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 .: שעתיים וחצימשך הבחינה

 

 נקודות לשאלה( 55שאלות ) 5מתוך  4יש לענות על 

 

 .12m/sל ש התחלתית מהירותב כלפי מעלה הקרקע מפני  0.2kgשמסתו  גוף זורק אדם. 1

 מגיע הגוף בו לרגע עד , 𝑡=0 הזריקה מרגע הזמן של כפונקציה הגוף מהירות את מתאר הבא הגרף

 .המקסימלי לגובה

 
 יר.האוו בין הכדור חיכוך כוח קיים זו שבבעיהו הרא .א

 קבוע. שהכוח בהנחה ,הגובה לשיא עד תנועתו במהלך הגוף על מפעיל שהאויר הכוח את וחשב .ב

 ?הגוף מגיע אליו המקסימלי הגובה מהו .ג

 .מטה כלפי תנועתו במהלך הגוף עבור כוחות תרשים ושרטט .ד

 משיא הגובה? לקרקע לחזור לגוף לוקח זמן כמה .ה

 

דרך חלון הנמצא  עובר. הכדור אופקיבכוון  גרם מקצה גג של בית 454ילד בועט בכדורגל בעל מסה של  . 5

 דרך חלון שני הנמצא במרחק וממשיך ועובר מטר מן הרצפה 5מן הגג ובגובה של מטר  4במרחק אופקי של 

 .2g=10m/s הגג ובגובה של מטר מן הרצפה. בחישובכם הניחו כי ממטרים  14של  אופקי

 מה גובהו של גג הבית ומהי מהירותו הראשונית של הכדור?א. 

 לאחר כמה זמן מגיע הכדור לחלון הראשון ומתי לחלון השני?ב. 

 בקרקע? הפגיעהלפני  מידון, של הכדור מהי מהירותו, גודל וכוג. 

 

מ'. מקדם החיכוך הסטטי בין גלגלי  55ק"ג נוסעת בכביש מעגלי שרדיוסו  1444מכונית בעלת מסה של . 3

 .4.3המכונית לכביש הוא 

 במסלול המעגלי?ישאר הרכב א. מה המהירות המקסימלית האפשרית כדי ש

ב. בימים בהם יש שכבת קרח על הכביש, מקדם החיכוך הסטטי קטן כמעט לאפס. איזה פתרון ניתן להציע כדי 

 לבצע את הסיבוב במהירות שחישבתם בסעיף א?כל שהמכונית תו



ס"מ הקבוע בקצה הרחוק.  4..0ק"ג מהודק לכבל באורך של   4.5כדור פלדה בעל מסה . 4

הוא משוחרר כאשר הכבל הוא אופקי. בתחתית מהלכו הכדור מתנגש בגוש פלדה בעל 

אלסטית ק"ג הנמצא במנוחה על משטח ללא חיכוך. ההתנגשות היא  4.44מסה של 

 . לחלוטין

 )גודל וכוון(? מהירות הכדור מיד לאחר ההתנגשות א. מהי

 ?)גודל וכוון( מהי מהירות גוש הפלדה מיד לאחר ההתנגשותב. 

 

 

תואר בציור. כמ ,o05בזוית של מתחתית מישור משופע  3m משוחרר ממנוחה ממרחק של 3kg תוף שמסגו. 5

0.3kמקדם החיכוך בין הגוף והמישור הוא   .  לאחר צאתו מהמישור המשופע, הגוף ממשיך לנוע על מישור

 .k=50N/mאופקי חסר חיכוך שבקצהו מחובר קפיץ בעל קבוע כח 

 א. מה מהירות הגוף על המישור האופקי לפני ההתנגשות בקפיץ?

 ב. מה יהיה הכווץ המקסימלי של הקפיץ?

 המשופע יעלה הגוף בתנועתו חזרה מהקפיץ?ג. לאיזה גובה במעלה המישור 

 

 
 

 בהצלחה.


