
בחינות, מבחנים ובעיות"תהודה", כרך 27, חוברת מס' 522

בחינת הבגרות בפיסיקה, קיץ תשס"ח
פרק מכניקה עם פתרונות מלאים ומפתח הערכה

עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות וחמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל-אביב

ענה על שלוש שאלות מהשאלות  1- 5.

בתרשים א מוצגים רמזור המוצב בצומת כבישים, וציר מקום x, שראשיתו ברמזור, והמשכו לאורך כביש ישר וכיוונו   .1
החיובי מצביע ימינה. על כביש זה, בנקודה ששיעורה 30 מטר = x, שוטר על אופנוע אורב לעברייני תנועה הנוסעים 

בכיוון התנועה. נהג מכונית שאינו מבחין שהאור ברמזור אדום, חוצה את הצומת ברגע t = 0. השוטר מבחין במכונית 

.t = 0 ומתחיל לנסוע בכיוון התנועה ברגע

300 x(m)

כיוון התנועה

רמזור

תרשים א

בתרשים ב מוצגות המהירויות של המכונית ושל האופנוע כפונקציה של הזמן.  
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, והסבר את המשמעות הפיזיקלית של המשפט "תאוצת האופנוע היא 
s
m2 2 הראה כי תאוצת האופנוע היא  א. 

)5 נקודות(

חשב את תאוצת המכונית בפרק הזמן t = 5 s עד t = 15 s )ביחס לציר ה-x המוגדר בתרשים א(, והסבר את  ב. 

המשמעות הפזיקילית של התאוצה שקיבלת. )5 נקודות(
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איזה משני כלי הרכב מקדים את האחר ברגע t = 15 s ? נמק. )9 נקודות( ג. 

כמה פעמים חלפו שני כלי הרכב זה על פני זה בפרק הזמן t = 0 עד t = 15 s ? הסבר. )4 נקודות( ד. 

האם בפרק הזמן t = 0 עד t = 15 s המהירות הממוצעת של האופנוע גדולה מהמהירות הממוצעת של המכונית,  ה. 

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

מתי מהירות האופנוע שווה לזו של המכונית? )5 נקודות( ו. 

לפי הגרף הישר של )v)t, האופנוע נע בתאוצה קבועה. שיפוע הגרף מייצג את התאוצה: 1. א. 

a t
v

15 0
30 0 2 m/s2= = -

- =
D
D    

המשמעות הפיזיקלית של המשפט "תאוצת האופנוע היא 2m/s2" היא שבכל שנייה מהירות האופנוע גדלה    

.2 m/s ב

a t
v

15
0

10
25 2.5 m/s5

25 2= = -
- = - =

D
D - ב.  

.2.5 m/s -המשמעות הפיזיקלית של התאוצה היא שבכל שנייה מהירות המכונית קטנה ב  

מיקום האופנוע:  )1( ג. 

x x v t 2
1 at0 0

2= + + האופנוע נע בתאוצה קבועה לכן:   

x0 = 30 m  v0 = 0  a1 = 2 m/s2  t = 15 s כאשר:   

x אופנוע 2
1 2 15· ·30 0 2= + +   

x אופנוע m255=   

מיקום המכונית:  )2(

המכונית נעה בתנועה קצובה ואח"כ מאטה, לכן:  

x מכונית v t v t 2
1 a t0 1 0 2 2

2
2= + +   

t2 = 10 s  a2 = -2.5m/s2  v0 = 25 m/s  t1 = 5s כאשר:   

x מכונית 2
1 ( 2.5)1025 5 25 10·· 2= + -+   

x = 250 m מכונית   

מכאן שעבור t = 15 s, האופנוע מקדים את המכונית; x מכונית< x  אופנוע.  )3(

דרך נוספת לפתרון סעיף ג:  

אפשר לחשב את Dx גם לפי השטח ש"מתחת" לגרף:  

x אופנוע · m2
30 15 225=D =   

x = 225 + 30 = 255 m אופנוע   

x מכונית · · m25 5 2
25 10 250=D + =   

x מכונית m250=   

המסקנה: האופנוע מקדים את המכונית.  

