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 .כלי כתיבה בלבד : חומר עזר מותר בשימושדקות.   100: משך הבחינההוראות לנבחנים: 

 לכל שאלה  תשובה אחת נכונה ביותר.  ,שאלות 22לפניך 

 עליך לסמן תשובה זאת על ידי הקפתה  בעיגול בדף זה.

. השאלון נשאר (יש להמנע ככל האפשר ממחיקות )ניתן להשתמש בשאלון עצמו כבדף טיוטה
 ברשותך.

 הקפד/י לרשום במדויק ובאופן ברור את פרטיך האישיים.
              

 
 _______: _______________________נייד              ______________________טלפון: 

 
        _____כתובת פרטית: _____________________________________

 
.12 א ב ג ד .1 א ב ג ד    

.13 א ב ג ד .2 א ב ג ד    

.14 א ב ג ד .3 א ב ג ד    

.15 א ב ג ד .4 א ב ג ד    

.16 א ב ג ד .5 א ב ג ד    

.17 א ב ג ד .6 א ב ג ד    

.18 א ב ג ד .7 א ב ג ד    

.19 א ב ג ד .8 א ב ג ד    

.20 א ב ג ד .9 א ב ג ד    

.21 א ב ג ד .10 א ב ג ד    

.22 א ב ג ד .11 א ב ג ד    

 
מוסדות אקדמיים  ותוכניות מצוינות של צה"ל מעונינים בפרטים אישיים של משתתפי 

 מעונין/ת במסירת פרטיך האישיים נא לסמן ולחתום.האולימפיאדה. באם את/ה 
 

 אני ________________        ת.ז ______________________

 ין/ת  שפרטי האישיים יימסרו למוסדות אקדמיים.  חתימה ___________י] [  מעונ

 ן/ת  שפרטי האישיים יימסרו לתוכניות מצוינות של צה"ל. חתימה ___________י] [  מעוני

 כיתה: ______     משפחה: _____________________  שם פרטי: ________________ בן/ בתשם 

  
 ___________      עיר   ___________________________שם ביה"ס: ______________________

      

 __________דואר אלקטרוני _______________________________
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   1'  מס שאלה
 מכונית צעצוע נעה במהירות שגודלה קבוע, בחלק הפנימי של מסילה מעגלית אנכית.  

 מהירות המכונית מספיק גדולה כך שהמכונית לא מתנתקת מהמסילה במהלך תנועתה.  
  .B -ו Aבאיור נראית המכונית בשתי נקודות של מסלולה, 

 החצים הקטנים מתארים את מהירויות המכונית בנקודות הנ"ל. 

 
 :B -ו  Aכוחות החיכוך שמפעילה המסילה על המכונית בנקודות

 .Bובכוון המנוגד למהירות בנקודה  Aבכוון המהירות בנקודה  .א

 .Bובכוון המהירות בנקודה  Aבכוון המנוגד למהירות בנקודה  .ב

 .Bוגם בנקודה  Aבכוון המנוגד למהירות גם בנקודה  .ג
 .Bוגם בנקודה  Aשווים אפס גם בנקודה  .ד

א החל ופתרונות מנומקים ניתן למצ
באתר  22.2.2016מתאריך 

 האולימפיאדה לפיזיקה:
http://www.ipho.org.il 
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   2'  מס שאלה
 

 . m3 -ו m מערכת מורכבת משני כדורים קטנים שמסותיהם
   Aישני הכדורים מחוברים באמצעות חוט אידיאל

  R, שאורכו אף הוא Bשני אידאלי . חוט Rשאורכו 
 . Oולציר סיבוב אנכי  m3מחובר אל הכדור שמסתו 

 על(. -המערכת נמצאת על משטח אופקי חלק )האיור מתאר מבט
מעניקים לכדורים מהירויות וכתוצאה מכך הם נעים לאורך 

 . Oמסלולים מעגליים אופקיים סביב 
 בהתאמה. B -ו Aאת המתיחויות בחוטים  BT -ו  AT-נסמן ב

 מהו הקשר בין שתי המתיחויות?
 

