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שאלה 1

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שלושה מטענים מוצבים באמצע קשתות שרדיוסן  כפי שמתואר באיור.

מה כיוון ( ) הכח שיפעל על מטען חיובי שיונח בראשית הצירים?  

יש לבחור תשובה אחת:

.a 

.b 

.c 

.d 

.e 

𝑎

𝐹 ⃗ 

|𝐹|

(−1, 0, 0)

(0, 0, −1)

(−1, 0, 1)1

2√

(0, 1, 1)1

2√

(−1, 1, 0)1

2√

< >הקורסים שלי  >הפקולטה למדעי הטבע  >המחלקה לפיסיקה  >פיסיקה 2  >פיסיקה 2ב , 2022ב  שבוע 2 - חוק קולון 

תצוגה מקדימה 

https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=42530
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/my/
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/index.php?categoryid=5
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/index.php?categoryid=16
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/index.php?categoryid=31
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=42530
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/mod/quiz/view.php?id=2079948
https://moodle.bgu.ac.il/moodle/mod/quiz/startattempt.php?cmid=2079948&sesskey=ktO1Fu6aw4


6/23/22, 10:45 PM שבוע 2 - חוק קולון

https://moodle.bgu.ac.il/moodle/mod/quiz/attempt.php?attempt=2464757&cmid=2079948 2/7

שאלה 2

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

.x נמצאים על ציר   חלקיק ראשון בעל מטען  וחלקיק שני בעל מטען 

.x=-2a-והשני ב x=a החלקיק הראשון ממוקם בקואורדינטה

מציבים חלקיק שלישי בראשית הצירים. 

? במקרה ועל המטען השלישי לא פועל כח, מהו המטען של 

.a

.b 

.c 

.d 

.e 

.f

𝑞1𝑞2

𝑞2

= 0𝑞2

= −𝑞2 𝑞1

= −4𝑞2 𝑞1

= 4𝑞2 𝑞1

= /2𝑞2 𝑞1

= 2𝑞2 𝑞1
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שאלה 3

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 4

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונה קובייה בעלת מטענים נקודתיים בכל פינה כפי שמופיע באיור. 

(\ Q- )\ נמצא בכל פינה פרט לפינה אחת שבה נמצא מטען נקודתי של (\ 2Q+ )\ מטען נקודתי של

.r המרחק בין כל פינה של הקובייה למרכז הוא

מהו גודלו של הכוח החשמלי \( F \) בנקודה P שהיא המרכז של הקובייה התלת מימדית על מטען \( q \) שנמצא שם? 

.a (\ {F=\dfrac{kqQ}{r^2 )\

.b (\ {F=\dfrac{13kqQ}{r^2 )\

.c (\ F=0 )\

.d (\ {F=\dfrac{2kqQ}{r^2 )\

.e (\ {F=\dfrac{3kqQ}{r^2 )\
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מטען q ממוקם במרכז קשת חצי מעגלית בעלת רדיוס R. הקשת טעונה במטען Q המפולג באופן אחיד. 

.q מצאו את הכוח(גודל וכיוון) הפועל על המטען

 

    

https://moodle.bgu.ac.il/moodle/question/type/stack/tidyquestion.php?questionid=8059003&seed=1&cmid=2079948
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שאלה 5

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 6

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

7

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

תיל אינסופי מקופל כך ששני חלקיו מקבילים והכיפוף יוצר חצי מעגל בעל רדיוס R, כמתואר באיור. 
התיל טעון בצפיפות מטען אחידה λ. מהו הכוח הפועל על מטען נקודתי q הנמצא במרכז המעגל? 

(רמז: סופרפוזיציה) 

  

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

שני כדורים קטנים שמסת כל אחד מהם היא \(m\) תלויים מנקודה משותפת בשני חוטים חסרי מסה שאורכם \(L\). מצאו מהו המטען \(Q\) כך שכאשר
טוענים כל אחד מהכדורים במטען זהה \(Q\) הם מתרחקים כך שבשיווי המשקל החדש כל חוט נמצא בזווית \( \theta \) לאנך?

 g תאוצת כבידה
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שאלה 7

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

8 שאלה

מטען q ממוקם במרכז קשת חצי מעגלית עם רדיוס R. חצי קשת עליון טעון במטען Q באופן אחיד. וחצי קשת תחתון טעון במטען Q- באופן אחיד.

מהו הכוח F הפועל על מטען q המונח במרכז?

.a (\ {dfrac{4kQq}{\pi R^2}\hat{y\- )\

.b (\ {dfrac{2kQq}{\pi R^2}\hat{y\ )\

.c (\ ({dfrac{\sqrt{2}kQq}{2\pi R^2}(\hat{x}+\hat{y\ )\

.d (\ {dfrac{\sqrt{2}kQq}{2\pi R^2}\hat{x\ )\ 

.e  (\ {dfrac{kQq}{\sqrt{2}\pi R^2}\hat{y\- )\ 
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שאלה 8

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

9 שאלה

בתמונה מחובר מטען \(q\) בעל מסה \(m\) על-ידי חוט מבודד באורך \(L\) התלוי בזוית \(\theta\) ביחס למוט אינסופי מבודד טעון באופן אחיד.

מהי צפיפות המטען האורכית \(\lambda\) במוט?

יש לבחור תשובה אחת:

.a (\{( frac{mgL cos (\theta)}{kq sin^2 (\theta\)\

.b (\{( frac{mgL cos (\theta)}{2kq sin^2 (\theta\)\

.c(\{( frac{mgL sin^2 (\theta)}{2kq cos(\theta\)\

.d (\{( frac{mg sin^2 (\theta)}{2kq cos(\theta\)\

.e (\{( frac{kq sin^2 (\theta)}{2mgL cos(\theta\)\
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שאלה 9

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

שאלה 10

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

פרוטון נמצא בשדה הכבידה של כדור הארץ.

מצא ביטוי עבור מרחק הנקודה הנמצאת מתחת לפרוטון שאם יונח בה אלקטרון במסה \(m_e\) אז הכח השקול שיפעל על האלקטרון יהיה אפס.

.(\g)\ האלקטרון מרגיש את תאוצת הכבידה של כדוה"א

הערה:

הכח השקול מורכב מהכח החשמלי מצד אחד והמשקל (כוח גרביטציוני) מצד שני.

יש לבחור תשובה אחת:

.a (\ {{r=e\sqrt{\frac{k}{m_eg )\

.b (\ {{r=e\sqrt{\frac{m_eg}{k )\

.c (\ r=g )\

.d (\ {{r=\sqrt{e\frac{m_eg}{k )\

.e (\ {{r=\frac{1}{2}e\sqrt{\frac{k}{m_eg )\

Tidy STACK question tool | Question tests & deployed variants

נתון מוט באורך \(L\) בעל מטען כולל חיובי \(Q\) המפולג באופן אחיד.

מהו גודל הכח הפועל על מטען נקודתי חיובי \(q\) הנמצא במרחק \(L\) מקצה המוט? (הכיוון החיובי הוא ימינה)

 ▶ שבוע 1 - מבוא מתמטי והתפלגויות מטען

מעבר ל...

שבוע 3 - שדה חשמלי   ◀
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