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271.67:  מסת פרוטון  10pm kg−
= 191.6: מטען הפרוטון     ⋅ 10pq c−

= ⋅  

319.11: מסת אלקטרון  10em kg
−

= 191.6: מטען אלקטרון    ⋅ 10eq c
−

= − ⋅  
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Volume
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area
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מהי המסה הכוללת של ? 1Cכמה אלקטרונים צריך להוציא מגוף נטרלי כדי שמטענו יהיה  .1
 ?האלקטרונים שהוצאו

  

המרחק בין יון . המסודרים בצורה מחזורית -Clויוני  +Naי בנוי מיונ) מלח בישול( NaClגביש  .2

  ?מה גודלו של כוח המשיכה החשמלי בין שני יונים סמוכים 10-10m*2.82אחד למשנהו הינו 
  
  

והוא טעון בצפיפות   0.2cmרדיוסו  'אכדור . זה מזה 50cmשני כדורים טעונים נמצאים במרחק .  3

6 מטען נפחית אחידה של  33 10 /c m
−

196.25חסרים   'בלכדור  .  40grומסתו שווה ל ⋅ 10⋅ 

  .משחררים את שני הכדורים ממנוחה על גבי משטח מישורי חלק .0.3kgומסתו  אלקטרונים

 נמק ?בין הכדורים האם יש להתייחס לכוח הכבידה  .א
  ?איזה כוח מפעיל כדור א על כדור ב   .ב

 ?ב על כדור אאיזה כוח מפעיל כדור   .ג
 ?גודל וכיוון, מהו הכוח ביניהם  .ד
 ?ברגע הנתון בשאלה, מהי תאוצת כל כדור   .ה
 ?איזה סוג של תנועה יבצעו הכדורים מרגע שחרורם  .ו
6טעון הפעם שלילי בצפיפות מטען נפחית אחידה ' בהנחה שכדור א  .ז 33 10 /c m

−
− מוחזק ו⋅

כדי שיבצע תנועה מעגלית ' ש לתת לכדור במה צריכה להיות המהירות המשיקית שי, במקום
 '?סביב כדור א

 ?מהו זמן המחזור של התנועה  .ח
להסתובב סביב ' ונגרום לכדור א' האם התשובות לסעיפים ז ו ח ישתנו אם נעמיד את כדור ב  .ט

  נמק'? כדור ב

  

  

כל אחד . מנקודה משותפת 50cmקשורים בשני חוטים שאורכם  250grשני כדורים שמסתם . 4

  . מעלות לאנך  5מהכדורים נפרש בזווית 
  ?מהו המטען הזהה שבו טעון כל כדור. א
מספיק להגיע לביטוי  ?מה תהיה זווית הסטיה כאשר מכפילים את מטענו של אחד הכדורים. ב

  .מתמטי ממנו ניתן לפתור
 נמק? האם הסימטריה של הבעיה תשמר. ג
  

  



מושחל על חוט העשוי מחומר  q+ומטענו  mו חרוז קטן שמסת. 5

 αהחוט קשור אל שני קירות אנכיים כך שהוא יוצר זווית . מבודד
אל קצהו . ניתן להזניח את החיכוך בין החוט והחרוז. מעל האופק

  . Q+התחתון של החוט מחובר באופן קבוע כדור קטן שמטענו 

  ,α ,q,Q,m,g: נתונים

  ?ים במצב בו החרוז נמצא בשיווי משקלבין שני המטענ dמהו המרחק . א

).  d+xכך שהמרחק בין המטענים הוא (  xמרחיקים את החרוז ממצב שיווי המשקל שלו בשיעור . ב

 ?x, מ"מהו הכוח השקול הפועל על החרוז כפונקציה של תזוזת החרוז מהנש

איזו .  dיחסית ל מ קטנה "בהנחה שהתזוזה מהנש', מצא ביטוי מקורב עבור הכוח שחושב בסעיף ב. ג
 ?מ"תנועה יבצע החרוז אם ישוחרר ממנוחה בסמוך מאוד לנש

 

 1mכאשר הכדורים מוצבים במרחק של , )מיקרו קולון( 10µcשני כדורים טעונים במטען כולל של . 6

 ?)כל האפשרויות(מהו מטענו של כל כדור .  F|=0.2N|אחד מהשני הכוח ביניהם נתון 
 

קבועים בחלל  Qבעלי מטען  שני מטענים נקודתיים. 7

-=qמסה נקודתית שמטענה . אחד מהשני 2Aבמרחק 

Q/10  ומסתהM  ממוקמת ב– t=0  במרחקY 
מצא ביטוי לתאוצת המסה . המהראשית על ציר הסימטריי

איזה סוג של תנועה תבצע , מה כיוון התאוצה, t=0 –ב 
 ?המסה
  
  
  

  
זה סביב זה במסלולים  שני חלקיקים נקודתיים הנעיםנתונים  .8

כאשר מרכז המסה שלהם נותר במנוחה ביחס למערכת , מעגליים
  .בתרשיםכמתואר , שממנה נערכות מדידות

טעון  Aגוף . בגודלם ושונים בסימנם טעונים במטענים זהיםהגופים 

  . Q–במטען  Bוגוף   Q+במטען 

  . 3Rוהמרחק ביניהם הוא  mB=2mו    mA=mהגופים הן מסות 

והגוף בעל  2Rבעל המסה הקטנה יותר נע במעגל שרדיוסו הגוף 

  . Rהמסה הגדולה יותר נע במעגל שרדיוסו 

  m,R,Q,K :נתון

שווה /קטן יותר/יותר גדול  Bמפעיל כוח על גוף  Aהאם גוף . א

  .הסבר ? Aמפעיל על גוף  Bלכוח שגוף 

  .הסבר ? Bשווה למהירות הזוויתית של גוף /קטנה/גדולה Aהאם המהירות הזוויתית של גוף . ב

   Bרות הזוויתית של גוף חשב את המהי. ג
  ?מהי האנרגיה הקינטית של כל גוף. ד
  ?מהו התנע הכולל של מערכת שני הגופים. ה

.  ג   שווה . שווה    ב. א
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ילוסוף לכל פ –החוק הראשון של הפילוסופיה 

 .קיים פילוסוף שווה בגדולתו והפוך בדעותיו

 .שניהם טועים –החוק השני של הפילוסופיה 


