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ד חי די מו לי מתוקשבתת 

 : שא ו נ  ב

 מערכת השמש
 

  

 

 

 

       

 

 פרופ' ניר אוריון        : צוות הפרוייקט 

 דוד-ד"ר עדי בן        

 מנחם-עודד בן ד"ר                                   

 כרמל גורני        

 דהן ליאת        

 הילה לרנאו        

 תוכן              

  מערכת השמש הארץ ב-כדורפרק א:                   

   שמשפרק ב: תנועת כדור הארץ במערכת ה                  

 ותכונות האור שמשהקרינת פרק ג:                   

 

 מבינים  סביבה":  –אתר התוכנית "חושבים מדע  @

earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID=22-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 ה של אסטרטגיות חשיבהיהבני

 ארגון וייצוג מידע 

 תצפית מדעית 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID=22
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID=22
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 הארץ...-כדור ,נעים מאד 

 הארץ?-מה אנחנו כבר יודעים על כדור 

 :הידועים לכם הארץ-מאפיינים של כדור 11כתבו לפחות  

 
1._________________________________________________________________  

1. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

מקור של מרבית ההתרחשויות ה

 .בשמש הוא על פני כדור הארץ

הארץ -כדור את נחקור בפרק זה

 ש.השמואת מערכת 

 פרק א' 

הארץ -כדור
 במערכת השמש
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 מערכת החיים

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

 

 

 ?כמערכתהארץ -כדורמה אנחנו כבר יודעים על 

 

 

 

  

תם )הוסיפו  או שלמטה באמצעות התרשים וייצגו את המרכיבים הבאים ארגנו 

 אטמוספרה; המים(מערכת ) הידרוספרה; (יםהסלע מערכת) גאוספרה :לתרשים(

; בעלי חיים; צמחים; סלעים; קרקעות; (יםהחי מערכת) ביוספרה; ויר(והא )מערכת

אטומים; מינרלים; מים "מתוקים"; מים מלוחים; מי ביוב; תאים; חמצן; תרכובות חנקן; 

  חמצני.-פחמן דו

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת בנויה ממרכיבים קטנים, ובו בעת 

 היא עצמה מהווה חלק ממערכת גדולה יותר.

 הארץ-כדור

 מערכת הסלעים

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

 מערכת המים

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

 

 מערכת האוויר

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 
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 .הארץ-ברשת האינטרנט קיימים סרטונים רבים המתארים התרחשויות במערכות כדור @

על הארץ והוסיפו -, בחרו סרטון מתאים לכל אחת ממערכות כדורהאינטרנט ערכו חיפוש ברשת

 ים לסרטונים. את הקישורגבי הקובץ 

 

באמצעות  וייצגו אותם ,גדולה לאמהקטן  :בסדר עולהבי כדור הארץ מרכיאת  ערכו 

 הבא:התרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גאוספרה; הידרוספרה; אטמוספרה; ביוספרה; בעלי חיים; צמחים; סלעים; :  מרכיבים

  חמצני.-קרקעות; מים "מתוקים"; מים מלוחים; מי ביוב; תאים; חמצן; פחמן דו

 כדור הארץ

    

 תרכובות       
 חנקן

  

  מינרלים

 אטומים
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  " במרחב הכיתתי המקוון.תיקיית עבודה מתוקשבתצרו " @

הארץ -לכל אחד ממרכיבי כדור מתאימהתמונה נטרנט, בחרו ערכו חיפוש ברשת האי

המופיע בתרשים שבעמוד הקודם. תנו לכל תמונה שם מתאים ושמרו את כל התמונות 

 בתיקיית העבודה המתוקשבת.  ,בגלריית תמונות

 

 

  מערכת והם: מאפייניחידדנו שני בפעילות זו  

  בנוי מתת מערכות קטנות יותר. במערכתכל מרכיב א( 

 .א חלק ממערכת גדולה יותרמערכת הי-ב( כל תת

 

 :בעמוד הקודםשתרשים הניתן לשאול לגבי שני מרכיבי הקצה של  , מהנים אלולאור מאפיי

 ________________________________________________? :כדור הארץ 

       ___________________________________________________? :אטומים 

 

