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Æ±∞≠± ßÓÚ ¨16≠1 ˙ÂÏ‡˘ — ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÈÊÈÙ — ‡ ˜ÏÁ

Æ≤μ≠±± ßÓÚ ¨31≠17 ˙ÂÏ‡˘ — ÏÓ˘ÁÂ ‰¢ÓÈÚÙ — · ˜ÏÁ

כלליות הערות

Æ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï ¨·˘ÈÁÂ ·Èˆ‰ ‡Ï‡ ‰ÁÒÂ‰ ˙‡ ˜È˙Ú‰ ‡Ï Ì‡  ®±©

Æ®Ì‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡© ÛÈÚÒÏ μ• „È¯Â‰Ï ˘È ¨˙Â„ÈÁÈ ·˙Î ‡Ï „ÈÓÏ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  ®≤©

Æ®Ì‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡© ÛÈÚÒÏ ±∞• „È¯Â‰Ï ˘È ¨·Â˘ÈÁ· ‰ÚË „ÈÓÏ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  ®≥©

Æ®Ì‚„· ˙¯Á‡ ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡© Æ∑∞• –· ˜ÂÓÈ‰Â ¨≥∞• –· ‰ÎÊ˙ ‰·Â˘˙‰ ¨˜ÂÓÈ Ì‰· ˘¯„˘ ÌÈÙÈÚÒ·  ®¥©

ÆÛÈÚÒ–˙˙ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ „Â˜È ˙˙Ï — ÌÈÙÈÚÒ–˙˙ ‰· ˘È˘ ‰Ï‡˘ ÏÎ·  ®μ©

Æ∂∞• ˙˙Ï ¨·Â˘ÈÁ Â‡ ‰·ˆ‰ ‡ÏÏ ¨˙ÈÙÂÒ ‰·Â˘˙ Ì˘¯ Ì‡  ®∂©

Æμ∞• ˙˙Ï ¨‰ÈÂ‚˘ ‰·ˆ‰ ÏÚ  ®∑©

   
א חלק

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤  ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.  .1

   ÔÂÎ  (2)   

  ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

ÔÂÎ  (4)   

 Æ≥∞• ˙˙Ï ¨®±© ‰Ú Ì‡  π     (3) ב.   

     

ג.   Æ≥≥ 3
1 • — ÔÂÎ ·Â˘ÈÁ ÏÎ   π     

‰¯Â0.4550

Ô‚ÊÓ636.67

 ‰ÒÈ·Î ˙ÂÎÓ1022

≥∞• — ‰·Â˘˙  ≥ 3
1     ‰ÒÈ·Î ˙ÂÎÓ ד.  

  ∑∞• — ˜ÂÓÈ   Æ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Ì¯Ê‰Â Á˙Ó Â˙Â‡ ‡Â‰ Á˙Ó‰ ∫˜ÂÓÈ   

   ÈÏ·© ¯˙ÂÈ ‰Ë˜ ˙Â„‚˙‰ Ì˘¯ Ì‡        

Æ∑∞• ˙˙Ï ¨®ÚÂ·˜ Á˙Ó‰˘ ÌÂ˘¯Ï        

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

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. 



≠ ≤ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤     ÔÂÎ  (1) א.  .2

ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï (4)   

Æμ∞• — ÔÂÎ ËÂË¯Ò ÏÎ  ±∞     (1) ב.  

 

A

   

  ˙˙Ï ‡Ï ¨¯ˆ˜ ˘È ¯Â·ÈÁ Ï˘ ¯ÂÈˆ· Ì‡      (2)   

Æ˙Â„Â˜        

    

    

A

       

¥         ÏÈ·˜Ó· ג. 

¥     ‡Ï ד.  

ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï ¨Ï‚ÚÓ· Ì¯Ê ¯·ÂÚ ‡Ï ∫·˙Î Ì‡   Æ¯Â‚Ò ÂÈ‡ ÈÏÓ˘Á‰ Ï‚ÚÓ‰ ˙Â¯Â‰ ˙Á‡ ÈÏ· ∫¯·Ò‰   

Æ˙Â„Â˜‰        

  ÂÊ ˙ÂÈÂÏ˙ ˙Â¯Â‰¢ È¯ÂË ¯Â·ÈÁ· ·˙Î Ì‡        

Æ∏∞• ˙˙Ï ¨¢ÂÊ·        

     ≥ 3
1    ÏÈ·˜Ó· ה.  

