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 תיים וחצי.: שעמשך הבחינהא. 

 : מבנה השאלון ומפתח ההערכהב. 

 שני פרקים:בשאלון זה     

 נקודות. 55. לכל שאלה   5  - 1נקודות(: עליך לענות על שלוש מתוך השאלות   55מכניקה ) –פרק א'      

 נקודות. 15.5. לכל שאלה  8 -  6נקודות(: עליך לענות על שתים מהשאלות   55אופטיקה וגלים ) –פרק ב'      

 . מחשבון 1: חומר עזר מותר בשימושג. 

 . נספח נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורף לשאלון.5                                              

 : הוראות מיוחדותד. 

ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת. תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו )התשובות ייבדקו לפי סדר  .1

 הופעתן במחברת הבחינה(.

משתמש בסימן  בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן. כאשר אתה .5

שאינו מופיע בדפי הנוסחאות, רשום את פירוש הסימן במילים. לפני שתבצע חישוב, הצב את הערכים 

ביצוע הצבה עלולים להפחית נקודות מהציון. רשום את -רישום נוסחה או אי-המתאימים בנוסחאות. אי

 התוצאה המתקבלת ביחידות המתאימות.

אמצעות נתוני השאלה, יש לרשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני בפתרון שאלות שבהן נדרש להביע גודל ב .3

 . gהשאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר להשתמש בקבועים בסיסיים, כגון תאוצת הנפילה החופשית 

m/s 10בחישוביך השתמש בערך  .4
2
 לתאוצת הנפילה החופשית.  

 רעור. כתוב את תשובותיך בעט. כתיבה בעפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ע .5

 מותר להשתמש בעפרון לשרטוטים בלבד.       

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 

 !  ה ח ל צ ה ב
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 מכניקה -פרק א' 

 שאלות בלבד. שלוששאלות, ומהן עליך לענות על  חמשפרק זה ב

 

 אנכית כלפי מעלה. )ראה תרשים(         משגרים רקטה ממונעת שמסתה  (1)

הוא רגע ההצתה והמנוע מתחיל לפעול, הרקטה משוגרת למעלה. המנוע מספק     הרגע 

 .       במשך זמן של        לרקטה מתקף שגודלו 

 כאשר הרקטה עולה לגובה מקסימאלי, המצנח נפתח ואז היא מתחילה ליפול אנכית למטה.

 
 

כל הכוחות הפועלים על הרקטה עבור כל אחד מהמצבים  ציין בעזרת תרשים מתאים את .א

 הבאים: 

 (שתי נקודותהמנוע פועל, והרקטה עולה. ) (1)

 (אחת ה. )נקודוהרקטה עולה המנוע כבה, המצנח טרם נפתחלאחר ש (5)

 (שתי נקודות. )והרקטה נופלת המצנח נפתח (3)

 נקודות( 5)חשב את תאוצת הרקטה כאשר המנוע פועל. בהנחה שהיא קבועה.  .ב

 נקודות( 5)גובה המקסימאלי אליו הגיעה הרקטה? מהו ה .ג

 נקודות( 5)באיזה רגע, הרקטה מגיעה לגובה מקסימאלי. .ד

, החל מרגע ההצתה   , של הרקטה כפונקציה של הזמן,   שרטט גרף המתאר את המהירות,  .ה

 נקודות( 5) ( עד לרגע בו הגיעה הרקטה לגובה מקסימאלי.   והשיגור )

 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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על כביש         נעה ימינה במהירות קבועה שגודלה           משאית שמסתה  (2)

 .          ישר. המשאית נושאת חבילה שמסתה 

 

 
 

ברגע מסוים, הנהג לוחץ על דוושת הבלמים והמשאית מתחילה להאט, היא עוברת העתק של  

מחליקה על משטח בפרק זמן זה, החבילה לא .        -תוך פרק זמן השווה ל       

 הנח כי התאוטה קבועה. המשאית.

