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 חוצות שאלונים  -. תובנות כלליות1

 . שרטוט גרפים כמותיים 1.1

   ( התלמידים נדרשו לשרטט גרפים כמותיים. 1( וגם בשאלון החשמל )שאלה 4, 3 ות בשאלון המכניקה )שאל גם 

 שגיאות: סוגי ה

 בחירה שגויה של המשתנה המופיע בכל ציר:  •

 גרף המתאר תלות הפוכה מהמבוקש בשאלה.  -

 הכותרות מתאימות למבוקש בשאלה, אך הערכים מתאימים למשתנה האחר.  -

 : קנה מידה  •

מסומנים במרווחים זהים, גם אם    מופיעים בטבלהאשר    המשתנההערכים של    דוגמאות: אינו אחיד.    -

 . מרווח הכמות בין שני ערכים עוקבים אינו זהה

סביר.    - עמוד.  דוגמאות: אינו  חצי  לפחות  אינו  הגרף  את    גודל  מותחים  תלמידים  מהמקרים  בחלק 

משבצות מהערך הנמוך    2-3הצירים לגודל סביר, אך הערך המקסימאלי של הציר הוא במרווח של  

 ר. ביותר של אותו הצי

 שנתות ראשיות:  •

ערכים של    3לכל היותר  דוגמאות: לאורך הציר מופיעים    אי סימון שנתות ראשיות במרווח סביר.  -

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

 . אם הסימון מציג קנה מידה אחיד( 

י  7בחירה לא סבירה לקנה המידה. למשל   - של הגודל בפיזיקה, כך שכמעט    1חידת  משבצות = 

 בקנה מידה זה.   2.5בלתי אפשרי לסמן למשל ערך שהוא 

 שרטוט ללא סרגל, צירים ו/או קו המגמה.  •

 .  מחבר בין שתי הנקודות הקיצוניות הקו משורטט כבד"כ שרטוט שגוי של קו המגמה.   •

 

 כמותי מגרף . הפקת מידע  1.2

( התלמידים נדרשו להפיק מידע  6,  4,  1( וגם בשאלון החשמל )שאלות  4,  3,  1  גם בשאלון המכניקה )שאלות 

   מתוך אתר המורים.  דגם ההוראהלתרגול עם התלמידים ניתן להיעזר ב רף. כמותי מג 

 שגיאות נפוצות: 

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

עליו,   • נקודות שנמצאות  קו המגמה באמצעות  לנקודותחישוב השיפוע של  מופיעות  ש  כשאין העדפה 

בד"כ היה כיתוב נלווה "בחירת נקודות שעל קו    בהצטלבות של קו המגמה עם קודקוד של משבצת. 

 המגמה שאינן מהטבלה". 

שאינו  וביל לקריאה שגויה של ערך נקודה שאחד מערכיה לפחות  הש  ,תות משניותתרגום שגוי של שנ •

 שנתה ראשית של הציר. המייצג  מופיע על קו 

התייחסות לסדר הגודל של הערכים המופיעים בציר כאל יחידות מידה ולא כאל סדר גודל המספרי של   •

)𝜎בכותרת הציר הופיע הכיתוב:    כאשר,  בחשמל   המשתנה. למשל
𝑐

𝑚2 ∙ , ערך לגודל זה שנקרא  (10−7

https://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1542&ArticleID=3625
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ב  הוכפל  לא  המטען(.   7-10 -מהגרף  מציאת  )כגון  חישובים  ביצוע  כאשר    לצורך  במכניקה,  בדומה 

)מילי שניות(, עם הערה מילולית לשים לב שהיחידות הן    ms-היחידות של ציר הזמן בגרף היו נתונות כ

 מילי שניות, תלמידים התייחסו ליחידות כאל שניות. 

 של חוקי ניוטון  . יישום1.3

יישום של חוקי   ובוודאי במספר שאלות בשאלון המכניקה נדרש  בשאלת האלקטרוסטטיקה בשאלון החשמל, 

 בלא מעט מהמחברות תלמידים: ניוטון לפתרון השאלה. 

 שרטטו תרשימי כוחות קטנים מאוד ו/או בקווים שאינם ישרים )מומלץ להיעזר בסרגל(.  -

מבלי להציג תחילה את החוק הפיזיקאלי: חוק ראשון או חוק שני של  רשמו את משוואות הכוחות   -

 ניוטון. 