:t = 5 s -נבדוק איזה כלי רכב מקדים ב ד. 

x אופנוע 30 2
1 a t1

2= +   )1(
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30 2
1 · · m2 25 55= + =   

)x = 25 · 5 = 125 m   )2 מכונית

t = 5 s המכונית הקדימה את האופנוע, הרי שברגע  t = 0 האופנוע הקדים את המכונית וב-  מכיוון שב-   )3(

מסוים בפרק הזמן s 5 - 0 חלפו שני כלי הרכב זה על פני זה.

מכיוון שב- t = 15 s האופנוע שוב הקדים את המכונית הרי שבפרק הזמן s - 10 s 5 חלפו שני כלי הרכב   )4(

זה על פני זה.

כלומר שני כלי הרכב חלפו זה על פני זה פעמיים.  

v t
x
D
D= מהירות ממוצעת מוגדרת כ-   )1( ה. 

/v m s15
225 15= = המהירות הממוצעת של האופנוע:   )2(

. /v m s15
250 16 66= = המהירות הממוצעת של המכונית:   )3(

המהירות הממוצעת של המכונית גדולה מזו של האופנוע.  )4(

מהירות המכונית שווה למהירות האופנוע בנקודת החיתוך של הגרפים. ו. 

vt = v0 + at בשני המקרים:   

v0 = 2 · 5 = 10 m/s עבור האופנוע:   

v0 = 25 m/s  a = -2.5 m/s2 עבור המכונית:   

10 + 2 · Dt = 25 - 2.5 · Dt לכן:   

4.5 Dt = 15   

. .t s4 5
15 3 33D = =   

t = 8.33 s -מהירות שני כלי הרכב תשתווה ב  

2t = 25 - 2.5(t - 5) דרך נוספת לפתרון:   

t = 8.33 s   

מפתח הערכה

10% לנוסחה א.   .1
40% לחישוב התאוצה

50% לתיאור המשמעות הפיזיקלית

אם כתב שהאופנוע מגדיל את מהירותו בקצב של m/s2 2, לתת רק 30%.  -

לתת 30% אם התשובות חלקיות כמו: "המהירות של האופנוע גדלה ב- 2 מטר לשנייה".  -

"המהירות של האופנוע גדולה ב- 2 בכל שנייה".  

10% לנוסחה ב. 

60% לחישוב התאוצֿה

30% לתיאור המשמעות הפיזיקלית

אם כתב שהמכונית מקטינה את מהירותה בקצב של m/s2 2, לתת רק 15%.  -

אם התשובה חלקית, להוריד 15%.  -

40% עבור )1( ג. 

50% עבור )2(

10% עבור )3(
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אם שכח להוסיף m 30 להעתק האופנוע, להוריד 20%. במקרה זה התלמיד יגיע למסקנה שהמכונית מקדימה   -

ולא האופנוע.

סימון השטח וחישובו - 10%

העתק אופנוע - 30%

מקום אופנוע - 20%

העתק מכונית - 30%

מסקנה - 10%

25% עבור )1( ד. 

25% עבור )2(

25% עבור )3(

25% עבור )4(

אם בסעיף ג' מצא שהמכונית מקדימה את האופנוע ובסעיף ד' כתב שהם חלפו זה על פני זו פעם אחת, לא   -

להוריד נקודות.

אם ענה על ידי חישוב, בנה משוואות נכונות, טעה במציאת הזמנים, אבל הגיע למסקנה נכונה שייפגשו פעמיים,   -

לתת 80%.

אם רק אחד הזמנים שגוי, לתת 90%.  -

אם ענה תשובה מילולית: 50% לתשובה )בתנאי שיש נימוק(, 50% לנימוק.  -

אם ענה שנפגשו פעם אחת כי יש נקודת חיתוך אחת של הגרפים, לא לתת נקודות.  -

אם ענה שנפגשו רק בתחילת התנועה )או בסופה(, לא לתת נקודות.  -

10% עבור )1( ה. 

40% עבור )2(

40% עבור )3(

10% עבור )4(

)2(( אם  20% )מה-40% של  Dx = 255 m, להוריד  אם עבור חישוב המהירות הממוצעת של האופנוע הציב   -

המסקנה בהתאם לחישוב.

