, גם אם  .  אינו אחיד  -

פשוט   כשבר  מובעות  ראשיות  שנתות  זהה;  אינו  עוקבים  ערכים  שני  בין  הכמות  מרווח 

כשהמרווחים מתורגמים בצורה שגויה כשווים )
1

2
,

1

3
,

1

4
תלמידים שביצעו שגיאה זו קיבלו לכל    (.…

 . טוט הגרףמהניקוד לסעיף שר 40%היותר  

סביר  - או  אינו  המינימלי  לערך  מקום  חוסר  עמוד;  חצי  לפחות  אינו  הגרף  גודל  דוגמאות:   .

בגרף גם  מופיעות  בטבלה  המופיעות  הנקודות  כל  שלא  לכך  שמביא  ניתן  המקסימאלי  שלא  או   ,

 מהניקוד לסעיף.  10%על גדול גרף שאינו סביר הורדו  לקרוא מידע מנקודות החיתוך. 

ערכים של    3. דוגמאות: לאורך הציר מופיעים לכל היותר  סימון שנתות ראשיות במרווח סביראי   •

שנתות ראשיות; השנתות הראשיות שמופיעות על הצירים הם רק הערכים המופיעים בטבלה )גם 

אחיד(. מידה  קנה  מציג  הסימון  הורדו    אם  סביר  ובמרווח  ראשיות  שנתות  סימון  אי    10%על 

 מהניקוד לסעיף. 

 . מהניקוד לסעיף 10%על שירטוט ללא סרגל הורדו  צירים ו/או קו המגמה.ה, רטוט ללא סרגלש •

מחבר בין שתי הנקודות הקיצוניות.  שורטט כקו אשר  . בד"כ קו מגמה  שרטוט שגוי של קו המגמה •

 אנו מדגישים: 

  , במרווח כולל שווהקו מגמה הוא קו ישר העובר דרך רוב הנקודות, ואלו שאינן על הקו מפוזרות  

 מהניקוד לסעיף.  20%על שרטוט שגוי של קו המגמה הורדו  .מעליו ומתחתיו

בטבלה • המופיעות  הנקודות  כל  סימון  מהנקודות.  אי  חלק  רק  סומנו  מהנקודות  .  חלק  סימון  על 

 מהציון לסעיף.  30%הורד 

 של אולגה.  הרצאהדוגמאות ניתן לראות גם ב

 

 הפקת מידע כמותי מגרף  .2

( התלמידים נדרשו להפיק מידע  6  ,3  ,2( וגם בשאלון החשמל )שאלות  5-ו  4  ,3  ותגם בשאלון המכניקה )שאל

 כמותי מגרף.  

 שגיאות נפוצות:

בין    על כך מקבלים הבנה והסבר של המשמעות הפיזיקאלית של נקודות החיתוך ו/או שיפוע הגרף.   •

 .מהניקוד לסעיף  80%-ל  40%

על כך   חישוב השיפוע של קו המגמה באמצעות נקודות שאינן על קו המגמה, אלא מטבלת הנתונים. •

 .מהניקוד לסעיף 30%מאבדים 

 שבאתר המורים.  בדגמי ההוראהלחיזוק תלמידים בנושא הפקת מידע מגרפים ניתן להיעזר 

 

https://drive.google.com/file/d/1U0N4PpsC-dt3NtYdZk-uHphnLMysX5_-/view
https://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1542&ArticleID=3625


 

 

 כתיבת הבחינה  .3

מסודרת ▪ סדר    –  כתיבה  על:  הקפדה  תוך  מסודרת,  בחינה  כתיבת  על  להקפיד  צריכים  הנבחנים 

אי הקפדה על  הופעת הסעיפים השונים בתשובה; כתיבה של מספר השאלה והסעיף עליו הם ענו.  

   .נושאים אלו עלולה לפגוע בציון הבחינה

כוחות,    –שרטוטים   ▪ תרשימי  זה:  בכלל  סרגל.  עם  לשרטט  יש  ישרים  חשמליים,  קווים  מעגלים 

 . מהניקוד לסעיף  10%על אי שימוש בסרגל מאבדים לפחות  גרפים ועוד.

