
 -פרמצבטיתלתלמידי הנדסת חומרים/ מכונות/  הלימודים תכנית

יחידות פיסיקליות. שיטת היחידות הבינלאומית. מעברי יחידות. גדלים סקלריים וגדלים  מבוא: .1
  וקטוריים. הפרדת וקטורים לרכיבים. חיבור וחיסור וקטורים וכפל וקטור בסקלר.

 שעות( 4)      
  

 נגזרות. מבוא מתמטי:  .2
 שעות( 4)
 

מהירות ממוצעת ומהירות רגעית. תאוצה ממוצעת ותאוצה רגעית. תנועה שוות  קינמטיקה: .3
תאוצה בקו ישר. משוואות הקינמטיקה. נפילה חופשית. זריקה אנכית כלפי מעלה וכלפי מטה. 

 תנועה בליסטית.
 שעות( 8)          

ומשקל. שלושת חוקי התנועה של ניוטון, חוק המשיכה העולמית של ניוטון. מסה  דינאמיקה: .4
 חיכוך ותנועת של גופים. 

 שעות( 01)

רדיאנים. מהירות זוויתית. תדירות וזמן מחזור. תאוצה צנטריפטלית וכוח  תנועה מעגלית: .5
 צנטריפטלי.

 שעות( 6)

 תנע קווי. .6
 שעות( 4)

 עבודה. אנרגיה קינטית. אנרגיה פוטנציאלית כובדית. חוק שימור האנרגיה. עבודה ואנרגיה: .7
 שעות( 9)
 
 

 שעות( 45)סה"כ                                                                                                              

 :מומלצת ספרות

 -מכניקה 

 2007", מכניקה, "שפירא שרון בעריכת הטכניון מכינת של בפיסיקה מבחנים. 

 1111, אשל הוצאת" ולאוניברסיטה לתיכון מכניקה, "אשל. י. 

 2001, ויצמן מכון הוצאת', ב-ו' א כרכים" ניוטונית מכניקה, "קרקובר. ז, רוזן. ע 

 הוצאת - אורנשטיין יהושוע", מכניקה – תיכונית פיסיקה, "יאנג. ד.ה, זימנסקי. ו.מ, סירס. ו.פ 

 .1117, מ"בע יבנה ספרים

 1117, מ"בע חברה' ושות רכגולד דוד', ב-ו' א כרכים", מכניקה, "זינגר. ד. 

 

 -תכנית הלימודים לתלמידי הנדסת אלקטרוניקה

 -מכניקה

. וקטוריים וגדלים סקלריים גדלים. הבינלאומית היחידות שיטת. פיסיקליות יחידות :מבוא .1
  .וקטורים וכפל וקטור בסקלר וחיסור חיבור. לרכיביםוקטורים  הפרדת

 (שעות 3)      

  



  נגזרות.מבוא מתמטי:  .2
 ) שעתיים(

 
 שוות תנועה. רגעית ותאוצה ממוצעת תאוצה. רגעית ומהירות ממוצעת מהירות :קינמטיקה .3

. מטה וכלפי מעלה כלפי אנכית זריקה. חופשית נפילה. הקינמטיקה משוואות. ישר בקו תאוצה
 .בליסטית תנועה

 (שעות 7)          

. ומשקל מסה. ניוטון של העולמית המשיכה חוק, ניוטון של התנועה חוקי שלושת :מיקהנאדי .4
 . גופים של ותנועת חיכוך

 (שעות 6)

 וכוח צנטריפטלית תאוצה. מחזור וזמן תדירות. זוויתית מהירות. רדיאנים :מעגלית תנועה .5
 .צנטריפטלי

 (שעות 4)

 .האנרגיה שימור חוק אנרגיה פוטנציאלית כובדית..קינטית אנרגיה. עבודה :ואנרגיה עבודה .6
 שעות( 6)

 
 י.ותנע קו .7

 (שעות 3)

 (מכניקה עבור שעות 31 ה"כס)                                                                                            

 -ומגנטיות חשמל

. הסופרפוזיציה ועקרון קולון חוק. החשמלי המטען שימור חוק, חשמלי מטען: אלקטרוסטטיקה .1
 .  חשמלי ומתח חשמלי פוטנציאל. חשמלית פוטנציאלית אנרגיה. חשמלי שדה

 (שעות 7)

 הספק. נגדים וחיבורי נגדים. אוהם חוק. חשמלית התנגדות, חשמלי זרם :חשמלי זרם .2
 .              קירכהוף חוקי. חשמלי

 (שעות 7)

 (ומגנטיות חשמל עבור שעות 14 ה"כס)                                                                    

 שעות( 45)סה"כ                                                                                                             

 :מומלצת ספרות

 -מכניקה 

 2007", מכניקה, "שפירא שרון בעריכת הטכניון מכינת של בפיסיקה מבחנים. 

