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  _________________:שם  המדריך

  __________________:מספר נבחן

  
לכל אחד מהשאלות יש תשובה אחת נכונה במלואה סמנו . ות עליך לענות על כולם שאל20לפניך 

  .  ורשמו את התשובות בטבלה המצורפת להלןביותרבעיגול את התשובה הנכונה 

  .בתשובות מספריות בחרו את התשובה הקרובה ביותר לערך שקיבלת

  
   במלואובסיום הבחינה יש להחזיר את השאלון

  סיכום דף התשובות

  . במשבצת המתאימה לתשובה הנכונהXו ב סמנ
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  :שגיאות
  
  : מ" ביחידות סהתוצאות הבאותת סטודנט מדד אורך של חפץ מסוים וקיבל א )1
  

10.0 ,10.0 ,9.9 ,10.1, 10,9.6, 9.9, 10.3, 10.1,10  
  

  .מ" ס0.1רגישות המכשיר היא בהנחה שאין תלות בין המדידות ו
  ?  הנמדדהחפץהשגיאה של מה  

  
   0.289 )א
  0.056 )ב
   0.114  )ג
   0.011 )ד
  

 :נתונה נוסחא )2
2 32 bN a e   כאשרa  ו b חסרי יחידותו  בלתי תלויים גדלים נמדדים .  

:  הבאיםערכיםאם נמדדו ה 10 0.5a   ו -  1 0.1b      

  ?  N-השגיאה במה 
  

  0.98 )א
  2.98 )ב
  3.14  )ג
  3.96 )ד

  
  :תנע קווי

  
  .0e :מקדם התקומה . ניסוי התנגשות בין שני גופיםעבוצ )3

  ?איזה מהמשפטים הבאים נכון
  

  . ות הקנטיותאנרגיאנרגיה לשימור רק  בתהליך ישנו )א
  .הקינטיות ותאנרגישל הר ומישוגם תנע בתהליך ישנו שימור  )ב
  .בתהליך רק התנע נשמר ואין שימור אנרגיה קינטית )ג
  . לא ניתן לדעת מה נשמרeלפי מקדם התקומה  )ד
  

  
 בהנחה   M=2Kgמסת הגוף  .בהתאם לגרף המצורףח בוצעה הפעלת כבניסוי מתקף ותנע  )4

2 היא t=0  - בשמהירות ההתחלתית /m sהשניות הראשונות5ות הגוף כעבור  מה תהיה מהיר .  

  
/ השניות היא 5מהירותו בתום  )א sm2.5   
/ השניות היא 5מהירותו בתום  )ב sm4.0   
/ השניות היא 5מהירותו בתום  )ג sm4.5   
  .לא ניתן לחשב מהירויות מתוך הגרף המצורף )ד

  
  
  
  



  :תנודות הרמוניות/ מתח פנים
  
 גרם הוא מתארך 100כאשר תולים על אחד מהם משקולת שמסתה . נתונים שני קפיצים זהים) 5
איזו מסה יש לתלות בקצה החופשי ) אחד אחרי השני(צים בטור  הקפי2קושרים את . מ " ס1-ב

   מ" ס1 -כדי שהאורך הכללי שלהם יתארך ב
  

   גרם200  .א
  גרם100  .ב
  גרם50  .ג
  גרם25  .ד

  
  :הולכה חשמלית

  
 הנורות 2לאחר מכן חיבר את ) 'להלן מעגל א  (V נורות זהות בטור למקור מתח 2חיבר סטודנט  )6
 .)הלן מעגל בל(ל במקביל לאותו מקור מתח "הנ

  : ציין אלו מבין המשפטים הבאים נכונים
  

   הנורה תדלק יותר חזק מאשר במעגל השניראשוןבמעגל ) א
  במעגל השני הנורה תדלק יותר חזק מאשר במעגל הראשון)  ב
  הנורות ידלקו באותה עוצמה) ג
  .מאחר ולא ידוע מה ההתנגדות הנורות לא ניתן לענות על השאלה)  ד