מילולית  ▪ תשובה  של  רק    –  ניסוח  המתייחסים  קצרים,  הסברים/נימוקים  לכתוב  הנבחנים  על 

להיעזר ניתן  מדעי  הסבר  של  כתיבה  התלמידים  עם  לתרגול  שנשאלו.  הבא  לשאלה  וגם    בקישור 

מהניקוד לסעיף    40%-30%בשאלות הדורשות תשובה עם נימוק,    , מתוך אתר המורים.בקישור זה

תשובה ללא נימוק  מהניקוד לסעיף הוא על הנימוק. בשאלות רבות    70%-60%-הוא על התשובה, ו

 . אינה מזכה כלל בניקוד על הסעיף

חישובי  ▪ פתרון  של  הביטוי     -  ניסוח  של  רישום  הבאים:  השלבים  את  לכלול  חישובי  פתרון  על 

לבחינה המצורף  הנוסחאות  בדף  מופיע  שהוא  כפי  )הנוסחה(  לסעיף  20%)  המתמטי  ;  (מהניקוד 

בנוסחה הנתונים  של  מפורשת  לסע   70%-20%)  הצבה  עם  (יףמהניקוד  החישוב  תוצאת  רישום   ;

 .(מהניקוד לסעיף  30%-20%)  המקובלותיחידות המדידה  

תוצאת חישוב יש להציג באמצעות שבר עשרוני, עם מספר סביר של  –הצגה של תוצאות חישובים   ▪

-5%על כך מאבדים    .10/2√ או    π/1ספרות, או באמצעות שבר פשוט. אין להציג תשובות כגון  

 . מהניקוד לסעיף 10%

 

 

 

עבור   תלמידים  של  לשגיאות  ודוגמאות  המחוון  התשובות,  מובאים  הבאים  שהתקיים    שאלון חשמל בעמודים 

 קיץ תשפ"א. מועד  ב

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2537hesber.doc
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Physical_Literacy-teacher_communities.ppt
https://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2021/6/HEB/36371.pdf
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 שגיאות של תלמידים דוגמאות ל מפתח ההערכה  פתרון  

 תשובה:  א. 1

 שלילי חשמלי מטען בטעון  – Aכדור 

 נייטרלי  - Bכדור 

 חיובי במטען חשמלי טעון  – Cכדור 

 נימוק: 

מהוו   במגע  שנמצאים  הכדורים  ייווצ מערכת  זה  בגוף  מוליך.  גוף  כתוצאה    רה  קיטוב 

מכדור   כלומר  החשמלי,  השדה  לכיוון  המנוגד  בכיוון  שליליים  מטענים  לכיוון    Cמתנועת 

)כדור  .  Bדרך כדור    Aכדור   יהיה עודף מטען  Aלפיכך בחלקה השמאלי של המערכת   )

 ( יהיה עודף מטען חיובי. Cי ובחלקה השמאלי )כדור לשלי 

 תשובה  40%

 Aלכדור    15%

 Bלכדור    10%

 Cלכדור    15%

 נימוק  60%

, כל  Aכל האלקטרונים יצטברו בכדור   •

לא יהיו   B, בכדור  Cהפרוטונים בכדור 

 פרוטונים ואלקטרונים. 

.  Aכל האלקטרונים יצטברו בכדור  •

  Bגם מכדור  Aאלקטרונים יעברו לכדור 

, יהיה מטען  Aלכן בכדורו  Cוגם מכדור 

יהיה   Cו   Bכאשר בכדורים  2qכפול 

בכל אחד מהם    qמטען בגודל 

 . ואלקטרונים

 יהיה ניטרלי ומקוטב.   Bכדור  •

 ב. 1

 

 לכוח החשמלי   70%

 לשם הכוח  35%

 לכיוון הכוח   35%

 לכוח הנורמל   15%

 לשם הכוח   7.5%

 לכיוון הכוח  7.5%

 ( mgלכוח הכובד )   15%

 לשם הכוח   7.5%

 לכיוון הכוח  7.5%

• Mg  .זניח ולכן לא נלקח בחשבון 

ללא   • החשמלי  הכוח  רק  משורטט 

התייחסות כלשהי לכוחות הכבידה  

 והנורמל. 

בלבד • כוחות  שני    , משורטטים 

 : החשמלי והכבידה

 

 

 

 

 

𝑁ሬሬԦ 

𝐹Ԧ𝑔 

𝐹Ԧ𝑒 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

Σ𝐹Ԧ        (1) ג. 1 = 𝑚𝑎Ԧ𝑟 

𝑁ሬሬԦ + 𝐹Ԧ𝑔 = 0              𝐹Ԧ𝑒 = 𝑚𝑎Ԧ𝑟 

(2)      
𝑘𝑞𝐴𝑞𝑐

𝑟2
= 𝑚

𝑣2

𝑟
 

השאלה(  3) בפתיח  המתוארת  הטעינה  המטען    לפי  שימור  וחוק 

|𝑞𝐴|:  מתקיים  = |𝑞𝑐|  , 

                                  לכן: 
𝑘𝑞2

𝑟
= 𝑚𝑣2 

𝑞2 =
𝑚𝑣2𝑟

𝑘
=

0.01 ∙ 22 ∙ 0.9

9 ∙ 109
 

𝑞𝑐 =  2 ∙ 10−6𝐶 

 ( 1) -ל  10%

 

