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 פיסיקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקהוהשלמה בענון ימכינות ר
 
 כללי .א

מכינת הריענון וההשלמה מאפשרת הזדמנות נוספת למועמדים, שלא עמדו בתנאי הרישום והקבלה ללימודים  .1
, לשפר את לימודי המחשבו/או  פיסיקהו/או  המתמטיקהאקדמיים במכון הטכנולוגי חולון, במקצעות 

 עותיהם בחומר הלימוד.הישגיהם כתנאי לקבלתם או לרענן ידי
 ועדת הקבלה של המכון.עפ"י דרישות כל זאת 

 ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם. נקבעותכניות הלימודים ומבחני הגמר  .2

בפיסיקה להנדסת חשמל להלן פרטים הקשורים למכינת הריענון וההשלמה  .ב
 ואלקטרוניקה:

 ש'. 140 –היקף שעות  .1

ת לימודי התואר להנדססיקה, כדי לאפשר השתלבות מסודרת במיועדת להשלמת הידע החסר בפי המכינה .2
 .חשמל ואלקטרוניקה

 תכנית הלימודים גדושה ומחייבת השקעה רבה גם בבית.

פי הדרישות -בחינת הגמר אינה מותנית ברמת הכיתה, אלא נקבעת לפי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל .3
 מודים.האקדמיות לקראת קבלה ללי

 במסמך זה. 4מצורפת בעמוד  המדויקת תכנית הלימודים .4

 די המכינות ימסרו בעת ההרשמה.מוע .5

 .במספר נרשמים פתיחת קורסי המכינה מותנת .6

 בהדרגה.למוד אותם הקורס בפיסיקה מחייב ידע במתמטיקה ולכן מומלץ ל .7

ם. מובן שלנרשמים מאוחר תיתכן מומלץ למועמד להימנע מלימוד בו זמני בשני קורסים, כי העומד והקושי רבי .8
 בעיה בנושא זה.

מכינה לפיסיקה מתקיימת גם במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים, אך מומלץ לסיימה במהלך הקיץ  .9
 ולהימנע מעומס לימודים רב ומשעות הלימוד במהלך כל שבוע הלימודים האקדמי.

 חישוב ציון סופי: .10
 מהציון הסופי.  30%משקל מבחן הביניים  •
 מהציון הסופי. 70%מבחן הסיום  משקל •
 מהציון הסופי. 100%יהיה משקל מבחן הסיום  ,אם תלמיד נעדר מבחינת הבינים •
 אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי. •
 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים. 54ציון  •
 ים בלבד בבחינת הסיום.ניתן להיבחן פעמי •

 :בפיסיקה להנדת חשמל ואלקטרוניקהמדיניות הקבלה של תלמידי הריענון וההשלמה  .11
 אלא אם נקבע אחרת על  ידי ועדת הקבלה. ,לפחות 70ציון המעבר  •
 .1ציון המעבר מהווה תנאי קדם להשתתפות בקורס פיסיקה  •

 
 .)211חדד  5בניין ( המכון של הרישום במחלקת נעשית וההשלמה ענוןיהר למכינת ההרשמה .12

 עלויות:
 ₪.  2650 –ש'  140 –עלות הקורס  •
 ₪.  400ההרשמה ללימודי המכינה מתבצעת במחלקת הרישום של המכון ע"י תשלום בסך  •

 תשלום זה מהווה מקדמה על חשבון עלות הקורס במכינה.
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 הערות:
השני. בתנאי ששני הקורסים  הנחה על הקורס 10%-תלמיד, שילמד בשני קורסים, יהיה זכאי להנחה ל •

 ימים). 365מסתיימים בתוך שנה (
מהמחיר המלא עד שנה מסיום המכינה (ימציא אישור  30%-בוגר המכינה הקדם אקדמית יהיה זכאי ל •

 ממנהלת המכינה).
הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של  50%על קורס חוזר יקבל התלמיד  •

 בקורס ובהשתתפות בבחינת הסיום).לפחות  80%

 הפסקת לימודים: .13
 המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל את כספו חזרה. .א
 משכר הלימוד. 10%ישלם התלמיד  ,במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס .ב
משכר  40%ישלם התלמיד  ,מקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד כחודש מיום פתיחת הקורס .ג

 הלימוד. 
 לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא. .ד
מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל במזכירות  .ה

 המכינה הקדם אקדמית.