 

 

 רגע!  חושבים על ארגון וייצוג מידע               
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  ץ כחלק ממערכתהארכדור  
 

 תארו במילים את התמונה שלפניכם: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  _________________________________________?יכן לדעתכם צולמה תמונה זומה 

   _____________________________________________?י לדעתכם צילם תמונה זומ 

 .נמקו מסקנתכםן להסיק מתמונה זו לגבי מיקומו של כדור הארץ? מה נית 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _______________________?כחול""כוכב הלכת המדוע לדעתכם מכונה כדור הארץ  

_______________________________________________________________________   

 שלו לא ור הארץ במבט מהחלל, אם פני השטח צבעו של כד  כיצד היה נראהשערו  

  ________________________________:את השערתכם היו מכוסים באוקיינוסים? הסבירו

_____________________________________________________________________________ 

 .הארץ במבט מהחלל-וצפו בזמן אמת בכדור   Earth and Moon Viewerהיכנסו לאתר:   @

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt=-l&lat=18.7917&ns=North&lon= 
24.8333&ew=West&alt=147617534&img=learth.evif 

 לוויניים שונים ובתנאים שונים.  תוכלו לערוך שינויים, לצפות באמצעות           

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt=-l&lat=18.7917&ns=North&lon
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt=-l&lat=18.7917&ns=North&lon
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 כדור הארץ, מאדים, ונוגה  :לפניכם שלוש תמונות של כוכבי לכת )פלנטות( 

 ענו על השאלות:ו . התבוננו בתמונותשל הירח של כדור הארץתמונה ו      

 

 וגה והירח?מה דומה ומה שונה לדעתכם בין כדור הארץ, מאדים, נ 

 _____________________________________________________________ ה:הדומ

___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ה: השונ

___________________________________________________________________ 

 בהשוואה לנוגה, מאדים והירח( באה לידי ביטוי כדור הארץ ל איזו תופעה ייחודית(

 ______________________________________________________   ?בתמונת הצבע

____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

  :בקישור הבא ,כוכב )לכת ננסי( נולד: פעילותובצעו את ה" אופק"אתר סו להיכנ@  

ncehttp://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit75/Act1.aspx?%3fnUnit=75&sSubjectKey=scie 

אחד ממספר כוכבי לכת המקיפים את השמש.  ואכדור הארץ ה

". השמש וכוכבי הלכת פְָּלֶנָטהכוכב לכת מכונה בלועזית "

 ".מערכת השמש)פלנטות( המקיפים אותה מהווים יחד את "

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit75/Act1.aspx?%3fnUnit=75&sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit75/Act1.aspx?%3fnUnit=75&sSubjectKey=science
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 היכרות עם מערכת השמש  

 

 

 

 

       בקישור , מכירים את מערכת השמש: פעילותובצעו את ה" אופק"אתר כנסו להי@  

 http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit76/act1.aspx :הבא  

 

 

 ייצוג מידע בדרכים שונותארגון ו –כוכב לכת )פלנטה( חוקרים 

 את המשימות הבאות: וותבצע פלנטה" קבוצותבפעילות זו תעבדו ב"

 .מנים באינטרנטיבעזרת מקורות מידע עדכניים ומה ,כרטיס פלנטההכנת  .1

  צילום המודל שבניתם. , ו, בקנה מידהשל הפלנטה מוקטןמודל ת בניי .1

לפי  ,הספר-ביתבחצר  שתבנו יחד ,ודל מערכת השמשבמה המוקטנת מיקום הפלנט .3

 קנה המידה.

  .וצילום המופעוכו'(  , הצגהומנותי )סיפור, שיר, ריקודהצגת מאפייני הפלנטה במופע א .4

הכנת מצגת מולטימדיה הכוללת את: כרטיס הפלנטה, צילומים של מודל הפלנטה,  .5

תיאור מילולי קבצים עם ובה  תממוחשב עבודה ייתתיקוסרטון של המופע האומנותי 

 של כל תהליכי העבודה הקבוצתית והערכתם.

