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  במהירות משתנהתנועה 
 :הסעיפים הבאים מתייחסים לגרף הנתון .1

  
)i( .קטעים הגוף נע בכיוון החיובי של הציר/באיזה קטע ?  

)ii( .גודל מהירות הגוף גדלקטעים /באיזה קטע? 

  II- וii (I (; II- וI )i(  .א

  II- וii (I (; III- וII )i(  .ב

  IV- וii (II (; III- וII )i(   .ג

 III- וii (II (; II- וI )i(  .ד

  

 . לכל הצירים אותו כיול. זמן עבור חמישה גופים-נתונים גרפי מקום .2

 
 ?יזה מבין הגופים נע במהירות הרגעית הגדולה ביותר ברגע מסוים בתוך פרק הזמן המתוארא

  C- וA  .א

 C- וB  .ב

 D  .ג

 E  .ד
  

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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תלמיד מודד את העתקו של גוף כפונקציה של הזמן בעזרת רשם זמן ומרכז את התוצאות  .3

 .בטבלה

t(sec) 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 

X(m) 0 0.076 0.144 0.204 0.256 0.300 0.336 0.364 0.384 

  

  ? לפי נתוני הטבלהt=0.04sec ברגע) במטר לשנייה(מהי מהירות הגוף 

   מטר לשניה3.6. ד   מטר לשניה3.4. ג   מטר לשניה3.2. ב  מטר לשניה  0.144.א

 

 :נתונים חמישה גרפים שונים .4

  
)i ( במהירות קבועהאילו מהגרפים מתארים תנועה?  

  III-ו I. ד  V- וIII. ג   III רק. ב   IV- וI ,II. א

 

 )ii ( תאוצה קבועהבאילו מהגרפים מתארים תנועה?  

  V רק. ד  IV  רק. ג  V -ו, II ,III. ב   IV- וI ,II. א
 

5.  

  
? עד הרצפה 2mשל כדור הנופל מגובה  מקומו כפונקציה של הזמןמהו הגרף המתאר את 

  . ראשית הצירים נבחרה בנקודת שחרור הכדור

  C- וA. ד  C. ג B. ב  A. א

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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 . מעלהאנכיתגוף נזרק  .6

  

  הגרף המתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן הוא 

  D.ד  C. ג B. ב  A. א

 

 הנע לאורך   של גוףמהירותובגרף מתוארת  .7

  , t=65sec ברגע.  כפונקציה של הזמןקו ישר

  :גודל התאוצה הרגעית שווה בקירוב ל

  1m/sec2  .א

  2m/sec2  .ב

  30m/sec2  .ג

  0.46m/sec2  .ד

  

  

  

  

 x(t(איזו תכונה של תנועתו מאופיינת על ידי השיפוע של הקו המקווקו בגרף . גוף נע בקו ישר .8

 ?הבא

  
  העתק  .א

 מהירות רגעית  .ב

 מהירות ממוצעת  .ג

 תתאוצה רגעי  .ד

 

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. 




