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פיזיקה
קרינה וחומר

הוראות לנבחן

א.      משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות.

שאלות שלוש על לענות עליך מתוכן שאלות, חמש זה בחלק ההערכה: ומפתח השאלון מבנה               ב.

בלבד. לכל שאלה 331/3 נקודות. סה"כ 100 נקודות.

ג.        חומר עזר מותר בשימוש: 1. מחשבון.

                                                   2. נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורפים לשאלון.

ד.      הוראות מיוחדות:

תיבדקנה. לא נוספות לשאלות תשובות שהתבקשת. כפי שאלות מספר על ענה .1           

(השאלות תיבדקנה לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).

אתה (כאשר משתמש. אתה שבהן הנוסחאות את רשום חישוביות שאלות בפתרון .2           

משתמש בסימן שאינו מופיע בדפי הנוסחאות, רשום את פירוש הסימן במילים).

ההצבה לאחר רק חישוב. פעולות שתבצע לפני הנוסחאות, בתוך המתאימים הערכים את הצב              ה.

או הציון מן להוריד עלולים ההצבה ביצוע אי או הנוסחה רישום אי החישוב. פעולות את                בצע

להביא לפסילת הבחינה. רשום את התוצאה המתקבלת ביחידות המתאימות.

10m/s2 -ו.        תאוצת הנפילה החופשית תיחשב ל

בהצלחה!

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. 



שאלה 1

לפניך מערכת אופטית לא ידועה, לפניה ניצב עצם נקודתי מהלכן של שתי קרניים היוצאות מן העצם ופוגעות

במערכת.

א. העתק את התרשים למחברתך, והוסף עליו את הקרניים באמצעותן תמצא את מקום הדמות המתקבלת.

ב. האם הדמות המתקבלת במערכת היא ממשית או מדומה? הסבר.

ג. האם הדמות המתקבלת במערכת היא מוגדלת או מוקטנת? הסבר.

, חשב את ד. כל משבצת בתרשים מייצגת 1 ס"מ. בהנחה שגם מערכת זו מקיימת את הקשר: 
f
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מרחק המוקד של המערכת. האם המוקד שמצאת הוא ממשי או מדומה? הסבר.

ה. מציבים עצם במרחק 1.5cm מן המערכת, על הציר האופטי שלה. שרטט את המערכת עם העצם שמולה

במחברתך, והוסף את מהלכן של הקרניים לאחר שיפגעו במערכת. הסבר את שיקוליך.

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. 



שאלה 2

.1m לרשותו של תלמיד ספקטרומטר סריג, אך הוא אינו יודע מהו קבוע הסריג. המרחק בין הסריג למסך הוא

על המתקבלת ההתאבכות בתבנית ומתבונן ,(400-700nm של גל אורכי (בתחום לבן אור אלומת מקרין               התלמיד

המסך.

רחוק יראה ואיזה המסך, למרכז יותר קרוב ייראה גל אורך איזה שמתקבל, הספקטרום של הראשון בסדר                 א.

יותר? נמק.

של הקירוב בהנחת .3cm הוא האדום) לקצה ועד הסגול הקצה (מן הראשון הספקטרום רוחב כי מודד התלמיד                  ב.

חשב את קבוע הסריג. an(α)זוויות קטנות : in(α)  t ≈ s

ג. בהנחה שהמסך גדול מאוד, מה הסדר הגדול ביותר שיראה במלואו על המסך?

ד. מה יהיה רחבו של סדר זה על המסך?

האור תבנית תשתנה כיצד תאר, בלבד. 2x10-5m הוא שרוחבה כך האור, אלומת את מחדד התלמיד                ה.

שתתקבל על המסך.

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. 



שאלה 3

גל (באורך ירוקים תפוחים בין להפריד המערכת על תפוחים: למיון אוטומטית מערכת לתכנן נדרש               הנך

חיישן פני על אחד אחד חולפים התפוחים .(640-700nm גל (באורך אדומים לתפוחים ( 520-580nm             

למסלול אחד מצבע התפוחים את שמסיט חשמלי מנוע מפעיל הוא החיישן, מן אות מתקבל כאשר                פוטואלקטרי.

אחר, בעוד התפוחים האחרים ימשיכו לנוע במסלול המקורי.

א. קבע מהו צבע התפוחים מסוג 1 (שממשיכים במסלולם), ומה מסוג 2 (שמוסטים ממנו)? הסבר.

ב. פונקציית העבודה של הפולט היא 1.8eV, חשב, מה צריכה להיות המתח הנגדי המינימלי על מנת שהחיישן

יספק זרם רק בתגובה לצבע המגיע מתפוחים מסוג 2.

ג. עוצמת הזרם הדרושה להפעלת המנוע המסיט את התפוחים היא 0.5mA . בהנחה ש-1% מן האלקטרונים

הנפלטים מן הפולט מגיעים אל הקולט במצב זה, חשב, מה צריך להיות הספק האור המוחזר מן התפוחים על

מנת שהחיישן יזהה אותם.

ד. תפוח חצי אדום וחצי ירוק חולף על פני החיישן. האם הוא ימשיך במסלולו המקורי, או שיוסט ממסלולו? הסבר.

ה. בטעות, נפל כדור כחול (בעל אורך גל של 430nm) אל ערמת התפוחים למיון. לאיזה צד של המסלול הוא יגיע,

1 או 2? הסבר.

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. 



שאלה 4

נתונה שפופרת המכילה גז חד אטומי לא מעורר. משגרים אלומת אלקטרונים המואצת במתח הניתן לשינוי, לעבר

השפופרת ומודדים את אורכי הגל הנפלטים מן השפופרת.

א. הסבר, כיצד עשויה אלומת האלקטרונים לגרום לפליטת קרינה אלקטרומגנטית מן השפופרת.

ב. כאשר הואצו האלקטרונים במתח של 1.2V, נפלט מן השפופרת אורך גל יחיד של 1078.3nm. מעלים בהדרגה

את מתח ההאצה של אלומת האלקטרונים. כיצד ישתנה אורך הגל הנפלט מן השפופרת (כל עוד מדובר באורך גל

יחיד)? הסבר.

ג. מאיצים את אלומת האלקטרונים במתח של 3V, ומודדים 3 אורכי גל שונים הנפלטים מן השפופרת. אורך גל

אחד הוא 416.1nm, ואורך הגל השני הוא 677.6nm. מהו אורך הגל השלישי הנפלט מן השפופרת במצב זה?

הסבר.

ד. חשב את שתי רמות האנרגיה המעוררות הראשונות של האטומים שבשפופרת. קבע את מישור הייחוס ברמה

הלא מעוררת.

ה. מחליפים את אלומת האלקטרונים בקרינה, בעלת אורך גל של 413.33nm, ומקרינים אותה על שפופרת הגז.

אילו אורכי גל ייפלטו כתוצאה מכך מן השפופרת? הסבר.

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. 



שאלה 5

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. 




