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   שאלות סגורות15' חלק א
  י הקפתה בעיגול בדף זה "עליך לסמן את תשובתך ע. לכל  שאלה סגורה תשובה אחת נכונה ביותר

י בו כטיוטה /השתמש, שאלון המבחן נשאר ברשותך. י להימנע ממחיקות בדף התשובות/השתדל(
' בתום חלק א.  באותיות דפוסי לרשום את פרטיך האישיים באופן ברור/הקפד  .)לצורכי חישוביך

  . למשגיח הבחינהבלבדיש למסור  דף זה 
  

  טלפון בבית  כתובת פרטית  ס"ביה כיתה בת/בן  שם משפחה  שם פרטי
  
  
  

  

    
  

        
  
  

  
  

  _____________________________________)  נא לרשום ברור(כתובת דואר אלקטרוני 
  

מוסדות אקדמיים  ותוכניות מצוינות של צהל מעונינים בפרטים אישיים של משתתפי 
  .נא לסמן ולחתום? ת במסירת פרטיך האישיים/ה מעונין/האם את. האולימפיאדה

  

  ___________________ז .ת________________   שם
  ___________חתימה .  ת  שפרטי האישיים יימסרו למוסדות אקדמיים/מעונין[ ]  
  ___________חתימה . ל"ת  שפרטי האישיים יימסרו לתוכניות מצוינות של צה/מעונין[ ]  

  
  טבלת רכוז תשובות חלק א

  
.9 א ב ג ד .1 א ב ג ד    

.10 א ב ג ד .2 א ב ג ד    

.11 א ב ג ד .3 א ב ג ד    

.12 א ב ג ד .4 א ב ג ד    

.13 א ב ג ד .5 א ב ג ד    

.14 א ב ג ד .6 א ב ג ד    

.15 א ב ג ד .7 א ב ג ד    

.8 א ב ג ד        
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  :'צוות מחברי השאלות בשלב ב
  

ר צוות המחברים וראש "יו   -  אלי רז' דר
המכללה האקדמית  להנדס    
המחלקה להוראת , הטכניון   
לתרבות שבח ס למדע ו"ביה    -  מר איגור ליסנקר
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 שאלות סגור15' חלק א
  
  

   
גוף קטן נע לאורך  המסלול המתואר 

.  B אל נקודה Aמנקודה , בתרשים
לו צוין בנקודות שונות הגרף לאורך מסלו

3F  . של הכוח השקול  הפועל על הגוף
איזה מבין הכוחות המתוארים בתרשים 

  ?הוא שגוי
1F   .א
2F   .ב
3F   .ג
4F    .ד

  
  
  
  
  
  



 2'  מס שאלה   

 3'  מס שאלה

 4'  מס שאלה

  ).Aתרשים (וי מחבר בין הכדורים קפיץ רפ.  על חוטים ארוכיםיםנתונים שני כדורים התלוי
ומשחררים את )  אותה זוית לשני הכדורים(מסיטים יחדיו את שני הכדורים בזוית קטנה ימינה 

  . הכדורים במקרה זה מבצעים תנודות ) . Bתרשים (המערכת 
גם .  מכווצים את הקפיץ כך ששני הכדורים מוסטים זה אל זה באותה זוית קטנהCבתרשים 

  .ערכת מבצעת תנודותבמקרה זה המ
  ?מהי הטענה הנכונה

 Aתרשים  Bתרשים   Cתרשים  
 .C קטנה מהתדירות במקרה Bהתדירות במקרה , בשני המקרים התנודות הן הרמוניות  .א
  .C שווה לתדירות במקרה Bהתדירות במקרה , בשני המקרים התנודות הן הרמוניות  .ב
 התנודה הרמונית רק עבור קשר מסוים בין C התנודות הרמוניות ואילו במקרה Bבמקרה   .ג

 .  התדירויות שוותC - וB -אורך החוט לקבוע הקפיץ ואז ב
  .  התנודות הרמוניותBרק במקרה   .ד

  
  