 1111, אשל הוצאת" ולאוניברסיטה לתיכון מכניקה, "אשל. י. 

 2001, ויצמן מכון הוצאת', ב-ו' א כרכים" ניוטונית מכניקה, "קרקובר. ז, רוזן. ע 

 הוצאת - אורנשטיין יהושוע", מכניקה – תיכונית פיסיקה, "יאנג. ד.ה, זימנסקי. ו.מ, סירס. ו.פ 

 .1117, מ"בע יבנה ספרים

 1117, מ"בע חברה' ושות רכגולד דוד', ב-ו' א כרכים", מכניקה, "זינגר. ד. 

 

  -ומגנטיות חשמל

 2007", ומגנטיות חשמל, "שפירא שרון בעריכת הטכניון מכינת של בפיסיקה מבחנים. 

 "1111, למדע ויצמן מכון, המדעים להוראת המחלקה', ב-ו' א חלקים", ומגנטיות חשמל פרקי. 



 1115, אשל הוצאת" ומגנטיות חשמל, "אשל. י. 

 אורנשטיין  יהושוע", ומגנטיות חשמל – תיכונית פיסיקה, "יאנג. ד.ה, זימנסקי. ו.מ, סירס. ו.פ 

 .1117, מ"בע יבנה ספרים הוצאת -

 2005, מ"בע חברה' ושות רכגולד דוד", ומגנטיות חשמל, "זינגר. ד. 

 

הנדסת לתלמידי  בפיסיקהבקורס ההכנה  לבחינה   הדוגמ

 פרמצבטית/מכונות/מתקדמיםחומרים

 שעות 3 :הבחינה משך

 ניקוד. הבחינה של' ב שבחלק השאלות מבין 3 ועל', א שבחלק השאלות מבין  6 על להשיב יש

 . בלבד במחשבון להשתמש ניתן. זהה השאלות

 

 'א חלק

smVנזרק בכיוון אנכי כלפי מעלה במהירות  kg8. גוף שמסתו 1 /16כעבור כמה זמן יחזור . 

 הגוף אל ידיו של הזורק?    

 

 תשובות אפשריות

s1.1   ,s7.1  ,s3.2   ,s8.2  ,s2.3  ,s6.3   ,s0.4  ,s3.4   ,s6.4   ,s1.5     ,s5.5   ,s9.5    

    

 

   m200הוא   t=0בזמן   B -ל A. המרחק בין 2

smVבמהירות קבועה שגודלה  Bלכיוון  A -מכונית יוצאת מ  t=0בזמן      /41 באותו רגע . 

 במהירות A)לכיוון  B -, יוצא אופנוע בכיוון ההפוך )מBלכיוון  A -שהמכונית יוצאת מ    

smVהתחלתית שגודלה      /22    2/1ובתאוצה קבועה שגודלה sma  מהו המרחק בין כלי . 

stהרכב בזמן      6? 

 

 תשובות אפשריות

m96  ,m112 ,m126 ,m137 ,m146 ,m161 ,m179 ,m196 ,m215 ,m226 ,m243 ,m252    

 

 אופקית על מישור נטול חיכוך ומעניק למסה תאוצה   Mדוחף מסה  Fכוח שגודלו  .3



2/12שגודלה           sma  4יפעל על מסה שגודלה  אותו כוח. אםM   על מישור נטול 

 ?לה יעניק תאוצה איזו, חיכוך       
 תשובות אפשריות

2/1 sm   ,2/3 sm  ,
2/6 sm  ,

2/9 sm  ,
2/11 sm  ,

2/13 sm   ,
2/16 sm  ,

2/19 sm   ,

2/23 sm    

 

 שתי המסות שבתמונה מחוברות בחוט העובר סביב גלגלת חסרת חיכוך. .4
 המסות נעזבות ממצב התחלתי של מנוחה. איזו מרחק תרד המסה        

 שניות מרגע שהחלה התנועה? הניחו שהחוט 4הגדולה כעבור        

 מספיק ארוך.       

 

 

 תשובות אפשריות

m5.2 , m3.4  ,m6.6   ,m9.8  ,m7.11  ,m6.13  ,m4.16 , m4.19 , m7.22  ,m8.24 ,

m6.26  ,m8.28    

 

 

mNk. קפיץ שקבוע הקפיץ שלו 5 /6  נמתח ע"י כוח שגודלוFאם האנרגיה האגורה בקפיץ . 