 ( 2) -ל  20%

 

 ( 3) -ל  20%

 

 הצבה  20%

 ויחידות  ה תשוב 20%

 לגודל המטען   10%

 בהתאם לתשובה בסעיף א לסימן האלגברי  10%

 יחידות   10%

 

 ד. 1
∆𝑛𝑒 =

∆𝑞𝑐

𝑒
=

𝑞𝑐 − 0

𝑒
=

2 ∙ 10−6 − 0

1.6 ∙ 10−19
= 1.25 ∙ 1013 

בכמות האלקטרונים   לחשב את השינוי  על מנת  מילולי:  להסבר  דוגמה 

בכדור   שחל  במטען  השינוי  מהו  תחילה  הוא  Cנבדוק  במטען  השינוי   .

. לכן נחלק  Aכפולה שלמה של מספר האלקטרונים שעברו ממנו לכדור  

 בכמות המטען של אלקטרון אחד.  Cאת השינוי במטען של כדור 

 נוסחה או הסבר מילולי  40%

 הצבה  40%

 תשובה סופית  20%

 10%אם הוסיף יחידות להוריד  -

• 2 ∙ 10−6 

• 
1.25∙1013

3
 

• 
1.25∙1013

2
 

 תשובה: התנועה זהה.  ה1

 נימוק:  

בגלל שהמטענים  לפי חוק קולון    /  לפי החוק השלישי של ניוטון  (1)

זהה   זהים ש  , והמרחק  לזה  בגודלו  שווה  החשמלי    A-הכוח 

 . Cהפעיל על 

 המאונכת לכוח המהירות המסה ואותה  לשניהם אותה  (2)

 . תנועה אותו רדיוס  שניהם ינועו בתנועה מעגלית עם לכן   (3)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1)-ל  20%

 (2)-ל  20%

 (3)-ל  20%

הכדורים   • ומסות  מאחר  זהה  לא  תנועה 

שלילי   במטען  לטעון  הטעינה.  בגלל  שונות, 

מהאלקטרונים   כתוצאה  יותר  גדולה  מסה 

 שנוספו. 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 תשובה: כל הכדורים ניטרליים.  ו. 1

עשוי מחומר מבודד, מטענים חשמליים אינם נעים   Dנימוק: מאחר וכדור 

קיטוב   יווצר  לא  לכן, במערכת שלושת הכדורים הנמצאים במגע,  דרכו. 

בדומה למה שתואר בסעיף א. המטען החשמלי הכולל של כל כדור לא  

 ישתנה. 

 לתשובה   40%

 Aלכדור    15%

 Dלכדור    10%

 Cלכדור    15%

 ימוק לנ  60%

מחומר    Dכדור   • עשוי  והוא  מאחר  יטען  לא 

 מבודד. 

א   • מסעיף  שינוי  יהיה  וכדו   –לא    Dר  מאחר 

 אלקטרונים יעברו מעליו או מתחתיו.   .מבודד 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 :Cגודל השדה החשמלי בנקודה   א. 2

ה (1) לכן    X-רכיבי  בכיוונם,  ומנוגדים  בגודלם  שווים 

 סכומם אפס. 

(2)  

𝐸𝐴𝑦 = 𝐸𝐵𝑦 =
𝑘𝑞

𝑟2
𝑐𝑜𝑠𝛼 

 שני הרכיבים באותו כיוון לכן   (3)

𝐸𝑐 = 2
𝑘𝑞

𝑟2
𝑐𝑜𝑠𝛼 

(4)  

𝐸𝑐 =
9 ∙ 109 ∙ 40 ∙ 10−9

0.62
𝑐𝑜𝑠30 = 1000 ∙ 𝑐𝑜𝑠30 

𝐸𝑐 = 1732
𝑁

𝐶
 

 

 (. 𝐸𝐵𝑦  -)ו  𝐸𝐴𝑦 , ככיוון  כיוונו אנכית מעלה 

 

 לגודל השדה   80%

 (1)-ל  10%

 (2)-ל  30%

 (3)-ל  10%

 (, הצבה 4)-ל  20%

 תשובה  5%

 יחידות  5%

 

