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 לק א'ח
 

 1 אלה מספר ש
חודרות במאונך לתוך משטח הבסיס של מנסרת זכוכית ישרת זווית  B -ו Aשתי קרניים מקבילות 

 .1.5ושוות שוקיים המצוייה באוויר. מקדם השבירה של הזכוכית ביחס לאוויר הוא 
 

 ד' שלהלן מוצג המהלך הנכון של הקרניים בעוברן במנסרה? –באיזה מהתרשימים א' 

 
 

 2לה מספר שא
 ( לעבר אוויר.n > 1אור מתפשט בחומר שקוף )בעל מקדם שבירה ביחס לאוויר 

 .Cבתרשים מוצגת הקרן המוחזרת, וכן מסומנת הזווית הקריטית 

 ג' שלהלן הוא הנכון? –איזה משפט מבין המשפטים א' 
 

ף, כלומר כל האור שפגע במשטח הגבול עם האוויר הוחזר לחומר השקו .א
 החזרת האור ממשטח הגבול היא מלאה.

ול עם האוויר הוחזר לחומר השקוף, ברק חלק מהאור שפגע במשטח הג .ב
 כלומר החזרת האור ממשטח הגבול היא חלקית.

 אי אפשר לקבוע על סמך הנתונים אם החזרת האור היא חלקית או מלאה. .ג

 

 3שאלה מספר 
 וכית.אור לבן המתפשט באוויר פוגע בגוף עשוי מזכ

 מה התנאי )ההכרחי( לכך שתתרחש נפיצה של האור הלבן לצבעים השונים?

 גוף הזכוכית הוא מנסרה משולשת. .א

 תמיד במעבר אור מאוויר לזכוכית מתרחשת נפיצה. –לא נדרש שם תנאי  .ב

 זווית הפגיעה בזכוכית שונה מאפס. .ג

 זווית הפגיעה בזכוכית שווה לאפס. .ד



 
 4שאלה מספר 

 

 

 5שאלה מספר 
 יכול לעבור במוט זכוכית מכופף. הדבר מתאפשר בגלל: אור

 תופעת ההחזרה הפנימית המלאה. .א

 תכונתו של האור להתפשט במהירות גדולה. .ב

 תופעת הנפיצה. .ג

 תפקיד מוטות זכוכית מכופפים הוא להוליך אור. .ד

 

 

 

 

 

 

 



 'לק בח
 

 1תרגיל מספר 
 תלמידים ערכו שלושה ניסויים.

 המפריד בין  שני חומרים שקופים. MN)קרן אור( במשטח פגעה אלומה צרה  בניסוי הראשון
 .n 1n <2, כאשר נתון 2n -ו 1nמקדמי השבירה של החומרים הם 

 שלפניכם, קבעו אם מהלך הקרן אפשרי. נמקו את קביעותיכם. 4א' – 1עבור כל אחד מארבעת התרשימים א' .א

 
 
 
 
 

 
 

 קוף אחר.לתווך ש (n = 1)ברה קרן אור מן האוויר ע בניסוי השני
, כמתואר β 20 =0וזווית השבירה  α 39 =0נתון: זווית הפגיעה 

 בתרשים ב'.
 
 
 חשבו את מקדם השבירה של התווך השקוף. .ב

חשבו את הזווית הקריטית במעבר האור מן התווך השקוף  .ג
 לאוויר.

 



 
האור נע בתווך שקוף, הזהה לתווך השקוף שבניסוי  בניסוי השלישי

 השני.
, α 39 =0מפריד בין תווך זה לאוויר בזווית פגיעה האור פגע במשטח ה
 כמתואר בתרשים ג'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קבעו אם בניסוי זה עבר האור לאוויר או הוחזר לתווך השקוף. .ד

 אם האור עבר לאוויר, חשבו את זווית השבירה.
 הסבירו מדוע וקבעו את הגודל של זווית ההחזרה. –אם האור הוחזר לתווך השקוף 

 
 
 

 2פר תרגיל מס
תלמידים ערכו ניסוי לחישוב מקדם 

השבירה של גוף העשוי מחומר שקוף 
וצורתו חצי עיגול )הגוף האפור בתרשים(. 