אם חישב לפי ממוצע מהירויות, לתת לכל היותר 50% לסעיף )עבור )2( ו-)4((.  -

v = v0 + at 10% למשוואה כללית ו. 

30% משוואת מהירות-זמן לאופנוע: 10% להצבת זמן, 10% להצבת תאוצה, 10% להצבת מהירות התחלתית.

30% משוואת מהירות-זמן למכונית: 10% להצבת זמן, 10% להצבת תאוצה, 10% להצבת מהירות התחלתית.

20% להשוואה בין מהירות האופנוע והמכונית

10% לתשובה סופית.

פירוט לפתרון הנוסף:

10% למשוואה כללית

30% משוואת מהירות-זמן למכונית: 10% להצבת זמן, 10% להצבת תאוצה, 10% להצבת מהירות התחלתית.

20% למשוואת מהירות-זמן לאופנוע

20% להשוואה בין מהירות האופנוע והמכונית.

20% לתשובה סופית

אם קיבל תשובה s 5.56, לתת 80% לסעיף.  -

אם קיבל s 10.56, לתת 90% לסעיף.  -

אם קרא מהגרף וקיבל s < t < 8.5 s 8, לתת 80% לסעיף.  -
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לפניך גרף המתאר מהירות של מעלית כפונקציה של הזמן, במהלך תנועתה מקומת הקרקע לקומה העליונה. מהירות   .2
המעלית נקבעת ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי מצביע כלפי מעלה.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

0

0.5

v(m/s)

t(s)

חשב את הגובה של הקומה העליונה )הנח כי קומת הקרקע בגובה אפס(. )9 נקודות( א. 

צופה א, הנמצא במעלית, תלה אבטיח שמסתו 5 ק"ג על דינמומטר שבידו, וקרא את הוראת הדינמומטר )כלומר  ב. 

.8 s < t < 12 s  ,  2 s < t  < 8 s  ,  0 < t < 2 s הוא שקל את האבטיח( בכל אחד משלושת פרקי הזמן

הזמן.  פרקי  משלושת  אחד  בכל  האבטיח(  של  השקילה  תוצאות  את  )כלומר  הדינמומטר  הוראת  את  מצא    

)12 נקודות(

אילו היה נקרע כבל המעלית, המעלית היתה נופלת נפילה חופשית. ג. 

מה הייתה הוראת הדינמומטר במהלך הנפילה החופשית של המעלית? נמק. )7 נקודות(  

5 נקודות( 3
1 ענה על אחד מתת-סעיפים )1( או )2(. ) ד. 

צופה ב, הניצב על הקרקע, שוקל אבטיח אחר, שגם מסתו 5 ק"ג, באמצעות דינמומטר. הוא מוצא שמשקל   )1(

האבטיח שבידו שונה מהמשקל של האבטיח שמדד צופה א )הנמצא במעלית(, בפרק הזמן t < 2 s > 0, אף 

על פי שהמסות של שני האבטיחים שוות.

בעזרת עקרון השקילות )עקרון האקויוולנציה(, כיצד צופה ב יכול להסביר שתוצאת השקילה של צופה א שונה   

מתוצאת השקילה שלו?

נניח שלפני עליית המעלית המתוארת בגרף, היה צופה א )הנמצא במעלית( מניח את האבטיח על כף אחת של   )2(

היו  5 ק"ג, כך שהמאזניים  ועל הכף השנייה הוא היה מניח משקולת של  )ראה תרשים(,  מאזניים שווי-כפות 

מאוזנים.

האם במהלך עליית המעלית היה מופר שיווי-המשקל של מאזני הכפות? נמק.  
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העתק המעלית בתנועתה מקומת הקרקע לקומה העליונה שווה לשטח "מתחת" לגרף: 2. א. 
1·y m2

12 6 9D = + =
] g

   

דרך נוספת לפתרון: חלוקת התנועה לשלושה קטעים ושימוש בנוסחאות.   

T - mg = ma  )1( ב. 

