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קיץ תשע"ג, 2013

פיזיקה
חשמל ומגנטיות

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות.

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

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:

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

תיבדקנה. (השאלות תיבדקנה לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).

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

הסימן פירוש את רשום הנוסחאות, בדפי מופיע שאינו בסימן משתמש           אתה

במילים).

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

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

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

התרשים שלפניך מתאר את השדה החשמלי של מערכת שני מטענים נקודתיים:

.A, B, C, D, E :א. בשדה מסומנות מספר נקודות

1) קבע, באילו נקודות מוצבים המטענים ומה סימנם. נמק. (5 נק')

2) מי מן המטענים גדול יותר (בערכו המוחלט)? נמק. (5 נק')

3) אילו שתי נקודות בתרשים הן שוות פוטנציאל? הסבר. (51/3 נק')

ב. נתון כי גודל המטענים הוא: Q1|=3μC, |Q2|=5μC|. חשב את השדה השקול (גודל וכיוון) בראשית. (9 נק')

ג. נתון כי מסתו של Q1 היא 5gr. משחררים אותו ממקומו. מה תהיה מהירותו כאשר יעבור בראשית? (9 נק')

שאלה 2

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. 



בתרשים מתוארים 3 תיילים מוליכים, העשויים מאותו חומר, ולידם 4 גרפים של התנגדות כתלות באורך, הנמדד

מן הקצה השמאלי של כל תיל:

א. איזה גרף מתאים לכל אחד מן התילים? נמק. (אחד מן הגרפים אינו מתאים לאף אחד מן התיילים). (6 נק')

ב. נתון כי קוטרו של תיל א' הוא 1mm. חשב את התנגדותו הסגולית של החומר ממנו עשויים התיילים. (7 נק')

המשך השאלה בעמוד הבא...

...המשך שאלה 2

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. 



מחברים את תיל ג' במעגל הבא:

.5Ω 12 והתנגדותה הפנימית זניחה. התנגדות הנורהV כא"מ הסוללה הוא

ג. היעזר בגרף, וחשב את הספק הנורה:

1) כאשר המתג פתוח. (10 נק')

2) כאשר המתג סגור. (101/3 נק')

שאלה 3

.20Ω 230 והוא בעל התנגדות פנימית שלV במחנה קיץ מתקבלת אספקת החשמל מגנרטור המפיק כא"מ של

.220V; 20W המחנה מואר באמצעות 50 נורות שעליהן רשום

א. הסבר את פירוש הערכים הנקובים על הנורות. (4 נק')

ב. כיצד יש לחבר את הנורות אל הגנרטור? הסבר מה יתרונה של שיטת חיבור זו. (4 נק')

ג. כאשר כל הנורות במחנה דולקות, חשב את:

1) מתח ההדקים של הגנרטור. (6 נק')

2) ההספק שבו מאירה כל נורה. (6 נק')

ד. בערב נערכה במחנה הופעה, ובה נעשה שימוש במערכת הגברה שהתנגדותה השקולה 600Ω. המתח

המינימלי הדרוש להפעלת המערכת הוא 200V. חשב:

1) כמה נורות יש לכבות, על מנת להפעיל את המערכת באופן תקין? (71/3 נק')

2) מה ההספק המתבזבז בגנרטור במצב זה? (6 נק')

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

של האופקי הרכיב של עוצמתו למדידת ניסוי עורך         תלמיד

ישר מוליך תיל מותח הוא הארץ. כדור של המגנטי          השדה

.5A וארוך בניצב לשולחן המעבדה, ומעביר בו זרם של

הסטייה זווית את ומודד מצפן, מניח הוא התיל ליד השולחן           על

מן המצפן מרחק את משנה הוא פעם בכל לצפון. ביחס           שלו

התיל, ורושם את מדידותיו בטבלה שלמטה.

58101416מרחק המצפן מהתיל [ס"מ]

38.526.5221614זווית הסטייה של המצפן [⁰]

א. התרשים מתאר את מערכת הניסוי באחת מן המדידות. הסבר, על פי התרשים, מה כיוון הזרם בתיל. (5 נק')

. (10 נק') antב. שרטט גרף של  כנגד  α( )
r
1

ג. מצא מן הגרף את עוצמתו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ. (10 נק')

מגבירים את עוצמת הזרם בתיל, כך שניתן להזניח את עוצמתו של השדה המגנטי של כדור הארץ ביחס לשדה

המגנטי שהוא מחולל. משגרים חלקיק טעון בכיוון מקביל לתיל (ניתן להזניח את השפעת כוח הכבידה על

החלקיק).

ד. בתרשים הבא מתוארים שלושה מסלולים. מי מהם מתאים לתנועתו של החלקיק? נמק. (81/3 נק')

שאלה 5

עוצמת בקצהו. הקבוע ציר סביב ומתנודד ארוך, למוט מחובר ,0.1kg ומסתו 20x20cm שמידותיו ריבועי               מגנט

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. 



לנגד מחובר התיל .5cm שאורכו AB מוליך לתיל בסמוך בתנועתו חולף המגנט .5T מחולל שהוא המגנטי                 השדה

.1Ω שהתנגדותו

א. באחת התנודות חולף המגנט ליד התיל משמאל לימין במהירות של 2m/s. ניתן להניח שבעת המעבר ליד

התיל תנועת המגנט היא בקירוב טוב בקו ישר.

1) מה כיוון הזרם המושרה בתיל AB? נמק. (4 נק')

2) חשב, מה ההספק המתפתח בנגד? (5 נק')

ב. הסבר, מדוע מהירותו של המגנט משתנה, לאחר שחלף על פני התיל. האם היא תגדל או תקטן? (51/3 נק')

ג. חשב את מהירות המגנט לאחר שחלף על פני התיל. (7 נק')

ד. קבע, כיצד ישפיע כל אחד מן השינויים הבאים על מהירותו של המגנט, לאחר שיחלוף על פני התיל:

1) הקטנת ההתנגדות R.א(3 נק')

2) הגדלת מסת המגנט. (3 נק')

3) הגדלת אורך התיל. (3 נק')

4) הגדלת מידות המגנט (ללא שינוי בעוצמת השדה המגנטי שלו). (3 נק')

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. 




