
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

דגם תשובות בפיזיקה, שאלון מס' 036101, 1 יח"ל, קיץ תשע"ג

בשאלון יש שלושה פרקים ובכל פרק שלוש שאלות.
על התלמיד לענות על חמש שאלות, לא יותר משתי שאלות מכל פרק, לכל שאלה — 20 נקודות, סה"כ — 100 נקודות.

הערות כלליות
אין להוריד על אי רישום הנוסחה.  )1(

אם כתב תשובה סופית ללא חישוב, יש לתת 60% מהניקוד.  )2(
בסעיפים שבהם התלמיד לא כתב יחידות, בתשובה הסופית יש להוריד 5% לסעיף )אלא אם כן נאמר אחרת בדגם(.  )3(

בסעיפים שבהם התלמיד טעה בחישוב, יש להוריד 10% לסעיף )אלא אם כן נאמר אחרת בדגם(.  )4(

מערכות טכנולוגית

הערותניקודפתרוןהשאלה
א.   .1

 

נכון  )1(
נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה12  25%

ב. המשמעות היא: "רק כאשר נחבר את הנורה למתח של   
."10W  220 , הספק יהיהV

יתקבל כל ניסוח שיש בו התיחסות  6  —
לעובדה שהספק זה יתקבל במתח    

הנתון.  
V  וההספק הוא    V220= אם כתב     —

10W , יקבל 60%.  
30%   לזיהוי כל משתנה.   

לקישור בין המשתנים.  40%
20%   לנוסחה.   
70%   להצבה.   

10%   לתשובה עם יחידות.   

ג.     
.I V

P A220
10 0 045= = =

6 3
1

ד. כן   )1(
כן  )2(
כן  )3(
כן  )4(

6.33%
.33%
.33%

ה. 3כן 

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון2.   )1(

לא נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. כן. 
מאחר ויש להן אותו הספק ואותו מתח

)בהנחה שהן פועלות באותו הזמן(.

לקביעה5  40%
להסבר  60%

30%   למתח.  
30%   להספק.  

לתת את כל הניקוד גם אם התלמיד   —
לא ציין שמדובר באותו זמן.  

ג. 5נורת הפלואורסצנט אמורה להפיץ יותר אור מנורת הלהט. 

ד. 4חלק מהאנרגיה בנורת להט הופך לחום.  3
יש לציין סוג אחד של אנרגיה 1  —

אנרגית קול, אנרגית קרינה, יקבל את    —
כל הנקודות.  

ה. הספק המכשיר 
)וט(

הספק
)קילווט(

זמן 
פעולה
)שעות(

צריכה
)קוט"ש(

עלות
)ש"ח(

15001.5694.5מזגן
1000.140.40.2טלוויזיה

תנור 
30003394.5חימום

לנכות 14% על כל תשובה שגוייה.7

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון3.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. במנוע שריפה פנימית השריפה מתבצעת בתוך המנוע 
ובמנוע שריפה חיצונית השריפה מתבצעת מחוץ למנוע.

יש לקבל כל תשובה ממנה ינתן להבין 7
שהתלמיד מבין שריפה פנימית וחיצונית.

ג.     
J10000 40 400000# =

8 3
1 mN$ אם כתב ביחידות המדידה  

)ניוטון # מטר(, יקבל את כל הנקודות.

ד. 6קטן 

סה"כ

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון4.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  
. N0 5

1500 3000 2=
7ניוטון 3

1

ג. שקע ברומטרי   )1(
רמה ברומטרית  )2(

גבוה  )3(
אל תוך השקע הברומטי  )4(

לכל תשובה נכונה.8  25%

ד. גבוהה 
קטן

לכל תשובה נכונה.6  50%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון5.   )1(

לא נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. שונה מ־   )1(
קטן  )2(

חמצן  )3(
מנוע  )4(

לכל קביעה נכונה.8  25%

ג. מהירות הגוף גדלה.   )2(7 3
אם כתב מהירות הגוף קטנה, יקבל 50% 1

מהנקודות.

