
˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ˙ÂÚ‚ÂÙ ÌÈÈ¯˜ È˙˘Ï  ±∞•  ∏
3
1

 Æא .1

Æ˙Â¯ÊÁÂÓ ÌÈÈ¯˜ È˙˘Ï  ¥∞•         

ÆÌÈÈ¯˜‰ ÈÎ˘Ó‰ ˘‚ÙÓÏ  μ∞•         

   ÌÈˆÁ ÈÓÈÒ ÌÈÂÂ˜Ï ÔÈ‡ Ì‡  —         

 ˘È ¨ÌÈÈÂ‚˘ Ì‰ÈÂÂÈÎ˘ Â‡          

    Æ≤∞•  „È¯Â‰Ï          

  ˙ÂÓÈ‡˙Ó ‡Ï ˙Â¯ÊÁÂÓ‰ ÌÈÈ¯˜‰ Ì‡  —           

  È˙˘ ÏÚ ≤∞• ˙˙Ï ¨‰¯ÊÁ‰‰ ˜ÂÁÏ          

Æ¥∞• ÌÂ˜Ó· ˙Â¯ÊÁÂÓ ÌÈÈ¯˜          

          
   Æ‰ÂÎ ‰¯ÈÁ·Ï  μ∞•  π    Æ˙Á‡ ˙ÂÓ„  ∫‰·Â˘˙  Æב  

 Æ˜ÂÓÈÏ  μ∞•     ¯Â‡‰ ¨‰ÒÂÎÓ ‰‡¯Ó‰Ó ˜ÏÁ˘ ˙Â¯ÓÏ  ∫˜ÂÓÈ   

  ‰‡¯Ó‰ Ì‡ ‰˘Ó ‡Ï¢ ˜ÂÓÈ ÏÚ   —     ÌÈÒÂÎÓ ‡Ï‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Ó ¯ÊÁÂÓ ‰‡¯Ó· Ú‚ÂÙ‰   

Æ≤μ• ˙˙Ï ¢‰ÒÂÎÓ     Æ‡ ÛÈÚÒ–˙˙· ÂÓÎ ¨ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ˙ÂÓ„ ˙¯ˆÂ˘ ÍÎ   

ÌÈËÂË¯Ò ˙¯ÊÚ· ˜ÂÓÈ Ï·˜Ï  —         

LL'

סאלד הנרייטה מכון החינוך משרד
בגרות לבחינות המרכז הפדגוגית המזכירות

הפיזיקה הוראת על הפיקוח

תש״ע קיץ יח״ל, 5 ,654 ,036541 מס׳ שאלון וחומר, קרינה בפיזיקה, תשובות דגם

Æμ≠± ˙ÂÏ‡˘‰Ó ˘ÂÏ˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ ˘È

כלליות הערות

¨˙ÈÏÏÎ ‰‡ÂÂ˘Ó ‚Èˆ‰Ï ÈÏ· ˙Â¯È˘È ·Èˆ‰ „ÈÓÏ˙‰Â ¨˙ÈÏÏÎ ‰‡ÂÂ˘ÓÏ „Â˜È Ô˙È Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  (1)

ÆÌ‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÛÈÚÒÏ ±∞• „È¯Â‰Ï ˘È  

ÆÌ‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÛÈÚÒÏ μ• „È¯Â‰Ï ˘È ¨˙Â„ÈÁÈ ·˙Î ‡Ï „ÈÓÏ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  (2)

ÆÌ‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÛÈÚÒÏ ±∞• „È¯Â‰Ï ˘È ¨·Â˘ÈÁ· ‰ÚË „ÈÓÏ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  (3)

 ˜ÓÏ ‰ÒÈ Â‡ ˜ÓÈ „ÈÓÏ˙‰ Ì‡ ˜¯ ˙Â„Â˜· ‰ÎÊ˙ ¢‡Ï¢ Â‡ ¢ÔÎ¢ Ï˘ ‰·Â˘˙ ¨˜ÂÓÈ Ô‰· ˘¯„˘ ˙ÂÏ‡˘·  (4)