עשו שימוש ברכיביו של כוח, מבלי להציג כל מערכת צירים או את רכיבי הכוח בתרשים הכוחות.   -

בחלק מהמקרים תלמידים שכן הציגו את רכיביו של כוח, לא "מחקו" )ע"י סימון המרמז לכך( את  

 הכוח שהוחלף ברכיביו. 

 הערכת סבירות תוצאה חישובית בפיזיקה . 1.4

-10הבחינה בפיזיקה אינה בחינה במתמטיקה, ולכן לרוב אחוז הציון על אופן ביצוע חישוב מתמטי הוא נמוך )

 (. עם זאת חשוב לציין שבפיזיקה יש חשיבות רבה לבחינת סבירות התוצאה החישובית.  20%

 במחוון כתוב במפורש: 

 של מנומקת התייחסות ללא ,נגררת מטעות כתוצאה שהתקבלה פיזיקאלית מבחינה הגיונית לא לתשובה

 .בדגם שמופיע  כפי הסופית לתשובה הניקוד את יש להוריד ,לכך התלמיד

 סבירות התוצאה החישובית מתבטאת בשני היבטים: 

בפיזיקה  • הגיונית  שאינה  חישוב  תלמידים  .  תוצאת  החשמל  בשאלון  מטען    הציגולמשל,  כגון  תוצאות 

Cחשמלי הקטן ממטען האלקטרון )
שלילי,  בשאלון המכניקה, מקדם חיכוך    ;A)6(10(, זרמים עצומים  22-10

 . מהירות גשושית גדולה ממהירות האור 

בשאלה  • הנתונה  הסיטואציה  עם  מתיישבת  שאינה  חישוב  תלמידים  תוצאת  החשמל  בשאלון  למשל,   .

בשאלון המכניקה, תלמידים שטעו בכיוון המתקף  הכא"מ הנתון.    מתח הדקים שגדול מערך הציגו תוצאה ל

קיבלו שמהירות התיבה לאחר ההתנגשות בחיישן הכוח גדולה ממהירותה לפני ההתנגשות )חיישן הכוח  

 לא נע כלל(. 

לפיכך ספק האם הם מתייחסים  סבירות התוצאה שקיבלו.  -תלמידים אינם מתייחסים במפורש לאיזאת ועוד,  

 מומלץ להדגיש זאת לאורך כל הלמידה. רתי לפתרון שלהם. באופן ביקו

 

 . נימוק מילולי1.5

בשני השאלונים הופיעו סעיפים בהם התלמידים נדרשו לטעון טענה ולנמק אותה באופן מילולי. מומלץ לתרגל  

ניסוח הסבר/נימוק מדעי.   מתוך    דגם ההוראה וב  במצגת   , בפעילות ניתן להיעזר  עם התלמידים את המיומנות 

  . תר המורים א

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2537hesber.doc
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Physical_Literacy-teacher_communities.ppt
https://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1542&ArticleID=3860
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 יחידות מידה . 1.6

יחידות מידה  • ציינו  הצגת תוצאת החישוב של השיפוע של גרף ללא  ניתן לומר שברוב המחברות לא   .

( ובשאלון החשמל  1סעיף ה)  3יחידות מידה לשיפוע המחושב. יש לשים לב שבשאלון המכניקה בשאלה  

 סעיף ג הדבר גרע ניקוד מהתלמידים.   1בשאלה 

גם בשאלון המכניקה וגם בשאלון החשמל, תלמידים נדרשו לחשב גדלים באמצעות נתונים שהיחידות שלהם  

 סוגי הטעויות הנפוצות: . M.K.Sלא היו תקניות, כלומר  

בס"מ, אך יחידות קבוע  , חישוב קבוע הקפיץ ע"י האמפליטודה שנתונה  במכניקה  . למשל אי המרת יחידות  •

, בעזרת  בדומה בחשמל, חישוב התנגדות של תיל מתכתי, ביחידות    . N/cmבמקום    N/m-קפיץ נכתבו כ

 . 2mmיחידות  שטח חתך שנתון ב

ע"י    2mהומר ליחידות    2mm-. למשל שטח החתך שהיה נתון בהמרה שגויה של סדרי גודל של יחידות •

 . 1000-חילוק ב

 

 כתיבת הבחינה . 1.7

סדר הופעת   : מסודרת, תוך הקפדה עללהקפיד על כתיבת בחינה  צריכים   הנבחנים – בה מסודרתכתי ▪

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

 אלו עלולה לפגוע בציון הבחינה.