 נקודות( 5)חשב את התאוטה.  .א

 נקודות( 5) ציין, בעזרת תרשים מתאים, את כל הכוחות הפועלים על החבילה בזמן ההאטה. .ב

 מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי כדי שהחבילה לא תחליק על משטח המשאית? מהו  .ג

 נקודות( 5)

במקרה אחר, משטח המשאית חלק והחבילה קשורה באמצעות קפיץ לנקודה קבועה שעל משטח 

 . בהתחלה המשאית נמצאת במנוחה.              -המשאית. קבוע הקפיץ שווה ל

 

 

 

 

 .         -תוך פרק זמן השווה ל        המשאית מאיצה למהירות שגודלה  .ד

 נקודות( 5)בהנחה שתאוצות המשאית והחבילה שוות. ,  ℓ  ,חשב את התארכות הקפיץ

. האם במקרה זה, התארכות הקפיץ גדולה,      שגודלה   המשאית נעה במהירות קבועה .ה

 נקודות( 5קטנה או שווה לזו שמצאת בסעיף ד'? נמק. )
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 קבועבאמצעות כוח       ובתוכה כלב שמסתו        מושך מזחלה שמסתה  נער (3)

ישר על משטח אופקי -עם האופק. המזחלה נעה בקו       היוצר זווית בת       שגודלו  

 .        מחוספס. מקדם החיכוך בין המזחלה לבין המשטח הוא  

 , המזחלה הייתה במנוחה.    ברגע  

 

 

 

 נקודות( 5)מהו הכוח )גודל וכיוון( שמפעיל המשטח על המזחלה?  .א

 נקודות( 5)מהי תאוצת המזחלה?  .ב

 נקודות( 5)? נערידי ה-. מהי העבודה שנעשתה על     המזחלה עוברת העתק   .ג

משיך , הכלב קופץ בפתאומיות מן המזחלה )הנער לא שם לב לכך!(. הנער מ     ברגע   .ד

 :חשב את. הזנח את הרתע בגלל הקפיצה ולמשוך את המזחלה באותו הכוח

 נקודות( 5תאוצת המזחלה לאחר שהכלב קפץ ממנה. ) (1)

 (אחת ה. )נקוד     מהירות המזחלה ברגע   (5)

 נקודות( 5. )     עד לרגע       עבודת הכוח השקול הפועל על המזחלה מרגע   (3)

עד      החל מרגע ,    ,כפונקציה של הזמן ,  , שרטט גרף המתאר את מהירות המזחלה .ה

 נקודות( 5).      לרגע 

 

 

 

 

 

 

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. 



 תיכון עתיד טייבה                                13.4.5.13         מכניקה, אופטיקה וגלים –בפיזיקה  הבחינ 

  

-5- 
 

בתחילת תנועתה, הקרונית הייתה נעה על מסלה חלקה.         קרונית שמסתה  (4)

 .          מהירותה ההתחלתית הייתה מעל הקרקע ו   בנקודה על המסילה שגובהה 

נמצאת על המסילה והיא הנקודה הגבוהה ביותר הנמצאת על קטע מעגלי שרדיוסו     נקודה

 .      מעל לקרקע הוא    . נתון כי גובה נקודה       

 

 

 (ותנקוד 5)הוא כוח משמר".    הסבו את משמעות המשפט "כוח הכובד   .א

 נקודות( 5).   חשב את גודל מהירותה של הקרונית בהגיעה לנקודה  .ב

 נקודות( 5)?   מהו גודלו של הכוח שמפעילה המסילה על הקרונית בנקודה  .ג

כעת נניח שהמסילה לא חלקה וכי קיים חיכוך בין הקרונית לבין המסילה. מעניקים לקרונית  .ד

. הקרונית נעה    שגודלה )כמו קודם( בנקודה שגובהה           מהירות התחלתית 

 .  לאורך המסילה ונעצרת בנקודה 

 נקודות( 5) ? עבודת כוח החיכוך מרגע תחילת תנועתה עד שנעצרה בנקודה  ימה

ציין לגבי כל אחת מהטענות שלפניך אם היא נכונה או שאינה נכונה, ונמק את קביעתך לגבי  .ה

 –ידי כוחות קבועים על גוף נקודתי שווה -הטענות הנכונות. העבודה הכוללת הנעשית על

 ידי כל הכוחות הפועלים על הגוף.-לסכום העבודות הנעשות על הגוף על (1)

 ל הגוף.לעבודת הכוח השקול הפועל ע (5)

