
"תהודה", כרך 25, חוברת מס' 482

מכניקה
ישר  שני תלמידים התחרו במרוץ מכוניות לאורך מסלול   .1

בלונה פארק.
שתי המכוניות, א' ו–ב', החלו את תנועתן ממנוחה, מאותו   

מקום, באותו זמן ובאותו כיוון.
מכונית א' חצתה את קו הסיום לאחר 60 שניות.  

גרף א מתאר את המהירות של מכונית א' כפונקציה של   
ב  וגרף  קו הסיום,  הזמן במהלך תנועתה מההתחלה עד 
הזמן  של  כפונקציה  ב'  מכונית  של  המהירות  את  מתאר 

במהלך 30 השניות הראשונות לתנועתה.
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של  כפונקציה  א'  מכונית  תאוצת  של  גרף  סרטט  א.  
הסיום.  לקו  שהגיעה  עד  תנועתה  מתחילת  הזמן, 

6 נקודות)
3
1 )

חשב את המרחק שעברה מכונית א' מתחילת תנועתה  ב. 
עד שהגיעה לקו הסיום. (6 נקודות)

חשב את המרחק שעברה כל אחת מהמכוניות ב–30  ג. 
השניות הראשונות לתנועתה. (8 נקודות)

קו הסיום,  לכיוון   t = 30s לנוע אחרי  ב' המשיכה  מכונית 
וחצתה את קו הסיום 2 שניות לפני מכונית א'.

האם לאחר שיצאו המכוניות לדרכן היה רגע במהלך  ד. 
המרוץ שבו שתי המכוניות נמצאו באותו מרחק מנקודת 

המוצא? נמק. (5 נקודות)

חשב את תאוצת מכונית ב' בקטע האחרון של תנועתה  ה. 
שתאוצת  הנח  הסיום).  לקו  שהגיעה  עד   t = 30s—מ)

המכונית בקטע זה קבועה. (8 נקודות)

1. א. 

בעזרת  או  הנתון  הגרף  שיפוע  לפי  התאוצות  חישוב 
נוסחה.

a 10
6 0.6m/s2= = בקטע הראשון    

a 50 10
10 6 0.1m/s2=

-
-

= בשני    

a 0= בשלישי    

אפשר לחשב את המרחק לפי שטח הגרף. ב. 

x 2
1 6 10 30m1 = =$ $ בקטע הראשון    

x 2
1 (6 10) 40 320m2 = + =$ בקטע השני    

x 10 10 100m3 = =$ בשלישי    

x = 450m סה"כ   
או  

x x v t 2
1 at0 0

2= + +

x 2
1 0.6 10 30m1

2= =$ $

x 30 6 40 2
1 0.1 40 350m2

2= + + =$ $ $

x 350 10 10 450m3 = + =$

חישוב שטח מתחת לגרף: ג. 
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* זכות היוצרים על השאלונים היא של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות לשאלות אינן מטעם משרד החינוך אלא באחריות החתום על המאמר.
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49 "תהודה", כרך 26, חוברת מס' 1

מכונית א':  

(6 +2
1

20$x = 8)30 + = 170m
1 2 3444 444

t 30s1 110s

-

0 t 10s1 1

מכונית ב':  

0 t 10s 10s t 30s1 1 1 1

x 2
1

2
1

130= + =

- -

$ $ $2 (2 10)+ m10 20
1 2 344 44 1 2 3444 444

או חישוב בעזרת נוסחאות:  

2
1

0 0
2x x= tv at+ +

(1)  x30 א 6 20 2
1 0.1 20 170= + + =$ $ $ 2 m

(2)  x10 ב 2 20 2
1 0.4 20 130= + + =$ $ $ 2 m

חישוב תאוצת מכונית ב':  

(3)  a 30 10
10 2 0.4

s
m

2=
-
-

=

כן, ד. 
ב‘  אבל ברגע שמכונית   xא > xב t = 30s כי בזמן   

.xא < xחוצה את קו הסיום ב

x v t 2
a t

0
2= + נשתמש ב— ה. 

תנועתה  של  האחרון  בקטע  נעה  ב'  מכונית   
.x = 320m עוד

זמן תנועת מכונית ב' s 58 ואת הקטע האחרון היא   
.28 s–עוברת ב

320 10 2
a 2= $ 28 28+ $ לכן מהצבה:   

a 0.102 m/s2=  

מפתח הערכה
10% לשמות הצירים. 1. א 

10% ליחידות.  
10% לקנה מידה.  

5% לשימוש בסרגל.  
10% — קטע 1 — חישוב תאוצה.  
15% — קטע 1 — לסרטוט גרף.  

10% — קטע 2 — חישוב תאוצה.  
15% — קטע 2 — לסרטוט גרף.  

10% — קטע 3 — חישוב תאוצה.  
5% — קטע 3 — לסרטוט גרף.  

33.3% נקודות לכל אחד מן הקטעים. ב. 
לגרף,  שמתחת  בשטח  שמדובר  ציין  לא  אם   —

להוריד 5% 

אם ספר משבצות והגיע לתשובה בין 400m בין   —
500m, יקבל 95% לסעיף.

כל  ידי  על  המיוצג  ההעתק  במציאת  טעה  אם   —
משבצת, לתת 50%.

אם טעה בספירת משבצות, לתת 45%.  
קטע  לכל  העתק  נוסחאות  בעזרת  חישב  אם   —

בנפרד וחיבר בסוף, לתת את מלוא הנקודות.
50% לתשובה נכונה לכל מכונית. ג. 

50% ל–(1)  
40% ל–(2)  
10% ל–(3)  

על כל טעות בהצבת הזמן, להוריד 10%.  —
v, להוריד 20%. 0t 10s =

-
להצבה של   —
תשובה — 50%. ד. 

נימוק — 50%.  
במקום  t = 49.8s–ב מפגש  ומצא  נכון  חישב  אם   

x = 348m, לתת את מלוא הנקודות.
.320m 30% לחישוב המרחק שנשאר ה. 

.28s 30% לחישוב הזמן המתאים  
20% להצבה בנוסחה נכונה.  

20% לתשובה סופית עם יחידות.  
תנועה  של  השונות  בנוסחאות  להשתמש  ניתן   —

שוות–תאוצה.
v, להוריד 30% לסעיף. 0t 10s =

=
אם הציב בטעות   —

בתרשים שלפניך מוצגת מכונית הנוסעת לאורך כביש ישר   .2
באמצעות  משקולת  קשורה  המכונית  תקרת  אל  ואופקי. 
חוט, שמסתו זניחה ביחס למסת המשקולת. החוט יוצר עם 

הכיוון האנכי זווית קבועה של α = 30° (ראה תרשים).

α

את  בסרטוט  וסמן  המשקולת,  את  במחברתך  סרטט  א. 
הכוחות הפועלים עליה. (התייחס רק לכוחות הפועלים 
הפועלים  לכוחות  ולא  אינרציאלית,  ייחוס  במערכת 
המכונית.  עם  הנעה  המואצת  הייחוס  במערכת 

(6 נקודות)
נמק.  המשקולת?  על  הפועל  השקול  הכוח  כיוון  מהו  ב. 

(6 נקודות)
חשב את תאוצת המכונית (גודל וכיוון). (10 נקודות) ג. 

אילו תאוצת המכונית הייתה כפולה מהתאוצה שחישבת  ד. 

-

בקטע
הראשון
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"תהודה", כרך 25, חוברת מס' 502

בסעיף ג, מה הייתה הזווית α? (5 נקודות)
נמק.  שמאלה?  נוסעת  שהמכונית  ייתכן  האם  ה. 

(3 נקודות)
נמק. המשקולת?  במסת  תלויה   α הזווית  האם  ו. 

3 נקודות) 3
1 )

2. א.

T

mg

α

כיוון הכוח השקול הפועל על המשקולת הוא ימינה,  ב. 
לפי תרשים הכוחות.

(1) T sin ma=α ג. 

(2) T cos mg=α  

(3) a g tan= α  

a 10 tan30 5.77m/s2= =$ %  

כיוון התאוצה — אופקית ימינה.  

tan g
a 2 1.1547= = =\ \α %tan30 ד.  

49.1=\a %   

תאוצתה  כאשר  שמאלה  לנסוע  יכולה  המכונית  ה. 
אופקית ימינה. כלומר המכונית נוסעת שמאלה אבל 
מאיטה. כיוון התנועה יכול להיות שונה מכיוון הכוח 

השקול.

tan ברור ש—α אינה תלויה במסת  g
a

=α כיוון ש— ו. 
המשקולת אלא רק ביחס בין התאוצות.

