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.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    
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    1'  מס שאלה
ת  על קפיץ התלוי אנכימשקולתיקה באוניברסיטת סנטה ברברה תלויה זבמעלית בבניין הפי
.   על כף המאזניים מונחת משקולת. על רצפת המעלית מונחות מאזני זרוע. מתקרת המעלית

  . הזרוע מאוזניםתחילה המשקולת נמצאת בשווי משקל ומאזניי

  
  

  .פיזיקאי במעלית  צופה במשקולת התלויה ובמאזני הזרוע. 'לקומה ה' המעלית עולה מקומה א
  : מצב שיווי המשקל ההתחלתי'ה- ל' המעלית מקומה אבמהלך התנועה של 

  
  .אולם לא יופר עבור המשקולת התלויה, יופר עבור מאזני הזרוע  .א
 .יופר עבור המשקולת התלויה  אולם לא יופר  עבור מאזני הזרוע  .ב
 . עבור המשקולת התלויהיופר הן עבור מאזני הזרוע והן  .ג
  .לא עבור מאזני הזרוע ואף לא עבור המשקולת התלויה, לא יופר  .ד

ת מנומקים ניתן למצא החל פתרונו
 באתר 20.2.2011מתאריך 

  :האולימפיאדה לפיזיקה
http://edu.technion.ac.il/ipho/  

  



   2'  מס שאלה
צופה רואה את תנועת האבן מתוך מעלית .  לאופק°30  בזוית  0Vאבן קטנה נזרקה במהירות  

05.0העולה אנכית במהירות קבועה  V .דות הזנח את התנג  
    :ל" הנהצופהי "ע כפי שנמדדת  , היותה באוירב האנרגיה הקינטית של האבן. האוויר
     . מכן קטנהאחרלוגדלה תחילה   .א
    .קטנה תחילה ולאחר מכן גדלה  .ב
     .בכל מהלך תנועתה קבועה נשארה  .ג
     .גדלה בכל רגע במהלך תנועתה  .ד

  
    3'  מס שאלה

המסילה נמצאת במישור .  נמצאת מסילה חצי מעגליתVקבועה  בתוך קרון רכבת הנעה במהירות
  ). ראו תרשים(קטור המהירות של הרכבת אנכי המכיל את ו

התיבה מחליקה לאורך .  של המסילהAנוסע ברכבת משחרר תיבה קטנה מהקצה , Iבניסוי 
  . Bהמסילה ומגיעה לקצה 

  .  Aעה לקצה  והיא מחליקה ומגיBהנוסע משחרר את התיבה מהקצה , IIבניסוי 
התרשימים מתארים את . צופה הנמצא במנוחה על הקרקע מחוץ לרכבת מביט בתנועת התיבה

  .מסלולי התיבה בכל אחד מהניסויים כפי שנצפו על ידי הצופה הנמצא מחוץ לרכבת

  
י הצופה הנמצא "הטענות הבאות המתייחסות לתאוצת התיבה בתחתית המסלול כפי שנמדדה ע

  ? מהן נכונהאיזו .מחוץ לרכבת
  .II גדולה מהתאוצה בניסוי Iהתאוצה בניסוי   .א
  .I גדולה מהתאוצה בניסוי IIהתאוצה בניסוי   .ב
 .גודלה תלוי במהירות הרכבת. בשני הניסויים התאוצה שווה  .ג
  .גודלה אינו תלוי במהירות הרכבת. בשני הניסויים התאוצה שווה  .ד

 
    4'  מס שאלה

   m והשני עשוי עץ ומסתו Mזל ומסתו האחד עשוי בר, שרדיוסיהם שוויים, נתונים שני כדורים
)mM כאשר מפילים את הכדורים ממגדל . הכדורים קשורים בחוט ארוך שמסתו זניחה). <

נסמן את ). בשל התנגדות האויר(הם מגיעים למהירות קבועה במצב בו החוט אנכי , גבוה
  ?   מהי הטענה הנכונה. g -  ואת תאוצת הכובד בT -  בחוט במצב זה בהמתיחות
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Iמסלול התיבה בניסוי  IIמסלול התיבה בניסוי 



    5'  מס שאלה
בין שתי . י  בעלות מסות שונות מונחות זו על זו ונמצאות על שולחן אופקB  -   וAשתי תיבות  

  .  לשולחן קיים חיכוךAהתיבות וכן בין תיבה 
. BIa -  בניסוי זה בBנסמן את תאוצת תיבה  .1F  בכוח אופקי  B מושכים את התיבה  Iבניסוי 

