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    1'  מס שאלה
mmשמסותיהן , שלוש תיבות  זו לזו מחוברות מונחות על משטח אופקי מחוספס וm -  ו4,2

בין ) סטטי וקינטי(מקדמי החיכוך .  כמתואר בתרשיםk - וk2 שקבועיהם קפיצים באמצעות

µµ הםמשטח ההתיבות לבין   דוחפים את התיבה השמאלית ןהראשובניסוי . בהתאמה µ - ו 4,2
ברגע הראשון בו כל שלושת התיבות נעות ערך הכוח . באיטיותימינה בכוח אופקי ומגדילים אותו 

 באיטיותמנית שמאלה בכוח אופקי ומגדילים אותו דוחפים את התיבה היבניסוי השני . 1Fהוא 

  .2Fברגע הראשון בו כל שלושת התיבות נעות ערך הכוח הוא 

   ? 2F - ו1F הקשר הנכון בין   מהו
  

21  .א 8FF =           

21  .ב 4FF =           

21  .ג 2FF =           

21  .ד FF =          

פתרונות מנומקים ניתן למצא החל 
 באתר 19.2.2012מתאריך 

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

  



   2'  מס שאלה
 באמצעות קפיץ המחובר אל חלקו שבתוכו מתנודדת משקולתחלק אנכי מחובר צינור  תיבה אל

התחלתית מעניקים לתיבה מהירות .  אופקי מחוספסמשטחהתיבה נמצאת על . העליון של הצינור
  ). תרשיםראה  (אופקית

תאוצת  המתייחסות ל,איזו מבין הטענות הבאות
     ?נכונה ,התיבה

  
          .כל עוד התיבה מחליקהקבועה התאוצה   .א
נמצאת  כאשר המשקולת התאוצה מכסימלית  .ב

נמצאת כאשר המשקולת בתחתית ומינימלית 
         .בנקודה הגבוהה ביותר

נמצאת כאשר המשקולת התאוצה מינימלית   .ג
         .גבוהה ביותרנמצאת בנקודה הכאשר המשקולת בתחתית ומכסימלית 

כאשר המשקולת חולפת מינימלית קיצוניים של המשקולת וה במצבים התאוצה מכסימלית  .ד
  .מצב שיווי המשקלדרך 

  
  

    3'  מס שאלה
היא מאיטה בקצב קבוע , "חוף הכרמל"אביב לחיפה נכנסת אל תחנת  -  כאשר רכבת המגיעה מתל

  .עד לעצירתה
הנוסעים העומדים ביחס לקרון הרכבת , בפרק הזמן בו נעה הרכבת תוך הקטנת גודל מהירותה

" נהדפים"הנוסעים , ברגע בו עוצרת הרכבת. כמתואר בתרשים, נוטים קלות ביחס לאנך
  ).אביב -  לכיוון תל" אחורנית(" חזרה לכיוון האנך בפתאומיות

  

  
  ?איזו מהטענות הבאות נכונה

את פעולת ) אומיותבפת(הנוסעים נהדפים כי לקראת סיום תהליך ההאטה מגביר נהג הרכבת   .א
  . הבלמים

הייתה הדיפת הנוסעים , גם לאחר עצירתה) אביב -  לכיוון תל(אילו המשיכה הרכבת להאיץ   .ב
  .חזקה יותר

לא היו הנוסעים נהדפים , גם לאחר עצירתה) אביב -  לכיוון תל(אילו המשיכה הרכבת להאיץ   .ג
  . כלל

  .הנוסעים נהדפים בגלל שינוי פתאומי במהירות הרכבת  .ד
  
  
  

  חיפה
 חוף הכרמל

  חיפה   אביב-תל 

  כיוון התנועה



  
    4'  מס שאלה

  ). קרטינג(באחד מגני השעשועים קיים מסלול מעגלי לנסיעה של מכוניות המתאימות לנוער 
. הנהג משתמש בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם, כדי להגביר או להפחית את מהירות הנסיעה

פועל כוח חיכוך , מכיוון שהמכונית נעה במסלול מעגלי
: לכוח זה שני רכיבים. סטטי בין הכביש והגלגלים

  . יב אחד משיק למסלול ורכיב שני מאונך למסלולרכ
כאשר נהג המכונית הנעה במסלול המעגלי מגביר או 

רכיב כוח החיכוך , מפחית את מהירות הנסיעה
  :הסטטי המאונך למסלול

  .קבוע  .א
 .יחסי למהירות  .ב
 .יחסי לריבוע המהירות  .ג
 . יחסי לרכיב כוח החיכוך בכוון התנועה  .ד