 : בבחינות השתתפות .14
 זהות תעודת עם חינהל בלכ גיעי התלמיד •
 ).126חדר  5(בניין  המכינה במזכירות מראש הרשמה מחייבת' ב במועד השתתפות •
 המכינה למשרד המתאימים האישורים את להביא חייבים ,בעלי התאמות בדרכי היבחנות תלמידיםה •

 לכל שעה חצי בת זמן הארכת יקבלו, עלייתם מיום שנים 5 עד חדשים עולים תלמידיםם אקדמית. הקד
 .הבחינה לפני שבוע עד המכינה למזכירות עולה תעודת שיציגו לאחר ,המבחן

בהתאמות.  הצורך על תזכורת מתן תוך ,בחינה מועד לכל במשרד מראש להירשם חייבים תלמידיםה •
 הארכת זמן –ההתאמה היחידה שניתנת היא 

ועדת הקבלה של המכון תערוך דיון נוסף בקבלתך למכון, רק לאחר קבלת תוצאות המבחן  .15
 הסופי.

 
 

 
 

 
  

 ,אקדמית-הקדם במכינה יינתנו לא למכון ורישום קבלה על פרטים
 .וההרשמה הייעוץ במרכז רק אלא 

 .במכון ללימודים קבלה מחייבת אינה השלמה בקורסי הצלחה



 4 מתוך 14

   

 

 בפיסיקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והשלמה ענוןירלמכינת 
 

 גיאומטרית אופטיקה .א
 :קרניים באמצעות האור מהלך ייצוג, האור של יסודיות תופעות .1

  .קרניים באמצעות ייצוג, האור אפיון, עצמים ראיית 1.1
 .מישורית במראה דמות, ההחזרה חוקי: אור החזרת 1.2
 .ומלאה חלקית החזרה, שבירה חוקי: אור שבירת 1.3
 .דמויות ויצירת האור מהלך: דקות כדוריות עדשות 1.4

 מכניקה .ב
 קינמטיקה .1

 .הזמן של כפונקציה מקום – תנועה תיאור 1.1
 .ישר קו על קצובה תנועה 1.2
 .יחסית תנועה 1.3
 .משתנה במהירות תנועה 1.4
 .קבועה בתאוצה תנועה 1.5
 .משתנה בתאוצה תנועה 1.6
 .במישור בתנועה בסיסיים קינמטיים מושגים 1.7
 וקטורים 1.8
 .במישור בתנועה והתאוצה המהירות 1.9

 דינמיקה .2
 ומציאת לרכיבים ווקטורים פירוק, ווקטורים וחיסור חיבור, הווקטור הגדרת: מתמטי מבוא 2.1

 .השקול
 .ומדידתם כוחות 2.2
 התמדה, כוחות של תכונות 2.3
 .חיכוך וכוח נורמלי כוח, מתיחות 2.4
 .פשוטים התמדה מצבי ניתוח 2.5
 .ניוטון של השני החוק 2.6
 .ישר קו על תנועה לגבי השני החוק יישום 2.7
 .קבוע כוח בהשפעת במישור תנועה 2.8
 .מעגלית תנועה  2.9

 ושימורה מכאנית אנרגיה .3
 .ביניהם והקשר עבודה, קינטית אנרגיה 3.1
 .ואלסטית כובדית: פוטנציאלית אנרגיה 3.2
 .מכאנית אנרגיה שימור 3.3
 .אנכי במעגל תנועה 3.4
 .ונצילות הספק 3.5

 ושימורו התנע .4
 .ביניהם והקשר תנע, מתקף 4.1
 .התנע שימור חוק 4.2
 .התנע שימור חוק של יישומים 4.3
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 ומגנטיות חשמל .ג
 האלקטרוסטטי והשדה קולון חוק .1

 .חשמליות תופעות 1.1
 .קולון חוק 1.2
 .בפיסיקה שדה המושג, האלקטרוסטטי השדה 1.3
 .אינסופי ולוח כדורית קליפה של ופוטנציאל שדה 1.4

 חשמלי פוטנציאל .2
 פוטנציאלית ואנרגיה חשמלי פוטנציאל 2.1
 .וטעינה פריקה של איכותי אורית – וקבלים קיבול 2.2
 וטעינה פריקה של איכותי תיאור – וקבלים קיבול 2.3