AB .א 5.1 TT  

AB .ב 5.2 TT  

AB .ג
3

8
TT  

AB .ד 3TT  

 
 
 

   3'  מס שאלה
 . Vעל כביש ישר ואופקי במהירות קבועה  תמּוָנעו   C -ו A ,Bשלוש מגלשות 

והפרש הגבהים בין החלק העליון לתחתית המגלשות שווה בשלושתן.  ,משטחי ההחלקה חלקים
תיבה קטנה נמצאת בחלק העליון של כל אחד ממשטחי ההחלקה. ברגע מסוים בו נעות התיבות 

 , הן מתחילות להחליק במורד המגלשות ומגיעות לבסוף אלVיחד עם המגלשות במהירות 
 ית המגלשות.תחת

 

 
 

תנוע התיבה במהירות הגדולה ביותר )ביחס לכביש(  בהגיעה את עבור איזו מבין המגלשות 
 ?תחתית משטח ההחלקה

 .Aעבור מגלשה  .א

 .Bעבור מגלשה  .ב

 .Cעבור מגלשה  .ג

 התיבות בתחתית המגלשות שוות.מהירויות  .ד
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   4'  מס שאלה
 כידוע הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות הנמצאות על 

 המשווה. -המשווה מתקבלת כאשר נעים לאורך קו-קו
זילנד.  -בניו (Gisborne)אוניית פיקוד נצאת בעיר הנמל גיזברן 

דקות  39 -מעלות ו 38בקו הרוחב  Aהאוניה ממוקמת בנקודה 
דקות מזרחה  58 -מעלות ו 177המשווה ובקו אורך -דרומית לקו

 מעלות(.  0מגריניץ )כפר בלונדון שם הוגדר קו האורך 
  C-ו  Bעל אוניית הפיקוד להעביר קוד הצפנה לשתי ספינות

 הנמצאות באוקיינוס השקט. 
ות ובקו האורך דק 39 -מעלות ו 38ממוקמת בקו הרוחב   Bספינה

דקות  58 -מעלות ו 202מעלות ושתי דקות מערבה לגריניץ ) 157
 מזרחה מגריניץ(.

דקות מזרחה  58 -מעלות ו 177נמצאת בקו האורך  Cספינה 
 המשווה.-דקות דרומית לקו 39 -מעלות ו 13מגריניץ ובקו הרוחב 

 .אותו קו אורךעל  נמצאות  C-ו Aואילו  ,אותו קו רוחבנמצאות על   A-ו B כי שימו לב
 שני מטוסי הבוכנה שנשלחו מגיזברן התבקשו לעבור בנתיב הקצר ביותר.

 מהם הנתיבים בהם טסו המטוסים?
 טס לאורך קו האורך.  C-טס לאורך קו הרוחב והמטוס ל  Bהמטוס לספינה .א

 טס מערבית לקו האורך.  C-טס צפונית לקו הרוחב והמטוס ל  Bהמטוס לספינה .ב

 טס לאורך קו האורך. C -טס דרומית לקו הרוחב והמטוס ל  Bהמטוס לספינה .ג

 טס מערבית לקו האורך. C -טס לאורך קו הרוחב והמטוס ל  Bהמטוס לספינה .ד

 
   5'  מס שאלה

במערכת מסוימת מורכבים שני גלגלי שיניים 
 הקבועים במקומם.  B -ו A גדולים 

 ממוקמות בצידו החיצוני.   Aשיני גלגל
 ממוקמות בצידו הפנימי.  Bשיני גלגל 

שווה לקוטר הפנימי  Aהקוטר החיצוני של גלגל 
 . R2, וששניהם שווים Bשל גלגל 

 מבחוץ.  Aמקיף את גלגל  rגלגל שיניים קטן שרדיוסו 
 מבפנים.  Bגלגל קטן זהה מקיף את גלגל 

