
 פיזיקה למדעי החיים

(1חוקי ניוטון ) – 4תרגיל   
 

 
 ק"ג. השלם את המשפטים הבאים: 0.5על משטח אופקי מונח גוף שמסתו  .1

 .כח המשיכה________ניוטון מופעל על הגוף כלפי מטה על ידי  5כח בן  .א

 כח הנורמל. -_______ ניוטון מופעל כלפי מעלה על הגוף על ידי  __כח בן  .ב

)מחק/י את  כן או לאכלפי מטה  האם הכח )ב( הפועל על הגוף כלפי מעלה, הוא התגובה לכח )א( הפועל .ג

 , חוק פעולה ותגובה פועלים בין שני גופים ולא על אותו גוף.המיותר(

 ._______וכיוונו  ____על ידי  ______ניוטון המופעל על  __התגובה לכח )א( הוא כח בן  .ד

 .______וכיוונו  ____ע"י  ______ניוטון המופעל על  __התגובה לכח )ב( הוא כח בן  .ה

של ניוטון. שקול ______ה כי הכוחות )א( ו )ב( שווים בגודלם והפוכים בכיוונם נובעת מהחוק העובד .ו

 הכוחות על הגוף הוא אפס ולכן הוא נמצא בשיווי משקל.

 של ניוטון.  _______העובדה כי הכוחות )ב( ו )ה( שווים בגודלם והפוכים בכיוונם נובעת מהחוק  .ז

 

 

 ון כי על הירח הסובב את כדור הארץ פועל כח?כיצד תסיק מהחוק הראשון של ניוט .2

 

כאשר מפעילים כח על גוף הנמצא במנוחה הוא ימשיך להשאר במנוחה. זאת מפני שלפי : "סטודנט טוען .3

כוחות הפעולה והתגובה שוים בעצמתם, הפוכים בכיוונם ונמצאים על אותו קו  ק השלישי של ניוטוןוהח

 .האם טענת הסטודנט נכונה? נמק תשובתך .פעולה, ומכאן שהם מבטלים זה את זה!"

 

הכדור מגיע . סטודנט יושב בקרון רכבת הנע בקו ישר ובמהירות קבועה וזורק כדור במאונך כלפי מעלה .4

 .נמק את תשובתך? לשיא מסלולו ונע כלפי מטה. האם יפגע הכדור בכף ידו של הסטודנט

 

 . 4Nעל משטח אופקי מונח בול עץ שמשקלו   .5

 .חות הפועלים על הגוף וציין את עוצמתםתאר את הכו .א

מהו גודלו של הכח הנורמלי . )ראה איור( כלפי מטה 2Nשעוצמתו   Fל מפעילים כח "על הבול הנ .ב

 במקרה זה?

 
. מסת הגוף התלוי o30גרם, ושיפוע המדרון הוא  100כשהיא ריקה היא  Kמסת הקרונית  .6

m  ו מסה יש להעמיס על הקרונית כדי גרם. בהנחה שכוחות החיכוך זניחים, איז 300היא

 שהמערכת לא תנוע?

 
 .o30נמצא במנוחה על מדרון משופע בזווית של  3kgגוף שמשקלו  .7

 ציין/י ושרטט/י את כל הכוחות הפועלים על הגוף. .א

 חשב/י את עוצמתו של כל כח. .ב

 מהו שקול כל הכוחות שתיארת בחלק א'? נמק/י! .ג
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 4.0ך בינו לבין המשטח הוא ומקדם החיכו N30משקלו של גוף הוא  .8

 . האם הגוף יזוז ממקומו?F=11Nעל הגוף פועל כח אופקי  .א

  מהי עוצמת כח החיכוך הפועל על הגוף? .ב

 מנת שהגוף ינוע בתנועה קצובה?-מהו הכח הדרוש על .ג

 

. הזנח/י את m=250gr, M=1Kgבמערכת המתוארת בתרשים נתון:  .9

 ישובים.כוחות החיכוך לצורך הח

 מהי תאוצת המערכת? .א

 לרצפה? mכעבור כמה זמן תגיע המסה  .ב

  לקצה השולחן? Mכעבור כמה זמן תגיע המסה  .ג

 

על שני מישורים משופעים וחלקים מונחים שני גופים כמתואר  .10

 בתרשים. הזנח/י את כוחות החיכוך.

 לאיזה כיוון תנוע המערכת? .א

  מהי תאוצת המערכת? .ב

 

 

 

 

 

 

 .200gr2=m1m=ים נתון: במערכת הנתונה בתרש .11

  שניות? 2ס"מ במשך  160כך שהיא תרד  2mאיזו מסה יש להעמיד על 

 

 

 

 

המכונית נעה  .mבתקרה של מכונית תלוי כדור שמסתו  .12

2/2 בתאוצה קבועה של sma . 

 סמן/י את הכוחות הפועלים על הכדור. .א

 חשב/י את זווית הנטייה של החוט ביחס לאנך. .ב

את מצב החוט ביחס לאנך כאשר נהג המכונית  שרטט/י .ג

  מתחיל לבלום.

 

kgmkgmNFבמערכת המתוארת בשרטוט נתון:  .13 7,3,50,5.0 12 . 

 חשב/י את תאוצת המערכת ואת המתיחות בחוט. .א

ימשוך את  Fהאם התשובות לחלק א' יהיו שונות אם הכח  .ב

  המערכת שמאלה במקום ימינה? נמק/י את תשובתך.

