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 מכניקה
 ישר? כיצד מחשבים תאוצה בקו - "נימוק, מה חסר?" -למורה 

 

 

  

 ? תאוצה בקו ישרכיצד מחשבים  נושא
 

מחשבים את התאוצה כיחס בין המהירות ברגע  תלמידים  הקושי
מסוים לבין ערך הזמן המתאים, ולא כיחס בין השינוי 

 במהירות למשך פרק הזמן בו חל שינוי זה
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

נימוק  לכתובפעילות זו נועדה לסייע  לתלמידים ללמוד 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי

 .רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

  הערות
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 ך:תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כ

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית 

 נתונה השאלה: 

 . מכאן אפשר להסיק:v=20m/sלגוף מהירות  t=10sברגע  

 בחרו תשובה אחת בלבד.

 .2a=2m/sבאותו רגע תאוצתו של הגוף היא  .א

 .2a=0.2m/sבאותו רגע תאוצתו של הגוף היא  .ב

 י אפשר לדעת מהי תאוצת הגוף באותו רגע.א .ג

 __________מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 .ג'התשובה הנכונה לשאלה זו היא, 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר  

 .תאוצתו את לחשב נוכל איתםש אחר בזמן מהירותו על נתונים שחסרים משום
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. בטבלה+ במקום המתאים  נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, התמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמידאחרי ה

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות.

 

 .לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) שהנימוק שנתן התלמיד ת/אני חושב ,לאחר הפעילות .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 חלקייזכה אותו בניקוד  •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 בניקוד חלקייזכה אותי  •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 חסרהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

     (תוך שימוש במושגים בפיזיקה)

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 כיצד מחשבים תאוצה בקו ישר?  -מה חסר?" ,"נימוק
 

 ת שלושה מרכיבים:לנימוק טוב צריכים להיו

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 מדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות שנתון ש... והידע ה

 

  עבודה אישית

  :נתונה השאלה

 . מכאן אפשר להסיק:v=20m/sלגוף מהירות  t=10sברגע  

 בחרו תשובה אחת בלבד.

 .2a=2m/sבאותו רגע תאוצתו של הגוף היא  .א

 .2a=0.2m/sבאותו רגע תאוצתו של הגוף היא  .ב

 באותו רגע. אי אפשר לדעת מהי תאוצת הגוף .ג

 __________מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 .ג'התשובה הנכונה לשאלה זו היא, 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר  

 .תאוצתו את לחשב נוכל איתםש אחר בזמן מהירותו על נתונים שחסרים משום
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 את החסר.  .   אם יש צורך השלימו+ במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, עם נימוקו של התלמידאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ו 

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) שהנימוק שנתן התלמיד ת/אני חושב ,לאחר הפעילות .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 ודלא יזכה אותו כלל בניק •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 חסרהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

     (תוך שימוש במושגים בפיזיקה)

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 בתנועה קצובה התאוצה תמיד אפס? - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

  

 ?אפס תמיד וצהתאה קצובה בתנועה- במישור תאוצה נושא
 

תלמידים חושבים שבתנועה קצובה (תנועה במהירות   הקושי
אפס  (גם אם המסלול  תמידשגודלה קבוע) התאוצה היא 

 עקום)
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק פעילות זו נועדה לסייע  לתלמידים ללמוד 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי
 .טי וקישור ביניהםרלוונ

 כיתה  סביבת הפעילות 
 

נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 בכיתהתלמידים האותנטיים של 

 כשעור משך הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 שאלה הזו היא ...היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי ל

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 BCבאמצעות קטעי מסלול עקומים  המחוברים ביניהם   CD –ו  ABטרקטורון נע במסלול המורכב משני קטעים ישרים 

 במהירות שגודלה קבוע.  בכיוון סיבוב מחוגי  השעון, . הוא נע AD –ו 

 

 ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד):

 .2-ו 1רון היא אפס בכל אחת משתי הנקודות, תאוצת הטרקטו .א
 .1, אך שונה מאפס בנקודה  2תאוצת הטרקטורון היא אפס בנקודה  .ב
 .2, אך שונה מאפס בנקודה  1תאוצת הטרקטורון היא אפס בנקודה  .ג
 .2-ו 1תאוצת הטרקטורון שונה מאפס בכל אחת משתי הנקודות,  .ד
 _________________האשרות אחרת . מהי?__________________________ .ה
 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 
 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

התאוצה תהיה שווה לאפס מכיוון שגם אין  2מאחר שהתאוצה המשיקית תהיה תמיד שווה לאפס, אז בנקודה 

ת מכיוון רדיאלי התאוצה המשיקית שווה לאפס, אך יש תאוצה 1לטרקטורון תאוצה רדיאלית. לעומת זאת, בנקודה 

 .שהטרקטורון נע במסלול מעגלי

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 .נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות נסחו

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 משוב אישי

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד ,ר הפעילותלאח .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 קוד חלקייזכה אותי בני •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 חסרהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

     שגים בפיזיקה)(תוך שימוש במו

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 בתנועה קצובה התאוצה תמיד אפס? - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות םמנוסחי נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 עבודה אישית

 נתונה השאלה 

 BCמצעות קטעי מסלול עקומים בא המחוברים ביניהם   CD –ו  ABטרקטורון נע במסלול המורכב משני קטעים ישרים 

 במהירות שגודלה קבוע.  בכיוון סיבוב מחוגי  השעון, . הוא נע AD –ו 

 

 ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד):

 .2-ו 1תאוצת הטרקטורון היא אפס בכל אחת משתי הנקודות,  .א
 .1, אך שונה מאפס בנקודה  2תאוצת הטרקטורון היא אפס בנקודה  .ב
 .2, אך שונה מאפס בנקודה  1יא אפס בנקודה תאוצת הטרקטורון ה .ג
 .2-ו 1תאוצת הטרקטורון שונה מאפס בכל אחת משתי הנקודות,  .ד
 האשרות אחרת . מהי?___________________________________________ .ה
 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 
 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

התאוצה תהיה שווה לאפס מכיוון שגם אין  2ז בנקודה מאחר שהתאוצה המשיקית תהיה תמיד שווה לאפס, א

רדיאלית מכיוון  התאוצה המשיקית שווה לאפס, אך יש תאוצה 1לטרקטורון תאוצה רדיאלית. לעומת זאת, בנקודה 

 .שהטרקטורון נע במסלול מעגלי
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 אם יש צורך השלימו את החסר. .   + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמידאחרי ההתמודדות ה

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות.

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 ימשוב איש

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד ,לאחר הפעילות .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 אותו כלל בניקודלא יזכה  •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 חסרהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

     (תוך שימוש במושגים בפיזיקה)

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  בחיי יום יום ובפיזיקה -עבודה  - "נימוק, מה חסר?"-למורה 
 

 

 

  

 יום ובפיזיקה בחיי יום - עבודה נושא
קיים קושי להבחין בין משמעות מושג העבודה בחיי היום   הקושי

 הפיזיקאליתו יום לבין משמעות
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  ת הפעילות סביב

 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהוןכגרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 אישית עבודה

 נתונה השאלה: 

 הפעולות הבאות: נעשות  באתר בנייה 

 הקומה העשירית של בניין.גובה לעד  משא כבד מהקרקעם מימרי:  1פעולה 

 .דקות בגובה הקומה העשירית 10למשך  את המשא ים חזיק:  מ2פעולה 

 בחרו תשובה אחת בלבד:

 נעשית עבודה בכל אחת מבין שתי הפעולות .א

 בלבד 1ה נעשית עבודה בפעול .ב

 בלבד 2נעשית עבודה בפעולה  .ג

 פשרות אחרת. מהי?:א .ד
________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 לקומה עד( מרחק יש, מעלה כלפי הגוף על כוח שמפעילים ווןימכ עבודה יש) כבד משא הרמת( הראשונה בפעולה

 .0 הוא לתנועה הכוח בין ויתוהז קוסינוס ולכן מעלה כלפי הוא הגוף של התנועה וכיון) יתעשיר
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  ,עם תשובותיהםכם יתותשוב

 נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות.

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 כה אותו בניקוד חלקייז •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
•  
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד ,לאחר הפעילות .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :ות אחת בלבד)(בחרו אפשר , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 סרחהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

     (תוך שימוש במושגים בפיזיקה)

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  בחיי יום יום ובפיזיקה -עבודה  - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )טים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 פעולות הבאות:ה נעשות  באתר בנייה 

 הקומה העשירית של בניין.גובה לעד  משא כבד מהקרקעם מימרי:  1פעולה 

 .דקות בגובה הקומה העשירית 10למשך  את המשא ים חזיק:  מ2פעולה 

 בחרו תשובה אחת בלבד:

 נעשית עבודה בכל אחת מבין שתי הפעולות .א

 בלבד 1נעשית עבודה בפעולה  .ב

 בלבד 2נעשית עבודה בפעולה  .ג

 אחרת. מהי?: פשרותא .ד

________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 לקומה עד( מרחק יש, מעלה כלפי הגוף על כוח שמפעילים ווןימכ עבודה יש) כבד משא הרמת( הראשונה בפעולה

 .0 הוא לתנועה הכוח בין ויתוהז קוסינוס כןול מעלה כלפי הוא הגוף של התנועה וכיון) עשירית
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

השוו את  היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד

 .ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד ,לפני הפעילות .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 ודלא יזכה אותו כלל בניק •
•  
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד ,לאחר הפעילות .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 ותי בניקוד חלקייזכה א •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 חסרהשלמת ה

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 
     ש במושגים בפיזיקה)(תוך שימו

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 היא כוח כפול דרך? -עבודה  -"נימוק מה חסר?"  -למורה 
 

 
 

  

 היא כוח כפול דרך? -עבודה נושא
 

של כוח קבוע על גוף היא העבודה תלמידים חושבים ש  הקושי
מכפלה בין ההכוח לבין המרחק, ולא גודל מכפלה בין ה

 ההעתקן לבירכיב הכוח בכיוון ההעתק 
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי מדויק, מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים הל אותנטיים ש
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות םמנוסחי נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

מתוארים שלושה מבין  הכוחות האלה. מסוים. במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים  ימינה מרחקנע גוף 

 . שווים בגודלםשלושת הכוחות 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F מסמנים את עבודתם של הכוחות
 

 :ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד)

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2   ,0=3W 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 ____________________________________פשרות אחרת. מהי? ______________א .ד

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 
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 מהתנועה כי כוח שתיים נמצא בזווית 2של כוח  העבודהיותר מ הגדול 1העבודה של כוח , שווה לאפס 3העבודה של כוח 

 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. ים בטבלה+ במקום המתא נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את י ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, אחר 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 ורה.לסיכום הפעילות, בהנחיית המ דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 חלקי יזכה אותו בניקוד •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים הנימוק של מרכיבים
 במלואו

 קיים
 או חלקית

 קיים לא
 כלל

 החסר השלמת

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  היא כוח כפול דרך?-עבודה  - "נימוק מה חסר? "
 

 שלושה מרכיבים: לנימוק טוב צריכים להיות

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 דעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות שנתון ש... והידע המ

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

מסוים. במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים מתוארים שלושה מבין  הכוחות האלה.  ימינה מרחקנע גוף 

 שלושת הכוחות שווים בגודלם. 

 

 

 
 
 
 
 

 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F מסמנים את עבודתם של הכוחות
 

 :ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד)

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2   ,0=3W 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 פשרות אחרת. מהי? __________________________________________________א .ד

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 
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 מהתנועה כי כוח שתיים נמצא בזווית 2של כוח  העבודהיותר מ הגדול 1העבודה של כוח , ווה לאפסש 3העבודה של כוח 

 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 ותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשוב

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 א  יזכה אותו בניקוד מל •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :ו אפשרות אחת בלבד)(בחר , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
  לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים הנימוק של מרכיבים
 במלואו

 קיים
 או חלקית

 קיים לא
 כלל

 החסר מתהשל

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 באיזה כיוון הוא פועל? –חיכוך סטטי  - "נימוק, מה חסר?" -למורה 
 

 

 

  

 באיזה כיוון הוא פועל?  –חיכוך סטטי  נושא
 

תלמידים נוטים להתעלם מאפשרות  החיכוך הסטטי לפעול   הקושי
ונים שונים, בהתאם לכיוון שקול שאר הכוחות בכיו

 הפועלים על גוף שנשאר במנוחה
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי מדויק, מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

. 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  ם עזרים נחוצי

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )פיזיקה, משפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 : השאלה נתונה

 . ראו תרשים –במנוחה  . התיבות נמצאותBונחת  על מישור משופע שאינו חלק ומחוברת באמצעות חוט לתיבה מ Aתיבה 

 כוח חיכוך סטטי.  Aעל תיבה  פועל 

  מה אפשר להסיק על כיוון כוח החיכוך הסטטי (בחרו תשובה אחת בלבד):

 כוח החיכוך הסטטי פועל בהכרח במעלה המישור המשופע .א

 פועל בהכרח במורד המישור המשופע כוח החיכוך הסטטי .ב

 אי אפשר לקבוע את כיוונו של  כוח החיכוך הסטטי .ג

 ________________________________________________________ אפשרות אחרת. מהי? .ד

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

גדול מהמשקל של התיבה  Bאם המשקל של התיבה :  הנימוק שלו היה אי אפשר לקבוע את כיוונו של  כוח החיכוך הסטטי

A  כוח החיכוך הסטטי יפעל במורד המישור המשופע, לעומת זאת אם המשקל של התיבהB  קטן מהמשקל של התיבהA 

 כוח החיכוך הסטטי יפעל במעלה המישור המשופע
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. בטבלה+ במקום המתאים  נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את תמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, אחרי הה

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 ייזכה אותו בניקוד חלק •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

  

 קיים הנימוק של מרכיבים
 במלואו

 קיים
 או חלקית

 קיים לא
 כלל

 החסר השלמת

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 באיזה כיוון הוא פועל? –חיכוך סטטי  - "נימוק, מה חסר?"
 

 ים להיות שלושה מרכיבים:לנימוק טוב צריכ

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות שנתון ש... 

 

 עבודה אישית

 : השאלה נתונה

 . ראו תרשים –במנוחה  . התיבות נמצאותBמונחת  על מישור משופע שאינו חלק ומחוברת באמצעות חוט לתיבה  Aתיבה 

 כוח חיכוך סטטי.  Aעל תיבה  פועל 

  הסטטי (בחרו תשובה אחת בלבד): מה אפשר להסיק על כיוון כוח החיכוך

 כוח החיכוך הסטטי פועל בהכרח במעלה המישור המשופע .א

 כוח החיכוך הסטטי פועל בהכרח במורד המישור המשופע .ב

 אי אפשר לקבוע את כיוונו של  כוח החיכוך הסטטי .ג

 ________________________________________________________אפשרות אחרת. מהי?  .ד

 

 ג'נכונה לשאלה היא: התשובה ה

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:אחר תלמיד 

כוח החיכוך הסטטי יפעל במורד המישור המשופע, לעומת זאת  Aגדול מהמשקל של התיבה  Bאם המשקל של התיבה 

 .כוח החיכוך הסטטי יפעל במעלה המישור המשופע Aקטן מהמשקל של התיבה  Bאם המשקל של התיבה 

 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקמרכיב של  עבור כל

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות
 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. כיתתידיון יתקיים בהמשך 
 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 תו בניקוד מלא  יזכה או •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים הנימוק של מרכיבים
 במלואו

 קיים
 או חלקית

 קיים לא
 כלל

 החסר השלמת

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
דע המדעי בין הנתונים לבין היכהלכה) 

 הרלוונטי
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 שקול כוחות אפס, מהירות אפס? -עהכוחות ותנו - "נימוק, מה חסר?" -למורה 
  

 

 
 

  

 ?אפס מהירות ,אפס כוחות שקול -כוחות ותנועה נושא
תלמידים חושבים שגוף ששקול הכוחות הפועלים עליו הוא   הקושי

 הוא תמיד במנוחה -אפס 
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 להיות שלושה מרכיבים: לנימוק טוב צריכים

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 ידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות שנתון ש... וה

 

 עבודה אישית

  נתונה השאלה:

  לפניכם תרשים כל הכוחות הפועלים על  גוף.

 
 בחרו תשובה אחת בלבד:

 הגוף בהכרח נח .א

 הגוף בהכרח נע .ב

 יתכן שהגוף נח ויתכן שהוא נע .ג

 _________________________________________אפשרות אחרת. מהי? ___ .ד

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 על הגוף פועלים כוחות שווים.   
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 יכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשובות

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
  יזכה אותו בניקוד מלא  •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :אפשרות אחת בלבד)(בחרו  , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 ת החסרהשלמ

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
   



 

32 
 

 שקול כוחות אפס, מהירות אפס? -כוחות ותנועה - "נימוק, מה חסר?"
 
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )קים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 כם תרשים כל הכוחות הפועלים על  גוף.לפני

 
 בחרו תשובה אחת בלבד:

 הגוף בהכרח נח .א

 הגוף בהכרח נע .ב

 יתכן שהגוף נח ויתכן שהוא נע .ג

 אפשרות אחרת. מהי? ____________________________________________ .ד

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

 ג',  כתב בנימוקו:שסימן אף הוא את  תלמיד אחר 

 על הגוף פועלים כוחות שווים.   
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 אם יש צורך השלימו את החסר.  .+ במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 התאם.תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם ב

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 בניקודלא יזכה אותו כלל  •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 כה אותי בניקוד חלקייז •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 
 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    שימוש במושגים בפיזיקה)  (תוך

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 מהירות זוויתית שווה, גם מהירות קווית שווה? -מעגלית תנועה -"נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

 

  

מהירות זוויתית שווה, גם מהירות קווית  -מעגלית תנועה נושא
 שווה?

 
חושבים שאם המהירויות הזוויתיות שוות אז גם תלמידים   הקושי

 הירויות הקוויות שוותהמ
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי מדויק, מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

. 
קים נימו מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיוורלה המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 צאים במנוחה ביחס לתקליט)שני גופים מחוברים לתקליט המסתובב בתדירות קבועה (הגופים נמ

 
 בחרו את התשובה הנכונה:

 לשני הגופים אותה מהירות זוויתית ואותה מהירות קווית .א

 לשני הגופים אותה מהירות זוויתית אך מהירויותיהם הקוויות שונות.  .ב

 ____________________________________________אפשרות אחרת. מהי? .ג

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 בו נימוק לתשובה זו. כת

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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 וא את  ב',  כתב בנימוקו:שסימן אף התלמיד אחר 

 הגופים נמצאים במרחקים שונים ממרכז התקליט

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 דכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשובותיכם עם תשובותיהם,  וע

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 קייזכה אותו בניקוד חל •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאה אותי יזכ •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימע יד

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  - "נימוק, מה חסר?"
 מהירות זוויתית שווה, גם מהירות קווית שווה? -מעגלית תנועה

 
 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )יקה, משפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 וברים לתקליט המסתובב בתדירות קבועה (הגופים נמצאים במנוחה ביחס לתקליט)שני גופים מח

 
 בחרו את התשובה הנכונה:

 לשני הגופים אותה מהירות זוויתית ואותה מהירות קווית .א

 לשני הגופים אותה מהירות זוויתית אך מהירויותיהם הקוויות שונות.  .ב

 ____________________________________________אפשרות אחרת. מהי? .ג
 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 
 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 הגופים נמצאים במרחקים שונים ממרכז התקליט
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

ים בקרבתכם. השוו את דונו עם חברים בכיתה היושבאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 בד):לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בל .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) שמתי בתחילת הפעילות, כפי שרשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 וקטור או סקלר? –תנע  – "נימוק, מה חסר?" -למורה 
 

 

 

  

 ?סקלר או וקטור – תנע נושא

  תלמידים מתעלמים מהאופי הווקטורי של התנע  הקושי
 "ימוק, מה חסר?נ"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

. 
נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור עילות משך הפ

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 .m/s 7ה ומנתר ממנה כלפי מעלה במהירות שגודל m/s 9ק"ג נופל אנכית, פוגע ברצפה במהירות שגודלה  1כדור שמסתו 

 מהו גודל השינוי בתנע של הכדור (בחרו תשובה אחת בלבד)?

2𝑘𝑘𝑘𝑘 .א ∙ 𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

16𝑘𝑘𝑘𝑘 .ב ∙ 𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 אפשרות אחרת. מהי?___________________________________________ .ג

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 הכדור שינה גם את גודל מהירותו וגם את כיוון מהירותו
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 לנימוקו של התלמיד:  התייחסו

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .הפעילותנסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת 

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 רו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בח .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

ת קישור (בעזרת פיסקה המנוסח
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 וקטור או סקלר? –תנע  - "מה חסר? נימוק,"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 ית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:תבנ

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 .m/s 7ומנתר ממנה כלפי מעלה במהירות שגודלה  m/s 9ק"ג נופל אנכית, פוגע ברצפה במהירות שגודלה  1כדור שמסתו 

 תנע של הכדור (בחרו תשובה אחת בלבד)?מהו גודל השינוי ב

2𝑘𝑘𝑘𝑘 .א ∙ 𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

16𝑘𝑘𝑘𝑘 .ב ∙ 𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 אפשרות אחרת. מהי?___________________________________________ .ג

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 הכדור שינה גם את גודל מהירותו וגם את כיוון מהירותו
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקכל מרכיב של עבור 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. ן כיתתידיויתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 אותו בניקוד מלא  יזכה  •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
הידע המדעי בין הנתונים לבין כהלכה) 

 הרלוונטי
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 וקטור או סקלר? – ה קינטיתאנרגי - "נימוק, מה חסר?" - למורה 
  

 
 

  

 וקטור או סקלר  –אנרגיה קינטית  נושא
 

 תלמידים חושבים שהאנרגיה הקינטית היא גודל וקטורי  הקושי
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי
 נטי וקישור ביניהםרלוו

 כיתה  סביבת הפעילות 
 

נימוקים  מומלץ לבצע את הפעילות עם   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 בכיתהתלמידים האותנטיים של 

 כשעור משך הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 שאלה הזו היא ...היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי ל

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

 . vוגודל מהירותו  mשני ילדים רצים בכיוונים מנוגדים. המסה של כל ילד היא 

 

 האנרגיה הקינטית הכוללת של שני הילדים היא (בחרו תשובה אחת בלבד):

 0 .א

  2mv .ב

 _______________________________________________ אפשרות אחרת. מהי? .ג

 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 האנרגיה הקינטית לא תלויה בכיוון הריצה
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 ם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשובותיכ

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :שרות אחת בלבד)(בחרו אפ , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 החסרהשלמת 

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 וקטור או סקלר? – אנרגיה קינטית - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )שפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, מכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

 . vוגודל מהירותו  mיוונים מנוגדים. המסה של כל ילד היא שני ילדים רצים בכ

 

 האנרגיה הקינטית הכוללת של שני הילדים היא (בחרו תשובה אחת בלבד):

 0 .א

  2mv .ב

 אפשרות אחרת. מהי? _______________________________________________ .ג

 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 לא תלויה בכיוון הריצההאנרגיה הקינטית 



 

48 
 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .שובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילותנסחו נימוק מלא לת

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 ני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפעילות, א .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 יזכה אותי כלל בניקוד לא  •

 

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 חשמל
 הכוח בין שני מטענים באינטראקציה, לא סימטרי? -"נימוק, מה חסר?" - מורהל

  
 

 

 

  

 הכוח בין שני מטענים באינטראקציה, לא סימטרי? נושא
 עבור ניוטון של השלישי החוק את מיישמים לא תלמידים  הקושי

כוח שמפעיל המטען הגדול על שה וחושבים קולון חוק
 הקטן, גדול מהכוח שמפעיל המטען הקטן על הגדול.

