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 1991 -שאלון הבגרות בחשמל 

 

1)לכל שאלה 1-5מתוך חמש השאלות  שלושלענות על  עליך
3

נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף  33

 רשום בסופו(.

 

1. 

6qאחד מהם הוא שני כדורים, קטנים, שמטען כל  10−= במרחק של B-ו Aקבועים בנקודות , +

50cm  .בנקודה זה מזהC ,50של במרחק  הנמצאתcm  מכל אחד מהמטענים האלה, נמצא כדור

6Qשל , והוא טעון במטען 31grו שמסתמוליך  5 10 C−= − .)ראה תרשים( 

 

 .Cמשחררים את הכדור הנמצא בנקודה 

 , הפועלים בין הכדוריםהפועלים במערכת זו הם הוכחות החשמליים בהנחה שהכוחות היחידים 

 נקודות( 8)של תאוצת הכדור ברגע בו שוחרר. ואת כיוונה  החשב את גודל .א

כיוון המהירות והתאוצה בכל בתשובתך לנקודות הבאות: תאר את תנועתו של הכדור. התייחס  .ב

, קטנה גדולה ביותרהמהירות ; היכן )אם בכלל( האם הכדור מגדיל או מקטין את מהירותושלב; 

 נקודות( 8)ביותר, מחליפה כיוון. 

המטענים , בהשפעת (B-ל Aבין )נקודת האמצע  Dובנקודה  Cחשב את הפוטנציאל בנקודה  .ג

 נקודותB .(8 )-וAהקבועים בנקודות 

D ?(1שהוא עובר בנקודה כשל הכדור הנע מה גודל מהירותו  .ד
3

 נקודות( 9

 

2. 

כל אחד,  Rשני הנגדים החיצוניים הם בעלי התנגדות פתוח.  Mתרשים המפסק במעגל ב

r, היא  שלותנגדות הפנימית של המקור, שהכא"מ והה R= . התנגדותו של אמפרמטרA .זניחה 

 .Mאת הפסק  סוגרים

שיקול פיסקלי  משתנה? בסס את תשובתך על האו אינ, תהאם הוראות האמפרמטר עולה, יורד .א

 נקודות( 6)חישוב.  ידי-הוכח אותה עלאו 

בסס את תשובתך על שיקול ? או אינו משתנה, יורד, מקור עולהההאם מתח ההדקים של  .ב
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 9)ידי חישוב. -או הוכח אותה עלפיסקלי 

 נקודות(

או מפסק באיזה משני המקרים )מפסק פתוח  .ג

נגדים )הכללי במערכת סגור( יהיה ההספק 

 8)גדול יותר? פי כמה?  חיצוניים ופנימיים(

 נקודות(

סק באיזה משני המקרים )מפסק פתוח או מפ .ד

יהיה ההספק המבוזבז בחימום המקור  סגור(

1)? פי כמה? גדול יותר
3

 נקודות( 8

 

3 . 

מקור מתח , כולל: מעגל החשמלי, המתואר בתרשיםה

24Vבעל כא"מ  נגד הפנימית זניחה, שהתנגדותו  =

3R שהתנגדותו 6 10=   קבל שקיבולו ,

3C 5 10=   , אמפרמטרA זניחה,  שהתנגדותו

שהתנגדותו גדולה מאוד )אינסופית(,  Vוולטמטר 

הולכה שהתנגדויותיהם ניתנת להזנחה ושני תיילי 

 .2S-ו 1Sמפסקים 

 מבצעים בזו אחר זו שלוש פעולות:

 נשאר פתוח(. 2S)המפסק  1Sסוגרים את המפסק  .א

 נקודות( 9. )סברה ?מה הן הוראות האמפרמטר והוולטמטר

, לא תשתנה האם הוראות האמפרמטר תקטן .נשאר סגור(1Sהמפסק ) 2Sסוגרים את המפסק  .ב

 נקודות( 9. )נמק? להוראות האמפרמטר שמצאת בסעיף א( )ביחסאו תגדל 

הוולטמטר בזמנים ומצא את הוראות האמפרמטר  נשאר סגור1S (2S .)פותחים את המפסק  .ג

1t 2t (,1S)רגע פתיחת המפסק  =0 0.5min=, 3t 1min= ,4t 5min=. (1
3

 נקודות(. 15

 

4. 

בין הנמצאת  Kמנקודה  .V, שורר מתח dשהמרחק ביניהם הוא בין שני לוחות מקבילים גדולים, 

mמסת החלקיק מקביל ללוחות. בכיוון  vיורים חלקיק במהירות  שני הלוחות )ראה תרשים(

  .הזנח את השפעת הגרביטציה. +qומטענו 
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סרטט באופן  של החלקיק? פרבולה, היפרבולה, אחר(מהי צורת המסלול )קו ישר, מעגל,  .א

 נקודות( 8. )הסבר. את המסלול בין שני הלוחות הטעוניםסכמטי 

לוחות המוספים למרחב שבין ינוע בקו ישר בין הלוחות הטעונים, כדי שחלקיק זהה לראשון  .ב

1). נמקשדה המגנטי. השדה מגנטי אחיד. קבע מה כיוונו של 
3

 נקודות( 3

 נקודות( 8)הגדלים המופיעים בשאלה. מצא ביטוי לגודלו של השדה המגנטי באמצעות  .ג

ויורים המגנטי )שביטאת בסעיף ג(, מפסיקים את המתח בין הלוחות, משאירים את השדה  .ד

גע האם החלקיק יפכלפי מטה.  vן במהירות חלקיק נוסף זהה לראשו ראה תרשים() Lמנקודה 

 נקודות( 14). נמק? התחתונה בטבלה

V נתון )לסעיף ד בלבד(: 2000V= ,d 4cm= ,m 0.2gr= ,6q 10 C−= +, 
m

v 5
s

= 

 

5. 

נמצא במישור אופקי, שדה מגנטי , 90 בת בזוויתN, הכפוף בנקודה MNKמוט נחושת ארוך 

Bשעוצמתו  אחיד 0.6T=  .שני מוטות נחושת ארוכיםמאונך למישור המוט GF ו-CD  נעים כך

 (אחד בשניכפוף וכן הנוגעים במוט  CD-ו GFששלושת המוטות יוצרים בכל רגע ריבוע )המוטות 

tברגע )ראה תרשים(.  aאורך צלע הריבוע הוא  =0 0.1m= מהירותו של כל אחד מהמוטות היא .

קבועה וגדולה 
m

v 0.2
s

0.1היא הנחושת ליחידת אורך . התנגדות כל מוטות =
m


 =. 

 

 נקודות( 11). נמקנשאר קבוע עם הזמן? האם הכא"מ המושרה במעגל החשמלי  .א

tהחשמלי ברגע מצא את הכא"מ המושרה במעגל  .ב 4s=. (10נקודות) 

 נקודות( 6. )נמקהזמן? המושרה במעגל החשמלי נשאר קבוע עם הזרם  האם .ג

tמצא את הזרם במעגל החשמלי ברגע  .ד 4s= .(1
3

 נקודות( 6
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