 העלאת המצגת לסביבה הוירטואלית של יחידת הלימוד, במרחב הכיתתי המקוון.  .6

הצגת המצגות בפני הכיתה, דיון בתהליכי העבודה ובתוצריה וקבלת משוב והערכה  .7

 מהמורה ומהתלמידים. 

 . כוכב לכת במערכת השמש ואכדור הארץ ה

 ונכיר את מרכיביה. מערכת השמש בפעילות זו נחקור את

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit76/act1.aspx
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 :מהלך הפעילות 

 קבוצות.חלוקת הכיתה ל .א

  .קבוצהכל ל הגרלת פלנטה .ב

 הבאות: ותמשימה תכנוןשישתתפו ב הקבוצמכל נציגים בחירת  .ג

 : קבוצה זו תבחן רעיונות ושיטות לבניית דגם מוקטן של הפלנטה.יצירה משימת 

קבוצה זו תמצא שיטה לחשב את קנה המידה של הקוטר ואת : חישובים משימת 

 המרחק מהשמש של כל פלנטה.

קבוצה זו תעלה רעיונות להצגת מאפייני הפלנטה ת: הצגה אומנותי משימת 

 .הצגה וכיו"ב ,באמצעים אמנותיים שונים כגון שיר ראפ, סיפור, ריקוד

 המשימות.נציגי בהנחיית  ,צוע המשימותיבחזרה לקבוצות הפלנטה ל .ד

פי המחוון הבא -, והערכתו עלהמשימות תוך כדי ביצוע ,הלמידחשיבה על תהליך ה .ה

והוסיפו את הקבצים  בקובץ נפרד עבור כל משימה הבאות )השיבו על השאלות

 לתיקיית העבודה שלכם(:  

 האם אתם מתבססים על מקורות מידע עדכניים ומהימנים?  .1

 האם אתם מקפידים לבצע את מה שתכננתם?  .1

 האם את משיגים את מטרת המשימה?  .3

 האם עליכם לבצע שינויים בתכנון המשימה? אם כן, מדוע? .4

משותפים תוך כדי דיונים  ,ביצוע המשימות בביתהמשך כל קבוצה ול יצירת פורום .ו

 בפורום. )בזמנים שונים(  סינכרונית-זמנית( וא-ועבודה סינכרונית )בו

פי המחוון הבא -, והערכתו עלבתום ביצוע המשימות ה,למידחשיבה על תהליך ה ז

ית )השיבו על השאלות בקובץ נפרד עבור כל משימה והוסיפו את הקבצים לתיקי

 העבודה שלכם(:  
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 כיצד התמודדתם עם ביצוע המשימה? .1

 באלו קשיים נתקלתם? מה סייע בידכם להתמודד עם קשיים אלה?  .1

 האם להערכתכם, הצלחתם בביצוע המשימה?  .3

 מה תעשו אחרת בפעם הבא שתדרשו למשימה דומה?  .4

 תארו את חוויותיכם מתהליך ביצוע המשימה.  .5

 :הכנת המצגת הכוללתח. 

 לנטהכרטיס פ 

 צילומים של מודל הפלנטה  

 סרטון של המופע האומנותי  

              קובץ הערכה נפרד לכל משימה. -ממוחשבת עבודה תיקיית  

  הצגת המצגות בפני הכיתה, דיון בתהליכי העבודה ובתוצריה וקבלת משוב לסיכום:

  והערכה מהמורה ומהתלמידים )הערכת עמיתים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלינו להפעיל  ,יפוש ואיתור מידע רלוונטי לנושא מסוייםחתהליך ב     

 ולהעריך את המידע על פי התבחינים הבאים:ולבחון  חשיבה ביקורתית     

  ?: האם המידע מתאים לצרכים ועונה לדרישות החיפושרלוונטיות המידע 

 אולי חל שינוי בידע או ידע עדכני ובעל תוקף? : האם המתקיפות המידע 

 המדעי מאז שהמידע הופץ?      

