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 פיזיקה

 קרינה וחומר

 יחידות לימוד 5לתלמידי 

 הוראות לנבחן
 

 .דקות( 501ושלושה רבעים )שעה : משך הבחינה .א

 מבנה השאלון ומפתח ההערכה: .ב

 .שאלות בלבד  שלוששאלות, ומהן עליך לענות על  חמשבשאלון זה 

לכל שאלה 
1

33
3

נקודות.  
1

33 3
3
 = 011 .נקודות 

 חומר עזר מותר בשימוש: .ג

 מחשבון. (0)

 נספח נתונים ונוסחאות בפיזיקה. (2)

 הוראות מיוחדות: .ד

 תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו. על מספר שאלות כפי שהתבקשת. ענו (0)

 )התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה(.

 שים בהן.ת הנוסחאות שאתם משתמא רשמובפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב,  (2)

פירוש כתבו במילים את בסימן שאינו מופיע בדפי הנוסחאות,  יםמשתמש םכאשר את

רשמו את את הערכים המתאימים בנוסחאות.  וביפעולות חישוב, הצ והסימן. לפני שתבצע

או אי רישום אי רישום נוסחה או אי ביצוע הצבה התוצאה שקיבלתם ביחידות המתאימות. 

 דות מהציון.עלול להפחית נקוהיחידות 

ביטוי מתמטי הכולל את  מולהביע גודל באמצעות נתוני השאלה, רש יםנדרש םאתכאשר  (3)

נתוני השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון 

 .eאו המטעם היסודי  gתאוצת הכובד 

10m/s בחישובכם השתמשו בערך (4)
2

 לתאוצת הנפילה החופשית. 

בעט. כתיבה בעיפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור. מותר  םכאת תשובותי כתבו (5)

 מש בעיפרון לשרטוטים בלבד.תלהש

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכו'(. רשמו טיוטהלכתוב  כםים, כל מה שברצונד, בעמודים נפרבמחברת הבחינה בלבד כתבו

 רת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!"טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחב

 בהצלחה!

 מרכז חינוך ליאו באק

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 השאלות
 מתוך חמש השאלות שלושענו על 

 -)לכל שאלה 
3

1
 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו( 33

 
 5שאלה מספר 

 = 30ישרת זווית, בעלת זווית ראש מנסרה 
o

 , מונחת על מסך מפזר אופקי, כמתואר בציור.  

 .בניצב לפאה המנסרה,של  הפאה השמאלית במרכז תאור מונוכרומטי פוגעומה צרה של אל
  . n = 1.50הוא    )המתאים לאור הנ"ל( מקדם השבירה של החומר השקוף ממנו עשויה המנסרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   את מהלך הקרן מפגיעתה בדופן השמאלית שלבו  יפווהוס ו את התרשים למחברת הבחינה,קיהעת . 1 א.
  נק'( 4⅓) הסבירו את שיקולכם בשרטוט. ועד פגיעתה במסך הלבן.  המנסרה,      
 

של  האופקילבין המסלול  ,לאוויר החוצה הזווית בין הקרן הנשברת מהמנסרהחשבו מהי  . 2 
 נק'( 5) בהעדר המנסרה? )הקו המקווקו שבתרשים(הקרן 

 

 של המנסרה.  זווית הוניתן היה לשנות את  נניח ב.

החוצה לאוויר  תישבר לאמנסרה נכנסת לכך שהקרן ה בחור,שניתן ל המזערית  מהי הזווית 
 נק'( 6)ית?ימנה פאהמה

 
 ."נפיצהנקראת "זו  תופעהמקדם השבירה של החומר השקוף ממנו עשויה המנסרה, תלוי בצבע האור הפוגע בה. 

 ת מקדם השבירה של החומר השקוף עבור צבעים שונים:להלן טבלה המתארת א

 

המורכבת  אור לבן באלומה צרה של, הפוגעת במנסרה האור המונוכרומטית אלומת מחליפים את
 . של האור הלבן ספקטרוםההפעם   על המסך מתקבל .מששת הצבעים הנ"ל

 = 30  נתון שזווית הראש של המנסרה היא
o

 . 