מפתח הערכה
להוריד  ,mg–ול  T–ל בנוסף   ,F כוח  הוסיף  אם  2. א. — 

50% הסעיף.
אם סרטט רק T או רק mg, להוריד 50%.  —

אם לא סימן את הכוחות בעזרת חץ, להוריד 10%   —
על כל חץ חסר.  

שיש  בתנאי  ימינה,  השקול  הכוח  לתשובה   50% ב. 
נימוק.

50% לנימוק.  
20% למשוואה (1). ג. 
20% למשוואה (2).  
20% למשוואה (3).  

20% לתשובה סופית עם יחידות.  
20% לכיוון התאוצה.  

 20% להוריד   ,cosα לבין   sinα בין בלבל  אם   —
לסעיף.

אם בנה מערכת משוואות שגויה לפי ציר רדיאלי   —
וציר משיקי, לא לתת נקודות לסעיף.

.tgα' = 2tgα 60% לביטוי ד. 
40% לתשובה סופית.  

תאוצה  במקום  כפולה  זווית  בטעות  הציב  אם   —
כפולה, וחישב תאוצה, יקבל 70% לסעיף.

70% לתשובה. ה. 
30% לנימוק.  

50% לתשובה. ו. 
50% לנימוק.  

קרונית שמסתה kg 0.6 נעה ימינה במהירות קבועה שגודלה   .3
m/s 2 על פני מסילה אופקית חסרת חיכוך.

המסילה בנויה בגובה מסוים מעל הרצפה, והיא מורכבת   
משני פסים שביניהם רווח ועליהם נעים גלגלי הקרונית.

הוא  החיובי  שכיוונו  המסילה  לאורך   ,x מקום,  ציר  נגדיר   
y, שכיוונו החיובי הוא  וציר מקום,  בכיוון תנועת הקרונית, 
אנכית מטה. ברגע t = 0 הקרונית חלפה בראשית מערכת 

הצירים (ראה תרשים).
שמסתו  כדור  מבחוץ  מודבק  היה  הקרונית  לתחתית   
kg 0.2. במהלך תנועת הקרונית, ברגע t = 0, ניתק הכדור 

פסי  שני  שבין  ברווח  ועבר  חופשית,  נפל  מהקרונית, 
המסילה. (הזנח את התנגדות האוויר.)

ν=2m/s

x

y

התנתקות  בעקבות  השתנתה  לא  הקרונית  מהירות  א. 
הכדור ממנה. הסבר מדוע. (8 נקודות)

:t = 1 s מצא מה היו ברגע ב. 

ממדי  את  (הזנח  הקרונית.  מקום  של   x–ה שיעור   (1)
הקרונית.) (3 נקודות)

הכדור.  מקום  של   y–ה ושיעור   x–ה שיעור   (2)
(6 נקודות)

מהירות הכדור (גודל וכיוון). (8 נקודות)  (3)
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51 "תהודה", כרך 26, חוברת מס' 1

 (t > 1 s ברגע) כדור אחר, זהה לקודם, נשמט ממנוחה ג. 
פגע  חופשית,  נפל  הכדור  המסילה.  שמעל  מנקודה 

בקרונית הנעה, ונדבק אליה.
האם מהירות הקרונית השתנתה בעקבות זאת?  

אם לא — נמק. אם כן — חשב את מהירות הקרונית   
8 נקודות) 3

1 (עם הכדור). (

הכדור שנשמט מן הקרונית ממשיך לנוע במהירות  3. א. 
אופקית כמו של הקרונית. לכן בכיוון האופקי התנע 
(M m)v Mu mv+ = + נשמר:   

M — מסת הקרונית.
m — מסת הכדור.

v — מהירות הקרונית לפני נפילת הכדור.
u — מהירות הקרונית אחרי נפילת הכדור.

u = v :מפתיחת הסוגריים
ב. 

1. x vt 2 1 2m= = =$  (1) 

2. x 2m= (2)   כמו הקרונית 

3. y 2
1 gt 2

1 10 1 5m2= = =$ $   

4. v 2m/sx =  (3)  

5. v gt 10 1 10m/sy = = =$   

6. v v v 10 2 10.2x
2

y
2 2= + = + =2 m/s   

כיוון המהירות ביחס לאופק   

7. tan v
v

5 78.69
x

y
= = ="a a %  

או ביחס לאנך 11.31°  
מהירות הקרונית השתנתה. ג. 

נימוק: משימור התנע עם אותם סימונים של סעיף   
Mv וברור שהמהירות ַָקְטנה (M m)u= + א: 

0.6 2 (0.6 0.2)u= +$  

u 1.5 s
m

=

מפתח הערכה

אפשר גם להסתפק בהסבר שאומר שעל הקרונית לא  3. א 
פעל כוח אופקי בזמן שנשמט הכדור ולכן מהירותה 

לא השתנתה.
50% לטיעון פיסיקלי מבוסס, כגון שימור תנע, החוק   

השלישי של ניוטון.
50% נוספים להסבר מלא.  

18% ל–1 ב. 
15% ל–2  

20% ל–3  

10% ל–4  

בשאלה,  הנתון  לציר  מנוגד  ציר  בחר  אם   —
להוריד10%.

10% ל–5

10% ל–6

17% ל–7

אם לא ציין ביחס למה הזווית וגם לא הראה זאת   —
בתרשים, להוריד 5%.

v, להוריד 
y
אם הציב בטעות את ערך y במקום   —

20%, אך יכול לקבל 17% עבור הזווית.

40% לתשובה. ג. 
30% לנימוק.  

30% לחישוב המהירות.  
לתת   u 1.33 s

m
= וקיבל   M = 0.4kg הציב  אם   —

90% לסעיף.

בתרשים א' מוצגת מכונית הנעה על כביש אופקי במעקם   .4
.80 m (קטע מעגלי) שרדיוסו

ובין  המכונית  גלגלי  בין  הסטטי  החיכוך  מקדם  כי  נתון   
הכביש הוא 0.4.

תרשים א'  

חשב את המהירות המקסימלית שבה המכונית יכולה  א. 
לנוע במעקם זה בלי להחליק. (10 נקודות)

מהנדסי תנועה מתכננים ליצור בכביש הגבהה (הטיה)   
נסיעה  לאפשר  כדי  ב',  בתרשים  כמתואר   ,θ בזווית 
בטוחה (ברדיוס קבוע) במהירות שחישבת בסעיף א', 

בלי להיעזר בחיכוך.

θ

תרשים ב'
חשב את זווית ההגבהה הנדרשת, θ (10 נקודות) ב. 

בלי  המוגבה,  במעקם  נוסעת  הייתה  מכונית  אילו  ג. 
להחליק (ברדיוס קבוע), במהירות גדולה מזו שחישבת 
 4—1 הסרטוטים  ארבעת  מבין  איזה  א',  בסעיף 
שבתרשים ג' היה מתאר נכון את כיוון הכוחות הפועלים 
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"תהודה", כרך 25, חוברת מס' 522

 ,N  — הנורמלי  הכוח   ,f  — החיכוך  (כוח  המכונית  על 
המשקל — mg)? נמק. (6 נקודות)

.1.2

.3.4

f

mg

N

f

mg

N

f
mg

N

f

mg

N

תרשים ג‘

בגלל סיבות של בטיחות, החליטו המהנדסים להקטין  ד. 
את זווית ההגבהה. הזווית החדשה היא 15°.

בזמן חנוכת הכביש החדש נוצר פקק תנועה, והמכוניות   
נעצרו במעקם.

האם המכוניות יחליקו לרוחב הכביש? הסבר.  
7 נקודות) 1

3 הנח שמקדם החיכוך הסטטי נשאר 0.4. (  

(1) F f R
mv

R s

2
= =/ 4. א. 

F Ny =(2) mg 0- =/

s smax(3) f f mg= = n

(4) v Rgmax = n

v 0.4 10 80 17.9 s
m

max = =$ $

ב. 

mg

N

θ

תנאי לתנועה מעגלית ללא החלקה:  

(1) N sin mv /R2=i

(2) N cos mg=i

מחלוקת 2 המשוואות זו בזו מתקבל:  

(3) tan v /gR2=i

הסעיף  תוצאות  את  כאן  להציב  אפשר   
(4) 21.8=i % הקודם ולקבל 

(5) v gR2
max = n או:   

(6) tan 0.4s= =i n ולקבל:   

21.8=i %

האפשרות הנכונה היא (1). ג. 
מכיוון שהמכונית אינה מחליקה, ברור שפועל עליה   
כוח חיכוך שמגדיל את שקול הכוחות הפועלים אל 

מרכז המעגל, וכיוון כוח החיכוך במקביל למשטח.

