
 

 

  דף עבודה

  :שאלות הבאותה לע הענ

 :t=0הבא. רגע תחילת התנועה מוגדר כרגע מתואר בגרף כתלות בזמן על קו ישר. מיקומו של הגוף  נע גוף  .1

 

 ?מתחילת תנועתו 0.5s כעבור  הגוף לש ההעתקאת   על פי הגרף הערך  .א

______________________________________________________________________ 

 ?מתחילת תנועתו 1.5sכעבור  הגוף לש ההעתקאת   על פי הגרף הערך  .ב

______________________________________________________________________ 

  ? t=1.5sec  לבין t=1sec  ביןבפרק הזמן ש הגוף שעבר העתקהאת  על פי הגרף הערך  .ג

_______________________________________________________________  

x(m) 

t(s) 



 

 

 ומיקומו  t=0. רגע תחילת התנועה מוגדר כרגע מתאר את גודל מהירותו בתלות בזמן גרףעל קו ישר. ה נע גוף. 2
 00X=ההתחלתי הוא 

  

 

 ?מתחילת תנועתו 0.5s כעבור מקום הגוף  את על פי הגרףהערך   .א

___________________________________________________________________ 

 ?מתחילת תנועתו 1.5s מקום הגוף כעבור ת א  הערך על פי הגרף  .ב

___________________________________________________________________ 

 ? t=1.5s  לבין t=1s פרק הזמן שבין ב הגוף שעבר העתקה את הערך על פי הגרף  .ג

__________________________________________________________________ 

 הסבר ? הקודמת שבשאלה הגרף לבין זה גרף ןבי הקשר מהו  .ד

_________________________________________________________________ 

  

v(m/s) 

t(s) 



 

 

ומיקומו  t=0רגע תחילת התנועה מוגדר כרגע  .בקו ישר. הגרף מתאר את גודל מהירותו בתלות בזמן נע גוף. 3
 00X=ההתחלתי הוא 

 

 

 

 _______________________ ?מתחילת תנועתו 0.5s כעבור מקום הגוף  את על פי הגרףהערך   .א

 ______________________ ?מתחילת תנועתו 1.5s מקום הגוף כעבור את   הערך על פי הגרף  .ב

 ___________? t=1.5s  לבין t=1s בפרק הזמן שבין  הגוף שעבר ההעתק את הערך על פי הגרף  .ג

 הסבר ? הקודמת שבשאלה הגרף לבין זה גרף בין הקשר מהו  .ד

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

v(m/s) 

t(s) 



 

 

 .בזמן כתלותישר שנעה בקו  מכונית של מהירותהגודל  את מתאר הבא הגרף .4

  

 

 

 .בגרף המופיעמהלך תנועתה של המכונית כל ב המכונית שלהכולל ההעתק  את חשב. א

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 המכונית של להעתק שווה/ יותר קטנה/יותר גדולה, בגרף המופיעמהלך תנועתה כל ב מכונית שעברה הדרך האם. ב

 ?באותו פרק זמן

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

? ההתחלההמכונית שוב בנקודת חולפת  בגרף  תהמכונית המתוארשל  תנועתהמהלך כל זמן כלשהו בהאם ב. ג

  חישוב.ללא  ךהסבר את תשובת

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

  

  

 