   .  AIa -  בAואת תאוצת תיבה 

  . 1F הגדול יותר מהכוח 2F ח אופקי  בכוB מושכים את התיבה   IIניסוי  ב

  .  בהתאמהAIIa.- וBIIa :נסמן את התאוצות של התיבות בניסוי זה ב
    ?היא שגויה בהכרחאיזו מבין הטענות הבאות 

0,0  .א AIBIAIIBII =>=> aaaa    
0,0  .ב AIBIAIIBII =>>> aaaa    
0,0  .ג AIBIAIIBII >=>= aaaa    
0,0  .ד AIBIAIIBII >=>> aaaa  

  
    6'  מס שאלה

בין המישור .  באמצעות חוט ומונחת על מישור משופעOדסקה קטנה קשורה לציר חסר חיכוך 
מאפשר לדסקה לבצע תנועה מעגלית סביב החוט . התנגדות האויר זניחה. לדסקה קיים חיכוך

  .הציר
כדי . מקנים לדסקה מהירות התחלתית) הנקודה הנמוכה ביותר (Aכאשר הדסקה נמצאת בנקודה 

  .  1kE  אנרגיה קינטית מינימלית Aיש להקנות לה בנקודה , שלםסיבוב שהדסקה תשלים 

  .2kEכדי שהדסקה תשלים שני סיבובים יש להקנות לה אנרגיה קינטית מינימלית 

  .  3kEכדי שהדסקה תשלים שלושה סיבובים יש להקנות לה אנרגיה קינטית מינימלית 

  ?3kE- ו1kE ,2kEמה הקשר בין 
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    7'  מס שאלה

הגרף בתרשים מתאר את התאוצה של גוף אשר 
.  בשניותן כפונקציה של הזמ,נע לאורך קו ישר

  .הגוף מתחיל לנוע ממנוחה
הערך המוחלט של , מבין הזמנים הבאיםאיזה ב

  ?מהירות הגוף הוא הגדול ביותר
  s1=t  .א
 s2=t  .ב
  s3=t וכן s1=t: בזמנים  .ג
 s4=t  .ד

  

O 
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    8'  מס שאלה
מקדמי .  המונחות על שולחן אופקיB -  וAות שתי תיבות מופיע, במערכת המתוארת בתרשים

. m2 היא B ומסת תיבה m3 היא Aמסת תיבה . החיכוך בין התיבות לשולחן שונים זה מזה
. m שמסתה C מחוברת בחוט נוסף אל משקולת תלויה Aהתיבות קשורות ביניהן בחוט והתיבה 
  . במצב זה המערכת נעה במהירות קבועה

  . מסת הגלגלת ומסות החוטים, התנגדות האויר: ניתן להזניח את
  מוסיפים למשקולת התלויה משקולת נוספת 

  .m2שמסתה 
 m10מוסיפים לשתי התיבות מסות שסכומן הוא 

  . התחלתיתומקנים למערכת מהירות 
כדי , כיצד יש לחלק בין התיבות את המסות הנוספות

  ?תנוע המערכת במהירות קבועה, שגם לאחר השינוי
 . על אחת מהתיבותm10מסה   .א
  . על כל אחת מהתיבותm5מסה   .ב
 .B על התיבה m4 ומסה A על התיבה m6מסה   .ג
  .המערכת תנוע במהירות קבועה'  או ג', ב', בכל אחת מהאפשרויות א  .ד

  
  

    9'  מס שאלה
נתונות שתי תיבות המונחות זו על 

  .Mמסת כל תיבה היא . זו
אולם לא , בין התיבות קיים חיכוך

קיים חיכוך בין התיבה התחתונה 
  .התנגדות האויר זניחה. לרצפה
בה העליונה מחוברת  התיAבניסוי 

לתיבה התחתונה באמצעות מוט 
  . קשיח וחסר מסה

 התיבה העליונה C - וBבניסויים 
 מחוברת לתחתונה באמצעות קפיץ

  .חסר מסה
בכל אחד מהניסויים יורים קליע 

  . V ומהירות אופקית mבעל מסה 
 הקליע חודר B - וAבניסויים  
  . תחתונה ונותר בתוכהלתיבה ה
 הקליע חודר לתיבה Cבניסוי  

  . העליונה ונותר בתוכה
  
  

  :מהירות התיבה התחתונה זמן רב לאחר פגיעת הקליע
  .Aגדולה ביותר בניסוי   .א
 .Bגדולה ביותר בניסוי   .ב
 .Cגדולה ביותר בניסוי   .ג
 .שווה בשלושת הניסויים  .ד
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    10'  מס שאלה
ויות בשווי ארבע משקולות  זהות התל, במערכת המתוארת בתרשים