   
מתחילים ברגע מסוים . גלגל מתגלגל ללא החלקה על שטיח ומרכזו נע ימינה במהירות קבועה

  .  את השטיח ימינה בתאוצה קבועהלהאיץ
  :ת השטיחאצכתוצאה מה

  .תית מהירות מרכזו תגדל וגם מהירותו הזוי  .א
 .מהירות מרכזו תקטן אולם מהירותו הזויתית תגדל  .ב
 .מהירות מרכזו תגדל אולם מהירותו הזויתית תקטן  .ג
 .מהירות מרכזו תקטן וגם מהירותו הזויתית  .ד

  
   

  על התיבה  . ידי חוט חסר מסה-  קשורות זו לזו על  -  ושתי תיבות בעלות מסות  

בין המשטח ובין כל אחת הקינטי מקדם החיכוך .   והתיבות נעות בתאוצהלים כוח אופקי  מפעי
  . µמהתיבות הוא 

בצע חישוב וקבע איזה מבין הפעולות הבאות לא תשפיע על המתיחות בחוט המחבר את שתי 
  ? התיבות
  .mשינוי המסה   .א
 .Mוי המסה שינ  .ב
 .µשינוי מקדם החיכוך   .ג
  .ל ישפיע על המתיחות בחוט"כל שינוי מהשינויים הנ  .ד

m M F

  
  



 5'  מס שאלה   

 )  Oהנקודה (במרכז המעגל .  שגודלה קבועV נעה על היקפו של מעגל במהירות Aמכונית צעצוע 
  : בהתאם לכללי המשחק הבאיםA צריכה לפגוש את מכונית Bמכונית .  Bנמצאת מכונית 

• . חייבת לנוע במהירות שגודלה קבועBמכונית  

 .חייבים להיות בכל רגע על ישר אחד, O ומרכז המעגל B- וAמכוניות  •
  

  ? לפי תנאי המשחק A צריכה לנוע כדי לפגוש את מכונית B שמכונית המינימליתמהי המהירות 
  . תספיק לביצוע המשימה0 -כל מהירות גדולה מ  .א
 .Vבמהירות   .ב
 V2  .ג
 .המהירות המינימלית תלויה ברדיוס המעגל  .ד

  
  

 6'  מס שאלה   
הן נעות מטה במהירות קבועה . טיפות הגשם הן בקירוב כדוריות. בין שני בנינים יורד גשם אחיד

V ,ב הוא מספר הטיפות בכל מטר מעוקn ורדיוס כל טיפה הוא r  . יורים פולס לייזר קצר
המרחק שטיפה מספיקה לנוע בזמן תנועת , בשל מהירות האור.  מבניין אחד אל הבניין השני

  . הפולס בין הבניינים קצר מאוד ביחס לרדיוס הטיפה
  ).שני אחוז (0.02 גשם במהלך תנועתו הוא נתון כי הסיכוי שהפולס יפגע בטיפת

רדיוסן גדול פי , מה הסיכוי שפולס הלייזר יפגע בטיפת גשם אם צפיפות הטיפות קטנה פי שתיים
  ?4 ומהירותן גדולה פי 2

  0.02  .א
 0.04  .ב
 0.08  .ג
 0.16  .ד

  
 7'  מס שאלה

1a

2a1a

   
  . דרון קיים חיכוך והמAבין התיבה , א מחליקה בתאוצה י הAכאשר מניחים על מדרון תיבה  

 היא Aתאוצתה של התיבה ,  ומשחררים את המערכת ממנוחהB גוף Aכאשר מניחים על תיבה  
2a  ). קיים ביניהם כוח חיכוךלא( הוא חלק B והגוף Aהמשטח בין התיבה . 

  

α

B

A

   
  
  

  :  הואלבין הקשר בין 

12     .א aa =
12   .ב aa <
12   .ג aa >
 וביחס המסות αהאפשרות הנכונה תלויה בגודלה של הזוית , תתכנה' ג', ב', אפשרויות א  .ד

 .בין התיבות
  
 
  