 אפשר לסמוך על המקור האם : האם המידע אמין, מדויק, מהימנות המידע 

  ו?שכתב או הפיץ את     

 מספיק כדי לענות על הצורך? או  שאותר : האם המידעהיקף המידע 

 אולי חסרים פרטי מידע נוספים?      
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                                                 :פלנטהכרטיס 

 גלריית תמונות                                                                          

  _____________________: ____הפלנטה שם

 ____________הפלנטה במבט מהחלל:  צבע

 __________קוטר הפלנטה: 

 סלעי /  גזי: נטההפל מבנה

  אין / ישאטמוספירה: 

 סרטונים                ___הרכב האטמוספירה: _______________

___________________________________ 

סוגי הסלע מהם בנויה הפלנטה )לגבי פלנטה 

 __________________________סלעית(____

     ____ :הפלנטה הטמפרטורה הממוצעת על פני

 _____  :תוך הפלנטהטורה הממוצעת בהטמפר

 קישורים למידע נוסף                            ___________ היממה: משך

 _____________ הטמפרטורה הממוצעת ביום:

 ___________ הטמפרטורה הממוצעת בלילה:

 _______________המרחק הממוצע מהשמש: 

  _________________________ ירחים ידועים:

 _____________________________________טים יחודיים נוספים: פר

_____________________________________________________________ 
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 קנה המידהחישוב לקבוצת משימת  עזרדף 

  :מהשמש מרחקו קוטרנתוני   

 .(קנה המידה של הגודלמ שונהקנה המידה של המרחק )שימו לב:  

 מהשמש מרחק גרם שמימי
 )ק"מ(

  מרחק מהשמש ()ק"מקוטר 
 בקנה מידה

 (ליון ק"מימ= ס"מ  1)

בקנה קוטר 
 מידה

 (ק"מ 11111=ס"מ1)

 ס"מ ,10 -           190,19111 -          שמש  
 ס"מ 18400 ס"מ 00 49001 0091119111 כוכב חמה 
   119111 11091119111 נוגה 
   119011 10191119111 ארץ 
   69011 11091119111 מאדים 
   1419111 00191119111 צדק 
   1119111 1940191119111 שבתאי 
   019111 1900191119111 אורנוס 
   409611 4901191119111 נפטון 

 

 

  

 

המציגים את הגודל לפניכם שני מודלים  

 השמש וכוכבי הלכת בקנה מידה.  יחסי שלה

 (.מצוי בפארק המדע בניצנהשלמטה דגם ה)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

, : עבודה עם דגם כזהסיכום

זעירות גודלו מידת מחדדת את 

של כדור הארץ ביחס לשמש, 

וביחס למרחק המפריד בינה 

 מצד שני,לבין כדור הארץ. 

בחיי היומיום שלנו כדור הארץ 

הוא בעל ממדים ענקיים 

השוואה לעצמים להם אנחנו ב

 .רגילים להתייחס
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 הירח הוא גוף שמימי הנע סביב הארץ. 

 גרם שמימי הנע סביב פלנטה נקרא לויין.

 : גולשים בחללמתוקשבת המשימ 

 רוצים להתנסות במסע במערכת השמש כאסטרונאוטים? 

  :הבא בקישור ,גולשים בחלל :פעילותלר "אופק" לאתהיכנסו  @

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit17/index.aspx 

  :הבא בקישורבאתר "אופק" , חללבנושא  טריוויה :משחקבידקו את ידיעותיכם ב @

http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=0d8c

ang=1#TabIndex=06ae5cbf4f978&l-aa08-443a-b015-83ae 

  מעט על הירחמתוקשבת:  המשימ 

 

 

  

   

 :בקישור ,עם צאת הלבנה :הלוח העברי תוכלו ללמוד בפעילותעל הירח מופעיו ו @

  
     http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit11/act1.aspx           

 
 :הבא קישורב "אופק"אתר ל היכנסו ליקוי ירחלפעילות בנושא:  @

 
 http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit87/act1.aspx 

 
 :הבא קישוראתר "אופק" בל היכנסו ליקוי חמה לפעילות בנושא: @

 http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit86/act1.aspx  

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit17/index.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit17/index.aspx
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=0d8c83ae-b015-443a-aa08-6ae5cbf4f978&lang=1%23TabIndex=0
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=0d8c83ae-b015-443a-aa08-6ae5cbf4f978&lang=1%23TabIndex=0
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit11/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit87/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit87/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit86/act1.aspx
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 נוע תנוע                       