  
  :אופטיקה

  
העדשה .  מפזרתואחת) מ" ס20- ו12מרחקי מוקד (שתיים מרכזות : מצמידים שלוש עדשות  )7

מה מרחק . מ ממנה" ס20מ כאשר הגוף נמצא במרחק " ס30המשולשת יוצרת דמות במרחק 
  .המוקד של העדשה המפזרת

  
    cm 10-  )א
 -cm 20  )ב
  cm 20  )ג
 cm 10  )ד

  
  :צמד תרמי

  

  שמופיע  המתח , C60=T1 הקצה אחד של צמד תרמי מוחזק בטמפרטור  )8

CmVk  סיבקקבוע ו mV 6 במעגל הוא  /04.0 .  קצה השניב הטמפרטורה  מהי T2?  

  C210  .א

 C150  .ב

 C90  .ג

 C30  .ד
  

  :פוטואלקטרי
  
  . מופיע זרם באמפרמטר1Φ קתודה שפונקצית העבודה שלה תבעל, סוי אפקט פוטואלקטרי בני)9

  . Φ2 < Φ1הקתודה בקתודה אחרת בעלת פונקצית עבודה רק את מחליפים 
  :הנכוןבחר את המשפט 

  .תדירות הסף תקטן  .א
 .יגדל) בערכו המוחלט(מתח העצירה   .ב
 יקטן) בערכו המוחלט(מתח העצירה   .ג
 .ב נכונות- תשובות א ו  .ד
  



  :שדה מגנטי

.Iבמערכת עובר זרם  .  מציבים את מערכת המתוארת בשרטוטB  בתוך שדה מגנטי אחיד )10
  :המערכת מורכבת מ

BCו -DE מהווים חצאי מעגל בעלי רדיוס  R
AB=EF=a ; CD=L

CD B ; AB B
 


  :מהו הכוח המגנטי הפועל במרכז המערכת

    0  .א
2πRIB  .ב
 2aIB  .ג
  .ד 2a+2 R+L IB

  :קרינה גרעינית

:החלקיקים המגיעים אל מונה גייגר'  מס) 11
פרופורציונאליים לריבוע המרחק מהמונה   .א
עומק אפקטיבי ממוצע+ פרופורציונאליים לריבוע המרחק מהמונה    .ב
י ממוצעעומק אפקטיב+ פרופורציונאליים הפוך לריבוע מרחק מהמונה    .ג
  פרופורציונאליים הפוך לריבוע המרחק מהמונה   .ד

  :ספקטרוסקופיה

  אורכי גל בתחום האדום3אלומת אור מקבילה  המכילה . מ"סדקים לס 410  סריג מכיל )12
(650nm) ,ירוק (540nm) והכחול (470nm)נקבל אלומת אורזוויתבאילו .  פוגעת בניצב לסריג 

  ?כחולות ותנה ואלומלב

א.   לבן באפס וכחול ב – 28.00 וב-70.00 
ב.   אף פעם לא נקבל אור לבן  ונקבל את הכחול ב – 28.00 וב-70.00 

ג.   אף פעם לא נקבל אור לבן כחול רק ב- 28.00 
ד.   אור לבן באפס וכחול רק ב – 70.00 

  :סקופ

.  שתי משבצות-ים אשימרחק בין שני . של האוסצילוסקופ רואים אות סינוסי במסך) 13
?מהו תדר של האות. 1msecנמצא במצב , שאחראי על ציר הזמן ,Sec/Divכפתור 

1kHz   a 
500Hz   b 

2kHz   c 
5000Hz  d  



  :תנע זוויתי  

1ת  מסתובבת במהירו1דיסקה .  2I ו 1I דיסקות בעלות 2נתון ) 14 8 / secrad והשנייה 

2-  הדיסקות כך ששנהם מסתובבות יחד ב 2מצמידים את . במנוחה 2 / secrad  . מהו היחס

2

1

I
I

  1  )א
2  )ב
3  )ג
4  )ד

:RCמעגל 

מעגלים לברמח, )μF( מיקרופאראד 200 אוהם וערך הקיבול  5 טורי ערך הנגד הוא RCבמעגל ) 15
על) בקולון(מהו המטען .  המתח על הקבל הוא אפסt=0בזמן אם .  וולט10 ישר של מתח ספק 