 לכיוון השדה   20%

• 2000N/C   .בכיוון מעלה 

• =1000N/C2C=E1CE  :לכן 

𝐸𝐶 = √10002 + 10002 

 : , למשלזוויותבזיהוי הערך של ה  טעות •

 

 r=0.6sin60=0.52mבמספר מקרים:  •

𝐸𝐴𝑦 = 𝐸𝐵𝑦 =
𝐾𝑞

𝑟2
=

9 ∙ 109 ∙ 40 ∙ 10−9

0.522
 

 C/m ;Tיחידות. דוגמאות:  •

𝑉𝑐 ב. 2 = 𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 

𝑉𝐶 =
𝐾𝑞𝐴

𝑟
+

𝐾𝑞𝑏

𝑟
 

𝑉𝑐 = 2 ∙
9 ∙ 109 ∙ 40 ∙ 10−9

0.6
= 1200𝑉𝑜𝑙𝑡 

 לסכימת הפוטנציאלים   30%

 הפוטנציאל  לנוסחת   25%

 הצבה  25%

 תשובה  10%

 יחידות. 10%

•  1200cos30    מקרים התייחסות  במספר 

 לפוטנציאל כאל וקטור. 

•   𝐸 =
𝑘𝑞

𝑟2 ; 𝑉 =
𝑘𝑞

𝑟
⟹ 𝑉 = 𝐸𝑟 

    E=17320.6=1039.2V 

A 
0.6m 

C 

D 

EሬEሬሬԦ𝐵 

y 

EሬሬԦA𝑦 

EሬሬԦB𝑥 

EሬሬԦB𝑦 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 לקביעה   AB . 50%קיימת נקודה. מקומה באמצע הקו  ג. 2

 למקום.   50%

השדה   • אם  כי  נקודה,  קיימת  לא 

חייב   הפוטנציאל  גם  אפס  החשמלי 

  -להיות אפס. )יש שהוסיפו שזה נובע מ 

𝐸 =
𝑉

𝑅
 

 ד. 2

 

 או 

 

 כותרות לצירים + יחידות 20%

 קנה מידה אחיד בצירים   20%

 גודל סביר של הגרף  10%

 השדהלערכי   50%

 x<2cm>0 -לשדה ב  20%

 2cm<x<4cm -לשדה ב  10%

 4cm<x<8cm -לשדה ב  20%

 

שורטט    10%להוריד   • הגרף  אם 

 ללא סרגל. 

גודל    20%להוריד   • של  ס"ג  על 

 (. 150N/Cבמקום    1.5N/Cהשדה ) 

בסימן    10%להוריד   • טעות  על 

 האלגברי. 

 שימוש בנוסחה:  •

𝐸 =
𝑘𝑞

𝑟2
; 𝑉 =

𝑘𝑞

𝑟
⟹ 𝐸 =

𝑉

𝑅
 

•  

•  

•  
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 תשובה: בכיוון השלילי של ציר המקום.  ה.2

 : Iאפשרות  –נימוק  

ינוע ממנוחה בהשפעת שדה חשמלי מפוטנציאל נמוך לפוטנציאל   (1) מטען שלילי 

 גבוה. 

  x  -ל x=6cm-ינוע מהנתון  החלקיק  לכן    ,x=4cm<Vx=6cmV  2שבתרשים  לפי הגרף   (2)

 . x<6cmחיובי שמקיים  

 :IIאפשרות  –נימוק  

הקודם,   (1) מהסעיף  הגרף  הוא  השדה  לפי  החלקיק  ינוע  שבהשפעתו  החשמלי 

 כלומר כיוונו ככיוון החיובי של ציר המקום.  . חיובי

ינוע בכיוון מנוגד   (2) בהשפעת השדה החשמלי המטען השלילי ששוחרר ממנוחה 

 לכיוון קווי השדה החשמלי. 

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1)-ל  30%

 (2)-ל  30%

מטען שלילי ינוע בכיוון השלילי )ללא   •

התייחסות לכיוון השדה או מעלה  

בחלק מהמקרים גם    .הפוטנציאל 

כאשר השדה בסעיף קודם בנקודה  

K )היה שלילי בשל טעות סימן 

Σ𝐹Ԧ ו. 2 = 𝑚𝑎Ԧ 

𝑞𝐸 = 𝑚𝑎 

𝑚 =
𝑞𝐸

𝑎
=

40 ∙ 10−6 ∙ 150

2
 

𝑚 = 3 ∙ 10−3𝑘𝑔 

 חוק שני  20%

והכוח    20% החשמלי  השדה  בין  לקשר 

 החשמלי 

 הצבה  40%

 תשובה  10%

 יחידות  10%

של   • בתרגום  ,   (3-10  ,9-10טעות 

12-10 ) 

• 𝑚 = −3 ∙ 10−3𝑘𝑔      נובע(

 הכנסת סימן המטען השלילי(מ
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 0.5Aתשובה:  א. 3

 נימוק: 

 , מקסימלית, Rהתנגדות המעגל,  Nכאשר המגע הנייד בנקודה  (1)

𝐼ולפי   (2) =
𝜀

𝑟+𝑅
 עצמת הזרם מינימלית.  