 
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי  מדויק, מדעי

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 
נימוקים  לבצע את הפעילות עם מומלץ   . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתהתלמידים האותנטיים של 
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )ה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 נתונה השאלה : 

על כדור   F.  כדור א' מפעיל כוח שגודלו  Q+וכדור ב' במטען 4Q+ מטען ב כדור א' טעוןב,  -נתונים שני כדורים קטנים א ו
 ב'.

 
 

  בחרו תשובה אחת בלבד):( הכוח שמפעיל כדור ב' על כדור א' גודל במצב זה 

 F-גדול מ .א

 F-שווה ל .ב

 F-קטן מ .ג

 אי אפשר לקבוע איזה משני הכוחות גדול יותר .ד

 אפשרות אחרת. מהי? .ה

_____________________________________________________________ 

 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 לפי חוק שלישי של ניוטון 
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 ם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשובותיכם עם תשובותיה

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 קוד חלקייזכה אותו בני •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :)(בחרו אפשרות אחת בלבד , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 הכוח בין שני מטענים באינטראקציה, לא סימטרי –"נימוק, מה חסר?" 
  

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )פטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 נתונה השאלה : 

על כדור   F.  כדור א' מפעיל כוח שגודלו  Q+וכדור ב' במטען 4Q+ מטען כדור א' טעון ב, ב -נתונים שני כדורים קטנים א ו
 ב'.

 
 

  בחרו תשובה אחת בלבד):( הכוח שמפעיל כדור ב' על כדור א' גודל במצב זה 

 F-גדול מ .א

 F-שווה ל .ב

 F-קטן מ .ג

 אי אפשר לקבוע איזה משני הכוחות גדול יותר .ד

 אפשרות אחרת. מהי? .ה

_____________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר ___________________________________________

 לפי חוק שלישי של ניוטון 
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את דונו עם חאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתייתקיים בהמשך 

 

 משוב אישי

 רו אפשרות אחת בלבד):לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בח .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשליימוק לאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנ .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 ייםק מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  , כוח קבוע?קולוןכוח  - "נימוק, מה חסר?" -למורה 
 

 

 

  

 כוח קולון, כוח קבוע?  נושא
 ,חרא תלמידים מתייחסים למטען הנע בהשפעת מטען  הקושי

 כתנועה המושפעת מכוח קבוע
 "נימוק, מה חסר?"  סוג הפעילות

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
מדעי הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי רלוונטי 

 וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 
 נימוקים . מומלץ לבצע את הפעילות עם פעילותהדפי  עזרים נחוצים 

 בכיתה.תלמידים האותנטיים של 
 דקות 20 משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיוורלה המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבוד אישית

 נתונה השאלה: 

  .ממנו x חקבמר מוחזק Q2 מטען. במקום קבוע מוחזק Q1 מטען שלפניכם בתרשים

 

 
 

 ינוע (בחרו תשובה אחת בלבד):  Q2 מטען, מכך . כתוצאהQ2 מטען את משחררים מסוים ברגע

 קבוע כוח בהשפעת .א

 משתנה כוח בהשפעת .ב

  לדעת לא ניתן .ג
 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 במרחק תלוי הכוח  
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ מוקהניעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 הפעילות, בהנחיית המורה. לסיכום דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 א  יזכה אותו בניקוד מל •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 ונטיהרלו
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  , כוח קבוע?קולוןכוח  - "נימוק, מה חסר?"
 

 ק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:לנימו

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 נתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות ש

 

 עבוד אישית

 נתונה השאלה: 

  .ממנו x במרחק מוחזק Q2 מטען. במקום קבוע מוחזק Q1 מטען שלפניכם בתרשים

 

 
 

 ינוע (בחרו תשובה אחת בלבד):  Q2 מטען, מכך . כתוצאהQ2 מטען את משחררים מסוים ברגע

 קבוע כוח בהשפעת .א

 משתנה כוח בהשפעת .ב

  לדעת לא ניתן .ג
 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 במרחק תלוי הכוח  
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

 

תכם. השוו את דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 כה אותו בניקוד מלא  יז •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) חילת הפעילות, כפי שרשמתי בתשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
ו חלקית א

לא קיים 
 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 מעבר מטענים בין מוליכים -"נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 
 

  

 מעבר מטענים בין מוליכים  נושא
 

 אחד כאשר יסתיים המטענים שמעבר חושבים תלמידים  הקושי
 טעון. לא יהיה הגופים

 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 
לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 

הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי מדויק, מדעי 
 רלוונטי וקישור ביניהם

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

נימוקים  את הפעילות עם  מומלץ לבצע  . פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 בכיתהתלמידים האותנטיים של 

 כשעור משך הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע נתוניםה •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

ואת הכדור השני במטען  במטען חיובי  הראשון טוענים את הכדור ד זה מזה.נתונים שני כדורי מתכת זהים הרחוקים מא

 מחברים בין הכדורים באמצעות תיל ארוך ודק. שלילי שקטן בגודלו מהמטען של הכדור הראשון. 

 כתוצאה מכך (בחרו תשובה אחת בלבד):

 יהיה מעבר מטענים מכדור לכדור עד שהמטען של הכדור השני יתאפס .א

 ענים מכדור לכדור עד שהמטען של הכדור הראשון יתאפסיהיה מעבר מט .ב

 שונה מאפס יהיה אחד מהכדורים כל של הסופי והמטען הכדורים בין מטענים מעבר יהיה .ג

 אם המטען הסופי של כל כדור יתאפס או לא  לדעת אפשר אי .ד

 אפשרות אחרת. מהי?  .ה
__________________________________________________________ 

 ג'תשובה הנכונה לשאלה היא: ה

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:למיד אחר ת

 יהיה מעבר מטענים עד להשוואת פוטנציאלים לכן לא הגיוני שהמטען של הכדורים יתאפס
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

יתה היושבים בקרבתכם. השוו את דונו עם חברים בכאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 ות אחת בלבד):לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשר .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותישללאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 לואובמ

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 מעבר מטענים בין מוליכים-"נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריה , מושגים,כגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 ה השאלה: נתונ

ואת הכדור השני במטען  במטען חיובי  הראשון טוענים את הכדור נתונים שני כדורי מתכת זהים הרחוקים מאד זה מזה.

 מחברים בין הכדורים באמצעות תיל ארוך ודק. שלילי שקטן בגודלו מהמטען של הכדור הראשון. 

 כתוצאה מכך (בחרו תשובה אחת בלבד):

 כדור עד שהמטען של הכדור השני יתאפסיהיה מעבר מטענים מכדור ל .א

 יהיה מעבר מטענים מכדור לכדור עד שהמטען של הכדור הראשון יתאפס .ב

 שונה מאפס יהיה אחד מהכדורים כל של הסופי והמטען הכדורים בין מטענים מעבר יהיה .ג

 אם המטען הסופי של כל כדור יתאפס או לא  לדעת אפשר אי .ד

 אפשרות אחרת. מהי?  .ה
__________________________________________________________ 

 ג'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ג',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 יהיה מעבר מטענים עד להשוואת פוטנציאלים לכן לא הגיוני שהמטען של הכדורים יתאפס
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 צורך השלימו את החסר. .   אם יש + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, אחרי ההתמודדות האישית  

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 י הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לפנ .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 כלל בניקודלא יזכה אותו  •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
   



 

64 
 

 פוטנציאל חשמלי - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

  

 פוטנציאל חשמלי נושא
 

 ווקטור הוא שפוטנציאל םחושבי תלמידים  הקושי
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים ותדפי הפעיל עזרים נחוצים 

 אותנטיים של התלמידים בכיתה
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )בגיאומטריה , מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטיםכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 ה לזה בגודלם. המטענים בתרשים שווים ז

 Q-  -ו  Q+נמצאת באמצע הקטע שמחבר את שני המטענים שערכיהם  Aהנקודה 

  נמצאת על האנך האמצעי לקטע שמחבר את שני המטענים. Bוהנקודה 
 

 נתון שהפוטנציאל החשמלי באינסוף נבחר כאפס. במצב זה (בחרו תשובה אחת בלבד):

 Bהחשמלי בנקודה גדול מהפוטנציאל  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .א

 Bשווה לפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ב

 Bקטן מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ג

הפוטנציאל החשמלי  B -ו Aלא ניתן לקבוע על סמך הנתונים באיזו משתי הנקודות  .ד

 גדול יותר.

 אפשרות אחרת. מהי?  .ה

________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 Bומהנקודה  Aים מהנקודה שוו יםשניהם נמצאים במרחקגודל שני המטענים שווה ו

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 . .   אם יש צורך השלימו את החסר+ במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 
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דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את של התלמיד,  אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 נימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לפני הפעילות, חשבתי שה .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
•  
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשליעילות, אני חושב/ת שהנימוק לאחר הפ .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 פוטנציאל חשמלי - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןלוונטי (רהדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 ...היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא 

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 המטענים בתרשים שווים זה לזה בגודלם. 

 Q-  -ו  Q+שערכיהם  שמחבר את שני המטענים קטענמצאת באמצע ה Aהנקודה 

  שמחבר את שני המטענים. לקטע אמצעינמצאת על האנך ה Bוהנקודה 

 
 אחת בלבד): (בחרו תשובה במצב זה .אפסנבחר כנתון שהפוטנציאל החשמלי באינסוף 

 Bגדול מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .א

 Bשווה לפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ב

 Bקטן מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ג

 גדול יותר.הפוטנציאל החשמלי  B -ו Aלקבוע על סמך הנתונים באיזו משתי הנקודות  לא ניתן .ד

 אפשרות אחרת. מהי?  .ה
________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 Bומהנקודה  Aים מהנקודה שוו יםשניהם נמצאים במרחקגודל שני המטענים שווה ו

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 
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 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוק עבור כל מרכיב של

 

  

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 יכום הפעילות, בהנחיית המורה.לס דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
•  
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 ד מלא  יזכה אותו בניקו •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 כא"מ ומתח הדקים -"נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

  

 כא"מ ומתח הדקים נושא
 

תלמידים חושבים שבמעגל פתוח, מתח ההדקים הוא אפס   הקושי
(תלמידים מכלילים את חוק אום גם למקרים שבהם אינו 

 )תקף
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
דעי מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מ

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים דפי הפעילות עזרים נחוצים 

 אותנטיים של התלמידים בכיתה
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 ם להיות שלושה מרכיבים:לנימוק טוב צריכי

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 הידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...היות שנתון ש... ו

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 בטור. המפסק פתוח (ראו תרשים).   המחוברים  , סוללה ומפסק R נגדמעגל חשמלי מורכב מ

 

 בחרו תשובה אחת בלבד:                                                            

 ים של הסוללה שווה  לאפסמתח ההדק .א

 מתח ההדקים של הסוללה שווה לכא"מ של  הסוללה .ב

 מתח ההדקים של הסוללה קטן מהכא"מ של הסוללה אך גדול מאפס .ג

  אפשרות אחרת. מהי? .ד

___________________________________________________________ 

  ב' התשובה הנכונה לשאלה היא:

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

  .נציאליים לא משתנה עקב פתיחת המעגל. זה שלא זורם זרם לא אומר שאין מתחהפרש הפוט
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.  תשובותיכם עם תשובותיהם,

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 ד חלקייזכה אותו בניקו •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •
 

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
   



 

72 
 

 כא"מ ומתח הדקים -"נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי עוהיד הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 בטור. המפסק פתוח (ראו תרשים).   המחוברים  , סוללה ומפסק R נגדמעגל חשמלי מורכב מ

 

  

 בחרו תשובה אחת בלבד:                                                            

 מתח ההדקים של הסוללה שווה  לאפס .א

 מתח ההדקים של הסוללה שווה לכא"מ של הסוללה .ב

 מתח ההדקים של הסוללה קטן מהכא"מ של הסוללה אך גדול מאפס .ג

 ________________________________________ת. מהי? _________אפשרות אחר .ד

  ב' התשובה הנכונה לשאלה היא:

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

  .הפרש הפוטנציאליים לא משתנה עקב פתיחת המעגל. זה שלא זורם זרם לא אומר שאין מתח
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. טבלה+ במקום המתאים ב נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את מודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, אחרי ההת

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 קצר - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

  

 קצר נושא
 

ם של ענפים שבהם אין תלמידים מתעלמים מהשפעת  הקושי
 רכיב/צרכן  חשמלי ( למשל קצר ) על כל המעגל.

 "נימוק, מה חסר?"  הפעילותמטרת 
לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 

מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 
 רלוונטי וקישור ביניהם

 כיתה  סביבת הפעילות 
 שי כשיעורי בית.ניתן לתת את החלק האי

. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 אותנטיים של התלמידים בכיתה

 כשעור משך הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריה, כגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 יתעבודה איש

 נתונה השאלה: 

 ).1(ראו תרשים   1Iקריאת האמפרמטר שהתנגדותו זניחה היא  ,1Rמחובר בטור לסוללה  ולנגד  1Aאמפרמטר 

 
                                       

 יא  , שגם התנגדותו זניחה,  ה 2A),  קריאת  האמפרמטר 2(ראו  תרשים   2A ואמפרמטר נוסף    2R מוסיפים למעגל  נגד
2I. 

 
 

 (בחרו תשובה אחת בלבד)? 2I מה לדעתכם  ערכו  של  

  1I=2I .א
  2I =0 .ב
 לא ניתן לדעת  .ג
 אפשרות אחרת. מהי?  .ד

_____________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 1תרשים 

 2תרשים 
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 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 . R2הזרם יעדיף לעבור דרך התייל שמקביל לנגד 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .לה שבתחילת הפעילותנסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השא

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 תלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן ה .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

סקה המנוסחת קישור (בעזרת פי
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 קצר - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 נימוק יכולה להראות כך:תבנית פיסקת ה

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 ).1(ראו תרשים   1Iקריאת האמפרמטר שהתנגדותו זניחה היא  ,1Rמחובר בטור לסוללה  ולנגד  1Aאמפרמטר 

 
                                       

 , שגם התנגדותו זניחה,  היא   2A),  קריאת  האמפרמטר 2(ראו  תרשים   2A ואמפרמטר נוסף    2R מוסיפים למעגל  נגד
2I. 

 
 

 (בחרו תשובה אחת בלבד)? 2I מה לדעתכם  ערכו  של  

  1I=2I .א
  2I =0 .ב
 לא ניתן לדעת  .ג
 _________אפשרות אחרת. מהי? _________________________________________ .ד

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 1תרשים 

 2תרשים 
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 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 . R2עדיף לעבור דרך התייל שמקביל לנגד הזרם י

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .ו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילותנסח

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 ר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאח .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 קוד חלקייזכה אותי בני •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    ושגים בפיזיקה) (תוך שימוש במ

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  היחס בין המתח על נגד לבין הזרם הזורם דרכו, קבוע תמיד? - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 
 

  

היחס בין המתח על נגד לבין הזרם הזורם דרכו, קבוע  נושא
 תמיד?

תלמידים חושבים שהיחס בין המתח על נגד  והזרם הזורם   הקושי
ם ההתנגדות של הנגד אינה קבועה. דרכו  קבוע תמיד, גם א

 (הכללת יתר של חוק אום גם כאשר ההתנגדות אינה קבועה).
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים דפי הפעילות עזרים נחוצים 

 אותנטיים של התלמידים בכיתה
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 זו היא ...היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה ה

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

  סוללה שהתנגדותה אינה זניחה מחוברת לנגד משתנה.

 

 

 כאשר מגדילים את התנגדות הנגד (בחרו תשובה אחת בלבד):

 הזרם  הזורם דרך הנגד  קטן וגם המתח עליו קטן .א

 הזרם  הזורם דרך הנגד קטן והמתח עליו גדל .ב

 _____________________________________ אפשרות אחרת, מהי? .ג

_____________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר ___________________________________________

 בגלל שמגדילים את ההתנגדות הזרם יקטן כי והזרם תלוי בהתנגדות 

 

 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 
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 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 ות, בהנחיית המורה.לסיכום הפעיל דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 כה אותו בניקוד חלקייז •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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  רם דרכו, קבוע תמיד?היחס בין המתח על נגד לבין הזרם הזו - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 מוק יכולה להראות כך:תבנית פיסקת הני

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

  סוללה שהתנגדותה אינה זניחה מחוברת לנגד משתנה.

 

 

 כאשר מגדילים את התנגדות הנגד (בחרו תשובה אחת בלבד):

 המתח עליו קטןהזרם  הזורם דרך הנגד  קטן וגם  .א

 הזרם  הזורם דרך הנגד קטן והמתח עליו גדל .ב

 _____________________________________ אפשרות אחרת, מהי? .ג

_____________________________________________________________ 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 ם יקטן כי והזרם תלוי בהתנגדות בגלל שמגדילים את ההתנגדות הזר

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

  

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .ק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילותנסחו נימו

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 עילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפ .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 חלקייזכה אותי בניקוד  •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    פיזיקה) (תוך שימוש במושגים ב

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 הזרם המושרה שווה לאפס, גם הכא"מ המושרה שווה לאפס? - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 
  

 

  

הזרם המושרה שווה לאפס, גם הכא"מ המושרה שווה  נושא
 לאפס?

 תלמידים חושבים שאם אין זרם מושרה אין כא"מ מושרה  הקושי
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת

לכתוב נימוק ג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים סו
מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים דפי הפעילות עזרים נחוצים 

 ם בכיתהאותנטיים של התלמידי
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 עבודה אישית 

 נתונה השאלה: 

 . עבקצב קבו טבעת פתוחה העשויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו הולכת  וקטנה

 . נכנסים לתוך הדף כמתואר בתרשיםהטבעת נמצאת במישור הדף וקווי השדה 

 
 

 לאחר זמן (בחרו תשובה אחת בלבד):

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזורם זרם דרך הטבעת  .א

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזרם דרך הטבעת זורם  לא .ב

 B -ו Aבין הנקודות  מושרה מ''כא ולא נוצרזרם דרך הטבעת  לא זורם .ג

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזורם זרם דרך הטבעת  .ד

 אפשרות אחרת. מהי? ________________________________________________________ .ה

 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שסימן אף הוא את  ב',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 
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אבל לא זרם   הדבר יוצר כאמ מושרה -ףטולכן יש שינוי בשהמגנטי דה שהנוצר כאמ מושרה מכיוון שיש שינוי בעוצמת 

 מושרה

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.תשובותיכם עם תשובותיהם,  

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 חלקייזכה אותו בניקוד  •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאזכה אותי י •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 הזרם המושרה שווה לאפס, גם הכא"מ המושרה שווה לאפס? - "נימוק, מה חסר?"
 
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:
 של השאלה. תוניםנה •

 ), משפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •
 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית 

 נתונה השאלה: 

 . בקצב קבוע ויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו הולכת  וקטנהטבעת פתוחה העש

 . נכנסים לתוך הדף כמתואר בתרשיםהטבעת נמצאת במישור הדף וקווי השדה 

 
 

 לאחר זמן (בחרו תשובה אחת בלבד):

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזורם זרם דרך הטבעת  .א

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''אנוצר כוזרם דרך הטבעת זורם  לא .ב

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזרם דרך הטבעת  לא זורם .ג

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזורם זרם דרך הטבעת  .ד

 ________________________________________________________ אפשרות אחרת. מהי? .ה

 

 ב'התשובה הנכונה לשאלה היא: 
 תבו נימוק לתשובה זו. כ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 וא את  ב',  כתב בנימוקו:שסימן אף התלמיד אחר 
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אבל לא זרם   הדבר יוצר כאמ מושרה -ףטולכן יש שינוי בשהמגנטי שדה הנוצר כאמ מושרה מכיוון שיש שינוי בעוצמת 

 מושרה

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונואחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 (בחרו אפשרות אחת בלבד): לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלישהנימוק  לאחר הפעילות, אני חושב/ת .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •
 

  

 קיים ימוקמרכיבים של הנ
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 חוק פארדיי  - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

  

 חוק פארדיי  נושא
תלמידים חושבים  שתנאי מספיק להיווצרותו של כא''מ   הקושי

 הוא תנועה של המסגרת. מסגרת מוליכהבמושרה 
 (מתעלמים מהתנאי לשינוי בשטף המגנטי עם הזמן).

 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת
לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 

מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 
 רלוונטי וקישור ביניהם

 כיתה  סביבת הפעילות 
 לתת את החלק האישי כשיעורי בית. ניתן

. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 אותנטיים של התלמידים בכיתה

 כשעור משך הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות



 

90 
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 א ...היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו הי

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

 )  בתוך שדה מגנטי אחיד, כמתואר בתרשים.vנתונה מסגרת ריבועית מוליכה וקבועה בגודלה הנעה במהירות קבועה (

 

 : )בחרו תשובה אחת בלבד( הכא"מ המושרה במסגרת, בזמן תנועתה הוא

 אפס   .א

 שונה מאפס  .ב

   __________________________________________אפשרות אחרת. מהי? .ג

 התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 א'כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  א',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 מ מושרה"בגלל שהמהירות קבועה אז לא נוצר כא
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

  

 

 

 

 

ם בקרבתכם. השוו את דונו עם חברים בכיתה היושביאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 ד):לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלב .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) מתי בתחילת הפעילות, כפי שרששלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 חוק פארדיי  - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )יזיקה, משפטים בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה : 

 )  בתוך שדה מגנטי אחיד, כמתואר בתרשים.vרת ריבועית מוליכה וקבועה בגודלה הנעה במהירות קבועה (נתונה מסג

 

 : )בחרו תשובה אחת בלבד( הכא"מ המושרה במסגרת, בזמן תנועתה הוא

 אפס   .א

 שונה מאפס  .ב

   __________________________________________אפשרות אחרת. מהי? .ג

 א: התשובה הנכונה לשאלה הי

 א'כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 ן אף הוא את  א',  כתב בנימוקו:שסימתלמיד אחר ___________________________________________

 מ מושרה"בגלל שהמהירות קבועה אז לא נוצר כא

 

 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 
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אחרי ההתמודדות  

האישית עם השאלה 

ועם נימוקו של 

דונו עם התלמיד, 

חברים בכיתה 

היושבים בקרבתכם. 

