
 

 1

  ' חלק א–עדשות 
  

התרשימים הבאים מתאר בצורה  איזה מבין. מקור אור נקודתי ניצב במוקד של עדשה מרכזת. 1

  ?נכונה את הקרניים העוברות את העדשה

  
  ?איך מגדירים מוקד:  שניתן לתת לתלמידיםרמז

  

  ?איזה מבין המשפטים הבאים נכון. מטילים על העדשה המתוארת בתרשים אלומת אור מקבילה . 2

ומרכזת אותה כאשר היא מגיעה , האלומה כאשר היא מגיעה משמאל העדשה מפזרת את. א

 מימין

ומרכזת אותה כאשר היא מגיעה , האלומה כאשר היא מגיעה מימין העדשה מפזרת את. ב

 שמאל

 ה משמאלובין אם היא מגיע, העדשה מפזרת את האלומה בין אם היא מגיעה מימין. ג

  ובין אם היא מגיעה משמאל, האלומה בין אם היא מגיעה מימין העדשה מרכזת את. ד

  
  :  שניתן לתת לתלמידיםרמז 

   ?איזה סוג עדשה מתואר בתרשים

  
  
  :ניתן לקבל דמות הנוצרת בעדשה על מסך. 3

  ממשית רק אם הדמות. א

  מדומה רק אם הדמות. ב

  זת ניתן לקבל על המסךבעדשה מרכ כל דמות שנוצרת. ג

  שנוצרת בכל סוג של עדשה על מסך ניתן לקבל כל דמות. ד
  ?מדוע רואים דמות על מסך:  שניתן לתת לתלמידיםרמז

 ב א

 ד ג

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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. הנקודות הירוקות הן המוקדים של העדשה. מרכזתבתרשים הקו הכחול העבה מסמן עדשה . 4

  ?איזה מהמהלכים של האור המופיעים בתרשים הוא הנכון

 

  
   

  יש לשים לב לאופן שבו פוגעת הקרן בעדשה : שניתן לתת לתלמידיםרמז

  

. עדשההנקודות הירוקות הן המוקדים של ה.  העבה מסמן עדשה מפזרתאדוםבתרשים הקו ה. 5

  ?איזה מהמהלכים של האור המופיעים בתרשים הוא הנכון

  
  יש לשים לב לאופן שבו פוגעת הקרן בעדשה : שניתן לתת לתלמידיםרמז

 

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. 




