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 תשובות

 שעות. 25תשובה:  .1

זה המרחק כיוון  111זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  4הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמש. כעת מרחקשהמספר צמוד ליחידת 

  :כדי למצוא את הזמן
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4
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 שעות. 6 תשובה: .2

זה המרחק כיוון  63זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  12הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

36
12 36, 3
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x x     

 שעות. 16תשובה:  .6

זה המרחק כיוון  35כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות, זו המהירות  5הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

65
5 65, 13

5
x x     

 שעות. 0תשובה:  .4

זה המרחק כיוון  01זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  11הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

70
10 70, 7

10
x x     



 

 

 

 שעות.  11תשובה:  .5

זה המרחק כיוון  88זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  8הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת מספר צמוד ליחידת מרחק. שה

  :כדי למצוא את הזמן

88
8 88, 11

8
x x     

 

 

 שעות. 9תשובה:  .3

זה המרחק כיוון  54זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  3הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

54
6 54, 9

6
x x     

 שעות. 8תשובה:  .0

זה המרחק כיוון  02זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  9הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

72
9 72, 8

9
x x     

 שעות. 21תשובה:  .8

זה המרחק כיוון  31יחידת מהירות, זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ל 6הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

60
3 60, 20

3
x x     



 

 

 שעות. 4תשובה:  .9

זה המרחק כיוון  53זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  14הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

56
14 56, 4

14
x x     

 שעות. 0תשובה:  .11

זה המרחק כיוון  49זו המהירות כיוון שהמספר צמוד ליחידת מהירות,  0הסבר: 

 ,זמן= דרךXמהירות, בנוסחת התנועה נשתמשכעת שהמספר צמוד ליחידת מרחק. 

  :כדי למצוא את הזמן

49
7 49, 7

7
x x     


