
 

 

 תרגילים   –פיזיקה   –כיתה ט 
 מסה, משקל, אנרגיה ונפילה חופשית

 

 ונמקו כתוב ליד כל משפט:  נכון / לא נכון  .1

 גרם מים.  300גרם ברזל שווה למסה של  300המסה של  . א
 משקל של כדור ברזל בירח גדול יותר מאשר משקלו בכדור הארץ .ב
 גרם מים בכדור הארץ.  200גרם ברזל גדול מהמשקל של  200המשקל של  .ג
 גרם ברזל בירח  100מהמסה של  שווהגרם ברזל בצדק  100המסה של  . ד

 
 

 ק"ג. .   75מסתו של גוף   .2

 משקל הגוף  בכדור הארץ? ו מה . א
 מה מסתו בירח?   .ב
 מה משקלו בירח?  .ג
 מה מסתו בצדק?   . ד
 מה משקלו בצדק?  .ה

 

 

 ניוטון  בירח.  100גל שוקל  ו  ניוטון בצדק 1800ליאור שוקל   .3

 למי מסה גדולה יותר?  

 

 עידו נשקל בירח ובצדק .4

 איפה המשקל שלו יהיה יותר גדול?  . א

 פי כמה גדול יותר?  .ב

 

 ענו על הסעיפים הבאים:  .5

 הכין נשקל אורי?  , ניוטון 1300ק"ג ומשקלו הוא  52מסתו של אורי היא  . א

 ?  מיכל ההכין נשקלניוטון,  80הוא  הק"ג ומשקל  48 היאה של מיכל מסת .ב

 



 

 

 אנרגיית גובה 

 

 ק"ג.  56ק"מ, מסתו של תומר היא  0.6תי עלה להר שגובהו בטיול השנתומר  .6
 טיפוס?יע גל ב קכמה אנרגיה הש

 
 

 מהרצפה. ס"מ  250ה וזרק אותו לגובה של פמהריצ גרם 400ל הרים כדור שמשקלו ג .7
 מה האנרגיה שהשקיע גל?

 

 . מטרים 18 ו מגג שגבוה וןניוט 4שמשקלו הוא  ממנוחהר נועה הפילה כדו  .8
 ס"מ מהקרקע.  120עומרי תפס את הכדור בגובה 

 את הכדור? כמה אנרגיה השקיע עומרי על מנת לעצור

 

 
 מטר בכדור הארץ.  10גוף ב' מועלה לגובה ו מטר  5גוף א' מועלה לגובה  .9

 בה של גוף או גוף ב' מהאנרגית הגגדולה אנרגיית הגובה של  פי כמה
 
 

, בכל אחד מהסעיפים רשמו ביטוי אלגברי לאנרגית   hוגבהו הוא  mנתון גוף שמסתו היא  .10
   h-ו  mהגובה שהתקבלה, בעזרת 

 ? 2פי  של הגוף ויקטינו את משקלו  10פי של הגוף בהו ו יגדילו את הג . א
 ?  3ויקטינו את משקלו פי  3בהו פי ו יקטינו את הג .ב
 ?  3ו פי  הבו ויגדילו את הג 12יקטינו את משקלו פי  .ג

 

 הבאים: ענו על הסעיפים  .11
 ? מטר 30בהו וניוטון והג 50כמה אנרגיית גובה יש לגוף שמשקלו  . א
 ג'ול?   3000ניוטון ויש לו אנרגית גובה של  50מה גובהו של גוף שמשקלו  .ב
 ג'ול?  8000לו אנרגיית גובה של    מטר ויש 20ו ובהמה משקלו של גוף אם ג .ג
 ר. מה מסתו? מט 20ג'ול  בכדור הארץ והגבהתו  5000לגוף אנרגיית גובה של  . ד

 



 

 

 

 רשום נכון /לא נכון  ליד כל משפט ונמקו .12
אם גובהו של גוף א' גדול מגובהו של גוף ב', אז תמיד אנרגיית הגובה של גוף א' תהיה  . א

 גדולה מאנרגיית הגובה של גוף ב'.  
אם משקלו של גוף א' גדול ממשקלו של גוף ב', אז תמיד אנרגיית הגובה של גוף א'   .ב

 תהיה גדולה מאנרגיית הגובה של גוף ב'.  
של גוף ב', והם נמצאים באותו גובה ,  אז  אנרגיית  אם מסתו של  גוף א' גדולה ממסתו   .ג

 הגובה של גוף א' תהיה תמיד גדולה מאנרגיית הגובה של גוף ב'.  
לשני גופים אותה אנרגיית גובה.  אם משקלו של גוף א' גדול יותר ממשקלו של גוף ב',   . ד

 אז הגבהתו של גוף א' קטנה מזו של גוף ב'.  
 
