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תרגו חופשי אירינה ויסמ
למרות כל ההוכחות שגישות מסורתיות אינ תורמות להוראת מושגי הפיזיקה  ,רוב תלמידי
אמריקה ממשי לקבל שיעורי כאלה  ,לפעמי בכיתות המונות יותר ממאה איש .
גישות אלטרנטיביות  ,כגו  , Workshop Physicsשאינ משתמשות בשיעורי פרונטליי יכולות
לעזור  ,אבל דרוש שינוי מבני רחב באוניברסיטאות הגדולות כדי להכניס תוכניות אלה .
כמה ניסיונות להגביר את הבנת הסטודנטי במבנה הקיי הצליחו ג כ .
במרכז להוראת המדעי ומתמטיקה באוניברסיטת טופט ) (Tuftsהתמקדנו בפיתוח של תוכנית
לימודי אקטיבית  ,מבוססת על מעבדה ממוחשבת ( MBL ) .
תוכנית לימודי זו אפשרה לשינויי משמעותיי בסביבה הלימודית של בתי ספר רבי
ואוניברסיטאות מבלי שיהיה צור לשנות את המבנה של המערכת .
ג תוכניות לימודי אחרות מבוססות  MBLנכנסות ג למבנה הקיי  ,אבל דורשות בכל זאת
מחשבי  ,ממשקי ומעבדה  .בבתי ספר רבי מספר המחשבי קט וה אינ מסוגלי להפעיל
תוכניות הדורשות עבודה של קבוצות גדולות של סטודנטי מול מחשב .
בשבע השני האחרונות פיתחנו סביבה לימודית אקטיבית בכיתות גדולות או קטנות  .תוצאות
עבודות אלה ה הבסיס של אסטרטגית ה : ILD
Tools for Scientific Thinking Microcomputer Based Interactive Lecture
Demonstrations
הלי ה ILD
ב  , 1989כתוצאה של הצלחתנו בטיפוח הלמידה הקונספטואלית בשיעורי המעבדה ,התחלנו
לבדוק אסטרטגיות שמאפשרות שימוש בכלי של  MBLכדי לפתח סביבה לימודית אקטיבית
כתוספת להרצאות הרגילות .
אחרי מספר שני של עבודה  ,בה ניסינו אסטרטגיות שונות  ,ביססנו הלי שמטרתו לחבר את
הסטודנטי לתהלי ההוראה יחד ע הפיכת סביבת הלמידה הפסיבית לאקטיבית יותר .
שלבי ההלי ה :
 .1המורה מתאר את הניסוי ומבצע את הניסוי.
 .2הסטודנטי רושמי את הניבוי שלה בקשר לתוצאות הניסוי ).יש לאסו את דפי
הסטודנטי (
 .3הסטודנטי מתחלקי לקבוצות קטנות  ,מגיעי לניבוי משות .
 .4רושמי את הניבוי על ד .
 .5המורה מציג את הניבוי של הקבוצות השונות לכיתה .
 .6המורה מבצע את הניסוי בעזרת מעבדה ממוחשבת .
 .7הסטודנטי מנתחי את התוצאות ומשווי אות לניבוי  ) .אפשרות  :הסטודנטי
ממלאי ד תוצאות  ,זהה בצורתו לד הניבוי ( .
 .8סיכו הכולל התייחסות להיבטי הפיזיקליי ) מורה ( .
 .9שלבי אלה מבוצעי בכל אחת מההדגמות .
רוב הסטודנטי מהרהרי לגבי הניבוי האישי שה שצריכי לעשות בשלב השני והשיחות
בקבוצות קטנות ) שלב  ( 3ה בהתחלה די "רשמיות"  .לאחר זמ קצר מגיעי לניבוי משות
והשיחות מופנות לנושאי אחרי  .המורה חייב לשי לב ולעבור ברגע המתאי לשלב הבא .
המורה חייב ג להכי תוכנית לשלבי  7ו  8והרבה פעמי יש צור להדרי את השיחות כדי
להדגיש את הנקודות הרלוונטיות שמופיעות ב . ILD
חוקרי אחרי השתמשו בהליכי דומי כדי לשת את הסטודנטי בשיעור  .כמה מה
משתמשי בניסוי  MBLאמיתי אבל הרוב אינ עושי זאת  .מספר אסטרטגיות משתמשות
באסטרטגית הוראת עמית שאוספת את תשובות הסטודנטי ומציגה אות על צג המחשב של
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המורה  .לדוגמה  ,מזור דיווח על שיטה כזאת  .תלמידיו מגיעי למסקנות יותר כתוצאה של הלי
חשיבה ופחות כתוצאה של תצפיות בתופעות אמיתיות .
השתמשנו בשני רעיונות בסיסיי כדי לתכנ את הניסויי שמשתמשי בקטעי השוני של ה
. IDL
ראשו הסדר והתוכ של הקטעי מבוססי על מחקרי בהוראת הפיזיקה  .הניסיו שלנו
בפיתוח מדריכי למעבדות חקר ובהערכת התוצאות איפשר בחירה של הדגמות פשוטות אבל
בסיסיות  .על מנת להצליח  ,יש להתחיל כל קטע ע מה שהסטודנטי כבר יודעי ולבנות בסיס
להבנה מעמיקה יותר .
שני ה  IDLחייבי להיות מוצגי כ שהסטודנטי יבינו את הניסוי "ויאמינו" למכשירי
ולתוצאות .העובדה שרואי את התוצאות בזמ אמת נותנת לסטודנטי משוב לרעיונות שלה .
הרבה ניסויי מסורתיי הינ מורכבי מדי  ,כ שה אינ יכולי להיות ניסיו לימודי
אפקטיבי לסטודנטי בתחילת לימודיה .
לדוגמה  ,בקינמטיקה ובדינמיקה  ,מתחילי ע הניסויי הבסיסיי ביותר כדי לשכנע את
הסטודנטי שגלאי התנועה מודד גדלי קינמטיי ) מיקו  ,מהירות  ,תאוצה ( וחייש הכוחות
)  ( force probeמודד כוחות בדר כלשהי ) לא ידועה ,בשלב זה (  .הדגמות בסיסיות אלה ג
תורמות להבנה הבסיסית של הסטודנטי לפני שמגיעי לניסויי מורכבי ועשירי יותר .
סדרת פעילויות חוקי ניוטו
בטבלה הבאה מופיעי פרטי על ארבע סדרות של הפעלה שאנחנו משתמשי בהוראת
הקינמטיקה והדינמיקה על קו ישר  .מטרת היא להביא להבנה טובה יותר של חוקי ניוטו  .כל
פעילות מתוכננת ל  40דקות  .זמ נוס דרוש כדי לדבר ע הסטודנטי על תוצאות הניסוי .
תוכ הפעילות