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

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. 



≠ ≥ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) א.  .3

   ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

ÔÂÎ  (3)   

   ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

Æμ∞• — ÛÈÚÒ–˙˙ ÏÎ  ±¥     ß· ‰ÎÂ· (1) ב.   

  ̈¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÁË˘‰˘ ˜¯ ·˙Î Ì‡   ®±©   ¨‰ÁÒÂ‰ ÈÙÏ ¨ÔÎÏ ªıÁÏ Â˙Â‡ ÏÚÂÙ ‰ÎÂ· ÏÎ ÏÚ ∫˜ÂÓÈ   

Æ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï    ‰Ï˘ ÁË˘‰˘ ‰ÎÂ·‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰È‰È ÁÂÎ‰      

  ˙˙Ï ¨¢¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰ÎÂ·‰¢ ·˙Î Ì‡     Æ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚     

Æ≥∞•         

 Æμ∞• ˙˙Ï ¨¢¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÁÙ¢ ·˙Î Ì‡         

     ß· ¯„ÈÏÈˆ  (2)   

 ÁÂÎ‰ ¨‰ÂÂ˘ ˜Á¯Ó‰˘ ÔÂÂÈÎ ¨‰ÁÒÂ‰ ÈÙÏ ∫˜ÂÓÈ    

Æ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰„Â·Ú ‰˘ÂÚ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚‰    

∑ 3
1      ÂÓÓ ÔË˜ ג.   

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

    Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) א.   .4 

 ÔÂÎ  (2)   

   ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

  ÔÂÎ  (4)   

∂ 3
1     C ב.   

 Æ≤∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±μ     ̇ „¯ÂÈ  (1) ג.   

   Á˙Ù  (2)   

   ÒÎ  (3)   

  ÔË˜ (4)   

 Ï‡ ÒÎ  (5)    

        

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                           

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. 



≠ ¥ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.   .5

  ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

 ÔÂÎ ‡Ï  (3)

ÔÂÎ (4)   

Æμ∞• — ‰·Â˘˙ ÏÎ  μ 3
1    3 ´ 1 ב.   

Æ∂∞• ˜¯ ˙˙Ï ¨≥´≤´± ˙‡ ÔÓÈÒ Ì‡        

  ˙È˘ÙÂÁ ‰ÏÈÙ· Â‡ ˙È˜ÙÂ‡ ‰˜È¯Ê· ÌÈÙÂ‚  π     ÔÎ ג.   

 ÆÔÓÊ Â˙Â‡· ‰ˆ¯‡ ÌÈÚÈ‚Ó ‰·Â‚ Â˙Â‡Ó    ‰ÏÈÙ· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ¯Â„Î‰ È˘ ¨ÈÎ‡‰ ¯Èˆ‰ ÈÙÏ ∫˜ÂÓÈ   

Æ®˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï©     Æ˙È˘ÙÂÁ   

‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰ ד.    

 Æ∏∞• ˙˙Ï ¨„·ÂÎ ˙ˆÂ‡˙ ÛÂ‚Ï ˘È ∫·˙Î Ì‡  ∑  Æ„·ÂÎ‰ ÁÂÎ ÏÚÂÙ ÛÂ‚‰ ÏÚ ∫¯·Ò‰   

  

  
≥≥ 3

1  Î¢‰Ò                                                          

 Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.   .6

  ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

  ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï (4)   

≥∞•  ®±©  ±± 3
1     II ËÂÓ (1) ב.   

∑∞•  ®≤©     II ËÂÓ (2)   

Æ˜Ï„ ¯˙ÂÈ Û¯˘ ‰ÈÈ˘ ÏÎ·   

Æ≤∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±∞    ∫‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ג.   

