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דומיל תודיחי 5 ידימלתל

הקינכמ

ןחבנל תוארוה

.יצחו העש   :הניחבה ךשמ .א

 לע תונעל ךילע ןהמו ,תולאש שמח הז ןולאשב  :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

.דבלב תולאש שולש  

1 — הלאש לכל  
3x1         .תודוקנ 333

תודוקנ 001 = 333

.)יפרג ןובשחמ ללוכ( ןובשחמ .1   :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ןולאשל םיפרוצמה הקיזיפב תואחסונו םינותנ .2    

:תודחוימ תוארוה .ד

.וקדביי אל תופסונ תולאשל תובושת .תשקבתהש יפכ תולאש רפסמ לע הנע .1

).הניחבה תרבחמב ןתעפוה רדס יפל וקדביי תובושתה( 

.ןהב שמתשמ התאש תואחסונה תא םושר ,בושיח ןהב שרדנש תולאש ןורתפב .2

 ןמיסה שוריפ תא םושר ,תואחסונה יפדב עיפומ וניאש ןמיסב שמתשמ התא רשאכ( 

.תואחסונב םימיאתמה םיכרעה תא בצה ,בושיח תולועפ עצבתש ינפל ).םילימב

 הבצהה עוציב–יא וא החסונה םושיר–יא .בושיחה תולועפ תא עצב הבצהה רחאל קר 

.תומיאתמה תודיחיב תלבקתמה האצותה תא םושר .ןויצהמ תודוקנ תיחפהל םילולע

s/m  לש ךרעב שמתשה ךיבושיחב .3 .תישפוחה הליפנה תצואת ליבשב  01 2

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
.הטויט דומע לכ שארב "הטויט" םושר !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמ םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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תולאשה

 — הלאש לכל( 1-5 תולאשהמ שולש לע הנע
1
       .)ופוסב םושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 333

. v1  תיתלחתה תוריהמב ,הלעמ יפלכ תיכנא ,עקרקה ינפמ ןבא הקרזנ  t = 0  עגרב .א .1

 .הלעמ יפלכ יבויחה ונוויכש , y  ,םוקמ ריצ רדגה  

y1 –ל יוטיב םושר   )t( , ןמזה לש היצקנופכ ןבאה םוקמ תא ראתמה )םלעתה 

)תודוקנ 4(     .)ריוואה תודגנתהמ 

 תוריהמב ,הלעמ יפלכ תיכנא ,עקרקה ינפמ היינש ןבא הקרזנ  T  ןמז רחאל .ב

y2 –ל יוטיב בותכ  . v2  תיתלחתה  )t( ,  לש היצקנופכ היינשה ןבאה םוקמ תא ראתמה 

)תודוקנ T = t.      )5    עגרמ לחה ןמזה

v1 :ןותנ .ג s/m 01 =    

  v2 s/m 21 = 

     T s= 0 5.  

.הנושארה ןבאה ינפ לע היינשה ןבאה ףולחת  t = 0  עגרמ ןמז המכ רובעכ בשח 

 )תודוקנ 9( 

     .היינשה ןבאה עקרקב עגפת עקרקב הנושארה ןבאה תעיגפ רחאל ןמז המכ רובעכ בשח .ד

)תודוקנ 8(

y1  לש ףרג טטרס ,םיריצ תכרעמ התוא לע .ה )t(  לש ףרגו   y2 )t(, ןבאה לש העונתה תליחתמ 

y1   –ב םיפרגה תא ןמס .עקרקב התעיגפ דע )t( ו– y2 )t(  המאתהב. )לע ךמתסה ךטוטרסב 

 (      ).םיפסונ םיבושיחב ךרוצ ןיא ,םימדוקה םיפיעסב ךיבושיח
1
)תודוקנ 37

/3 דומעב ךשמה/
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 ףוגה ןיב יטניקה ךוכיחה םדקמ . a  איה ולש עופישה תיווזש קלח אל ןורדמ לע ענ ףוג .2

 . m אוה חטשמל

 תיתחתל ותרזח עגרל דע ןורדמה הלעמב ותעונת תליחתמ ףוגה תוריהמ תא ראתמ ךינפלש ףרגה 

.ןורדמה

 לדוג ןייצ הצואת לכל( הדיריב ותצואת תאו היילעב ףוגה תצואת תא ףרגה תרזעב עבק .א

)תודוקנ 6(      .)ןוויכו

)תודוקנ 01(     .ותדיריבו ותיילעב ףוגה לע םילעופה תוחוכה יֵמישרת תא ךתרבחמב רייצ .ב