  
 נק'( 5) .הסבירו? Bלקדקוד  כתם האור הקרוב ביותר צבע מבין כתמי האור המתקבלים על המסך, מהו ג.

 
 האור הסגול לאחר שבירת האורשל קרן ההאור האדום לבין של קרן החשבו את הזווית בין  ד.

 נק'( 8) סרה.חזרה לאוויר מהמנ
 

 .  x -המתקבל על המסך ב האור   כל כתם  נסמן את אורך .ה
 יישאר ללא שינוי אם אלומת האור האופקית תפגע בפאתאו יקטן , יגדל  גודל זה האם 

 נק'( 5) .הסבירו(? Cנמוכה יותר )קרוב יותר לקדקוד  המנסרה בנקודה

 אדום כתום צהוב ירוק כחול סגול צבע האור

 .2352 23521 23521 23521 23511 235.1 מקדם השבירה

 מסלול קרן האור בהעדר המנסרה

 מסך לבן 



A 

C B 
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 תרשים א'

 תרשים ב'

A B 

 2פר אלה מסש
לשם כך מונוכרומטי השייך לספקטרום הנראה ו של אור λמעוניינת למצוא את אורך הגל  יעל

 שני ניסויים:ביצעה 

לוחית ובה שני סדקים צרים מאוד, שהמרחק   λהיא האירה באור שאורך הגל שלו   Iבניסוי 

ממנה  L = 1.8m, כאשר מסך לבן מוצב במקביל ללוחית במרחק d = 0.12mmבניהם הוא 

 לבן.שהתקבלה על המסך ה ההתאבכותוהתבוננה בתבנית 

 wהיא החליפה את הלוחית עם שני הסדקים ללוחית עם סדק בודד בעל רוחב  – IIבניסוי 

  והאירה עם אותו אורך גל והתבוננה על המסך הלבן.

 

, אשר בעלי קנ"מ זהה, ב' -בתרשימים א' ו

 ם.יבניסוי ות שהתקבלומתוארים התבני

הבחינה כי לפי התבניות אורך הפס יעל 

המרכזי בתרשים ב' מכיל בתוכו שלושה 

 אורכי פס של תרשים א'.

 
 

 

 

 
 

 נק'( 4) תופעות המעידות על טבעו הגלי של האור. שתיתארו בקצרה  .א

 

 נק'( 5⅓) .הסבירו? IIואיזה מתאים לניסוי  Iאיזה תרשים, א' או ב', מתאים לניסוי קבעו   ( 0) .ב
 

 .B -ו Aבתרשים א' מסומנים שני קווים  (2)
גל מסדק אחד ושל , עשוי לתאר מפגש של שקע של Bאו  Aאיזה מהקווים בתרשים א', 

 ק'(נ 4) שקע של גל מסדק שני? הסבירו.

 

 נק'w. (7 )חשבו את רוחב הסדק  .ג

 

  .2cm לנקודת המקסימום המרכזית היא  Aמצאה כי המרחק בין הנקודה יעל 

 

 נק'( 7) ?בו השתמשה יעל בניסוייה  λאורך הגל  חשבו את .ד

 

 יעל חזרה על שני הניסויים שלה אבל עם מקור אור בעל אורך גל קטן יותר.

 נק'( 6) על המסך הלבן? Iבניסוי  המתקבלת ההתאבכותכיצד תשתנה התבנית  .ה
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I[mA] 

V [Volt] 
-0.75 

A 

 3מספר שאלה 
 .אור מונוכרומטי מקורותלמיד ערך סדרת ניסויים עם תא פוטואלקטרי 

 
 נק'( 4)בתופעת האפקט הפוטואלקטרי.  המודל הגלי של האור( רשמו שני קשיים שלא ניתן להסביר על ידי 0) .א

 

 נק'( 4) .המודל החלקיקי של איינשטייןם מסביר אות כיצד לעיל,  ( עבור שני הקשיים שרשמתם2)

 
 בטבלה שלפניך מתוארים שינויים אפשריים במערכת וגדלים העשויים להשתנות בעקבות כך. .ב

אם הוא עשוי לגרום לשינוי בגודל הנתון בשורת  עבור כל אחד מהשינויים המתוארים סמנו 
 נמקו את סימונכם. נק'( 6)אם לא.  הכותרת  או סמנו 

 

 
 

בכל אחד מהניסויים התלמיד השתמש במקור אור 
ל של ואורך הג P = 60Wattשהספקו החשמלי 

 .λ = 4,000Ǻהקרינה הנפלטת ממקור האור היא 
מהספק של מקור האור מנותב  01%נתון כי 

 .וכל השאר מתבזבז כחום לקרינה א"מ
בתרשים נתון גרף האופיין של התא הפוטואלקטרי 

 בו משתמשים.
 

