
Clicker questions for Forces 1D 
Activity 1

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. 



1. If the total force acts in the same direction as 
the crate is sliding, the crate

A. slows down
B. speeds up
C. remains at same speed 
D. slows down, changes direction and then 

speeds up going the other way 
E. remains at same speed, but changes direction 

Crate was moving to 
the right

Then, the guy 
pushed the crate

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. 



2. If the total force acts in the opposite direction as 
the cabinet is sliding, the cabinet would
A. slow down
B. speed up
C. remain at same speed 
D. slow down, change direction and then 

speed up going the other way 
E. remain at same speed, but change 

direction 

Cabinet was moving 
to the left

Then, the guy 
pushed the cabinet

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. 



3. If there is zero total force acting on on the 
refrigerator, the refrigerator would

A. slow down
B. speed up
C. remain at same speed 
D. slow down, change direction and then speed 

up going the other way 
E. remain at same speed, but change direction 

Refrigerator was 
moving to the right

Then, the guy pushed 
the refrigerator

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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