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  תנועה קצובה
 ?תלויים בבחירה של ראשית הצירים, והעתקו בין שני זמנים, האם מקומו של גוף ברגע מסוים .1

  המקום תלוי וההעתק אינו תלוי  .א

 שניהם תלויים בבחירת הראשית  .ב

 ההעתק תלוי והמקום אינו תלוי  .ג

 אף אחד מהם אינו תלוי בבחירת הראשית  .ד
  

 בתנועה קצובה המהירות היא .2

  t - ל x היחס בין  .א

 t -יחס בין ההעתק לה  .ב

 Δt -להיחס בין ההעתק   .ג

 קצב התקדמות הגוף  .ד
  

 : מייצגת את מקום הגוף כתלות בזמןהטבלה שלהלן. גוף נע במהירות קבועה .3

t(sec) X(m) 

1  12  
2  8  
3  4  
4  0  

  : היאt=3secמהירות הגוף בזמן 

  .א
3
4

  מטר לשניה  

  .ב
3
8

  מטר לשניה

 מטר לשניה  4 .ג

  מטר לשניה4-  .ד

 

 :לפניך גרף המתאר תנועתו של גוף .4

  
  :סמן את המשפט המפרש נכון את הגרף

  ולבסוף הוא עוצר, במורד גבעה לאחר מכן הוא נע, בתחילה נע הגוף לאורך מישור  .א

 ולבסוף הוא עוצר, גבעה לאחר מכן הוא נע במורד, בתחילה הגוף אינו נע  .ב

 מאט ועוצר לאחר מכן הוא, בתחילה נע הגוף במהירות קבועה  .ג

 השלילי של ציר המקום ולבסוף הוא עוצר לאחר מכן הוא נע לכיוון, בתחילה הגוף אינו נע  .ד

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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 .ון החיובי הוגדר ככיוון צפוןהכיו. לפניך גרף המתאר את תנועתה של מכונית הנעה על קו ישר .5

  
  

  המכונית נמצאת דרומית לנקודת ההתחלה: השלם

  t=21sec  -ל t=12sec בין  .א

 t=18sec  -ל t=4sec בין  .ב

 t=29sec  -ל t=18sec בין  .ג

 t=28sec  -ל t=4sec בין  .ד

 

6.  

  
  

  : היאt=23sec -מהירות המכונית ב, לפי הגרף

  .א
23
4

  מטר לשניה

 מטר לשניה  2  .ב

 קטנה מהמהירות ההתחלתית  .ג

  אין מספיק נתונים בגרף כדי לחשב אותה  .ד

  

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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7.  

  
  ?למי מהגופים יש מהירות גדולה יותר , t=0 רגעב

  Aגוף ל  .א

 Bגוף ל  .ב

 אותה מהירותשניהם ל  .ג

  אי אפשר לדעת  .ד

 

  :מן מראה את מהירות הגוף כתלות בזשלפניךהגרף . x=0 - מt=0 -אופנוע יוצא ב .8

 
  ?איזו אמירה מבין האמירות הבאות נכונה

  x= -4m -הוא יהיה ב t=20sec -וב  x=4m-האופנוע יהיה ב  t=10sec-ב  .א

  x= -4m -הוא יהיה ב t=20sec -וב  x=0-האופנוע יהיה ב  t=10sec-ב  .ב

  x= 80m -הוא יהיה ב t=20sec -וב  x=40m-האופנוע יהיה ב  t=10sec-ב  .ג

 x= 0m -הוא יהיה ב t=20sec -וב  x=40m-האופנוע יהיה ב  t=10sec-ב  .ד

  

  השניותבארבע.  שניות10גוף נע לאורך קו ישר במשך  .9

   מכן נע ולאחר, 3m/secת  הראשונות הוא נע במהירו

   .2m/sec-במשך שש שניות במהירות 

 .הגרף מתאר את תנועתו של הגוף

 :מהירותו הממוצעת בפרק זמן זה היא

  0  .א

 1m/sec  .ב

 2.5m/sec  .ג

 0.5m/sec  .ד

 

 

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. 