 

 נק'( 5) ר?ממקור האובכל שנייה הפוטונים הנפלטים מספר ו ( מה0) .ג
 

מהפוטונים הפוגעים  3% רק אם נתון כי בגרף האופיין,  Aהנקודה י של הערך המספראת ( חשבו 2)
 נק'( 5) בתא הפוטואלקטרי.שאלקטרונים מהמתכת  גורמים לפליטת

 

 נק'( 5) העבודה של המתכת.ת ייחשבו את פונקצ .ד

 

 .גדולה יותרבעלת פונקציה עבודה למתכת נניח ומשנים את המתכת ממנה עשויה הקתודה  .ה

  ונההנת העם ציר המתח )הציר האופקי( יהיו מימין לנקוד גרף האופייןך של האם נקודות החיתו
 נק'( 4⅓) .הסבירו? בגרף, משמאל לה או שלא יחול שינוי במיקומה

 
 
 
 
 
 
 

 

 תדירות הסף

האנרגיה הקינטית 
המרבית של 
האלקטרונים 

 הנפלטים

 מתח העצירה
 זרם הרוויה

 הנמדד
 באמפרמטר

     שינוי תדירות הקרינה

     שינוי עוצמת הקרינה

 שינוי המרחק בין
 הקתודה לאנודה

    

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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 4שאלה מספר 
 ים.רמות האנרגיה של אטומי יסוד מסו תלמיד מעוניין לחקור את

על פני הפרש  שהואצהאלקטרונים ניסויים בהם הוא העביר אלומת סדרת התלמיד ביצע לשם כך 
 . הנמצא ברמת היסוד של יסוד זהדליל גז תא בו  נמצא דרך  פוטנציאלים

 
 .7Voltשל , התלמיד האיץ את אלומת האלקטרונים במתח בניסוי הראשון

 בספקטרום הפליטה של גז זה מתגלים שלושה אורכי גל:תוצאות ניסוי זה הראו כי 
1 = 185.1nm  ,   2 = 253.1nm   ,   3 =688.9 nm 

 
התלמיד החל לשנות את המתח וגילה כי כאשר המתח האצה של האלקטרונים היה  בניסוי השני

 , החלו להתגלות יונים חיוביים בגז. 10.4Volt -גבוה מ
 
מתארת נכון מצב שבו אטום פולט קרינה ( 4) –( 0) האפשרויות מביןאיזו אפשרות  .א

 נק'( 4⅓) כם.את קביעת ורים של בוהר? הסבפי מודל האטו-אלקטרומגנטית, על

 כאשר האלקטרון נע במסלול מעגלי סביב הגרעין. (0)

 כאשר האלקטרון עובר ממסלול רחוק מהגרעין למסלול קרוב לגרעין. (2)

 כאשר האלקטרון עובר ממסלול קרוב לגרעין למסלול רחוק מהגרעין. (3)

 כאשר האלקטרון מתנתק מהגרעין והופך לאלקטרון חופשי (4)

 
 נק'( 4) רגיית היינון של אטומי גז זה.אנ מהי .ב

 

 נק'( 5) כמה רמות עוררו בניסוי הראשון? הסבירו את תשובתכם.( 0) .ג

 
 באמצעות ספקטרום הפליטה שהתקבל בניסוי הראשון, חשבו את האנרגיה של רמת ( 2)

 נק'E∞ = 0. (8 )ו: בהנחה היסוד ושל הרמות שעוררו,             
 

 את שלוש  ורמות האנרגיה של אטום גז זה והרא מוקפדשים תרבקנה מידה את  ושרטט (3)
 נק'( 4) ם זה ואת רמת האינסוף.הרמות הראשונות של אטו