  

  
    5'  מס שאלה
שוות בגודלן  תיובמהירו זה לקראת זה,  אופקי חלקמשטח גבי על נעים זהים כדוריםשני 

21 VV כתוצאה מהתנגשות מתהפך כוון  .ומצחית אלסטית התנגשות מתנגשים כדוריםה. =

  . המהירות של כל כדור אך גודלה לא משתנה

  
) 15Vשות היא כך שמהירותו לפני ההתנג (5 פי השמאלי הכדור מהירות את מגדילים, בניסוי שני
  . )יימנמבלי לשנות את מהירות הכדור ה (הניסוי על וחוזרים

  ):בהשוואה למהירותו לפני ההתנגשות(מהירות הכדור השמאלי לאחר ההתנגשות , בניסוי השני
 .וונה לא ישתנהימהירותו תקטן אך כ  .א
 .וונה יתהפךי אך כ)15Vשאר  יי(גודל מהירותו לא ישתנה   .ב
 .יימנוון המהירות יתהפך וגודל המהירות ישתנה אך יישאר גדול ממהירות הכדור היכ  .ג
 .1Vוון המהירות יתהפך וגודלה יהיה יכ  .ד

 
    6'  מס שאלה
 מסילה גבי עלת שוו תיובמהירו שמאלה נעים dשהמרחק ביניהם  זהיםקטנים ו כדוריםשני 

ההתנגשויות בין הכדורים וההתנגשויות עם הקיר הן אלסטיות לחלוטין .  לעבר קיר אנכיחלקה
  . ורגעיות
  ?הכדורים ביןהסופי  המרחק מהו ,ההתנגשויותסדרת  לאחר

  
 d  .א
 d2  .ב
 d3  .ג
 . וגדל בזמןקבוע אינו המרחק  .ד

  

1V 2V2U1U

  אחרי ההתנגשות  לפני ההתנגשות

1 2
V

d

V



  
    7'  מס שאלה

ביחס  (m/s25 לעבר שמשת אוטובוס הנע לקראתו במהירות m/s5ש נזרק במהירות של כדור טניס גמי
   . הכדור מתנגש בשמשת האוטובוס התנגשות אלסטית לחלוטין ומצחית). לקרקע

  ? נכונהאינהאיזו מהטענות הבאות 
  . ינוימהירות האוטובוס לאחר ההתנגשות נותרת בקירוב ללא ש  .א

 . בקירובm/s55מהירות הכדור לאחר ההתנגשות היא   .ב

 .קיימת נקודה על שמשת האוטובוס שמהירותה הרגעית היא אפס, במהלך ההתנגשות  .ג
 .היא מכסימלית) העיוות שלו(פחיסותו , כאשר התנע של הכדור מתאפס  .ד

  
    8'  מס שאלה
עה סביב ציר אנכי החולף דרך ת במהירות זויתית קבומסובבעל ספסל של קרוסלה ה יושב דני

  , סיבוב חצישלימה בדיוק מולאחר שהקרוסלה , באוויר כדור זורק דני מסוים ברגע. מרכזה
  . התנגדות האוויר זניחה. הכדור שב אל ידיו של דני

 מייצג באופן הטוב ביותר את מסלול התנועה ,על-מבטהמתארים , איזה מבין התרשימים הבאים
  ?י דני"עשל הכדור כפי שנצפה 

 
  

    9'  מס שאלה
דופן הקרונית מחובר קפיץ  לא. חלקמונחת על משטח אופקי  המתוארת בתרשים Aקרונית ה

הפעולה . המכוונת אל הקפיץמעניקים מהירות , הנמצאת על הקרונית Bלעגלה קטנה . אופקי
 הקרונית חופשית ניסוי השני ובמה הקרונית מוחזקת במקובניסוי הראשון :מבוצעת בשני ניסויים

  . בשני הניסויים הקפיץ מתכווץ וחוזר לאורכו המקורי. )ממנוחה (עלנו
רגע בו החל הקפיץ להתכווץ ועד שחזר לאורכו המ B עגלהשמבצע הקפיץ על  העבודהמשווים את 

   .המקורי
  ?איזו מהטענות הבאות נכונה

 ובניסוי השני העבודה שווה אפס בניסוי הראשון  .א
 .העבודה שלילית

 העבודה בניסוי השני שליליתה  העבודבניסוי הראשון  .ב
 .שווה אפס

 .העבודה שווה אפסבשני הניסויים   .ג
 .העבודה שליליתבשני הניסויים   .ד

  
  