פעילות IDL

מקדי  ,קינמטיקה של תנועה שוות מהירות ,
שימוש בגלאי תנועה כדי לחקור הליכה .
ייצוג גרפי של הקשר מיקו זמ  ,מהירות
זמ
קינמטיקה של תנועה שוות מהירות ושוות
תאוצה
שימוש בגלאי תנועה כדי לחקור תנועה של
עגלה ) חיכו נמו מאוד ( שנדחפת על מסלול
אוויר
הקשר מהירות תאוצה
מדידת הכוחות שפועלי על עגלות ) חיכו
נמו מאוד וג חיכו לא זניח ( בעזרת גלאי
תנועה וחיש כוחות
הקשר בי מהירות  ,תאוצה וכוח
שימוש בשני חישני כוח המאפשר לסטודנטי
לחקור את הכוחות ההדדיי שפועלי על שני
גופי בזמ התנגשות ) בזמ ששני גופי
נמצאי במגע מתמש ( .

קינמטיקה  : 1תנועת אד

קינמטיקה  : 2תנועה ע עגלות

החוק הראשו והשני של ניוטו

החוק השלישי של ניוטו
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לדוגמה  ,הפעילות לחוק הראשו והשני של ניוטו מתוארת בסדרת התרשימי הבאה
הדגמה  : 1העגלה) חיכוך
זניח ( נדחפת ממצב מנוחה
והיא מתרחקת מהגלאי .