 8'  מס שאלה   

 ומיד  לאחר מכן פועל על החלקיק קול   כוח שעל חלקיק הנמצא במנוחה פועל במשך זמן 

כוח 

F
r

F
r

  .  במשך זמן −

t∆
t∆

t∆2   ?כעבור הזמן  

 9'  מס שאלה

'  מס שאלה

1

  .החלקיק יחזור למקומו ומהירותו תהיה אפס  .א
 .החלקיק יחזור למקומו ומהירותו שונה מאפס  .ב
 .קומו אולם מהירותו תהיה אפסהחלקיק לא יחזור למ  .ג
 .החלקיק לא יחזור למקומו ומהירותו שונה מאפס  .ד

  
  

   
שני כדורים נעים על השולחן במאונך למוט .  נתון מוט חסר מסה המונח על שולחן אופקי חלק

 הכדורים מתנגשים בו זמנית בקצות המוט בהתנגשות פלסטית). ראה תרשים(ובכוונים מנוגדים 
  . )שותנדבקים למוט בהתנג(

  
 לקיום נקודה על המוט שנותרת במנוחה לאחר תנאי מספיקמהווה , איזה מהתנאים הבאים

  ?ההתנגשות
 . בגודלןאם מהירויות הכדורים שוות  .א
  .ת של הכדורים שווותאם המס  .ב
 . בגודלו לתנע של הכדור השנישווה אחד אם התנע של כדור  .ג
 .תת של הכדורים שווו הקינטיותאם האנרגי  .ד

  
  

   10 
 המתאר  את מהירותו של גוף נתון גרף

במשך . כפונקציה של הזמן בתנועתו בקו ישר
  W  העבודה t התנועה מרגע אפס עד הרגע 

  של הכוח  השקול שפעל על הגוף 

1t
<W  0  .א
 W>0  .ב
 W=0  .ג
לא ניתן לקבוע מהגרף הנתון איזה מבין   .ד

  .נכונה' או ג' ב', האפשרויות א
  
  
  



  11'  מס שאלה 

{h

R

hRh <<

הגיעה 

את המגדל מקיפה . נתון מגדל גבוה מאוד שצורתו גליל בעל רדיוסו 
שניתן להחליק לאורכה מקצה המגדל העליון ועד בסיס ) מגלשה(תעלה 
) האנכיים(קרקעית התעלה חלקה לחלוטין אולם דפנותיה . המגדל

התעלה מקיפה את המגדל מספר רב של פעמים כאשר . אינם חלקים
מראש המגדל . נתון כי . בכל הקפה התעלה יורדת גובה 

מקדם החיכוך הקינטי בין התיבה לדפנות . משחררים תיבה קטנה
   .0.25התעלה הוא 

אם ידוע כי התיבה  ( באיזה מהירות  התיבה תגיע לבסיס המגדל
  ?)למהירותה המכסימלית בטרם היגיעה לבסיס המגדל

   gR2  .א
חתך ששל התעלה 

 gh2  .ב  .תוכהוהתיבה ב

  .ג
π
gR2 

דופן עם 
חיכוך

  .ד בסיס חלק
π
gh2

   

תיבה קטנה  
  
  
 12'  מס שאלה

1

21l
2l1

   
במהלך תנועתה היא מחליקה לאורך מדרון , Vתיבה קטנה נעה על משטח אופקי חלק במהירות  

 שלושת הקטעים של הקו .  אל משטח אופקי חלקVחלק  ועוזבת את המדרון במהירות  

  .l - נמצאים במישור אופקי ומאונכים לנמצאים במישור אנכי ואילו הקווים 

α
β1V

2V
1l

1l

1l

2l

2l

  
  

  :הקשר בין הגדלים המופיעים בתרשים
βα  .א sinsin 21 V=V.  

βα  .ב coscos 21 V=V. 
αβ  .ג sinsin 21 V=V. 
αβ  .ד coscos 21 VV = 

  



 13'  מס שאלה   
 יורים על כל כדור מלמטה בכיוון .שני כדורים זהים בגודל ובמסה מונחים על שתי טבעות זהות

. אנכי באותה מהירות קליעים קטנים שמסתם זהה וקטנה מאוד בהשוואה למסת הכדור
  לכדור הראשון . משך ההתנגשות ניתן להזנחה. הקליעים חודרים לכדורים ונותרים בתוכם