0 < t < 2 s -ב   

a t
v

2
1 0.5 m/s2= = =

D
D   )2(

T - 5 · 10 = 5 · 0.5 לכן: )3( 

T = 52.5 N   

2 s < t < 8 s -ב  )4(

a = 0  

T = 50 N לכן: )5( 

8 s < t < 12 s -ב  )6(

a t
v

12 8
0 1 0.25 m/s2= = -
- =-

D
D   

T = 5(10 - 0.25) = 48.75 N לכן: )7( 

T - mg = ma במקרה זה:  ג. 

a = -g   

T - mg = -mg   

T = 0   

לכן הוריית הדינמומטר שווה לאפס. או תשובה במילים: התאוצה היחסית היא אפס.  

או: התאוצות שוות.  

ביחס  זה ששורר  זהה לשדה הכבידה  כבידה: האחד  יאמר שבתוך המעלית שוררים שני שדות  ב  צופה   )1( ד. 

לצופה ב, ובנוסף לכך, שורר שדה כבידה שכיוונו כלפי מטה, הנובע מכך שלמעלית תאוצה כלפי מעלה. 

סכום שני שדות כבידה אלה שונה משדה הכבידה השורר ביחס לצופה ב.

כפות  על  הכוחות הפועלים  ורגע  רגע  מכיוון שבכל  שיווי-המשקל  מופר  היה  לא  עליית המעלית  במהלך   )2(  

המאזניים שווים זה לזה.

מפתח הערכה

אם לא ציין שחישב שטח מתחת לגרף, להוריד 10%.  - א.   .2
אם חישב על ידי שטחים: 30% למשולש, 40% למלבן, 30% למשולש  -   

פירוט לפתרון הנוסף: 30% לקטע 1, 40% לקטע 2, 30% לקטע 3.    

10% עבור )1(, 10% עבור )2(, 20% עבור )3(, 10% עבור )4(, 20% עבור )5(, 10% עבור )6(, 20% עבור )7( ב. 

.F או N לקבל גם סימון של  

אם ענה נכון בהנחה שהדינמומטר מכויל בק"ג, יקבל את מלוא הנקודות.  -

80% לתשובה, 20% לחישוב או הסבר. ג. 

שים לב: יש אפשרות לבחור בין ד)1( לבין ד)2(.  )1( ד. 

ל-)2(: 70% לתשובה, 30% לנימוק.  )2(  

אם תלמיד ענה על שני תת הסעיפים )1( ו- )2(, לתת ניקוד עבור התשובה הטובה יותר.  
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שני גופים, 1 ו- 2, קשורים זה לזה באמצעות חוט b הכרוך סביב   .3
גלגלת, הקשורה אל התקרה באמצעות חוט c. מסת הגוף 1 היא 

m1 = 0.5 kg )ראה תרשים א(. מסות החוטים, מסת הגלגלת וכן 
כוחות חיכוך כלשהם ניתנים להזנחה. במשך 6 שניות מפעילים על 

גוף 1 כוח קבוע שגודלו F1, וכיוונו כלפי מטה.

בתרשים ב מוצג גרף המתאר את מהירות גוף 1 )ביחס לציר מקום   

F1 שכיוונו החיובי כלפי מטה( החל מרגע t = 0, הרגע שבו הכוח 

.t = 12 s החל לפעול, עד הרגע

מצא את מסת גוף m2 ,2. הסבר את תשובתך )8 נקודות( א. 

חשב את גודל הכוח F1. )9 נקודות( ב. 

של  הראשונות  השניות   6 ב-   b בחוט  המתיחות  את  חשב  ג. 

התנועה. )6 נקודות(

חשב את המתיחות בחוט c ב- 6 השניות הראשונות של התנועה.  ד. 

)5 נקודות(

 3 גוף  מדביקים   1 לגוף  מנוחה.  למצב  המערכת  את  מביאים  ה. 

ממנוחה  המערכת  את  ומשחררים   ,F1 לכוח  שווה  שמשקלו 

)ראה תרשים ג(.