ÌÂË¯Á   

ÛÂ‚   

˜Ï„ ˙ÂËÂÓ   

‰˙ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ   

‰Ù¯˘ ‡˙   

  
≥≥ 3

1  Î¢‰Ò                                                          

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. 



≠ μ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

 

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.   .7

  ÔÂÎ  (2)   

 ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

  

 Æ≤∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±∞    ‰È¯˜  (1) ב.   

 ‰¯È·ÚÓ (2)   

˙ÚÏ·  (3)   

‰ÓÂ„‡ ‡¯ÙÈ‡ (4)   

‰ÓÈÙ ˙¯ÊÁÂÓ (5)   

 Æμ∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ∂    ¯·ÂÚ  (1) ג.   

            ÚÏ·  (2)   

  

ÔÂ‚Î ¨ÌÈ¯Â¯· ‡Ï ÌÈÈÂËÈ·· ˘Ó˙˘Ó Ì‡  μ 3
1  Æ‰ÏÂÚ ÌÈÓ‰ ßÙÓËÂ ¨‰È¯˜‰ ˙‡ ÚÏÂ· ¯ÂÁ˘‰ ד.   

Æ∑∞• ˙˙Ï ¨¢˘Ó˘ ÒÙÂ˙¢        

    ≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) א.   .8

    ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

    ÔÂÎ  (3)   

    ÔÂÎ  (4)   

 Æ≥≥ 3
1 • — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π    ˜ÒÙÓ  (1) ב.   

   ®ÛÙÂÎ˙Ó© Ì˜Ú˙Ó  (2)   

‰¯È‡Ó ‰È‡  (3)   

¥ 3
1    ‰¯È‚‡ „Â„ ג.   

  

Æμ∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ∏     tÈÈË–ÂÈ„¯  (2) ד. 

Ë‰Ï ˙¯Â  (4)   

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

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. 



≠ ∂ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.   .9

    ÔÂÎ  (2)   

ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

   ÔÂÎ (4)   

  ÌÈÈ¯˜‰ ˙‡ ¯·˘ „ÈÓÏ˙‰ ÌÈ˘¯˙· Ì‡  ∂      B ב.   

Æ±∞• Ô¯˜ ÏÎÏ ˙˙Ï ¨‰˘„Ú‰ Ï˘ ¯ÈˆÏ ıÂÁÓ        

Æ±≤• ˙˙Ï ¨˙ÂÓ„Ï ıÁ ËË¯Ò ‡Ï Ì‡  —        

≤∞• — Ô¯˜ ÏÎ  (1)  π ג.        

≤∞•  (2)        

±∞• — ‰ÎÂÙ‰  (3)        

±∞• — ˙Ë˜ÂÓ        

  

 ̇ Ë˜ÂÓ ¨‰ÎÂÙ‰ (3)   

  Æ‰ÓÂ„Ó ‡È‰ ˙ÂÓ„‰ ∫Â‡  ∂ 3
1     B ד.   

Æ˙¯ÊÙÓ ‡È‰ ‰˘„Ú‰ ∫Â‡   ÆÌÈÈ¯˜‰ ˙‡ ˙¯ÊÙÓ  B  ‰˘„Ú‰ ∫¯·Ò‰   

     

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

F F

A

B A'

B'

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. 



≠ ∑ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

 Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) 10.  א. 

    ÔÂÎ  (2)   

 ÔÂÎ  (3)   

   ÔÂÎ ‡Ï (4)   

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ∏  ∫‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ב. 

˙È˙˘¯  

‰˘„Ú  

ÔÂ˘È‡  

   ‰ÈÈ‡¯‰ ·ˆÚ  

¥  ÔÈÚ‰ ˙˘„Ú Ï˘ ‰¯Âˆ‰ ÈÂÈ˘  (4) ג. 

     

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π 3
1 ד.    

      

                                                     

≥≥ 3
1    Î¢‰Ò                    

העיןהמצלמה

ÌˆÓˆÔÂ˘È‡

‰ÓÏˆÓ‰ ˙˘„ÚÔÈÚ‰ ˙˘„Ú

ÒÈ¯˙ÛÚÙÚ

ÌÂÏÈˆ Ë¯Ò˙È˙˘¯

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ ∏ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) 11.  א.

