
 מצוינות למדע שנה א  – בפיסיקה  4תרגיל 

 

 תזכורת: 

מחולק   , הדרך שעבר ורך א  מהירותו של גוף היא , כלומר מרחק מחולק בזמןמהירות היא  •

 שלקח לו לעבור אותו.  זמן ב

מו של משהו  ביחס למיקושעבר הגוף  ר את הדרך  , שכן צריך להגדייחסית מהירות היא תמיד  •

 . אחר

ה,  ישני מש בפיסיקה הן מטרים בתדות המהירות בהן נשחיי •
𝑚

𝑠
  vאת המהירות נסמן באות  .

 . velocityמהמילה 

  תכיוון ימין כחיוביב מהירותשלילי( מציין את הכיוון. לרוב נהוג לסמן  סימן המהירות )חיובי או  •

כדי   נהוג לסמן את כיוון מעלה כחיובי ומטה כשלילי.. בכיוון הניצב, ת שמאל כשליליבכיוון ו

 גם את גודלה וגם את כיוונה.   לצייןלתאר מהירות באופן מלא יש  

 

 

 

ה  יבשני מטרים  15מהירות הקרנף היא . זה לעבר זה חצר גן החיות ורצים קרנף ונמר נמצאים ב  .1

  . ביחס לקרקעמהירויות אלה נמדדות  יה שמאלה.י שנמטרים ב 30ימינה, ומהירות הנמר היא 

 . וון ימין כחיובי, וכיוון שמאל כשלילי כייר את נגד

עצמו מתרחק  הנמר את ואה מר באיזו מהירות ר , כלוביחס לעצמומהי מהירות הנמר   . א

 מעצמו? 

? האם  ד רואה הנמר את תנועת הקרנףלומר, כיצ, כהקרנף ביחס לנמרמהי מהירות   . ב

 היא חיובית או שלילית? 

ף את תנועת הנמר? האם  כלומר כיצד רואה הקרנ  ,הנמר ביחס לקרנףמהי מהירות   . ג

 ? בית או שליליתוהיא חי
 

  הפוך מכיוון , כלומר ימינה הכינה הולכתהנמר מהשאלה הקודמת הולכת כינה. על גבו של  .2

 . מטרים בשנייה 5מהירות הכינה ביחס לנמר היא , וגודל  ההתקדמות של הנמר

 בית או שלילית? ו האם היא חי מהי מהירות הכינה ביחס לקרקע?  . א

 בית או שלילית? והאם היא חי מהי מהירות הכינה ביחס לקרנף? . ב
 

נסמן את כיוון תנועת הכדורים   ה(.יכדורים בשני 2הרץ ) 2 בתדירות שלמכונה יורה כדורים   .3

 מטרים בשנייה.  4דורים י )ימינה(. מהירות הככחיוב

בסעיף זה   ה?יבשני אחד   לקבל כדורכדי   צריך לרוץ החובט , ולאיזה כיוון,באיזו מהירות . א

 . עומדת במקומהו כי המכונה הניח

ט יקבל כדור אחד  ו מהירות, ולאיזה כיוון, צריך להסיע את המכונה כדי שהחובבאיז . ב

 מו. ד במקובסעיף זה הניחו כי החובט עומבשנייה?  