 לשינוי בתנע של הגוף. (3)

 לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.  (4)

 נקודות( 5) 
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הארץ שווה -הארץ. גובה הלוויין מעל פני כדור-משגרים לוויין למסלול מעגלי סביב כדור (5)

תאוצת הנפילה החופשית ו          הארץ הוא -הארץ. ידוע כי רדיוס כדור-לרדיוס כדור

 .         פניו היא -על

 :חשב את .א

 (ותנקוד 3)גודל מהירות הלוויין במסלול תנועתו. (1)

 ( נקודות 5הארץ. )-זמן המחזור של הלוויין בתנועתו סביב כדור (5)

 (נקודות 5)גודל תאוצת הנפילה החופשית בגובה הלוויין.  (3)

מעל פני  , , כפונקציה של הגובה,    ,סרטט גרף מקורב של גודל תאוצת הנפילה החופשית .ב

 נקודות( 5)עד לגובה שבו נע הלוויין.       הארץ, החל מגובה-כדור

 בתוך הלוויין שוקלים גוף באמצעות דינמומטר. .ג

 ניוטון. .5לפני שיגור הלוויין מכן השיגור, הדינמומטר מורה על  

 מהי הוריית הדינמומטר בכל אחד מהמצבים הבאים:

(, כאשר טיל השיגור עולה בתאוצה    הארץ )-בתחילת השיגור, קרוב לפני כדור (1)

 נקודות( 5. )      קבועה של 

 נקודות( 5)הארץ? הסבר. -במהלך תנועת הלוויין סביב כדור (5)

בניסוי המחשבתי של ניוטון הוא ניבא שאם יידו אבן מפסגת הר במהירות מתאימה, האבן  .ד

 תנוע לנצח.הארץ, ובהזנחת התנגדות האוויר היא -תנוע במסלול מעגלי סביב כדור

 

 גודל תאוצת האבן בתנאים אלה יהיה:

 אפס, כי האבן תנוע בתנועה מעגלית קצובה. (1)

 , כי האבן לעולם לא תפגע בקרקע. קטן מאוד לעומת  (5)

 .   -, כי גודל תאוצת הנפילה החופשית בפסגת הר היא בקירוב שווה ל   -שווה בקירוב ל (3)

 עצומה., כי האבן תנוע במהירות     -הרבה יותר גדול מ (4)

 (נקודות 3)
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 אופטיקה וגלים –' בפרק 

 שאלות בלבד. תישות, ומהן עליך לענות על פרק זה שלוש שאלב

ועין של צופה   של מראה מישורית, מקור אור נקודתי    בתרשים הבא, מוצגים חתך  (6)

 .  שהאישון שלה נמצא בנקודה 

 

ידי משבצת במחברת. הוסף -העתק את התרשים למחברתך, כך שכל משבצת בו תיוצג על .א

,פוגעת במראה, ומוחזרת ממנה אל   לתרשים סרטוט של קרן אור היוצאת מן המקור 

 נקודות( 5). תאר כיצד קבעת את נקודת הפגיעה של הקרן במראה. הנקודה 

צופה כלשהו לראות את דמות  הוסף לתרשים שבמחברתך את גבולות האזור שממנו יכול .ב

 נקודות( 5)מקור האור? נמק. 

. הבניין נמצא מאחורי    אדם מתבונן בדמות של בניין המשתקף במראה אנכית שגובהה 

מן המראה.      מן המראה. כאשר עיניו של האדם נמצאות במרחק      האדם, במרחק  

 המראה משקפת למלוא אורכה את דמותו של הבניין.

את קרני האור  תרשיםהבניין, המראה והעין של האדם. הוסף לבמחברתך תרשים ובו סרטט  .ג

 (ודותנק 3)היוצאות מהבניין ופוגעות במראה ומחוזרות ממנה אל עיני האדם. 

