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333נקודות  )  133

3
1   =011 ) נקודות 

 שבון גרפי(. מחשבון )כולל מח0  :חומר עזר מותר בשימוש ג.

 . נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורפים לשאלון3     

 :הוראות מיוחדות ד. 

ענה על מספר שאלות כפי שנתבקשת. תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו. )התשובות  .0

 הופעתן במחברת הבחינה.( ייבדקו לפי סדר

. )כאשר בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן .3

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

לפני שתבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאימים בנוסחאות. רק לאחר ההצבה 

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

 חידות המתאימות.מהציון. רשום את התוצאה המתקבלת בי

 בשביל תאוצת הנפילה החופשית. 3מ' לשנייה 00בחישוביך השתמש בערך של  .2

 

 

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 רשום "טיוטה" בראש כל עמוד חינה!רישום טיוטות כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הב

 טיוטה.

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 

 

 בהצלחה!

 / המשך מעבר לדף /

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. 



 ( , 3) -( ו0ושני לוחות מתכתיים , ) Qבתרשים שלפניך מתוארת מערכת הכוללת : מטען נקודתי  . 1

 וני סימן . הטעונים במטענים שווי גודל וש

 

 .  V = 1000V, כאשר הפרש הפוטנציאלים ביניהם הוא   d = 5 cmהמרחק בין הלוחות הוא 

 על השדה החשמלי שבין הלוחות ניתנת להזנחה .  Qהשפעת המטען 

m = 10חלקיק בעל מסה   -א.     
-12

 kg     ומטעןq = 1.6∙10
-10

 C   משוחרר ממנוחה 

 מצאת באמצע המרחק שבין הלוחות . עם שחרורו , החלקיק נע לאורך הנ Oבנקודה                  

 ( . 3הנקדח בלוח ) Aויוצא מבין הלוחות דרך פתח זעיר  OAהקטע                 

 ) גודל וכיוון ( השורר בין הלוחות ואת הפרש  Eמצא את השדה החשמלי   -. 0

 נק'A  .  (6 ) -ו Oת שבין הנקודו  VOAהפוטנציאלים                        

 הראה כי השפעת כוח הכובד על החלקיק זניחה יחסית לזו של הכוח החשמלי   -. 3

 נק'( 4)  הפועל עליו בין הלוחות .                       

 נק'A .   (6 )שבה החלקיק מגיע לפתח  vחשב את המהירות   -. 2

 .  Bונעצר בנקודה  ABטע , החלקיק נע לאורך הק Aלאחר שחולף דרך הפתח    -ב. 

  .   AO' = 2AB = 90 cmנתון :                  

 נק'B  ?  (4 ) -ו Aבין הנקודות   VABמהו הפרש הפוטנציאלים    -. 0

 נק'Q . (8 )מצא את סימנו ואת גודלו של המטען   -. 3

 , הינו  a-c. איזה מבין ההיגדים הבאים ,  tנמשכת זמן  Bעד  O-תנועת החלקיק מ    -ג. 

 נק'( 9.22)  נכון ? נמק .                  

            a    )t = 1.2510
-4

 sec           b    )1.2510
-4

 sec  t >              c    )1.2510
-4

 sec  t <     
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לא ידוע והתנגדות פנימית  נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים, המכיל מקור כא"מ . 2

r 1  נגד משתנה, שני נגדים קבועים ,
1R 60  ו- 

2R 30  מתח -, שלושה מפסקים, מד

ב . במצRהיא  b -ו aזרם אידיאליים. התנגדותו הכוללת של הנגד המשתנה בין הנקודות -ומד

של הנגד המשתנה נמצאת במרחק שווה  cההתחלתי, שלושת המפסקים פתוחים והגררה 

 .        b -ו aמהקצוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)שני  S1. כשסוגרים את המפסק  12.2Vכאשר כל המפסקים פתוחים, מד המתח מורה על  .א

   .12Vהמפסקים האחרים נשארים פתוחים( מד המתח מורה על 

   נק'R       ?(8 )והתנגדות הנגד  ורמהם כא"ם המק(. 0)     

 נק'( 9)בלבד סגור?  S1שמפסק כ S3מהו הפרש הפוטנציאלים בין הדקי המפסק  (. 3)     

  -. האם כתוצאה מכך  S2סוגרים גם את המפסק  S1עתה, בנוסף למפסק  .ב

 ? נמק S2ני סגירת הוריית מד המתח תגדל, תקטן או תישאר כפי שהייתה לפ. (1)

  נקודות(  4)    )אין צורך בחישוב(.

 יגדל, יקטן או יישאר כפי שהיה לפני  S3הפרש הפוטנציאלים בין הדקי המפסק  (.2)

  נקודות(  9)      בחישוב(.נמק )אין צורך ? 2Sסגירת 

 מקצה אחד של הנגד cבמצב אחר, כל שלושת המפסקים סגורים. מזיזים את הגררה  .ג

 . 0 -עד לקצהו השני, כך שהוריית מד הזרם גדלה החל מ Rהמשתנה 

 ? נמק0, נמצאת הגררה כאשר הוריית מד הזרם הינה bאו  aבאיזה קצה של הנגד המשתנה,  (1)

 נקודות(  9 0/2)                                       תשובתך.