Æ®Ì‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡©

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 
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≠ ≤ ≠∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

    ∫± –Ï  ¥∞•  ±±   Æ˙Âˆ·˘Ó  11 =  y ¨˙Âˆ·˘Ó 12 =  x  ∫Â‡ (11, 12)   Æ±  Æג

  x –Ï  ≤∞•          

  y –Ï  ≤∞•          

  ˙¯ÊÚ· ˙ÂÓ„‰ ÌÂ˜ÈÓ ˙‡ ÔÓÈÒ Ì‡    —         

‰„Â˜‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÈÈˆ ‡ÏÂ ËÂË¯Ò          

 Æ¥∞• ÌÂ˜Ó· ≥∞• ˙˙Ï          

Æ¥∞• ˙˙Ï ‡Ï ¨ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÈ· ÍÙ‰ Ì‡    —         

∫≤ –Ï  ∂∞•     Æ‡Ï  ∫‰·Â˘˙   Æ≤   

     ‰·Â˘˙Ï ≤∞•     ÂÈ‡ Â˙ÂÓ„ ÌÚ ‰ÙÂˆ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ Â˜‰  ∫˜ÂÓÈ    

 ˜ÂÓÈÏ ¥∞•          Æ‰‡¯Ó‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ       

Æ≤∞• ˙˙Ï ¨ËÂË¯Ò ‡ÏÏ ˜ÓÈ Ì‡  —     ‰‡¯Ó· ˙Ú‚ÂÙÂ L –Ó ˙‡ˆÂÈ‰ Ô¯˜ ∫Â‡     

‰ÈÈ‡¯ ‰„˘ Ì‚ ËË¯ÒÏ ¯˘Ù‡  —     Æ L ÔÂÂÈÎÏ ˙¯ÊÁÂÓ ‡Ï     

ÆÂÈÙ ÏÚ ÚÂ·˜ÏÂ         Æ‰ÈÈ‡¯‰ ‰„˘· ˙‡ˆÓ ‡Ï  L ∫Â‡     

    ˜ÂÓÈ ˘¯„ ‡Ï  —  μ    (2, 11) ד.   

¨ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ÔÈÈˆ ‡ÏÂ ÔÂÎ ËË¯Ò Ì‡  —         

 Æ˙Â„Â˜‰ Â‡ÏÓ ˙‡ ˙˙Ï           

 ≥≥
3
1

 Î¢‰Ò                                                                       

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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≠ ≥ ≠∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

Æ‰ÁÒÂÏ ≤∞•  μ   v t
x

Δ
Δ

=                                            Æ2.א  

v t
x

=  Ì‚ Ï·˜Ï  —   mx 2Δ =                              

ÆÔÂÎ  tΔ  –Ï ≤∞•   .t t t s0 5o1Δ = - =                            

xT  –Ï  ¥∞•    . s
mv 0 5

2 4= =                      

Æ˙Â„ÈÁÈ ÌÚ ‰·Â˘˙Ï  ≤∞•                             

È¯ÙÒÓ Í¯ÚÏ ±μ•        

     ˙Â„ÈÁÈÏ μ•        

 Æ  xΔ   Ï˘ ÔÂÎ ÈÂ‰ÈÊÏ  ≥∞•  μ  Æ mx 5Δ =   –Â ¨Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ‰Ó ‰ÚÂ„È ˙Â¯È‰Ó‰ ב.   

Æ t2  ·Â˘ÈÁÏ  ∑∞•        

  .t s4
3 0 752 = =   ·˘ÈÁ Ì‡  —   .t v sx

4
5 1 252

Δ
= = =                                

 .t s4 0 52
2 = =   Â‡     .t t t s4

3
4
2 1 25m m m2 0 3 3 5= + = + =" "    ∫Â‡   

Æ„Â˜È ˙˙Ï ‡Ï         

ÆÔÂÂÈÎ ÏÎÏ μ∞•  ∏  ̈®‰ËÓ ÈÙÏÎ© μ ÔÂÂÈÎ· ‰Ú  M ‰„Â˜  t2  Ú‚¯· ג. 