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1) -ל  30%

 (2)-ל  30%

אוהם,   • חוק  𝐼לפי  =
𝑉

𝑅
כאשר    

 ההתנגדות גדלה הזרם קטן. 

 ב. 3

 

 בחירה נכונה של הציר האופקי והאנכי.  10%

כותרות הצירים: שם הגודל בפיזיקה +   10%

 היחידות. 

 קנה המידה:  30%

ריסת הערכים כך שמתקבל גרף  פ  10% 

 . שגודלו לפחות חצי עמוד

סימון ערכים של שנתות ראשיות   10% 

 במרווח מתאים. 

 . בכל אחד מהציריםקנה מידה אחיד  - 10% 

הניקוד  . סימון כל הנקודות מהטבלה 30%

 אחיד בצירים. מותנה בקנה מידה  

מגמה   20% הכללים המקובלים.  קו  פי  על 

 הניקוד מותנה: 

אחד   . א לכל  אחיד  מידה  בקנה 

 מהצירים. 

 בשרטוט קו המגמה עם סרגל.  . ב

 " בתחילת מסמך זה. תובנות כלליות ראו "

 

𝜀 ג. 3 = 6𝑉𝑜𝑙𝑡 50%   לערך הכא"מ 

 ליחידות   10%

 לסימון הנקודה בגרף   40%

 . ערך כא"מ קטן מערכי המתח בטבלה •

בניגוד   • נקודות  שתי  פי  על  חישוב 

בשאלה     ערך   את )רשום  להנחיה 

 "מ...( הכא 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

𝑉 ד.  3 = −𝑟 ∙ 𝐼 + 𝜀 

 
𝑦 = 𝐴 ∙ 𝑥 + 𝐵 

 , לכן r-: -השיפוע של הגרף שווה ל

−𝑟 =
4 − 6

1 − 0
= −2

𝑉

𝐴
 

𝑟 = 2Ω 

וההתנגדות    40% הגרף  שיפוע  בין  לקשר 

 הפנימית של מקור המתח. 

 לבחירת שתי נקודות על קו המגמה  30%

 חישוב השיפוע של קו המגמה.  10%

 תשובה  10%

 יחידות  10%

שלילית   • התנגדות  בתשובה  אם 

 מהניקוד.  50%להוריד 

• R= - 2Ω 

 המגמה. שימוש בנקודות שלא על קו  •

• 0=R על פי נתוני הטבלה  לכן  𝑟 =
0.8

2.5
= 0.32Ω . 

 3A-כ ה.  3

בנקודה   הגררה  מקור    M)כאשר  של  ההדקים  מתח 

 .( 3A-המתח הוא אפס. לפי הגרף הזרם הוא כ

 לערך הזרם   90%

 ליחידות   10%

 )לא נדרש נימוק(  

• 2.5A .הזרם הנמוך ביותר שמופיע בטבלה , 

 . I=0זהו מצב של קצר ולכן  •

 . ∞=Iזהו מצב של קצר ולכן  •

 0.98Aערכים קטנים מאלו המופיעים בטבלה, למשל:  •

תוצאות ו. 3 בין  סתירה  אין  לבין    המדידות  תשובה: 

 חוק אוהם. 

 נימוק:  

המתח (1) למדידות  מתייחס  אוהם  בין    חוק 

כאשר    נגדהדקי   דרכו,  הזורם  והזרם 

 ההתנגדות של המוליך קבועה.  

 בניסוי בכל מדידה התנגדות הנגד שונה.  (2)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1)-ל  20%

 (2)-ל  40%

סתירה.   • בגלל  אין    / אידיאלי  המתח  מקור  כאשר  רק  תקף  אוהם  חוק 

כשיש התנגדות פנימית למקור המתח    ההתנגדות הפנימית של מקור המתח. 

 . v=IRולא   v=-Irהמתאימה היא הנוסחה 

אין סתירה. אי ההתאמה נובעת מכך שבניסוי התלמידה משנה את התנגדות   •

כאשר   תקף  בשאלה  המתואר  אוהם  שחוק  מציינים  )לא  המשתנה.    Rהנגד 

 קבוע(. 