 ישר זרם מעגלי .3
 . החשמלי הזרם וָעוצמת החשמלי הזרם 3.1
 .אום חוק החשמלי המתח 3.2
 התנגדות 3.3
 .הדקים ומתח מ"כא 3.4
 .קבל של ופריקה בטעינה איכותי טיפול 3.5
 .חשמלי במעגל ואנרגיה הספק 3.6
 .י"ז מעגלי 3.7

 המגנטי השדה .4
 .וזרמים מגנטים של מגנטיים שדות 4.1
 .המגנטי השדה עוצמת זרם על המגנטי השדה השפעת 4.2
, מעגלית כריכה במרכז, מאוד ארוך תיל בקרבת - ומקורותיו המגנטי השדה בין הקשר 4.3

 .בסילונית
 .האמפר הגדרת, מקבילים זרמים בין הכוח 4.4
 .מגנטי בשדה הנע מטען על הפועל הכוח 4.5
 )עצמית קריאה(המגנטי הכוח של יישומים 4.6

 
 הנושאים והיקף השעות

 
 מומלצות שעות הנושאים

 14 האור של יסודיות תופעות גיאומטרית אופטיקה
 18 קינמטיקה מכניקה

 22 דינמיקה
 14 ושימורו התנע

 16 ושימורה מכנית אנרגיה
 והשדה קולון אלקטרוסטטיקה חוק  ומגנטיות חשמל

 האלקטרוסטטי
8 

 10 וקבלים קיבול חשמלי פוטנציאל
 10 ישר זרם מעגלי
 16 המגנטי השדה

 12 ותרגול חזרות 
 140 סה"כ
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 :בקורס בחינות נוהל
 .ינות: בחינת ביניים ובחינת סיוםבח 2תערכנה  .1
 לבחינת הסיום יש גם מועד ב'. .2
 בחינות הביניים:  .3

 דקות. 120כל בחינה  משך
 שאלות. 4מתוך  3התלמיד לענות על  על

 
 בחינת סיום: 

 .דקות 200 הבחינה משך
 .שאלות 4 ובו מכניקה: 'א פרק פרקים:  3לבחינה 

 .שאלות 3 ובו – אלקטרוסטטיקה: 'ב פרק
 .שאלות 2 ובו גיאומטרית אופטיקה: 'ג פרק

 
 על התלמיד לענות:

 ).לשאלה' נק 19: ניקוד( במכניקה השאלות 4 מתוך שאלות 3 על
 ).לשאלה' נק 14: ניקוד( ומגנטיות בחשמל השאלות 3 מתוך שאלות 2 על
 )לשאלה' נק 15: ניקוד( גיאומטרית באופטיקה שאלות 2 מתוך 1 שאלה על

 
 ספרים:

 
 :מכניקה

 .יש הוצאת, עובדיה דני, מכניקה – אקדמית לפיסיקה מבוא .1
 ).החדש הסילבוס לפי( מ"בע חברה' ושות רכגולד. ד זינגר מכניקה .2
 .י אשל: ולאוניברסיטה לתיכון מכניקה .3
 .1999 הפתוחה האוניברסיטה 2-1 יחידה. י קירש' א הפיזיקה יסודות .4

 
 :אופטיקה

 ).החדש הסילבוס לפי( מ"בע חברה' ושות רכגולד. ד זינגר אופטיקה .1
 .1998 הפתוחה האוניברסיטה 2 פרק 3 יחידה. י קירש' ב הפיזיקה יסודות .2

 
 :ומגנטיות חשמל
 ).החדש הסילבוס לפי( מ"בע חברה' ושות רכגולד. ד זינגר ומגנטיות חשמל .1
 .1998 הפתוחה האוניברסיטה 2-1 פרק 5 יחידה. י קירש' א הפיזיקה יסודות .2

 
 .הראשון בשיעור ידווח: לקורס לרכוש חובה אותו הלימוד ספר

 
 

 : ליבכם לתשומת
 https://sites.google.com/site/hitpaphysicsteam: הקורס באתר •

 .קורס וסיום פטור לבחינה דוגמא למצוא ניתן
 .מחדש שנבנתה הקורס לתכנית המתאימים האחרונות השנים של בקורסים שניתנו מבחינות שאלות אוסף •
 .למבחן המצורף הנוסחאות דף •
 .ואחרים פ"אל, interlect: אתר כמו לקורס רלוונטיים קישורים •
 ז"לו תכנים, למכינה הנוגעים פרטים •