  Æ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Ï „Â˜È ˙˙Ï ‡Ï  —   Æ®‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ© ± ÔÂÂÈÎ· ‰Ú N ‰„Â˜Â   

   

Æ˙Â¯È‰Ó‰ ÈÂ‰ÈÊÏ  ∑∞•  ¥     ,f Hz v s
m4 4= = ד.                   

     Æ‰ÁÒÂÏ   ±∞•    f
v m4 14λ = = =                   

Æ‰·ˆ‰Ï   ±∞•        

   Æ˙Â„ÈÁÈ ÌÚ ˙ÈÙÂÒ ‰·Â˘˙Ï   ±∞•                           
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≠ ¥ ≠∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

∫± –Ï  ∑∞•  ∏      Æ±  .2 המשך
˙Â„ÈÁÈÂ ÌÈ¯Èˆ‰ ˙ÂÓ˘Ï  ±∞• ה.      

ÌÈ¯Èˆ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯Ú ÌÂ˘È¯Ï  ±∞•        
Ï‚‰ ˙¯Âˆ ÏÚ  μ∞•        

¨ .x m0 5=  –Ï ¯·ÚÓ ®±© Û¯‚ ¯ÈÈˆ Ì‡  —       

 Æμ∞• ÌÂ˜Ó· ≤∞•        

 ±∞• ˜¯ ˙˙Ï ¨ÍÂÙ‰ Û¯‚ ¯ÈÈˆ Ì‡  —       
Æμ∞• ÌÂ˜Ó·        

 ∫≤ –Ï  ≥∞•       

˙Â„ÈÁÈÂ ÌÈ¯ÈˆÏ  ±∞•      Æ≤   

ÌÈÎ¯ÚÏ  ±∞•        

  Ï‚‰ ˙¯ÂˆÏ  ±∞•        

 Æ±∞• „È¯Â‰Ï ¨ÍÂÙ‰ Û¯‚ ¯ÈÈˆ Ì‡  —       

  x m1=  –Ï ¯·ÚÓ ®≤© Û¯‚ ¯ÈÈˆ Ì‡  —       

 Æ±∞• „È¯Â‰Ï        

 ¨ v f$λ=  ‰ÁÒÂ· ˘Ó˙˘‰ Ì‡  —       

Æ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ¥∞• Ï·˜È        

 Æ∞ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ú¯Ù‰‰ B  ‰„Â˜· — ≥≥•  ≥
3
1

  Æ∞ –Ï ‰ÂÂ˘ ‰Ï˘ ˜˙Ú‰‰ ÔÎÏ ¨‰ÁÂÓ· ˙‡ˆÓ B ‰„Â˜ ו.    

   ÌÂÎÒ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ú¯Ù‰‰ — ≥≥•    Ï˘ È¯·‚Ï‡ ÌÂÎÒ ‡Â‰  B  ‰„Â˜ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ˜˙Ú‰‰   

Æ˙ÂÚ¯Ù‰‰              ¯ÊÁÂÓ‰ Ï‚‰Â Ì„˜˙Ó‰ Ï‚‰ È„È ÏÚ ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈ˜˙Ú‰‰   

B ‰„Â˜· ˙ÂÚ¯Ù‰‰ ∫‰˜ÒÓ — ≥¥•    Æ¯È˜‰Ó   

 ÌÂÂÈÎ· ˙Â„‚ÂÓÂ ÔÏ„Â‚· ˙ÂÂ˘        ˜˙Ú‰‰Ó ÍÂÙ‰ ˜˙Ú‰Ï ÌÂ¯‚Ï ·ÈÈÁ ¯ÊÁÂÓ‰ Ï‚‰ ¨ÔÎÏ   

ÆÚ‚¯Â Ú‚¯ ÏÎ·      ÆÚ‚ÂÙ‰ Ï‚‰ È„È ÏÚ Ì¯‚‰   

‡Ï Í‡ ¨˙ÈÏ˜ÈÊÈÙ ÔÂÎ ¯·Ò‰ Ô˙ Ì‡  —       

˙˙Ï ¨‰ÈˆÈÊÂÙ¯ÙÂÒ‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ¯ÈÎÊ‰        

Æ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡        

    
 ≥≥ 3

1     Î¢‰Ò                                                     

y(cm)

x(m)0.5

1.4

1
–1.4

0

y(cm)

x(m)0.5

1.4

–1.4

0
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   Æ‰ÁÒÂÏ  ±∞•  μ   Ï‚‰ Í¯Â‡Ó ˙Ï·˜˙Ó ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓÎ  Æא .3