  ם בשמים.ולחקור את תנועת בתקופות הקדומות נהגו האנשים להתבונן בכוכבים  

ע לדעתכם הכירו הקדמונים את הכוכבים ותנועתם טוב יותר מאשר מרבית מדו

האנשים בימינו? 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 ץ במרכז והשמש סובבתרוב האנשים שצפו בכוכבים בתקופת יוון סברו כי האר 

את מסלול השמש והגופים  האסטרונום היווני תלמי אף חיבר ספר שתיאר. אותה

הארץ סביב השמש או השמש סביב -כדור ?מי נע סביב מי :שערו .השמימיים

 ______________________________________________________ הארץ?-כדור

     _________________________________________________________________ 

 עזור לנו לענות על השאלה הקודמת. ת ההבאוהתצפית יתכן  

 השמש בכל שעה משעות אחרי מיקום עקבו בעזרת מצפן  

 .שבעמוד הבאו את הנתונים על פני רשת הצירים בהציו היום      

 .שעות היום מציינים את רבמע – רחציר המזההמספרים על      

 

 

 

 

בפרק זה נחקור את הקשר שבין 

חלוקת  תנועת כדור הארץ לבין

היממה לשעות אור ולשעות 

 חושך ואת תופעת עונות השנה.

 פרק ב'

תנועת כדור הארץ 

 שמשבמערכת ה
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  ענו על השאלות הבאות: 

 ?מה התאריך היום ____________________ 

 ?מה העונה __________________________ 

  רחת השמש זבאיזו שעה?  _____________ 

 צפון / דרום / מזרח / מערב ?)הקיפו בעיגול( זורחת השמשכיוון איזה מ 

  באיזו שעה שוקעת השמש?  _____________ 

  שוקעת השמש?יוון כאיזה ל _____________  

 

סביב נע הארץ כדור  האם להשיב לשאלה:לכם  תשערכתם מאפשרהתצפית האם  

: נמקו תשובתכם הארץ?כדור סביב נעה השמש או השמש 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

________________________________     ____________________________________ 

 צפון

 דרום

 מערב מזרח

6 
 בבוקר

8 11 11 14 16 11 
 ערבב
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כבר בתקופות קדומות שאלו עצמם חוקרים מי סובב 

סברו את מי. רוב האנשים שצפו בכוכבים בתקופת יוון 

האסטרונום . כי הארץ במרכז והשמש סובבת אותה

היווני תלמי אף חיבר ספר שתיאר את מסלול השמש 

והגופים השמימיים. תפיסתו של תלמי הייתה מקובלת 

  .שנה 1511-קרוב ל

כתב האסטרונום הפולני  1534בשנת , 16-במאה ה

תנועת ספר ובו תיאר את  אוס קופרניקוסלניקו

זו יצרה ויכוחים רבים  הקפהארץ סביב השמש. הש

 .בין הוגי הדעות של התקופה

הראה בעזרת , גלילאו גלילאי, האסטרונום האיטלקי

 ףהארץ מקיכדור כי אכן  1611טלסקופ שבנה בשנת 

יחה אותו להכריז הכנסיה הקתולית הכראך את השמש. 

ילאו להארץ. גכדור מקיפה את היא זו אשר  השמש :כי

בקרב ידידיו אמר לם אונכנע לדרישות הכנסיה. 