 נים מופיעות בתרשים.מגמות הסיבוב של גלגלי השיניים הקט
 

ההפרש בין מספר הסיבובים שביצעו שני הגלגלים 
הקטנים ביחס לכוון קבוע במרחב, כאשר מרכזיהם 

 הוא: ,הישלימו סיבוב אחד
 

 0 .א

 1 .ב

 2 .ג

שלם ההפרש במספר הסיבובים אינו בהכרח מספר  .ד
 . R -ל rתלוי ביחס בין הוא ו
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   6'  מס שאלה
  :יוסי צילם שלושה סרטונים קצרים של תהליכים פיזיקליים

 בסרטון הראשון צולם כדור פלדה במהלך נפילתו.  
 בסרטון השני צולמה התנגשות אלסטית בין שתי עגלות הנעות על מסילה אופקית חסרת חיכוך.

מצחית בין כדור פלדה נח לכדור פלדה נע, -בסרטון השלישי צולמה התנגשות אלסטית לא
 המתרחשת על שולחן אופקי חלק.  

 בכל התהליכים ניתן להתעלם מהשפעתו הזניחה של האוויר.
יוסי השתמש בתוכנה שבעזרתה ניתן ליצור קובץ בו נראה הסרטון בסדר זמנים הפוך )"מהסוף 

 את סדר הזמנים בשלושת הסרטונים, ושלח אותם לחברו דני. להתחלה"(. יוסי הפך
 כי סדר הזמנים בסרטון הוא  בסבירות גבוהההסרטונים יכל דני להבחין בין באיזה מ

 "מהסוף להתחלה"?
 בסרטון הנפילה של כדור הפלדה. .א

 בסרטון ההתנגשות האלסטית בין שתי העגלות על המסילה. .ב

 דורי הפלדה.בסרטון ההתנגשות האלסטית בין שני כ .ג

  ,לכן לא ניתן כלל להבחין האם הסרטונים מקוריים הפיכים,שלושת התהליכים הנ"ל  .ד
 או שעברו היפוך זמנים.

 
   7'  מס שאלה

 . מונחת על שולחן אופקי חלק. על תיבה זו מונחת תיבה קטנה שמסתה m3תיבה שמסה 
כמתואר בתרשים.  ,שתי התיבותלחוט אידאלי הכרוך על שלוש גלגלות אידאליות מחובר בקצותיו 

 התלויה על אחת הגלגלות, גורמת לתנועה של שתי התיבות.  Mמשקולת שמסתה
 אין כל חיכוך במערכת.  

 .gתאוצת הכובד היא 
ניתן לשנות את מסת אם 

 , Mהמשקולת 
מה התאוצה המרבית של 

 ?התיבה שמסתה 

g .א
4

3
 

g .ב
3

4
 

 g5.1 .ג

 g2 .ד

 
   8'  מס שאלה

 . Vמכונית מאיצה ממנוחה למהירת 
 המכונית אינם מחליקים.במהלך ההאצה גלגלי 

 מהטענות הבאות נכונה? ואיז
והאנרגיה הקינטית נרכשה  ,את המכונית הם כוחות החיכוך הסטטיים צוהכוחות שהאי .א

 העבודה של הכוחות הפנימיים.כתוצאה מ

כתוצאה והאנרגיה הקינטית נרכשה  ,הכוחות שהאיצו את המכונית הם כוחות פנימיים .ב
 של כוחות החיכוך הסטטיים. העבודה מ

והאנרגיה הקינטית נרכשה  ,את המכונית הם כוחות החיכוך הסטטיים צוהכוחות שהאי .ג
 של כוחות החיכוך הסטטיים. העבודה כתוצאה מ

כתוצאה והאנרגיה הקינטית נרכשה  ,הכוחות שהאיצו את המכונית הם כוחות פנימיים .ד
 .של הכוחות הפנימייםהעבודה מ
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   9'  מס שאלה

Vונע במהירות קבועה yבנקודה על ציר  0tנמצא ברגע  Aצב 


 שכוונה מתואר בתרשים.  