הקליע נכנס ) 2כדור (יע נכנס לאורך הקו העובר דרך מרכז הכדור ואילו לכדור השני הקל) 1כדור (
  מכוון   x - נגדיר לכל כדור את מערכת הצירים כך שציר ה. משמאל לקו העובר דרך מרכז הכדור

לפני פגיעת ( במרכז כל כדור –ראשית הצירים . לה  מכוון אנכית למע - אופקית ימינה וציר ה
  ). הקליעים

y

)הכדורים עולים ונסמ, כתוצאה מפגיעת הקליעים קואורדינטות  של מרכז  את ה(

 -וב, הכדור הראשון בשיא מסלולו

, yx
בשיא י  את מיקום שיא המסלול של מרכז הכדור השנ)

 בשל מסתם הקטנה מאוד של הקליעים ביחס לכדור ניתן להניח כי מרכז המסה של .מסלולו
  .כדור הוא בקירוב במרכז הכדור+קליע

12

11  -ן ב

)22 , yx

0, 212 >< xyy
0, 212 >= xyy
0, 212 == xyy
0, 212 =< xyy

 14'  מס 

a

a

  .התנגדות האוויר זניחה
  ?   איזה מבין הטענות הבאות נכונה

     .א

    .ב

    .ג

    .ד
  

שאלה   
  . כל ובו מיםיצף בתוך מ, אליו מחוברת משקולת באמצעות חוטשכדור 

  .  בכוון מעלהמאיצים את המיכל בתאוצה 
  :ההאצהכתוצאה מ

  .המתיחות בחוט תגדל והמשקולת תתקרב לקרקעית המיכל  .א
 . מפני המיםהמתיחות בחוט תגדל והמשקולת  תשאר באותו עומק  .ב
המתיחות בחוט לא תשתנה והמשקולת  תשאר באותו עומק מפני   .ג

 .המים
  .המתיחות בחוט תקטן והמשקולת תתקרב לפני המים  .ד

  



 15'  מס שאלה   
. אחד הגלגלים נמצאת נקודה אדומהעל היקף . משאית  נוסעת במהירות קבועה על כביש אופקי

  . משמאל לימיןהתנועה היא , התרשים מתאר את מסלול תנועתה של הנקודה האדומה
קנה המידה של הציר האופקי והציר האנכי שונה כדי להראות מספר סיבובים של הנקודה 

  . האדומה

  
  . המשאית החלה לבלום והיא האטה את מהירותה מבלי להחליק

איזה מבין התרשימים הבאים מתאר את מסלול תנועתה של  הנקודה האדומה בזמן האטת 
  ?המשאית

ד

בא

ג

  
  

  
   !ב ה צ ל ח ה

  



  שתי שאלות פתוחות'  חלק ב
  

  . מותר להשתמש במחשבון. 19.15 ועד לשעה 17.45משעה  : זמן המבחן: הוראות לנבחנים
הנכם מתבקשים לענות על שתי השאלות , י בודקים שונים"מאחר ושתי השאלות נבדקות ע

י  היטב את /הבהר. ת לרשום את תשובותיך בכתב ברור וקריא/הנך מתבקש. בדפים נפרדים
  .50%הוא ' משקלו של חלק ב. יקוליךש
  

  1' שאלה מס
  1' יש  לצרף ספח זה לתשובתך לשאלה מס

  
  . באופן ברור  בתשובתך לכל אחת מהשאלות)באותיות דפוס (י לרשום את פרטיך האישיים/הקפד

   
  טלפון בבית  כתובת פרטית  ס"ביה כיתה בת/בן  שם משפחה  שם פרטי

  
  

    
  

      
  
  
  

  

  
  
  

  

  
  _____________________________________)  נא לרשום ברור(טרוני כתובת דואר אלק

  
  י כאן/גזור
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  
  שתי שאלות פתוחות'  חלק ב

  
   .מותר להשתמש במחשבון. 19.15 ועד לשעה 17.45משעה  : זמן המבחן: הוראות לנבחנים

הנכם מתבקשים לענות על שתי השאלות , י בודקים שונים"מאחר ושתי השאלות נבדקות ע
י  היטב את /הבהר. ת לרשום את תשובותיך בכתב ברור וקריא/הנך מתבקש. בדפים נפרדים