מומלץ לשרטט  מעגלים חשמליים, ותרשימי כוחות    גם   קווים ישרים יש לשרטט עם סרגל.   –שרטוטים   ▪

 . עם סרגל

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

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

 מתוך אתר המורים. 

השלבים הבאים: רישום של הביטוי המתמטי    לכלול את פתרון חישובי  על     -  יפתרון חישובניסוח של   ▪

)הנוסחה( כפי שהוא מופיע בדף הנוסחאות המצורף לבחינה; הצבה מפורשת של הנתונים בנוסחה;  

 . המקובלותרישום תוצאת החישוב עם יחידות המדידה 

 –  תוצאות חישובים ה של הצג 
 :האלה השלבים להציג אתחישוב יש  נדרש שלהן שבפתרון בשאלות

  ושינוי מתמטי פיתוח, המצורפים  והנתונים הנוסחאות בדפי כתוב שהוא כפי  המתמטי הביטוי רישום
 החישוב תוצאות הצגת, שהתקבל בביטוי  הנתונים של מפורשת הצגה, לבעיה נוסחה. בהתאם נושא

  אין להציג.המתאימות  המדידה ויחידות משמעותיות ספרות של סביר ובו מספר עשרוני שבר באמצעות

  . 10/2√ או   π/1תשובות כגון 

  

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2537hesber.doc
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Physical_Literacy-teacher_communities.ppt
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 מכניקהשאלון ה מתשובות התלמידים,  . תובנות 2

 נפוצות או שגיאות שכמורים חשוב לתת את הדעת עליהן.  להלן יוצגו שגיאות 

 שגיאות נפוצות  סעיף  שאלה 

"נפילה     1 הגדרת  א,  סעיף 

 חופשית" 

 בהשפעת כוח הכובד בלבד. נפילה חופשית היא תנועה מטה  -

 נפילה חופשית היא תנועה שבה פועל כוח הכובד.  -

 . gנפילה חופשית היא תנועה עם תאוצה קבועה  -

 נפילה חופשית היא תנועה עם תאוצה קבועה.  -

אפס   - התחלתית  במהירות  מטה  נפילה  היא  חופשית  נפילה 

 בהשפעת כוח הכובד. 

 תנועה שבה לא פועלים כוחות חיצוניים.  -

 תנועה שבה פועל כוח רק בציר האנכי.  -

חשוב להדגיש: נפילה חופשית היא תנועה בהשפעת כוח הכובד  
הקינמטיקה(,   )פרק  ישר  קו  להיות  יכול  התנועה  מסלול  בלבד. 

 אלפטי )כבידה(.  ופרבולה )תנועה בליסטית(, מעגלי 

הכוח   גודל  חישוב  ג,  סעיף 

 שמפעילים מנועי הגשושית 

 החיובי: כיוון טעות בקביעת ה -

Fg − F מנועים = ma 

m ∙ 1.67 − F מנועים = m ∙ 2 

יתכן שזה נובע מחוסר הבנה של הכיוון החיובי או מתפישה שגויה  

 לפיה כיוון התאוצה תמיד ככיון התנועה )ככיוון המהירות(. 

 מתוך הרגל.  2g=10m/sהצבת  -

 . g  :2m/sg=2 ,2m/s.67=1a-ו  aבלבול בין הערכים של  -

- F מנועים = ma 

- 2=3.67m/sa=2+1.67 

- Fg − F מנועים = 0 

פני   מעל  הגובה  חישוב  ד,  סעיף 

מהירות   התאפסה  שבו  הירח 

 הגשושית. 

ידעו לחשב באמצעות השטח שבגרף   - אך  v(t)רוב התלמידים   ,

בזמנים   השטח  את  חישבו  תלמידים  מעט  ,  t<10sec>0לא 

במקום את השטח בחלק השני של התנועה. רובם תיקנו במענה 

 לסעיף הבא. 

זהה  הסימן   - ההתחלתית  המהירות  ושל  התאוצה  של  האלגברי 

 )ראו התייחסות בסעיף ג(. 