 . Aומחליט לנוע במהירות קבועה כדי להתנגש בצב  xבנקודה על ציר  Bבאותו רגע נמצא צב 
 האפשרית.  המינימליתכך שהוא נע במהירות  Aהזמן לא דוחק, הוא מעוניין להתנגש בצב  Bלצב 

 
 מבין הכוונים המתוארים בתרשים, 

 ?לנוע להשגת מטרתו Bבאיזה כוון על צב 
aבכוון הווקטור  .א


. 

bבכוון הווקטור  .ב


. 

cבכוון הווקטור  .ג


. 

dבכוון הווקטור  .ד


. 

 
 

   10'  מס שאלה

( framesסרט קולנוע הוא אוסף של תמונות בודדות ) 
 המוקרנות על מסך בקצב מהיר. 
 תמונות בשניה,  16כאשר הסרט מוקרן בקצב של 

 ולא מבחינה בתמונות הבודדות.  רצףהעין האנושית רואה 
מאוורר תקרה מורכב מבסיס עגול שאליו מחוברות חמש 

 כנפיים זהות. 
 קצות הכנפיים מהווים קודקודי מחומש משוכלל.

 סיבובים בשניה.  4המאוורר מסתובב בקצב של 
ית )תאורה השולחת הבזקי אור קצרים ְסְטרֹוּבֹוְסקֹופ  בלילה חשוך מאירים את המאוורר בתאורה 

הבזקים בשניה, צופה  40כאשר הסטרובוסקופ שולח הבזקים בקצב של במרווחי זמן קבועים(. 
 המביט במאוורר המסתובב רואה תמונה סטטית.

 הבזקים בשנייה.  41 -מגדילים את קצב ההבזקים ל
 

 איזה מבין המשפטים הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את שרואה הצופה במקרה זה?
 מסתובב המאוורר.חמש כנפיים המסתובבות באיטיות במגמה בה  .א

 חמש כנפיים המסתובבות באיטיות במגמה הפוכה למגמת סיבוב המאוורר. .ב

 עשר כנפיים המסתובבות באיטיות במגמה בה מסתובב המאוורר. .ג

 עשר כנפיים המסתובבות באיטיות במגמה הפוכה למגמת סיבוב המאוורר. .ד

 
   11'  מס שאלה

 .  הירח המוסתר ע"י כדוה"א נראה מעט אדמדם ֵחֶלקבזמן ליקוי לבנה, 
 איזה מבין ההסברים הבאים הוא הנכון?

אור השמש מלהגיע לירח. כאשר אור נתקל מ חלק חוסםבעת ליקוי לבנה כדור הארץ  .א
 במחסום הוא מבצע עקיפה מסוימת של המחסום. 

 מידת העקיפה של אורכי גל ארוכים )אדום(  גדולה יותר ולכן אור אדום מגיע לירח.

 ור הליקוי בירח. בזמן ליקוי לא מגיע אור שמש לאז .ב
 הגוון האדמדם נובע מתאורת נאון של הערים על כדוה"א. 

 אור השמש נשבר דרך האטמוספרה הדקה של כדוה"א וחלקו ממשיך לכוון הירח.  .ג
 ם נובע ממעבר אור השמש באטמוספירה.מדהגוון האד

 הגוון האדמדם הוא אשליה אופטית.  .ד
 אין עדיפות לגוון האדמדם. ,ליקויבניתוח מדעי של הרכב האור המוחזר מהירח בזמן 



   12'  מס שאלה
 . m600בטור עורפי שאורכו  m/s4קבוצת ספורטאים רצה במהירות קבועה שגודלה 