  . משקל
  IV -  וIIIברגע מסוים חותכים את החוט המחבר את המשקולות 

 את גודל התאוצות IIIa -  וIa , IIa:  נסמן ב.  והמערכת מתחילה לנוע

  . לאחר חיתוך החוטמיד,  בהתאמהIII - וI ,IIשל משקולות 
  ?מהי הטענה הנכונה

0I    .א =a  ,IIIII aa =   

IIIIII  .ב aaa == 
0III  .ג == aa  ,0III ≠a 
0IIIIII  .ד === aaa 

  
  
  
  
    11'  מס שאלה

זמן ההקפה של הארץ סביב השמש . כידוע זמן ההקפה של הירח סביב הארץ הוא קרוב לחודש
  . זמן ההקפה של מאדים סביב השמש הוא קרוב לשנתיים, שנההוא 

 משלחת מדענים ששהתה על מאדים צפתה בעזרת טלסקופ משוכלל על הירח של כדור 2024בשנת 
  ). בדומה למופעים הנצפים מכדור הארץ(הארץ והבחינה כי לירח של כדור הארץ מופעים שונים 

הבא כפי שנצפה על ידי " מולד"ל)  חשוך כולוהירח נראה(הירח " מולד"מהו הזמן החולף בין 
  ? משלחת המדענים שעל מאדים

 .חודש בקירוב  .א
  .חצי שנה בקירוב  .ב
 .שנה בקירוב  .ג
 .שנתיים בקירוב  .ד

  
    12'  מס שאלה

 . חוט ארוךהשני מחובר לתיבה באמצעות  וקצה. קפיץ אופקי קל מחובר בקצהו האחד לקיר
מחליקה על  התיבה . ממנוחה ומשחררים אותהFמושכים את התיבה עד אשר כוח הקפיץ הוא 

  . הת עד לעציר1Sעוברת מרחק המשטח ו
מושכים . והמחוברים בזה אחר זהזהים לראשון מחליפים את הקפיץ בשני קפיצים ה ,בניסוי שני

בניסוי זה עוברת . ומשחררים אותה ממנוחה , Fשוב את התיבה עד שהחוט מפעיל עליה כוח  
   .החוט רפוי כאשר התיבה עוצרת, הניסוייםשני  ב. עד לעצירתה2Sהתיבה מרחק  

  
   :הקשר בין המרחקים הוא

  
12 .א 5.0 SS =    

12  .ב SS =    

12  .ג 2SS =    

12  .ד 4SS =        

  
  

I 

II 

III

IV



    13'  מס שאלה
היה חובב מדע ובחר להוריש את רוב אוצרותיו , 17- ה  המאהבאמצע שחי קפטן מיסון , יםה- שודד

   . על האי גדל עץ עתיק שקל לזהותו. קו המשווההנמצא על  ושביבאי לא מהוא בחר . חדתבדרך מיו
 100כך - אחר,  קילומטרים דרומה100 התקדם " : על גזע העץ הוא חרט את המשפטים הבאים

  .  קילומטרים מערבה100 קילומטרים צפונה ובסוף 100לאחר מכן , קילומטרים מזרחה
  " אוצרותי מטרים ושם תמצא את 2מק של בנקודת הסיום חפור בור בעו

  . חובב טבע שראה את שנכתב על העץ העתיק מצא את האוצר
   :האוצר נטמן

    . מטרים מערבה מהעץ12  .א
    . מטרים מזרחה מהעץ12  .ב
    .מזרחה מהעץ-  מטרים צפון12  .ג
      בצמוד לגזע העץ  .ד

  
     14'  מס שאלה

אל  , Oבנקודה  אופקי צירמחובר למסה קצה אחד של מוט חסר 
 . M משקולת קטנה שמסתה מחוברתשני של המוט קצה הה

  .המוט מסובב במהירות זויתית קבועה  באמצעות מנוע
וכתוצאה מכך נעה המשקולת לאורך מסלול מעגלי במישור 

    .אנכי
גודל הכוח , Aכאשר המשקולת חולפת דרך הנקודה העליונה 

  . Mg5.0שהמוט מפעיל עליה הוא 
גודלו של הכוח שהמוט מפעיל על המשקולת כאשר היא חולפת 

   :Bדרך הנקודה התחתונה 
 Mg5.0  .א
  Mg5.1  .ב

   Mg5.2  .ג
 .האפשרות הנכונה תלויה במידע נוסף שאינו נתון, תתכנה' או ג' אפשרויות ב  .ד