  ד  ג  ב  א



H
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    10'  מס שאלה
במהלך הסגירה של . תריסים לסגירת פתחים בנויים משלבים אופקיים שביניהם יש רווח, כידוע
כך ,  זההרווחים בין שלבי התריס נסגרים בזה אחר, מרגע הגעת השלב התחתון לרצפה, תריס

כאשר (נתון כי רוחב שלבי תריס במצב סגור . שכשהתריס סגור כל השלבים צמודים זה לזה
כאשר התריס פתוח בחלקו המרחק בין מרכזי רווחים סמוכים של . Hהוא ) השלבים צמודים

dHהתריס הוא  + .  
במהלך הסגירה של תריס 

ת סגירת עם תחיל, חשמלי
, המרווחים בין השלבים

החלק התחתון של התריס 
נייח בעוד השלבים שעדיין 
  . Vבתנועה יורדים במהירות 

באיזו מהירות ממוצעת 
האופקי מתקדם הקו 

המפריד בין החלק הנייח 
  ?   בתריס לחלק הנע

  V  .א

V  .ב
d
dH + 

V  .ג
d
H 

V  .ד
d
dH

2
+ 

  
    11'  מס שאלה

, והוא תלוי בשווי משקל, כאשר מחזיקים את קצהו העליון של קפיץ סלינקי במנוחה
המרווח בין הלולאות בחלקו , עקב מסת הקפיץ. המרווח בין הלולאות אינו אחיד

  . העליון של הקפיץ גדול יותר מהמרווח בין הלולאות הממוקמות בחלקו התחתון
  יצבים את המערכת יבקצהו התחתון של קפיץ סלינקי מחברים משקולת ומ

  :כתוצאה מחיבור המשקולת. בשווי משקל
  . המרווח בין כל שתי לולאות סמוכות יגדל פי גורם קבוע  .א
המרווח בין הלולאות התחתונות יגדל יותר מאשר המרווח בין הלולאות   .ב

 .  העליונות
 .ארך באותה מידהכל יחידת אורך של הסלינקי התלוי תת  .ג
 .המרווח בין כל שתי לולאות סמוכות יגדל באותה מידה  .ד

  
    12'  מס שאלה

  חלקהעגלה נמצאת על מדרון.  מחובר לעגלהk וקבועו 0Lקפיץ שאורכו הרפוי 

 l - נסמן ב. תית המדרון ממחסום הממוקם בתחdומשוחררת ממנוחה מנקודה הנמצאת במרחק 
את אורך הקפיץ ברגע בו מהירות העגלה 

  .  מכסימלית
  ?איזו מבין הטענות הבאות נכונה

  .d -  וגם בk - תלוי גם בl  .א
  .d - אך אינו תלוי בk - תלוי בl  .ב
 .k - אך אינו תלוי בd - תלוי בl  .ג
  .d -  ואף אינו תלוי בk - אינו תלוי בl  .ד

  

0L



     13'  מס שאלה
 מחלקות את הקפיץ לשלושה B -  וAהנקודות . קפיץ  מתוח במצב אופקי בין שני קירות אנכיים

  . מצב זה מתואר בחלק העליון של התרשים המוגדר כמצב התחלתי. חלקים שווים
 המרכזי מתקצר קטע זו לזו מרחק מסוים וכתוצאה מכך הB - וA מקרבים את הנקודות Iבניסוי 

  . המערכת מוחזקת במצב זה).האורך הכולל לא משתנה(והחלקים האחרים מתארכים 
 המרכזי קטע זו מזו מרחק מסוים וכתוצאה מכך הB - וA מרחיקים את הנקודות IIבניסוי 

  . המערכת מוחזקת במצב זה).האורך הכולל לא משתנה(מתארך והחלקים האחרים מתקצרים 

  
  

  :לעומת  האנרגיה במצב ההתחלתי II -  וI כולו בניסויים קפיץהאצורה בהאנרגיה האלסטית 
  . קטנהII גדלה ובניסוי Iבניסוי   .א
 . קטנהI גדלה ובניסוי IIבניסוי   .ב
 .קטנה בשני הניסויים  .ג
 .גדלה בשני הניסויים  .ד
  
  
    14'  מס שאלה

  . עובי הגומי אחיד.  התרשים מתאר יריעת גומי מתוח על תוף שצורתו מעגלית
. 2R ורדיוסה החיצוני 1Rה הפנימי דקה של הגומי המתוח שרדיוס) טבעת(נתבונן ברצועה מעגלית 