הדגמה  : 2העגלה ) חיכוך
לא זניח ( נדחפת ממצב
מנוחה והיא מתרחקת
מהגלאי .
מהירות העגלה גדלה בקצב
קבוע

הדגמה : 3מראים קודם
שהעגלה עם מאוורר אחד
עליה נעה בתנועה
מואצת)בשני הכיוונים( .עם
שני מאווררים עליה  ,העגלה
לא זזה  .דוחפים את העגלה
עם שני המאווררים ובודקים

הדגמה  : 4העגלה )חיכוך
זניח ( נדחפת לזמן קצר כך
שהיא מתרחקת מהגלאי
ואחר כך נעזבת .
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הדגמה  : 5העגלה )חיכוך
זניח ( נדחפת לכיוון הגלאי
ואחר כך נעזבת  .כוח פועל
בכיוון מנוגד לכיוון הדחיפה .
העגלה נעה בכיוון הגלאי
במהירות שקטנה בקצב

הדגמה  : 6העגלה )חיכוך
זניח ( נדחפת לכיוון הגלאי
ואחר כך נעזבת  .כוח פועל
בכיוון מנוגד לכיוון הדחיפה .
העגלה נעה בכיוון הגלאי
במהירות שקטנה בקצב
קבוע  ,נעצרת רגעית
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חלק מטופס הניבוי לסדרה זו נראה כ :
IDL
טופס ניבוי החוק הראשו והחוק השני של ניוטו
הנחיות  :יש למסור את הטופס  .כתוב את שמ עליו ) זו ההוכחה שנוכחת בשיעור (  .מלא את
הנחיות המורה  .תוכל לכתוב כל מה שתרצה על טופס התוצאות הנשאר אצל .
הדגמה  : 1כוח החיכו שפועל על העגלה קט מאוד ואפשר להזניח אותו  .העגלה נדחפה בכוח
קבוע כ שהיא מתרחקת מהגלאי במהירות הולכת וגדלה בקצב קבוע ) תאוצה קבועה (  .סרטט
במערכת הצירי את הניבוי של לגבי השינוי בזמ של  :מהירות העגלה  ,תאוצת העגלה  ,הכוח
הדוח והכוח השקול שפועל על העגלה  ) .במקרה זה הכוח הדוח והכוח השקול שפועל על העגלה
שווי  .מדוע ? (
הדגמה  : 2כוח החיכו שפועל הוגדל  .העגלה נדחפת בכוח קבוע כ שהיא מתרחקת מהגלאי
במהירות הולכת וגדלה בקצב קבוע ) תאוצה קבועה (  .סרטט במערכת הצירי את הניבוי של
לגבי השינוי בזמ של  :מהירות העגלה  ,תאוצת העגלה  ,הכוח הדוח והכוח השקול שפועל על
העגלה .
) במקרה זה הכוח הדוח והכוח השקול שפועל על העגלה אינ שווי  .איזה כוח קובע את
a

v

t

t
כוח דחיפה

כוח כולל

t

t
התאוצה ? ( אנחנו מודדי רק את הכוח הדוח .
הדגמה  : 3על העגלה פועלי כוחות שווי ומנוגדי  .כוח החיכו שפועל על העגלה קט מאוד
ואפשר להזניח אותו  .העגלה מקבלת דחיפה קצרה לכיוו מנוגד לגלאי התנועה ונעזבת  .סרטט
במערכת הצירי את הניבוי של לגבי השינוי בזמ של  :מהירות העגלה ושל תאוצת העגלה אחרי
שעוזבי אותה .
a

v

t

t
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בתמונה למטה מופיע צילו של צג המחשב בזמ המדידה ) הדגמה  . ( 6הקטעי המוצלי
מתארי את תנועת העגלה בהשפעת כוח קבוע .