התנאי להחלקה במדרון הוא: ד. 

mgsin mg coss2i n i   

tan s2i n   

tan15 0.27=%   
כלומר התנאי לא מתקיים לכן המכוניות לא יחליקו   

במדרון.

מפתח הערכה

30% ל–(1). 4.א. 

20% ל–(2).  

20% ל–(3).  

20% ל–(4).  
10% לתשובה הסופית עם יחידות.  

30% ל–(1). ב. 

30% ל–(2).  

20% ל–(3).  
20% ל–(4) או (6).  

אם בלבל בין sin θ לבין ,cos θ להוריד 10%.  —
אי–דיוקים  לתת את מלוא הנקודות למי שצובר   —

מהצבת תוצאות מספריות קודמות.
בחירת  בגלל  שגויה  משוואות  מערכת  בנה  אם   —
נקודות  לתת  לא  מתאימה,  לא  צירים  מערכת 

לסעיף.
50% לתשובה. ג. 

50% לנימוק.  
הנימוק צריך לכלול התייחסות לכך שכיוון החיכוך   
רכיב לעבר מרכז  לו  שיהיה  וגם  במקביל למדרון 

המסלול המעגלי.
40% לתשובה. ד. 

60% לדרך.  
אם חישב תאוצה ומצא שהיא שלילית ומכך הסיק   —

שהמכוניות אינן מחליקות, לתת 60% לסעיף.
והגיע  מתאימה  לא  צירים  מערכת  בחר  אם   —
לא  שגויה,  למסקנה  ובהתאם  שגויות  למשוואות 

לתת נקודות לסעיף.
קטן  החיכוך  שכוח  בדק  לא  אך  נכון  ענה  אם   —

מהערך המרבי שלו, להוריד 10% מהסעיף.

הירח נע סביב כדור הארץ, וכל הזמן מַפנֶה אליו אותו "צד".  .5
הירח משלים סיבוב מעגלי שלם סביב כדור הארץ במשך   

27.3 יממות ארציות.
משני נתונים אלה נובע כי הירח מסתובב גם סביב צירו,   
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וזמן המחזור שלו הוא 27.3 יממות ארציות.
מהנדס עוסק בתכנון תקשורת בין מושבות שיוקמו בעתיד   
שינוע  תקשורת  בלוויין  להשתמש  בדעתו  הירח.  פני  על 
יהיה  הירח, כך שזמן המחזור שלו  במסלול מעגלי סביב 
נקודה  מעל  העת  כל  יימצא  והוא  ארציות,  יממות   27.3
קבועה על פני הירח (בדומה ללווייני תקשורת שנעים מעל 

כדור הארץ).
חשב את רדיוס המסלול המעגלי של לוויין כזה, בהנחה  א. 

כי רק הירח משפיע על תנועת הלוויין. (13 נקודות)
הארץ,  כדור  השפעת  שבגלל  ומצא  חישב  המהנדס  ב. 
אי–אפשר למקם את הלוויין במסלול שאת רדיוסו מצאת 
בסעיף א. הרדיוס המקסימלי של מסלול לוויין סביב הירח 
שבו אפשר להזניח את ההשפעה של כדור הארץ הוא 

.3,000 km–כ
הירח  סביב  שנע  לוויין  של  המחזור  זמן  את  חשב   

במסלול מעגלי שרדיוסו km 3,000. (8 נקודות)
הירח.  פני  על  החופשית  הנפילה  תאוצת  את  חשב  ג. 

(8 נקודות)
ציין תרומה אחת לידע המדעי על אודות מערכת השמש  ד. 
או גרמי שמים במערכת זו, שתרם אחד מהאישים אלה: 

ניקולס קופרניקוס, גלילאו גלילי, טיכו ברהה.
14 נקודות) 3 )  

משוואת התנועה של לוויין: 5. א. 

(1)
r

GMm m r2
2= ~

(2) T
2

=
r

~

(3)
T
r

4
GM

2

3

2=
r

M — מסת הירח.  

m — מסת הלוויין.  

r — רדיוס המסלול.  

(4) r (
4
GM T )2 3

1
= =

r
2

4
6.67 11 22 2 3

1

=
$ $ $ $ $ $

r

-

2
10 7.35 10 (27.3 3600 24)

< F

r 8.84 10 m 88,400 km7= =$

T G
42

2 3
=

r
M

r אפשר להציב ב— ב. 

או להשתמש בחוק השלישי של קפלר:  

r
r

T
T

2

1
3

2

1
2

=e eo o  

אפשר להציב את T בימים:  

27.3
T

88400
30001

2 3
=c bm l  

T 27.3 88400
3000 0.17days 4.096h1

3/2
= = =$ b l

gm על פני הירח: חישוב תאוצת הנפילה החופשית  ג. 

(1)
r

GMm mg2 m=

(2) g
R

GM
m 2=

בהצבה נקבל:  

(3) g
(1.74 10 )

6.67 10 7.35 10
m 6 2

11 22
=

$

$ $ $-

=

gm
21.62m/s=

קופרניקוס — המודל ההליוצנטרי. ד. 

גלילאו — ירחי צדק, מכתש הירח, כתמי שמש.  
טיכו ברהה — תצפיות מדויקות של מסלולי כוכבי   

הלכת.

מפתח הערכה

20% ל–(1). 5. א. 

10% ל–(2).  

20% ל–(3).  

20% ל–(4).  
20% להצבות.  

10% לתשובה סופית עם יחידות.  
אם הציב זמן מחזור ביממות, להוריד 20%  —

אם השאיר את מסת הירח כ–M, להוריד 10%  —
האנרגיה  בנוסחת  שימוש  תוך  נכון  פתר  אם   —

הקינטית של לוויין, לתת את מלוא הנקודות.
50% לנוסחה כללית. ב. 

30% להצבה.  
20% לתשובה סופית עם יחידות.  

אם הציב r בק"מ, להוריד 30% לסעיף.  —
אם הציב את רדיוס הירח במקום רדיוס המסלול,   —

להוריד 10%.
10% ל–(1) ג. 
40% ל–(2)  

30% להצבה (3)  
20% לתשובה סופית עם יחידות.  

טלסקופ  בעזרת  תצפיות  ערך  גליליאו  התשובה:  ד. — 
במלוא  תזכה  ההליוצנטרי,  המודל  את  וביסס 

הנקודות.
לתשובה: גלילאו טען שהשמש במרכז, לתת 50%.  —

לתשובה: גלילאו השתמש בטלסקופ וערך תצפיות,   —
לתת 50%.
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חשמל
טעונים,  נקודתיים  גופים  שני  מוצגים  א  בתרשים   .1
הם  הגופים  מטעני   .N–ו  M בנקודות  במנוחה  המוחזקים 
 .6 cm והמרחק בין הנקודות הוא ,q q 2 10 C1 2

6= =+ $ -

הפוטנציאל באין סוף נבחר כאפס.

q
2

q
1

cm6M N

תרשים א

האם לאורך הקטע MN יש נקודה שבה השדה החשמלי  א. 
מתאפס? נמק. (5 נקודות)

הפוטנציאל  שבה  נקודה  יש   MN הקטע  לאורך  האם  ב. 
החשמלי מתאפס? נמק. (5 נקודות)

B
M

A

N
q

2

q
3

q
1

cm4

cm3 cm3

תרשים ב

.MN היא אמצע הקטע B נקודה  
 ,MN לקטע  האמצעי  האנך  על  נמצאת   A נקודה   
במרחק cm 4 מ–B (ראה תרשים ב). מציבים בנקודה 
q ומסתו  3 10 C3

6=- $ - שמטענו  נקודתי  גוף   A
m ומחזיקים אותו במנוחה. 2 10 kg10= $ -

חשב את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של הגוף  ג. 
q בהיותו בנקודה A. (10 נקודות)

3
שמטענו 

הנמצא   q
3

שמטענו  הגוף  את  ממנוחה  משחררים   
בנקודה A. הזנח את כוח הכובד הפועל עליו.