 המאמן של הקבוצה הבחין כי הם רצים בכוון ההפוך להוראות. הוא רץ לקראתם במהירות  
רץ הראשון הוא מסמן לו להפוך כוון וממשיך אל ה חולף ליד. כשהמאמן m/s6קבועה שגודלה 

 רץ האחרון. ה לאוכך הלאה עד הגיעו  ,הוא מסמן גם לו להפוך כוון .הרץ הבא
 במסלול מקביל למסלול המקורי.חזרה ופונה לרוץ  ,כל רץ הופך כוון בזמן קצר ואחיד

 

 מה אורך טור הספורטאים לאחר שכולם הפכו כוון?

 m120 .א

 m240 .ב

 m360 .ג

 m400 .ד

 
   13'  מס שאלה

מורכב ממוט )שמסתו זניחה( שעליו מסומנות דינמומטר ( מיוחד. המד כוח)דינמומטר יצרן בנה 
 . mשנתות ושני קפיצים זהים וביניהם משקולת שמסתה 

 . mמעטפת הדינמומטר היא תיבה שמסתה אף היא 
 נמומטר מוחזקת במקום. הדינמומטר מכויל במצב אופקי כאשר מעטפת הדי

 גודל הכוח המושך את המוט.  אתבמצב זה )כשהמעטפת מוחזקת אופקית( הדינמומטר מציג 
. Fהדינמומטר נמצא על משטח אופקי חלק. מושכים את מוט אופקית בכוח  בניסוי מסוים

 מתברר כי לאחר זמן מה הדינמומטר על כל חלקיו נע כגוף אחד בתאוצה קבועה. 

 

 ?בניסוי המסויםמהו הכוח אותו יציג מוט השנתות 

F .א
2

1
 

F .ב
4

3
 

 F  .ג

F .ד
2

3
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   14'  מס שאלה
סגור שצורת החתך שלו היא מקבילית )גג המכל בולט מעט מעבר לדפנות(.  ֵמָכלמשאית מובילה 
 גשם. במהירות קבועה בזמן שיורד המשאית נוסעת 

 . במהירות קבועה ואחידה )אותה מהירות לכל הטיפות(טיפות הגשם נופלות אנכית 
ן האחורית של טיפות הגשם בדופן הקדמית )זו הקרובה יותר לנהג( וכן בדופ בפגיעה ישירהנדון 

 של המכל. 

 
 

 תתכן? לאמהטענות הבאות  ואיז

 טיפות גשם פוגעות בדופן הקדמית ולא פוגעות בדופן האחורית. .א

 טיפות גשם פוגעות בדופן האחורית ולא פוגעות בדופן הקדמית. .ב

 טיפות הגשם לא פוגעות כלל: לא בדופן הקדמית ואף לא בדופן האחורית. .ג

 הקדמית וגם בדופן האחורית.טיפות הגשם פוגעות גם בדופן  .ד

 
   15'  מס שאלה

 לאופק. במעלה מדרון הנטוי בזווית  Mאדם נדרש להעלות חבית גלילית שמסתה 
האדם כורך שני חבלים דקים סביב החבית 

בשני קצותיה ומחברם אל מוט אופקי 
 שמסתו זניחה. האדם מושך את המוט 

 במקביל למדרון. Fבכוח 
החבית מתגלגלת על שלוש טבעות חיזוק 

 .שרדיוסן גדול במעט מרדיוס החבית
הנח שניתן למשוך את המוט כך שהחבית 

 המדרון מבלי להחליק.תתגלגל במעלה 
 

כך  Fמה גודלו המינימלי של הכוח 
להעלות את שהפעלת כוח גדול ממנו תאפשר 

 החבית במעלה המדרון?
 

 sinMg .א

sin .ב
2

1
Mg 

fMg .ג sin כאשר ,f .הוא גודלו של כוח החיכוך 

fMg .ד sin
2

1
 הוא גודלו של כוח החיכוך. f, כאשר 
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   16'  מס שאלה
מודבק כדור של הקפיץ וקרוב לחלקו התחתון  Aבחלקו העליון של קפיץ אנכי מודבק כדור קטן 