 . חוק אוהם אינו חוק טבע. v=-Irאין סתירה. תוצאות הניסוי מתאימות לקשר  •

אין סתירה. חוק אוהם מתייחס רק לחלק מהמעגל. המדידות מתייחסות לכל   •

 המעגל. 

 אין סתירה. חוק אוהם תקף רק כשההתנגדות קבועה. לכן בניסוי אינו תקף.  •
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 א. 4

 

 ∥𝐵ሬԦ𝐸  -ל  50%

 𝐵ሬԦ𝐼  -ל  50%

 

 

 מטה )אל תוך הדף(. בכיוון תשובה:  ב. 4

 נימוק: 

מצפן   (1) של  המחט  התייצבות  כיוון  קווי    Aלפי  שכיוון  לקבוע  ניתן 

 השדה שיוצר הזרם הוא עם כיוון השעון. 

 לפי כלל יד ימין )או שמאל / הבורג( כיוון הזרם נכנס לדף.  (2)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1)-ל  30%

 (2)-ל  30%

יד   • בכלל  שגוי  שימוש  בשל  כיוון  הפיכת 

 . ימין )סביר שבדקו עם יד שמאל( 

 (. 2נימוק הכולל רק את מרכיב ) •

𝑡𝑎𝑛𝛼                          (1) ג. 4 =
𝐵𝐼

𝐵𝐸∥
 

(2)                             𝐵𝐼 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 

(3)                     𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝜇0

2𝜋𝑟𝐵𝐸∥
𝐼 

 ( 1)-ל  40%

 ( 2) -ל  30%

 ( 3) -ל  30%

 20%( להוריד 1)-אם הפך מונה ומכנה ב  -

 

 ד.  4
𝑡𝑎𝑛37 =

4𝜋 ∙ 10−7

2𝜋 ∙ 0.1 ∙ 𝐵𝐸∥
8.5 

𝐵𝐸∥ = 2.25 ∙ 10−5𝑇 

 הצבה  70%

 ( )בהתאמה לביטוי שפיתחו בסעיף ג תשובה  15%

 יחידות  15%

ל  rשל    אם טעה בהמרה - מטר להוריד  -מס"מ 

20% 

 

 

  

𝐵ሬԦ𝐼 

𝐵ሬԦ𝐸∥ 
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 תלמידים דוגמאות לשגיאות של   מפתח ההערכה  פתרון  

 2תשובה: תרשים  ה.4

 נימוק: 

(1)                          𝑡𝑎𝑛55 =
𝐵𝐼

𝐵𝐸∥
> 𝐵𝐼לכן   1 > 𝐵𝐸∥ 

 הוסבר בסעיף ב שכיוון קווי השדה עם כיוון השעון  (2)

 ייצב על פי כיוון השעון תכל המחטים צריכות להלכן  (3)

להיות בהטייה שמאלה  Cמחט מצפן  או לפרט:     Dמחט מצפן  ;  חייבת 

 ; להתהפך מכיוונה המקורי  Bומחט מצפן ; להישאר בכיוונה המקורי 

 ( בלבד. 2כמוראה בתרשים )      

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

, הכרחי להסברת אופן ההתייצבות של  (1)-ל  30%

 . B*מחט מצבן  

 (2)-ל  10%

 (3)-ל  20%

 

 השלילה. לכן לא התקבל נימוק על דרך *

כיוון   • עם  הוא  המגנטי  השדה  קו  כיוון 

המחטים   כל  התייצבו  וכך  השעון 

ספציפית    2בתרשים   להתייחס  )מבלי 

להשפעת השדה המגנטי של כדור הארץ  

 (. bלכיוון של מחט  במיוחד  

 1תרשים  ו. 4

לקוטב הדרומי   ונכנסים  יוצאים מהקוטב הצפוני של המגנט  קווי השדה  )נימוק: 

 בתרשים: שלו כמוראה 

 

,  כתוצאה מהוספת המגנט  לא ישנו כיוונן   Cומחט מצפן    Aמחט מצפן  שעל מנת  

ב המגנט  את  לסובב  שהקו  090-יש  הדרומי  טכך  העליון.  (  S)ב  בחלקו  יהיה 

לא ישנו כיוון מכיוונן     D-ו   Bבמקרה כזה יש אפשרות שגם המחטים של מצפנים  

 ( המקורי.