Æ‰·ˆ‰Ï  ≤∞•   ¯˙ÂÈ· ¯ˆ˜‰   

  ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ÔÂËÂÙ‰ ˙È‚¯‡ ·Â˘ÈÁÏ  ∑∞•    ( ) ( ) .E eV nm eV1240
100
1240 12 4λ= = =        

Ï‚‰ Í¯Â‡Ï Â‡ ‰Â˙‰ ‰ÓÂÏ‡·         

 ÔÂÈÈÏ ˘Â¯„‰         

    ˙Â„ÈÁÈ ÌÚ ‰·Â˘˙Ï  ±∞•    ‰È‚¯‡ È„ ˙ Õ̃tÃÒŸÓ ‰È‡ ¯˙ÂÈ· ¯ˆ˜‰ Ï‚‰ Í¯Â‡· ‰È¯˜   

¯·Ò‰Ï  ∂∞•     Æ®ËÏÂÂ–ÔÂ¯Ë˜Ï‡ 13.6 © ÔÂÈÈÏ        

   ÏÚ ÒÒÂ·Ó ‡Ï ¨ÔÂÎ ¯·Ò‰Ï  —     ∫˙ÙÒÂ Í¯„   

Æ¥∞• ˙˙Ï ¨·Â˘ÈÁ    ̈‰‡ÈˆÓÂ ˙ÈÈÓ‰ ‰È‚¯‡Ï ÌÈ‡˙Ó‰ Ï‚‰ Í¯Â‡ ·Â˘ÈÁ   

 Æ‰Â˙‰ ‰ÓÂÏ‡· ÈÏÓÈÈÓ‰ Ï‚‰ Í¯Â‡Ó ¯ˆ˜ ‡Â‰ ÈÎ   

. . nm13 6
1240 91 2maxλ = =   

Æ± –Ï ∏∞•      ∏                12.4 eV ‡È‰ ‰¯ÒÓ˘ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ‰È‚¯‡‰  Æ± ב.   

    ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ¯Â˙È‡Ï  ≤∞•         Æ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Ó¯‰ „Ú ‡Â‰ ¯Â¯ÈÚ‰ ÔÎÏ       

 Æ˙¯¯ÂÚÓ‰           

Æ‰È‚¯‡‰ ˘¯Ù‰ ·Â˘ÈÁÏ  ≥∞•                     

®≤#© ÆÏ‚ Í¯Â‡ ÏÎÏ  ±μ•   ∫˙ÂÓ¯‰ ÔÈ· ‰È‚¯‡‰ È˘¯Ù‰       

 ±μ• „È¯Â‰Ï ÛÒÂ Ï‚ Í¯Â‡ ÏÎ ÏÚ  —   . ( . ) .E eV3 4 13 6 10 21 2T =- - - ="      

   ˙‡ Ì˘¯ ‡Ï Í‡ ÔÂÎ ·Èˆ‰ Ì‡  —   . ( . ) .E eV1 51 13 6 12 091 3T =- - - ="   

Æ˙Â„Â˜ „È¯Â‰Ï ‡Ï — ‰ÁÒÂ‰          

( ) ( )nm E eV
1240

Tλ =   ∫Ï‚ ÈÎ¯Â‡   

: . . nm1240 10 2 121 61 2λ = ="                  

: . . nm1240 12 09 102 561 3λ = =
"

              

  

   

 Æ≤ –Ï ≤∞•      Æ≤   

®≤#© Æ¯·ÚÓ ÏÎÏ ±∞•          

  μ• „È¯Â‰Ï ¨ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ· ÌÈˆÁ‰ Ì‡ —         

 ÆÂ˜ ÏÎÏ            

  ‰ÓÏ ÛÒÂ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÂÂ˜ ÛÈÒÂ‰ Ì‡ —         

  Â˜ ÏÎÏ μ• „È¯Â‰Ï — ®±© –· ·˘ÈÁ˘           

ÆÛÒÂ           

E(eV)