 הגוף מונח על גבי מד זווית.
התלמידים כיוונו אלומת אור צרה למרכז 

 הצד הישר של הגוף.
באמצעות מד הזווית הם מדדו את זווית 

השבירה ואת זווית  1θהפגיעה באוויר 
 .2θבחומר 

התלמידים שינו כמה פעמים את זווית 
הפגיעה ולאחר כל שינוי מדדו את זווית 

 השבירה.
 

על סמך מדידות התלמידים התקבלו 
 התוצאות המרוכזות בטבלה הנתונה.

 
 
ני )אקסל(, דיאגרמת בעזרת גיליון אלקטרו( שרטטו, 1) .א

פיזור של  2sin  כתלות ב- 1sin . 
 ( הוסיפו לגרף את קו המגמה המתאים.2)

בעזרת הגרף ששרטטתם וקו המגמה שבחרתם, מהו  .ב
 מקדם השבירה של החומר השקוף ממנו הגוף עשוי?

 חשבו את מהירות האור בחומר השקוף. .ג

את הזווית הקריטית במעבר האור מן החומר  חשבו .ד
 השקוף לאוויר.

 
 
 
 
 
 
 



 3תרגיל מספר 
 שלפניכם מוצג כלי ריק שצורתו גליל.בתרשים 

 .cm6וקוטרו  cm12גובה הכלי 
הצמוד לדופן הכלי  Aחרוז  –בתחתית הכלי מונחים שני חרוזים קטנים מאוד 

 במרכז התחתית של הכלי. Bוחרוז 
 
 

 נמצאת על שפת הכלי(. C)הנקודה  ECתלמידה הביטה אל תוך הכלי בכיוון 
 בלבד. Aאת חרוז כאשר הכלי היה ריק התלמידה ראתה 

מילאו את הכלי עד שפתו בנוזל שקוף. התלמידה הסתכלה באותו הכיוון וראתה 
 בלבד.   Bאת חרוז 

 
, עוברת Bהעתיקו את תרשים הכלי והעין ושרטטו קרן אור שמגיעה מחרוז  .א

 ומגיעה לעין התלמידה. Cאת בתוך הנוזל אל נקודה 
 ית השבירה במעבר של קרן האור מהנוזל לאוויר.סמנו בתרשים ששרטטתם את זווית הפגיעה ואת זוו

 חשבו את מקדם השבירה של הנוזל. .ב
 נראה לתלמידה בעומק האמתי שהוא היה בו, גבוה יותר או נמוך יותר? Bקבוע האם חרוז  .ג

 נמקו את קביעתכם באמצעות שרטוט תרשים נוסף של הכלי ומהלך הקרניים.
 

 
 4תרגיל מספר 

ABC לשת שוות שוקיים, בעלת מסמן חתך של מנסרה משו
 .α 40 =0זווית ראש 

 המנסרה עשויה זכוכית.
 .ABאלומה דקה של אור לבן פוגעת במנסרה בניצב לדופן 

, אפשר לראות כי ACלאחר יציאת האלומה מהדופן 
 האלומה מתפצלת לכל צבעי הקשת.

 
 
 
 
 
 

 
 
 ?ABמהי זווית הפגיעה של האלומה בדופן  .א

 
 קום במנסרה מתפצלת אלומת האור?תלמידים דנו בשאלה: באיזה מ .ב

 ".ACובמעבר דרך הדופן    ABנור טענה: "האלומה מתפצלת במעבר הדופן 

 אלכס טען: "האלומה מתפצלת בהדרגה תוך כדי המעבר במנסרה".

 בלבד". ACאבטה טען: "האלומה מתפצלת במעבר דרך הדופן 

 .נמקו את תשובתכםמי מהתלמידים צודק? 

 
 .n = 1.513רה לאור אדום הוא מקדם השבירה של המנס .ג

 חשבו את זווית השבירה של האור האדום ביציאה מן המנסרה.
 

אם מקדם השבירה של המנסרה לאור סגול גדול, קטן או שווה למקדם השבירה של קבעו  .ד
 האור האדום.

 נמקו את קביעתכם.
 



 

 חלק א' –טופס תשובות 
 סמנו בעמודה המתאימה את תשובתכם לשאלות בחלק א'.

 

 תשובה ד' תשובה ג' תשובה ב' תשובה א' שאלה
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