 
  

https://sites.google.com/site/hitpaphysicsteam
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 המכינהדוגמא למבחן פטור / סיום 
 להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בפיסיקה

 
 

 דקות 180משך הבחינה: 
 

  מחשבון, דף נוסחאות מצורף לשאלון.חומר עזר מותר: 
 

 :לנבחן הוראות
 :פרקים 3 זה בשאלון •

 ').נק 19 שאלה כל( 1 – 4 השאלות 4 מתוך שאלות 3 על לענות עליך: מכניקה -ראשון פרק
 ').נק 14 שאלה כל( 5 – 7 השאלות 3 מתוך שאלות 2 על לענות עליך: חשמל – שני פרק
 ').נק 8 – 9 (15 השאלות 2 מתוך אחת שאלה על לענות עליך: גיאומטרית אופטיקה – שלישי פרק

 בעפרון אפשר, סרגל בעזרת ותרשימים גרפים ערוך •
𝑔𝑔 הארץ כדור פני על החופשית הנפילה תאוצת 2 = 10(𝑚𝑚/𝑠𝑠2) 

 ענית עליהן השאלות מספרי את המחברת של החיצונית הכריכה על רשום •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ה צ ל ח ה ! ! !
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 פרק א' : מכניקה
 נקודות  19השאלות כל שאלה מקנה  4מתוך  3עליך לענות על 

 
 1שאלה מס' 

גוף נזרק במעלה מישור משופע מנקודה הנמצאת במרחק מסוים מעל תחתית המישור. המישור המשופע מתחבר אל 
 ). 1מישור אופקי (תרשים 

מתאר את גודלה של המהירות הרגעית של הגוף כפונקציה של הזמן (הגרף מתאר את גודלה של המהירות  2תרשים 
 ).ולא את כיוונה

 

  
 

 ? באיזו מהירות התחלתית נזרק הגוף במעלה המישור המשופע .א
 ? מהי זווית הנטייה של המישור המשופע .ב
 ? מהו מקדם החיכוך בין הגוף ובין המישור המשופע )1( .ג

 ? מהו מקדם החיכוך בין הגוף ובין המישור האופקי) 2(
 גוף?המאיזה מרחק התחלתי מתחתית המישור המשופע נזרק  .ד
 
 

 2שאלה מס' 
 . H מגלשה חלקה מחוברת לשולחן אופקי שגובהו ביחס לרצפה הוא

מעל  h מתחיל להחליק ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה m שמסתו A גוף
  המסילה.תחתית 

 גוף נמצאמשטח אופקי) ניתן להתייחס אליה כאל קטן (בתחתית המגלשה 
 .3m שמסתו B קטן

 .לחלוטין ואלסטית מצחית התנגשות היא ההתנגשות
 .H ,m ,h ,gנתונים: 

 ? לפני ההתנגשות A מהי מהירות הגוף .א
 ? מהן מהירויות הגופים מיד לאחר ההתנגשות .ב
 ?A הגוףלאיזה גובה מעל תחתית המסילה יחזור ויעלה  .ג
 ברצפה ? Bכעבור כמה זמן מרגע ההתנגשות יפגע הגוף  .ד
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 3שאלה מס' 
 . קטן מוט ותקןמ 2α היא שלו הראש חרוט [קונוס] שזווית על
  L. באורך חוט קושרים המוט אל

 [ראה שרטוט].  m מסה קושרים החוט של השני בקצה
  f. הסיבוב בתדירות יחד מסתובב המתקן כל

 . חיכוך כוחות הזנח
 β בזווית נוטה החוט מסוים בשלב

 :נתון
m=2 [kg], L=2 [m], α= 30 

 ?מהחרוט תתנתק לא m שהמסה כך המקסימאלית התדירות מהי. 1 .א
 .זה במצב m המסה על הפועלים ]וכיוון גודל[ הכוחות מהם. 2

 

 .הקודם בסעיף שהתקבל הסיבוב תדירות את מכפילים
 ? זה במצב החוט של  הנטייה זווית תהיה מה. 1 .ב

 המסה של מהירותה תהיה מה ?זה במצב אחד סיבוב של זמן יהיה מה. 2
 
 