המערכת מתחילה לנוע. כעבור 6 שניות מתחילת תנועתה, גוף 3 ניתק מגוף 1. האם הגרף מהירות-זמן של גוף 1   

5 נקודות( 3
1 במצב זה זהה לגרף מהירות-זמן המסורטט בתרשים ב או שונה ממנו? נמק. )

6 12

30
v(m/s)

t(s)

תרשים ב

c

b

גוף 1גוף 2

גוף 3

תרשים ג

c

b

F1

m1 = 0.5 kg m21 גוף גוף 2

תרשים א
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6 s < t < 12 s עבור פרק הזמן  )1( 3. א. 
a = 0     

maFR = החוק השני של ניוטון עבור פרק זמן זה:   )2(

m1g - m2g = (m1 + m2)a   

m1g - m2g = 0 מכאן   

m1 = m2 = 0.5 kg   

אפשר לפתור גם על ידי כתיבת החוק השני של ניוטון עבור כל אחד משני הגופים.  

a 6
30 5 m/s2= = עבור פרק הזמן הראשון   )1( ב. 

maFR = החוק השני של ניוטון:   )2(  

F1 + m1g - m2g = (m1 + m2)a   

F1 + 0.5 · 10 - 0.5 · 10 = (0.5 + 0.5) · 5   

F1 = 5 N   )3(

maFR = ג.   

F1 + m1g – Tb = m1a החוק השני של ניוטון עבור גוף 1:   )1(

10 T 2
15 2

1 5· ·b- =+   )2(

Tb = 7.5 N   

F 0R = החוק השני של ניוטון עבור הגלגלת:  ד. 

Tc = 2Tb   

Tc = 15 N   
הגרף מהירות-זמן במקרה זה שונה מזה המסורטט בתרשים ב'. ה. 

תאוצת  לכן  יותר,  גדולה  הגופים  מערכת  דבר. מסת  אותו  נשאר  הגופים  מערכת  על  הכוחות  שקול  נימוק:   

המערכת )כולל של גוף 1( קטנה יותר.

מפתח הערכה

20% עבור )1(  )1( א.   .3
80% עבור )2(    

- אם התשובה נכונה והנימוק שגוי, לא לתת נקודות. כגון ב-t = 0 המערכת נעה ולכן המסות שוות. או: כל קביעה   

.0 < t < 6 s על סמך

30% עבור )1(, 60% עבור )2( )כולל הצבה(, 10% עבור )3(. ב. 

50% עבור )1(, 50% עבור )2(. ג. 

לא להוריד נקודות על טעות נגררת. ד. 

) ’ .a
s
m3 33 2= 50% לתשובה, 50% לנימוק )ניתן לנמק על ידי חישוב התאוצה   ה. 
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בתרשים שלפניך מוצגת מסילה חלקה AB הניצבת על פני שולחן הניצב על רצפה. גובה קצה המסילה A מעל פני   .4
השולחן הוא h = 45 cm, וגובה פני השולחן מעל הרצפה הוא H = 80 cm. קצה המסילה B הוא אופקי. הנקודה C היא 

היטל הנקודה B על הרצפה. התנגדות האוויר ניתנת להזנחה.
A

C

B

h

H

D

משחררים כדור קטן )"כדור 1"( ממנוחה מהנקודה A. הכדור מחליק לאורך המסילה )ללא גלגול(, ניתק ממנה בנקודה   

.D ופוגע ברצפה בנקודה B

.D -ל B-בסעיף זה התייחס לקטע של תנועת כדור 1 מ א. 

מהו סוג התנועה בכיוון האופקי בקטע תנועה זה )שוות-מהירות, שוות-תאוצה, תנועה אחרת(, ומהו סוג התנועה   

בכיוון האנכי בקטע תנועה זה )שוות-מהירות, שוות-תאוצה, תנועה אחרת(? נמק את תשובותיך. )8 נקודות(.

חשב את המרחק CD. )8 נקודות( ב. 

לאחר  הכדור  יגיע  הרצפה שאליו  הגובה המרבי מעל  מהו  )לחלוטין(.  ברצפה התנגשות אלסטית  הכדור מתנגש  ג. 

ההתנגשות ברצפה בנקודה D? נמק את תשובתך. )6 נקודות(

במקרה שני מניחים על קצה המסילה, B, את "כדור 2" שמסתו זהה לזו של כדור 1. גם הפעם משחררים את כדור  ד. 