הא הסטודנטי לומדי מה ? IDL
א על פי שבהרבה מקומות השתמשו ב  , IDLאנחנו אספנו את התוצאות הרלוונטיות ביותר
מהניסיו שלנו  .כדי לערי את הלמידה השתמשנו בשאלות רב בחירתיות
מ . Force and Motion Conceptual Evaluation
במאמר זה התמקדנו בארבעה מערכי של שאלות שהנושא שלה הוא החוק הראשו והחוק השני
של ניוטו  ,ואנחנו מציגי את התוצאות לפני ואחרי ההוראה  ,כ שנית לבדוק את התרומה של ה
 IDLלהבנת המושגי בדינמיקה .
השאלות משני המערכי הראשוני חוקרות את הקשר בי הכוח לתנועה  ,אבל ה שונות
בהיבטי שוני  :המער הראשו מתייחס לתנועה של מזחלת שלג על קרח המתוארת בשפה
טבעית ,בלי תאור גרפי  .תאור זה שונה מאוד מהתצוגה הגרפית שמתקבלת ב  . IDLהשתמשנו
בתשובות לשאלות אלה כ "  ) . "Natural Language Evaluationהערכה של ההבנה בשפה
הטבעית (
המער השני משתמש בגרפי כדי לתת את האינפורמציה לגבי התנועה של מכונית צעצוע .
הסטודנטי צריכי לבחור את הגר המתאי של הכוח כפונקציה של הזמ  ,שמתאר את
התנועות השונות של מכונית הצעצוע על משטח אופקי  .שאלות אלה מתייחסות במפורש למערכת
צירי ואינ מסבירות בפירוט את מקור הכוח שפועל  .תשובות הסטודנטי לשאלות אלה שימשו
כהערכה של ההבנה הגרפית ) . ( Graphical Evaluation
למרות ההבדלי בי שני סוגי השאלות  ,תשובות הסטודנטי דומות מאוד כאשר קיימת אנלוגיה
בי השאלות .
המער השני של השאלות מעיד ג על חוסר ההבנה בקשר לשני החוקי הראשוני של ניוטו
אבל רמת הקושי שלה גבוהה יותר .
במער זה שאלת המטבע שמתייחסת לכוחות הפועלי על מטבע הנזרק אנכית כלפי מעלה ושאלת
המכונית על מדרו שבו התלמיד צרי לבחור את הכוחות הפועלי על המכונית בשלבי תנועתה .
השאלות משתמשות בשפה טבעית ולא בתיאור גרפי .
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שאלת המזחלת
אד דוח מזחלת שלג על קרח  .הדחיפה יכולה להיות :
ימינה  ,כאשר הגודל הול וגדל
.A
ימינה  ,כאשר הגודל קבוע
.B
ימינה  ,כאשר הגודל הול וקט
.C
אי דחיפה
.D
שמאלה  ,כאשר הגודל הול וגדל
.E
שמאלה ,כאשר הגודל קבוע
.F
שמאלה ,כאשר הגודל הול וקט
.G
בכל אחד מהמצבי הבאי סמ את הכוח ) רק אחד ( שיגרו לתנועה המתוארת .
אפשר להשתמש באותו כוח כמה פעמי או לא להשתמש בו כלל  .א אי כוח מתאי יש לסמ J
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

המזחלת נעה ימינה  ,ומגבירה את מהירותה בקצב קבוע
המזחלת נעה ימינה במהירות קבועה
המזחלת נעה ימינה ומקטינה את מהירותה בקצב קבוע
המזחלת נעה שמאלה ומגדילה את מהירותה בקצב קבוע
המזחלת מתחילה ממנוחה ונדחפת עד שהיא מגיעה למהירות מסוימת ימינה
למזחלת תאוצה קבועה ימינה ; היא מקטינה את מהירותה בקצב קבוע
המזחלת נעה שמאלה ומקטינה את מהירותה בקצב קבוע