 4שאלה מס' 
 נתונים L-ו A ,Fהנקודות  של הגבהים .שעשועים בפארק הרים רכבת של מסילה מתארת שבתרשים ACFL העקומה

  R. רדיוס בעלות מעגליות קשתות הם EFG – ו BCD המסילה בתרשים. קטעי
 . המסלול את לבדוק החליט  m, שמסתו, רני. קפיץ מאזני מותקנים שעליו כיסא ובתוכה קרונית נמצאת A בנקודה

 הראו זה במצב. הקרונית ברצפת נוגעות אינן שרגליו כך המאזניים על והתיישב A בנקודה לקרונית נכנס הוא
 .אפס התחלתית במהירות A מנקודה לדרכה יוצאת בתוכה רני עם הקרונית. mg: רני של משקלו את המאזניים

 חיכוך קיים שבו GL, לקטע פרט חלקה המסילה. ממנה להינתק מבלי, המסילה על הזמן כל נעה והיא מנוע אין לקרונית
 .למסילה הקרונית בין

 .משקל חסר שהוא חש ורני אפס  על  המאזניים מורים F הנקודה דרך חולפת רני ובה הקרונית כאשר
 

 
 

 ?Fהנקודה  דרך בחולפה הקרונית מהירות מהי .א
 המעגליות. הקשתות רדיוס את מצא .ב
 רני. של משקלו באמצעות זה ערך בטא ?ביותר הגדול הערך את המאזניים מורים המסילה של נקודה באיזו .ג
 לאורך אבדה אנרגיה כמה 8m/s. של במהירות L הנקודה דרך חולפת ושהיא M=2m היא הקרונית שמסת נתון .ד

 ).mבאמצעות  ? (בטאFLקטע 
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V 
 
 
 

 

 
 

 ומגנטיות ב': חשמל פרק
 

 תנקודו 14 מקנה שאלה כל השאלות 3 מתוך 2 על לענות עליך
 

  5מס' שאלה 
מונחים שלושה  x-yר בקודקודי משולש שווה צלעות הנמצא במישו

מוגדר כך, שראשיתו  z. ציר qמטענים חיוביים נקודתיים שגודלם 
נמצאת במרכז המשולש, הוא מאונך למישור המשולש, וכיוונו החיובי 

 . a-כלפי מעלה. אורך הצלע של המשולש שווה ל
 
 
 
 
 

 .נמק ?המשולש במרכז החשמלי השדה של הגודל מהו .א
 .נמק ? המשולש במרכז החשמלי הפוטנציאל של הגודל מהו .ב
 .נמק z? של כפונקציה z, ציר לאורך החשמלי השדה את מתאר הגרפים מבין איזה .גרפים 4 לפניך .ג

 
 

    
 

1 2 3 4 
 

 (5) .נמק z? של כפונקציה z, ציר לאורך החשמלי הפוטנציאל את מתאר הגרפים מבין איזה .גרפים 4 לפניך  .ד
 
 

   
 

1 2 3 4 
 

 ? נמק. z = + a לנקודה z = - a מנקודה אלקטרון בהעברת נעשית עבודה איזו .ה
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 6' מס שאלה
ε מ"כא בעל( מתח מקור ובו חשמלי מעגל נתון = 9 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 פנימית והתנגדות 𝑟𝑟 = 1Ω( 
𝑅𝑅1 היא אורכו במלוא התנגדותו ואשר L אורכו אשר( משתנה נגד = 8Ω( ומפסק S )שרטוט ראה:( 

 

 
 

 .סגור הוא כאשר וגם פתוח S המתג כאשר גם הנורה של ההארה במידת לשלוט ניתן הנייד המגע הזזת ידי על .א
, האירה שרטוט) הנורה עדיין R1, לנגד (משמאל A לנקודה מגיע הנייד המגע כאשר המפסק ממצבי באחד, כי נתון
 .נמק?   סגור או פתוח היה S המפסק האם. מאוד חלשה בעצמה כי אם

  A. בנקודה הוא הנייד והמגע סגור המפסק כאשר בסוללה הזורם הזרם את מצא .ב
 שבנקודה עד וגדלה הלכה האור ועצמת ימינה הנייד המגע את הזיזו, סגור היה המפסק אחר, כאשר במקרה .ג