1 ממנוחה מהנקודה A. כדור 1 מחליק לאורך המסילה ומתנגש בכדור 2 התנגשות פלסטית )כלומר הגופים נדבקים 

זה לזה(. חשב את המרחק בין נקודת הפגיעה של הכדורים ברצפה ובין הנקודה C.  )8 נקודות(

במקרה שלישי מניחים על קצה המסילה, B, את "כדור 3" שמסתו זהה לזו של כדור 1. גם הפעם משחררים את  ה. 

)חד-ממדית(  מצח  התנגשות   3 בכדור  ומתנגש  המסילה,  לאורך  מחליק   1 כדור   .A מהנקודה  ממנוחה   1 כדור 

3 נקודות( 3
1 אלסטית )לחלוטין(. האם ייתכן שכדור 3 יפגע ברצפה במרחק גדול יותר מהמרחק CD? נמק. )

בציר האופקי תנועת הכדור שוות-מהירות, מכיוון שרכיב שקול הכוחות הפועלים על הכדור בציר זה שווה   )1( א.   .4
לאפס.

בציר האנכי תנועת הכדור שוות-תאוצה, מכיוון שבציר זה על הגוף פועל כוח קבוע )כוח הכובד(.  )2(   

mgh 2
1mvB

2= שיקולי אנרגיה:   )1( ב. 

v 2ghB =    

v 2 10 0.45 3 m/s··B = =    

נתבונן בציר האנכי כדי לחשב את זמן התנועה של הכדור לאחר שעזב את המסילה:  )2(

H 2
1gt2=   

0.8 = 5t2   ⇒  t = 0.4 s   
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CD = vB · t בציר האופקי:   )3(

CD = 3 · 0.4 = 1.2 m   

יירתע מן הרצפה כך  נימוק: לאחר ההתנגשות ברצפה, הכדור  H = 0.8 m מעל הרצפה.  יגיע לגובה  הכדור  ג. 

שבציר האנכי מהירותו תהיה שווה בגודלה למהירות הפגיעה, ולפי שיקולי אנרגיה, תתאפס מהירותו האנכית 

בנקודה שגובהה H מעל הרצפה:

שימור תנע בהתנגשות:   )1( ד. 

m1vB = (m1 + m2)u   

m1 = m2 = m   
mvB = 2mu   

u 2 2
3 1.5 s

mvB= = =   

זמן התנועה של הכדור נשאר s 0.4. לכן: המרחק האופקי:  )2(

Dx = 1.5 · 0.4 = 0.6 m   

.CD-לא ייתכן שכדור 3 יפגע ברצפה במרחק גדול מ ה. 

נימוק: בהתנגשות אלסטית, נשמרת האנרגיה הקינטית של מערכת הגופים.  

גדולה  יפגע ברצפה במרחק הגדול מ-CD, המהירות שלו מיד לאחר ההתנגשות חייבת להיות   3 כדי שכדור   

מהמהירות שבה כדור 1 פוגע בו.

אבל כאשר כל האנרגיה הקינטית של כדור 1 עוברת לכדור 3 )מכיוון שמסות הכדורים שוות(, תהיה מהירות   

כדור 3 שווה למהירות הפגיעה של כדור 1 ולא גדולה ממנו.

מפתח הערכה

50% עבור )1(: 30% לתשובה, 20% לנימוק.  )1( א.   .4
50% עבור 2: 30% לתשובה, 20% לנימוק.  )2(   

- אם כתב ב-)2( "נפילה חופשית", לתת את מלוא הנקודות.    

40% עבור )1(, 20% למשוואה, 20% להצבה וחישוב מהירות. ב. 

30% עבור )2(  

30% עבור )3(  

אם טעה וקבע שהמהירות בשיא הגובה היא אפס, לנכות 30%. ג. 

70% עבור )1(, 30% עבור )2(. ד. 

40% לתשובה )בתנאי שיש נימוק(, 60% לנימוק. ה. 

אם פתר נכון בעזרת חישוב, לתת את מלוא הנקודות.  

לרשות תלמיד שני קפיצים: קפיץ א שקבוע הכוח שלו k1 = 100 N/m, וקפיץ ב שקבוע הכוח שלו k2 = 50 N/m. הנח   .5
כי מסות הקפיצים ניתנות להזנחה.

הסבר את המשמעות של הנתון - קבוע הכוח של קפיץ א הוא k1 = 100 N/m  )6 נקודות( א. 