השוו את תשובותיכם 

 ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם. עם תשובותיהם, 

 .נסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 חלקי יזכה אותו בניקוד •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    םתונינ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 שינוי בשדה כתלות במקום, יוצר כא"מ מושרה? - "נימוק, מה חסר?" - למורה
 

 

 

  

 שינוי בשדה כתלות במקום, יוצר כא"מ מושרה? נושא
תלמידים חושבים ששדה המשתנה כתלות במרחק יוצר   הקושי

 לשדה המשתנה כתלות בזמןכא"מ מושרה בדומה 
 "נימוק, מה חסר?"  הפעילות מטרת 

לכתוב נימוק סוג זה של פעילות נועד לסייע לתלמידים 
מדעי מדויק, הכולל את המרכיבים: נתונים, ידע מדעי 

 רלוונטי וקישור ביניהם
 כיתה  סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.
. מומלץ לבצע את הפעילות עם  נימוקים לותדפי הפעי עזרים נחוצים 

 אותנטיים של התלמידים בכיתה
 כשעור משך הפעילות 

 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית. הערות
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 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 )ם בגיאומטריה, מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטיכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים נטיווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 , כמתואר בתרשים.ABCDובתוכו נמצאת במנוחה מסגרת מוליכה  נתון שדה מגנטי לא אחיד

 

 הכא"מ המושרה במסגרת הוא (בחרו תשובה אחת בלבד): 

 אפס   .א

 שונה מאפס  .ב

 _________________________________________________:אפשרות אחרת. מהי?  .ג

 

 א'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 שסימן אף הוא את  א',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 המגנטי לכן אין שינוי בשטף  המסגרת נמצאת במנוחה
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 התייחסו לנימוקו של התלמיד: 

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

  

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבתחילת הפעילות נסחו נימוק

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי

 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 ילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפע .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 לקייזכה אותי בניקוד ח •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

  

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    יזיקה) (תוך שימוש במושגים בפ

קישור (בעזרת פיסקה המנוסחת 
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 שינוי בשדה כתלות במקום, יוצר כא"מ מושרה? - "נימוק, מה חסר?"
 

 לנימוק טוב צריכים להיות שלושה מרכיבים:

 של השאלה. תוניםנה •

 ), מושגים, עקרונות או חוקים בפיזיקה, משפטים בגיאומטריהכגוןרלוונטי (הדעי מידע הה •

  .ביניהם שרתקהמ) כהלכה מנוסחת( פיסקה באמצעות מנוסחים ינטווהרל המדעי והידע הנתונים •

 תבנית פיסקת הנימוק יכולה להראות כך:

 היות שנתון ש... והידע המדעי הרלבנטי הוא... התשובה שבחרתי לשאלה הזו היא ...

 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה: 

 מתואר בתרשים., כABCDנתון שדה מגנטי לא אחיד ובתוכו נמצאת במנוחה מסגרת מוליכה 

 

 הכא"מ המושרה במסגרת הוא (בחרו תשובה אחת בלבד): 

 אפס   .א

 שונה מאפס  .ב

 _________________________________________________:אפשרות אחרת. מהי?  .ג

 

 א'התשובה הנכונה לשאלה היא: 

 כתבו נימוק לתשובה זו. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שסימן אף הוא את  א',  כתב בנימוקו:תלמיד אחר 

 המגנטי המסגרת נמצאת במנוחה לכן אין שינוי בשטף 
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 חסו לנימוקו של התלמיד: התיי

 .   אם יש צורך השלימו את החסר. + במקום המתאים בטבלה נוסמ הנימוקעבור כל מרכיב של 

 

 

 

 

 

 

 

 

דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ועם נימוקו של התלמיד,  

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ועדכנו את הטבלה שלכם בהתאם.

 .חילת הפעילותנסחו נימוק מלא לתשובה הנכונה עבור השאלה שבת

 

 לסיכום הפעילות, בהנחיית המורה. דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
 

 משוב אישי
 לפני הפעילות, חשבתי שהנימוק שנתן התלמיד (בחרו אפשרות אחת בלבד): .1
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 ד (בחרו אפשרות אחת בלבד):לאחר הפעילות, אני חושב שהנימוק שנתן התלמי .2
 יזכה אותו בניקוד מלא   •
 יזכה אותו בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותו כלל בניקוד •
 
 :(בחרו אפשרות אחת בלבד) , כפי שרשמתי בתחילת הפעילותשלילאחר הפעילות, אני חושב/ת שהנימוק  .3
 בניקוד מלאיזכה אותי  •
 יזכה אותי בניקוד חלקי •
 לא יזכה אותי כלל בניקוד  •

 

 

 

 קיים מרכיבים של הנימוק
 במלואו

 קיים
חלקית או 
לא קיים 

 כלל

 השלמת החסר

    תוניםנ
 דעי רלוונטימידע 

    (תוך שימוש במושגים בפיזיקה) 

נוסחת קישור (בעזרת פיסקה המ
בין הנתונים לבין הידע המדעי כהלכה) 

 הרלוונטי
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 כניקהמ
מהו הכוח הקובע את  התאוצה של גוף במערכת גופים? (גוף תלוי וגוף על  -"למה כן למה לא" - מורהל

 מישור משופע )
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גוף? (גופים במערכת גוף של התאוצה  את הקובע הכוח מהו נושא
 ) משופע מישור על וגוף תלוי

תלמידים נוטים לקבוע שתאוצה של כל אחד מה גופים   הקושי
אים במערכת שבה אחד מהגופים תלוי, נקבעת על ידי  הנמצ

 משקל הגוף התלוי בלבד. 
 

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 עורי בית.ניתן לתת את החלק האישי כשי

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

לבין  Aנתונה מערכת גופים כמוראה בתרשים. החיכוך בין הגוף 

במעלה המישור  תאוצה Aהמישור המשופע, זניח. נתון שלגוף 

 המשופע. 

 : )בחרו תשובה אחת בלבד( Aגוף ה שקובע  את תאוצתכוח גודלו של  ה

 .gBm -שווה ל  .א

 .gBm -גדול מ .ב

 .gBm -קטן  מ .ג

 ______________________: אפשרות אחרת . מהי .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -הסבר. אם  סימנתם "לא"  רשמו -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 

 התשובה

האם 
התשובה 

 נכונה?
 הסבירו את קביעתכם

  לא כן

  gBm -שווה ל  .א

 

   

 

    gBm -גדול מ  .ב

 

    gBm -קטן מ .ג

 

 

    אפשרות אחרת .ד

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אישיתאחרי ההתמודדות ה

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 , בהנחיית המורה, על התשובות.כיתתי דיוןבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: אישי משובהדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה  לאחר

 

 ני יודע/ת ש...עכשיו א לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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מהו הכוח הקובע את  התאוצה של גוף במערכת גופים? (גוף תלוי וגוף על מישור  -"למה כן למה לא"
 משופע )

 

 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

לבין  Aן הגוף נתונה מערכת גופים כמוראה בתרשים. החיכוך בי

במעלה המישור  תאוצה Aהמישור המשופע, זניח. נתון שלגוף 

 המשופע. 

 : )בחרו תשובה אחת בלבד( Aגוף ה שקובע  את תאוצתכוח גודלו של  ה

 .gBm -שווה ל  .א

 .gBm -גדול מ .ב

 .gBm -קטן  מ .ג

 ______________________: אפשרות אחרת . מהי .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןתבקשים תחילה להתייחס  אתם מ

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 נכונה?
 כםהסבירו את קביעת

  לא כן

  gBm -שווה ל  .א

 

   

 

    gBm -גדול מ  .ב

 

    gBm -קטן מ .ג

 

 

    אפשרות אחרת .ד

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 ובות., בהנחיית המורה, על התשכיתתי דיוןבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: אישי משובהדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה  לאחר

 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
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 במערכת גופים כוח מתיחות  -"למה כן למה לא" - מורהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 במערכת גופים מתיחותכוח  נושא
 

עליו תלוי גוף שווה שחוט בתלמידים חושבים שמתיחות   הקושי
 תמיד למשקל הגוף התלוי.

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 ה כית סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 עבודה אישית
 נתונה השאלה הבאה:

 .Bm -ו Amשבתרשים מחוברים ביניהם באמצעות חוט העובר מעל גלגלת. מסות הגופים  הן  B -ו A שני הגופים 

 

  ל כוחות החיכוך. את כאת מסת החוט והזניחו 

 המתיחות בחוט (בחרו תשובה אחת בלבד):

 gBm  -שווה ל .א

 gBm -קטנה מ .ב

 gBm -גדולה מ .ג

 ______________________________מהי? אפשרות אחרת.  .ד

 

 

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -הסבר. אם  סימנתם "לא" רשמו  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 gBm -שווה ל  .א

 

   

 

 

    gBm -קטנה מ  .ב

 

 

 -גדולה מ  .ג

gBm 
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 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

אפשרות   .ד

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, דות האישיתאחרי ההתמוד

 את תשובותיכם בהתאם.

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 יודע/ת ש...עכשיו אני  לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
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  במערכת גופיםכוח מתיחות  -"למה כן למה לא" 
 

 עבודה אישית 

 .Bm -ו Amשבתרשים מחוברים ביניהם באמצעות חוט העובר מעל גלגלת. מסות הגופים  הן  B -ו A שני הגופים 

 

 את כל כוחות החיכוך. החוט ואת מסת הזניחו 

 המתיחות בחוט (בחרו תשובה אחת בלבד):

 gBm  -שווה ל .א

 gBm -קטנה מ .ב

 gBm -גדולה מ .ג

 ___________________________________מהי? אפשרות אחרת.  .ד

 

 מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 

 היעזרו בטבלה הבאה:

 

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 gBm -שווה ל .א

 

   

 

 

    gBm -קטנה מ  .ב
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 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 -גדולה מ  .ג

gBm 

   

 

 

אפשרות   .ד

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... ..לפני הפעילות חשבתי ש.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
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 של כוח היא תמיד המכפלה בין גודל הכוח לבין העתק הגוף?עבודה האם  - "למה כן למה לא" - למורה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

של כוח היא תמיד המכפלה בין גודל הכוח  עבודההאם  נושא
 ף?לבין העתק הגו

 
של כוח קבוע על גוף היא העבודה תלמידים חושבים ש  הקושי

, ולא ההעתק של הגוףהכוח לבין גודל מכפלה בין ה
 ההעתקלבין מכפלה בין רכיב הכוח בכיוון ההעתק ה

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות שובותהת שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 



 

110 
 

 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

ארים שלושה מבין  הכוחות האלה. גוף נע ימינה מרחק מסוים. במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים מתו

 שלושת הכוחות שווים בגודלם.   

 

 
 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F מסמנים את עבודתם של הכוחות

 
 ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד):

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2   ,0=3W 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 ____________________________________________________ פשרות אחרת. מהי?א .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  אישי לכל אחת באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 ובההתש

האם 
התשובה 

 נכונה?
 הסבירו את קביעתכם

  לא כן

 W2=W1W=3 .א

  

 

   

 

 

𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2 ,=03W    

 

 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2 ,=03W    

 

 

    אפשרות אחרת .ד
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ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 .את תשובותיכם בהתאם

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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 של כוח היא תמיד המכפלה בין גודל הכוח לבין העתק הגוף?עבודה האם  - "למה כן למה לא"
 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה הבאה:

גוף נע ימינה מרחק מסוים. במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים מתוארים שלושה מבין  הכוחות האלה. 

 שלושת הכוחות שווים בגודלם.   

 

 
 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F את עבודתם של הכוחותמסמנים 

 ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד):

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2   ,0=3W 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 ____________________________________________________ פשרות אחרת. מהי?א .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  כל אחתאישי ל באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 נכונה?
 הסבירו את קביעתכם

  לא כן

 W2=W1W=3 .א

  

 

   

 

 
𝑊𝑊1 .ב = 𝑊𝑊2 ,=03W    

 

 
𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2 ,=03W    

 

 
    אפשרות אחרת .ד
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ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישיבכיתה, רשמו בטבלה הבאה לאחר הדיון 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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 )מטוטלתהתלוי עליו? (שווה תמיד למשקל הגוף מתיחות הכוח האם  – "למה כן למה לא" - מורהל
 

 

 

 

 

 

 

  

שווה תמיד למשקל הגוף התלוי עליו?  כוח המתיחותהאם  נושא
 (מטוטלת)

 
, בנקודה הנמוכה  תלמידים חושבים שבתנועת מטוטלת  הקושי

ביותר של התנועה, המתיחות בחוט המטוטלת שווה 
 למשקל המשקולת הקשורה לחוט.

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון תפעילו של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

היא הנקודה הנמוכה ביותר במסלול תנועת הילד. התייחסו    Y(ראו תרשים).    Z -ו  Xנדה, בין הנקודותילד מתנדנד על נד
 ובחרו תשובה אחת בלבד: Yלמתיחות בחבל הנדנדה כאשר הילד חולף בנקודה 

 

  .mg,  שווה לגודל המשקל, Tגודל המתיחות,  .א

 .mg,  גדול מגודל המשקל, Tגודל המתיחות,  .ב

 .mg,  קטן מגודל המשקל, T גודל המתיחות, .ג

 _________________________________ מהי? אפשרות אחרת.  .ד

 

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 ובה לא יכולה להיות נכונה. הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התש  -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

גודל  .א
המתיחות, 

T שווה  ,
לגודל 

המשקל, 
mg  . 

   

 

 

גודל  .ב
המתיחות, 

T גדול  ,
מגודל 

המשקל, 
mg. 

   

 

 

גודל  .ג
המתיחות, 

T קטן  ,
מגודל 

   

 

 



 

116 
 

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

המשקל, 
mg. 

אפשרות  .ד

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... ש... לפני הפעילות חשבתי

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 
 
 

  



 

117 
 

 כוח מתיחות במטוטלת - "למה כן למה לא"
 

 עבודה אישית

 נתונה השאלה הבאה:

היא הנקודה הנמוכה ביותר במסלול תנועת הילד. התייחסו    Y(ראו תרשים).    Z -ו  Xילד מתנדנד על נדנדה, בין הנקודות

 ובחרו תשובה אחת בלבד: Yלמתיחות בחבל הנדנדה כאשר הילד חולף בנקודה 

 

  .mg,  שווה לגודל המשקל, Tגודל המתיחות,  .א

  .mg,  גדול מגודל המשקל, Tגודל המתיחות,  .ב

 .mg,  קטן מגודל המשקל, Tגודל המתיחות,  .ג

 __________________________ י? מהאפשרות אחרת.  .ד

 

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 שובההת

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

גודל  .א
המתיחות, 

T שווה  ,
לגודל 

המשקל, 
mg . 

   

 

 

גודל  .ב
המתיחות, 

T גדול  ,
מגודל 
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 שובההת

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

המשקל, 
mg. 

גודל  .ג
המתיחות, 

T קטן  ,
מגודל 

המשקל, 
mg. 

   

 

 

אפשרות  .ד

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב ושבים בקרבתכם.הי דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם: אם יש מושגים

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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  ייצוגים וקטוריים של עיקרון שימור התנע - "למה כן למה לא"- מורהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תנעייצוגים וקטוריים של עיקרון שימור ה נושא
 

ממדיים -תלמידים מתקשים להבין ייצוגים וקטוריים דו  הקושי
  תנעהמור קרון שיישל ע

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 כשעור משך הפעילות 
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 עבודה אישית 

 בתרשים שלפניכם מוצגים כדור נייח א וכדור ב הנע לקראתו ומתנגש בו. החץ מיצג את התנע של כדור ב לפני ההתנגשות. 

 

 

 מלווה בחץ המייצג וקטור תנע כך שגודלו של החץ פרופורציוני לגודל התנע. 4 -1כל כדור בתרשימים 

 את התרשים המתאר נכון את התנע של כל כדור לאחר ההתנגשות . בחרו מבין ארבעת  התרשימים שלפניכם 
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 1תרשים  .א

 2תרשים  .ב

 3תרשים  .ג

 4תרשים  .ד

 _____________________________ מהי? .אפשרות אחרת .ה

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -. אם  סימנתם "לא" רשמו הסבר -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

    1תרשים   .א

 

 2תרשים  1תרשים 

 4תרשים  3תרשים 
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 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

  

    2תרשים   .ב

 

 

    3תרשים  .ג

 

 

    4תרשים  .ד

 

 

אפשרות  .ה

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, ישיתאחרי ההתמודדות הא

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 ת ש.../עכשיו אני יודע לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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 ייצוגים וקטוריים של עיקרון שימור התנע - "למה כן למה לא"
 

 עבודה אישית 

 ע של כדור ב לפני ההתנגשות. בתרשים שלפניכם מוצגים כדור נייח א וכדור ב הנע לקראתו ומתנגש בו. החץ מיצג את התנ

 

 מלווה בחץ המייצג וקטור תנע כך שגודלו של החץ פרופורציוני לגודל התנע. 4 -1כל כדור בתרשימים 

 בחרו מבין ארבעת  התרשימים שלפניכם את התרשים המתאר נכון את התנע של כל כדור לאחר ההתנגשות. 
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 1תרשים  .א

 2תרשים  .ב

 3תרשים  .ג

 4תרשים  .ד

 _____________________________ מהי? .אפשרות אחרת .ה

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 :היעזרו בטבלה הבאה

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 1תרשים  .א

 

   

 

 2תרשים  1תרשים 

 4תרשים  3תרשים 
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 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 

    2תרשים   .ב

 

 

    3תרשים  .ג

 

 

    4תרשים  .ד

 

 

אפשרות  .ה

 אחרת

   

 

 

 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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האם על גוף שנמצא במנוחה פועל בהכרח כוח חיכוך  -כוח חיכוך סטטי - "למה כן למה לא" - מורהל
 סטטי?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

האם על גוף שנמצא במנוחה פועל בהכרח   – כוח חיכוך סטטי נושא
 כוח חיכוך סטטי?

תלמידים חושבים שעל גוף הנמצא במנוחה על משטח לא חלק   הקושי
ומר שכוח זה תמיד פועל על פועל תמיד כוח חיכוך סטטי (כל

 הגוף גם אין כוח המנסה להניע את הגוף).
 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות

 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג
 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה

 פיזיקאלי
 כיתה  סביבת הפעילות 

 .ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית
 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 עבודה אישית
 נתונה השאלה הבאה:

שלפניכם מתוארת התיבה, הנמצאת במנוחה, כאשר במקרים  בתרשימיםתיבה מונחת על משטח אופקי שאיננו חלק. 

 , מופעל עליה. F) כוח חיצוני, 3( -) ו2(

 
 (בחרו תשובה אחת בלבד): במקרים הבאיםסטטי כוח חיכוך  פועל על התיבה

 )3), (2), (1( .א

 ) בלבד3( -) ו2( .ב

 ) בלבד2( -) ו1( .ג

 ) בלבד2( .ד

 ) בלבד3( .ה

 ____________________________מהי: __________________ .אפשרות אחרת .ו

ונה. אם סימנתם מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכ לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 )3), (2), (1( .א

 

   

 

 
) 3( -) ו2( .ב

 בלבד

   

 

 
) 2( -ו) 1( .ג

 בלבד
 

   

 

 
    ) בלבד2( .ד

 

 
    ) בלבד3( .ה



 

130 
 

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

אפשרות  .ו

 אחרת

   

 

 
   

ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: שוב אישימלאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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 טי?האם על גוף שנמצא במנוחה פועל בהכרח כוח חיכוך סט -כוח חיכוך סטטי - "למה כן למה לא"
 

 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

שלפניכם מתוארת התיבה, הנמצאת במנוחה, כאשר במקרים  בתרשימיםתיבה מונחת על משטח אופקי שאיננו חלק. 

 , מופעל עליה. F) כוח חיצוני, 3( -) ו2(

 
 (בחרו תשובה אחת בלבד): במקרים הבאיםכוח חיכוך סטטי  פועל על התיבה

 )3), (2), (1( .א

 ) בלבד3( -) ו2( .ב

 ) בלבד2( -) ו1( .ג

 ) בלבד2( .ד

 ) בלבד3( .ה

 ____________________________מהי: ________________________ .אפשרות אחרת .ו

 

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 סבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה. ה  -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"
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 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

    )3), (2), (1( .א

) 3( -) ו2( .ב

 בלבד

   

 

 
) 2( -ו) 1( .ג

 בלבד
 

   

 

 
    ) בלבד2( .ד

 

 
    ) בלבד3( .ה

אפשרות  .ו

 אחרת

   

 

 
 

ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, מודדות האישיתאחרי ההת

 את תשובותיכם בהתאם.

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 
 י יודע/ת ש...עכשיו אנ לפני הפעילות חשבתי ש...

  

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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 חשמל
 כא"מ ומתח הדקים - "למה כן למה לא" - מורהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 כא"מ ומתח הדקים נושא
תלמידים חושבים שבמעגל פתוח, מתח ההדקים הוא   הקושי

ם גם למקרים שבהם אינו אפס(תלמידים מכלילים את חוק או
  ).תקף

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  הפעילות משך 
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 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

 בטור. המפסק פתוח (ראו תרשים).   המחוברים  , סוללה ומפסק R נגדמעגל חשמלי מורכב מ

 

 בחרו תשובה אחת בלבד:                                                            

 מתח ההדקים של הסוללה שווה  לאפס .א

 מתח ההדקים של הסוללה שווה לכא"מ של  הסוללה .ב

 מתח ההדקים של הסוללה קטן מהכא"מ של הסוללה אך גדול מאפס .ג

 אפשרות אחרת. מהי? ___________________________________________________________ .ד

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 נכונה?
 הסבירו את קביעתכם

  לא כן

מתח ההדקים  .א
של הסוללה שווה  

 לאפס
 

   

 

 
מתח ההדקים  .ב

של הסוללה שווה 
לכא"מ של  

 הסוללה

   

 

 

מתח ההדקים  .ג
של הסוללה קטן 

מהכא"מ של 
הסוללה אך גדול 

 מאפס

   

אפשרות  .ד
 אחרת
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ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 בהתאם.את תשובותיכם 

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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  כא"מ ומתח הדקים - "למה כן למה לא"
 

 עבודה אישית 
 הבאה:נתונה השאלה 

 בטור. המפסק פתוח (ראו תרשים).   המחוברים  , סוללה ומפסק R נגדמעגל חשמלי מורכב מ

  

 בחרו תשובה אחת בלבד:                                                            

 מתח ההדקים של הסוללה שווה  לאפס .א

 מתח ההדקים של הסוללה שווה לכא"מ של  הסוללה .ב

 של הסוללה קטן מהכא"מ של הסוללה אך גדול מאפסמתח ההדקים  .ג

 אפשרות אחרת. מהי? ___________________________________________________________ .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   - רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא" -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 נכונה?
 הסבירו את קביעתכם

  לא כן

מתח ההדקים  .א
של הסוללה שווה  

 לאפס
 

   

 

 
מתח ההדקים  .ב

של הסוללה שווה 
לכא"מ של  

 הסוללה

   

 

 

מתח ההדקים  .ג
של הסוללה קטן 

כא"מ של מה
הסוללה אך גדול 

 מאפס

   

אפשרות  .ד
 אחרת
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ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישיהבאה  לאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה

 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 טעינה של קבל - "למה כן למה לא" - מורהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 טעינה של קבל  נושא
תלמידים מתקשים בהבנת תהליכים של טעינת קבל, בפרט   הקושי

נה קבוע, או הולך וגדל עם תלמידים חושבים שהזרם במעגל טעי
 הזמן.