של   - הסופית  המהירות  באמצעות  לחשב  שבחרו  תלמידים 

ביצעו   חלקם  ברגע  הגשושית,  המהירות  בקריאת  הערכה 

t=12.45sec.    לבצע חישוב יש  ערך מגרף,  ניתן לקרוא  לא  )אם 

 מתאים לקבלתו(. 
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מעל   הגובה  חישוב  ה'  סעיף 

 קע הקר

(ראו   הסימן האלגברי של התאוצה ושל    המהירות ההתחלתית זהה 

 .)התייחסות בסעיף ג

ולפיכך   - , תרשימי כוחות סעיף א  2 התנועה  כיוון  של  שגויה  החיכוך  קביעה  שורטטו  כוחות 

 . בכיוונים הפוכים 

שניהם   - או  המשופע  המישור  מורד  בכיוון  החיכוך  כוחות  שני 

 במעלה המישור המשופע. 

 . mgבתרשים הכוחות הוצגו רק רכיבי  -

 בכיוונים מנוגדים.   N-ו  mgבתרשים הכוחות הוצגו   -

למערכת   סעיף ב, משוואות הכוחות  שתתאים  כך  הכוחות  מערכת  את  סובבו  רבים  תלמידים 

הצירים המתמטית )במקום לסובב את מערכת הצירים כך שתתאים  

 למערכת הכוחות(. 

 2m-ו  1mבלבול בין ערכי  - החיכוך סעיף ג, חישוב מקדם 

המישורים   - בין  החיכוך  "מקדמי  הנתון  את  פירשו  תלמידים 

𝑓𝑘2המשופעים לבין שני הגופים שווים" כ:   = 𝑓𝑘1 . 

 בלבול בין סינוס לקוסינוס.  -

- mg=N   .)על אחד הגופים )גם אם לגוף השני כתבו בסדר 

כאשר   התאוצה  חישוב  ד,  סעיף 

גוף   ורד  במ   1נתון שכיוון תנועת 

 המישור המשופע. 

השלבים   על  אחד  בסעיף  לחזור  נדרשו  התלמידים  זה  בסעיף 

קושי  לתלמידים ג הנ"ל, בסיטואציה חדשה. היה  -שפורקו לסעיפים א 

זאת   רב של    .לבצע  הכיוון  בקביעת  הייתה  כאן  גם  הנפוצה  הטעות 

 כוחות החיכוך. 

על   3 כחות  תרשים  א,  סעיף 

 מכונית

 במקום חיכוך סטטי. סומן חיכוך קינטי  -

סומן כוח רביעי הפונה אל מיחוץ למעגל )בכיוון מנוגד לחיכוך, כי   -

 ד'לאמבר?( 

סטטי. חשוב לציין שסעיף    כתבו חיכוך סטטי מקסימלי במקום חיכוך  סעיף ב, משוואות הכוחות 

לאחר    של מהירות מקסימאלית. נתונים אלו הוצגו   זה לא עסק במצב

 .סעיף זה

ג,   ל סעיף  ביטוי  𝑣𝑚𝑎𝑥-פיתוח 
2 

 . R-כתלות ב

𝑓𝑠בתהליך הפיתוח:   - = 𝜇𝑁 

𝑣𝑚𝑎𝑥פיתוח ביטוי המבוסס על נתוני הטבלה:   -
2 = 8 ∙R 

𝑣𝑚𝑎𝑥-ב Rביטוי המתאר את התלות של   -
 )היפוך משתנים(   .2

 𝑚𝑎𝑥𝑣  2 2כתלות ב  Rגרף  סעיף ד, שרטוט גרף 

גודל  סביר:  לא  מידה  לפחות    קנה  אינו  עמודהגרף  בחלק    .חצי 

תלמידים  לגודל   מהמקרים  הצירים  את  הערך    מותחים  אך  סביר, 

של    המקסימאלי במרווח  הוא  הציר  מהערך     3-  2של  משבצות 

 .ביותר של אותו הציר הנמוך

 .סביר שנתות ראשיות במרווח   שנתות ראשיות: אי סימון

 .קו המגמה  שרטוט ללא סרגל, צירים ו/או
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פי   על  השיפוע  חישוב  ה,  סעיף 

 . R=18m ,R=36mהנקודות 

של   - הערכים  לערכי    2vהערכת  לפי    Rהמתאימים  המבוקשים, 

 הטבלה ולא קריאה מהגרף. 