בנקודה , ליחידת אורך את המתיחות של הגומי RT)( - נסמן ב. רצועה זו נמצאת בשווי משקל

  .היריעהניתן להזניח את כוח הכובד הפועל על . Rשמרחקה ממרכז היריעה הוא 
  ?איזו  מהטענות הבאות נכונה
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    15'  מס שאלה
סביב ציר סיבוב אנכי , Ωקרוסלה אופקית בעלת רצפה חלקה מסובבת במהירות זויתית קבועה 

שצירה מתלכד עם ציר ") קיר(" הקרוסלה היא קליפה גלילית אנכית דופן. העובר דרך מרכזה
 מקנים t=0ברגע . תיבה קטנה מונחת על ריצפת הקרוסלה וצמודה לדופן. הסיבוב של הקרוסלה

התיבה מסתובבת במגמה מנוגדת , כך שביחס לארץ, לתיבה מהירות אופקית המשיקה לדופן
אולם לא קיים חיכוך בין (קיים חיכוך , בין התיבה לדופן. וצמודה לדופןלמגמת סיבוב הקרוסלה 
  ). התיבה לרצפת הקרוסלה

  

  
  ?איזו מביניהן נכונה. הטענות הבאות מתייחסות למהירות התיבה ביחס לארץ

 .תשאר במנוחההתיבה  ולאפסתגיע מהירות התיבה   .א
  .Ω -  לשווההתגיע לערך קבוע  המהירות הזויתית של התיבה  מה לאחר זמן  .ב
 .Ω -התיבה תגיע למהירות זויתית קבועה השונה מאפס ושונה ממה לאחר זמן   .ג
 .המהירות הזויתית של התיבה לא תגיע לערך קבוע אלא תתנודד בין שני ערכים  .ד

  
    16'  מס שאלה

. זמן עמד בתחנותובחלק מה s/m10גודלה אוטובוס נסע רוב הזמן בכביש ישר במהירות קבועה ש
 השאירו על החלון הצדדי של האוטובוס הגשםטיפות התברר ש. גשםבמהלך כל הנסיעה ירד 

 טיפות הגשם למסלו. מתואר בתרשים כ,)  מאונכות זו לזו פסיםשתי קבוצות (עקבות בצורת פסים
  . ים וקבועיםבמהלך הנסיעה תנאי הגשם והרוח אחיד. כמעט מקביל למישור החלון

 ביחס לקרקע מהירות הרוחו)  V( ביחס לקרקע של מהירות הטיפותהמקורבים הערכים מהם 
)U(?             
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    17'  מס שאלה
 מונעים ממנה להחליק ביחס B - וAל רצפה אופקית חלקה כששני מעצורים מנסרה מונחת ע

>>°ניתנת לשינוי בתחום  -  בין פאת המנסרה והאופקα "זווית ההטיה. "לרצפה 900 α.  
  . והיא מחליקה במורד הפאה, מעניקים לתיבה המונחת על פאת המנסרה מהירות התחלתית

  .  קבועההתיבה מחליקה במורד הפאה במהירות , 0α, מסוימתרר שעבור זווית הטיה מתב
 Aמקנים לתיבה מהירות התחלתית ולאחר מכן מסירים את המעצורים  αכאשר המנסרה בזוית 

  .  B -ו
  ?איזו מבין הטענות נכונה

0ααאם   .א   .נסרה לא תחליק על הרצפה המ<

0ααאם   .ב   . המנסרה לא תחליק על הרצפה=

0ααאם   .ג   . המנסרה לא תחליק על הרצפה>

    .α - המנסרה תחליק על הרצפה ללא תלות ב, מכיון שהתיבה מחליקה על המנסרה  .ד
  
    18'  מס שאלה

.  להתנודד סביב ציר אופקיויכולהמראה מישורית מחוברת לתקרה 
  .  מציר הסיבובL של המראה נמצא במרחק  Bהקצה התחתון 

.  ביחס לאנך ממוקם כדור קטן0θ מהציר ובזוית L/2 במרחק Aבנקודה 
  . מצמידים את המראה אל הכדור ומשחררים אותה

  י המראה "דמות הכדור הנוצרת ע.  0θודות במשרעת המראה מבצעת תנ
  ?איזו מהטענות הבאות נכונה  .נעה אף היא