    ÔÂÎ  (2)   

 ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

   ÔÂÎ ‡Ï (4)   

  

Æ≥≥ 3
1 • — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π              –Ï ‰ÂÂ˘    (1) ב.   

‰Â·‚ ÍÎ ¯Á‡Â ÍÂÓ  (2)   

 ‰ÚÂ·˜  (3)   

 Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ ∏ ג.

  ÔÎÏ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ‰ Ï˘ È·ÂÚ‰Â Í¯Â‡‰ ∫Â‡  ¥ 3
1   ¨È·ÂÚ· ¨Í¯Â‡· ‰ÈÂÏ˙‰ ÂÏ˘Ó ˙Â¯È„˙ ˘È ¯˙ÈÓ ÏÎÏ ד.

 Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ¯È„˙‰ Ì‚    Æ®ÌÈÓ¯Â‚ È˘ ÔÈÈˆÏ ˜ÈÙÒÓ© ˙ÂÁÈ˙Ó·Â ¯ÓÂÁ‰ ‚ÂÒ·   

                                                    

≥≥ 3
1     Î¢‰Ò                                                     

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) 12.  א. 

    ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

    ÔÂÎ  (3)   

  ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

  Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤   1 3 2 4! ! ! ב.      

 ¥     ÔÎ ג.  

‡Ï‡ ¨˜ÈËÒÏÙ‰ ˙‡ Í˘ÂÓ ÂÈ‡ Ë‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡‰ ∫˜ÂÓÈ   

    ÆÏÊ¯·‰ ˙‡ ˜¯   

Æμ∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  μ 3
1    ÏÂ˜Ó¯  (1) ד.  

   „ÂÚÂ ˙ÂÂÎ ˙Â·Â˘˙ È˙˘ Ì˘¯ Ì‡     ‰ÈÈÊÂ‡  (2)   

Æ‰Ï‡˘Ï ∏∞•  ˙˙Ï ¨‰ÂÎ ‡Ï ˙Á‡        

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                          

I60301800

II100404000

III1650800

IV50301500

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ π ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) א. .13

  ÔÂÎ  (2)   

    ÔÂÎ  (3)   

    ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

   

Æμ∞• — ËÙ˘Ó ÏÎ  ∏    ÏÂ‚Ï‚  (1) ב. 

 ‰˜ÏÁ‰  (2)   

    

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≥ 3
1     ÌÈ¯ËÓ 20  (1) ג. 

˙˙Ï ¨˙ÂÂÎ ‡Ï ˙Â„ÈÁÈ· ˘Ó˙˘‰ Ì‡ ÌÈ¯ËÓ 60  (2)   

ÆÛÈÚÒ–˙˙Ï ±μ•        

ÌÈ¯ËÓ 80  (3)                                    

 (4)   

                 
≥≥ 3

1    Î¢‰Ò                                                      

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ ‡Ï  (1) 14.  א. 

   ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

   ÔÂÎ  (3)   

   ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

   

 ¥     2 ב. 

  

Æ≥≥ 3
1 • — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π    ˘¢Ó˜ 73 (1) ג. 

 ‡Ï (2)   

Æ˙ÈËÈ¯˜Ó ‰Ë˜ ˙Â¯È‰Ó ∫˜ÂÓÈ    

   ‰Ë˜˘ ˙Â¯È‰Ó ÏÎ· ¯˘Ù‡ Æ‡Ï  (3)      ‡Ï  (3)   

 Æ˙ÈËÈ¯˜ ˙Â¯È‰ÓÓ    Æ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ˙Â¯È‰Ó‰ ‡È‰ ±±μ ∫˜ÂÓÈ    

 Æ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰Ó· ¯ÂÒ‡ ∫Â‡         

Æμ∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ∏ 3
1     Æ‰ÈÓÈ ד. 

ÆÈÏ‚ÂÙÈ¯Ëˆ ÁÂÎ   

                                                         

≥≥ 3
1     Î¢‰Ò                                                     

02080

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ ±∞ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤   ÔÂÎ ‡Ï  (1) א.  .15

   ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

   ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

ÔÂÎ  (4)   

Æ≥≥ 3
1 • — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π   ÆÔˆÓÁ Ï˘ ÌÂË‡Â ÔÓÈÓ Ï˘ ÌÈÓÂË‡ È˘ (1) ב.   