 .B לנקודה  בהגיעו  הגוף  מהירות  גודל  את  חשב  ד. (1) 
(5 נקודות)

תלמיד טוען שהמהירות הגדולה ביותר של הגוף   (2)
 .B לנקודה  בהגיעו  היא  תנועתו  מסלול  לאורך 

8 נקודות) 3
1

האם טענתו נכונה? נמק. (

שני  בה  בנקודה  וקטורי,  גודל  הוא  כיוון ששדה  כן,  1. א. 
הסכום  בכיוונם,  ומנוגדים  בגודלם  שווים  השדות 
באמצע  כזו  נקודה  יש  אפס.  הוא  השקול  הוקטורי 

.MN הקטע
לא.  הפוטנציאל הוא גודל סקלרי. בכל נקודה על  ב. 

הקו MN והפוטנציאל מכל אחד מהמטענים הוא חיובי 
והסכום אינו יכול להתאפס.

r r 0.03 0.04 0.05m r1 2
2 2= = + = = ג.  

q q q 2 10 C1 2
6= = = $ -   

(1) V k r
q

k r
q

2k r
q

A
1

1

2

2= + =  

  
V 0.05

2 9 10 2 10 7.2 10 VA

9 6
5= =

$ $ $ $
$

-

(2) U q V 3 10 7.2 10 2.16J3 A
6 5= =- =-$ $ $-  

או  

(3) U r
kq q

r
kq q

r
2kqq

1

1 3

2

2 3 3= + =  

U 0.05
2 9 10 2 10 ( 3) 109 6 6

=
-$ $ $ $ $ $- -

 

U 2.16=- J   

ד. (1)  על פי חוק שימור האנרגיה

q V q V 2
1 mv3 A 3 B

2= +

q V q 2k r
q

2
1 mv3 A 3

BM

1 2= +$

2.16 0.03
3 10 2 9 10 2 106 9 6

- =
-

+
$ $ $ $ $ $- -

2
1 2 10 v10 2+ $ $ -

2.16J 3.6 10 v10 2- =- $ -

v 12 10 4= $ m/s

או 
U 2.16JA =-

U 2k r
q q

B
BM

3=

U
3 10

9 10 2 10 ( 3) 10 2
3.6JB 2

9 6 6
=

-
=-

$

$ $ $ $ $ $
-

- -

U 1.44JAB =3

U 2
1 mvAB

2=3

1.44 2
1 2 10 v10 2= $ $ -

v 1.44 102 10= $

v 12 10 m/s4= $

כן. ד. (2) 

הסבר ראשון — על ידי כוחות:  
בכיוון  הוא   AB הקו  לאורך  השקול    הכוח 
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עד  הקו  לאורך  גדלה  והמהירות   ,B–ל  A–מ
.B לנקודה

הסבר שני — על ידי אנרגיה:  
 A–מ וקטנה  הולכת  הפוטנציאלית    האנרגיה 
הגבוה  הוא   B בנקודה  הפטנציאל  (או   B–ל
וכיוון שהמטען שלילי   (AB ביותר לאורך הקו 

האנרגיה הקינטית ב–B היא הגבוהה ביותר.

מפתח הערכה
40% לתשובה. ١. א. 

60% לנימוק.  
40% לתשובה. ב. 

60% לנימוק.  
25% לביטוי (1) ג. 
25% לביטוי (2)  

או 50% לביטוי (3)  
5% לחישוב המרחק  

20% להצבות  
20% לתשובה סופית  

5% לסימן (—)  
20% לרעיון שימור האנרגיה ד.(1) 

לאנרגיה  או   B בנקודה  הפוטנציאל  לחישוב   10%  
.B–הפוטנציאלית ב
8% לתשובה סופית.  

31% לתשובה. ד.(2) 
31% לנימוק.  

מי שמתייחס לתנועה כהרמונית, לתת 20% לנימוק   
אם שיקול הכוחות/אנרגיות נכון.

את  הסבר   .3W ,6V רשום  חשמלית  נורה  על  2. א. 
המשמעות של נתונים אלה. (4 נקודות).

התכונות  להן  שיש  נורות  שתי  תלמיד  של  לרשותו   
שהתנגדותה   6V של  סוללה  א‘,  בסעיף  המצוינות 
הפנימית זניחה, סוללה של 12V שהתנגדותה הפנימית 

זניחה, תילים מוליכים ומפסקים.
התלמיד התבקש לבנות באמצעות הציוד המפורט לעיל   
(ובאמצעותו בלבד) פנס ובו שני מצבי תאורה: תאורה 
נמוכה עם נורה אחת ותאורה גבוהה עם שתי נורות. על 
הפנס לקיים את הדרישה שהנורות יאירו באורן המלא 
בכל אחד משני מצבי התאורה. הנח שהתנגדות הנורות 
הפנס  לבניית  בטמפרטורה).  תלויה  (אינה  קבועה 

התלמיד בחן את האפשרויות (1)-(4) שלפניך.

חיבור הנורותמקור המתחאפשרות
(1)6V 2 הנורות בטור זו עם זוסוללה של
(2)6V 2 הנורות במקביל זו לזוסוללה של
(3)12V 2 הנורות בטור זו עם זוסוללה של
(4)12V 2 הנורות במקביל זו לזוסוללה של

התלמיד בחר לבנות את הפנס לפי אפשרות (2).  
חשב את הזרם העובר דרך הסוללה כאשר: ב. 

רק נורה אחת מאירה.  (i)
2 הנורות מאירות. (12 נקודות)  (ii)

מתאימות  אינן  ו–(4)   (3)  ,(1) אפשרויות  מדוע  הסבר  ג. 
לבניית פנס שיפעל כנדרש לעיל. (12 נקודות)

לשתי נורות שונות (למשל האחת נורת להט והאחרת  ד. 
ושתיהן  שווים,  הספקים  יש  פלואורסצנטית)  נורה 
מאירות באורך המלא. האם ייתכן שנורה אחת מאירה 

5 נקודות) 3
1 חזק יותר מהאחרת? הסבר. (

הספקה  6V של  למתח  מחוברת  הנורה  כאשר  2. א. 
.3W יהיה

ב.

P R
V2

= חישוב התנגדות הנורה    

R P
V ; R 3

36 12
2

= = = X   

(i) כאשר נורה אחת מאירה  

I R ; I 12
6 0.5A= = =

f   

(ii) 2 הנורות מאירות  
R 6T = X   

I R ; I 6
6 1A

T
= = =

f   

3W 6 וההספקV פתרון נוסף: המתח על הנורה

P VI ; 3 6I= =   

0.5AI = בכל נורה 

כאשר הן מחוברות במקביל עובר 1A דרך הסוללה.

במצב (1) המתח על כל אחת מהנורות בטור יהיה  ג. 
3V ולכן הנורות לא מאירות באורן המלא.

או בחיבור זה ייתכן רק מצב של שתי נורות דולקות,   
ואין אפשרות להדליק רק אחת כי החיבור בטור.

במצב (3) בחיבור זה יתכן רק מצב של שתי נורות   
ואין אפשרות להדליק רק אחת כי החיבור  דולקות 

בטור.
12V במצב (4) המתח על כל נורה יהיה  

או הנורות יישרפו כי המתח/הזרם גבוה מדי.  

ייתכן. ד. 
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הסבר: תלוי בנצילות הנורות או תלוי במידת איבוד   
תלוי  או  מהנורות  אחת  כל  של  לסביבה  החום 

בספקטרום האור.

מפתח הערכה

וההספק   6V הוא  המקסימלי  שהמתח  לטענה  2. א. 
המקסימלי 3W (בלי הקשר ביניהם) — לתת 50%.

20% לחישוב התנגדות הנורה ב. 
(i) 40% לחישוב זרם  
(ii) 40% לחישוב זרם  

P V1= - חישוב על פי   
50% לכל זרם.  
33% למצב (1) ג. 
33% למצב (2)  

33% למצב (4)  

50% לתשובה ד. 
50% לנימוק  

תשובה שלא ייתכן עם נימוק פיסיקלי ברור בהתאם   
לתשובה לתת 40% לסעיף.