 

 

 

 

שבשרטוט יש מקדם חיכוך של  mלבין המסה  Mה בין העגל  .14

במעלה מישור  a. העגלה מונעת ע"י מנוע ונעה בתאוצה 0.2

משופע נטול חיכוך. מה צריכה להיות תאוצת העגלה על מנת 

 לא תחליק מטה? mשהמסה 

 .60º, שיפוע המישור M=100kg ,m=1kgנתון: 

 

 

M 

60º 

m 
a 



 

, מקדם 10kgהיא  Aנתונה המערכת בשרטוט: מסת גוף  .15

 2kgהיא  B; מסת גוף 0.4החיכוך בינה ובין המשטח הוא 

והמערכת כולה נמצאת בשיווי משקל. מהו כוח החיכוך 

כשהוא במנוחה ? מה צריכה להיות מסת  Aהפועל על גוף 

 על מנת שהמערכת תתחיל לנוע ? Bגוף 

 

 

יהם במשך כל התחרות. שני אחים תאומים זהים התחרו במשיכת חבל "ולמרבה הפלא" התיקו נשמר בינ .16

 סמנ/י את המשפט הנכון:

 התיקו נשמר בשל החוק השלישי של ניוטון. .א

 החבל לא הרגיש שום כח. .ב

 החבל לא הפעיל שום כח. .ג

 האחים לא הפעילו כח האחד על השני. .ד

 

 סמנ/י את התשובה הלא נכונה. ? באיזה מקרה מהמקרים הבאים יש להפעיל כח .17

 ירות קבועה על משטח חלק.כדי לגרום לגוף להמשיך לנוע במה .א

 כדי לגרום לגוף להגיע ממנוחה למהירות קבועה על משטח חלק. .ב

 כדי לגרום לגוף להמשיך לנוע במהירות קבועה על משטח לא חלק. .ג

 כדי לגרום לגוף להגיע למנוחה ממהירות קבועה על משטח חלק. .ד

 

  : מן( כפונקציה של הז  Dו  Cגופים )  2נתון הגרף הבא המתאר את מהירות  .18

 

 
 

  : סמנ/י את המשפט הנכון

 שני הגופים נפגשו. t = 1.6 [sec]בזמן  .א

 על שני הגופים לא פועל כח. .ב

 פועל כח חזק יותר. Dאם מסת הגופים זהה על גוף  .ג

 פועל כח חזק יותר. Cאם מסת הגופים זהה על גוף  .ד

 

 

. הסטודנט קופץ מן 1Nה   סטודנט עומד על גג ובידו מאזני קפיץ. על מאזני הקפיץ תלויה מסה שמשקל .19

 הגג. בזמן הנפילה קריאת המאזניים תהיה?

 ניוטון. 1 .א

 ניוטון. 0 .ב

 ניוטון. 1-פחות מ .ג

 ניוטון. 1-יותר מ .ד

 

30º A 

B 
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ק"ג )בנוסף למשקלו( הם כוח העילוי שכיוונו אנכית כלפי מעלה  0.5הכוחות הפועלים על עפיפון שמסתו  .20

ניוטון. אם העפיפון מרחף במהירות קבועה, מהי  2ו ניוטון, וכוח אופקי כתוצאה מהרוח שגודל 7וגודלו  

 המתיחות בחוט העפיפון?

 ניוטון 7.828 .א

 ניוטון 2 .ב

 ניוטון 2.828 .ג

 ניוטון  8 .ד

 

, מה התנאי ל  m2 -כבדה פי שניים מ  m1המישור המשופע חלק והמערכת מוחזקת תחילה במנוחה. אם  .21

-   החץ?  מינימלית, כדי שכשנשחרר את המערכת היא תנוע בכיוון 

 תאפשר תנועה לכיוון החץ  תכל זווי .א

 15<0 .ב

 30<0 .ג

 45<0 .ד

 

 

אדם מטפס על חבל הקשור בקצהו העליון לתקרה, ותנועתו מחולקת לשלושה שלבים. בשלב א' הוא  .22

מטפס לגובה מחצית מהחבל בתאוצה קבועה, בשלב ב' הוא מטפס את המחצית השנייה במהירות קבועה, 

 ועה. המתיחות בחבל:ובשלב ג' הוא יורד בתאוצה קב

 ב'.-זהה בשלבים א' ו .א

 ג'.-זהה בשלבים א' ו .ב

 גדולה יותר בשלב א' מאשר בשלב ג'. .ג

 גדולה יותר בשלב ב' מאשר בשלב א'. .ד

 

דרוש  030ניוטון במהירות קבועה במעלה מישור משופע שזווית נטייתו  001כדי לדחוף תיבה שמשקלה  .23

ובי מוגדר בכיוון מעלה במקביל למישור(. איזה כוח יש ניוטון במקביל למישור )הכיוון החי 70כוח של 

 להפעיל על התיבה כדי שהיא תרד במהירות קבועה במורד המישור?

 .N 30 .א

 .N 30- .ב

 .N 50 .ג

 .-N 50 .ד

 לא דרוש כל כוח לשם כך. .ה

 

הייתה מהירות  t=0. בזמן x+שניות בכיוון  3ניוטון במשך  15ק"ג פועל כוח של  5על ארגז שמסתו  .24

. מקדם החיכוך בין הארגז לקרקע v=11 m/secנמדדה מהירות הארגז  t=3, ובזמן m/sec=2 0vהארגז 

 הוא לפיכך:

 (.0לפי הנתונים אין חיכוך )כלומר .א

 . 0.1 .ב

 . 0.2 .ג

 חסר נתון בשאלה. .ד

 

30 o 

m 1 
m 2 

α o 

m 1 
m 2 

 

 