ÆÏÂ„‚  (2)   

 ÆÌÈ·Ë˜ È˘ ˘È  (3)   

∏    ÆÏ‚¯Ò‰ ÔÂÂÈÎÏ ‰ËÂ Ì¯Ê‰  (2) ג. 

    ¨ÌÈÓ‰ Ì¯ÊÏ ÔÂÚË‰ Ï‚¯Ò‰ ˙‡ ÌÈ·¯˜Ó ∫¯·Ò‰   

 Ï‚¯ÒÏ ˙ÂÎ˘Ó È·ÂÈÁ ·ËÂ˜ ˙ÂÏÈÎÓ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÂÏÂ˜ÏÂÓ   

   ÆÈÏÈÏ˘ ÔÂÚË   

    

  ¥ 3
1     (1) ד.   

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤    ÔÂÎ  (1) א. .16

   ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

   ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

Æ≥≥ 3
1 • — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  π   Â¯˜ÈÓ ÈÏ‚ (1) ב.   

ÏÂ‚Ò ‡¯ËÏÂ‡  (2)   

  ÏÂ‚Ò ‡¯ËÏÂ‡  (3)   

∏         (2) ג. 

      

¥ 3
1       (2) ד.   

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                          

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. 



≠ ±± ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

ב חלק

  ‰˜ÒÓÏ ‰ÎÈÏÂÓ‰ ˙ÈÂ·˘Á ˙ÂÚË ‰ÚË Ì‡  ∏  ( ) ( )T C T K 273o = -   ÔÎ 17.  א. 

Æ±∞• ˜¯ „È¯Â‰Ï ¨‰ÂÎ ‡Ï   ( ) 273 18390T C Co o= - =-   

  183 184 CCo o2- -  

Æ®ÌÂÓÈÈÓ‰Ó ‰ÏÂ„‚© ÌÂÁ˙· ÂÊ ‰¯ÂË¯ÙÓË ÔÎÏ   

        

˜ÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ Ì˘Ï ÔÈÂÂÏ˜Ï Co  ÍÙ‰ ‡Ï Ì‡  ∑  V1=¯ËÈÏ 1  ( )T C K7 280 7 273o
1= = + ב.    

 Æ∂∞• ˙˙Ï ¨˜ÒÂÈÏ≠È‚
  V2 =¯ËÈÏ 0.5  ?T2 =  

     

 T T
V V

21

1 2=  
.

T280
1 0 5

2
=  

T K1402 =  

 

 Æ˙¯¯‚ ‰‡È‚˘Ï ·Ï ÌÈ˘Ï  ∂ 3
1  T K1402 = ג.   

( ) 140 273 133T C Co o
2 = - =-     

 ‰¯ÂË¯ÙÓË‰Ó ‰ÏÂ„‚  C133o-   Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË   

 ÂÊ ‰¯ÂË¯ÙÓË „Â„ÓÏ Ô˙È ÔÎÏÂ  C184o-   ˙ÈÏÓÈÈÓ‰   

ÆÔËËÒÂ˜–˙˘ÂÁ ¨ÈÓÂÁ „Óˆ ÌÂÁ„Ó·   

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎÏ  ±≤   ÔÂÎ ‡Ï  (1) ד.   

ÔÂÎ  (2)   

ÔÂÎ  (2)   

ÔÂÎ  (2)   

 

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                    

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. 



≠ ±≤ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

  Æ≤μ• — ÔÂÎ‰ ÌÂ˜Ó· ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±∞   1 4 2 3! ! ! א.  .18

     

  ¨˙ÂÈ¯ÂÏ˜≠ÂÏÈ˜· Â‡ ‰È¯ÂÏ˜· QT  ˙‡ ·˘ÈÁ  ∏  m = ‚¢˜ 1 = Ì¯‚ 1000  .ב  

Æ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï —    T C20o
1=  

 T C T C100 80o o
2 &T= =     

  Q M TcT T=  

   .Q 1000 4 2 80# #T = =  ÏÂ‡ß‚ 336,000             

 

 

Æ∑μ• ˙˙Ï ¨ To –Ï  TT   Û¯Èˆ ‡Ï Ì‡  ≥ 3
1    QT =  ÏÂ‡ß‚ 8400 ג.   