ד. עגלה מס' 5 תנוע במהירות הגדולה ביותר, כי יש לה מסה 
קטנה ביותר, מהירות הכדור ומסתו הגדולים ביותר.

עגלה מס' 1 תנוע במהירות הקטנה מכולן כי היא כבדה
ויורים ממנה כדור קטן במהירות קטנה.

לכל אחת משתי הקביעות.6  25%
לכל אחד משני הנימוקים.  25%

אם כתב אחד מהנימוקים נכון,   —
יקבל 50%.  

למסירת הכדור.  8%
למסירת העגלה.  8%
למהירות הכדור.  9%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון6.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. שני הכדורים יפגעו ברצפה באותו הזמן.   )3(6

ג. במהלך החדירה לאטמוספירה נוצר חיכוך בין החללית 
החודרת לאוויר והחום הנוצר. עלול לגרום לפגיעה 

במעבדת החלל.

5 3
כל התיחסות לחום תקנה את מלוא הנקודות.1

ד. חרטום 
מכל דלק נוזלי

שפרה
מכל חמצן נוזלי

נחיר

לכל קביעה.10  20%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון7.   )1(

לא נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה.12  25%

ב. צינור ב   )1(
צינור א  )2(
צינור ד  )3(

ל־ )1(.9  33%
ל־ )2(.  33%
ל־ )3(.  34%

ג. אינה יכולה   )1(
להתחמם  )2(

הסעת חום  )3(

ל־ )1(  ט־ )2(.9  33%
ל־ )3(.  34%

ד. המים החמים עולים כלפי מעלה והמים הקרים    )1( 
יורדים למטה, מתחממים ועולים שוב למעלה.

גוף החימום נמצא בתחתית הדוד משום שבו נמצאים   )2(
המים הקרים.  

3 3
כל אחד מהמשפטים יזכה את התלמיד 1  —

בכל הניקוד.  
התייחסות רק לאחד החלקים של  )1(     —

תקנה 50% מהניקוד.  

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 8 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון8.   )1(

לא נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. בנוזלים וגזים   )1(
בחומרים מוצקים  )2(

לכל תת־סעיף.8  50%

ג. זכוכית — ארוך 
ברזל — בינוני
נחושת — קצר

לזכוכית וברזל.9  33%
לנחושת.  34%

ד. כדאי ליצר את הצינורות מנחושת בשל הולכת החום 
הטובה ביותר של הנחושת.

4 3
לקביעה.1  40%

לנימוק.  60%
שים לב לתשובה נגררת בהתאם    —

לטבלה ב-ג.  

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה

א. נכון9.   )1(
לא נכון  )2(

נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  II6 3
1

ג.  37

ד. תקינה   .1
קצרת רואי  .2

ארוכת רואי  .3
תקינה  .4

לכל תשובה נכונה.8  25%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 10 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון10.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. על מנת שנהג המסתכל במראה יוכל לראות בצורה קריאה 
את הכיתוב "אמבולנס" על הכיתוב להיות כתוב 

ב"כתב ראי", כלומר במהופך.

6 3
1

ג. תמונה 1   )1(
תמונה 3 )או תמונה 2(  )2(

תמונה 1  )3(

ל־ )1(.9  33%
ל־ )2(.  33%
ל־ )3(.  34%

ד. מקטינים. 
להגדיל

לכל תשובה נכונה.6  50%

3סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון11.   )1(

לא נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. במקרה המתואר מהירות הסירנה בהתחלה איטית,  
והולכת וגדלה.

6

ג.  .h m340 0 5 170$= =   6 3
לנוסחה.1  20%

להצבה.  70%
לתשובה סופית עם יחידות.  10%

ד. הקול 
זרם חשמלי

זרמים

933%
33%
34%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון12.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  Hz20 20000-  )3(6

ג. 7גבוהה מה...  3
1

ד. פיקולו   )1(
צ'לו  )2(

לכל תת־סעיף.8  50%

אם כתב בסעיף ב)2( טרומבון, יקבל 40%.

