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 לתוכנה 1פיסיקה  שם הקורס

 3501812 מספר הקורס
 פ סמסטר א"תש שנה וסמסטר
 ש תרגול"ש 2 ,ש הרצאה "ש 3  ז"נ 4 היקף הקורס
 במקביל - 1א "חדו, קדם - 0א "חדו, קדם - 0פיסיקה  דרישות קדם

 
 סגל ההוראה

מרצה 
 שירלי עידן ומתרגלת

 shirlyidan@gmail.com מייל
 13-14יום שישי  - מסלול גמיש, 13-14יום רביעי  - מסלול רגיל שעות קבלה

 
 פרטי הקורס

. שמטרתו להקנות מושגי יסוד בפיסיקה בכלל ובמכניקה בפרט יזהו קורס תשתית מטרות הקורס
מטרת הקורס הוא העמקת . תנע וניתוח תנועה של גופים, אנרגיה, כוחות :כגון

והקניית כלים אנליטיים לפתרון בעיות בדגש על לימודי  ,הידע בנושא המכניקה
 . הנדסה

 תיאור הקורס
 

חוקי , קינמטיקה בתנועה מעגלית, קינמטיקה במישור, בו ישר קינמטיקה, וקטורים
, עבודה ואנרגיה, עגליתמכוחות בתנועה , עקרון דלמבר, מומנטים במישור, ניוטון

 . תנועה הרמונית, תנע קווי
 שיטות ההוראה

 
 תרגוליםמהלימוד יורכב מהרצאות פרונטליות ו

 :בסוף הקורס הסטודנטים תוצרי למידה
 .ליישמם בפתרון בעיות מכניות והנדסיותיבינו את חוקי המכניקה ויידעו . 1
 .ירכשו כלים אנליטיים אשר יסייעו להם בהמשך לימודי הנדסה. 2

 . לפחות במבחן הסופי 60ציון  דרישות מעבר
 :אז הרכב הציון הוא, לפחות 60אם ציון הבחינה הוא     הרכב הציון

 תרגילי בית 10%, מבחן  90% 
 . ציון הקורס הוא ציון המבחן, אחרת

 .שנקרעל פי תקנון  בקורס הנוכחות נוכחות
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 : לפי שבועות נושאי הלימוד

 מטלה נושא נלמד שבוע

1 
 .קטוריםוו – 1פרק 

פעולות אלגבריות עם וקטורים . מימדיםשלושה וקטורים בשניים ו
 .וקטוריתמכפלה  סקלרית ומכפלה . שלושה מימדיםשניים וב

 1תרגיל בית 

2-3 
 .ותנועה יחסית קינמטיקה - 2פרק 

תנועה . גזירה ואינטגרציה של וקטורים .מהירות ותאוצה ,וקטור מיקום
 .תנועה בתאוצה משתנה, תנועה בתאוצה קבועה, קצובה

 2תרגיל בית 

 .בליסטיקה – 3פרק  4-5
 .זריקה אופקית וזריקה משופעת

 3תרגיל בית 

5-6 
 . קינמטיקה בתנועה מעגלית – 4פרק 

תאוצה ו, תאוצה רדיאלית, תאוצה זויתית, הגדרת מהירות זוויתית
 . עה מעגלית קצובה ולא קצובהותנ. משיקית

 4תרגיל בית 

7 
 . מצבי שווי משקלבים טכוחות ומומנ – 5פרק 
. התנאים לשווי משקל. הגדרת מומנט של כוח. של ניוטון 3וחוק  1חוק 

 .משתניםפתרון בעיות עם כוחות קבועים ועם כוחות 

 5תרגית בית 

 . עקרון דה למברושל ניוטון  2חוק  – 6פרק  8
 .משתניםפתרון בעיות עם כוחות קבועים ועם כוחות 

 6תרגיל בית 

 . כוחות בתנועה מעגלית – 7פרק  9
 . כוח משיקי וכוח כולל, כוח רדיאלי

 7תרגיל בית 

10 
 . ואנרגיה עבודה – 8פרק 

כוחות משמרים וכוחות לא . משפט עבודה אנרגיה. העבודה כאינטגרל
 . פתרון תרגילים עם כוחות קבועים ועם כוחות משתנים. משמרים

 8תרגיל בית 

משפט מרכז . התנע ומרכז המסה, מושג המתקף. תנע קווי – 9פרק  11
 . סוגי התנגשויות. מסה וחוק שימור התנע

 9תרגיל בית 

 10תרגיל בית  . מטוטלות, קפיץ אופקי ואנכי. פשוטה תנועה הרמונית – 10פרק  12-13
  חזרה 14

 
 ביבליוגרפיה

D. C. Giancoli , Physics for Scientists & Engineers, 4th Ed. Pearson 
Publisher, 2008 

 
D. Halliday, R. Resnick, J.l Walker, Principles of Physics, Wiley, 10th 
Edition, International Student Version, June 2014 

 
Serway: Physics for Scientists and Engineers; Sanders Golden Subrust 
Series, 1992 

 