שלפניך,  בתרשים  כמתואר  חשמלי,  מעגל  בנה  תלמיד   .3
הכולל: מקור מתח שהכא"מ שלו 3V והתנגדותו הפנימית 
אינה ידועה; תילים מוליכים שהתנגדותם זניחה; אמפרמטר 
ואורכו  זניחה  אינה  שהתנגדותו   MN אחיד  תיל  אידאלי; 
.MN הוא מגע נייד שאפשר להזיז לאורך התיל P .1 מטר

x הוא אורך הקטע MP של התיל.
 P התלמיד שינה כמה פעמים את מקומו של המגע הנייד  
 .I ובכל פעם מדד את הזרם ,(x את האורך) לאורך התיל
.3A היה שווה לאפס, הוראת האמפרמטר הייתה x כאשר

x
NM P

ε = 3V

A

איזה מבין הגרפים 1-4 שלפניך מתאר בצורה נכונה את  א. 
עוצמת הזרם I כפונקציה של x? הסבר (8 נקודות)

II גרף 1גרף 2

xx

xx

II גרף 3 גרף 4

המתח.  מקור  של  הפנימית  ההתנגדות  את  חשב  ב. 
(5 נקודות)

.1.5A הוראת האמפרמטר הייתה x = 0.1m עבור ג. 
 .x = 1m כאשר  הזרם במעגל  עוצמת  את  חשב   (1)

(5 נקודות)
 .x = 1m כאשר   P–ל  M בין  המתח  את  חשב   (2)

(5 נקודות)
(במקום התיל  תיל אחר  הניסוי עם  על  חזר  התלמיד   
MN), שגם אורכו 1m והוא עשוי מאותו חומר כמו התיל 

.MN אך שטח החתך שלו קטן מזה של התיל ,MN

עבור x = 0, האם הוראת האמפרמטר בניסוי עם התיל  ד. 
הראשון,  התיל  עם  שבניסוי  מזו  גדולה  הייתה  השני 

קטנה ממנה או שווה לה? נמק. (4 נקודות).
עם  בניסוי  האמפרמטר  הוראת  האם   ,x = 1m עבור  ה. 
התיל השני הייתה גדולה מזו שבניסוי עם התיל הראשון, 

6 נקודות) 3
1 קטנה ממנה או שווה לה? נמק. (

גרף 3. 3. א. 

I
r x

=
+ $ m

f נימוק בעזרת הביטוי:    

A=m היא ההתנגדות 
t  כאשר 

r x A

I =
+ $

t
f או  

ליחידת אורך של התיל MN ו–r ההתנגדות הפנימית 
של הסוללה.

וגם  יורד  הזרם  גדלה,  — ההתנגדות  מילולי  נימוק 
הזרם לא מגיע לאפס כי ההתנגדות סופית

x 0 I 3A= = על פי הנתון    ב. 

(1) r I=
f   

r 3
3 1= = X

I 1.5A x 0.1m= = ג. (1)   

(A
t

חישוב m (או   

(i) I
r x

=
+ $ m

f   

1.5
1 0.1

3 ; 10 m=
+

=
m

m X  

I 1 10 1
3

11
3 A 0.273A=

+
= =

$
 

(ii) V IR 0.273 10 2.73V= = =$  (2)

או  

(iii) V Ir 3 11
3 2.73V= - = - =f  

במצב x = 0 אין תלות של הזרם בנגד החיצוני  ד. 
ולכן הזרם לא ישתנה.
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57 "תהודה", כרך 26, חוברת מס' 1

 R⇐ יותר  קטן   ,A החתך,  שטח  החדש  בתיל  ה. 
גדול יותר.

ולכן  גֵדל   R
T
 % גדל  חיצוני   R ,x = lm עבור   

I קֵטן.

מפתח הערכה

50% לתשובה 3. א. 
50% לנימוק בעזרת הביטוי או לנימוק מילולי מלא.  

עם  הזרם  לירידת  התייחסות  רק  יש  בנימוק  אם   -
העליה ב–x לתת 20% לנימוק.

כתב ביטוי נכון ותשובה לא נכונה - 40% לסעיף.  -
60% לביטוי (1) או שימוש בביטוי מסעיף א‘. ב. 

20% להצבה  
20% לתשובה סופית  

(i) 15% לביטוי ג. (1) 
10% לחישוב התנגדויות  

15% להצבה  
10% לתשובה סופית  

(iii) או (ii) 20% לביטוי ג.(2) 
20% להצבה  

10% לתשובה סופית  
50% לתשובה ד. 

50% לנימוק (גם מתמטי)  
50% לתשובה ה. 

50% לנימוק  
אם ענה שההתנגדות קטנה וכל הפתרון הפוך לתת   

40% לסעיף.

אופקי. לוח  על  מונחת   MNPQ מלבנית  מוליכה  מסגרת   .4
מחוברת  המסגרת   .b–ו  a הם  המסגרת  צלעות  אורכי 
למקור מתח, באופן שזורם בה זרם I. תיל ישר וארוך, שגם 
MN של  לצלע  הלוח במקביל  על  נמצא   ,I זרם  זורם  בו 

המסגרת, ובמרחק a/2 ממנה.
המערכת  סכמטי  באופן  מתוארת  שלפניך  א  בתרשים   

ממבט על.

M N

P

a/2

Q

I

I

b
a

תיל

תרשים א

b 18cm , a 2cm , I 30A= = = נתון:     

חשב את הכוח המגנטי השקול (גודל וכיוון) הפועל על  א. 
המסגרת MNPQ. (10 נקודות)

הסבר מדוע בחישוב הכוח המגנטי השקול בסעיף א‘  ב. 
אין צורך לחשב את הכוחות המגנטיים שהתיל מפעיל 

על הצלעות MQ ו–NP. (5 נקודות)
הסבר מדוע בחישוב הכוח המגנטי השקול בסעיף א‘ אין  ג. 
צורך להתחשב בכוחות המגנטיים שצלעות המסגרת 

מפעילות זו על זו. (5 נקודות)
מצא את הגודל ואת הכיוון של הכוח המגנטי, שהמסגרת  ד. 

מפעילה על התיל. (6 נקודות)
נשאר  הלוח  ועל  מהמערכת,  המסגרת  את  מסלקים  ה. 

התיל בלבד.

A

z

y

x
I

תרשים ב

מבין האפשרויות (1)-(6) שלפניך, מהו הכיוון של השדה   
המגנטי בנקודה A הנמצאת מעל התיל? 

(ראה תרשים ב).  
x כיוון  (1)

–x כיוון  (2)
y כיוון  (3)

–y כיוון  (4)
z כיוון  (5)

7 נקודות) 3
1 )     –z כיוון  (6)

דרך אחת: הכוח בין שני תילים נושאי זרם: 4. א. 

(1) F 2 d
I I

; 4 10 A
T m0 1 2

0
7= = $

$,
r

n
n r -  

:MN הכוח על  

(2) F 2 0.01
4 10 30 0.18 3.24 10 NMN

7 2
3= =

$ $
$

r
r -

-  

- כלפי התיל כיוון   

:QP הכוח על  

(3) F 2 0.03
4 10 30 0.18 1.08 10 NPQ

7 2
3= =

$ $
$

r
r -

-  

בכיוון . החוצה מהתיל  

(4) F F F 2.16 10 NMN PQ
3= - = $ -/   

דרך שנייה:  

חישוב השדה המגנטי שיוצר התיל  
( ) B 2 R

I
5 0=

r

n
 

הכוח על כל צלע במסגרת המקבילה לתיל  
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(6) F I B= ,  

על כל נקודה ונקודה לאורך התיל NP פועל כוח שונה  ב. 
בגודלו בגין המרחק השונה מהתיל נושא הזרם. כיוון 
הכוח הוא ימינה. לכל נקודה על התיל NP יש נקודה 
כוח  אותו  פועל  עליה   MQ בתיל  גם  זהה במרחק, 

אבל בכיוון שמאלה ולכן השקול שלהם הוא אפס.
ולכן  במגמה  ושונים  בגודל  לזה  זה  שווים  הכוחות  ג. 

השקול שלהם הוא אפס.
או כי הכוחות בין התילים הם כוחות פנימיים.  

כגודל הכוח שהתיל מפעיל על המסגרת רק בכיוון  ד. 
מנוגד, על פי החוק השלישי של ניוטון.

.x (1)— בכיוון ציר ה. 

מפתח הערכה

30% לביטוי (1) או לביטויים (5) ו–(6) 4. א. 
20% להצבות  
20% לכיוונים  

15% לביטוי (4)  
15% לתשובה סופית  

להתייחס  יש  אך  סימטריה,  משיקולי  לנמק  ניתן  ב. 
לכיווני הכוחות.

80% לגודל הכוח ד. 
20% לכיוון הכוח  
לא נדרש נימוק ה. 

תלמיד חיבר למקור מתח סילונית שאורכה 0.4 מטר, נגד   .5
משתנה ואמפרמטר. הוא מדד את עוצמת השדה המגנטי 

במרכז הסילונית כפונקציה של עוצמת הזרם שעבר בה.
תוצאות המדידות מופיעות בטבלה שלפניך.  