 מושחל על לולאות הקפיץ.  C.  חרוז Bקטן 
מחליק  , והואA כשהוא צמוד לכדורמשחררים את החרוז ממנוחה ( הימני)התרשים  1בניסוי 

  .B הגיעו לכדורעד  ,1tבמשך פרק זמן ללא חיכוך לאורך לולאות הקפיץ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מותחים את הקפיץ כלפי מטה כך שהמרווחים  2בניסוי 
 בין לולאות הקפיץ מוכפלים. 

מאחר וכדורי הזכוכית מודבקים לקפיץ, פעולת 
. B -ל Aהמתיחה לא משנה את מספר הלולאות בין 

כשהוא צמוד  כאשר משוחררים את החרוז ממנוחה
, הוא מחליק ללא חיכוך לאורך הלולאות A  לכדור

  .B כדורעד ל 2tבמשך פרק זמן 
 

 ?2t-ו 1tמה הקשר בין שני הזמנים 

12 .א
2

1
tt  

12 .ב tt  

12 .ג 2 tt  

12 .ד 2 tt  
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   17'  מס שאלה
מחוברות ביניהן באמצעות קפיץ. שתי התיבות נעות על משטח אופקי  B -ו Aשתי תיבות זהות 

 חסר חיכוך לעבר קיר אנכי. במהלך תנועתן לעבר הקיר שתי התיבות נעות באותה מהירות.
 עם הקיר היא רגעית ואלסטית לחלוטין.  Aהתנגשות תיבה

 
 איזה מבין התרחישים הבאים הוא הנכון?

 לאחריה שתי התיבות תחזורנה תוך ביצוע תנודות.תבצע התנגשות אחת בקיר, ו  Aתיבה .א

 תבצע שתי התנגשויות בקיר, ולאחריהן התיבות תחזורנה תוך ביצוע תנודות.  Aתיבה .ב

 תבצע התנגשות אחת בקיר ואחריה התיבות תחזורנה באותה המהירות.  Aתיבה .ג

 תבצע שתי התנגשויות בקיר, ולאחריהן התיבות תחזורנה באותה המהירות.  Aתיבה .ד

 
 

   18'  מס שאלה
 d יש להעלות שקי מלט הנמצאים על הרצפה במרחק

מעל  Hמקיר אנכי, אל מפלס אופקי הנמצא בגובה 
 רצפה. ה

כדי לגרור את שקי המלט, בונים שלושה משטחי גרירה 
 המחברים בין שני המפלסים. 

 .  מקדם החיכוך בין שק מלט למשטחי הגרירה  הוא 

 עבור איזה מבין המשטחים המתוארים בתרשים, 
 להעלות את הקטנה ביותר כדי העבודה תדרש 

 ?באיטיות רבהשקי המלט 
 .Aמשטח  .א

 .Bמשטח  .ב

 .Cמשטח  .ג

 .העבודהנדרשת אותה שלושת המשטחים עבור  .ד

 
 
 

   19'  מס שאלה
חיים התעניין ברכישת ציור אומנות מסויים ורצה לדעת אם הוא מזויף.  לשם כך החליט חיים 

לבדוק פרטים מאוד עדינים בציור בהגדלה מירבית. ברשותו של חיים עדשה מרכזת בעלת מרחק 
גדלת  ובאיכות טובה. חיים למד אופטיקה בצעירותו וזכר כי דמות מדומה ומו cm10מוקד של 

 מתקבלת בעדשה מרכזת, כאשר מרחק העצם מהעדשה קטן ממרחק המוקד.
באיזה מבין המצבים הבאים יוכל חיים לצפות בדמות חדה של הפרטים אותם הוא מעוניין 