 לש היצקנופכ ותדיריבו ותיילעב ףוגה תצואת תא םיראתמה םייוטיב בותכ .ג

)תודוקנ g .      )21 –ו  a   עופישה תיווז  , m  ךוכיחה םדקמ 

 ,ג ףיעסב תבתכש םייוטיבה לע ךמתסהב .היילעה ןמזמ לודג הדיריה ןמז ,ףרגה יפ לע .ד

 (        .רתוי בר ןמז הכרא הדיריה עודמ רבסה
1
)תודוקנ 35

/4 דומעב ךשמה/
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 .)א םישרת האר( הרקתל רבוחמה , l  ךרואב טוח לע החונמב היולת  m  התסמש תלוקשמ .3

.טוחה ךרואל סחיב חינז תלוקשמה לש רטוקה 

.)ב םישרת האר( תלוקשמה לע םילעופה תוחוכה תא ןמיס דימלת 

)תודוקנ gm ?      )6  חוכה תא הילע ליעפמ ימו , T  חוכה תא תלוקשמה לע ליעפמ ימ .א

 ישילשה קוחה יפל ,הבוגתו הלועפ לש תוחוכ גוז םה  gm –ו  T  תוחוכה יכ ןעט דימלתה .ב

 (    .קמנ  ?הנוכנ ותנעט םאה .ןוטוינ לש
1
)תודוקנ 37

 דדונתהל הלחה תלוקשמהו — הפרִה ,ךנאה ןמ   ao  תיווזב תלוקשמה תא זיזה דימלתה 

ao   תיווז( תלטוטמכ .)הנטק תיווז חרכהב הניא   

 תודוקנב תאצמנ תלוקשמהש עגרב ,טוחב תוחיתמה תא   a –ו   m   ,   g  תועצמאב אטב .ג

)      העונתה לש ןוציקה )a a= ±  o .     )9 תודוקנ(  

 הדוקנב תאצמנ תלוקשמהש עגרב ,טוחב תוחיתמה תא   a –ו   m   ,   g  תועצמאב אטב .ד

)תודוקנ 11(     .הלולסמב רתויב הכומנה

/5 דומעב ךשמה/
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:רודכ לש תידממ–דח תירוזחמ העונת הקדבנ םייוסינ השולשב .4

 .תוריק ינש ןיב הפצרה לע העובק תוריהמב ענ רודכה :ץצורתמ רודכ — 1 יוסינ

.ריקב עגופ אוהש םעפ לכב הנתשמ ותעונת ןוויכ  

.הפצרה לע תיכנא ץפקמ רודכה :ץפקמ רודכ — 2 יוסינ

.דדונתמו ץיפק לע יולת רודכה :דדונתמ רודכ — 3 יוסינ

.העונתה ךשמב תרמשנ תינכמה היגרנאה םייוסינה לכב 

.ןמזו םוקמ לש היצקנופכ םייוסינה תשולשב רודכה תעונת תא םיראתמ ךינפלש םיפרגה תשולש 

III ףרג II ףרג   I ףרג 

)תודוקנ 6(       .העיבק לכ קמנ .םיייוסינהמ דחא לכ ראתמ ףרג הזיא עבק .א

)תודוקנ 6(      ?םייוסינה תשולשמ דחא לכב רוזחמה ןמז והמ .ב

     .םייוסינה תשולשמ דחא לכב רודכה תוריהמ לש יברמה לדוגה תא בשח .ג

)תודוקנ 51( 

 .ספאמ הנוש הצואתהש ףא תספאתמ תוריהמה םיתעל ,רודכה תעונת ךלהמב .ד

 (       .ןתוא רבסהו ,םינוש םיפרג ינשמ הלאכ םיבצמל תואמגוד ןייצ 
1
)תודוקנ 36

/6 דומעב ךשמה/



6 - חפסנ + 135719 'סמ ,ג"סשת ץיק ,הקיזיפ -

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא

.ץראה רודכ ינפ לעש  P  הדוקנ התוא לעמ דימת אצמנו ,ילגעמ לולסמב ענ תרושקת ןייוול .5

 (      .רבסה  ?ןייוולה לש ,T ,רוזחמה ןמז והמ .א
1
)תודוקנ 34

 :םינותנה תשולשבו רלפק לש ישילשה קוחב רזעיה .ןייוולה לש לולסמה סוידר תא בשח .ב

א ףיעסב תאצמש  T ךרעה  * 

 ץראה רודכ ביבס חריה לש לולסמה סוידר  * 
)תואחסונה ףדב םינותנ(  }          
ץראה רודכ ביבס חריה לש רוזחמה ןמז  * 

)תודוקנ 21( 

)תודוקנ 7(   .ןייוולה תוריהמ תא בשח .ג

)תודוקנ 5(     .ילגעמ תויהל בייח ןייוולה לש לולסמה עודמ רבסה .ד

)תודוקנ 5(      .עודמ רבסה .הוושמה וק לע אצמיהל תבייח  P  הדוקנה .ה