N 50. מה תהיה  - כל תלמיד מושך בקצה אחר, בכוח שגודלו  שני תלמידים מושכים את הקצוות של קפיץ א  ב. 

התארכות הקפיץ )מעבר למצבו הרפוי(?  )5 נקודות(

התלמיד קשר לוו הקבוע לקיר את אחד הקצוות של קפיץ א, ואת הקצה האחר קשר לאחד הקצוות של קפיץ ב.  ג. 

.25 N את הקצה החופשי של קפיץ ב הוא משך בכוח שגודלו
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מה הם הגדלים של הכוחות הפועלים בכל אחד משני הקצוות של קפיץ א, ומה הם הכוחות הפועלים בכל אחד   )1(

משני הקצוות של קפיץ ב? נמק.  )6 נקודות(

מהי ההתארכות של כל אחד משני הקפיצים )מעבר למצבם הרפוי(? )6 נקודות(  )2(

בתרשים שלפניך מסלול חסר חיכוך ABCD. הקטעים AB ו-CD אופקיים. הגובה של הקטע CD מעל AB הוא  ד. 

m 0.2. קפיץ א מונח על הקטע AB, ואחד מקצותיו קשור לנקודה A. קפיץ ב מונח על הקטע CD, ואחד מקצותיו 
קשור לנקודה D. שני הקפיצים ניתנים לכיווץ. תלמיד מכווץ את קפיץ א ב- m 0.2, מצמיד לקצהו החופשי תיבה 

kg 0.4 )ראה תרשים(, ומשחרר אותה ממנוחה. הנח כי התיבה החליקה לאורך המסלול בלי להתנתק  שמסתה 

ממנו.

0.2m
C

B

D

A

קפיץ ב

קפיץ א

האם התיבה הגיעה לקפיץ ב? אם לא - נמק. אם כן - חשב את שיעור הכיווץ המרבי של קפיץ ב לאחר שהתיבה   

10 נקודות( 3
1 התנגשה בו. )

כאשר מפעילים על הקפיץ כוח השווה ל- N 100, הקפיץ מתארך )או מתקצר( ב- 1 מטר. 5. א. 
2 מטר מעבר למצבו הרפוי.

1 על פי חוק הוק: התארכות הקפיץ תהיה  ב. 

 .25 N -מכיוון שמסות הקפיצים זניחות, הגדלים של הכוחות הפועלים בכל אחד מקצות קפיץ א' שווים ל  )1( ג. 

.25 N - גודל הכוחות הפועלים בכל אחד מקצות קפיץ ב' שווים גם הם

k1Dl1 = F התארכות של קפיץ א'   )2(  

100 · Dl1 = 25 N   ⇒   100
25 0.25 m1 = =,D    

התארכות של קפיץ ב'   

k2Dl2 = F   ⇒   50 · Dl2 = 25 N    

50
25 0.5 m2 = =,D    

הקפיץ מעניק לתיבה אנרגיה מכנית השווה ל-  )1( ד. 

U 2
1k 2

1 100 0.2 2 J· ·SP 1 1
2 2= =,D =    

UG = mgh = 0.4 · 10 · 0.2 = 0.8 J -0.2 שווה ל m האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של התיבה בגובה של  )2(  

השווה אלסטית  פוטנציאלית  אנרגיה  לו  תהיה  המרבי  הכיווץ  שבמצב  עד  יתכווץ  השני  שהקפיץ  מכאן   )3(   

2 - 0.8 = 1.2 J -ל

2
1k1.2 1

2
2= ,D   ⇒  1.2 2

1 50 ·· 1
2= ,D    ⇒   Dl2 = 0.219 m   לפי Dl2 אנרגיה זו מתאימה לכיווץ של   

מפתח הערכה

70% לתשובה )ללא תלות בנימוק(, 30% לנימוק או חישוב. ב.   .5
)1( 50% ל- )1(: 25% לקפיץ א, 25% לקפיץ ב. ג. 

)2( 50% ל-)2(: 25% לקפיץ א, 25% לקפיץ ב.  

)1( 30% ל- )1(, 30% ל- )2(, 40% ל- )3(. ד. 


