
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

דגם תשובות בפיזיקה, חשמל, שאלון מס' 036201, 656 יח"ל, קיץ תשע"ג

יש לענות על שלוש מהשאלות 5-1.

הערות כלליות
בסעיפים שבהם לא ניתן ניקוד למשוואה כללית, והתלמיד הציב ישירות בלי להציג משוואה כללית,  )1(

יש להוריד 10% לסעיף, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם.  
בסעיפים שבהם התלמיד לא כתב יחידות, יש להוריד 5% לסעיף, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם.  )2(

בסעיפים שבהם התלמיד טעה בחישוב, יש להוריד 10% לסעיף, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם.  )3(
בשאלות שנדרש בהן נימוק, תשובה של "כן" או "לא" תזכה בנקודות רק אם התלמיד נימק או ניסה לנמק,   )4( 

אלא אם כן נאמר אחרת בדגם.   

הערותניקודפתרוןהשאלה
מהירות ממוצעת: קצב שינוי העתק בפרק זמן כלשהו א.1.
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להעתק זהה.  30%

לפרק זמן זהה.  50%

למסקנה.  20%

המהירות הממוצעת של שתי הסירות שווה מפני ב.

שההעתקים של שתי הסירות באותו פרק זמן שווים או 

באמצעות נוסחאות.

 

לתשובה.  40%

להסבר.  60%

אם לא התייחס לסימן המהירות,   —

לתת 50% להסבר.   
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. v0 לחישוב    30%

לנוסחת ההעתק.  10%

להצבה.  30%

לתשובה  30%

v , יקבל 50%. 0= אם לקח   —

ה.   
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לחישוב מהירות סופית.  20%

לצירים.  10%

לקטע ראשון בגרף.  30%

לקטע שני בגרף.  40%

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.2.
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אם לא פשט את הביטוי יקבל 90%.  —

נפילה חופשית: תנועה בהשפעת כוח הכובד בלבד.ב.  )1(

על הגוף פועל כוח נוסף, לכן תנועתו איננה   )2(

נפילה חופשית.   

.50% — )1(

30% — פועל כוח נוסף.  — )2(

20% — למסקנה.   

כיוונו של כוח החיכוך מנוגד לכיון כוח הכובד וגודלו   ג.  )1(

הולך וגדל.  

f

mg

שקול הכוחות הפועל על הגוף בכיוון כוח הכובד      )2(

וגודלו הולך וקטן.  

ברגע מסוים שקול הכוחות מתאפס ומאותו רגע      )3(

תאוצתו מתאפסת ומהירותו נשארת קבועה.  

f mg1                                                             

F mg f maR = - =    

f mg a 0"= =    

לסרטוט.  15%

.25%   )1(

.30%  )2(

.30%  )3(

Mgד. f=    

( )Mg kv 12=    
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.40%  )1(

להצבה.  30%

לתשובה.  30%

ה.   

20

v(m/s)

t(s)

לקטע ראשון.  40%

לקטע שני.  20%

לצירים.  20%

אם הקטע הראשון הוא ישר,   — 

לא לתת נקודות.  

אם הקטע הראשון קעור, לתת רק 20%.  —

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
vא.3. v ax22
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אם לא פישט עד הסוף, לתת רק 80%.  —
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 מרחק הבלימה גדל פי  4 .

לחישוב.  80%

למסקנה.  20%
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מרחק הבלימה קטן פי  3 .

לחישוב.  80%

20%     למסקנה.
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לנוסחה.  30%

להצבה.  30%

לתשובה עם יחידות.  40%
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. C13o ,  או בערך  C15o C10o לבין  הטמפרטורה בין 

לחישוב6  50%

המרת יחידות  10%

הערכה של הטמפרטורה  40%

  

Eה. Wk FT = R    

.x x m168750 3000 56 25&$= =    

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.4. )
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לכל מעבר.  33%

השטח מתחת לגרף מייצג את שינוי התנע ושווה בקירוב ב.

ל־ 10  משבצות.

p kg s
m2 $T = מכאן: 

לאזכור השימוש בשטח.  30%

50%     לחישוב השטח.

אם יש טעות בשטח משבצת,   — 

לתת רק 30%.  

לתשובה עם יחידות  20%
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לחישוב גודל המהירות.  50%

לחישוב כיוון המהירות.  50%

אם אין זיהוי הזווית, לתת רק 40%.  —

א — נון, על פי חוק שלישי של ניוטון.ד.

ב — לא נכון, כי לא מקיים את חוק שלישי של ניוטון.

ג — לא נכון, האנרגיה הקינטית היא גודל סקלרי ואינה   

משתנה כי המסה והמהירות קבועות.  