B(T)I(A)

3.14 10 3$ -0.5

6.29 10 3$ -1.0

9.41 10 3$ -1.5

12.57 10 3$ -2.0

15.71 10 3$ -2.5

18.83 10 3$ -3.0

סרטט גרף של עוצמת השדה המגנטי, B, כפונקציה של  א. 
עוצמת הזרם, I, בסילונית. (7 נקודות)

מצא בעזרת הגרף שסרטטת את צפיפות הליפופים  ב. (1) 
(מספרם ליחידת אורך) בסילונית. (5 נקודות)
מהו מספר הליפופים בסילונית? (2 נקודות)  (2)

שאורכה  נוספת,  סילונית  זו  בסילונית  השחיל  התלמיד   
ומספר הליפופים בה זהים לאלה של הסילונית הראשונה, 
זניחה.  התנגדות  הסילוניות  לשתי  מטר.  ורדיוסה 0.015 
 100Ω של  לנגד  הפנימית  הסילונית  את  חיבר  התלמיד 
אורך  לכל  אחיד  המגנטי  השדה  כי  ולאמפרמטר. הנח 

הסילונית.
המערכת מתוארת בתרשים שלפניך.  

Ω100

A

A

התלמיד שינה את השדה המגנטי בסילונית החיצונית  ג. 
בקצב קבוע במשך 3 שניות מאפס עד ערך מקסימלי 

.18.83 10 T3$ - של 
מצא את עוצמת הזֶרם שזָרם בסילונית הפנימית בפרק   
הסילונית.  של  העצמית  ההשראה  את  הזנח  זה.  זמן 

(12 נקודות)
המגנטי  שהשדה  באופן  מלופפת  החיצונית  הסילונית  ד. 
שבה מכיוון ימינה. הסילונית הפנימית מלופפת באותה 

מגמה.
מהו כיוון הזרם בנגד המחובר לסילונית הפנימית, בזמן   
או  ימינה   - ג‘  בסעיף  המתואר  המגנטי  השדה  שינוי 

7 נקודות) 3
1 שמאלה? נמק. (

5. א.

I (A)

B(·10–3 T)

0.50
0

4

1

2

6

1.5

8

2

10

2.5

12
14

3 3.5

16
18
20

( ) B L
NI nI1 0 0= =n n ב. 

שיפוע הגרף s הוא:  

L
N

ns 0
0= =

n
n  

חישוב השיפוע  
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I
B

3 0
18.9 10 0 6.3 10 A

T3
3=

-
-

=
$

$T
T -

-  

(2) n s
4 10

6.27 10 0.5 10 5000 m
0

7

3
4 1= = = =

$

$
$

n r -

-
-   

דרך אחת: ג. 
(1) I R R

N
t

2= = T
Tf z   

(2) t S t t
R BB

2

2
= =$

$
T
T

T
T

T
Tz r  

t 3
0.015 18.83 10 0.44 10 V

2 3
5= =

$ $ $
$T

T rz -
-  

I R
N

t2
2= $ T

Tz   

I 100
2000 0.44 10 8.87 10 A2

5 5= =$ $ $- -  

דרך שנייה:  

B(·10–3T)

18.83

t(s)3

6.27 10 S
T3$ - השיפוע:   

(1) B 6.627 10 t3= $ -   

(2) BS 6.627 10 t r3 2= = $ $z r-   

(3) N 2000 6.627 10 0.0152
3 2= = $ $ $f z r-  

(4) 8.87 10 V3= $f -  

(5) I R 100
8.87 10 8.87 10 A

3
5= = =

$
$

f -
-  

השטף המגנטי ימינה גֵָדל, על פי חוק לנץ נוצר זרם  ד. 
אותו,  שיצרה  הסיבה  את  לבטל  השואף  מושרה 
בנגד  הזרם  כיוון  לכן  שמאלה.  שטף  ליצור  כלומר 

של 100Ω יהיה ימינה.

מפתח הערכה

10% לשימוש בסרגל 5. א. 
10% לכתיבה נכונה של צירים  

10% לשמות הצירים ויחידות  

20% לקנה מידה סביר ונכון  
30% למיקום הנקודות  

20% להעברה סבירה של קו המגמה  
20% לביטוי (1). ב.(1) 

15% למשמעות השיפוע — ביטוי (2)  
22% לחישוב השיפוע, כולל יחידות   

(אם חישב באמצעות נקודות מהטבלה לתת 10%   
במקום 22%)

.n L
N

= 15% למציאת   
28% תשובה  (2)

דרך אחת: ג. 
35% לביטוי (1)  

.N2–להוריד 15% אם לא התייחס ל  
30% ל–(2)  

20% להצבות  
15% לתשובה סופית  

דרך שנייה:  
30% ל–(1)  
20% ל–(2)  
10% ל–(3)  

(4) − ε 20% לחישוב  
20% לתשובה סופית  

30% לתשובה ד. 
70% לנימוק  

אם נימק נכון וטעה בכיוון לתת 35% קרינה וחומר  

קרינה וחומר

בתרשים א שלפניך מוצגים חתך MN של מראה מישורית,   .1
.P ועין של צופה בנקודה O מקור אור נקודתי

ס"מ   5 של  מרחק  מייצג  בתרשים  משבצת  כל  אורך   
במציאות.

NP

M
O

תרשים א
משבצת  שכל  כך  למחברתך,  א  תרשים  את  העתק  א. 
הוסף  במחברת.  משבצת  ידי  על  תיוצג  בתרשים 
לתרשים סרטוט של קרן היוצאת מן המקור O, פוגעת 

.P במראה, ומוחזרת ממנה אל הנקודה
תאר כיצד קבעת את נקודת הפגיעה של הקרן במראה.   

(9 נקודות)
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אליה  במקביל  לה),  (מימין  המראה  מאחורי  מציבים  ב. 
ובמרחק 10 ס"מ ממנה, לוח אטום לאור שאורכו זהה 

לאורך המראה.
האם הצופה ימשיך לראות את דמות מקור האור? נמק.   

(8 נקודות)
הוסף לתרשים שבמחברתך את גבולות האזור שממנו  ג. 
יכול צופה כלשהו לראות את דמות מקור האור הנוצרת 

על ידי המראה. (7 נקודות)
ממקמים מראה נוספת RQ כמתואר בתרשים ב. ד. 

R

Q N

M
O

תרשים ב
את  בו  וסמן  למחברתך,  התרשים  את  העתק   (1)

הדמויות:
הדמות הראשונה (הנוצרת לאחר החזרה אחת).  — I

1

הדמות השנייה (הנוצרת לאחר שתי החזרות).   — I
2

(2 נקודות)
שתי  רק  נוצרות  המראות  במערכת  מדוע  הסבר   (2)

7 נקודות) 3
1 ) .O של מקור האור I

2
I ו–

1
הדמויות 

1. א.
I

NP

O M

A

האור.  מקור  של   I הדמות  את  בתרשים  סימנתי   
חיברתי את I עם P, וסימנתי ב–A את נקודת החיתוך 

של קו זה עם המראה. הקו המכיוון OAP הוא הקרן.
בעזרת  הפגיעה  מקום  את  לחשב  ניתן   -

טריגונומטריה.
.P ניתן לסרטט גם בעזרת דמות של  -

כן, כי הלוח לא נמצא בתחום שבו מתפשט האור. או  ב. 
הלוח אינו מפריע כי הדמות מדומה או הדמות מדומה 

והקרן היוצאת מ–O לא תפגע בלוח האטום.
ג.

I

NP

MO

A

ד. (1)
II2 1

N

R

MO

Q

A

מהמראה  המוחזר  האור  כי  דמויות,  יותר  אין   (2)
MN, כמתואר בתרשים  אינו פוגע במראה   RQ

שלמעלה.
 RQ לא נמצאת בשדה הראייה של MN המראה  

I) — תשובה מלאה.
2
(מ–

 
I

2
כל תשובה בסרטוט המתחילה מ–  —

תשובה מלאה.  —

מפתח הערכה

בסימון מקום  אם טעה  הקרן.  קו  עבור סרטוט   60% 1. א. 
במקום   40% לתת   — משבצת  של  בשיעור  הדמות 
P או  60%. אם סרטט סרטוט מקורב בלי דמות של 

בלי הדמות של O, לתת 20% במקום 60%.
10% עבור סימון כיוון הקרן.  

30% עבור תיאור מילולי.  

עבור הסבר שזווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה,   -
לתת 20% במקום 30%.

50% לקביעה. ב. 
50% לנימוק.  

יש לתת 25% עבור כל הסבר ענייני אך לא פיסיקלי.   
כמו הלוח מאחורי המראה.