נוגעת בקצה השני של הנגד המשתנה. רשום  cגררה חשב מהי הוריית מד הזרם, כאשר ה. (2)

  נקודות(  6)ספרות משמעותיות.                                                2תשובתך בדיוק של 
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  :ובו  מתואר בתרשיםהחשמלי המעגל ה נתון. 3

 = 9V , r = 1                       

R1=5r                      , R2=1.25r  

 

 

 

 

 

 

 

 הצירופים האפשריים של המתגים :חלק מבטבלה רשומים 

 

 צירוף        0 2 3 4 5

 מס'        

 המתג

_ _       S1 

_   _ _   S2 

_ _ _   _ S3 

 

  )מסמן מצב בו המתג סגור )יש מגע 

 מסמן מצב בו המתג פתוח )אין מגע(   -

 ('נק 6י ? הסבר. )צירופים מתח ההדקים של הסוללה מרב\א. באיזה צירוף

 ('נק 6צירופים מתח ההדקים של הסוללה שווה אפס ? הסבר. )\ב. באיזה צירוף

 את : חשב, 4ג. בצירוף מס' 

 ('נק 5. )b2 -ו a2( המתח בין הנקודות 0)   

 ('נק 5. )c1 -ו b1( המתח בין הנקודות 2)   

 ('נק 6את עוצמת הזרם דרך הסוללה. ) חשב 2מס'   ףד. בצירו

 ('נק 5 0/3, חשב את נצילות הסוללה. )0בצירוף מס' ה.  
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מעל המצפן נמצא תיל ארוך וישר. כאשר אין זרם בתיל,  d. בגובה מצפן מונח על משטח אופקי. 4

 α, מחט המצפן סוטה בזווית [A] 3מחט המצפן מקבילה לתיל. כאשר עוצמת הזרם בתיל היא 

 מכיוונה המקורי.

 

 

 

 

 

 

 

, משאירים את עוצמת הזרם בתיל קבועה, ומודדים את dבניסוי המתואר משנים את הגובה 

 . תוצאות הניסוי הן:αהזווית

 

 

 

 

 העתק את הטבלה. הוסף שורת א. 
d

1
 נק'( 2.22) ם. ורשום את הערכים המתאימי 

 - כתלות בtgשל  שרטט גרף  ב. 
d

1
מתוך הגרף את הרכיב האופקי של השדה המגנטי  וחשב  

 נק'( 03)  . של כדור הארץ

 

מעל  a = 20 [cm]ומציבים את התיל בגובה  מעלות נגד כיוון השעון 50 –כעת מסובבים את התיל ב ג. 

בחופשיות סביב צירה ואינה מורה על ט המצפן מסתובבת תקבל מצב שבו מחעם שינוי הזרם מ המצפן.

 כיוון מוגדר:

 נק'( 4) הסבר את התופעה. .0

 נק'( 4) חשב את עוצמת הזרם הגורמת לתופעה זו. .3

 

ובאותו כיוון   3Aומזרימים בו זרם  שגודלו  )מונח אופקי(  מצבו המקוריבאת התיל  מניחיםד. 

מותחים תיל נוסף מעל התיל המקורי ובמקביל אליו, ומזרימים בו  d = 20 [cm] כאשר . תחלההכב

 . [cm] 50לזרם שבתיל המקורי. המרחק בין התיילים הוא  זרם בכיוון מנוגד

 נק'( 00) ?נגד כיוון השעון 30סוטה בזווית של מהי עוצמת הזרם בתיל הנוסף, אם מחט המצפן 

 
 

 

 

d (cm) 30 20 40 90 60 

α () 90.9 40 23.3 37 32 

d

I
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המונח על שתי מוטות מוליכים ומקבילים  HKמערכת מורכבת ממוט מוליך באיור מתוארת . 5

AC   ו–DEם זניחה. למוט , שהתנגדותHK    התנגדות ליחידת אורך)/( m  שלושת המוטות .

. המרחק בין שני מחובר מקור מתח אידיאלי בעל כא"מ  D -ו   Aאופקיים. בין הקצוות 

  יח.זנ DE –ו  ACלבין המוטות  HK. החיכוך בין המוט L  הוא  DE –ו  ACהמוטות המקבילים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בטא את תשובותיך לשאלות הבאות באמצעות נתוני השאלה או חלק מהם. 

 שזורם במעגל ומה כיוונו?מהי עוצמת הזרם  .א

 . Bיוצרים בניצב למסגרת שדה מגנטי 

על מנת להחזיקו במנוחה בכל  KL מצא מהו הכוח )גודל וכיוון( שיש להפעיל על המוט  .ב

 אחד מהמקרים הבאים והסבר תשובתך:

 מכוון כלפי מעלה. B(. השדה המגנטי 0)

 מכוון כלפי מטה. B(. השדה המגנטי 3)

 

, והוא זהה DE–ן  ACשל שני המוטות  E –ו  Cעתה מוסיפים מוט נוסף המחבר בין הקצוות 

 )אותה התנגדות חשמלית ליחידת אורך(.  KHלמוט 

ה מהוספת האם עוצמת הזרם דרך מקור המתח גדלה, קטנה או שאינה משתנה כתוצא .ג

 ? הסבר.E –ו  Cהמוט בין 

להישאר  KHשיגרום למוט  ACEDהפועל בניצב למישור  B(. מהו כיוון השדה המגנטי 0) .ד

 במנוחה ללא צורך בהפעלת כוח נוסף עליו? נמק.

 .Lבאמצעות  KH –ו  EC(. בטא במצב זה את המרחק בין שני המוטות 3)
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