  ?כעבור זמן אינסופיהקבל 

  0  . א
10-3.   ב

10-3*2.    ג

10-6*2.   ד

  :2אופטיקה 

,(650nm) אדום :  אורכי גל3ה אלומת אור מקבילה  המכיל. מ"סדקים לס 410  סריג מכיל  )16
. פוגעת בניצב לסריג(470nm):  וכחול(540nm): ירוק

? אדומהת קרן הבאיזה זויות נקבל אלומת אור לבנה וא
  40.50 - אפס ו   .א
 40.50 -  ו70.00.ב
40.50 -אף פעם לא נקבל אור לבן ו  .ג

 35.50 -אפס ו  .ד

  :תנע זוויתי

ומשוחררים ) ראה ציור( זה אחר זה במישור משופע חלק מונחים,   זהה משקלעצמים בעלי  3   )17
  : משופע המדרון ב באותו זמן במנוחה ומתחילים לנוע 

• קופסה מרובעת
• צלינד חלול

• צילנדר מלא 

  : בחר את המשפט הנכון ביותר ?באיזה סדר יגיעו לתחתית המידרון 
. צילנדר מלא , צילנדר חלול, קופסה מרובעת  .א
א המהיר ביותר ולכן תהיה התנגשות שלו עם הגליל החלול הו, מלאהצילנדר ה  .ב
.הוא המהיר ביותר ולכן תהיה התנגשות שלו עם הקופסה , החלולצילנדר ה  .ג
. כולם יגיעו באותו הזמן  .ד

α
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  :אלסטיות

 
  ?איך משתנה מעוות המתיחה  בתחום האלסטיות  כאשר  המאמץ עולה )18

  יעולה באופן ליניאר.  1   
  קספוננציאליעולה באופן א.  2  
  לא משתנה.  3  
  יורד באופן ליניארי.  4  

 
  

  :גלים
  

הקצה האחד של המיתר מחובר למתנד בעל .  גרם10 מטר ומסה של 1נתון מיתר באורך של  )19
המערכת .  ניוטון4 הרץ ואת הקצה השני העברנו מעל גלגלת ותלינו משקולת במשקל 50תדירות 

  :ם במיתר הואמספר הגלים הנוצרי. נמצאת במצב תהודה
  .  גל אחד  .א
 . גלים2  .ב
 . גלים2.5  .ג
  . גלים3  .ד

  
  

  :תנועה הרמונית
  

  :    נתון לפי  הביטויt ( V (    כפונקציה של המהירותY)t( העתק , בניסוי תנועה הרמונית )20

1
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  .כיצד יראה הגרף .) ויש חיכוך מהאוויר( מאוד בהנחה והניסוי נמשך זמן ארוך
  

  . לאליפסה מושלמת מאחר ולאורך זמן השגיאות יקטנוישאףף הגר   .א
 1- הגרף ידעך למעגל מושלם מאחר והתדירות תשאף ל   .ב
 0- הגרף ידעך לישר מאחר והאמפליטודה תשאף ל  .ג
  .בשל איבודי אנרגיה) אליפסה מתקנסת( הגרף יהיה ספירלי    .ד

  
  :אפקט דופלר

  
  :מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים  )21
  

  .מתקצר והתדירות קטנההנקלט אורך הגל , המשדר נע לעבר המקלטשר כא. א
  . מתארך והתדירות גדלההנקלטאורך הגל , המשדר נע לעבר המקלטכאשר . ב
  .מתקצר והתדירות גדלה, אורך הגל הנקלט, כאשר המשדר נע לעבר המקלט. ג
  .מתארך והתדירות קטנה, הנקלטאורך הגל , המשדר נע לעבר המקלטכאשר . ד

  
  
  
  

  !בהצלחה                          
  
  
  

 