 
 גז קרינה אלקטרומגנטית בעלת שני אורכי גל:  הבניסוי אחר, מעבירים דרך 

 .   2 = 150nm- , ואורך גל נוסף     1 = 253.1 nm אורך הגל
 
קרינה הו 3לרמה אטומי הגז הנתון עד  תעורר את 2ורך הגל תלמיד טען: "קרינה בעלת א .ד

 ".2לרמה עד מעוררת את אטומי הגז  1בעלת אורך גל 

 

 נק'( 4) .נכונה חלקיתהסבירו מדוע טענתו של התלמיד  (0)

 נק'( 4) עבור החלק השגוי של טענת התלמיד, הסבירו את טעותו. (2)
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A 

A

ΔE
 

         40          80          120       160       200 

 1שאלה מספר 
 אורניום בתהליך הבא.  ניתן לבצע ביקוע של

U 92גרעין של אורניום  
on  קולט נויטרון  235

 נוצר גרעין שהינו איזוטופ של אורניום. כתוצאה מכך ו  1

Xe 54  ןֹונס  איזוטופ זה מתבקע מיידית לגרעין של ק  
144

Sr 38  םּויצ  נ  ֹורט  , לגרעין של ס   
ולשני   90

 .זהיםחלקיקים נוספים 
 
 נק'( 4) .כללית דלים פיזיקליים אשר נשמרים בתגובה גרעיניתלפחות שני ג ציינו( 0) .א

 
 מהם שני החלקיקים  ואת משוואת התהליך הגרעיני המתואר בשאלה וזה רשמו( 2)

 נק'( 4) שהשתחררו בהתבקעות האורניום.     

בתרשים מתואר גרף המציין את אנרגית הקשר  (3)
 הממוצעת לנוקלאון כתלות במספר המסה של הגרעין.

 פי התרשים, קבעו איזה גרעין יציב יותר, על

Xe 54  ןֹונס  ק  
Sr 38  םּויצ  נ  ֹורט  ס  או  144

 נק'( 3⅓) .נמקו ? 90
 
 
 
 
 
 

של החלקיקים המשתתפים  להלן נתונים עבור מסה אטומית
 :)שאר הנתונים מופיעים בדף הנוסחאות( בתהליך הביקוע

 
M(92 U :235-אורניום

235
) = 235.043929u  

M(54 Xe  :044-ןֹונס  ק  
144

) = 143.93851u  

M(38 Sr:  19-םּויצ  נ  ֹורט  ס  
90

) = 87.905612u 

 

U 92 חשבו את כמות האנרגיה המשתחררת בתהליך הביקוע של אורניום  .ב
 נק'( 7) בשאלה. המתואר 235

 
יּום בשרשרת ההתפרקות,  ר  Ce 58מתקבל גרעין ס 

144
יּום   3  ר  Ce 58 הס 

144
 ,אינו יציב והוא מתפרק  

ת התפרקו , Pr  פרסאודימיום ןלגרעי
 ימים 285 שזמן מחצית החיים שלה הוא        . 

יּום  רק גרעיני  בדגימה מסוימת קיימים מסוים נניח כי ברגע ר   . Ce 58ס 
 

βחלקיק ( 0) .ג
  ( טענו  1934)עד שנת בעבר רדיואקטיבי. ןהנפלט מגרעי ןאלקטרולמעשה א וה 

 .והם חלק ממרכיביו שאלקטרונים נמצאים בגרעין, על כךעידה מ עובדה זופיזיקאים כי      
 נק'β ? (3 ) אלקטרונים מהגרעין בהתפרקות פליטתל יוםכההסבר המקובל  מהו     
 
יּום.רשמו את שרשרת ההתפרקות של גרעין ( 2) ר   נק'( 4) הס 
 
יּום  מכמות גרעיני  75%כעברו כמה זמן  .ד ר   נק'( 6) יתפרקו? Ce 58הס 
 
יּום,  מהרגע בו הייתה הדגימה מורכבת רק מגרעיניפשר לדעת כעבור כמה זמן האם א  . ה ר  ס 

 נק'( 2) .נמקו  ? מסויםגרעין יתפרק 

(7%) 

(7%) 

(9%) 

(8%) 

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. 