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  ך הפעילות מש
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 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה: 

 .ומפסק  R נגד , C, קבל לא טעוןƐבתרשים מתואר מעגל הכולל מקור מתח 

 החל מרגע סגירת המפסק ועד לטעינה מלאה של הקבל, הזרם במעגל (בחרו תשובה אחת בלבד):

 

 הולך וקטן עם הזמן .א

 קבוע  .ב

 הולך וגדל עם הזמן .ג
 מהי? ______________________________________________ רות אחרת.אפש .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 נכונה.  הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות  -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

הולך וקטן  .א
 עם הזמן

 

   

 

 
    קבוע .ב

 

 
הולך וגדל  .ג

 עם הזמן
   

אפשרות  .ד
 אחרת

   

 

 
 

   
דכנו וע  ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.
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 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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  טעינה של קבל - "למה כן למה לא"
 

 תעבודה אישי
 נתונה השאלה הבאה: 

 .ומפסק  R נגד , C, קבל לא טעוןƐבתרשים מתואר מעגל הכולל מקור מתח 

 החל מרגע סגירת המפסק ועד לטעינה מלאה של הקבל, הזרם במעגל (בחרו תשובה אחת בלבד):

 

 הולך וקטן עם הזמן                     .א

 קבוע  .ב

 הולך וגדל עם הזמן .ג
 ______________________________________מהי? ________ אפשרות אחרת. .ד
 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 באה:היעזרו בטבלה ה

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

הולך וקטן  .א
 עם הזמן

 

   

 

 
    קבוע .ב

 

 
הולך וגדל  .ג

 עם הזמן
   

אפשרות  .ד
 אחרת
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ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 .את תשובותיכם בהתאם

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  



 

143 
 

 חלקיק טעון בשדה מגנטי וחשמלי  - "למה כן למה לא" - מורהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 יק טעון בשדה מגנטי וחשמליחלק נושא
חושבים שבשדה חשמלי ומגנטי המאונכים זה לזה, תלמידים   הקושי

 חלקיק טעון נע תמיד בקו ישר.

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  הפעילות  סביבת
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 עבודה אישית 
 נתונה השאלה הבאה:

בעת כניסתו  במטען חיובי. שבו שוררים שדה מגנטי אחיד ושדה חשמלי אחיד המאונכים זה לזה, נכנס חלקיק טעון לאזור

 .ר, מהירותו של החלקיק מאונכת הן לשדה החשמלי והן לשדה המגנטילאזו

   )?בחרו תשובה אחת בלבד( החלקיק ינוע בקו ישר במהירות קבועהבהזנחת כוח הכובד  האם

 כן, תמיד .א

 אף פעם לא  .ב

 מהי? ______________________________________________אפשרות  אחרת .  .ג

 
מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי אופןבאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 כן, תמיד .א

 

   

 

 
    אף פעם לא .ב

 

 
אפשרות  .ג

 אחרת
 

   

 

 
 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: שוב אישימלאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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 חלקיק טעון בשדה מגנטי וחשמלי  - "למה כן למה לא"
 עבודה אישית 

 נתונה השאלה הבאה:

בעת כניסתו  במטען חיובי. שמלי אחיד המאונכים זה לזה, נכנס חלקיק טעוןשבו שוררים שדה מגנטי אחיד ושדה ח לאזור

 .לאזור, מהירותו של החלקיק מאונכת הן לשדה החשמלי והן לשדה המגנטי

   )?בחרו תשובה אחת בלבד( החלקיק ינוע בקו ישר במהירות קבועהבהזנחת כוח הכובד  האם

 כן, תמיד .א

 אף פעם לא  .ב

 _________________________________________מהי? _____אפשרות  אחרת .  .ג

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןתם מתבקשים תחילה להתייחס  א

 הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה.   -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 הבאה: היעזרו בטבלה

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

 כן, תמיד .א
 

   

 

 
    אף פעם לא .ב

 

 
אפשרות  .ג

 אחרת
 

   

 

 
 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,תתידיון כיבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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 היכן ממוקמת הדמות? – וריתדמות מדומה במראה מיש –"למה כן למה לא"  -למורה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הדמות? ממוקמתהיכן  –דמות מדומה במראה מישורית  נושא
הנוצרת על ידי מראה מישורית דמות שהתלמידים חושבים   הקושי

  נמצאת על פני המראה.

 "למה כן למה לא"  סוג הפעילות
 בחירת את לבסס התלמידים את מכוון פעילות של זה סוג

 ידע על האחרות התשובות שלילת את וגם הנכונה התשובה
 פיזיקאלי

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 פעילותהדפי  עזרים נחוצים 
 דקות 30כ  משך הפעילות 
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 נתונה השאלה הבאה:

מראה? מניחים עצם מול מראה מישורית כמוראה בתרשים. היכן ממוקמת דמות העצם הנוצרת על ידי ה

 
 בחרו תשובה אחת בלבד.

 מאחורי המראה .א

 על פני המראה .ב

 לפני המראה .ג

 ________________________________ מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 סבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא יכולה להיות נכונה. ה  -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

מאחורי  .א

 המראה
 

   

 

 
על פני  .ב

 המראה

   

 

 
לפני  .ג

 המראה

   

אפשרות  .ד

 אחרת
 

   

 

 
 

   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.
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 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 הם:מ ים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו אם יש מושג

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 היכן ממוקמת הדמות? – דמות מדומה במראה מישורית –"למה כן למה לא" 
 

 
 נתונה השאלה הבאה:

 

מניחים עצם מול מראה מישורית כמוראה בתרשים. היכן ממוקמת דמות העצם הנוצרת על ידי 

 המראה? 

 בחרו תשובה אחת בלבד.

 מאחורי המראה .א

 ל פני המראהע .ב

 לפני המראה .ג

 ________________________________ מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 

מהתשובות ולקבוע האם היא נכונה או אינה נכונה. אם סימנתם  לכל אחת אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  

 יכולה להיות נכונה.  הסבירו באמצעות מושגים בפיזיקה מדוע התשובה לא  -רשמו הסבר. אם  סימנתם "לא"  -"כן"

 היעזרו בטבלה הבאה:

 התשובה

האם 
התשובה 

 הסבירו את קביעתכם נכונה?

 לא כן

מאחורי  .א

 המראה
 

   

 

 
על פני  .ב

 המראה

   

 

 
לפני  .ג

 המראה

   

אפשרות  .ד

 אחרת
 

   

 

 
 

   
ועדכנו   ,תיהםכם עם תשובויתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 בעקבות הפעילות: משוב אישילאחר הדיון בכיתה, רשמו בטבלה הבאה 

 

 עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 
 
 
 
 

 

 

 הם:מ  אם יש מושגים וחוקים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 תנועה בתאוצה קבועה -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" - למורה
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תנועה בתאוצה קבועה נושא
מתקשים לקשר בין ייצוגים גרפיים של מהירות  תלמידים  הקושי

 לבין ייצוגים גרפיים של מקום בתנועה שוות תאוצה
 פעילות"קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" היא   הפעילות מטרת

ר בין ייצוגים גרפיים שונים של ולתלמידים לקש תסייעהמ
 .אותה התופעה

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 דפי פעילות עזרים נחוצים 
 שיעור אחד משך הפעילות 

רצוי להדפיס את הגרפים הדפסה חד צדדית כדי להקל על  הערות
 הגרפיםהתלמידים את האיתור של זוגות 
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  עבודה אישית:
זמן, כך ששני הגרפים -זמן גרף מקום-זמן. התאימו לכל גרף מהירות-גרפים של מקום 6זמן ו -גרפים של מהירות 6נתונים 

נמקו מדוע הם מתארים אותה התנועה, ציינו מהי התאוצה וכתבו גם את  -יתארו אותה התנועה. בהתייחס לכל זוג גרפים 
 ם הגוף כתלות בזמן. היעזרו בטבלה המצורפת.המשוואה של מקו

גרף 
מהירות 
 כתלות

 זמןב

גרף 
מקום 
 כתלות

 זמןב

,  תוך הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
 שימוש במושגים ועקרונות בפיזיקה

  התאוצה
  2m/s-ב

 

משוואת מקום הגוף 
 כתלות בזמן

1 
 
 

  
  

2 

 
  

  

3 

 
  

  

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

                                   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 ה לכם,  כתבו מהם:אם יש מושגים בפיזיקה שהפעילות חידד .1
___________________________________________________________________________ 

 שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:בתנועה שוות תאוצה  מהירות לבין מקום הגוף אם יש קשרים בין  .2

________________________________________________________________________________ 
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  כתלות בזמן המהירות) : 6( –) 1גרפים (

 המהירות כתלות בזמן - 2גרף  המהירות כתלות בזמן -1גרף 

 
  

 המהירות כתלות בזמן - 4גרף  המהירות כתלות בזמן - 3גרף 
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  כתלות בזמןהמקום ) : ו( –גרפים (א) 

 המקום כתלות בזמן -גרף ב' המקום כתלות בזמן -גרף א'
                                        

 

                                         

 
 

 

 

 

 

  

 המהירות כתלות בזמן - 6גרף  המהירות כתלות בזמן - 5גרף 
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 המקום כתלות בזמן -גרף ד' המקום כתלות בזמן -גרף ג'
                                        

 

                                          

                      
 המקום כתלות בזמן -גרף ו' המקום כתלות בזמן -גרף ה'
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 אוצה קבועהתנועה בת -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים"
 

  עבודה אישית:
זמן, כך ששני הגרפים -זמן גרף מקום-זמן. התאימו לכל גרף מהירות-גרפים של מקום 6זמן ו -גרפים של מהירות 6נתונים 

נמקו מדוע הם מתארים אותה התנועה, ציינו מהי התאוצה וכתבו גם את  -יתארו אותה התנועה. בהתייחס לכל זוג גרפים 
 וף כתלות בזמן. היעזרו בטבלה המצורפת.המשוואה של מקום הג

גרף 
מהירות 
 כתלות

 זמןב

גרף 
מקום 
 כתלות

 זמןב

,  תוך הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
 שימוש במושגים ועקרונות בפיזיקה

  התאוצה
  2m/s-ב

 

משוואת מקום הגוף 
 כתלות בזמן

1 
 
 

  
  

2 

 
  

  

3 

 
  

  

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

                                   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 ם,  כתבו מהם:אם יש מושגים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכ .1
___________________________________________________________________________ 

 שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:בתנועה שוות תאוצה  מהירות לבין מקום הגוף אם יש קשרים בין  .2

________________________________________________________________________________ 
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  כתלות בזמן המהירות) : 6( –) 1גרפים (

 המהירות כתלות בזמן - 2גרף  המהירות כתלות בזמן -1גרף 

 
  

 המהירות כתלות בזמן - 4גרף  המהירות כתלות בזמן - 3גרף 
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 המהירות כתלות בזמן - 6גרף  המהירות כתלות בזמן - 5גרף 

 
 

 

  כתלות בזמן המקום) : ו( –גרפים (א) 

 המקום כתלות בזמן -גרף ב' המקום כתלות בזמן -גרף א'
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 המקום כתלות בזמן -גרף ד' המקום כתלות בזמן -גרף ג'
                                        

 

                                          

                      
 המקום כתלות בזמן -גרף ו' המקום כתלות בזמן -גרף ה'

                                            "
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 פשוטהעה הרמונית תנו -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" -למורה 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תנועה הרמונית פשוטה נושא
מתקשים לקשר בין ייצוגים גרפיים של מהירות  תלמידים  הקושי

 לבין ייצוגים גרפיים של מיקום בתנועה הרמונית פשוטה
 פעילות"קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" היא   סוג הפעילות

של  ר בין ייצוגים גרפיים שוניםולתלמידים לקש תסייעהמ
 .אותה התופעה

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 נייר ועפרון עצם למידה 
 דפי פעילות עזרים נחוצים 
 שיעור אחד משך הפעילות 

רצוי להדפיס את הגרפים הדפסה חד צדדית כדי להקל על  הערות
 התלמידים את האיתור של זוגות הגרפים



 

163 
 

 ישית: עבודה א
זמן, כך ששני הגרפים -זמן גרף מהירות-זמן. התאימו לכל גרף מקום-גרפים של מהירות 6זמן ו -גרפים של מקום 6נתונים 

נמקו מדוע הם מתארים אותה התנועה, ציינו מהו זמן המחזור וכתבו גם  -יתארו אותה התנועה. בהתייחס לכל זוג גרפים 
 היעזרו בטבלה המצורפת.את המשוואה של מקום הגוף כתלות בזמן. 

גרף 
 מקום
 כתלות

 זמןב

גרף 
 מהירות
 כתלות

 זמןב

,  הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
תוך שימוש במושגים ועקרונות 

 בפיזיקה

זמן 
 המחזור

  בשניות 
 

מקום הגוף  נוסחת 
 כתלות בזמן

נוסחת 
המהירות 

הגוף 
כתלות 
 בזמן 

1 
 
 

  
   

2 

 
  

   

3 

 
  

   

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

                                   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם,  כתבו מהם: אם יש מושגים .1
___________________________________________________________________________ 

 שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם:בתנועה שוות תאוצה  מהירות לבין מקום הגוף אם יש קשרים בין  .2

________________________________________________________________________________ 
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  כתלות בזמן המקום) : 6( –) 1גרפים (

 המקום כתלות בזמן - 2גרף  המקום כתלות בזמן -1גרף 

 
 

 

 המקום כתלות בזמן - 4גרף  המקום כתלות בזמן - 3גרף 

  
 

 

 

  

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80

t[s]

x[cm]

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80

t[s]

x[cm]

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80

t[s]

x[cm]

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80

t[s]

x[cm]



 

165 
 

 המקום כתלות בזמן - 6גרף  המקום כתלות בזמן - 5גרף 
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  כתלות בזמןהמהירות : ) ו( –גרפים (א) 

 

 

 המהירות כתלות בזמן -גרף ב' המהירות כתלות בזמן -גרף א'
                                             

               
 

                        

                                            

                      

 המהירות כתלות בזמן -גרף ד' מןהמהירות כתלות בז -גרף ג'
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 המהירות כתלות בזמן -גרף ו' המהירות כתלות בזמן -גרף ה'
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 פשוטהתנועה הרמונית  -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים"
 

 עבודה אישית: 
זמן, כך ששני הגרפים -זמן גרף מהירות-זמן. התאימו לכל גרף מקום-גרפים של מהירות 6זמן ו -גרפים של מקום 6נתונים 

מדוע הם מתארים אותה התנועה, ציינו מהו זמן המחזור וכתבו גם  נמקו -יתארו אותה התנועה. בהתייחס לכל זוג גרפים 
 את המשוואה של מקום הגוף כתלות בזמן. היעזרו בטבלה המצורפת.

גרף 
 מקום
 כתלות

 זמןב

גרף 
 מהירות
 כתלות

 זמןב

,  הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
תוך שימוש במושגים ועקרונות 

 בפיזיקה

זמן 
 המחזור

  בשניות 
 

וף מקום הג נוסחת 
 כתלות בזמן

נוסחת 
המהירות 

הגוף 
כתלות 
 בזמן 

1 
 
 

  
   

2 

 
  

   

3 

 
  

   

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

                                   
ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.
 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 אם יש מושגים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם,  כתבו מהם: .1
_______________________________________________________________________ 

 שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם: שוטהמהירות לבין מקום בתנועה הרמונית פאם יש קשרים בין  .2
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_______________________________________________________________________ 

 
 

  כתלות בזמן המקום) : 6( –) 1גרפים (

 המקום כתלות בזמן - 2גרף  המקום כתלות בזמן -1גרף 

 
 

 

 המקום כתלות בזמן - 4גרף  המקום כתלות בזמן - 3גרף 
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 המקום כתלות בזמן - 6גרף  המקום כתלות בזמן - 5גרף 
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  כתלות בזמןהמהירות ) : ו( –גרפים (א) 

 המהירות כתלות בזמן -גרף ב' המהירות כתלות בזמן -גרף א'
                                             

               
 

                        

                                            

                      

 המהירות כתלות בזמן -גרף ד' המהירות כתלות בזמן -גרף ג'
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 כתלות בזמן המהירות -גרף ו' המהירות כתלות בזמן -גרף ה'
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    טעינה ופריקה של קבל -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" -למורה 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 טעינה ופריקה של קבל נושא
מתקשים להבין ייצוגים גרפיים של תהליכי  תלמידים  הקושי

 טעינה ופריקה
 פעילות"קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" היא   הפעילות מטרת

ר בין ייצוגים גרפיים שונים של ולתלמידים לקש תסייעהמ
 .אותה התופעה

 כיתה  סביבת הפעילות 
 ניתן לתת את החלק האישי כשיעורי בית.

 דפי פעילות עזרים נחוצים 
 שיעור אחד משך הפעילות 

להדפיס את הגרפים הדפסה חד צדדית כדי להקל על רצוי  הערות
 .התלמידים את האיתור של זוגות הגרפים
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  עבודה אישית:
ו'). חלק -גרפים של המתח על הקבל כתלות בזמן (גרפים א' 6) ו 1-6גרפים של המתח על נגד כתלות בזמן (גרפים  6נתונים 

 כל גרף של  "המתח עלמצאו עבור של פריקת קבל.  ימים לתהליךמתאשל טעינת קבל וחלק מתאימים לתהליך מהגרפים 

 - אותו התהליך.  בהתייחס לכל זוג גרפיםל שמתאים זמן" כתלות ב גרף של  "המתח על הקבלאת ה זמן",כתלות ב הנגד

ינה או ציינו אם זהו תהליך של טעוהסבירו, תוך שימוש במושגים ועקרונות בפיזיקה,  מדוע הם מתארים אותו תהליך, 

, בה הערכים המספריים הנכונים של המתח המירבי ושל כתבו גם את המשוואה של המתח על הקבל כתלות בזמן. פריקה

 . קבוע הזמן

 בטבלה המצורפת.  והיעזר

המתח גרף 
 על הנגד

 תלותכ
 זמןב

המתח גרף 
על הקבל 

 כתלות
 זמןב

,  תוך הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
  יקה שימוש במושגים ועקרונות בפיז

האם זהו תהליך 
טעינה או תהליך 
של פריקה של 

 קבל?
 

המתח על משוואת 
 הקבל כתלות בזמן

1 
 
 

  
  

2 

 
  

  

3 

 
  

  

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

 
                                             
ועדכנו   ,ם עם תשובותיהםכיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 אם יש מושגים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם,  כתבו מהם: .1

_____________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________ 

 אם יש קשרים בין מתחים בתהליכי טעינה או פריקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם: .2

_____________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________ 
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 (בשניות) כתלות בזמן(בוולט)  המתח על הנגד) : 6( –) 1גרפים (

 המתח על הנגד כתלות בזמן - 2גרף  המתח על הנגד כתלות בזמן -1גרף 

 
  

 זמןהמתח על הנגד כתלות ב - 4גרף  המתח על הנגד כתלות בזמן - 3גרף 
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 המתח על הנגד כתלות בזמן - 6גרף  המתח על הנגד כתלות בזמן - 5גרף 

  
 

 (בשניות) כתלות בזמן(בוולט)  המתח על הקבל) : ו( –גרפים (א) 

 המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ב' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף א'
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 המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ד' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ג'
                                        

 

                                            

 
 כתלות בזמןהמתח על הקבל  -גרף ו' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ה'
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 טעינה ופריקה של קבל -" קישור בין ייצוגים גרפיים שונים"
 

  עבודה אישית:
ו'). חלק -הקבל כתלות בזמן (גרפים א'גרפים של המתח על  6) ו 1-6גרפים של המתח על נגד כתלות בזמן (גרפים  6נתונים 

 כל גרף של  "המתח עלמצאו עבור של פריקת קבל.  מתאימים לתהליךשל טעינת קבל וחלק מתאימים לתהליך מהגרפים 

 - אותו התהליך.  בהתייחס לכל זוג גרפיםל שמתאים זמן" כתלות ב גרף של  "המתח על הקבלאת ה זמן",כתלות ב הנגד

ציינו אם זהו תהליך של טעינה או ובמושגים ועקרונות בפיזיקה,  מדוע הם מתארים אותו תהליך, הסבירו, תוך שימוש 

, בה הערכים המספריים הנכונים של המתח המירבי ושל כתבו גם את המשוואה של המתח על הקבל כתלות בזמן. פריקה

 . קבוע הזמן

 בטבלה המצורפת.  והיעזר

המתח גרף 
 על הנגד

 תלותכ
 זמןב

ח המתגרף 
על הקבל 

 כתלות
 זמןב

,  תוך הגרפים להתאמה ביןהנימוק 
  שימוש במושגים ועקרונות בפיזיקה 

האם זהו תהליך 
טעינה או תהליך 
של פריקה של 

 קבל?
 

המתח על משוואת 
 הקבל כתלות בזמן

1 
 
 

  
  

2 

 
  

  

3 

 
  

  

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

 
                                             

ועדכנו   ,כם עם תשובותיהםיתוהשוו את תשוב היושבים בקרבתכם. דונו עם חברים בכיתה, אחרי ההתמודדות האישית

 את תשובותיכם בהתאם.

 

 בהנחיית המורה, על התשובות. ,דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 משוב אישי (לאחר הדיון בכיתה)

 :אם יש מושגים בפיזיקה שהפעילות חידדה לכם,  כתבו מהם .1

_____________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________ 

 אם יש קשרים בין מתחים בתהליכי טעינה או פריקה שהפעילות חידדה לכם, כתבו מהם: .2

_____________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________ 
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 (בשניות) כתלות בזמן(בוולט)  המתח על הנגד) : 6( –) 1גרפים (

 כתלות בזמןהמתח על הנגד  - 2גרף  המתח על הנגד כתלות בזמן -1גרף 

 
  

 המתח על הנגד כתלות בזמן - 4גרף  המתח על הנגד כתלות בזמן - 3גרף 
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 (בשניות) כתלות בזמן(בוולט)  המתח על הקבל) : ו( –גרפים (א) 

 המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ב' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף א'
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 המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ד' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ג'
                                        

 

                                            

 
 המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ו' המתח על הקבל כתלות בזמן -גרף ה'
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 מקום כתלות בזמן בתנועה שוות תאוצה –"נוסחה ומשמעותה"  –למורה 

2
00 2

1 attvxx ++=
 

 
 

 

 

  

 נוסחת המקום של גוף כתלות  בזמן בתנועה שוות תאוצה  נושא

כל תלמידים מתקשים להבין את המשמעות הפיזיקאלית של   הקושי

2 אחד מהפרמטרים שבנוסחה
00 2

1 attvxx . כמו כן, את =++

המשמעות הפיזיקאלית של שלשת המרכיבים שלה. תלמידים גם 
אי התקפות של הנוסחה. למשל, הם מתקשים לקבוע מהם תנ

משתמשים בנוסחה זו גם עבור תנועות בהן התאוצה אינה 
 קבועה.