-13.6

-3.40

-1.51
-0.85

0
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≠ ∂ ≠∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
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.3 המשך

∫1 –Ï  μ∞•  π   ËÏÂÂ–ÔÂ¯Ë˜Ï‡ 13.6 Ï˘ ‰È‚¯‡Ï ˜Â˜Ê ÔÂ¯Ë˜Ï‡  Æ± ג.   

 ÔÂÈÈ ˙ÈÈ‚¯‡ ÈÂ‰ÈÊÏ  ≥∞•      ÈÏÓÈÈÓ‰ ‰ˆ‡‰‰ Á˙Ó ÔÎÏÂ ¨ÔÓÈÓ‰ ÌÂË‡ ÔÂÈÈÏ       

‰ˆ‡‰‰ Á˙Ó ˙‡ÈˆÓÏ  ≤∞•     ÆËÏÂÂ 13.6  ‡Â‰ ˘Â¯„‰       

Ï„Â‚ ¯„Ò· Á˙Ó Ï·È˜Â ‰ÚË Ì‡  —         

Æ≤∞• „È¯Â‰Ï ¨ 1019          

∫2 –Ï  μ∞•   ÆÔÎ ∫‰·Â˘˙  Æ≤   

‰·Â˘˙Ï  ≤∞•    ˜ÏÁ ˜¯ ¯È·Ú‰Ï ÏÂÎÈ ÔÂ¯Ë˜Ï‡ ˙Â˘‚˙‰· ∫˜ÂÓÈ      

˜ÂÓÈÏ  ≥∞•    ÆÂÏ˘ ‰È‚¯‡‰Ó      

Æ‰ÁÒÂÏ ≤∞•  ∂  r r nn 1
2$= ד.   

Æ¯·Ò‰Ï ¥∞•    ¯·ÂÚ ÔÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¨‰È‚¯‡ ÚÏÂ· ÔÓÈÓ ÌÂË‡ ¯˘‡Î   

Æ®‰·Â˘˙© ‰ÂÎ ‰˜ÒÓÏ  ¥∞•   ÆÏ„‚ ÒÂÈ„¯‰ Ì‚Â Ï„‚  n  ¨¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯Ï   

ÌÂË‡‰˘ ÈÙÓ ¨Ï„‚  r ˘ ·˙Î Ì‡  —   ∫ÛÒÂ ¯·Ò‰   

   ÆÛÈÚÒÏ ∏∞• ˙˙Ï ¨‰Ó¯ ‰ÏÂÚ    E r
ke
2

2
=-   

 ¯ÓÂÏÎ ¨ÈÏÈÏ˘ ˙ÂÁÙ ‰È‰È E  ¨‰È‚¯‡ ˙ÙÒÂÂ˙Ó Ì‡    

     ÆÏ„‚  r  ÔÎÏÂ ¨ÔË˜ r
ke
2

2
  

®≤© –Ï  ≥∞•  μ 3
1  (1)      m vr n h

2e π=    ¯‰Â· Ï˘ ‰Á‰ ·Ï˘ ה.   

Ú·Â‰ ÔÂÎ ¯Á‡ ¯˘˜Ï  Â‡  ®≥© –Ï  ¥∞•   (2)      m v
h
e

λ =       ÈÈÂ¯·–‰„ Ï‚ Í¯Â‡ ˙‡Â   

Æ®≤© –Â  ®±© –Ó   (3)      m vr n
m v
2e

e
π

λ
=                  ∫Ï·˜Â   

®¥© –Ï  ≥∞•   (4)      nr2π λ=                            ∫Ô‡ÎÓ   

 ¯ÙÒÓ ÏÏÂÎ ÔÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÏÂÏÒÓ Ï˘ Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ ¯ÓÂÏÎ   

      . λ  Ï‚ ÈÎ¯Â‡ Ï˘ ÌÏ˘   
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