בעזרת הטבלה,    R=36mהמתאים לערכי    2vהערכת הערך של   -

 . R=32mכי הערך הגבוה ביותר בגרף ששוטט היה 
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4 

 

לגרף   שמתחת  השטח  א,  סעיף 

F(t)  הנתון, גודלו וכיוונו 

השטח מתאר את המתקף )ולא את המתקף שהתיבה הפעילה   -

 על חיישן הכוח(. 

 כיוון המתקף שמאלה.  -

ניכר שתלמידים לא יודעים שמכשיר מדידה מראה את מה שהוא  

מד  זה:  בכלל  מד-"מרגיש".  מד -כוח,  מד-משקל,  מתח,  -זרם, 

 יש זאת. סרגל ועוד. חשוב להדג

מהירות   גודל  חישוב  ג,  סעיף 

שלה   ההתנגשות  לאחר  התיבה 

 בחיישן 

- 𝐽 כולל = +2.2 𝑁 ∙ 𝑠𝑒𝑐  

 שימוש בשימור תנע עבור התיבה.  -

 

זמן  -סעיף ד, סרטוט גרף תאוצה

 של התיבה 

 . תאוצה חיובית )רביע ראשון( בו הגרף   -

ולא   - ערכי הכוח  בציר האנכי הם  אך הערכים  נכונה,  גרף  צורת 

 התאוצה. 

 גרף בו בפרקי הזמן השונים התאוצה קבועה:  -

 

 הנתון.  F(t)הערכים של התאוצה הם שיפוע גרף  -

קבוע   כוח  חישוב  ה,  סעיף 

במהירות   שינוי  לאותו  שיגרום 

 של התיבה. 

מילי    90מילי שניות )במקום    100חישוב הכוח הממוצע לפרק הזמן  

 . ( שניות

מהירות   5 חישוב  ב,  סעיף 

בנקודה   במעברה  המשקולת 

𝑦 = 0.5ℓ1 

 : זמן בתה"פ-חלק מהתלמידים בחרו להשתמש בנוסחת מהירות 

הזמן שלוקח  )  t=0.0625secבחלק ממחברות אלה תלמידים הציבו    -

חצי   לכן  מחזור,  זמן  רבע  הוא  אמפליטודה  לעבור  למשקולת 

 . (מהאמפליטודה שמינית מזמן המחזור

מעלות    - ביחידות  התקשו  התלמידים  אלה  ממחברות  בחלק 

 ורדיאנים לזווית. 

רק 2mסעיף ג, חישוב   בוצע  השני  שהניסוי  לכך  המשקולת     התייחסות  כגוף    m2עם 

 לדרישה של חישוב תוספת המסה יחיד ולא התייחסו 
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כוחות   6 יחס  חישוב  א,  סעיף 

וכדור   הירח  שמעילים  הכבידה 

 הגשושית הארץ על 

הירח,   - מפני  הגששית  גובה  ערך  כ 200kmהוצב   ,-sr  מרחק  ,

 הגשושית ממרכז הירח. 

 בחישוב שכחו להעלות את המרחק בריבוע.  -

וקיבלו   - הכוחות  של  הערכים  את  הפוך  הציבו  היחס  בחישוב 

שכוח הכבידה שמקורו בכדור הארץ גדול מזה של הירח )ובכל  

 הכבידה של הירח(. זאת בהמשך הזניחו אותו לעומת כוח 

- E=Rmr 

סביב   סעיף ג, מי מהתלמידים צודק  הנעים  לגופים  מתייחס  קפלר  של  השלישי  כוכב  החוק  אותו 

 . פלנטה/לכת

על   שבוצעה  העבודה  ד,  סעיף 

על   הנחיתה  במהלך  הגשושית 

 הירח 

 חישוב העבודה בעזרת מכפלת הכוח בהעתק.  -

 העבודה שווה לשינוי באנרגיה הפוטנציאלית הכובדית.  -

סעיף ה, להסביר מדוע המנועים  

תנועת   בכיוון  הגזים  את  פולטים 

 הגשושית. 