יש לתת 80% אם ציין גם את האזור מאחורי המראה  ג. 
כאזור ראייה.

לתת  יש  דמות,  ללא  קרניים  של  מקורב  מהלך   -
.70%
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מראה אופקית — תשובה מלאה.  -
20% ל–(1): ד. (1) 

I
1
10% ל–

I
2
10% ל–

80% ל–(2): ד. (2) 

יותר דמויות כי האור  40% אם כתב שאין  לתת   -
.MN אינו פוגע במראה RQ המוחזר מהמראה

לתת 40% עבור תרשים נכון בלא הסבר או עם   -
הסבר שגוי.

אינו  שהאור  המציינת  תשובה  לכל   40% לתת   -
.MN פוגע בפעם השנייה במראה

צרה  אלומה  פעמים  כמה  הטיל  ובו  ניסוי  ביצע  תלמיד   .2
ומקבילה של אור לייזר על פני נוזל שקוף. בכל פעם הייתה 
זווית הפגיעה בפני הנוזל, אווירθ, שונה. לכל אחת מזוויות 

.θ הפגיעה, מדד התלמיד את זווית השבירה בנוזל, נוזל
את  המתאר  שלפניך,  בגרף  מוצגות  המדידות  תוצאות   

סינוס זווית השבירה כפונקציה של סינוס זווית הפגיעה.

θנוזלsin

θאווירsin
0

0
0.2 0.4 0.6 0.8

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

10.1 0.3 0.5 0.7 0.9

שמקדם  (הנח  הנוזל  של  השבירה  מקדם  את  חשב  א. 
השבירה של האוויר הוא 1). (6 נקודות)

חשב את מהירות האור בנוזל. (5 נקודות) ב. 
(הזווית הקריטית) במעבר אור  זווית הגבול  חשב את  ג. 

בין שני החומרים. (5 נקודות)
  628nm הוא  באוויר  הלייזר  אור  של  הגל  אורך   

.(6280 Å)
הנוזל.  בתוך  הלייזר  אור  תדירות  את  חשב  ד. (1) 

(5 נקודות)

חשב את אורך הגל של אור הלייזר בתוך הנוזל.   (2)
6 נקודות) 1

3 )

סריג  על  הלייזר  אור  את  הטיל  התלמיד  אחר  בניסוי  ה. 
עקיפה שבו 300 חריצים למ"מ. האור פגע בסריג בניצב 
לו. כמה קווי מקסימום נוצרו לאחר מעבר האור דרך 

הסריג? (6 נקודות)

(1) n sin n sin1 1 2 2=i i 2. א.  

n
sin
sin

=
i
i  0.4

0.8 2= =  

v n
c

2
300,000

s
km 150,000 s

km
= = = ב.  

v 10 s
m1.5 8= $ או:     

n
sin
sin 2= =

i
i sin    או:  n

1
=i ג. 

sin
sin90 2 30

c
c= =&

i
i

%
%

של   sin90° של  הגרף  מתוך  קריאה  נוסף:  פתרון 
זווית קריטית.

תדירות האור בנוזל שווה לזו שבאוויר. ד. (1) 
נחשב את התדירות באוויר:  

c f 3 10 628 10 f8 9= =& $ $m -

10 Hzf 4.78 14$.

vנוזל = m נוזל f$  (2)

1.5 108 =$ m4.78 נוזל 1014$ $   

314nm=m נוזל

אוויר
n=m

m נוזלניתן להשתמש גם בקשר 
  

(1) sin n , N d
1

n
* *= =i N m ה.  

sin n 300,000 6.28 10n
7= $ $ $i -   

(2) sin 1n 1i   

n 300,000 6.28 10 17$ $ $ 1-   

n 5.31   

מספר קווי האור בתבנית ההתאבכות הוא 11

מפתח הערכה

30% ל–(1). 2. א 
50% להצבה נכונה.  

20% לתשובה.  
נקודה  הציב  אם  ההצבה,  ניקוד  את  להוריד  יש   -

שלא על הישר.
יש להוריד 20% אם חישב שיפוע על ידי נקודה על   -

הישר אך היא לא על הרשת.

אוויר
נוזל

אוויר
נוזל
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אם חישב שיפוע על ידי נקודה על הישר ונקודה   -
שלא על הישר, יש להוריד 25%.

אם קיבל n < 1, יש לתת רק 30% לכל הסעיף.  -
50% לנוסחה או ליחס המהירויות. ב. 

40% להצבה.  
10% לתשובה ויחידות.  

אין לתת ניקוד אם ההצבה הפוכה. ג. 
ד. (1) 45% ל–(1)
(2) 55% ל–(2):

15% לנוסחה

20% להצבה

10% לתשובה

10% ליחידות

אין לתת ניקוד אם התדירות משתנה.  
30% ל–(1). ה. 

30% לתנאי (2) או שימוש בו.  
20% להצבה.  

10% להכפלת n ב–2.  
10% להוספת 1.  

תלמיד הציב על שולחן אמבט גלים ובו שני כדורים קטנים,   .3
הכדורים   .25 Hz של  בתדירות  מתנודד  מהם  אחד  שכל 
ושווי–משרעת  שווי–מופע  נקודתיים  מקורות  שני  מהווים 
של גלי מים. לפניך תצלום של תמונת הגלים שהתפשטו 

S מסמנים את שני מקורות הגלים.
2
S ו–

1
על פני המים. 

S1S2

A
B

 S
1
התלמיד מצא כי מרחק הנקודה A (ראה תצלום) מ– א. 

S הוא 33 ס"מ.
2
הוא 34 ס"מ, ומרחקה מ–

ידי  על  הנוצרים  אורך הגל של כל אחד מהגלים  מהו   
המקורות? (7 נקודות)

תצלום)  (ראה   B הנקודה  של  המרחקים  הפרש  מהו  ב. 
S? (7 נקודות)

2
S ו–

1
משני המקורות 

מהי מהירות ההתפשטות של הגלים? (5 נקודות) ג. 
("אנטי  מנוגד  במופע  יתנודדו  הגלים  מקורות  שני  אם  ד. 
מזו  שונה  תהיה  ההתאבכות  תבנית  האם  פאזה"), 

המוצגת בתצלום? אם לא, הסבר מדוע.
אם כן, מה יהיה השוני בין שתי התבניות? (5 נקודות)  

תאר מערכת ניסוי שבאמצעותה אפשר לראות תבנית  ה. 
4 נקודות) 3

1 התאבכות של אור על מסך. (
מדוע אי–אפשר לראות תבנית התאבכות של גלי אור  ו. 
על מסך כאשר הוא מואר בשני פנסים שונים, אף הם 

מונוכרומטיים והמרחק ביניהם קטן מאוד? (5 נקודות)

הנקודה A נמצאת על קו מינימום מסדר ראשון. לכן  3. א. 
. 2
1 λ הפרש מרחקיה משני המקורות הוא 

34 33 2
1 2cm- = =&λ λ    

לכן  קו מקסימום מסדר שני,  נמצאת על   B נקודה  ב. 
כלומר   ,2m הוא  המקורות  משני  מרחקיה  הפרש 

הפרש המרחקים הוא 4 ס"מ.

v f 2 25 50 cm/s= = =$λ ג.  

תבנית ההתאבכות תהיה שונה; במקומות בהם היו  ד. 
קווי מקסימום יהיו עתה קווי מינימום ולהפך.

המערכת מורכבת ממקור אור ומזוג חריצים.  ה. 
או: תיאור כל מערכת ניסוי מתאימה אחרת.  

שני פנסים שונים אינם מקורות אור קוהרנטיים. ו. 
הפרש המופע בין המקורות אינו קבוע.  

מפתח הערכה

40% לזיהוי מינימום 3. א 
.n = 1 ,30% לזיהוי סדר ראשון  

.λ 30% לחישוב  

אין לתת ניקוד לדרך אחרת כגון ספירת מספר אורכי גל.  
40% לזיהוי מקסימום ב. 

n = 2 30% לזיהוי הסדר  
30% לזיהוי הפרש המרחקים.  

40% לנוסחה ג. 
40% להצבה  

10% לתשובה  
10% ליחידות  

אם חישב שתי מהירויות יש לתת 50% לכל היותר   -
לסעיף.

50% לתשובה ד. 
50% לתיאור  

לנקודות ספיציפית  להתייחסות  להתייחס  יש   -
A ו–B כתשובה מלאה.

יש לתת 50% בלבד לדרישה של שיוויון מופע. ו. 