 שהמתח . ידועR1של  הימני מקצהו 0.25Lבמרחק  הייתה זו נקודה, בשרטוט כמתואר ."נשרפה" מסוימת הנורה
 .שכזו בנורה לזרום היכול המירבי הזרם את מצא. volt 4.5 הוא לשאת מסוגלת R2 הנורה אותו המירבי

 : R1 של הימני מקצהו 0.25L במרחק הנייד והמגע שרופה הנורה, סגור המפסק בו, זה במצב .ד
 .נמק?  המתח מקור של ההדקים מתח מהו) 1(
 .נמק?  השרופה הנורה קצות בין הפוטנציאלים הפרש מהו) 2(
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 7' מס שאלה
, הדף למישור הניצבים, B-ו A הקבל לוחות בין. טעון קבל מצוי", הדף מן יוצא" וכיוונו B שעוצמתו, אחיד מגנטי בשדה
 החלקיקים. B-ו E לשדות בניצב הקבל לוחות בין אל נכנסת חלקיקים אלומת. E שעוצמתו אחיד חשמלי שדה שורר
 (ראה תרשים). G בנקודה בחיץ פוגעים מכן ולאחר, CD שבחיץ O חריר דרך עוברים, ישר במסלול הלוחות בין נעים

 .להזנחה ניתנים החלקיקים על הפועלים הכבידה כוחות. m ומסתו q הוא חלקיק כל של מטענו
 

 
 

 .נמק? שלילי או חיובי הוא החלקיקים מטען האם .א

 .הסבר? הקבל לוחות בין החשמלי השדה כיוון מהו .ב

𝑣𝑣: בביטוי נתון G-ל O-מ התנועה שזמן הראה. 1 .ג =  𝑛𝑛⋅𝑚𝑚
𝐵𝐵⋅𝑞𝑞

. 

 .החלקיק במהירות תלוי אינו G -ל O -מ התנועה זמן מדוע הסבר. 2

 :משתנה O החריר דרך החלקיק מעבר לאחר האם .ד

 .נמק? החלקיק . תאוצת1

 .נמק? החלקיק של הקינטית . האנרגיה2

 .נמק? החלקיק . מהירות3

 .נמק? החלקיק של התנע. 4
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 גיאומטרית אופטיקה' : ג פרק

 נקודות 15 מקנה השאלה השאלות 2 מתוך 1 על לענות עליך

 

 8' מס שאלה

 מקדם( זכוכית עשויה מנסרה של חתך מתאר C -ב זווית ישר ABC המשולש

 .באוויר הנמצאת). n=1.5 שבירה

 .בתרשים מסומנות המשולש זוויות

 ידוע. AC-ל מקבילה הקרן, המנסרה של AB בדופן פוגעת אור קרן .א

 .BCבדופן  פוגעת המנסרה בתוך הנשברת שהקרן

 היוצאת הקרון בין הזווית את וחשב, האור מהלך המשך את שרטט

 .BCהדופן  לבין, לאוויר

 יוצאת אינה BC-ב הפוגעת המנסרה בתוך הנשברת הקרן אשר עד במנסרה הפוגעת הקרן של כיוונה את משנים .ב

 .מהמנסרה

 .AB בדופן הקרן פוגעת שבה הזווית את חשב). 1(

 .נמק? AC הדופן אל המביטה העין אל יגיע שהאור ייתכן זה במצב האם). 2(

 

 9' מס שאלה

 בין. ממסך 1m במרחק ניצב, מ"ס 8 שגובהו AB מאיר עצם

 16cm הוא מוקדה שמרחק עדשה נמצאת לעצם המסך

 .למסך במקביל, העדשה לציר ניצב העצם. מ"ס 24 וקוטרה

 ? חדה דמות עליו שנוצרת כך המסך נמצא מרחק באיזה .א

 .אפשרויות שתי קימות מדוע הסבר

 המסך על המוגדלת הדמות לקבלת קרניים מהלך סרטט .ב

 .1:8 מידה של בקנה

 העדשה בנקודה את והעוברת העצם מאמצע היוצאת אור קרן של מהלכה את') ב בסעיף( שבנית בתרשים סרטט .ג

C ,לדמות ומגיעה ששרטטת העדשה של העליון בקצה הנמצאת. 

 מהו כן אם. הסבר – לא אם? בדמות שינוי יחול האם. לאור אטום בחומר העדשה של התחתון החצי את מכסים .ד

 הסבר? השינוי
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