 , מה האנרגיה שתהיה אגורה בקפיץ אם יפעל על אותו קפיץ כוחEבעקבות מתיחה זו היא      

 ?F5שגודלו     

 

 תשובות אפשריות

E3  ,E5  ,E8   ,E15   ,E18   ,E25   ,E28   ,E31   ,E36   ,E43    ,E46    ,E49   

 

 

kgm. נתון כי במערכת המצויירת 6 31 , kgm 22    1ומקדם החיכוך ביןm  לבין המישור הוא 

    1.0k. 

 



 

 

  
 

 במצב זה תהיה:  1mתאוצת המסה      

 

  תשובות אפשריות

2/32.0 sm  ,2/66.0 sm   ,
2/91.0 sm   ,

2/26.1 sm   ,
2/42.1 sm   ,

2/76.1 sm   ,
2/98.1 sm

   ,
2/21.2 sm   ,

2/66.2 sm   ,
2/91.2 sm   ,

2/45.3 sm    

 

 ליד כל אחת מחמש הטענות הבאות:  נכון או לא נכון.  התייחסו לגרף הבא וסמנו 7

 

 תשובות אפשריות

  לא נכוןהשניות הראשונות במהירות קבועה.                                       3-א.  המכונית נעה ב      

 נכון                מטרים. 33השניות הראשונות היא  6-ב.  הדרך שהמכונית עברה ב      

stג.  ברגע         3 .לא נכון                                           המכונית משנה את כיוון נסיעתה 

stד.  ברגע        6 .נכון                                           המכונית משנה את כיוון נסיעתה 

stה.  ברגע        8  2/66.1המכונית נעה בתאוצה שגודלה sm.                             נכון 

2/5.2ו.   תאוצת המכונית היא        sm .לא נכון                             בשלוש השניות הראשונות 

 

 . דייג צריך לחצות נהר בסירתו כדי להגיע לבית אמו הנמצא בדיוק ממולו בגדה הנגדית. רוחב8

sm. מהירות הסירה m200הנהר      sm , מהירות זרימת מי הנהר היא10/  ונתון שחרטום 2/



 הסירה מופנה משך כל ההפלגה לכיוון הגדה הנגדית. באיזה מרחק מבית    

 אימו יעגון הדייג?    

 

                                                                                                                                      200m 

 

                

     תשובות אפשריות

m18  ,m25   ,m30   ,m34   ,m40   ,m47   ,m56   ,m63   ,m70   ,m77   ,m84    ,m91   

 

 

 'ב חלק

  1.5m. המרחק בין שני מטענים נקודתיים זהים המצויים בריק )ואקום( הוא 9

 ?2Nמה גודלם של המטענים אם הכוח הפועל ביניהם הוא       

229נתון שקבוע קולון בריק הוא         /109 CmNK   

 

 :הקיפו את התשובה הנכונה בעיגול

C5102.0  C5104.0  C5109.0  C5104.1  C5109.1   C5102.2  C5106.2        

            

 

 נמצאים מטענים שגודלם 20cm.  בשלוש מפינותיו של ריבוע שאורך צלעו 13

       3 nC  חשבו את גודלו של הכוח השקול הפועל על מטען .Q = -1 nC  שממוקם במרכז 
 הריבוע?      

 
 :הקיפו את התשובה הנכונה

 

N61016.1 

   

N61035.1 

   

N61048.1 

   

N61064.1 

   

N61079.1 

   

N61091.1 

      

  

gmm  מסות בעלי כדורים שני. 11 121  ראו) החוטים בקצות תלויים 

cmLL  החוטים אורכי(. שרטוט       1021   .המטען מהו qqq  21  



   ?060-ל תשווה החוטים בין שהזווית כך  לכדורים להעניק שיש      

30
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 :הקיפו את התשובה הנכונה

 

nC22  nC38  nC22  nC45  nC59  nC66  nC79  nC87  nC94  nC114  nC126

  

    

 מהי ההתנגדות החשמלית השקולה במעגל החשמלי המתואר בציור ? .12

 

 
 

 :הקיפו את התשובה הנכונה
 

4.2  6.5  9.6  5.7  7.8  5.9  1.10  3.11  3.12  6.13            
 
 

 

 

 ,לבכם לתשומת

 נוסף וכחומר הסופית הבחינה של האפשריות הגרסאות כאחת לדוגמא הבחינה את לראות יש

 במועדים יופיעו וכן המועדים באחד יופיעו לא שאלות של מסוימים שסוגים יתכן. ההבנה לבדיקת

 קורסה במהלך שחולק הנוסף העזר וחומר הבית תרגילי כל על לחזור יש. אחרים

 ללמוד אלא זו בחינה דוגמת על רק להסתמך אין – קורסה מעבר ללא לבחינה לגשת למעוניינים

 .18 בעמוד המפורטת התוכנית פי על

 



 