  .50%הוא ' משקלו של חלק ב. שיקוליך
  

  2' שאלה מס
  2' יש  לצרף ספח זה לתשובתך לשאלה מס

  
  . באופן ברור  בתשובתך לכל אחת מהשאלות)באותיות דפוס (יך האישייםי לרשום את פרט/הקפד

   
  טלפון בבית  כתובת פרטית  ס"ביה כיתה בת/בן  שם משפחה  שם פרטי

  
  

  
  
  
  

  

  
  

        
  
  

  

  
  _____________________________________)  נא לרשום ברור(כתובת דואר אלקטרוני 



  )' נק15  (.1' שאלה מס
  

M .  6.0=α בעלת  מסה A מונחת משקולת sin המקיימת αעל זוית שיפוע על מדרון משופע ב
 למדרון כדי Aמה צריך להיות ערכו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי בין המשקולת   .א

  )' נק2( ? שהמשקולת תשאר במנוחה על המדרון
מקדם החיכוך .  בעלת מסה Bמניחים משקולת )  Mסה בעלת מ (Aעל המשקולת   .ב

מה צריך להיות הערך המינימלי של , 0.3בין שתי המשקולות הוא ) הסטטי והקינטי(
 לא תחליק על המדרון A למדרון כדי שהמשקולת Aמקדם החיכוך הסטטי בין המשקולת 

 )' נק3. (במקרה זה

M2

 למדרון כדי ששתי Aאיזה תחום צריך להיות מקדם החיכוך הקינטי בין המשקולת ב  .ג
 )' נק3. (המשקולות ינועו יחדיו

 למדרון כדי Aבאיזה תחום צריך להיות מקדם החיכוך הקינטי בין המשקולת   .ד
 )   ' נקA     ?)3 תחליק על B תחליק על המדרון והמשקולת Aשהמשקולות 

 כתלות במקדם החיכוך Aמהי תאוצת המשקולת ', דעבור המקרה המתואר בסעיף   .ה
 )' נק4. ( והמדרוןA בין המשקולת µהקינטי  

  
  

α

M

M2

B 
A 

  
  
  
  



  )' נק15 (.2' שאלה מס

הקפיץ מחובר בקצהו .  )   הרפוי(  ואורכו  נתון קפיץ רפוי בעל קבוע   

  ומסתה  m1.0  שאורכה לקצה השני של הקפיץ מחוברת תיבה קטנה  . האחד לקיר אנכי
על אותה המסילה מונחת . התיבה מונחת על מסילה אופקית המאונכת לקיר. 

תיבה קטנה  

kg24.0=AM
מקדם החיכוך בין .   מהקיר   ובמרחק של   מסתה    ש

התיבות לבין המסילה שווה  

4.5

  מהירות התחלתית   מעניקים לתיבה   . 
s
m70 =V    

m
N50=km5.00 =L

kg16.0=BMm0 =x

אך לא ,   התנגשות פלסטית לחלוטיןבור זמן מה היא מתנגשת עם התיבה  כלפי הקיר וכע
  . הנח כי זמן ההתנגשות הוא קצר מאוד. נדבקת אליה

  .המרחקים של התיבות מהקיר נמדדים מהקצה הקרוב לקיר
  

0V

B A

  
  

 )' נק2(? מה תהיה המהירות של התיבות מיד לאחר ההתנגשות  .א
 )' נק3(?   תעצור בפעם הראשונהבאיזה מרחק מהקיר התיבה    .ב
 )' נק2(?  עצירתה בפעם הראשונהלאחר  מיד  מהו שקול הכוחות שפעל על העגלה    .ג
 הסבר את השיקולים הפיזיקליים A תתנתק מתיבה Bבאיזה מרחק מהקיר תיבה   .ד

 )' נק3(? בחישוב
 )' נק2(? ית  תעצור סופבאיזה מרחק מהקיר התיבה     .ה
  .  ממשיכה לבצע תנודות עד לעצירתה הסופית בנקודה Aהתיבה   .ו

ציין באיזה מבין .   בהן למהירות התיבה מכסימום רגעי - ומצא את הנקודות 

  )' נק3. (,    ,   : התחומים תהיה העצירה הסופית

fx
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