 2תרשים  לתשובה )לא נדרש נימוק(   100%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 תשובה: מטען שלילי  א. 5

 נימוק: 

 כיוון השדה המגנטי יוצא מהדף  4נתון באזור  (1)

 כיוון תנועתו נגד כיוון השעון  4באיזור  (2)

  הוא מעלה   4החלקיק בכניסתו לאזור לכן, כיוון הכוח המגנטי שפועל על   (3)

 )למרכז המעגל( 

 המטען שלילי )או שמאל( לפי כלל יד ימין  (4)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1)-ל  10%

 (2)-ל  10%

 (3) -ל  20%

 (4) -ל  20%

יד ימין או יד   מטען חיובי )שימוש שגוי בכלל 

 שמאל( 

 תשובה:  ב.  5

 

 נימוק: 

 לפי סעיף א המטען שלילי  (1)

 פועל עליו כוח מגנטי בכיוון שמאלה  1לאזור בכניסתו  (2)

 פועל עליו כוח מגנטי בכיוון מעלה 2בכניסתו לאזור  (3)

 פועל עליו כוח מגנטי בכיוון ימינה  3בכניסתו לאזור  (4)

ימין (5) יד  כלל  לפי  קובעים  אלה  מצבים  שיוצרים  השדות  כיווני  )או    את 

אזורשמאל( בכל  החלקיק  על  שפועל  הכוח  וכיוון  לתנועת ,  בהתאם   ,  

 . החלקיק 

 לתשובה   45%

 לכל אזור   15%

 לנימוק   55%

 (1)-ל  10%

 לקביעת כיווני הכוחות המגנטיים   30%

 , שימוש בכלל יד ימין )שמאל( (5)-ל  15%

 

תשובה   - לענות  ניתן  לצייר,  חייבים  לא 

 מילולית. 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

Σ𝐹Ԧ                                (1) ג. 5 = 𝑚𝑎Ԧ𝑟 

(2)                           |𝑞|𝐵𝑣 =
𝑚𝑣2

𝑟
 

(3)                                 |𝑞| =
𝑚𝑣

𝐵𝑟
          

(4)                       |𝑞| =
6.67∙10−27∙3.6∙106

1∙0.15
          

(5)                           𝑞 =   −1.6 ∙ 10−19𝐶 

 ( 1) -ל  20%

 ( 2) -ל  20%

 להצבת הנתונים   30%

 לתשובה החישובית   10%

 ליחידות   10%

 לסימן בהתאם לתשובה לסעיף א.   10%

דוגמה לטעות בהצבת היחידות של הרדיוס הוביל  

 למטען שערכו קטן ממטען האלקטרון: 

|𝑞| =
6.67∙10−27∙3.6∙106

1∙15
   𝑞 =   −1.6 ∙ 10−21𝐶        

 בגודלו.  משתנה תשובה: וקטור המהירות משתנה בכיוונו אך לא  ד. 5

 :  )דוגמאות(   נימוק

I  :  לכן המהירות  לווקטור  מאונך  השקול  הכוח  במסלול  נקודה  מבצע  בכל  אינו 

 .לא משתנה גודלו ו משתנה רק כיוון וקטור המהירותעבודה. לפיכך 

II  וקטור המהירות משיק למסלול התנועה. מסלול התנועה אינו קו ישר, לכן כיוון :

ל נקודה במסלול תאוצה רדיאלית בלבד, התאוצה  בכ וקטור המהירות משתנה.  

 המשיקית אפס ולכן גודל וקטור המהירות אינו משתנה. 

 לתשובה   40%

וקטור    20% של  הכיוון  על  לקביעה 

 המהירות 

וקטור    20% של  הגודל  על  לקביעה 

 המהירות 

 לנימוק   60%

כיוון המהירות משתנה כי כיוון השדה המגנטי   •

 משתנה.

משתנה כי הוא נע בתנועה  גודל המהירות לא   •

 מעגלית. 

 נה כי השדה אחיד. תגודל המהירות לא מש •

המגנטי   • הכוח  כי  משתנה  לא  המהירות  גודל 

 לא משתנה.   KEכוח משמר, לכן 

ים את המסלול  לבכל אחד מהאזורים החלקיק משלים רבע מעגל, כלומר מש (1) ה.5

 במשך רבע זמן מחזור. בס"ה הוא נע במשך זמן מחזור אחד. 