 נוסחה ומשמעותה  סוג הפעילות 
הפעילות מסייעת לתלמידים להבין את המשמעות הפיזיקלית של 

 כאשר שלב האבחון הוא שלב העבודה האישית   נוסחה בפיזיקה
 כיתה  סביבת הפעילות 

 דפי פעילות צים עזרים נחו

 שיעור אחד משך הפעילות 

 ניתן לתת כשיעורי בית את שלב העבודה האישית הערות

 ניתן להקרין את הטופס על הלוח על מנת לחסוך נייר



 

185 
 

 עבודה אישית 

 נתונה הנוסחה:

2
00 2

1 attvxx ++=
 

 צורך הוסיפו שורות לטבלה: רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש .1

 יחידות משמעותו הפיזיקלית המרכיב

t   

x   

x0   

v0   

a   

 

 הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה: .2

 

 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם: כאשר תאוצת הגוף קבועה (בגודלה ובכיוונה). .3

 

 

 ה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים):תארו את הקשר המבוטא בנוסח .4
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גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 (אם יש צורך הוסיפו שורות)
 

התוצאה המתקבלת באמצעות  הנוסחה במקרה זההמשמעות הפיזיקלית של 
 המקרה המיוחד הנוסחה עבור מקרה זה

 t0v+  0x x= a=0 ה קצובההגוף נע בתנוע

   

   

   

   

   

 

אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית  .6

 שלהם:

 המשמעות הפיזיקאלית שלו האיבר המורכב

  

  

 

 נסחו במילים שלכם: מה אומרת הנוסחה? 

 

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםתשובות השונות, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה וה

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
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 שים על הנוסחה? פרטו.האם למדתם דברים חד .1

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 מה  הפתיע אתכם ? .2
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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 מקום כתלות בזמן בתנועה שוות תאוצה –"נוסחה ומשמעותה" 
 

 עבודה אישית 

 נתונה הנוסחה:

 

 

 פיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה:רשמו את המשמעות ה .1

 יחידות משמעות פיזיקאלית  מרכיב 

   

   

   

   

   

 

 הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה: .2

 

 לה ובכיוונה).התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם: כאשר תאוצת הגוף קבועה (בגוד .3

 

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים): .4

 

  

2
00 2

1 attvxx ++=
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גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). (אם יש /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 צורך הוסיפו שורות)
 

התוצאה המתקבלת באמצעות  הנוסחה במקרה זההמשמעות הפיזיקלית של 
 המקרה המיוחד עבור מקרה זה הנוסחה

 t0v+  0x x= a=0 הגוף נע בתנועה קצובה

   

   

   

   

   

 

אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית  .6

 שלהם:

 המשמעות הפיזיקאלית שלו האיבר המורכב

  

  

 

 וסחה? נסחו במילים שלכם: מה אומרת הנ

 

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישיתתי, רשמו לאחר הדיון הכי
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 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו. .7

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 אתכם ?מה  הפתיע  .8
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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 ת.ה. פ. -המהירות כתלות במקום הגוף ב–נוסחה ומשמעותה  -למורה
 

𝒗𝒗 = ±𝝎𝝎√𝑨𝑨𝟐𝟐 − 𝒙𝒙𝟐𝟐  
 
 
 

 

  

 -המהירות כתלות במקום הגוף ב–נוסחה ומשמעותה  נושא
 ת.ה. פ.

תלמידים מתקשים להבין את המשמעות הפיזיקאלית של   הקושי

𝑣𝑣הפרמטרים בנוסחה  = ±𝜔𝜔√𝐴𝐴2 − 𝑥𝑥2 בפרט,  העובדה .
 שנקודת שיווי המשקל היא לא בהכרח המצב הרפוי של הקפיץ. 

 נוסחה ומשמעותה  לות סוג הפעי
הפעילות מסייעת לתלמידים להבין את המשמעות הפיזיקלית של 

 כאשר שלב האבחון הוא שלב העבודה האישית.   נוסחה בפיזיקה
 כיתה  סביבת הפעילות 

 דפי פעילות עזרים נחוצים 
 שיעור אחד משך הפעילות 

 ניתן להקרין את הטופס על הלוח על מנת לחסוך נייר הערות 
 ניתן לתת כשיעורי בית את שלב העבודה האישית
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 עבודה אישית 
 

 נתונה הנוסחה:
𝒗𝒗 = ±𝝎𝝎�𝑨𝑨𝟐𝟐 − 𝒙𝒙𝟐𝟐 

 

 רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה: .1

 יחידות משמעות פיזיקאלית המרכיב

   

   

   

   

 

 אגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה:הראו שהיחידות ב .2
 

 

 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם:  .3

 

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים): .4
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גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 ורותאם יש צורך הוסיפו ש
 

התוצאה המתקבלת באמצעות הנוסחה  המשמעות הפיזיקלית של הנוסחה במקרה זה
 המקרה המיוחד עבור מקרה זה

   

   

   

   

 אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית שלהם: .6

 המשמעות הפיזיקאלית שלו האיבר המורכב

  

 

 ו במילים שלכם כל מה שהנוסחה אומרתנסח .7
 

   

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 

 לסיכום הפעילות., בהנחיית המורה, דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו.  .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 מה  הפתיע אתכם ? .2
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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 ת.ה. פ. -ב המהירות כתלות במקום הגוף–נוסחה ומשמעותה 
 

 
 עבודה אישית 

 
 נתונה הנוסחה:

𝒗𝒗 = ±𝝎𝝎�𝑨𝑨𝟐𝟐 − 𝒙𝒙𝟐𝟐 
 

 רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה: .1

 יחידות משמעות פיזיקאלית המרכיב

   

   

   

   

 

 באגף השמאלי שלה:הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות  .2
 

 

 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם:  .3

 

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים): .4
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גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). אם יש /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 צורך הוסיפו שורות
 

התוצאה המתקבלת באמצעות הנוסחה  במקרה זה המשמעות הפיזיקלית של הנוסחה
 המקרה המיוחד עבור מקרה זה

   
   

   

   

 אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית שלהם: .6

 המשמעות הפיזיקאלית שלו האיבר המורכב

  

 

 נסחו במילים שלכם כל מה שהנוסחה אומרת .7
 

   

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישי, רשמו לאחר הדיון הכיתתי

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו.  .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 ?מה  הפתיע אתכם .2
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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 הפוטנציאל החשמלי של מטען נקודתי ושל כדור מוליך -נוסחה ומשמעותה  - למורה
 

r
qkV = 

 

 

 

  

 הפוטנציאל החשמלי של מטען נקודתי ושל כדור מוליך  נושא

  תתלמידים אינם מבינים את המשמעות הפיזיקאלית של נוסח  הקושי

 הפוטנציאל החשמלי של מטען נקודתי
r
qkV את ובפרט  .=

    העובדה שנוסחה זו יכולה לייצג מצבים פיזיקליים שונים

 נוסחה ומשמעותה  סוג הפעילות 
הפעילות מסייעת לתלמידים להבין את המשמעות הפיזיקלית של 

 כאשר שלב האבחון הוא שלב העבודה האישית נוסחה בפיזיקה
 כיתה  סביבת הפעילות 

 דפי פעילות עזרים נחוצים 

 שיעור אחד משך הפעילות 

 נייר ניתן להקרין את הטופס על הלוח על מנת לחסוך טיפים

 ניתן לתת כשיעורי בית את שלב העבודה האישית
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 עבודה אישית 
 

r נתונה הנוסחה:
qkV = 

 רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה: .1

 יחידות משמעותו הפיזיקלית המרכיב

   

   

   

   

 

 ת באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה:הראו שהיחידו .2

 
 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם:  .3

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים): .4
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גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). אם יש /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 פו שורות.צורך הוסי
 

התוצאה המתקבלת באמצעות הנוסחה   הנוסחה במקרה זההמשמעות הפיזיקלית של 
 עבור מקרה זה

 המקרה המיוחד

   
   

   

   

   

 

 נסחו במילים שלכם: מה אומרת הנוסחה? . 6

 
 

ו את בכיתה היושבים בקרבתכם. השו דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

  

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו. .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ?מה  הפתיע אתכם .2
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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  הפוטנציאל החשמלי של מטען נקודתי ושל כדור מוליך -נוסחה ומשמעותה  -נוסחה ומשמעותה
 

 
 עבודה אישית 

r נתונה הנוסחה:
qkV = 

 כיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה:רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מר .1

 יחידות משמעותו הפיזיקלית המרכיב

   

   

   

   

 

 הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה: .2

 
 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם:  .3

 

 או תרשים): תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף .4

 

 

 

 

 

גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). אם יש /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 צורך הוסיפו שורות.
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התוצאה המתקבלת באמצעות הנוסחה   הנוסחה במקרה זההמשמעות הפיזיקלית של 
 עבור מקרה זה

 המקרה המיוחד

   

   

   

   

   

 

 לים שלכם: מה אומרת הנוסחה?נסחו במי.  6

 
 

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 ילות., בהנחיית המורה, לסיכום הפעדיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

  

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו. .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ?מה  הפתיע אתכם .2
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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  והתנגדות פנימית הקשר בין כא''מ, מתח הדקים –נוסחה ומשמעותה  - למורה
 
 
 

 
 

  
 הקשר בין כא''מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית נושא

תלמידים מתקשים להבין את המשמעות הפיזיקאלית של כא"מ   הקושי
Vומתח הדקים בנוסחה  = ϵ − 𝐼𝐼𝐼𝐼   כמו כן, הם אינם רואים .

 את הקשר בין הנוסחה לבין מאזן האנרגיה במעגל חשמלי. 
 עותה נוסחה ומשמ סוג הפעילות 

פעילות מסייעת לתלמידים להבין את המשמעות הפיזיקלית של ה
  כאשר שלב האבחון הוא שלב העבודה האישית. נוסחה בפיזיקה

 כיתה  סביבת הפעילות 
 דפי פעילות עזרים נחוצים 
 שיעור אחד משך הפעילות 

 ניתן להקרין את הטופס על הלוח על מנת לחסוך נייר הערות 
 י בית את השלב האישי ניתן לתת כשיעור

Ir−= εV
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 עבודה אישית 

 

 נתונה הנוסחה:

Ir−= εV 

 רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה: .1

 יחידות משמעות פיזיקאלית  המרכיב

   

   

   

   

 ליחידות באגף השמאלי שלה:הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות  .2

 
 

 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם: .3

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים):  .4

  



 

203 
 

גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס). (אם יש /נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 צורך הוסיפו שורות)
 

 הנוסחה במקרה זהל המשמעות הפיזיקלית ש
התוצאה המתקבלת 

באמצעות הנוסחה עבור 
 מקרה זה

 המקרה המיוחד

 ε= rI V = 0 

   

   

   

   

אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית  .6

 שלהם:

 המשמעות הפיזיקאלית שלו האיבר המורכב

  

  

 

 שלכם: מה אומרת הנוסחה?  נסחו במילים .7

 

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 ת., בהנחיית המורה, לסיכום הפעילודיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
  

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו. .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ?מה  הפתיע אתכם .2
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 העמקה:

 זמן: הנוסחה מבטאת שימור אנרגיה במעגל החשמלי בכל יחידת

 

 

IV-   קצב המרת האנרגיה במעגל החיצוני 

εI- קצב המרת האנרגיה במעגל כולו 

rI  קצב המרת האנרגיה החשמלית לאנרגיה פנימית בסוללה,  -2

 כלומר קצב בזבוז האנרגיה בסוללה (לכן הסוללה מתחממת).          

 

 

  
  

V (V)

I (A)

ε

I 

V 

ε/r 

P=IV 

P=I2r 

P=Iε 

rII 2IV −= ε
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  הקשר בין כא''מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית –נוסחה ומשמעותה 
 

 עבודה אישית 

 

 נתונה הנוסחה:

Ir−= εV 

 רשמו את המשמעות הפיזיקלית של כל מרכיב בנוסחה (כולל יחידות), אם יש צורך הוסיפו שורות לטבלה: .1

 יחידות משמעות פיזיקאלית מרכיב

   

   

   

   

 הראו שהיחידות באגף הימני של הנוסחה זהות ליחידות באגף השמאלי שלה: .2

 
 

 התנאים שבהם מותר להשתמש בנוסחה הם: .3

 

 תארו את הקשר המבוטא בנוסחה בדרך אחרת (כגון גרף או תרשים):  .4
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. (אם יש גבוליים עבור הנוסחה (למשל, אחד המרכיבים מתאפס)/נתחו, בעזרת הטבלה הבאה, מקרים מיוחדים .5

 צורך הוסיפו שורות)
 

 הנוסחה במקרה זההמשמעות הפיזיקלית של 
התוצאה המתקבלת 

באמצעות הנוסחה עבור 
 מקרה זה

 המקרה המיוחד

 ε= rI V = 0 

   

   

   

   

אם יש איברים מורכבים (מכפלות או מנות) בנוסחה, רשמו בעזרת הטבלה הבאה את המשמעות הפיזיקאלית  .6

 שלהם:

 המשמעות הפיזיקאלית שלו מורכבהאיבר ה

  

  

 

 נסחו במילים שלכם: מה אומרת הנוסחה?  .7

 

בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את  דונו עם חבריםאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתייתקיים  בהמשך

 :משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
  

 האם למדתם דברים חדשים על הנוסחה? פרטו. .1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ?מה  הפתיע אתכם .2
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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 מהירות אפס גם תאוצה אפס? -תאוצה בקו ישר  - מטעויות" למידה"  -ה למור
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מהיות אפס גם תאוצה אפס? -תאוצה בקו ישר   נושא

שאם ברגע מסוים המהירות   חושבים התלמידים הקושי 

 מתאפסת, אז באותו רגע גם התאוצה מתאפסת
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

לתלמידים לזהות את  סוג זה של פעילות מיועד לסייע

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

המצורפת. מומלץ מאד שענו על השאלה הדיאגנוסטית 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

ם לו מהירות התחלתית בכיוון גוף נמצא בתחתית מישור משופע חלק. מעניקי

מעלה המישור. הגוף נע במעלה המישור במהירות הולכת וקטנה, מגיע עד הנקודה 

A    .ומחליק בחזרה 

 :(בחרו תשובה אחת בלבד)A תאוצת הגוף בנקודה 

 שווה לאפס .א

 שונה מאפס .ב

 אפשרות אחרת. מהי?  .ג
________________________________________________________ 

 מקו את בחירתכם נ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 ר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו. מוצגות מספ בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
 לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר אתבנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
 

 

 

התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 
מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

שווה  .א

 לאפס

וצה בשיא הגובה שווה התא  

לאפס כי בנקודה זאת הגוף 

 נעצר 

 

שונה  .ב

 מאפס

התאוצה שונה מאפס כי פועל   

 על הגוף כוח הכובד

 

אפשרות  .ג

 אחרת

תלוי בזווית השיפוע של   

 המישור המשופע
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דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 שובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. ת

 בהמשך יתקיים דיון כיתתי, בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.

 

 לאחר הדיון הכיתתי, רשמו משוב אישי, על ידי מילוי הטבלה: 

 

חיזקתי/שיניתי במהלך הפעילות  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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  -תאוצה בקו ישר  - מטעויות" למידה" 
 מהירות אפס גם תאוצה אפס?

 

 נתונה השאלה הבאה:

 

גוף נמצא בתחתית מישור משופע חלק. מעניקים לו מהירות התחלתית בכיוון 

דה מעלה המישור. הגוף נע במעלה המישור במהירות הולכת וקטנה, מגיע עד הנקו

A    .ומחליק בחזרה 

 : (בחרו תשובה אחת בלבד)A תאוצת הגוף בנקודה 

 שווה לאפס .א

 שונה מאפס .ב

 אפשרות אחרת. מהי? .ג
________________________________________________________ 

 נמקו את בחירתכם 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן כל תשובהל )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
 

התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 ונה?נכ

 הנימוק שכתב התלמיד. 
 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 
מדוע הוא  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

התאוצה בשיא הגובה    שווה לאפס .א

שווה לאפס כי בנקודה 

 זאת הגוף נעצר 

 

התאוצה שונה מאפס כי    שונה מאפס .ב

 כוח הכובד פועל על הגוף

 

תלוי בזווית השיפוע של    אפשרות אחרת .ג

 המישור המשופע
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דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 

 יון כיתתי, בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.בהמשך יתקיים ד

 
 לאחר הדיון הכיתתי, רשמו משוב אישי, על ידי מילוי הטבלה: 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 , תמיד מנוחה? שקול כוחות אפס –כוחות ותנועה  -" למידה מטעויות" -למורה  
 

 

 

 

  
 שקול כוחות אפס, תמיד מנוחה? –כוחות ותנועה  נושא

תלמידים חושבים שגוף ששקול הכוחות הפועלים עליו הוא  הקושי 

 הוא תמיד במנוחה -אפס 
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 ימוקים. הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנ
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

התלמידים שלכם.   להחליף אותן  בתשובות אופייניות של

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

 לפניכם תרשים כוחות הפועלים על גוף.

 

 

 בחרו תשובה אחת בלבד:

 הגוף בהכרח נח .א

 הגוף בהכרח נע .ב

 שהוא נע. יתכן שהגוף נח ויתכן .ג

 
 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  יקליתפיז: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 
מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 ך שימוש במושגים בפיזיקההוא שגוי תו

 לא כן

הגוף בהכרח  .א

 נח

כי רואים שהכוח השקול   

 מתאפס בשני הכיוונים 
 

הגוף בהכרח  .ב

 נע

כי בכיוון אופקי שקול   

 הכוחות איננו אפס

 

אפשרות  .ג

 אחרת

לא ניתן לדעת אם הגוף נח   

או נע כי אולי פועלים על 

 הגוף עוד כוחות

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את השאלה והתשובות השונות, אחרי ההתמודדות האישית עם 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 

 

  , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 י הטבלה: , על ידי מילומשוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 שקול כוחות אפס, תמיד מנוחה? -כוחות ותנועה  -" למידה מטעויות"
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

 לפניכם תרשים כוחות הפועלים על גוף.

 

 בחרו תשובה אחת בלבד:

 כרח נחהגוף בה .א

 הגוף בהכרח נע .ב

 יתכן שהגוף נח ויתכן שהוא נע. .ג

 
 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

מוצגות מספר תשובות  בטבלה הבאה ______________________________________________

 מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו. 

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
עמודה של הנימוק ולהסביר את לסמן אותה בבנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
 

התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 
מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן
הגוף  .א

 בהכרח נח

כי רואים שהכוח השקול   

 מתאפס בשני הכיוונים 
 

הגוף  .ב

 בהכרח נע

כי בכיוון אופקי שקול הכוחות   

 איננו אפס

 

אפשרות  .ג

 אחרת

לא ניתן לדעת אם הגוף נח או   

נע כי אולי פועלים על הגוף עוד 

 כוחות

 

 
ו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את דונאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... תי ש...לפני הפעילות חשב

 את דעתי כי...

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

218 
 

 וקטור או סקלר?  –תנע  -" למידה מטעויות"  -למורה 
 

 

 

  
 ?סקלר או וקטור – תנע נושא

 תלמידים מתעלמים מהאופי הווקטורי של התנע. הקושי 
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את  סוג זה של

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד  שענו על

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

 .m/s 7ומנתר ממנה כלפי מעלה במהירות שגודלה  m/s 9רצפה במהירות שגודלה ק"ג נופל אנכית, פוגע ב 1כדור שמסתו 

 בחרו תשובה אחת בלבד ?מהו גודל השינוי בתנע של הכדור

smkg .א /2 ⋅   

smkg .ב /16 ⋅ 

 _____________________________________________________אפשרות אחרת . פרטו .ג

 

 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 ם אחרים שענו על שאלה זו. מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידי בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםבלה, הטעות, בעמודה האחרונה  של הט
 

התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגים 

 לא כן בפיזיקה

התנע  -בדקתי את הפרשי התנע   kg m/s 2 .א

ת התחלתי וראיתי הסופי פחו

 .בערך מוחלט 2שההפרש הוא 

 

המהירות פעם חיובית ופעם    kg m/s 16 .ב

 .שלילית

 

אפשרות  .ג

 אחרת

אי אפשר לדעת, כי לא נאמר אם   

ההתנגשות הייתה אלסטית או 

 לא

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 שובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. ת
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 

 

 

 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

ות חיזקתי/שיניתי במהלך הפעיל עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 וקטור או סקלר?  -תנע  -" למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

 .m/s 7ומנתר ממנה כלפי מעלה במהירות שגודלה  m/s 9ק"ג נופל אנכית, פוגע ברצפה במהירות שגודלה  1כדור שמסתו 

 ה אחת בלבדבחרו תשוב ?מהו גודל השינוי בתנע של הכדור

smkg .א /2 ⋅  

smkg .ב /16 ⋅ 

 _____________________________________________________אפשרות אחרת . פרטו .ג

 

 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהו בעמודה המתאימה אם היא נכונה א  ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
 

התשובה שתלמיד 

 בחר

האם התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
 נוסמאם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 במושגים בפיזיקה
 לא כן

 -בדקתי את הפרשי התנע   kg m/s 2 .א
התנע הסופי פחות התחלתי 

בערך  2וראיתי שההפרש הוא 
 .מוחלט

 

המהירות פעם חיובית ופעם    kg m/s 16 .ב

 .שלילית

 

אפשרות  .ג
 אחרת

לדעת, כי לא נאמר אי אפשר   
אם ההתנגשות הייתה 

 אלסטית או לא

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
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 חיית המורה, לסיכום הפעילות., בהנדיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 

 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 כוח כפול מרחק?  -עבודה  -" למידה מטעויות" -למורה 
 

 

 

  
 כוח כפול מרחק? – עבודה נושא

תלמידים חושבים שהעבודה של כוח קבוע על גוף היא  הקושי 

המכפלה בין גודל הכוח לבין המרחק, ולא המכפלה בין 

 רכיב הכוח בכיוון ההעתק לבין ההעתק.
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 ה ו/או בנימוקים. הטעויות הפיזיקליות בתשוב
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

ייניות של התלמידים שלכם.  להחליף אותן  בתשובות אופ

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

ועלים . במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים מתוארים שלושה מבין  הכוחות הפ5mגוף נע ימינה מרחק 

    על הגוף. שלושת הכוחות שווים בגודלם.