 מגוון התשובות היה גדול מאוד. נביא כאן מספר דוגמאות: 

הגזים   - ניוטון  של  השלישי  החוק  לפי  כי  מטה  הגזים  תנועת 

דוחפים את הקרקע מטה, הקרקע דוחפת אותם ואת הגשושית  

 מעלה וכן מאיטים אותה.  

תנועת הגזים מטה בגלל כוח הכבידה שמפעיל הירח על הגזים   -

 ועל הגשושית. 

מבכיוון - זה  בכיוון  הגזים  את  פולטים  תמיד    המנועים  שהגזים 

ועולים   וכאשר הגזים מגיעים מתחתית החללית  עולים למעלה. 

עם החללית   חיכוך  כוח  יוצרים  בעצם    ומאיטים כלפי מעלה הם 

 את המהירות שלה. ככה נוצרת נחיתה יותר רכה. 

מעלה,   כלפי  כלומר  החללית,  כיוון  נגד  נפלטים  היו  הגזים  אם 

הי  ולא  החללית  פני  על  חולפים  היו  לא  איתה הגזים  יוצרים    ו 

 חיכוך ולכן הנחיתה הייתה פחות רכה. 

של   - הכבידה  כוח  כי  תנועתה  בכיוון  גזים  פולטים  המנועים 

ומושך אותה לירח    הגשושית פועל גם על הגזים שהיא פולטת 

 . מסוים במובן 
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 . תובנות מתשובות התלמידים, שאלון החשמל 3

 כמורים חשוב לתת את הדעת עליהן.  בפיזיקה של תלמידים,  להלן יוצגו שגיאות 

 של תלמידים שגיאות דוגמאות ל סעיף  שאלה 

 תרשים כוחות  –סעיף א        

 

  או כיוון שגוי של הכוח החשמלי ככוח  E הכנסת השדה החשמלי 

eF 

 :בכל ציר   חירה שגויה של המשתנה המופיע ב - סעיף ב', שרטוט גרף 
 .בשאלה גרף המתאר תלות הפוכה מהמבוקש  -
אך הערכים מתאימים   ,הכותרות מתאימות למבוקש בשאלה  -

 .למשתנה האחר

  :קנה מידה  -
  המשתנה אשר מופיעים  אינו אחיד. דוגמאות: הערכים של    -      

הכמות בין שני   מסומנים במרווחים זהים, גם אם מרווח טבלהב
 .ערכים עוקבים אינו זהה

חצי עמוד. לעיתים גודל   לפחות   אינו סביר. דוגמאות: גודל הגרף אינו   -
 .כלשהי מאוד שלא מאפשר עיבוד מידע ברמה קטן

 

 הצירים לגודל סביר, אך הערך  בחלק מהמקרים תלמידים מותחים את -
משבצות מהערך הנמוך   3 2 המקסימאלי של הציר הוא במרווח של

 .אותו הציר ביותר של

 :שנתות ראשיות  •
דוגמאות: לאורך הציר    .אי סימון שנתות ראשיות במרווח סביר -

השנתות הראשיות    ;ערכים של שנתות ראשיות 3היותר  מופיעים לכל
בטבלה (גם אם  הצירים הם רק הערכים המופיעים שמופיעות על

 .)אחיד הסימון מציג קנה מידה

של    1משבצות = יחידת   7 בחירה לא סבירה לקנה המידה. למשל -

  2.5לסמן למשל ערך שהוא    בפיזיקה, כך שכמעט בלתי אפשרי הגודל
 .זה בקנה מידה

 .המגמה שרטוט ללא סרגל, צירים ו/או קו  •

משורטט כקו המחבר בין שתי   בד"כשרטוט שגוי של קו המגמה.  •

 .הקיצוניות הנקודות 

הגרף   שיפוע  חישוב  ג,  סעיף 

 ששורטט בסעיף הקודם 

 .בהכרח על קו המגמה   שימוש בנקודות מהטבלה שאינן -
 על קו המגמה שנותנות סטייה   שימוש בנקודות סמוכות מאוד -
 ( 0.04מקום ה  0.03)  25%גדולה עד כדי  

 107התעלמות מהסדר גודל,  -

 אי רישום יחידות  -
 . 0.4התשובה הנפוצה הייתה:  

ה) של  1סעיף  המטען  סימן   ,)

 הכדור 

כי שיפוע הגרף בביטוי שפותח בסעיף הקודם  ,  חיובי המטען  סימן  

הוא:  
𝑞

2𝜀0𝑚𝑔
 . הגרף עולה לכן המטען חיובי.  