 C =              4.2      

  m = Ì¯‚ 50  
 ?TT =  

8400
4.2 50T mc

Q
C40o

#
T

T
= = =     

 

T T ToT = -  

T T To T= +

T C40 40 80o= + =

Æ≤μ• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ±≤   ÔÂÎ  (1) ד. 

ÔÂÎ  (2)   

ÔÂÎ ‡Ï  (3)   

   ÔÂÎ  (4)   
  

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                    

ÏÂ‡ß‚
Co

$Ì¯‚ 

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ ±≥ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

  ∏  m = Ì¯‚ 100 א.   .19

   C =              0.9   

?H =  H mc=  
   

 .H 100 0 9#=    

H =              90

Æ˙ÂÈÂÈ‚‰ ‡Ï ˙Â¯Á‡‰ ˙Â·Â˘˙‰  ∏     (2) ב.   

Æ‰Ë˜ ˙˘ÂÁ‰ Ï˘Â ‰Ï„‚ ÌÈÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ∫¯·Ò‰   

Æ C100o  –Ï  C20o   ÔÈ· ‡È‰ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÔÎÏ   

 

Æμ∞• ˙˙Ï ¨ÔÂ¯˙Ù· ÏÈÁ˙‰ Ì‡  μ 3
1     27,000 = ˜ÒÈ‰‰ ÌÂÁ ג.   

T C80oT =    

 m = Ì¯‚ 50  

Q mc TT T=  

                                     .Q 50 80 0 4# #T =        

  QT = ÏÂ‡ß‚ 1600      

 'Q m #T =  ®˜ÒÈ‰‰ ÌÂÁ©  

 'm 27000
1600

= = Ì¯‚ 0.06  

 ±≤   ÔÂÎ  (1) ד. 

ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                              

ÏÂ‡ß‚

Co
$Ì¯‚ 

ÏÂ‡ß‚

Co

ÏÂ‡ß‚
Ì¯‚ 

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ ±¥ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

∏    ÁË˘Ï ÁÂÎ ÔÈ· ÒÁÈ‰ 20.  א. 

  

∂     ÏÂ„‚ ב. 

 ∑ 3
1  S= ¯¢ÓÒ 0.02    .ג  

P 500=    

?F =  

.F P S 500 0 02$ $= =  

 F = ÔÂËÂÈ 10     

±≤    ÔÂÎ  .1 ד.   

ÔÂÎ  .2   

ÔÂÎ ‡Ï  .3   

ÔÂÎ ‡Ï  .4   

 

≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                               

ÔÂËÂÈ
¯¢ÓÒ

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. 



≠ ±μ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

  ˙Â„ÈÁÈ Ï·˜Ï È„Î ¨Ó¢ÒÏ ßÓ ÍÙ‰ ‡Ï Ì‡  μ 3
1  .d 0 01= 21.  א. 

Æ∏∞• ˙˙Ï ¨   ıÁÏ     

 

 0.01 500P d h# #= =        

 

    P 5=            

∏    ÏÂ„‚ (1) ב.  

ÏÂ„‚  (2)   

 

∏  .P 5 13= ג.  
 

   
h 500=

.
h
P

500
5 13 .d 0 01026= = =

 

 

  ±≤   ÔÂÎ ‡Ï  (1) ד.   

   ÔÂÎ ‡Ï  (2)   

ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ  (4)   

    
≥≥ 3

1  Î¢‰Ò                                               

ÔÂËÂÈ
≥Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

Ó¢Ò 

ÔÂËÂÈ
≥Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

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. 