 .Bמהירות דמות הכדור שווה בגודלה למהירות הנקודה   .א
 .Bהתאוצה של דמות הכדור שווה בגודלה לתאוצה של נקודה   .ב
 .Bל נקודה  מגודל התאוצה ש4גודל התאוצה של דמות הכדור גדול פי   .ג
 .Bלא קיים יחס קבוע בין גודלה של מהירות דמות הכדור לגודל מהירות הנקודה   .ד

  
    19'  מס שאלה

 הנמצא על גדות נחל שמימיו עלו והציפו  ביום שמש התמונה מתארת בית קיץ
  . חלונות הבית עשויים זכוכית והחדרים לא מוארים מבפנים. את הגדה

  ?מבין הטענות הבאות נכונהאיזו   . בתמונה רואים את השתקפות הבית במים
בשתי הקומות העליונות החלונות סגורים ובשתי הקומות התחתונות   .א

 .החלונות פתוחים
בשתי הקומות העליונות החלונות פתוחים ובשתי הקומות התחתונות   .ב

  .החלונות סגורים
 .בקומה השנייה החלונות פתוחים ובשאר הקומות החלונות סגורים  .ג
  .   גוריםרק בקומה הרביעית החלונות ס  .ד

  
    20'  מס שאלה

כלומר האלומה לא (אלומת לייזר צרה כוונה אל כדור זכוכית כך שזוית הפגיעה שונה מאפס 
   . חלק מהאלומה חדר לתוך הכדור ומבצע בתוכו החזרות מרובות). מכוונת אל מרכז הכדור

  ?איזו מהטענות הבאות נכונה
  . כל נקודות הפגיעה של האלומה בשפת הכדור נמצאות על מעגל אחד  .א
 .בשל ההחזרות המרובות ייתכן כי באחת ההחזרות תתרחש החזרה מלאה  .ב
שונה בדרך כלל מזוית , זוית השבירה של האלומה מכדור הזכוכית לאויר לאחר מספר החזרות  .ג

 .  המקוריתהפגיעה
 .האלומה עשויה לעבור באחת ההחזרות דרך מרכז הכדור  .ד

A Bα   רצפה חלקה



    21'  מס שאלה
 20 - ותחילת המאה ה19 -בסוף המאה ה

גדלת תמונות עדיין לא הייתה הטכנולוגיה של ה
המעוניינים בתמונות גדולות , לפיכך. מפותחת

בה לוחית הצילום גדולה (קנו מצלמה גדולה 
מצויה לא היתה ואחרים שהפרוטה , )יותר

מצלמה (רכשו מצלמות קטנות יותר , בכיסם
הושגה התמונה חדות ). גדולה יקרה יותר

של המצלמות " אקורדיון"בעזרת מבנה דמוי 
פשר לשנות את המרחק בין ּא אותם הימים של

  .העדשה ללוח הצילום
קבוצת צלמים החליטה לצלם דוב הנמצא 

  . במרחק של עשרה מטרים מהם
  ?הבאות תתקבל תמונה גדולה יותר של הדובבאיזו מהמצלמות 

  .מצלמה בעלת העדשה שקוטרה גדול יותרב .א
 .מצלמה בעלת עדשה שמרחק המוקד שלה גדול יותרב  .ב
 . ' ב-וגם ב'  א-בעלת עדשה המשלבת את התכונות המתוארות במצלמה ב  .ג
נתוני העדשה משפיעים על איכות התמונה ולא על . מצלמה בעלת לוח צילום גדול יותרב  .ד

      .    גודלה
  

  
   22'  מס שאלה

  . לבן וצבעו, כחצי מטר שקוטרו  כדורבצורתפנסים לעיתים  מציבים ,לצורך תאורה בגינות
 ,כמאה מטריםשל  ממרחקצופים בפנס כזה בלילה 

  . כמאתיים מטריםשל מרחק ולאחר מכן צופים בו שוב מ
הבהירות בה נראה הפנס מוגדרת בתור היחס בין אנרגית 

האור המגיעה מהפנס אל הרשתית לבין שטח הדמות 
  . הנוצרת על הרשתית

  : הפנסהבהירות בה נראה ,כתוצאה מההתרחקות
       . בקירוב פי ארבעקטנה  .א
        .שניים בקירוב פי קטנה  .ב
 . בקירוב פי שנייםגדלה  .ג
        .ללא שינוי בקירוב נשארת  .ד

  
  
  

  
  ב ה צ ל ח ה

א החל פתרונות מנומקים ניתן למצ
 באתר 19.2.2012מתאריך 
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