 

 

 

 

 

 

 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F מסמנים את עבודתם של הכוחות

 ניתן להסיק (בחרו תשובה אחת בלבד):

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1, .ב = 𝑊𝑊2 0=3W 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 __________________: ___________________________________פשרות אחרת. פרטוא .ד

 

 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 ת מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו. מוצגות מספר תשובו בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםבעמודה האחרונה  של הטבלה,  הטעות,
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האם  התשובה שתלמיד בחר

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגים 

 בפיזיקה

 לא כן

כוחות  במערכת פועלים   W2=W1W=3 .א

 משמרים ולכן העבודה זהה

 

𝑊𝑊1, .ב = 𝑊𝑊2 =03W   0 -הרכיב האופקי שווה ל  

יש רכיב  2Fו 1Fומכיוון של

שהוא שווה לכן הם  x בציר ה

 שווים, שימור אנרגיה.

 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W     מאחר והגוף נע ימינה אז

נכת לתנועה ומא 3העבודה 

 2גדול מ 1ו ה 0משמע היא 

ודה מושפעת בגלל שהעב

ית מה ומקוסינוס הזו

שמקטין את העבודה 

  90 ל  0 ית ביןוכשהזו

 

     אפשרות אחרת .ד

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 ו אותה. תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנ

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 ול מרחק?כוח כפ –עבודה  -?" למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

. במהלך תנועתו פועלים על הגוף כמה כוחות. בתרשים מתוארים שלושה מבין  הכוחות הפועלים 5mגוף נע ימינה מרחק 

 על הגוף. שלושת הכוחות שווים בגודלם.   

 

 

 

 

 

 בהתאמה.  1W ,2W , 3W -ב  1F ,2F , 3F מסמנים את עבודתם של הכוחות

 ו תשובה אחת בלבד):ניתן להסיק (בחר

 W2=W1W=3 .א

𝑊𝑊1,  .ב = 𝑊𝑊2 0=3W 

𝑊𝑊1  .ג > 𝑊𝑊2   ,=03W  

 : _____________________________________________________פשרות אחרת. פרטוא  .ד

 

 נמקו את בחירתכם.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןלהתייחס   אתם מתבקשים תחילה
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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האם התשובה  תלמיד בחרהתשובה ש

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 במושגים בפיזיקה
 לא כן

במערכת פועלים כוחות    W2=W1W=3  .א

 משמרים ולכן העבודה זהה

 

𝑊𝑊1, .ב = 𝑊𝑊2 =03W   0 -פקי שווה להרכיב האו  

יש רכיב  2Fו 1Fומכיוון של

שהוא שווה לכן הם  x בציר ה

 שווים, שימור אנרגיה.

 

𝑊𝑊1 .ג > 𝑊𝑊2   ,

=03W  

מאחר והגוף נע ימינה אז   

נכת לתנועה ומא 3העבודה 

 2גדול מ 1ו ה 0משמע היא 

בגלל שהעבודה מושפעת 

ית מה ומקוסינוס הזו

שמקטין את העבודה 

  90 ל  0 ית ביןוכשהזו

 

     אפשרות אחרת .ד

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 

 

 ת.בהמשך יתקיים דיון כיתתי, בהנחיית המורה, לסיכום הפעילו

 
 לאחר הדיון הכיתתי, רשמו משוב אישי, על ידי מילוי הטבלה: 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 החוק השלישי של ניוטון גם בחשמל? –חוק קולון  -" למידה מטעויות"  -למורה 
 

 

 

  
 ?בחשמל גם ניוטון של השלישי החוק  –חוק קולון  נושא

 יותר גדול כוח מפעיל הגדול שהמטען חושבים  תלמידים הקושי

יותר  גדול כוח פועל יותר הגדול המטען שעל לחילופין או

אינטראקציה בין  עבור השלישי החוק את מיישמים (לא

 מטענים).
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

ים לזהות את סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמיד

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

. מומלץ מאד שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 .  Q+מטען ב ואת כדור ב' 4Q+ טוענים את כדור א' במטען'. ב -ו 'נתונים שני כדורים קטנים א

 

 :גודל הכוח שמפעיל כדור א' על כדור ב' (בחר תשובה אחת בלבד)

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל גדול מהכוח .א

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל קטן מהכוח .ב

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל שווה לכוח .ג

 אי אפשר לקבוע איזה משני הכוחות גדול יותר .ד
 

 נמקו את בחירתכם

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  הבאה בטבלה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
נימוק ולהסביר לסמן אותה בעמודה של הבנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםאת הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
 

האם התשובה  התשובה שתלמיד בחר
 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד.
אם יש טעות כלשהי, סמנו 

 את הקטע השגוי

אם בנימוק יש קטע שגוי, הסבירו 
מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 לא כן במושגים בפיזיקה
 שמפעיל ל מהכוחגדו .א

 'א כדור על' ב כדור
המטען הגדול יותר מפעיל   

כוח גדול והמטען הקטן 
 מפעיל כוח קטן

 

 שמפעיל קטן מהכוח .ב
 'א כדור על' ב כדור

כדי להגיע לאיזון המטען   
 הקטן צריך להפעיל כוח גדול 

 

 שמפעיל שווה לכוח .ג
 'א כדור על' ב כדור

  לפי החוק השלישי של ניוטון  

פשר לקבוע אי א .ד
איזה משני הכוחות 

 גדול יותר

כי אין מספיק נתונים כדי    
לחשב כמה שווה כל אחד 

 מהכוחות

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 או תקנו אותה.  תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 החוק השלישי של ניוטון גם בחשמל? –חוק קולון  -?" למידה מטעויות"
 

 נתונה השאלה הבאה:

 .  Q+מטען ב ואת כדור ב' 4Q+ טוענים את כדור א' במטען'. ב -ו 'נתונים שני כדורים קטנים א

 

 

 :גודל הכוח שמפעיל כדור א' על כדור ב' (בחר תשובה אחת בלבד)

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל גדול מהכוח .א

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל חקטן מהכו .ב

 'א כדור על' ב כדור שמפעיל שווה לכוח .ג

 אי אפשר לקבוע איזה משני הכוחות גדול יותר .ד
 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות שובההת לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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האם  התשובה שתלמיד בחר

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
אם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי סמנו

 
מדוע  בירוהסאם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

 שמפעיל גדול מהכוח .א

 'א כדור על' ב כדור

המטען הגדול יותר מפעיל   

כוח גדול והמטען הקטן 

 מפעיל כוח קטן

 

 שמפעיל קטן מהכוח .ב

 'א כדור על' ב כדור

כדי להגיע לאיזון המטען   

הקטן צריך להפעיל כוח 

 גדול 

 

 מפעילש שווה לכוח .ג

 'א כדור על' ב כדור

לפי החוק השלישי של   

 ניוטון

 

אי אפשר לקבוע  .ד

איזה משני הכוחות 

 גדול יותר

כי אין מספיק נתונים כדי    

לחשב כמה שווה כל אחד 

 מהכוחות

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 ם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. תשובותיכ

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

שיניתי /במהלך הפעילות חיזקתי עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 האם המטען הכולל נשמר? - מעבר מטענים בין מוליכים -" למידה מטעויות" -למורה 
 

 

 

  
 ?נשמר הכולל המטען האם  –מעבר מטענים בין מוליכים  נושא

 .המטען שימור מחוק מתעלמים תלמידים הקושי 

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

ועד לסייע לתלמידים לזהות את סוג זה של פעילות מי

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

אגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד שענו על השאלה הדי

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

מרדיוסו של הכדור השני. הכדור  2סו של הכדור הראשון גדול פי נתונים שני כדורי מתכת רחוקים מאד זה מזה. רדיו

. מחברים בין Qוהכדור השני טעון במטען חשמלי שלילי השווה בגודלו ל  Qהראשון טעון במטען חשמלי חיובי השווה ל 

 הכדורים באמצעות תיל ארוך ודק.

 ):בלבד אחת התשוב בחרו(לאחר זמן ארוך, המטען החשמלי הסופי על כל אחד מהכדורים  

 יהיה חיובי .א

 יהיה שלילי  .ב

 יהיה אפס, הכדורים לא יהיו טעונים  .ג

 הכדור הראשון יהיה טעון והכדור השני לא יהיה טעון .ד

 לא ניתן לדעת מה יהיה מטענו הסופי של כל כדור .ה
 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________  

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהאימה אם היא נכונה או בעמודה המת  ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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האם התשובה  התשובה שתלמיד בחר

 נכונה?

 ד. הנימוק שכתב התלמי
 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 במושגים בפיזיקה
 לא כן

מכיוון שהפוטנציאלים ישתוו    יהיה חיובי .א
 ויש יותר חיובי

 

המטען צריך להתפרש על כל    יהיה שלילי .ב

מעטפת הכדור לכן ניתן לומר 

הכדור  שכמות המטען על

הראשון בנקודה מסוימת קטן 

מכמות המטען הנמצאת 

בנקודה על הכדור השני עקב 

התפרסות המטען על פני כל 

מעטפת הכדור כאשר לכדור 

הראשון מעטפת גדולה יותר 

משום שיש לו רדיוס גדול 

יותר ולכן יהיה מעבר של 

מטענים כך ששני הכדורים 

 יהפכו לשליליים.

 

יהיה אפס, הכדורים  .ג

 היו טעוניםלא י
  פוטנציאלים משתווים  

הכדור הראשון יהיה  .ד

טעון והכדור השני 

 לא יהיה טעון

טען במטען יבכדור הראשון י  

חשמלי חיובי והכדור השני כל 

המטען השלישי ינוע אל 

 הכדור עם המטען החיובי.

 

לא ניתן לדעת מה  .ה

יהיה מטענו הסופי 

 של כל כדור

לפי נתונים ניתן לראות כי   

יוסים שונים. הרדיוס של הרד

הכדור הראשון גדול פי 

שתיים מרדיוס הכדור השני. 

  -לאחר חיבור מטענים 

הפוטנציאלים יהיו שווים. 

שקול המטענים צריך להיות 

אפס ולכן לכל מטען סימן 

אחר. (שכן אין אפשרות 

 ששניהם יהיו אפס)

 

 
ם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את דונו עאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... ש...לפני הפעילות חשבתי 

 את דעתי כי...
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 האם המטען הכולל נשמר? - מעבר מטענים בין מוליכים -?" למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

דור השני. הכדור מרדיוסו של הכ 2נתונים שני כדורי מתכת רחוקים מאד זה מזה. רדיוסו של הכדור הראשון גדול פי 

. מחברים בין Qוהכדור השני טעון במטען חשמלי שלילי השווה בגודלו ל  Qהראשון טעון במטען חשמלי חיובי השווה ל 

 הכדורים באמצעות תיל ארוך ודק.

 ):בלבד אחת תשובה בחרו(לאחר זמן ארוך, המטען החשמלי הסופי על כל אחד מהכדורים  

 יהיה חיובי .א
 יהיה שלילי  .ב
 פס, הכדורים לא יהיו טעונים יהיה א .ג
 הכדור הראשון יהיה טעון והכדור השני לא יהיה טעון .ד
 לא ניתן לדעת מה יהיה מטענו הסופי של כל כדור .ה

 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן ובהלכל תש )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגים 

 לא כן בפיזיקה

מכיוון שהפוטנציאלים ישתוו ויש    יהיה חיובי .א

 יותר חיובי

 

המטען צריך להתפרש על כל    יהיה שלילי .ב

מר מעטפת הכדור לכן ניתן לו

שכמות המטען על הכדור הראשון 

בנקודה מסוימת קטן מכמות 

המטען הנמצאת בנקודה על 

הכדור השני עקב התפרסות 

המטען על פני כל מעטפת הכדור 

כאשר לכדור הראשון מעטפת 

גדולה יותר משום שיש לו רדיוס 

גדול יותר ולכן יהיה מעבר של 

מטענים כך ששני הכדורים יהפכו 

 לשליליים.

 

אפס, יהיה  .ג

הכדורים לא 

 יהיו טעונים

  פוטנציאלים משתווים  

הכדור  .ד

הראשון 

יהיה טעון 

והכדור השני 

לא יהיה 

 טעון

טען במטען יבכדור הראשון י  

חשמלי חיובי והכדור השני כל 

המטען השלישי ינוע אל הכדור עם 

 המטען החיובי.

 

לא ניתן  .ה

לדעת מה 

יהיה מטענו 

הסופי של כל 

 כדור

ניתן לראות כי לפי נתונים   

הרדיוסים שונים. הרדיוס של 

הכדור הראשון גדול פי שתיים 

מרדיוס הכדור השני. לאחר חיבור 

הפוטנציאלים יהיו   -מטענים 

שווים. שקול המטענים צריך 

להיות אפס ולכן לכל מטען סימן 

אחר. (שכן אין אפשרות ששניהם 

 יהיו אפס)
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דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את ות השונות, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשוב

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... ני הפעילות חשבתי ש...לפ

 את דעתי כי...
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  - מעבר מטענים בין מוליכים -" למידה מטעויות" -למורה
 שוויון  פוטנציאלים 

 

 

 
  

 שוויון  פוטנציאלים  –מעבר מטענים בין מוליכים  נושא

 של שיווי במצב פוטנציאליםה משוויון מתעלמים תלמידים הקושי 

 אלקטרוסטטי. משקל

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור ך הפעילות מש

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

ת עליה השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענו

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

מרדיוסו של הכדור השני והוא טעון  2נתונים שני כדורי מתכת הרחוקים מאד זה מזה. רדיוסו של הכדור הראשון גדול פי 

. מחברים בין הכדורים  Q.  הכדור השני טעון גם הוא במטען חשמלי חיובי שגודלו Qבמטען חשמלי חיובי שגודלו 

 עות תיל ארוך ודק ולאחר זמן ארוך מנתקים את התיל.באמצ
 ):בלבד אחת תשובה בחרו(לאחר זמן ארוך 

 הפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה גדול מהפוטנציאל של הכדור השני .א

 הפוטנציאל של הכדור השני יהיה גדול מהפוטנציאל של הכדור הראשון .ב

 הכדור השניהפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה שווה לפוטנציאל של  .ג

 אי אפשר לדעת אם הפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה גדול, קטן או שווה לפוטנציאל של הכדור השני .ד
 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
אם יש טעות כלשהי, 

 השגוי את הקטע סמנו

 
מדוע הוא  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הפוטנציאל  .א

של הכדור 

הראשון יהיה 

גדול 

מהפוטנציאל 

של הכדור 

 השני

בגלל שהמטען מתפזר לפי   

גודל הכדור ביחס ישר, 

כלומר, בכדור הראשון 

שהוא גדול יותר, יהיה 

יותר מטען. לכן 

ציאל בו יהיה יותר הפוטנ

 גדול.

 

הפוטנציאל  .ב

של הכדור 

השני יהיה 

גדול 

מהפוטנציאל 

של הכדור 

 הראשון

 

כי הפוטנציאל תלוי ביחס   

הפוך לגודל הגוף (רדיוס 

הכדור). כמות המטענים 

לאחר חיבור הכדורים 

אמור להיות שווה, אך 

בגלל שלכדור ב' יש רדיוס 

הפוטנציאל  -קטן יותר 

 ותרשלו יהיה גדול י

 

הפוטנציאל  .ג

של הכדור 

הראשון יהיה 

שווה 

לפוטנציאל של 

 הכדור השני

כאשר מחברים שני   

כדורים בעלי פוטנציאל 

שונה באמצעות חוט 

מוליך תהיה זרימה של 

מטענים עד לשוויון 

 פוטנציאלים

 

אי אפשר  .ד

לדעת אם 

הפוטנציאל 

של הכדור 

הראשון יהיה 

גדול, קטן או 

שווה 

לפוטנציאל של 

 יהשנ הכדור

כי אין מספיק נתונים כדי    

לחשב את הפוטנציאלים 

 הסופיים של הכדורים

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיך יתקיים בהמש

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 שוויון  פוטנציאלים - מעבר מטענים בין מוליכים -" למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

מרדיוסו של הכדור השני והוא טעון  2נתונים שני כדורי מתכת הרחוקים מאד זה מזה. רדיוסו של הכדור הראשון גדול פי 

. מחברים בין הכדורים  Q.  הכדור השני טעון גם הוא במטען חשמלי חיובי שגודלו Qבמטען חשמלי חיובי שגודלו 

 ארוך ודק ולאחר זמן ארוך מנתקים את התיל. באמצעות תיל
 ):בלבד אחת תשובה בחרו(לאחר זמן ארוך 

 הפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה גדול מהפוטנציאל של הכדור השני .א
 הפוטנציאל של הכדור השני יהיה גדול מהפוטנציאל של הכדור הראשון .ב
 שניהפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה שווה לפוטנציאל של הכדור ה .ג
 אי אפשר לדעת אם הפוטנציאל של הכדור הראשון יהיה גדול, קטן או שווה לפוטנציאל של הכדור השני .ד

 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

שובה הת

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
אם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי סמנו

 
מדוע הוא  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הפוטנציאל  .א

של הכדור 

הראשון יהיה 

גדול 

מהפוטנציאל 

של הכדור 

 השני

בגלל שהמטען מתפזר   

לפי גודל הכדור ביחס 

, כלומר, בכדור ישר

הראשון שהוא גדול 

יותר, יהיה יותר מטען. 

לכן הפוטנציאל בו יהיה 

 יותר גדול.

 

הפוטנציאל  .ב

של הכדור 

השני יהיה 

גדול 

מהפוטנציאל 

של הכדור 

 הראשון

 

כי הפוטנציאל תלוי   

ביחס הפוך לגודל הגוף 

(רדיוס הכדור). כמות 

המטענים לאחר חיבור 

הכדורים אמור להיות 

אך בגלל שלכדור שווה, 

 -ב' יש רדיוס קטן יותר 

הפוטנציאל שלו יהיה 

 גדול יותר

 

הפוטנציאל  .ג

של הכדור 

הראשון יהיה 

שווה 

לפוטנציאל 

של הכדור 

 השני

כאשר מחברים שני   

כדורים בעלי פוטנציאל 

שונה באמצעות חוט 

מוליך תהיה זרימה של 

מטענים עד לשוויון 

 פוטנציאלים

 

אי אפשר  .ד

לדעת אם 

נציאל הפוט

של הכדור 

הראשון יהיה 

גדול, קטן או 

שווה 

לפוטנציאל 

של הכדור 

 יהשנ

כי אין מספיק נתונים   

כדי  לחשב את 

הפוטנציאלים הסופיים 

 של הכדורים
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דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות, 

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. תשובותיכם עם תשובותיהם,  

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 י...את דעתי כ
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 - מעבר מטענים בין מוליכים -" למידה מטעויות" -למורה 
 מתי מסתיים?  

 

 

 
  

 מתי מסתיים? –מעבר מטענים בין מוליכים  נושא

 אחד כאשר יסתיים המטענים שמעבר חושבים תלמידים הקושי 

  טעון. לא יהיה הגופים
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

מיועד לסייע לתלמידים לזהות את  סוג זה של פעילות

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד שענו על השאלה 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

 במטען השני הכדור ואת  חיובי במטען הראשון הכדור את טוענים. מזה זה מאד הרחוקים זהים מתכת כדורי שני נתונים

 בחרו( מכך כתוצאה. ודק ארוך תיל באמצעות  הכדורים בין מחברים. הראשון הכדור של מהמטען בגודלו שקטן שלילי

 ):בלבד אחת תשובה

 יתאפס השני הכדור של שהמטען עד לכדור מכדור מטענים מעבר יהיה .א

 יתאפס הראשון הכדור של שהמטען עד לכדור מכדור מטענים מעבר יהיה .ב

 מאפס שונה יהיה מהכדורים אחד כל של הסופי והמטען הכדורים בין מטענים מעבר יהיה .ג

 לא או יתאפס כדור כל של הסופי המטען אם  לדעת אפשר אי .ד

 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר
האם 

התשובה 
 נכונה?

 ב התלמיד. הנימוק שכת
את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגים 

 בפיזיקה
 לא כן

 מעבר יהיה .א

 מכדור מטענים

 עד לכדור

 של שהמטען

 השני הכדור

 יתאפס

הכדור הראשון טעון במטען חיובי,   
הכדור השני במטען שלילי שבערכו 

לט קטן יותר  מהכדור המוח
 הראשון. 

האלקטרונים ירצו להימשך לכדור 
מעבר  רוייווצבעל המטען החיובי 

של אלקטרונים לכדור הראשון עד 
שלכדור השני "יגמרו״ 

 האלקטרונים ויפסק המעבר

 

 מעבר יהיה .ב

 מכדור מטענים

 עד לכדור

 של שהמטען

 הראשון הכדור

 יתאפס

 

 הפוטנציאל של הכדור הראשון גדול  
יותר מהפוטנציאל של הכדור השני. 
לכן מטענים חיוביים ינועו מהכדור 

הראשון לכדור השני עד שלכדור 
 הראשון לא יהיו עוד מטענים.

 

 מעבר יהיה .ג

 בין מטענים

 הכדורים

 הסופי והמטען

 אחד כל של

 מהכדורים

 שונה יהיה

 מאפס

לפני החיבור המטען הכולל היה   

ם חיובי . לפי חוק שימור המטען ג

אחרי החיבור המטען הכולל יהיה 

הפוטנציאל  חיובי.  לאחר החיבור,

  .יהיה שווה הכדורים של

 לכן שני טעונים במטען חיובי .

