
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

דגם תשובות בפיזיקה, שאלון מס' 036101, 1 יח"ל, קיץ תשע"ז

חלק א — פיזיקה של מערכות טכנולוגיות — שאלות 8-1, עמ' 17-2.

חלק ב — פעימ"ה וחשמל — שאלות 17-9, עמ' 33-19.

הערות כלליות

אם התלמיד לא העתיק את הנוסחה אלא הציב וחישב, לתת את כל הנקודות.  )1(

בסעיפים שבהם התלמיד לא כתב יחידות או כתב יחידה שגויה, 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(

בסעיפים שנדרש בהם נימוק, התשובה תזכה ב־ 30%, והנימוק ב־ 70% )אלא אם כן נאמר אחרת בדגם(.  )4(

בכל שאלה שיש בה תת־סעיפים — לתת ניקוד שווה לכל תת־סעיף )אלא אם כן נאמר אחרת בדגם(.  )5(

אם רשם תשובה סופית נכונה, ללא הצבה או חישוב, לתת 60%.  )6(

על הצבה שגויה, לתת 50% )גם אם לא כתב נוסחה(.   )7(

*  להתייחס לטעות נגררת
הערותניקודפתרוןהשאלה

.1

לא נכוןא.   )1(

נכון  )2(

לא נכון  )3(

נכון  )4(

  

לכל תשובה נכונה12  25%

)3(ב.

  

 

אם ענה )1(9  30%

עוצמת הזרםהמכשירג.
)אמפר(

התנגדות
)אוהם(

0.4550נורה
636.67מזגן

1022מכונת כביסה

  

33  לכל חישוב נכון 9 3
1%

מכונת כביסהד.

נימוק: המתח הוא אותו מתח והזרם גדול יותר. 

  

3 3
תשובה — 130%

נימוק — 70%
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לא נכוןא.  )1(

לא נכון  )2(

לא נכון  )3(

נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

30%ב.  )1(

הופכת לחום )או "מתבזבזת"(   )2(

 

50%  לכל תת־סעיף נכון.6

הספק המכשירג.

)וט(

הספק 

)קילווט(

זמן 

הפעולה 

)שעות(

הצריכה 

)בקוט"ש(

100010.250.25קומקום
1000.110.1נורה 
300030.20.6מגהץ

  

לכל תשובה נכונה של הצריכה.12  33 3
1

מחיר הפעולההמכשירד.

0.125 ש"חקומקום
0.05 ש"חנורה
0.3 ש"חמגהץ

  

3 3
לכל תשובה נכונה.1  33 3

1
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נכוןא.  )1(

לא נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

בוכנה ב'ב.  )1(

 נימוק: על כל בוכנה פועל אותו לחץ; לפי   

הנוסחה, הכוח יהיה גדול יותר על הבוכנה   

שהשטח שלה גדול יותר.

צילינדר ב'  )2(

 נימוק: לפי הנוסחה, מכיוון שהמרחק שווה, הכוח   

הגדול יותר עושה עבודה גדולה יותר.

 

לכל תת־סעיף.14  50%

אם כתב רק שהשטח גדול יותר — לתת את    )1(

כל הנקודות.  

קטן ממנוג.

 

7 3
1



פיזיקה, קיץ תשע"ז, מס' 036101- 4 -

הערותניקודפתרוןהשאלה
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לא נכוןא.  )1(

נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

גדלב.  )1(

מגבירה  )2(

גדל  )2(

גדול מ־  )2(

  

לכל תשובה נכונה.12  25%

 

Cג.  )1(

הלחץ של המים בנקודה  C  קטן יותר מהלחץ   )2(

בכוס.   

 או: חוק ברנולי

9 3
40% ל־ )1(.1

60% ל־ )2(.

אם כתב שהלחץ בנקודה  C  קטן מהלחץ  —

האטמוספרי, לתת את כל הניקוד.   
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לא נכוןא.  )1(

לא נכון  )2(

לא נכון  )3(

לא נכון  )4(

לכל תשובה נכונה.12  25%

שונה מה־ב.  )1(

קטן  )2(

חמצן  )3(

מנוע  )4(

לכל תשובה נכונה.8  25%

מהירות הגוף גדלה.ג.  )2(7 3
אם כתב מהירות הגוף קטנה, יקבל 50% 1  —

מהנקודות.   