לכל תשובה.  15%

18%     לכל הסבר.

סה"כ

45o

BE BT

Bz

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
כוח מנוע  Fא.5.

mg  כוח הכובד

F
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לכל כוח.  50%

סרטוט כוח נוסף, להוריד 30%.  —
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לביטוי התאוצה )פרמטרי(.  50%

להצבה.  30%

לתשובה.  20%

Fג. maR = על פי חוק שני של ניוטון: 
התנועה אינה תנועה שוות תאוצה, מפני שמסת הרקטה 

)יחד עם הדלק( משתנה.
התאוצה הולכת וגדלה, מפני שהמסה הולכת וקטנה.

המאפיין העיקרי של תנועת הרקטה הוא שינוי המסה. 
למעשה, רוב המסה של הרקטה בכן השיגור הוא בצורה 

של דלק וחמצן. בחלל, התוצרים של שריפת הדלק נפלטים 
מחלקו האחורי של הרקטות. פעולה זו גורמת לכוח תגובה 

על גוף הרקטה, שמניע אותו קדימה.

להתייחסות לחוק שני.  20%

להתייחסות לשינוי מסה.  20%

למסקנה.  20%

למסה מרבית על הקרקע.  20%

לשימוש בחוק שלישי.  20%

לכל חץ.ד.  20%

על פי חוק שני של קפלר, המהירות בנקודה  A  שהיאה.

הקרובה ביותר כדור הארץ מרבית.

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
דמות ממשית נוצרת כתוצאה של מפגש קרניים )מוחזרות א.6.

או נשברות( ואפשר לראות אותה על מסך.

דמות מדומה נוצרת כתוצאה של מפגש דימיוני של המשכי 

הקרניים )מוחזרות או נשברות( ואי־אפשר לראות אותה 

על מסך.

דמות ממשית.  50%

דמות מדומה.  50%

אפשר לענות בעזרת סרטוט.

התשובה היא א.ב.

עדשה מרכזת יוצרת דמות מדומה מוגדלת, בתנאי 

שהמרחק בין העצם לעדשה קטן ממרחק המוקד.

לתשובה.  30%

להסבר.  70%

לא לתת ניקוד לתשובה, אם אין     —

הסבר.  

           	. ג.
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לנוסחה.  40%

להצבה ותשובה.  60%

f. , לתת 30%    cm0 5= אם כתב    —

במקום 60%.  
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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
0o .א.7. לכל תשובה.זווית הפגיעה היא   15%

לכל הסבר.  18%

לא לתת נקודות לתשוה, אם אין     —

הסבר.  

0o .ב. בכניסה למנסרה אין שבירה כי זווית הפגיעה היא  

בתוך המנסרה אין שינוי בכיוון כי מדובר בתווך אחיד.

ביציאה מן המנסרה יש שבירה וכיוון שמקדם השבירה 

שונה לכל צבע האור הלבן מתפצל.

אבטה צדק.

לתשובה.  30%

להסבר.  70%

לא לתת ניקוד לתשובה, אם אין     —

הסבר.  

sinnג. n sin1 1 2 2
i = i                                                        

. sin sin1 513 40 1o
2$ $ i=     

לנוסחה.  10%

להצבה.  75%

לתשובה.  15%

sin    ד. sinn n1 1 2 2i i= לאדום 

sin sinn n1 23 4i i= לסגול 

זווית הפגיעה מתוך המנסרה זהה. מקדם השבירה של 

האוויר זהה לכל הצבעים.

2 זה אומר שמקדם השבירה של  41i i לפי האיור  

הזכוכית לאור סגול גדול ממקדם השבירה של הזכוכית 

לאור אדום.

לכל שוויון.  20%

להסבר.  60%

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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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

הערותניקודפתרוןהשאלה
בגל אורך, כיוון ההתקדמות וכיוון ההפרעה מקבילים.א.8.

דוגמה: הפרעה שנוצרת לאורך קפיץ אופקי שמושכים 

אותו אופקית.

בגל רוחב, כיוון ההתקדמות וכיוון ההפרעה מאונכים.

לכל הגדרה.  40%

לכל דוגמה.  20%

fב. v/ =  

. . m400 500 0 8/ =

דוגמה: מיתר מתוח.

לנוסחה.  30%

להצבה.  50%

לתשובה.  20%

L/ג. 2m=                                      

.L m1 6=                                                                

לנוסחה.  50%

לנוסחה.  50%

L.    ד. x m1 6= =  )1(

3=  )2(

40%     לנוסחה.

20%    להצבה.

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. 