(2)                          𝑇 =
2𝜋𝑟

𝑣
 

(3)                          𝑇 =
2𝜋∙0.15

3.6∙106 

(4)                  𝑇 = 2.62 ∙ 10−7𝑠𝑒𝑐 

 ( 1)-ל  30%

 לביטוי לזמן מחזור   30%

 להצבת הנתונים   20%

 לתשובה החישובית   10%

 ליחידות   10%

• 47-102.62   שניות 

• 
2.62∙10−7

4
 שניות  

•   𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
= 2𝜋√

6.67∙10−27

9∙109 

 

 

 

 

 



 5, שאלה 2021חשמל 

 

 

 

 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 תשובה: חלקיק ג  ו. 5

 נימוק:  

 פועל עליו כוח מגנטי בכיוון שמאלה. 4בכניסת החלקיק לאזור  (1)

 נתון שכיוון השדה המגנטי יוצא מהדף  (2)

 לכן לפי כלל יד ימין )או שמלא( החלקיק טעון במטען חיובי  (3)

 החלקיק מנוגד למטען של חלקיק א לפי סעיף א מטענו של  (4)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

כיוון השדה   40% כיוון הכוח,  בין  לקשר 

 המגנטי והסימן של המטען 

 לקשר לסימן המטען א   20%

מאחר והכיוון הפוך המטען הפוך    –חלקיק ג'   •

 )מבלי להתייחס לכיוון השדה וכיוון הכוח( 

 חלקיק ב' מאחר וזה אותו המסלול  •
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

𝑇 א. 6

𝑚
 

 קלווין  • לתשובה   100%

 השדה המגנטי משתנה. הטבעת נעה במרחב בו  (1) ב. 6

 לכן השטף המגנטי דרך מישור הטבעת משתנה בזמן.  (2)

 לפי חוק פראדיי יווצר כא"מ מושרה ולכן זרם מושרה.  (3)

 ( 1)-ל  40%

 ( 2)-ל  10%

 ( 3)-ל  50%

 

Φ              (1) ג. 6 = 𝐵 ∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠0 = 𝐵 ∙ 𝐴 

𝑥ממנוחה בתאוצה קבועה לכן:   0הכריכה מונעת מהמקום  (2) =
1

2
𝑎 ∙ 𝑡2 

 מהצבה בנוסחת השדה המגנטי הנתונה מתקבל  (3)

Φ = (𝐵0 𝑥 −
1

2
𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡2) ∙ 𝐴 

Φ = 𝐴 ∙ 𝐵0 𝑥 −
1

2
𝐴 ∙ 𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 

 ( 1)-ל  20%

 ( 2)-ל  40%

 לביטוי סופי )לא חייבים לפתוח סוגריים(   40%

 

𝐼                      (1) ד. 6 =
𝜀

𝑅
 

(2)                    𝜀 = |
𝑑Φ

𝑑𝑡
| 

(3)             𝜀 = 𝐴 ∙ 𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 

(4)               𝐼 = (
𝐴∙𝐾∙𝑎

𝑅
) 𝑡 

 ( 1)-ל  20%

 ( 2)-ל  20%

 ( 3)-ל  30%

 ( 4)-ל  30%

𝜀 = 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 

חישוב השיפוע:       (1) ה.6
(0.6−0.2)∙10−3

0.3−0.1
= 2 ∙ 10−3 𝐴

𝑠𝑒𝑐
 

לפי הביטוי בסעיף הקודם   (2)
𝐴∙𝐾∙𝑎

𝑅
= 2 ∙ 10−3 

                                          𝐴 =
𝑅∙2∙10−3

𝐾∙𝑎
 

(3)                                           𝐴 =
0.04∙2∙10−3

0.02∙2
 

(4)                                         𝐴 = 2 ∙ 10−3𝑚2 

 ( 1)-ל  30%

 ( 2)-ל  30%

 ( 3)-ל  20%

 תשובת החישוב  10%

 יחידות  10%

 . 2A=2mהתעלמות מיחידות הזרם: 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים  מפתח ההערכה  פתרון  

 נגד כיוון השעון  תשובה:  ו. 6

 נימוק: 

, לכן השטף המגנטי  במרחבהכריכה נעה באזור בו השדה המגנטי קטן   (1)

 דרך מישור הטבעת קטן עם הזמן

לנץ   (2) חוק  הקטנת    מושרה מגנטי  שדה    ר ייווצלפי  את  לבטל  השואף 

 השטף המגנטי דרך מישור הטבעת 

כיוון השדה המגנטי המושרה  (3) יהיה בכיוון השדה    כלומר בתוך הטבעת 

 הנתון, יוצא מהדף 

 לפי כלל יד ימין )או הבורג( כיוון הזרם נגד כיוון השעון.  (4)

 לתשובה   40%

 לנימוק   60%

 (1) -ל  10%

 חוק לנץ של (, אזכור 2)-ל  20%

 (3)-ל  20%

 (4)-ל  10%

שדה   • ליצור  מנת  על  השעון  כיוון  עם 

 בכיוון ההפוך לשדה הקיים לפי חוק לנץ 

 

 