  
עגלה מס' 5 תנוע במהירות הגדולה ביותר, כי יש ד.

לה מסה קטנה ביותר, מהירות הפגז ומסתו הגדולים 

ביותר.

עגלה מס' 1 תנוע במהירות הקטנה מכולן כי היא 

כבדה ויורים ממנה פגז קטן במהירות קטנה.

לכל אחת משתי הקביעות.6  20%

לכל אחד משני הנימוקים.  30%

אם כתב אחד מהנימוקים נכון, יקבל 60%.  —

חלוקת נקודות בכל אחד מהנימוקים:

למסת הכדור.  10%

למסת העגלה.  10%

למהירות הכדור.  10%
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לא נכוןא.  )1(

לא נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

mm 4ב.  )1(

iii  )2(

16 mm  )3(

 

ל־ )1(.12  34%

ל־ )2(.  33%

ל־ )3(.  33%

כוח הכובד וכוח האלסטיות של הקפיץג.  )1(

כוח הכובד  )2(
9 3
ל־ )1(.1  70%

ל־ )2(.  30%

אם כתב רק כוח של הקפיץ, לתת 20%.  —
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הערותניקודפתרוןהשאלה
נכוןא.7.  )1(

לא נכון  )2(

נכון  )3(

נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

צינור בב.  )1(

צינור א  )2(

צינור ד  )3(

  

ל־ )1(.9  33%

ל־ )2(.  33%

ל־ )3(.  34%

  
אינה יכולהג.  )1(

להתחמם  )2(

הסעת חום  )3(

  

ל־ )1(9  33%

ל־ )2(.  33%

ל־ )3(.  34%

המים החמים עולים כלפי מעלה והמים הקרים ד.  )1( 

יורדים למטה, מתחממים ועולים שוב למעלה.  

גוף החימום נמצא בתחתית הדוד משום ששם     )2(

נמצאים המים הקרים.  

  

3 3
כל אחד מהמשפטים יזכה את התלמיד 1  —

בכל הניקוד.   

התייחסות רק לאחד החלקים של  )1(      —

תקנה 50% מהניקוד.  
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לא נכוןא.   )1(

לא נכון   )2(

נכון   )3(

לא נכון   )4(

 

25% לכל תשובה נכונה.12

1ב.

4

2

3

 

25% לכל תשובה נכונה.6

כןג.   )1(

לא   )2(

כן   )3(

 

34% ל־)1(9

33% ל־)2(

33% ל־)3(

במושב הנהג ד.

מושב הנהג חשוף לכניסה של קרינת השמש דרך

השמשות השקופות. 

נוצר בתא אפקט חממה ולכן הטמפרטורה עולה יותר

מאשר בתא המטען האטום לאור.

  

6 3
30% )"במושב הנהג"(1 תשובה: 

20% חלונות שקופים הסבר: 

50% אפקט החממה     
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לא נכוןא.  )1(

נכון  )2(

לא נכון  )3(

נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

6  ניוטון  = Fב.

x =  0.3  מטר

.k x
F

0 3
6

= = ניוטון  =
מטר   20

  

אם הפך מונה למכנה, לתת 7.20%  —

W = mgג.

.W 0 4 10#= 4  ניוטון  =

 

7

x  ד. k
F

20
4

= = 0.2  מטר=

 

7 3
אפשר למצוא את התשובה באמצעות הגרף.1  —

אם הפך מונה למכנה, לתת 20%.  —
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לא נכוןא.  )1(

נכון   )2(

לא נכון   )3(

נכון   )4(

 

עקב הקושי של )1(, 3 תשובות נכונות — ייחשבו 12

תשובה מלאה.

aty ב. 2
1 2=

a
yt 2=

     t 2
2 36$

=  6 שניות =

 

7  
s
m10 2 אם השתמש בתאוצה של    50% 

s
m2 2 במקום  

vג. at=   

v 2 6 12#= = מטר
שנייה                          

v 120=
מטר

שנייה

אין להקפיד על הסימן של התאוצה.7

v  ד. v at0= +    0v=            

t = 0    4 שניות 12 4a $= +  

a 3= -] g
מטר         

שנייה

  

