עבודה מספר  – 1אור ,ראייה והחזרת אור
כיתות י' ,מגמת פיזיקה

בעבודה זה שני חלקים.
חלק א' –  10שאלות רב בחירה (תשובות לחלק זה יש למסור בטבלה המצורפת בסוף הקובץ).
חלק ב' –  5שאלות פתוחות.

עליכם לענות על כל השאלות ולהגיש את העבודה עד ליום ב' בתאריך 17.12.2018

חלק א' – שאלות רב בחירה
שאלה מספר 1

שאלה מספר 2

שאלה מספר 3

שאלה מספר 4

שאלה מספר 5

שאלה מספר 6

שאלה מספר 7

שאלה מספר 8

שאלה מספר 9

שאלה מספר 10

חלק ב' – שאלות פתוחות
שאלה מספר 1

כדור שקוטרו  40cmקשור בחוט דק אל נורה דולקת (מקור אור נקודתי) שקבועה בתקרת החדר,
כמתואר בתרשים א' (שימו לב שהתרשים אינו בקנ"מ מדויק).

גובה התקרה  280cmמעל הרצפה.
על הרצפה נוצרת צללית כהה של הכדור.
צורת הצללית עיגול בקוטר .1m
א .העתיקו את התרשים וציינו בו את מיקום הנורה ,הכדור והצל.
ב .חשבו את הגובה של הנקודה הנמוכה ביותר על הכדור (נקודה  Aבתרשים א') מעל הרצפה.
מימין לנורה הראשונה וסמוך לה הדליקו נורה נוספת ,כמתואר בתרשים ב'.

ג .העתיקו את תרשים ב' והסבירו את ההיווצרות של אזורי צל מלא וצל חלקי באמצעות
שרטוט של מהלך קרני אור מתאימות.
קבעו באיזה אזור (או אזורים) נוצר צל מלא ובאיזה אזור (או אזורים) נוצר צל חלקי.
סמנו את האזורים האלה בבירור בתרשים.

שאלה מספר 2

בתרשים א' משורטטת קרן אור  ,SPהפוגעת במראה
המישורית  .QRהזווית בין הקרן  SPומישור המראה QR
היא .400
א .העתיקו את תרשים א'.
( )1שרטטו בתרשים את הקרן המוחזרת ,וסמנו את
זווית ההחזרה.
( )2חשבו את גודלה של זוויתה ההחזרה.

לפני המראה  QRמעמידים את העצמים  ABו ,CD -כמתואר
בתרשים ב'.
ב .העתיקו את תרשים ב' כך שכל משבצת במחברת תייצג
משבצת בתרשים.
שרטטו בקנ"מ את הדמויות של העצמים  ABוCD -
המתקבלות במראה.

לפני המראה מעמידים מקור אור נקודתי  ,Eכמתואר בתרשים ג'.
ג .האם ייתכן שצופה יוכל לראות את דמות מקור האור E
במראה?
אם לא – נמקו.
אם כן – העתיקו את תרשים ג' וסמנו היכן תתקבל הדמות.

שאלה מספר 3

תלמיד הלובש חולצה שעליה מודפסת האות  Fעומד מול מראה מישורית התלויה
על קיר כמתואר בתרשים.

א .מהי התופעה הפיזיקלית שגורמת להשתקפות התלמיד רק במראה ולא בקיר?
ב .לפניכם ארבע צורות של האות .F

רשמו את המספר של צורת הדמות של האות  ,Fכפי שהתלמיד שמסתכל במראה רואה אותה.

טופס תשובות – חלק א'

סמנו בעמודה המתאימה את תשובתכם לשאלות בחלק א'.
שאלה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

תשובה א'

תשובה ב'

תשובה ג'

תשובה ד'