 לבדוק, ובהגדלה מירבית?
 העצם נמצא קרוב ככל האפשר למוקד, והעין צמודה לעדשה. .א

 והעין צמודה לעדשה.העצם נמצא במרחק מסוים הקטן ממרחק המוקד,  .ב

 העצם נמצא קרוב ככל האפשר למוקד, והעין נמצאת במרחק מסוים מהעדשה. .ג

 העצם נמצא במרחק מסוים הקטן ממרחק המוקד, והעין נמצאת במרחק מסוים מהעדשה. .ד

  

 
                            

  A B 



   20'  מס שאלה
 העשוי זכוכית דקה, בצורת גליל, מולא במים עד שפתו העליונה. ֵמָכל

ן, הנשען על דופן המכל ונתמך במשקולת שהונחה אל תוך המכל המלא הוכנס סרגל פלסטיק לב
 על התחתית. על הסרגל מודפסות שתי סקלות:

 ( 15עד  0 -משמאל סקלה המיועדת למדידות בסנטימטרים )מ
'ים )מ יְנצ   (.6עד  0 -ומימין סקלה למדידות בא 

המערכת הנ"ל צולמה בעזרת טלפון חכם 
דה הנמצאת ( שעדשתו מוקמה בנקוְסַמְרְטפֹון)

 מעט מעל פני המים שבמכל, כמתואר בתרשים.
 .Iהתמונה שהתקבלה היא תמונה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תרשים המתאר את מערכת הניסוי.   
 
 

היא הגדלה של מרכז  IIתמונה 
של  התמונה, וסומנו בה שלוש דמויות

 .( C -ו A ,Bקטעי הסרגל ) 
 

 איזו מבין הטענות הבאות נכונה?
 
בסקלת הסנטימטרים  9הספרה  א.

 על הסרגל נמצאת מחוץ למים.
 

 התקבלה כתוצאה Cהדמות  ב. 
 משתי החזרות.  
 
 נוצרת ע"י קרניים Aהדמות  ג. 
 הנשברות דרך פני המים   
 )האופקיים(, ולכן היא מוגדלת   
 ביחס לסרגל.  
 

 תוצאה נוצרת כ Bהדמות  ד. 
 משבירת קרניים דרך פני המים 

 )האופקיים(.
 
 
 
 

 I מונהת

 II מונהת
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B C 

 

 

 

 

 

 

 עדשה
 סרגל
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   21'  מס שאלה
 עדשה מפזרת דקה.   בתרשים שלפניך מופיעה

 אלומת לייזר צרה מכוונת אל המוקד הנמצא לפני העדשה. 
 עדשה וממשיכה בצידה השני של העדשה. ההאלומה נשברת במשטחי 

 מבין הנקודות המתוארות בתרשים  ואיזב
 האלומה הנשברת? תעבור
 .Aנקודה ב .א

 .Bנקודה ב .ב

 .Cנקודה ב .ג

 .Dנקודה ב .ד

 
 
 
 
 
 
 
 

   22'  מס שאלה
 

המוצב Rחרוז קטן מושחל על חישוק חלק שרדיוסו 
  במישור אנכי, כמתואר בתרשים.

 היא הנקודה הנמוכה ביותר של החישוק. Aהנקודה 
היא הנקודה בה הרדיוס המכוון אל  Bהנקודה 

 החרוז אופקי. 
היא הנקודה הגבוהה ביותר של  Cהנקודה 
 החישוק.

מעניקים לו מהירות  Aכשהחרוז נמצא בנקודה 

gRV התחלתית 40  . 

 
CBAהיכן, אם בכלל, קיימת לאורך הקשת   

 נקודה בה מתאפס הכוח שמפעיל החרוז על החישוק?
 

CBAלאורך הקשת  ולא קיימת נקודה כז .א . 

 .Cוהיא הנקודה  וקיימת נקודה כז .ב

 .C -לB והיא נמצאת בין  וקיימת נקודה כז .ג

 .B -ל Aוהיא נמצאת בין  וקיימת נקודה כז .ד
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