 
 

 תנועה (קינטית) אנרגיית 

 
 ניוטון 1050קמ"ש ומשקלו  36גוף נע במהירות  .13

 כמה מרחק הוא עובר בשנייה אחת?  . א
 מה מסתו של הגוף?  .ב
 אנרגיית התנועה של הגוףחשבו את  .ג

 
 

 ג'ול  160,000יודע שיש לו אנרגיה קינטית של קמ"ש ו  72גוף נע במהירות  .14
 חשבו את מסת הגוף 

 
 

 מטר לשנייה.   30-מטר/לשנייה ואז הגדיל את מהירותו ל  15גוף נסע במהירות של  .15
 ? בכמה תגדל אנרגיית התנועה שלו 

 

ניוטון ואילו שי נוסע במהירות  750קמ"ש ומשקלו עם האופניים היא  54דן נוסע במהירות של   .16
 ניוטון. 850קמ"ש ומשקלו יחד עם האופנים הוא   36

 למי מהם יש אנרגיית תנועה גדולה יותר? 
 
 



 

 

, נועה נעה במהירות של  ג'ול 9000קמ"ש ויש לו אנרגיה קינטית של  72יואב היא מהירותו של  .17
 ג'ול.   935ה של היא קמ"ש ואנרגיית התנוע 61.2

 למי מהם מסה כדולה יותר? 
 
 

 ן וניוט 10,000קמ"ש. ושקלה הוא   108מהירות של מכונית היא   .18
 עצור את המכונית לחלוטין? כמה אנרגיה יש להשקיע על מנת ל

 
 
 

 קמ"ש  3,000של גרם נורה במהירות   20כדור שמסתו  .19
 מהי אנרגית הקליע ברגע שיוצא מהרובה? 

 
 

 קמ"ש. בהתקרבה לרמזור אדום היא מאיטה עד עצירה.    90מכונית נוסעת במהירות  .20
 ? בכמה קטנה האנרגיה הקינטית של המכונית

 
 
 

  100קמ"ש, פוגע בעץ, עובר דרכו ויוצא במהירות  3,200גרם נורה במהירות של   25כדור שמסתו  .21
 קמ"ש.

 כמה אנרגיה איבד הקליע מהפגיע בעץ? 
 
 

 .  ללא נוסעים טון  560לם הוא של המטוס הגדול בעו  סתוידוע שמ .22
 "ג. ק 75בטיסה מסויימת היו מספר של נוסעים שמשקלם הממוצע הוא 

 ג'ול.  6,418,125,000ואנרגיית התנועה שלו הייתה  קמ"ש  540בטיסה זו המטוס טס במהירות של 
 מצאו כמה נוסעים היו על מטוס בטיסה זו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :הבא בכדור הארץ חלק (ללא חיכוך)עידו תכנן לגלוש במסלול סקטבורד  .23

 

 קמ"ש  36ניוטון ומהירותו ההתחלתית היא  600ידוע שמשקלו של עידו הוא 

 השלימו את הטבלה הבאה, הראו דרכי חישוב . א
 

 אנרגיה כללית  אנרגית גובה תנועהאנרגית  נקודה 

A    

B    

C    

 
 C-ו  A   ,Bמצאו את המהירות של עידו בכל אחת מהנקודות  .ב

 היא הנקודה הכי גבוה שעידו הגיע. Dנקודה 

 מה הייתה מהירותו של עידו בנקודה זו .ג
 Dחשבו את הגובה של הנקודה  . ד

 
 

 מטר.  15גוף נופל מגובה של  .24
 )? זמן קצר מאוד לפני הפגיעה (מהי מהירותו ברגע הגעה לקרקע 

 
 
 
 
 

     



 

 

 מטר.  830, הבניין הבגובה בעלום שגובהו הוא  יבורג' ח'ליפה בדובאביקר גלעד  .25
את כמות הנרגיה   כשיר המודד ורי הפיזיקה ולכן לקח איתו משלמד בשערצה לבדוק את  גלעד 

 שיש לגוף הפוגע בו.
  430של  ה יב את המכשיר בגוב והצ ,גרם  30אבן שמסתה  הפיל אתראש המגדל ועלה לגלעד 

 הקרקע.מטר מ
 האנרגיה שהראה המכשיר? פגעה במכשיר, מה האבן שהפיל   .א
 מהי אנרגית התנוע שיש לגוף בגובה זה?  . ב 

 והפיל את האבן שוב.  שיר בקרקען הציב את המכלאחר מכ
 בן פגעה בו בשנית? כאשר הא ה הראה המכשירמ .ג
 ברגע שפגע המכשיר המדידה שהיה בקרקע? מהי מהירות הגוף  .ד

 
 

 מטר לשנייה.   35אבן נזרקת כלפי מעלה במהירות התחלתית של  .26
 לאיזה גובה מרבי תעלה האבן?  א. 
 .מטר מנקודת הזריקה 15חשב את מהירותו בגובה של ב. 

 