 

  לדעת אפשר אי .ד

 המטען אם

 כל של הסופי

 יתאפס כדור

 לא או

בגלל שאנחנו לא יודעים במדויק   

מה גודלם של המטענים אי אפשר 

 לדעת

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את עם השאלה והתשובות השונות,  אחרי ההתמודדות האישית

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 ילוי הטבלה: , על ידי ממשוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 מתי מסתיים? – מעבר מטענים בין מוליכים -" למידה מטעויות
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

 במטען השני הכדור ואת  חיובי במטען הראשון הכדור את טוענים. מזה זה מאד הרחוקים זהים מתכת כדורי שני נתונים

 בחרו( מכך כתוצאה. ודק ארוך תיל באמצעות  הכדורים בין מחברים. הראשון הכדור של מהמטען בגודלו שקטן שלילי

 ):בלבד אחת תשובה

 יתאפס השני הכדור של שהמטען עד לכדור מכדור מטענים מעבר יהיה .א

 יתאפס הראשון הכדור של ןשהמטע עד לכדור מכדור מטענים מעבר יהיה .ב

 מאפס שונה יהיה מהכדורים אחד כל של הסופי והמטען הכדורים בין מטענים מעבר יהיה .ג

 לא או יתאפס כדור כל של הסופי המטען אם  לדעת אפשר אי .ד

 

 נמקו את בחירתכם

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהאו  בעמודה המתאימה אם היא נכונה  ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 
את  סמנו אם יש טעות כלשהי,

 הקטע השגוי

 
 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 לא כן במושגים בפיזיקה

 מעבר א. יהיה

 מכדור מטענים

 עד לכדור

 של שהמטען

 השני הכדור

 יתאפס

הכדור הראשון טעון במטען   

חיובי, הכדור השני במטען 

שלילי שבערכו המוחלט קטן 

 ן. יותר  מהכדור הראשו
האלקטרונים ירצו להימשך 

לכדור בעל המטען החיובי 

מעבר של אלקטרונים  רוייווצ

לכדור הראשון עד שלכדור השני 

"יגמרו״ האלקטרונים ויפסק 

 המעבר

 

 מעבר ב. יהיה

 מכדור מטענים

 עד לכדור

 של שהמטען

 הראשון הכדור

 יתאפס

 

הפוטנציאל של הכדור הראשון   

גדול יותר מהפוטנציאל של 

דור השני. לכן מטענים הכ

חיוביים ינועו מהכדור הראשון 

לכדור השני עד שלכדור הראשון 

 לא יהיו עוד מטענים.

 

 מעבר ג. יהיה

 בין מטענים

 והמטען הכדורים

 אחד כל של הסופי

 יהיה מהכדורים

 מאפס שונה

לפני החיבור המטען הכולל היה   

חיובי . לפי חוק שימור המטען 

הכולל  גם אחרי החיבור המטען

 יהיה חיובי.  לאחר החיבור,

יהיה  הכדורים הפוטנציאל של

  .שווה

 לכן שני טעונים במטען חיובי.

 

  לדעת אפשר ד. אי

 הסופי המטען אם

 כדור כל של

 לא או יתאפס

בגלל שאנחנו לא יודעים במדויק   

מה גודלם של המטענים אי 

 אפשר לדעת

 

 
דונו עם חברים בכיתה היושבים בקרבתכם. השוו את ת השונות, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובו

 תשובותיכם עם תשובותיהם,  ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. 
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... י הפעילות חשבתי ש...לפנ

 את דעתי כי...
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 וקטור או סקלר? -פוטנציאל חשמלי  -"למידה מטעויות"  -למורה 
 

 
 

  

 ?סקלר או וקטור  –פוטנציאל חשמלי  נושא
 תלמידים חושבים שפוטנציאל הוא ווקטור הקושי 

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

ת שאספנו מתלמידים בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניו הערה
שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:
 

 רשים שווים זה לזה בגודלם. המטענים בת

והנקודה  Q-  -ו  Q+שערכיהם  שמחבר את שני המטענים קטענמצאת באמצע ה Aהנקודה 

B לישר שמחבר את שני המטענים.  אמצעינמצאת על האנך ה 

 אפס. נבחר כנתון שהפוטנציאל החשמלי באינסוף 

 תשובה אחת בלבד): ו( בחרבמצב זה  

 Bול מהפוטנציאל החשמלי בנקודה גד Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .א

 Bשווה לפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ב

 Bקטן מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ג

 אי אפשר לקבוע על סמך הנתונים היכן הפוטנציאל החשמלי גדול יותר .ד
 

 כםאת בחירת ונמק

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןס  אתם מתבקשים תחילה להתייח
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה תוך שימוש במושגיםהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הפוטנציאל  .א
החשמלי 
גדול  Aבנקודה 

מהפוטנציאל 
החשמלי 
 Bבנקודה 

 נקבע החשמלי הפוטנציאל  
. המרחקו השדה ידי על

 הפוטנציאל A בנקודה
 על בלבד ימינה הינו החשמלי

 הנקודה של ומרחקה Xה ציר
 ישר במשולש ניצב הינה
 רכיב קיים B בנקודה. זווית

 שני של Y ציר על השדה של
 אחד שמטען כך המטענים

מושך  ואחד למעלה דוחף
 על הרכיב זו בצורה, למטה

 שסך כך -מתבטל Y ציר
 קטן B בנקודה הפועל השדה

 .יותר

 

הפוטנציאל  .ב
החשמלי 
שווה  Aבנקודה 

לפוטנציאל 
החשמלי 
 Bבנקודה 

 

 סקלרי גודל הוא הפוטנציאל  
 .כיוון אין לפוטנציאל ולכן

 A בנק הפוטנציאל מהגדרת
 0-ל שווה הפוטנציאל  Bובנק

 שווים והמטענים מאחר
 בסימנם הפוכים אך בגודלם

כל מ מטען כל של והמרחק
 .שווה הנקודותאחת מ

 

הפוטנציאל  .ג
החשמלי 
קטן  Aבנקודה 

מהפוטנציאל 
החשמלי 
 Bבנקודה 

הפוטנציאל   Aבנקודה   
 Bהחשמלי מתאפס ובנקודה 
לפוטנציאל יש רכיב בכיוון 

. לכן הפוטנציאל Xציר 
קטן מהפוטנציאל  Aבנקודה 
 .Bבנקודה 

 

אי אפשר  .ד
לקבוע על סמך 
הנתונים היכן 

הפוטנציאל 
החשמלי גדול 

 יותר

הגדלים של  לא ידועים  
המטענים, לכן אי אפשר 

לדעת באיזו נקודה 
 הפוטנציאל יותר גדול
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השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתייתקיים  בהמשך

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 או סקלר? וקטור -פוטנציאל חשמלי  -"למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:
 

 המטענים בתרשים שווים זה לזה בגודלם. 

 Q-  -ו  Q+שערכיהם  שמחבר את שני המטענים קטענמצאת באמצע ה Aהנקודה 

 לישר שמחבר את שני המטענים.  אמצעינמצאת על האנך ה Bוהנקודה 

 אפס. נבחר כנתון שהפוטנציאל החשמלי באינסוף 

  אחת בלבד): תשובה ו( בחרבמצב זה  

 Bגדול מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .א

 Bשווה לפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ב

 Bקטן מהפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהפוטנציאל החשמלי בנקודה  .ג

 אי אפשר לקבוע על סמך הנתונים היכן הפוטנציאל החשמלי גדול יותר .ד
 

 כםבחירתאת  ונמק

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 שענו על שאלה זו. מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק,  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלי נימוק ,לכל  )2

  .בפיזיקה שימוש במושגים תוךהטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הפוטנציאל  .א
החשמלי 
גדול  Aבנקודה 

מהפוטנציאל 
החשמלי 

 Bדה בנקו

 נקבע החשמלי הפוטנציאל  
. והמרחק השדה ידי על

 הפוטנציאל A בנקודה
 על בלבד ימינה הינו החשמלי

 הנקודה של ומרחקה Xה ציר
 ישר במשולש ניצב הינה
 רכיב קיים B בנקודה. זווית

 שני של Y ציר על השדה של
 אחד שמטען כך המטענים

מושך  ואחד למעלה דוחף
 על הרכיב זו בצורה, למטה

 שסך כך -מתבטל Y ירצ
 קטן B בנקודה הפועל השדה

 .יותר

 

הפוטנציאל  .ב
החשמלי 
שווה  Aבנקודה 

לפוטנציאל 
החשמלי 
 Bבנקודה 

 

 סקלרי גודל הוא הפוטנציאל  
 .כיוון אין לפוטנציאל ולכן

 A בנק הפוטנציאל מהגדרת
 0-ל שווה הפוטנציאל  Bובנק

 שווים והמטענים מאחר
 בסימנם הפוכים אך בגודלם

כל מ מטען כל של המרחקו
 .שווה הנקודותאחת מ

 

הפוטנציאל  .ג
החשמלי 
קטן  Aבנקודה 

מהפוטנציאל 
החשמלי 
 Bבנקודה 

הפוטנציאל   Aבנקודה   
 Bהחשמלי מתאפס ובנקודה 
לפוטנציאל יש רכיב בכיוון 

. לכן הפוטנציאל Xציר 
קטן מהפוטנציאל  Aבנקודה 
 .Bבנקודה 

 

אי אפשר לקבוע  .ד
על סמך 

יכן הנתונים ה
הפוטנציאל 

החשמלי גדול 
 יותר

לא ידועים הגדלים של   
המטענים, לכן אי אפשר 

לדעת באיזו נקודה 
 הפוטנציאל יותר גדול

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 
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 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 לא משפיע על המעגל? -קצר   -"למידה מטעויות" -למורה 
 

 
 

  
 לא משפיע על המעגל? –קצר  נושא

במקביל  תלמידים סבורים שחיבור של  תיל חסר התנגדות הקושי 
 לא משנה את הזרם הכללי במעגל החשמלי. ,(קצר) לצרכן

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
לזהות את  סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
מומלץ מאד שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

   .1Iהיא  ,שהתנגדותו זניחה  ,קריאת האמפרמטר 1במעגל החשמלי שבתרשים 

 

 

 :2מוסיפים תיל שהתנגדותו  זניחה  כמתואר בתרשים 

 

                                                                                                                                                                                                          

   .2Iקריאת האמפרמטר במעגל החדש  היא   

 (בחרו תשובה אחת בלבד)? 1Iלבין  2Iמה לדעתכם הקשר בין  

 1I  -שווה ל 2I .א

 1I -גדול מאד מ 2I .ב

 1I -קטן מאד מ 2I .ג

 ________________________________________מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 

 נמקו את בחירתכם.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 
 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
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 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 

ובה התש

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע הוא  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

 1I  -שווה ל 2I .א
 

 לתיל הנוסף אין כמעט  
התנגדות ולכן לא יעבור בו 
זרם, כל הזרם יעבור בנגד 

 ולכן קריאת האמפרמטר
 תישאר זהה

 

גדול מאד  2I .ב

 1I -מ
 

הוא גדול כי הוא  2Iהזרם   
זרם קצר שאינו עובר בנגד, 
עוצמת הזרם שווה לעוצמת 
הזרם שנוצרת על ידי מקור 

 המתח

 

קטן מאד  2I .ג

 1I -מ
 

אין כמעט תיל הנוסף ל  
התנגדות לכן כמעט כל הזרם 
יעבור דרכו מה שיגרום לזרם 

השני (זה שעובר דרך 
  להתאפס. האמפרמטר)

 

אפשרות  .ד
 אחרת

יתרחש קצר מכיוון שיגיע   
זרם לנקודה משני כיוונים. 
 לכן שני הזרמים יהיו שווים

 0 ל

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 וסיפו לטבלה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  ה  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 לא משפיע על המעגל? -קצר   -יות" למידה מטעו"
 

 נתונה השאלה הבאה:
                                                                                                                                                                                                             .1Iהיא  ,שהתנגדותו זניחה  ,קריאת האמפרמטר 1במעגל החשמלי שבתרשים 

                                                                                                                             

 

 

 

 :2מוסיפים תיל שהתנגדותו  זניחה  כמתואר בתרשים 

 

  

   .2Iמטר במעגל החדש  היא   קריאת האמפר

 (בחרו תשובה אחת בלבד)? 1Iלבין  2Iמה לדעתכם הקשר בין  

 1I  -שווה ל 2I .א

 1I -גדול מאד מ 2I .ב

 1I -קטן מאד מ 2I .ג

 ________________________________________מהי?אפשרות אחרת.  .ד

 

 נמקו את בחירתכם.

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 



 

265 
 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלינימוק , לכל  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
 

התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע הוא  הסבירובנימוק יש קטע שגוי,  אם

 שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

 1I  -שווה ל 2I .א
 

 לתיל הנוסף אין כמעט  
התנגדות ולכן לא יעבור בו 
זרם, כל הזרם יעבור בנגד 
ולכן קריאת האמפרמטר 

 תישאר זהה

 

גדול מאד  2I .ב

 1I -מ
 

הוא גדול כי הוא  2Iהזרם   
עובר בנגד,  זרם קצר שאינו

עוצמת הזרם שווה לעוצמת 
הזרם שנוצרת על ידי מקור 

 המתח

 

קטן מאד  2I .ג

 1I -מ
 

אין כמעט תיל הנוסף ל  
התנגדות לכן כמעט כל הזרם 
יעבור דרכו מה שיגרום לזרם 

השני (זה שעובר דרך 
  האמפרמטר) להתאפס.

 

אפשרות  .ד
 אחרת

יתרחש קצר מכיוון שיגיע   
ם. זרם לנקודה משני כיווני

 לכן שני הזרמים יהיו שווים
 0 ל

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 כום הפעילות., בהנחיית המורה, לסידיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 אין זרם מושרה, אין כא"מ מושרה? -חוק פראדיי  -"למידה מטעויות"  -למורה 
 

 
 

  
 אין זרם מושרה, אין כא"מ מושרה? –פראדיי חוק  נושא

 תלמידים חושבים שאם אין זרם מושרה אין כא"מ מושרה הקושי 
 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 

סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 
 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 

 כיתה סביבת הפעילות 
 יאגנוסטית כשיעורי בית  ניתן לתת את השאלה הד

 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
ב את ותקשל , כדאיעל מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 . בקצב קבוע טבעת פתוחה העשויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו הולכת  וקטנה

 . נכנסים לתוך הדף כמתואר בתרשיםהטבעת נמצאת במישור הדף וקווי השדה 

 

 

 תשובה אחת בלבד.: בחרו

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזורם זרם דרך הטבעת  .א

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזרם דרך הטבעת זורם  לא .ב

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזרם דרך הטבעת  לא זורם .ג

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזורם זרם דרך הטבעת  .ד

 ______________________________________________________________מהי?שרות אחרת. אפ .ה

 

 כםאת בחירת ונמק

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  ליתפיזיק: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 מוש במושגים בפיזיקההוא שגוי תוך שי

 לא כן

זורם זרם דרך  .א
הטבעת ונוצר 
כא''מ מושרה 
בין הנקודות 

A ו- B 

יש שינוי בשטף משום שנתון   
כי השדה המגנטי קטן בקצב 

קבוע, שינוי בשטף מגנטי 
יוצר כא"מ מושרה בין 

הנקודות. משום שהתיל הוא 
 מוליך נוצר זרם מושרה 

 

 זרם זורם לא .ב
 הטבעת דרך

 מ''כא ונוצר
 בין מושרה

 A הנקודות
 B -ו

 

בתחילה יהיה זרם כך   
שהמטען ייצור כא"מ ששווה 

בגודלו לקצב שינוי השטף, 
ולאחר שהכא"מ ייווצר 
הזרם יפסיק והמטענים 

 בטבעת לא ינועו.
 

 

לא זורם זרם  .ג
דרך הטבעת 

ולא נוצר 
כא''מ מושרה 
בין הנקודות 

A ו- B 

מכיוון שהמעגל לא סגור לא   
רם מושרה ולכן   גם נוצר ז

 לא נוצר  בו כא"מ מושרה

 

 דרך זרם זורם .ד
 ולא הטבעת

 מ''כא נוצר
 בין מושרה

 -ו A הנקודות
B 

מכיוון  שיש שינוי שטף   
מגנטי נוצר זרם מושרה.  לא 

נוצר כא"מ מושרה מכיון  
שכא"מ מושרה נוצר רק 

במוט הנע בשדה מגנטי או  
במוליך סגור שיש בו שינוי 

   שטף מגנטי. 

 

אפשרות  .ה
 אחרת

 
 

    

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 ., בהנחיית המורה, לסיכום הפעילותדיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
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במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 אין זרם מושרה, אין כא"מ מושרה? -חוק פראדיי  -"למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

 . בקצב קבוע ויה מחומר מוליך נמצאת בתוך שדה מגנטי שעוצמתו הולכת  וקטנהטבעת פתוחה העש

 . נכנסים לתוך הדף כמתואר בתרשיםהטבעת נמצאת במישור הדף וקווי השדה 

 

 

 

 בחרו תשובה אחת בלבד:

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזורם זרם דרך הטבעת  .א

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''נוצר כאוזרם דרך הטבעת זורם  לא .ב

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזרם דרך הטבעת  לא זורם .ג

 B -ו Aבין הנקודות  מ מושרה''כא ולא נוצרזורם זרם דרך הטבעת  .ד

 ______________________________________________________________מהי?אפשרות אחרת.  .ה

 

 כםאת בחירת ונמק

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןתחילה להתייחס   אתם מתבקשים
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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בה שתלמיד התשו

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

זורם זרם דרך  .א
הטבעת ונוצר 
כא''מ מושרה 
בין הנקודות 

A ו- B 

יש שינוי בשטף משום שנתון   
השדה המגנטי קטן בקצב  כי

קבוע, שינוי בשטף מגנטי 
יוצר כא"מ מושרה בין 

הנקודות. משום שהתיל הוא 
 מוליך נוצר זרם מושרה 

 

 זרם זורם לא .ב
 הטבעת דרך

 מ''כא ונוצר
 בין מושרה

 -ו A הנקודות
B 

 

בתחילה יהיה זרם כך   
שהמטען ייצור כא"מ ששווה 

בגודלו לקצב שינוי השטף, 
יווצר ולאחר שהכא"מ י

הזרם יפסיק והמטענים 
 בטבעת לא ינועו.

 

 

לא זורם זרם  .ג
דרך הטבעת 

ולא נוצר 
כא''מ מושרה 
בין הנקודות 

A ו- B 

מכיוון שהמעגל לא סגור לא   
נוצר זרם מושרה ולכן   גם 

 לא נוצר  בו כא"מ מושרה

 

 דרך זרם זורם .ד
 ולא הטבעת

 מ''כא נוצר
 בין מושרה

 -ו A הנקודות
B 

שינוי שטף  מכיוון  שיש  
מגנטי נוצר זרם מושרה.  לא 

נוצר כא"מ מושרה מכיון  
שכא"מ מושרה נוצר רק 

במוט הנע בשדה מגנטי או  
במוליך סגור שיש בו שינוי 

 שטף מגנטי.   

 

אפשרות  .ה
 אחרת

 
 

    

 
 

את השוו  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
ילות חיזקתי/שיניתי במהלך הפע עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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ילות חיזקתי/שיניתי במהלך הפע עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 אופטיקה
סופרפוזיציה גם בכיוון  -התאבכות בגלים מכניים חד ממדיים רוחביים  -" למידה מטעויות" -למורה 

 תנועת הגל?
 

 

 
 

  
 –התאבכות בגלים מכניים חד ממדיים רוחביים  נושא

 סופרפוזיציה גם בכיוון תנועת הגל?

ם גבגלי רוחב  סופרפוזיציהה קרוןע תא ישמיםימ תלמידים הקושי 
 בכיוון תנועת הגל

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
ב את ותקשל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

קש מהתלמידים לענות עליה השאלה הדיאגנוסטית ולב
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

  5mהמשרעת של פולס אחד היא. 3mוא  הבתרשים מתואר חבל שבו שני פולסים הנעים זה לקראת זה. רוחבו  של כל פולס  

 . 2mושל הפולס האחר היא

 
 

 

 

 (בחרו תשובה אחת בלבד). הפולסים נפגשיםכאשר שני  בחרו תרשים או תרשימים  המתארים צורה אפשרית של חבל זה

 

 

 

 

 

 בלבד 1תרשים  .א

  בלבד 2תרשים  .ב

 שני התרשימים  .ג

 אפשרות אחרת. ציינו את משרעת הפולס ואת רוחבו: _____________________________________ .ד

 

 נמקו  את בחירתכם. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןס  אתם מתבקשים תחילה להתייח
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 לא כן במושגים בפיזיקה

 1תרשים  .א
 בלבד

הגובה של הגל המשותף הוא   
חיבור הגבהים של הגלים 

 שהתנגשו.

 

 2תרשים  .ב
  בלבד

את גובה שני צריך לחבר   
 הגלים ואת רוחב שני הגלים

 

שני  .ג
 התרשימים

אפשרי כאשר  1תרשים    
אפשרי  2החבל עבה ותרשים 

 כאשר החבל דק  

 

אפשרות  .ד
אחרת. ציינו 
את משרעת 
הפולס ואת 

 רוחבו

 והרוחב cm 5הגובה יהיה   
3 cm כי במפגש הפולס ,

הנמוך יותר נבלע בתוך הפולס 
 הגבוה יותר

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, דדות האישית עם השאלה והתשובות השונותאחרי ההתמו

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: ימשוב אישלאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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סופרפוזיציה גם בכיוון תנועת  -התאבכות בגלים מכניים חד ממדיים רוחביים  -"למידה מטעויות" 
 הגל?

 נתונה השאלה הבאה:

  5mהמשרעת של פולס אחד היא. 3mוא  הו שני פולסים הנעים זה לקראת זה. רוחבו  של כל פולס  בתרשים מתואר חבל שב

 . 2mושל הפולס האחר היא
 

 
 

 

 (בחרו תשובה אחת בלבד). כאשר שני הפולסים נפגשים בחרו תרשים או תרשימים  המתארים צורה אפשרית של חבל זה

 

 

 

 

 בלבד 1תרשים  .א

  בלבד 2תרשים  .ב

 ים שני התרשימ .ג

 אפשרות אחרת. ציינו את משרעת הפולס ואת רוחבו: _____________________________________ .ד

 

 נמקו  את בחירתכם. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בליימוק , לכל נ )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירונימוק יש קטע שגוי, אם ב

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 לא כן במושגים בפיזיקה

 1תרשים  .א
 בלבד

הגובה של הגל המשותף הוא   
חיבור הגבהים של הגלים 

 שהתנגשו.

 

 2תרשים  .ב
  בלבד

צריך לחבר את גובה שני   
 הגלים ואת רוחב שני הגלים

 

שני  .ג
 התרשימים

אפשרי כאשר  1תרשים    
אפשרי  2ה ותרשים החבל עב

 כאשר החבל דק  

 

אפשרות  .ד
אחרת. ציינו 
את משרעת 
הפולס ואת 

 רוחבו

 והרוחב cm 5הגובה יהיה   
3 cm כי במפגש הפולס ,

הנמוך יותר נבלע בתוך הפולס 
 הגבוה יותר

 

 
ת השוו א היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
לות חיזקתי/שיניתי במהלך הפעי עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 המהירות או אורך הגל? -איזה גודל תלוי בתדירות הגל  -בגל מכני  -"למידה מטעויות"  -למורה 
 

 

 

  
המהירות או  –איזה גודל תלוי בתדירות הגל  – בגל מכני נושא

 אורך הגל?