 ".בכל זאת )הארץ( נוע תנוע" :בהזדמנות כי

 קופרניקוס

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 אם על פי קופרניקוס השמש ,איך ניתן להסביר את תנועת השמש במהלך היום 

 ___________________________________________________________ אינה נעה?      

      ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלילאו

את התחושה המדומה שהשמש נעה ביחס אלינו ניתן להסביר באמצעות 

 מתחיל לנועדוגמא, שבוודאי חוויתם. כאשר אתם יושבים באוטובוס ה

מהתחנה ומתבוננים ברציף נדמה לכם שהרציף זז ושהאוטובוס בו אתם 

יושבים לא זז. תחושה דומה ניתן לקבל במכונית העומדת ברמזור, כאשר 

" תנועה יחסיתשלידה מתחילות לנוע לפניה. תופעה זו נקראת "המכוניות 

ומשמעותה היא שכאשר מתבוננים מגוף שנע אל עבר גוף עומד התחושה 

 היא שהגוף העומד נע ביחס אלינו.
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  יום ולילה 

 ימים.  365 זאת אומרת: ,משך תנועת כדור הארץ סביב השמש הוא שנה

 . עותש 14 -כ הוא צירוהארץ סביב -כדורמשך תנועת 

 : הבא בקישורלמה יום? למה לילה? : הפעילות את ובצעו "אופק"היכנסו לאתר  @

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit10/act1.aspx  

 עונות השנה

 :הבא בקישורבאתר "אופק", מעגל עונות השנההיכנסו לפעילות המתוקשבת: 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit12/act1.aspx 

 

 

 

 

כדור הארץ אנרגית האור המגיעה לארצנו אינה שווה ציר הסיבוב של טיית נבשל  

 קרינה ובחורף פחות ולכן חם יותר בקיץ. יותר אלינובקיץ מגיעה בכל חודשי השנה. 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit10/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit10/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit12/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit12/act1.aspx
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 קרינת השמש 

 האדם מנצל משאבי אנרגיה אתם בוודאי יודעים כי 

 מן הטבע.

 

 

  נוצר.ב  משאכל כיצד  סבירוהו ,כמקורות אנרגיה משאבי טבע המשמשיםבחרו שלושה  

 כיצד הוא נוצר שם המשאב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הארץ. השמש היא המקור למרבית משאבי האנרגיה על פני כדור 

רדיואקטיבים הנוצרים תהליכים  םהלאנרגיה המקור הראשוני 

צרים גוף גזי חם ביותר שהטמפרטורה על ויאשר במרכז השמש 

מעלות צלזיוס. הגוף החם הזה פולט קרינה. אחד  6111היא  ופני

 .ממרכיבי הקרינה הוא אור המגיע אל כדור הארץ

העיקרי מקור השמש היא ה

 לאנרגיית האור בכדור הארץ.

בפרק זה נחקור חלק מתכונות 

 האור.

 פרק ג'

 שמשקרינת ה

 ותכונות האור
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 ממה מורכב האור? 

 אחת מפאות  לא קרן שמש מבחוץשל  ַמקְּדּו אורתצפית בקרן שמש:  

 משולשת בחדר חשוך.   מנסרה 

 _______________________________________  :התצפיתרשמו בקצרה את תוצאת  

____________________________________________________________________  

 הופעתם: סדרכאן, באלו צבעים נתגלו? צבעו אותם  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________איזו תופעת טבע אתם מכירים שבה רואים את תופעת הנפיצה?  

תופעת  המתארים אתם תמונות או סרטוניערכו חיפוש ברשת האינטרנט, בחרו  @

 שמות מתאימים!  קבצים בלשמור את ה הקפידו  .בגלריית תמונותושמרו הנפיצה 

א המקור החשוב ביותר לקיום התרחשויות יההשמש אור אנרגיית 

על פני כדור הארץ. ניתן לומר כי "בלי שמש אין חיים". השמש היא 

ירת יכי יצירת המזון שלנו. השמש היא המקור ליצהמקור לתהל

השמש מעלה את אדי המים  נפט, פחם וחומרי דלק נוספים.

לאטמוספירה ומאפשרת את הזרימה מראשי ההרים לימים במחזור 

 יוצרת רוחות ועוד., וירוהאאת המים. השמש מחממת את הקרקע ו

האור הלבן מורכב מהצבעים סגול, כחול, ירוק, צהוב, 

לאור  .ְנִפיָצהכתום ואדום. פירוק האור למרכיביו נקרא 

 מרכיבים נראים ומרכיבים בלתי נראים.