7 3
אין להקפיד על הסימן של התאוצה.1

2
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נכוןא.   )1(

נכון   )2(

לא נכון   )3(

לא נכון   )4(

 

25% לכל תשובה נכונה.12

V.ב. T
R Rf2 2 2 0 5 3$ $
r

r r= = = =
 
מטר 
9.42 שנייה

  

4

.ג.
.a R

v
0 5
9 422 2

= = =
 
ניוטון
177.5 מטר2

   

6

Tד. f t T1
3
1

2
1

&= = =

 t = 6 שנייה
1

  

אם רק חישב את  T , לתת 6.50%  —

אם הוסיף וחישב  t , לתת 50%.  —

המהירות ההיקפית גדלה, התאוצה גדלהה.

   
5 3
למהירות ההיקפית1  50%

לתאוצה  50%
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.12

לא נכוןא.   )1(

לא נכון   )2(

נכון   )3(

לא נכון   )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

ב.
sin
sinn
b
a

=   
 )1(

sin
sinn
30
60
o
o

=     

.
. .n 0 5
0 866 1 732= =     

v c
n=    )2(

.
,v 1 732

300 000
= ק"מ   =

שנייה
  173,210     

 

לכל תת־סעיף12  50%

3ג.  )1(

sin n
1

ci =  )2(

.sin 2
1 0 5ci = =   

30c
oi =   

 

9 3
לכל תת־סעיף1  50%
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לא נכוןא.  )1(

נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

25% לכל תשובה נכונה.12

גדולה מ־ב.  )1(

90o   )2(

 

7 3
50% לכל תשובה נכונה.1

ב ג.

 

7

החזרה פנימית גמורהד.  )1(

לכל אורך הסיב  )2(

 

50% לכל תשובה נכונה.7
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לא נכוןא.  )1(

)2(  נכון

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

)1(  ב.

F1 F2
f1

F2  סימטרית ל־ F1  ביחס לעדשה.  

3 4# = 12 ס"מ  )2(

  

ל־ )1(.6  70%

ל־ )2(.  30%

 ג.
f a b
1 1 1
= +  

b12
1

18
1 1

= +  

b 12
1

18
1

36
3 21

= - =
-  

b =  36 ס"מ

  

לנוסחה.5  20%

להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

 ד.
a
bM 18

36 2= = =  

  

לנוסחה.5  20%

להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

 ה.
.P f

1
0 12
1

= = = 8.3 דיופטרות   5 3
לנוסחה.1  20%

להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%

אם הציב ס"מ ולא מטר, להוריד 20%.  —
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נכוןא.   )1(

לא נכון   )2(

נכון   )3(

לא נכון   )4(

 

25% לכל תשובה נכונה12

Iב. R
V

10
5

= = = 0.5 אמפר 

 

6

Q.ג. tI 0 5 60$ $= = 30 קולון =

 

6

Qד. Q ne$=   

.
.n Q

Q
1 6 10

30 1 875 10
e 19

20
$

$= = =-

  

4 3
1

לא תשתנהה.

 

5
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לא נכוןא.  )1(

לא נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

 

לכל תשובה נכונה.12  25%

במקבילב.

 

3 3
1

בטורג.

 

4

ד.
R3

1
6
1 1

+ =  )1(

R 2X=  )2(

R 2 4 6R X= + =  )3(

  

ל־ )1(.7  20%

ל־ )2(.  30%

ל־ )3(.  50%

                                             ה.
2I R

V A6
12

T
= = =

לנוסחה.7  20%

להצבה.  70%

לתשובה סופית ויחידות.  10%
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

הערותניקודפתרוןהשאלה
.17

נכוןא.  )1(

נכון  )2(

נכון  )3(

לא נכון  )4(

  

25% לכל תשובה נכונה.12

.ב. .R A 2
0 1 10 0 5#,

t X= = =

 

5

Rג. R10 80T # X= =

  

6

V.ד. V80 0 5 40#= =

  

6

קטנה יותר מה־ה.

  

4 3
1