  
  
    15'  מס שאלה

ה על כביש  מתגלגל ללא החלקאופנייםגלגל 
  .  ימינהונע אופקי

) לא נקודת המגע עם הכביש( על הגלגל Bנקודה מ
 נמצאת על Aהנקודה . ןבוץ קטגוש מתנתק 

פוגע בוץ ה גוש. Bהכביש בדיוק מתחת לנקודה 
   : בנקודה שנמצאתבכביש
  . Aנקודה מימין ל  .א
   .Aנקודה  לשמאלמ  .ב
 שייכת B אם הנקודה Aנקודה ן לימימ  .ג

נקודה  לשמאלמ ולחצי העליון של הגלגל
A אם הנקודה B שייכת לחצי התחתון של 

   .הגלגל
 שייכת B אם הנקודה Aנקודה מימין ל  .ד

 Aנקודה  לשמאלמו  של הגלגל ימנילחצי ה
  . של הגלגלהשמאלי שייכת לחצי Bאם הנקודה 

  

B

A

A 

B 

  מוט

M 

O 



    16'  מס שאלה
 שיאברגע שהגוף הגיע ל. בנייןסמוך לת אנמצהנקודה וף קטן נזרק אנכית מעלה מהקרקע מג

  . מנקודה הנמצאת במרחק מסוים מהגוף הראשון ובדיוק מעליושני ממנוחה גוף שוחרר , מסלולו
החל מרגע , כתלות בזמן, את המרחק בין הגופיםאיזה מהגרפים הבאים מייצג באופן הטוב ביותר 

  ?ועד לרגע בו פוגע הגוף השני בקרקעהזריקה של הגוף הראשון 
  

  
  
  



    17'  מס שאלה
 חשוך לדוג בצד היצא בליל, ת של נהר האמזונס בברזיל על הגדה הדרומיAדייג הגר בנקודה 
הוא השתמש במצפן וכוון , הואיל והחשיכה לא אפשרה להבחין בנקודות ציון . הצפוני של הנהר

להגיע במקום , בשל זרימת מי הנהר ממערב למזרח.  מעלות מזרחה מהצפון40את חרטום הסירה 
כתוצאה מכך שלל . ם מזרחה מנקודת היעד מטריS הנמצאת Cגיע לנקודה הדיג ה, Bלנקודה 

בדרכו .   מעלות מערבה מהדרום40הדגים היה דל והוא חזר חזרה כאשר חרטום הסירה מכוון 
  .  Dגיע לנקודה חזרה הוא ה

  .  מהירות זרימת המים קבועה בכל מקום ולא משתנה במהלך מסעו
  .מהירות הסירה ביחס למים הייתה קבועה בגודלה, במהלך מסעו

  :כתוצאה ממסעו הלוך וחזור
 .הזמן הלוך היה קצר מהזמן חזור, S2  -  קטן מADהמרחק   .א
  .הזמן הלוך היה שווה לזמן חזור, S2   - גדול מADהמרחק   .ב
 .הזמן הלוך היה שווה לזמן חזור, S2 שווה  ADהמרחק   .ג
  .  הזמן הלוך היה ארוך מהזמן חזור , S2 שווה  ADהמרחק   .ד

  
    18'  מס שאלה

 אחד של העדשה משטח. נתונה עדשה מרכזת
  . המרכזת  הוא כדורי והמשטח השני מישורי

מקור אור נמצא על ציר העדשה בצד של 
בצידה השני של העדשה . המשטח הכדורי

  .  של מקור האורAנוצרת  דמות ממשית  
  

המשטח הכדורי מחזיר חלק מהאור ויוצר 
  .  של המקורBדמות 

האור המוחזר ממנו יוצא דרך המשטח , גם המשטח המישורי מחזיר חלק מהאור שחדר לזכוכית
  .  של המקורCהכדורי ויוצר דמות 

  ?איזו מהטענות הבאות נכונה
  

  . ממשיתC מדומה ודמות Bדמות   .א
 . מדומהC ממשית ודמות Bדמות   .ב
 . מדומותC -  וBשתי הדמויות   .ג
 . ממשיותC -  וBשתי הדמויות   .ד

  

עדשה
אור מקור

A 

B C 

D 

  'ד

'מע  'מז

'צ



    19'  מס שאלה
מנווטים , כידוע, הללו.  עטלפים רביםובה, חובב  העטלפים  הנודע  מר בטמן נמצא במערה חשוכה