אורך הגל כגודל קבוע, והמהירות  תלמידים תופסים את הקושי 
 בתווך נתון) כתלויה בתדירות(

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 ורכשיע משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 יעור. לקראת הש
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 נתונה השאלה הבאה:
 

 הרץ.  8הרץ מתקדם בקפיץ ארוך. משנים את תדירותו ל  4גל מחזורי שתדירותו 

 ?(בחרו תשובה אחת בלבד) ' היא הנכונהד –איזו מבין האפשרויות א' 

 

 אורך הגל לא ישתנה. מהירות הגל לא תשתנה. .א
 .2אורך הגל לא ישתנה. מהירות הגל תגדל פי  .ב
 . מהירות הגל לא תשתנה.2ן פי אורך הגל יקט .ג
 .2. מהירות הגל תגדל פי 2אורך הגל יקטן פי  .ד
 אפשרות אחרת. מהי? ____________________________________ .ה

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 זו.  מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 ים בפיזיקה. הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושג
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 במושגים בפיזיקה

 לא כן

אורך הגל לא  .א
ישתנה. מהירות 
 הגל לא תשתנה.

אורך הגל קבוע, והמהירות   
תלויה רק בתווך ולא 

בתדירות, כך ששינוי התדירות 
 לא ישפיע על אף אחד מהם.

 

אורך הגל לא  .ב

ישתנה. מהירות 

 .2הגל תגדל פי 

אורך הגל הוא גודל קבוע, ועל   
המהירות  v=λfפי הנוסחה  

 נמצאת ביחס ישר לתדירות.

 

אורך הגל יקטן  .ג

. מהירות 2פי 

 הגל לא תשתנה.

 לכן קבועה היא בגל מהירות  
 זאת לעומת ,משתנה לא היא

 ולכן בתדירות תלוי הגל אורך
 אורך התדירות את נגדיל אם
 יקטן הגל

 

אורך הגל יקטן  .ד

. מהירות 2פי 

 .2הגל תגדל פי 

  גל מהירות של הנוסחה ע״פ  

אי אפשר לדעת אם המהירות    אפשרות אחרת.  .ה
או אורך הגל ישתנו כי לא נתון 

 סוג התווך

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, ות האישית עם השאלה והתשובות השונותאחרי ההתמודד

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 על ידי מילוי הטבלה:  ,משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 

282 
 

 המהירות או אורך הגל? -איזה גודל תלוי בתדירות הגל  -בגל מכני  -"למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:
 

 הרץ.  8קפיץ ארוך. משנים את תדירותו ל הרץ מתקדם ב 4גל מחזורי שתדירותו 

 ?(בחרו תשובה אחת בלבד) ' היא הנכונהד –איזו מבין האפשרויות א' 

 

 אורך הגל לא ישתנה. מהירות הגל לא תשתנה. .א
 .2אורך הגל לא ישתנה. מהירות הגל תגדל פי  .ב
 . מהירות הגל לא תשתנה.2אורך הגל יקטן פי  .ג
 .2דל פי . מהירות הגל תג2אורך הגל יקטן פי  .ד
 אפשרות אחרת. מהי? ____________________________________ .ה

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 התלמיד.  הנימוק שכתב

את  סמנואם יש טעות כלשהי, 

 הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 במושגים בפיזיקה

 לא כן

אורך הגל לא  .א

ישתנה. מהירות 

 הגל לא תשתנה.

אורך הגל קבוע, והמהירות   
תלויה רק בתווך ולא 

בתדירות, כך ששינוי התדירות 
 חד מהם.לא ישפיע על אף א

 

אורך הגל לא  .ב

ישתנה. מהירות 

 .2הגל תגדל פי 

אורך הגל הוא גודל קבוע, ועל   
המהירות  v=λfפי הנוסחה  

 נמצאת ביחס ישר לתדירות.

 

אורך הגל יקטן  .ג

. מהירות 2פי 

 הגל לא תשתנה.

 לכן קבועה היא בגל מהירות  
 זאת לעומת ,משתנה לא היא

 ולכן בתדירות תלוי הגל אורך
 אורך התדירות את ילנגד אם
 יקטן הגל

 

אורך הגל יקטן  .ד

. מהירות 2פי 

 .2הגל תגדל פי 

  גל מהירות של הנוסחה ע״פ  

אי אפשר לדעת אם המהירות    אפשרות אחרת.  .ה
או אורך הגל ישתנו כי לא נתון 

 סוג התווך

 

 
השוו את  ם בקרבתכם.היושבי בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 

 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 

במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  ת ש...עכשיו אני יודע/ לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 היכן מצוי האור? -אור וראיה  -"למידה מטעויות"  -למורה 
 

 
 

  
 היכן מצוי האור? – אור וראיה נושא

תלמידים סבורים כי האור מצוי רק במקור ובסביבתו  הקושי 
 הקרובה בלבד

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את סוג זה 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד שענו 

להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  
תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

 (בחרו תשובה אחת בלבד). מונח נר דולק. עד להיכן מגיע אור הנר? אדם יושב בחדר חשוך ליד שולחן שעליו

 אור מצוי רק בלהבה ובסביבתו הקרובה של הנרה .א

 אור מגיע רק עד לאדםה .ב

 האור ממלא את כל החדר .ג

 ______________________________________________ מהי?אפשרות אחרת.  .ד
 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
ן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק, לסמ פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגים 

 יקהבפיז

 לא כן

אור מצוי ה .א
רק בלהבה 

ובסביבה 
הקרובה של 

 הנר

לאור יש טווח מסוים אליו   
הוא מגיע, ובגלל שאור הנר 

 חלש, הטווח הוא ליד הנר

 

אור מגיע ה .ב
 רק עד לאדם

האור פוגע בחלקיקים   
שבחדר ולא מצליח להגיע 

 יותר רחוק

 

ממלא האור  .ג
 את כל החדר

האור לא עוצר בנקודה   
ת אלא ממשיך מסוימ

 ומתנגש בעצמים

 

אפשרות  .ד
 אחרת

אם החדר מספיק קטן האור   
ימלא אותו. אם לא, האור 

 יעלם.
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השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבל  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 היכן מצוי האור? -וראיה  אור -"למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

 (בחרו תשובה אחת בלבד). אדם יושב בחדר חשוך ליד שולחן שעליו מונח נר דולק. עד להיכן מגיע אור הנר?

 אור מצוי רק בלהבה ובסביבתו הקרובה של הנרה .א

 אור מגיע רק עד לאדםה .ב

 האור ממלא את כל החדר .ג

 ______________________________________________ מהי?אפשרות אחרת.  .ד
 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את בנימוק פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
 

התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 
התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

ם מדוע הוא שגוי תוך שימוש במושגי

 בפיזיקה
 לא כן

אור מצוי ה .א
רק בלהבה 

ובסביבה 
הקרובה של 

 הנר

לאור יש טווח מסוים אליו   
הוא מגיע, ובגלל שאור הנר 

 חלש, הטווח הוא ליד הנר

 

אור מגיע ה .ב
 רק עד לאדם

האור פוגע בחלקיקים   
שבחדר ולא מצליח להגיע 

 יותר רחוק

 

ממלא האור  .ג
 את כל החדר

 האור לא עוצר בנקודה  
מסוימת אלא ממשיך 

 ומתנגש בעצמים

 

אפשרות  .ד
 אחרת

אם החדר מספיק קטן האור   
ימלא אותו. אם לא, האור 

 יעלם.
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השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ו לטבלה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפ  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 

289 
 

 האם רואים את האור? -אור וראיה  -מטעויות" "למידה  -למורה 
 

 
 

  
 האם רואים את האור? – אור וראיה נושא

תלמידים חושבים שאפשר להבחין בנוכחות אור גם אם  הקושי 
 הוא אינו יוצר אינטראקציה עם העין

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 יקליות בתשובה ו/או בנימוקים. הטעויות הפיז
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות עזרים נחוצים 
 כשיעור משך הפעילות 

בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה
שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 

בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.   להחליף אותן 
תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי

השאלה הדיאגנוסטית ולבקש מהתלמידים לענות עליה 
 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

מכוונים אלומת צינורית זכוכית דקה ושקופה ובה ריק מוחלט מונחת לרוחבו של חדר חשוך לחלוטין. דרך פתח בקיר 

 לייזר דקה העוברת בצינורית ויוצאת מפתח בקיר הנגדי (ראו תרשים). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (בחרו תשובה אחת בלבד). האם צופה העומד בחדר לצד הצינורית יראה את אור הלייזר העובר בתוך הצינורית?

 הצופה יראה את אור הלייזר. .א

 . הצופה לא יראה את אור הלייזר .ב

 .אי אפשר לדעת .ג

 ______________________________________________________שרות אחרת. מהי? אפ .ד

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   לסמןו לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם התשובה 

 נכונה?

 וק שכתב התלמיד. הנימ

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

 הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

מדוע הוא שגוי תוך שימוש 

 לא כן במושגים בפיזיקה

הצופה יראה  .א
את אור 

 הלייזר

חלק מאור הלייזר שפוגע   
במולקולות מוחזר לכיוון העין  

ולכן הצופה יראה את אור 
 הלייזר"

 

הצופה לא  .ב
ראה את אור י

 הלייזר

בגלל שהאור לא פוגע בזכוכית   
 הצופה לא יראה אותו

 

אי אפשר  .ג
 לדעת

אם הזכוכית מספיק שקופה   
(כמו נורה) אז הוא יראה את 

אז הוא לא  –האור. אם לא 
 יראה

 

אפשרות  .ד
 אחרת

מהירות האור גבוהה מכדי   
 שהאדם יוכל להבחין באור

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, והתשובות השונות אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 ה: , על ידי מילוי הטבלמשוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 חיזקתי/שיניתי את דעתי כי...
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 האם רואים את האור? -אור וראיה  -"למידה מטעויות" 
 

 נתונה השאלה הבאה:

ח בקיר מכוונים אלומת צינורית זכוכית דקה ושקופה ובה ריק מוחלט מונחת לרוחבו של חדר חשוך לחלוטין. דרך פת

 לייזר דקה העוברת בצינורית ויוצאת מפתח בקיר הנגדי (ראו תרשים). 

 

  (בחרו תשובה אחת בלבד). האם צופה העומד בחדר לצד הצינורית יראה את אור הלייזר העובר בתוך הצינורית?

 הצופה יראה את אור הלייזר. .א

 . הצופה לא יראה את אור הלייזר .ב

 .אי אפשר לדעת .ג

 ______________________________________________________רות אחרת. נמקואפש .ד

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   מןולס לכל תשובה )1
בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק ולהסביר את  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה שתלמיד 

 בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 שכתב התלמיד.  הנימוק

אם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי סמנו

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הצופה יראה את  .א
 אור הלייזר

חלק מאור הלייזר שפוגע   
במולקולות מוחזר לכיוון 
העין  ולכן הצופה יראה 

 את אור הלייזר"

 

ה הצופה לא ירא .ב
 את אור הלייזר

בגלל שהאור לא פוגע   
בזכוכית הצופה לא יראה 

 אותו

 

אם הזכוכית מספיק    אי אפשר לדעת .ג
שקופה (כמו נורה) אז 

הוא יראה את האור. אם 
 אז הוא לא יראה –לא 

 

מהירות האור גבוהה    אפשרות אחרת .ד
מכדי שהאדם יוכל 

 להבחין באור

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, התשובות השונותאחרי ההתמודדות האישית עם השאלה ו

 ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפו לטבלה או תקנו אותה.   ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
  , על ידי מילוי הטבלה:משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
 

במהלך הפעילות  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 חיזקתי/שיניתי את דעתי כי...
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 מאיפה אפשר לראות את הדמות? -דמות מדומה במראה מישורית  -"למידה מטעויות"  -למורה 
 
 

 

  
מאיפה אפשר לראות את  – דמות מדומה במראה מישורית נושא

 הדמות?

אי  אם העצם אינו ניצב מול מראהמידים חושבים שתל הקושי 
 אפשר לראות את דמותו

 "למידה מטעויות" סוג הפעילות 
סוג זה של פעילות מיועד לסייע לתלמידים לזהות את 

 הטעויות הפיזיקליות בתשובה ו/או בנימוקים. 
 כיתה סביבת הפעילות 

 ניתן לתת את השאלה הדיאגנוסטית כשיעורי בית  
 דפי הפעילות חוצים עזרים נ

 כשיעור משך הפעילות 
בפעילות זו שתלנו תשובות אופייניות שאספנו מתלמידים  הערה

שענו על השאלה הדיאגנוסטית המצורפת. מומלץ מאד 
להחליף אותן  בתשובות אופייניות של התלמידים שלכם.  

תקשב את ל על מנת להקל באיסוף וניתוח התשובות, כדאי
ת ולבקש מהתלמידים לענות עליה השאלה הדיאגנוסטי

 לקראת השיעור. 
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 נתונה השאלה הבאה:

 

 מראה מישורית ניצבת על שולחן ולידה ניצב עיפרון. ילד וילדה יושבים ליד השולחן כמתואר באיור. 

 

 
 

 ?)בחרו תשובה אחת בלבדכם (מהו המשפט הנכון לדעת 

 רק הילד יכול לראות את דמות העיפרון .א
 ה לראות את דמות העיפרוןרק הילדה יכול .ב
 שניהם יכולים לראות את דמות העיפרון .ג
 אף אחד מהם אינו יכול לראות את דמות העיפרון .ד
 לא נוצרת דמות של העיפרון. .ה
 ______________________________________ אפשרות אחרת. פרטו .ו

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בטבלה הבאה

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
ולהסביר את בנימוק, לסמן אותה בעמודה של הנימוק  פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה 

 שתלמיד בחר

האם התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

אם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי סמנו

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

הילד רק  .א
יכול לראות 

את דמות 
 העיפרון

רק הילד יוכל לראות   
 את דמות העיפרון

מכיוון שהקו הישר 
המחבר בין העיפרון 

והילד חותך את 
המראה ואילו הקו 

בין  הישר המחבר
העיפרון והילדה אינו 

 חותך את המראה

 

רק הילדה  .ב
יכולה לראות 

את דמות 
 העיפרון

יה משנה את יית הצפווז  
מראה, הנצפה דרך ה

הדמות של העיפרון 
נמצאת בזווית הצפייה 

אך ספק אם  של הילדה
בזווית הצפייה של 

 הילד

 

שניהם  .ג
יכולים 

לראות את 
דמות 

 העיפרון

אור שיוצא מהעיפרון   
ופוגע במראה מוחזר 

לעיניהם של הילד ושל 
הילדה כך ששניהם 

ם לראות את ייכול
 העיפרון.

 

אף אחד  .ד
מהם אינו 

יכול לראות 
ת את דמו
 העיפרון

 נמצא לא העיפרון  
אף  של הראייה בשדה

 ולכן הילדים שניאחד מ
 כולי לאאף אחד מהם 

 . דמותו את לראות

 

לא נוצרת  .ה
דמות של 

 העיפרון

נמצא העיפרון לא   
מול המראה לכן בדיוק 
לו ווצר ילא תבכלל 
 .דמות

 

אפשרות  .ו
 אחרת

אם הילד היה זז   
שמאלה ויושב בדיוק 

היה  מול העיפרון הוא
יכול לראות את הדמות 

של העיפרון כי אז 
הילד, העיפרון והדמות 

של העיפרון היו 
נמצאים על קו ישר 

 אחד 

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 ו לטבלה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,  הוסיפ  ,כם עם תשובותיהםיתותשוב
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 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 

 
במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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 מאיפה אפשר לראות את הדמות? -דמות מדומה במראה מישורית  - "למידה מטעויות"
 

 נתונה השאלה הבאה:

 

 מראה מישורית ניצבת על שולחן ולידה ניצב עיפרון. ילד וילדה יושבים ליד השולחן כמתואר באיור. 

 

 
 

 

 ?)בחרו תשובה אחת בלבדכם (מהו המשפט הנכון לדעת

 רק הילד יכול לראות את דמות העיפרון .א
 הילדה יכולה לראות את דמות העיפרוןרק  .ב
 שניהם יכולים לראות את דמות העיפרון .ג
 אף אחד מהם אינו יכול לראות את דמות העיפרון .ד
 לא נוצרת דמות של העיפרון. .ה
 ______________________________________ אפשרות אחרת. פרטו .ו

 

 מקו את בחירתכםנ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 מוצגות מספר תשובות מנומקות שכתבו תלמידים אחרים שענו על שאלה זו.  בלה הבאהבט

 :אישי באופןאתם מתבקשים תחילה להתייחס  
 . אינה נכונהבעמודה המתאימה אם היא נכונה או   ולסמן לכל תשובה )1
ל הנימוק ולהסביר את בנימוק, לסמן אותה בעמודה ש פיזיקלית: אם יש טעות התשובה לנכונות קשר בלילכל נימוק ,  )2

 הטעות, בעמודה האחרונה  של הטבלה, תוך שימוש במושגים בפיזיקה. 
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התשובה 

 שתלמיד בחר

האם 

התשובה 

 נכונה?

 הנימוק שכתב התלמיד. 

 סמנואם יש טעות כלשהי, 

 את הקטע השגוי

מדוע  הסבירואם בנימוק יש קטע שגוי, 

 הוא שגוי תוך שימוש במושגים בפיזיקה

 לא כן

רק הילד יכול  .א
לראות את 

 דמות העיפרון

רק הילד יוכל לראות את   
מכיוון  דמות העיפרון

שהקו הישר המחבר בין 
העיפרון והילד חותך את 
המראה ואילו הקו הישר 

בין העיפרון  המחבר
והילדה אינו חותך את 

 המראה

 

רק הילדה  .ב
יכולה לראות 

את דמות 
 העיפרון

יה משנה את יית הצפווז  
דרך המראה, הנצפה 

הדמות של העיפרון נמצאת 
 בזווית הצפייה של הילדה

אך ספק אם בזווית הצפייה 
 של הילד

 

שניהם  .ג
יכולים 

לראות את 
 דמות העיפרון

אור שיוצא מהעיפרון ופוגע   
במראה מוחזר לעיניהם של 

הילד ושל הילדה כך 
ם לראות את יששניהם יכול

 העיפרון.

 

אף אחד מהם  .ד
אינו יכול 
ת לראות א

 דמות העיפרון

 בשדה נמצא לא העיפרון  
 שניאף אחד מ של הראייה
אף אחד מהם  ולכן הילדים

 . דמותו את לראות כולי לא

 

לא נוצרת  .ה
דמות של 

 העיפרון

נמצא בדיוק העיפרון לא   
לא בכלל מול המראה לכן 

 .דמותלו ווצר ית

 

אפשרות  .ו
 אחרת

אם הילד היה זז שמאלה   
ן ויושב בדיוק מול העיפרו

הוא היה יכול לראות את 
הדמות של העיפרון כי אז 

הילד, העיפרון והדמות של 
העיפרון היו נמצאים על קו 

 ישר אחד 

 

 
השוו את  היושבים בקרבתכם. בכיתה דונו עם חברים, אחרי ההתמודדות האישית עם השאלה והתשובות השונות

 הוסיפו לטבלה או תקנו אותה. ובמידת הצורך, בעזרת צבע אחר,    ,כם עם תשובותיהםיתותשוב

 
 , בהנחיית המורה, לסיכום הפעילות.דיון כיתתיבהמשך יתקיים 

 
 , על ידי מילוי הטבלה: משוב אישילאחר הדיון הכיתתי, רשמו 
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במהלך הפעילות חיזקתי/שיניתי  עכשיו אני יודע/ת ש... לפני הפעילות חשבתי ש...

 את דעתי כי...
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	"נימוק, מה חסר?" - חיכוך סטטי – באיזה כיוון הוא פועל?
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	"נימוק, מה חסר?" - כוחות ותנועה- שקול כוחות אפס, מהירות אפס?

	למורה - "נימוק, מה חסר?"- תנועה מעגלית- מהירות זוויתית שווה, גם מהירות קווית שווה?
	"נימוק, מה חסר?" -  תנועה מעגלית- מהירות זוויתית שווה, גם מהירות קווית שווה?
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	"למה כן למה לא"- מהו הכוח הקובע את  התאוצה של גוף במערכת גופים? (גוף תלוי וגוף על מישור משופע )
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	"למה כן למה לא" - כוח מתיחות במערכת גופים
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	למורה - "למה כן למה לא" - כוח חיכוך סטטי- האם על גוף שנמצא במנוחה פועל בהכרח כוח חיכוך סטטי?
	"למה כן למה לא" - כוח חיכוך סטטי- האם על גוף שנמצא במנוחה פועל בהכרח כוח חיכוך סטטי?
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	"למה כן למה לא" – דמות מדומה במראה מישורית – היכן ממוקמת הדמות?

	למורה - "קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" - תנועה בתאוצה קבועה
	"קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" - תנועה בתאוצה קבועה

	למורה - "קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" - תנועה הרמונית פשוטה
	"קישור בין ייצוגים גרפיים שונים" - תנועה הרמונית פשוטה
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	"נוסחה ומשמעותה" – מקום כתלות בזמן בתנועה שוות תאוצה
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	נוסחה ומשמעותה- נוסחה ומשמעותה - הפוטנציאל החשמלי של מטען נקודתי ושל כדור מוליך

	למורה - נוסחה ומשמעותה – הקשר בין כא''מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית
	נוסחה ומשמעותה – הקשר בין כא''מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

	למורה - " למידה מטעויות" - תאוצה בקו ישר - מהירות אפס גם תאוצה אפס?
	" למידה מטעויות" - תאוצה בקו ישר -  מהירות אפס גם תאוצה אפס?

	למורה  - "למידה מטעויות" - כוחות ותנועה – שקול כוחות אפס, תמיד מנוחה?
	"למידה מטעויות" - כוחות ותנועה - שקול כוחות אפס, תמיד מנוחה?

	למורה - " למידה מטעויות" - תנע – וקטור או סקלר?
	" למידה מטעויות" - תנע - וקטור או סקלר?

	למורה - "למידה מטעויות" - עבודה - כוח כפול מרחק?
	" למידה מטעויות?" - עבודה – כוח כפול מרחק?

	למורה - " למידה מטעויות" - חוק קולון –החוק השלישי של ניוטון גם בחשמל?
	"למידה מטעויות?" - חוק קולון – החוק השלישי של ניוטון גם בחשמל?

	למורה - "למידה מטעויות" - מעבר מטענים בין מוליכים - האם המטען הכולל נשמר?
	" למידה מטעויות?" - מעבר מטענים בין מוליכים - האם המטען הכולל נשמר?

	למורה- "למידה מטעויות" - מעבר מטענים בין מוליכים -  שוויון  פוטנציאלים
	" למידה מטעויות" - מעבר מטענים בין מוליכים - שוויון  פוטנציאלים
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	למידה מטעויות" - מעבר מטענים בין מוליכים – מתי מסתיים?

	למורה - "למידה מטעויות" - פוטנציאל חשמלי - וקטור או סקלר?
	"למידה מטעויות" - פוטנציאל חשמלי - וקטור או סקלר?

	למורה -"למידה מטעויות" -  קצר - לא משפיע על המעגל?
	"למידה מטעויות" -  קצר - לא משפיע על המעגל?

	למורה - "למידה מטעויות" - חוק פראדיי - אין זרם מושרה, אין כא"מ מושרה?
	"למידה מטעויות" - חוק פראדיי - אין זרם מושרה, אין כא"מ מושרה?
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