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון13.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

12

ב. נזרקים אחורה )בניגוד לכיוון הנסיעה(.   )2(4

ג. המכונית והמשאית נוסעות באותה מהירות.   )3(5 3
1

ד.  
מהירות 
האופנוע 

העוקף
)מטר/שנייה(

המהירות 
היחסית

)מטר/שניה(

זמן העקיפה
)שנייה(

המרחק 
שעבר 

האופנוע 
העוקף 

בזמן העקיפה
)מטר(

301510300
301015450
30530900
303501500

להוריד 11% על כל שגיאה.12  —

לכל תשובה של מהירות יחסית, לתת 8%.  —

לכל תשובה של זמן עקיפה, לתת 9%.  —

לכל תשובה של המרחק, לתת 8%.  —

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 14 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון14.   )1(

לא נכון  )2(
לא נכון  )3(

נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. האופנוע האדום מהיר מהאופנוע הצהוב.   )2(7

ג. כח גורם לתאוצה.  אם הקיף בנוסף לתשובה הנכונה תשובה4)2(   —

נוספת, יקבל 50% מהניקוד.  

על יותר תשובות לא יותר ניקוד כלל.  —

ד. נסיעה במעלה הכביש.   )3(4 3
אם הקיף בנוסף גם אחת )1(, יקבל 1.50%  —

ה. מטר לקילומטר.   )2(
שנייה למטר.  )3(

שעה לקילומטר.  )4(

על )2(, )3(, )4( לתתק 33% לכל תשובה.6

אם הקיף את )1( יש להוריד 33%.

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 15 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון15.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(

נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. אנרגיית חום 
מהר
עולה

634%
34%
34%

ג.  .50
1 0 02= שניות    3 3

1

ד. אפס 
לא יתחמם

צלחת מסתובבת

633%
33%
34%

ה. קטנים   )1(
קטנה  )2(

לכל תת־סעיף.6  50%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 16 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון16.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(

נכון  )4(

לכל קביעה נכונה. 12  25%

ב. בכיוון   )1(
בניצב לכיוון  )2(

לכל תת־סעיף.8  50%

ג. 4רוחבי 

ד. קטנה   )1(
גדול  )2(

לכל תת־סעיף.6   50%

ה. אין לבשל במיקרוגל ביצים בקליפתן משום שהחום הנוצר 
כלוא בתוך הקליפה ועלול לגרום לפיצוצה.

3 3
1

סה"כ

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון17.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. בתרגום לערבית יש לקבל את התשובה5כמאה מיליון. 
כמיליון.

ג.  K4o5

ד.  C100o-5 3
1

ה.  C20o  )1(
240 שניות  )2(
120 שניות  )3(

ל־ )1(.6  33%

ל־ )2(.  33%
—   אם כתב  250  שניות, יקבל 20%.   

ל־ )3(.  33%
—   אם כתב בין  110  ל־ 130  שניות,    

         יקבל את כל הנקודות.

33סה"כ 3
1

מערכות טכנולוגית

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון18.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(

נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25ֿ%

ב.  .V V j T 100 273
1 50 18 32o $ $ $T T= = = לנוסחה.7  סמ"ק    20%

להצבה.  70%
לתשובה סופית עם יחידות.  10%

ג. 7קלווין. 

ד.  
)1(   

V V
100 200
1 2=    

)2(   V V200 1001 2=    

V V22 1=                                                        
נפח הגז גדל פי  2 .

7 3
ל־ )1(.1  20%

ל־ )2(.  30%

לתשובה סופית.  50%

יש לתת את כל הניקוד אם נימק נכון   —

במילים על סמך הנוסחה ויחס ישר.

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון19.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. 0. חום ההיסק.  5 52000 26000#= = ג'אול 
)1(   Q mxT =     

כמות החום שמפיק הגז.