ה) של  2סעיף  המטען  כמות   ,)

 הכדור 

 הוצגו מטענים הקטנים ממטען האלקטרון. דוגמאות: 

C22-108.48 ;C41-105.629  ;C23-107.07. 
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קצות   2 בין  המתח  א,  סעיף 

 ג( -והמפסק הפתוח )סעיפים א 

קצותיו   - בין  והמתח  זרם  דרכו  זורם  לא  לכן  פתוח,  המפסק 

 V=I*Rאפס לפי חוק אוהם 

ולכן המתח עליו הוא    0בגלל שהמפסק פתוח התנגדותו היא   -

0V  .ע"פ חוק אוהם 

הזזת   משפיעה  כיצד  ב,  סעיף 

הוולטמטר   הוריית  על  הגררה 

 המחובר להדקי הסוללה 

קטנה. בהזזת הגררה ההתנ הווטלמטר  לפי  הוריית  קטנה,  גדות 

V=IR  גםV   קטן . 

ד   וולטמטר    –סעיף  הוריית 

 בהזזת גררה מנותקת מהמעגל 

 כמו בסעיף ב' הוריית הוולטמטר תקטן 

 * 2=I1Iסעיף ה,  חישוב 

 0MNR1I-1R1I-*=ענף עליון: 

 0MNR2I-2R2I-r2I-=ענף תחתון: 

 מהצבת הערכים בענף התחתון מתקבל 

=0.375A2I  מתקבל העליון  הענף  במשוואת  הזרם  מהצבת   .

V=5.25* . 

להזיז   3 יש  כיוון  לאיזה  ד,  סעיף 

הנורות   שכל  כך  הגררה  את 

יאירו   לזו(  זו  במקביל  )שחוברו 

 באורן המלא 

 , דוגמאות להסבר חלקי: N-הזזה ל •

ככל שמוסיפים עוד נורה יש להגדיל את הזרם הכולל במעגל   -

-ההתנגדות השקולה ע"י הזזת הגררה לולכן יש להקטין את  

N. 

לכיוון   - במקביל  Nלהזיז  נורות  יותר  שככל שמוסיפים  מכיוון   .

שצריך   מכיוון  אבל  גדל.  והזרם  קטנה  השקולה  ההתנגדות 

שיהיה אותו הזרם על כל הנורות צריך שההתנגדות השקולה  

 .  RMNתהיה כמה שיותר קטנה ולכן צריך להקטין את 

 נימוק: , דוגמאות לM-הזזה ל •

ההתנגדות   - למעגל,  במקביל  חוברו  נוספים  ונגדים  הואיל 

השקולה של המעגל קטנה ולכן הזרם הכולל יגדל ויהיה גדול  

 RMNמיד כך שהנורות ישרפו. לכן יש להגדיל את התנגדות  

 . M-ע"י הזזת הגררה ל

הנורות מחוברות במקביל, כלומר ההתנגדות הכללית של המעגל  

כדי להגדיל את ההתנגדות    M-גררה ל תקטן. צריך להעביר את ה

RMN    הזרם על  לשמור  כדי  שירדה  ההתנגדות  על  ו"לפצות" 

 במעגל. 
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המרבי    הנורות  מספר  ה,  סעיף 

באורן   שיאירו  כך  לחבר  שניתן 

 המלא 

 הזרם המרבי שיכול לעבור במעגל )"זרם קצר"(: 

I =
𝜀

𝑟
=

30

2
= 15𝐴 

להיות   צריך  נורה  כל  דרך  שהזרם  מחוברות    1.5Aמכיוון  והן 

 במקביל: 

15=1.5n 

- n=10 

ב) 4 הכוח  2סעיף  כיווני  שרטוט   ,)

צלע   כל  על  הפועל  המגנטי 

 בכריכה המלבנית 

 

לא פועל כוח    d-ו   bועל הצלעות  מעלה    cמטה, על צלע    aעל צלע  

 . מגנטי

זהלא  סכום כוחות הוא אפס, כאשר זה ש –חשוב להדגיש 

 . אומר שאין כוחות שפועלים

סגורים,   5 ב, שני המפסקים  סעיף 

זמן   לאחר  הקבל  מטען  חישוב 

 רב. 