אחת האפשרויות היא יצירת פולסים במרווחי זמן קבועים של . על ידי פליטה וקליטה של גלי קול
 100שני עטלפים נמצאים במרחק .   מטרים לשנייה340מהירות הקול היא בקירוב . עשירית שנייה
נע במהירות ' ועטלף ב , לכיוון בטמן מטרים לשנייה 10נע במהירות של ' עטלף א . מטרים מבטמן

  .זהה במעגל סביב בטמן
  :הוא מוצא ש. בין הפולסים עבור שני העטלפיםהזמן מרווח בטמן מודד את 

  
  . שניות0.100'  שניות ועבור עטלף ב0.097המרווח הוא ' עבור עטלף א. א
  . שניות0.097'  שניות ועבור עטלף ב0.097המרווח הוא ' עבור עטלף א.  ב
  . שניות0.100'  שניות ועבור עטלף ב0.103המרווח הוא ' ור עטלף אעב. ג
  . שניות0.103'  שניות ועבור עטלף ב0.097המרווח הוא ' עבור עטלף א. ד
  
    20'  מס שאלה

, ידי אור מפוזר בחדר גדול וגבוה- מואר אחידות רק עלכאשר שולחן 
 צורתוו, מ" ס1שקוטרו   קטןתםכעוצמת ההארה הממוצעת של 

מרכז מעל בדיוק   m1=Hכשבנוסף תלו בגובה  . 0I יאה, עיגול
 -ל עלתה אור הפוגעת בכתםעוצמת ה, נורה קטנה מאוד, הכתם

01 10 II = .   
, מ" ס1שקוטרה מציבים בדיוק מעל הנורה מראה מישורית עגולה 

עוצמת . ממרכז הכתם m2=Hמרחק  ובחןבמקביל לפני השול
   : בקירוב תהיהאור הפוגעת בכתםה

010  .א I    

011  .ב I     

025.12  .ג I     

019  .ד I   

             
         21'  מס שאלה

.   ביניהן קטן מאוד ביחס לגודל המראותdנתונות שתי מראות רבועיות ומקבילות שהמרחק 
. ווחמראות ולאחר מספר החזרות יוצאת מהמרה בין שתי ווח נכנסת למראלומת לייזר צרה

  S - נסמן ב. במרווח שבין המראות) פוטון( את משך הזמן בו שוהה חלקיק אור  ∆t - נסמן ב
בניסוי ניתן . קיק האור עובר במהלך שהייתו במרווח שבין המראותהכוללת שחל את הדרך

  .  בין המראות dלשנות את המרחק 

  
   : בין המראותdבעקבות הגדלת המרחק 

    . לא משתנה∆t- גדל וS  .א
    . גדל∆t- גדל וS  .ב
    . גדל∆t- לא משתנה וS  .ג
   . לא משתנה∆t- לא משתנה וS  .ד

מראה

 כתם

  אורמקור

1 m 

1 m 

d   לייזר

מראה

מראה



    22'  מס שאלה
רבת כידוע גלי הים בק).  חוף דדו בחיפה(ערן טייל עם חברתו דלית לאורך הטיילת בחוף הים 

דלית הבחינה כי כאשר הגל . החוף מתקדמים אל החוף ומהירותם בדרך כלל  ניצבת לקו החוף
)  בקירוב (במקביל לחוףהמתקדמת ) מעין דבשת( במקום מסוים הפרעה המופיע, מתקרב לחוף

דלית חשבה מעט והבינה כי גל . ובמהירות הרבה יותר גדולה ממהירות הגלים הנעים לעבר החוף
היא הבינה כי , למרות שדלית לא למדה את תורת הגלים. ם במהירות כה גבוההמים לא מתקד

שינוי פתאומי של גובה קרקעית (התופעה נגרמת מאחר ומתחת לפני המים קיים שבר קרקע 
  . הגל והגורם לתופעה הנצפיתשיוצר זוית קטנה עם ) הים

כוון התקדמות , )לבניםמ(י הים גלים של גל ם שני י מופיעםתרשיכל ב. לפניך מספר תרשימים
בנוסף מופיעה ההפרעה הקטנה בצורת ). קו עבה מקווקו(שבר הקרקע ,  )חץ(הגל לעבר החוף 

  . אשר נצפתה מתקדמת במהירות גבוהה) מופיעה כאליפסה בתרשים(דבשת 
   . לתופעהליתדאיזה מבין התרשימים עשוי להתיישב עם ההסבר של 

  
  

  
  ב ה צ ל ח ה

פתרונות מנומקים ניתן למצא החל 
 באתר 20.2.2011מתאריך 
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