גם עם סריג נפיצה או משקפים  ניתן לצפות בנְִּפיָצה

 מיוחדים. דרך מהנה נוספת היא לצפות בבועת סבון.
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 אור נע בקווים ישרים

 על הקיר. רהקרינו באמצעות פנס ליזר או 

  מה התרחש?תארו . באוויר שבינכם לבין הקיר פזרו מעט טלק 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 בתיקיית העבודה המתוקשבת.  תמונותהלגלריית והוסיפו את הצילומים  ִצלְּמּו @

 שמות מתאימים!  קבצים בלשמור את הצילומים ב זכרו

 הטלק גורם לשבירת אור על ידי גרגרי החומר  

 תנועת האור. היכן מתרחשתך אנו יכולים לראות וכ

 

  / בקו עקום בקפיצות / בקוים ישריםהאור נע  :סמנו את המשפט הנכון  

 ?קרה לאורמה  תארוו ִצלְּמּו. לפני פנס הליזרלוח פח הציבו  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 חומרים אטימים כמו לוח שחור בולעים את האור. הם נקראים חומרים אטומים.  

קרה מה תארו  ִצלְּמּו. בין הפנס למראה טלקמעט הציבו לפני פנס הליזר מראה ופזרו  

 ______________________________________________________________לאור? 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 סיכום:  

 ע בקוים ישרים.אור נ .א

 יש חומרים אטימים לאור ויש חומרים עבירים.  .ב

חומרים מחזירי אור מחזירים את הקרן בזוית  .ג

 .בה הם קלטו אותה
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 מקור אנרגיהכאור חקר ה 

  ?הוא מקור לאנרגיההאם אור השמש )קרינה(  שאלת חקר:       

 _____________________________ערתכם לשאלת החקר:נסחו את הש 

 לחשמל.  אורמקרן  תצפית:

 תא סולארי.אשר מחובר לרר המחובר למנוע ולפניכם מאו

 ?ררוינוי שחל במאואת השותארו בשמש  מתקןהציבו את ה

____________________________________________________________________  

  :שרטוטאמצעות הב, במתקן)המרת האנרגיה( ליכי גלגול האנרגיה את תה ייצגו     

 

 

 

 

  להתרחשות? גרםהאם האור תוצאת התצפית והסבירו אותם: את סכמו  

 ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 כתבו את מסקנתכם מניתוח תוצאות התצפית, והשיבו על שאלת המחקר: 

 האם אור השמש )קרינה( הוא מקור לאנרגיה?       

___________________________________________________________________  

____________________________________________ _______________________  
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   קליטת אנרגיית אור השמש?האם הצבע משפיע על  שאלת חקר:      

 _____________________________נסחו את השערתכם לשאלת החקר: 

 ם לחו מקרן :ניסוי

 . צבועה בשחורצבועה בלבן והשניה אחת  .פחיות משקהשתי לפניכם  

 בשמש. ןאות והציבומד טמפרטורה  תומ"ל מים. הכניסו לפחי 111בכל פחית  

תוצאות רשמו את בתחילת הניסוי וכעבר חצי שעה. מתקן במדדו את הטמפרטורה       

 טבלה הבאה:בהמדידה 

טמפרטורת המים בפחית  
 הלבנה

טמפרטורת המים בפחית 
 השחורה

   ניסויהתחילת ב

   שעה חציכעבור 

 
 

  :שרטוטצעות אמב,במתקן)המרת האנרגיה( את תהליכי גלגול האנרגיה  ייצגו    

 

 

 כתבו את מסקנתכם מניתוח תוצאות הניסוי, והשיבו על שאלת המחקר: 
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 ירוק(? צבעעלים של צמחים ו :יםרמז) שלהםהאנרגיה  מהיכן מקבלים הצמחים את. 3
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 .שמשללא התרחש בכדור הארץ עלול להאת מה שקצר המתאר  דימיוניספור  כתבו. 4

 בעצמכם או היעזרו בתוכנת מחשב(.  . הציגו את הסיפור שכתבתם בקומיקס )ציירו5

הכיתתי המקוון וקבלו משוב והערכת  במרחב לסביבת הלמידהאת הקומיקס עלו ה @
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