 בסיום תהליך הטעינה המתח על הקבל שווה למתח המקור. לכן: 

C24=246-10Q=0.1 

את   שמתאר  הגרף  ג,  סעיף 

 1Rעצמת הזרם בנגד 

 4תרשים 

 בסיום תהליך הטעינה הזרם במעגל הוא אפס. 

פתיחת   לאחר  ד,  האם    1Sסעיף 

הקבל,   מטען  וכיצד:  משתנה 

 הזרם בנגד, קבוע הזמן. 

סכום המטען על לוח  ) אפס   מטען הקבל לא משתנה, כי הוא תמיד

 קבל".  "מטען ה אי הבנה של המושג   -י(.  אחד ולוח שנ

את פתחו  כי  משתנה  לא  הקבל  מעבר   S1 מפסק  מטען  ואין 

 מטענים מהסוללה

 לא זוהה מצב פריקה  -

 ."קבוע"– קבוע הזמן לא משתנה כי כשמו, הוא -

התנגדות   6 של  חישוב  א,  סעיף 

 התיל המתכתי 

ℓטעות באורך התיל:      - = 9𝑚 . 

 טעות בהמרה של יחידות השטח חתך, דוגמאות:  -

A=510-3m2 

2m6-10=252)3-10A=(5 

( באלו מהזמנים נמדד  2סעיף ב)

 . 0.5s ,2.5sזרם גדול יותר:  

𝜀הכא"מ המושרה הוא    - = 𝐵ℓ𝑣  לכן ברגע שבו השדה המגנטי ,

ברגע   קורה  זה  יותר,  גדול  הכא"מ  יותר  הזרם  t=2.5secגדול   .

יותר   גדול  המושרה  הזרם  לכן  ההתנגדות,  חלקי  לכא"מ  שווה 

𝐹𝐵 𝑎 

𝐹𝐵 𝑐 
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 . t=2.5secברגע  

גדול  t-2.5secברגע    - המגנטי  השדה  הזה  ברגע  הגרף  לפי  כי   .

ישר   ביחס  השטף  כי  גדול,  יותר  המגנטי  השטף  גם  ולכן  יותר 

יותר.   גדול  הוא  לכן  לכא"מ המושרה,  ישר  ביחס  הכא"מ  לשדה. 

 אם הכא"מ יותר גדול גם הזרם יותר גדול לפי חוק אוהם. 

המושרה   הזרם  כיוון  ג,  סעיף 

 במסגרת 

כיוון   ימין  יד  כלל  לפי  מהדף,  יוצא  המגנטי  השדה  התרשים  לפי 

כמקור   המושרה  לזרם  )התייחסות  השעון.  כיוון  נגד  הוא  הזרם 

 לשדה המגנטי שבו נמצאת הכריכה(. 

מהדף יוצא  המגנטי  השדה  התרשים  השדה    לפי  לנץ  חוק  ולפי 

הכריכה    הפוך תמיד לשדה המגנטי שבו נמצאת  המגנטי המושרה

 ן השעו  כיוון הזרם הוא עם כיוון ולכן 

הזרם   עצמת  חישוב  ד,  סעיף 

 2sהמושרה ברגע 

ברגע   הכא"מ  בחישוב  השדה  t=2secהשגיאה  עצמת  חישוב   :

ע"י    t=2sec; חישוב השטף המגנטי ברגע  t=2sec  ,T3-108ברגע  

; הכא"מ הוא חלוקת השינוי  20.648Tmמ' בריבוע,    81  -הכפלה ב

לכן   הזמן,  במשך  המגנטי  הכא"מ  =0.342Vבשטף  )חושב   .

 (. t=2secהממוצע בפרק הזמן 

בסדר  זרמים  התקבלו  שונות  טעויות  של    בשל  סביר  לא  גודל 

 מיליון אמפר    20 מאות אלפי אמפר עד 

במצב    t=2sסעיף ה, האם ברגע   

הזרם   מוטה  המסגרת  בו 

גדול קטן או שווה לזה   המושרה 

 שחושב בסעיף ד 

 . cos-עצמת הזרם גדולה יותר כי מכפילים ב

 