 .נקודות( 3) חשב את גובה הבניין. .ד

 

 

 המשך השאלה בעמוד הבא ......
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אמריקאים הגיעו לירח בחללית אפולו כאשר אסטרונאוטים  1161התמונה הבאה צולמה בשנת 

 אפשר לראות בתמונה צלליות של עצמים החוסמים את אור השמש. ., ונחתו על פניו11

 

 תלמיד א' טוען: "התמונה צולמה ביום שעל פני הירח." .ה

-לכל הכיוונים. לכן שמי כדורמפוזר הארץ, אור השמש -תלמיד ב' טוען: "במהלך יום בכדור

אפלים במהלך היום. בירח, במשך היום )יום על פני הירח( השמיים נראים הארץ אינם נראים 

 אפלים."

 מי משני התלמידים צודק? 

האם רק תלמיד א' צודק? האם רק תלמיד ב' צודק? האם שניהם צודקים? האם שניהם 

) טועים? הסבר. 
 

 
 (נקודות 5 
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, של   תלמיד הציב מקור אור במרחקים שונים מעדשה מרכזת, ומדד בכל פעם את המרחק,  (7)

, של המסך מן העדשה במצב שהתקבלה עליו דמות חדה   מקור האור מהעדשה, ואת המרחק, 

 של מקור האור.  

סמך נוסחת העדשות של גאוס, הראה כי הגרף של -על .א
 

 
כפונקציה של   

 

 
 ישר.-קוצפוי להיות   

( 
 
 נקודות( 5 

 ,  הגרף הבא מתאר את 
 

 
  כפונקציה של  

 

 
 אשר שרטט התלמיד:  

 

 נקודות( 5. )כיצד מצאת אותו , של העדשה? הסבר  מצא, על סמך הגרף, את רוחק המוקד,  .ב

התלמיד מחליף את העדשה בעדשה מרכזת אחרת וחוזר שנית על הניסוי, האם כתוצאה  .ג

   –מכך

 נקודות( 5יגדל, יקטן או לא ישתנה? נמק. )שיפוע הגרף   (1)

 נקודת החיתוך עם הציר האופקי תזוז ימינה, תזוז שמאלה או לא תשתנה? נמק.  (5)

 נקודות(  5)

 .       נתונה עדשה מרכזת בעל רוחק מוקד   .ד

 ? 5-באיזה מרחק או מרחקים מן העדשה ניתן להציב עצם כדי שתתקבל דמות מוגדלת פי

 נקודות( 3)

 (נקודה אחתמתכוונים כאשר אומרים "המוקד של עדשה מפזרת הוא מדומה"? )למה  .ה
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תלמיד מנדנד חבל אחיד כך שנוצר בו גל מחזורי. לפניך שני גרפים המתארים את הגל  (8)

 המחזורי המתקדם בחבל. 

 . , של נקודה מסוימת על החבל כפונקציה של הזמן,    מייצג את ההעתק,   –גרף א' 

 . , של כל הנקודות על החבל ברגע נתון, כפונקציה של המקום,   מייצג את ההעתק,   –גרף ב' 

 

 

 היעזר בגרף המתאים, גרף א' או גרף ב', וקבע את: .א

 נקודות( 3) זמן המחזור של הגל. (1)

 נקודות( 3הגל. )-אורך (5)

 (נקודה אחתהאמפליטודה של הגל. ) (3)

 )מהירות ההתקדמות של הגל המתואר. חשב את  .ב
 
 נקודות( 5 

 

 המשך השאלה בעמוד הבא ......
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 התלמיד רוצה לשנות את מהירות הגל. לשם כך עליו לשנות את: .ג

 תדירות הגל. .1

 התווך שבו הגל מתפשט )סוג החבל(. .5

 אמפליטודת הגל. .3

 (ה אחת)נקוד

 .   התרשים שלפניך מתאר את התלמיד מנדנד חבל בצורה מחזורית. על החבל מסומנת נקודה 

 

 נעה:  היעזר במערכת הצירים שבתרשים וקבע אם הנקודה  .ד

 .   -בכיוון ציר ה .1

 .  -בכיוון ציר ה .5

 .   -וגם בכיוון ציר ה    -בכיוון ציר ה .3

 (נקודה אחת)

 ( מן החלל.   -קרני חובב אסטרונומיה בנה טלסקופ המבוסס על קליטה של קרינת רנטגן ) .ה

 הוא הציב את הטלסקופ על גג ביתו.

 (נקודה אחת)אולם, לרוע מזלו, לא נקלטו בטלסקופ אותות מן החלל. הסבר מדוע. 
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