של כיתה ט'
הפיזיקה
פיזיקה?
לימודילמה

עולם לברור
אנליטית,
המציאותחשיבה
פיזיקה" :פיתוח
"לחשוב
הבנות
השנה
•
ובהסבר
בתיאור
עוסקת
לומדותהיא
המדע -
הפיזיקההיא
בלימודיהפיזיקה
•
משלל נתונים את הנתונים הרלוונטים לפתרון סוגיה במדע ,לאמוד את סבירות הפתרון,
התופעות שסביבנו .לרבות מהתיאוריות הפיסיקליות יש יישומים
ולהקיש מפתרונה של סוגיה אחת להבנה ולפתרון של סוגיה חדשה מורכבת יותר.
שמשפיעים באופן משמעותית על חיינו :טלפון
טכנולוגיים חשובים
הלמידה לּוו ְָתה בהדגמות ובניסויים.

סלולארי ,רנטגן ,אולטרסאונד ,רדיואקטיביות ועוד...

• התכנים בם עסקנו:
(ויתכן גם
סוגיות הגבוהה
בהשכלה
יתרון
בתורה הפיזיקה יש
פרקיםללומדי
א• .
בקבלהובדרכי
בקלורימטריה
בתרמומטריה,
החומר,
המולקולארית של
מעבר החום.
לאוניברסיטאות).
ב .תורת האור :ספקות באשר למהות האור ,תופעות האור הגיאומטריות :החזרה ,שבירה
נקודות וגם
של 30
מוגדל
בונוס
בטכניון יש
פיזיקה
בבגרות  5י"ל
ובטכנולוגיה.
(מבנה העין)
בטבע
עדשות
יישומים של
לפנינו:
בעדשות .עדיין
וקבלת• תמונות
בטכנולוגיה; את
לציון ומשפרים
נוספות
נקודות
הכנףמוסיפים
אחרות
עקרון
ויישומיה
ובצומח,
הנושאת בחי
באוניברסיטאותעולם:
ג .חקרנו מעט מהוויות
רבות.
לפקולטות
סיכויי
הקבלהוהשלכותיה :כדוריות הכוכבים; מה מעניק לכוכב סיבובו סביב צירו?
המינימלית
האנרגיה
ועוד ,ככל שנשאלנו כך גם חקרנו ולמדנו.

• ישנן פקולטות שהתנאי לקבלה הוא  5י"ל בפיזיקה.

• השנה נסיים את תורת האור הגיאומטרית ,במגבלות המתמטיקה של כיתה ט' ,וייתכן
בתיכון פותחים דלתות לתחומי עיסוק שונים ומגוונים.
הפיזיקה
•
הגלים.
לימודי בתורת
שנספיק לגעת

• לימודי הפיזיקה מפתחים כישורי חשיבה.

היום
כפי הנוהל
לפיזיקאים בפיזיקה
בחינות הבגרות
לקראת
עתירת ידע בפרט.
ובתעשייה
בתעשייה –בכלל
יש ביקוש
•

• בחינת הבגרות ב"מכניקה" -בחינה חיצונית
כל פרקי המכניקה אמורים להילמד בכיתה י' ובכיתה י"א ,והבחינה עליהם בסוף כיתה
לימודי
מיועד
י"א .למי
הפיזיקה?שעות להשלמות באופטיקה גיאומטרית (יישומים
להקצות מעט
ראוי יהיה
בכיתה י"א
אלה 4י"ל
לפחות
שלומדות
לבנות
במתמטיקה.במכניקה).
נכללים בבחינה
הגלים (אין
ובתורת
מתמטיים)

לבנות שמעוניינות לשפר את סיכוייהן להתקבל לאוניברסיטאות
ב"חשמל ובאלקטרומגנטיות" -בחינה חיצונית
• בחינת הבגרות
בתחומים שונים.
והבחינה עליהם בסוף כיתה י"ב.
י"ב,
בכיתה
יילמדו
תכנים אלה
לבנות שמתחברות לנושאים:
כיתות י'-י"א :מכאניקה ,אופטיקה גיאומטרית וגלים מכאניים.
• בחינת הבגרות ב"קרינה וחומר" – בחינה פנימית נכללים בתורה זו:
י"ב :חשמל ומגנטיות ,אופטיקה פיזיקאלית ,פיזיקה מודרנית
א .פרקים בתורת האטום :רמות אנרגיה באטום וביקוע רדיואקטיבי.
פוטואלקטריות.בי'-י"א -י"ב.
ב .ומעבדות
ג .ספקטרום של האור.

והגלים .לבית הספר הוירטואלי ,הבנות לומדות את
הפיזיקליתשנתיים
הצטרפנו בלפני
ד .תורת האור
המחשבים ומקבלות גם תרגול במחשב בבית .הן
בחדר
השיעורים
ה .ועוד כבחירת המורה והתלמידים.
מרוצות ומרגישות שקיבלו לא רק ידע בפיזיקה אלא גם הרגלי למידה
כיתה י"ב.
הבחינה
הצטרפות ללמידה הוירטואלית תשקל לפי מספר
בסוףבחיים.
ואחריות
במעבדה :מעבדה רגילה או מעבדת חקר – בחינה חיצונית
בגרות
• בחינת
התלמידות.

בבחינה זו נבדקים כישורי עריכת ניסוי וחקר בפיזיקה ,על בסיס מערך ניסויים שמלווה את
שלושת שנות הלימוד הבאות .הבחינה בסוף כיתה י"ב.

דרישות:
יח"ל במתמטיקה
5
דרישות:

המלצת המורה לפיזיקה 4-5 ,יח"ל במתמטיקה 4-5 ,יח"ל באנגלית

