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 0פיסיקה  שם הקורס

מספר 
 הקורס

1000003 

שנה 
 וסמסטר

 פ סמסטר א"תש

 ש תרגול"ש 2 ,ש הרצאה "ש 4  ז"נ 0 היקף הקורס

 או במקביל קדם – 0א "חדו דרישות קדם

 

 

 סגל ההוראה

 יםמרצ
     shirlyidan@gmail.com שירלי עידן 

 nhaim12345@gmail.comנמרוד חיים     

 תרגליםמ
 gregory.bolsh@gmail.comגרגורי בולשק    

 nhaim12345@gmail.comנמרוד חיים     

 בתיאום בראש עם המרצה או המתרגל שעות קבלה

 

 

 פרטי הקורס

 -  זהו קורס תשתית שמטרתו להקנות ידע במושגים וחוקים בפיסיקה מטרות הקורס
 מכניקה

 תיאור הקורס

 

נפילה , קינמטיקה, וקטורים, ויחידות פיסיקליות חזרה מתמטית
  תנע קווי, אנרגיהעבודה ו, תנועה במישור, כוחות וחוקי ניוטון, חופשית

שיטות 
 ההוראה

 תרגוליםמהלימוד יורכב מהרצאות פרונטליות ו

 לפחות במבחן הסופי 00ציון  דרישות מעבר

 ציון הקורס הוא ציון הבחינה    הרכב הציון

 .שנקרהנוכחות בקורס על פי תקנון  נוכחות

 להגיש תרגילי בית במודליש  תרגילי בית
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 : לפי שבועות נושאי הלימוד

 מטלה נושא נלמד שבוע

 0תרגיל בית  חזרה מתמטית ויחידות פיסיקליות – 0פרק  3

1-2 
 .ווקטורים – 3פרק 

כפל וקטור , חיסור וקטורים, חיבור וקטורים, רכיבי וקטורים
 .מכפלה סקלרית, בסקלר

 3תרגיל בית 

1-4 

 .קינמטיקה – 2פרק 

תנועה שוות , שוות מהירות תנועה -תנועה לאורך קו ישר 
 יחסיות התנועה, תאוצה

 2תרגיל בית 

5 
 נפילה חופשית – 1פרק 

 
 1תרגיל בית 

6-7 
, החוק הראשון של ניוטון  -החוק הראשון של ניוטון  - 4פרק 

, הכוח נורמלי, כוח הכובד והמשקל, החוק השלישי של ניוטון
 .כוח החיכוך, כוח המתיחות, הכוח האלסטי של הקפיץ

 4תרגיל בית 

8-9 
, החוק השני של ניוטון - החוק השני של ניוטון - 5פרק 

יישומים של החוק השני לגבי גוף יחיד ולגבי מערכות רב 
 .גופיות

 5בית  תרגית

 0תרגיל בית  וזריקה משופעת זריקה אופקית –תנועה במישור  - 6פרק  10

33-32 
חוק , תנע והקשר ביניהם ,מתקף – תנע ושימורו - 8פרק 

 .התנגשויות ורתע, שימור התנע
 0תרגיל בית 

31-34 
אנרגיה קינטית עבודה  - אנרגיה מכנית ושימורה - 9פרק 

, עיקרון שימור אנרגיה, אנרגיה פוטנציאלית, והקשר ביניהן
 .היבטים אנרגטיים בתרחישים שבהם נשמר התנע

 9תרגיל בית 

 

 ביבליוגרפיה:

 ר יורם אשל"ד -מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה   .3
 ר דוד זינגר"ד –מכניקה  .2
 .וייצמן המחלקה להוראת המדעיםמכון , עדי רוזן', כרך א -מכניקה ניוטונית  .1
 .מכון וייצמן המחלקה להוראת המדעים, עדי רוזן', כרך ב -מכניקה ניוטונית  .4
מכון וייצמן המחלקה , עדי רוזן, יחידות לימוד 5לקט מבחני בגרות  בפיסיקה  .5

 .להוראת המדעים
 

 אתרי אינטרנט מומלצים
3. Gool  -  0פיסיקה 

 טכניון 3השלמות פיסיקה  –יוטיוב  .2
 