בניסוי לחקר האפקט הפוטואלקטרי, הטילו אלומות קרינה   .4
תא  של  (קתודה)  הפולט  על  זו,  אחר  בזו  מונוכרומטיות, 
 .V0 פוטואלקטרי העשוי מנתרן, ומדדו את המתח העוצר, 
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.f ,האלומות נבדלות זו מזו בתדירותן
בוולטים),  (הנמדד   V

0
העוצר,  המתח  של  גרף  לפניך   

.1014 Hz ביחידות ,f ,כפונקציה של התדירות

f(1014Hz)

V
0
(V)

-2
-1
0

0

1
2
3

2 4 6 8 101 3 5 7 9 11 12

מצא את פונקציית העבודה של נתרן. (4 נקודות) א. 
בטבלה שלפניך מוצגים שלושה מקרים. ב. 

המתח בין הפולט
לקולט 

 V פולט −V קולט

תדירות הקרינה
הפוגעת
(Hz) 

1014 ⋅ 0.53–מקרה (1)

1014 ⋅ 0٫78מקרה (2)

1014 ⋅ 2٫88מקרה (3)

מהמקרים  אחד  לכל  בנוגע   ,iii-i הסעיפים  על  ענו   
.(3)-(1)

מן  נפלטים  אינם  או  נפלטים  אלקטרונים  אם  קבע   .i
הפולט. הסבר.

אם אלקטרונים נפלטים מן הפולט, קבע אם הם יכולים   .ii
לפגוע בקולט או אינם יכולים לפגוע בו. הסבר.

אינם  אך  הפולט  מן  נפלטים  אלקטרונים  אם   .iii
המתח  את  להגדיל  צריך  אם  קבע  בקולט,  פוגעים 
קולטV - פולטV או להקטין אותו, כדי שהאלקטרונים 

הנפלטים יגיעו אל הקולט. הסבר. (24 נקודות)
ציין תופעה הקשורה לאפקט הפוטואלקטרי שאי–אפשר  ג. 
להסביר אותה באמצעות מודל הגלים האלקטרומגנטיים 

5 נקודות) 3
1 של האור. נמק. (

נקודת  של  המוחלט  הערך  העבודה:  פונקציית  4. א. 
בערך  כלומר  האנכי,  הציר  עם  הקו  חיתוך 

.1.7eV

נקודה על  B בעזרת חישוב של  ניתן לחשב את   -
הגרף.

מתחת  התדירות  כי  נפלטים  לא   :(1) מקרה   (i) .ב
לתדירות הסף.

כי  אלקטרונים,  נפלטים  ו–(3)   (2)   במקרים 

התדירות מעל תדירות הסף.
במקרה (2) האלקטרונים מגיעים לקולט כי מתח   (ii)
ההאטה נמוך ממתח העצירה. במקרה (3) מתח 
ולכן האלקטרונים  ההאטה גדול ממתח העצירה 

לא מגיעים.
מתח  את  להקטין  יש   3 במקרה   —  (ii) פי  על   (iii)

ההאטה. ניתן לענות בחישוב.
תופעה: קיום תדירות הסף. ג. 

הסבר: על פי מודל הגלים האלקטרומגנטיים הגלים   
וכעבור  לאלקטרונים,  ברציפות  אנרגיה  מעבירים 
מספיק זמן אלקטרונים עשויים להיעקר מלוח האבץ. 

תתקבל כל תופעה נכונה אחרת עם הסבר.

מפתח הערכה

20% ליחידות 4. א. 
(i)–45% ל ב. 

15% לכל מקרה  
לתת 9% לקביעה, 6% להסבר.  

(ii)–30% ל ב. 
15% לכל מקרה: 9% לקביעה, 6% להסבר.  -

(iii)–25% ל  
15% לקביעה, 10% להסבר  

בהפרש הפוכים  סימנים  עם  חישב  אם   -
קולטV — פולטV יש לבדוק בהתאם. 

להפרש  בהתאם   (iii)–ו  (ii) את  לבדוק  יש   
.Vפולט — Vקולט

30% לתופעה. ג. 
70% להסבר.  

גז של אטומי מימן ברמת היסוד (n = 1) נתון בתוך כלי.  .5
ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטומי המימן מתוארות   

בדיאגרמה שלפניך.

0
−0.85
−1.51

−3.4

−13.6

E(eV)
∞

n=1

n=2

n=3
n=4
n=

תלמיד מעביר בזו אחר זו אלומות שונות של אלקטרונים   
דרך הגז, כמתואר בסעיפים א‘-ג‘.

.11eV לכל אלקטרון באלומה אנרגיה של א. 
האם אלקטרונים אלה יכולים לעורר את אטומי המימן   

שבכלי?
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האנרגיה  את  כן - מצא  אם  מדוע.  לא - הסבר  אם   
לעירור.  גורם  שהוא  לאחר  מהאלומה  אלקטרון  של 

(6 נקודות)
בין ערכי האנרגיה של האלקטרונים באלומה נמצאים  ב. 

.12.5eV–10 לeV

כמה קווים ספקטרליים יהיו בספקטרום של האור הנפלט   
מאטומי המימן? הסבר את תשובתך בעזרת דיאגרמת 
הדיאגרמה,  את  למחברתך  העתק  האנרגיה:  רמות 

וסמן בה חצים להצגת המעברים. (8 נקודות)
.15eV לכל אלקטרון באלומה אנרגיה של ג. 

המימן  אטומי  את  ליינן  יכולים  אלה  אלקטרונים  האם   
שבכלי?

או  ערך  איזה  מצא  כן -  אם  מדוע.  לא — הסבר  אם   
אילו ערכים של אנרגיה יכול/יכולים להיות, לאחר היינון, 

לאלקטרונים שגרמו ליינון. (6 נקודות)
של  שונות  אלומות  זו  אחר  בזו  מעביר  אחר  תלמיד   

פוטונים דרך הגז, כמתואר בסעיפים ד-ה.
.11eV לכל פוטון באלומה אנרגיה של ד. 

המימן  אטומי  את  לעורר  יכולים  אלה  פוטונים  האם   
שבכלי? הסבר. (5 נקודות)

בין נמצאים  באלומה  הפוטונים  של  האנרגיה  ערכי  ה. 
.12.5eV–10 לeV

כמה קווים ספקטרליים מופיעים בספקטרום הבליעה?  
הסבר את תשובתך בעזרת דיאגרמת רמות האנרגיה:   
חיצים  בה  וסמן  הדיאגרמה,  את  למחברתך  העתק 

8 נקודות) 3
1 להצגת המעברים. (

האלקטרונים יכולים לעורר את אטומי המימן. לאחר  5. א. 
העירור אנרגיית האלקטרון מהאלומה:

11 3.4 ( 13.6) 0.8eV- - - - =6 @

הרמות את  לעורר  יכולים  מהאלומה  האלקטרונים  ב. 
 n = 2 ו–n = 3. בספקטרום האור הנפלט יהיו 3 קווים 

ספקטרליים, המתאימים למעברים:

n=4
n=3

n=2

n=1

לאחר  המימן.  אטומי  את  ליינן  יכולים  האלקטרונים  ג. 
המייננים  האלקטרונים  של   E הערכים  היינון 

מקיימים:

0 E 1.4# # eV

לרמת  לעבור  יצטרך  האטום  ייבלע,  פוטון  אם  לא.  ד. 
אנרגיה 2.6eV- = 11 + 13.6-, אך אין לאטום המימן 

רמת אנרגיה כזו.

 n = 2 הרמות  את  לעורר  יכולה  הפוטונים  אלומת  ה. 
קווים  יהיו  הבליעה  שבספקטרום  מכאן   .n = 3–ו

ספקטרליים המתאימים למעברים.

n=4
n=3

n=2

n=1

מפתח הערכה

50% לקביעה 5. א. 
75% — 25% לכל אנרגיה של האלקטרון.  

25% לקביעה שיש שלושה קווים ספקטרליים  ב. 
25% לכל מעבר נכון.  

סימן  שלא  או  מעלה  מכוונים  חיצים  צייר  אם   -
חיצים, יש להוריד 25%. (מתוך ה–75%).

30% לקביעה ג. 
70% לחישוב האנרגיה.  

E, יש לתת 40% במקום 
k
 = 1.4eV אם כתוב רק -  

.70%

50% לקביעה ד. 
50% להסבר.  
40% לקביעה ה. 

60% - 30% לסרטוט כל קו נכון.  
 — חיצים  סימן  שלא  או  מנוגדים  חיצים  סימן  אם   

להוריד 25%.

‰„Â‰˙
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