)2(   .Q C m T T26000 0 9 100$ $ $ $T T T= = =  

 )3(   .T C0 9 100
26000 289o
$

T = =     

ל־ )1(.10  30%
ל־ )2(.  30%
ל־ )3(.  40%

ג. ג'אול 
oC

5

ד. 6לגרוע מהזכוכית 20 קלוריות.  3
לכל השלמה.1  50%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 20 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון20.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  P d h#=    
.P 0 01 1000 10$= =

ניוטון
ס"מ2    

לנוסחה.7  20%
להצבה.  70%

לתשובה עם יחידות מדידה.  10%
להוריד 20% על שגיאה ביחידות.  —

ג.   P כולל . .10 10 33 20 33= + =  
ניוטון
ס"מ2    

5

ד.  F= P כולל S#     
. . /F 20 33 20 406 6#= = ניוטון    

7 3
לנוסחה.1  20%

להצבה.  70%
לתשובה עם יחידות מדידה.  10%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון21.   )1(

נכון  )2(
לא נכון  )3(
לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. 7שווה 

ג. 7קטן 

ד. 7קטן  3
1

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. לא נכון22.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. 6שונים  3
1

ג. המאזניים מאוזנים.   )3(6

ד.  F  
עילוי
=  G

אוויר
 - G

מים 
. . .2 7 2 4 0 3= - = ניוטון   )1(

.ס"מ3      .
.V F

0 01 0 01
0 3 30= = =

עילוי                            )2(

. .d V
G

30
2 7 0 9= = אוויר=

ניוטון 
ס"מ3

                        )3(

לכל נוסחה.9  10%
לכל הצבה.  10%

תשובה סופית )1(  ו־ )2( — 13%.  —
תשובה סופית )3( — 14%.  —

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



פיזיקה, קיץ תשע"ג, מס' 036101- 23 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון23.   )1(

לא נכון  )2(
נכון  )3(
נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  s
m20    5

ג. 6לשיא הגובה. 

ד. m2 שטח 
20 2 20#

= = אם התייחס לשטח מתחת לגרף, לתת 5.40%     —
לחישוב השטח.  50%

לתשובה סופית ויחידות מדידה.  10%

ה. 5שווה ל־  3
1

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון24.   )1(

לא נכון  )2(
לא נכון  )3(

נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב.  . .F k x 15 0 1 1 5$ $= = = ניוטון לנוסחה.5     20%
להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

ג.  F f 0k- = במהירות קבועה   

.Ff 1 5k= = ניוטון    

לנוסחה.5  20%
להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

ד.  .W mg 0 0 5 10 5$= = = = ניוטון    )1(
N W 0- =    )2(
N W 5= = ניוטון    

לכל תת־סעיף:6
לנוסחה  10%
להצבה  30%

לתשובה עם יחידות  10%

ה.  . .N
f

5
1 5 0 3k

kn = = =    5 3
לנוסחה.1  20%

להצבה.  70%
לתשובה סופית ויחידות.  10%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון25.   )1(

לא  נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

ב. ק"מ 
שעה

90 3600
90 1000 25$

= =  מטר  
שניה    

מי שחילק ב־ 3.6    100%

לנוסחה.7  20%
להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

ג.  
. .x a

V
2 2 1 25

25
2 5
625 250

2 2
$

= = = = מטר    
לנוסחה.7  20%

להצבה.  70%
לתשובה סופית ויחידות.  10%

ד.  
.t a

v
1 25
25 20= = = שניות    7 3

לנוסחה.1  20%
להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הערותניקודפתרוןהשאלה
א. נכון26.   )1(

נכון  )2(
נכון  )3(

לא נכון / נכון  )4(

לכל קביעה נכונה.12  25%

התשובה נכונה אך בהתחשב בעובדה   )4(
שעלולים לבלבל בין גודל קווי לגודל זוויתי, 

תתקבל גם התשובה השניה )לא נכון(.

ב. 5מדומה 

ג.  III5

ד.  III5 3
1

ה.  II  )1(

מדומה  )2(

לכל תת־סעיף.6  50%

33סה"כ 3
1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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