≠ ±∂ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

μ .P 0 5= א.  .22 

˙ÈÙÒÎ Ó¢Ò ∑∂ = ßÓË‡ ±  

.P 76 0 5#=   = ˙ÈÙÒÎ Ó¢Ò ≥∏                          

 ±∞Æ≥≥ Ω ßÓË‡ ±                                      

. . .P 10 33 0 5 5 165#= =       

ÆÏ·˜˙È ¯Á‡ ¯È·Ò ¯·Ò‰ ÏÎ  μ  ̇ „Â˜Ï ÏÚÓ ¯ÈÂÂ‡‰ Ï˜˘Ó· ÈÂÏ˙ È¯ÙÒÂÓË‡‰ ıÁÏ‰ ב.   

 ¯ËÓ  5500  ‰·Â‚· ¯ÈÂÂ‡‰ „ÂÓÚ ÆıÁÏ‰ Ï˘ ‰„È„Ó‰   

‰·Â‚· ¯ÈÂÂ‡‰ Ï˜˘Ó ÔÎÏ ÆÌÈ‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜   

      ÆÌÈ‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜ ‰Ê   

μ  .P 5 165= ג.        

 .d 0 008=        

.

. .h 0 008
5 165 645 6= =    

  

 

∂ 3
1  ,S 15 000= ד.  

    

.P 5 165=  

 

. , ,F P S 5 165 15 000 77 475$ #= = =      

  ±≤   ÔÂÎ ‡Ï  (1) ה. 

   ÔÂÎ  (2)   

ÔÂÎ  (3)   

ÔÂÎ ‡Ï  (4)   

  ≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                                   

ßÓË‡

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≥Ó¢Ò

Ó¢Ò

Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

ÔÂËÂÈ

ÔÂËÂÈ
≤Ó¢Ò

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. 



≠ ±∑ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

Æμ∞• — ‰ÂÎ ‰·Â˘˙ ÏÎ  ∂   ‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰  23. א.  1.

   ‰ˆÂ‡˙  .2   

 ∂   ‰ÚÂ·˜   ב.

∂    ‰ËÂ‡˙ ג.   

 

  ÌÈÚËÂ˜ÓÏ ÊÙ¯Ë‰ ÁË˘ ˙‡ ·˘ÈÁ Ì‡  π  ÌÈ¯Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ËË¯Â˘Ó˘ ¨ÊÙ¯Ë‰ ÁË˘Ï ‰‰Ê ˜Á¯Ó‰ ד.   

 ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï ¨®È˜ÏÁ ÁË˘ ¯Á‡Ï È˜ÏÁ ÁË˘©     Æ t  Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ  V   

Æ˙Â„Â˜‰      

¨˙Â‡ÁÒÂ È„È ÏÚ ÌÈ˜Á¯Ó‰ ˙‡ ·˘ÈÁ Ì‡   x 2
20 5 10$=

+
 

Æ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙˙Ï      

x 125=  

 

∂ 3
1   ÔÓÊ‰ ÏÎÏ Ø ‰ÚÂ˙‰ ˜Á¯Ó ÏÎ Ω ˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó ה.   

v t
x

20
125

T
T

= =  

.v 6 25=  

    ≥≥ 3
1  Î¢‰Ò                                              

¯ËÓ

¯ËÓ
‰ÈÈ˘

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. 



˙Â¯Ú‰  „Â˜È  ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡˘‰

≠ ±∏ ≠∞≥∂±∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ

 ∏     ‰˙˘Ó  (1) א.  .24 

    60   Æ≤    40   Æ±  (2)   

∏   Ú˜¯˜· Â˙ÚÈ‚ Ú‚¯· ≤ ÒÂËÓ ˙Â¯È‰Ó (1) ב.   

 Æ®ÂÏÂÏÒÓ·©    

Ú˜¯˜· Â˙ÚÈ‚ Ú‚¯Ó ± ÒÂËÓ ˙¯ÈˆÚ ÔÓÊ (2)   

Æ®ÂÏÂÏÒÓ·©

∂    Ï  ‰ÂÂ˘ ג.

   

Ï·˜˙È ËÏÁÂÓ Í¯Ú· ‰ËÂ‡˙‰ ·Â˘ÈÁ  ∂  .a t
v

s
m

80
0 40 0 5 2T

T
= =

-
=- ד.   

Æ‰ÂÎ ‰·Â˘˙Î        
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