שאלת המטבע
מטבע נזרק אנכית כלפי מעלה  .המטבע עולה  ,מגיע לשיא הגובה ונופל חזרה  .בהזנחת התנגדות
האוויר  ,בחר מרשימת הכוחות את הכוח שפועל על המטבע :
בזמ העלייה
.1
ברגע שהמטבע נמצא בשיא הגובה
.2
בזמ הירידה
.3
כוח קבוע כלפי מטה
.A
כוח כלפי מטה שהול וגדל
.B
כוח כלפי מטה שהול וקט
.C
הכוח שווה לאפס
.D
כוח קבוע כלפי מעלה
.E
כוח כלפי מעלה שהול וגדל
.F
כוח כלפי מעלה שהול וקט
.G
א אי תשובה מתאימה רשו . J
הערכה באוניברסיטת אורגו
בסתיו של  1991השתמשו בשיטת ה  ILDבקורס לפיזיקה כללית באוניברסיטת אורגו  .הקורס
היה קורס די סטנדרטי  ,ע שני הבדלי :
 . 1כ  200סטודנטי נפגשו כל שבוע לארבעה שיעורי ) ללא הרצאות (
 . 2המבוא למעבדה היה קורס נפרד שכמעט מחצית מ הסטודנטי השתתפו בו
הסדר של ההוראה היה :
מבוא לקינמטיקה בעזרת חלק מהסדרה הראשונה )קינמטיקה ( 1
הוראה מסורתית של הקינמטיקה
סדרת הפעילויות  :קינמטיקה  ) 2כ  40דקות בשיעור שנמש  50דקות (
הוראה מסורתית של הדינמיקה
סדרת הפעילויות  :החוק הראשו והשני של ניוטו ) כ  40דקות בשיעור שנמש  50דקות (
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הפעילות ) לא היה

הסטודנטי קיבלו כמה נקודות בציו הסופי א מילאו את טפסי הניבוי ביו
ציו לתוכ הטפסי ( .
התוצאות בגר הבא משוות בי התוצאות של סטודנטי ששמעו קורס מסורתי )לפני ואחרי
ההוראה ( לבי תוצאות הסטודנטי שרק  80דקות מזמ ההוראה הוקדש לפעילות . IDL
Force & Motion Evaluation

פרטסט
פוסט-טסט
פוסט-טסט)( IDL
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כפי שאפשר לראות ,ל  IDLהייתה השפעה גדולה מאוד על התוצאות  .יש לציי שההשפעה
הייתה משמעותית יותר לגבי הסטודנטי שלא השתתפו בקורס למעבדה .
הערכה באוניברסיטת טופט
שימוש דומה של ה  IDLהיה ב  1994באוניברסיטה טופט  .ההבדל היה בכ שההוראה של
הקינמטיקה והדינמיקה בשיטות המסורתיות הושלמה לפני השימוש ב  . IDLהסטודנטי
קיבלו את סידרת הפעילויות קינמטיקה  ) 2כ  40דקות ( והחוק הראשו והשני של ניוטו ) כ 40
דקות ( .
התוצאות מופיעות להל וה דומות לתוצאות שהתקבלו באורגו :
Force & Motion Evaluation

לפני ההוראה
אחרי הוראה
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חזרנו לניסוי ב  , 1995הפע ע שילוב יותר גדול של ה  IDLבשיעורי  .הפעילויות היו
בתחילת ההוראה  .התוצאות היו דומות  ,למרות שהמדרי היה שונה .
התמדה בלמידה
המחקרי שלנו מראי שג באורגו וג בטופט ההשפעה של ה  IDLהייתה ממושכת  .באורגו
המבח הסופי התקיי כשישה שבועות אחרי ההוראה ותוצאותיו לא הוכיחו ירידה בהבנה .
בעצ  ,היה אפילו שיפור של  . 6%בטופט המבח הסופי התקיי כשבעה שבועות אחרי ההוראה
והייה שיפור של  7%בהבנת הסטודנטי .
ראינו שהבנת הסטודנטי מתרחבת ע הזמ ג בהקשרי נוספי .
מסקנות
המחקרי שלנו ע מספר רב של סטודנטי מראי שסטודנטי בקורסי מקדימי לפיזיקה
אינ מביני בדר כלל את המושגי בקינמטיקה ודינמיקה אחרי ההוראה המסורתית  .בדיקות
בעזרת שאלוני הערכה מוכיחי שההבנה משתפרת כאשר משתמשי ב .IDL
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ביבליוגרפיה
9
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.

