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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הטכנולוגיה 894101מדעי א' הטכנולוגיה מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

א' הטכנולוגיה י'מדעי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

פיזיקה

השרב הפרקארובות כל

ומנופים הפרקכוחות כל

הפרקהצנחן כל

המהלך הקפיץ — הפרקסלינקי כל

השנה הפרקעונות כל

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

והיקום הארץ כדור מדעי

השמש במערכת הפרקמסע כל

אפריקני הסורי הפרקהשבר כל

יצרנים צרכנים, הפרקנפט: כל

הפרקהרי געש כל
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

החיים מדעי

הפרקמלאריה כל

עתיד הווה, עבר, — הפרקחיסון כל

קלות הפרקסיגריות כל

האלמוגים הפרקשונית כל

המים את הפרקלהשיב כל

מכרסמים נגד הפרקתנשמות כל

אביבית הפרקקדחת כל

פטריות נגד הפרקצמחים כל

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

כימיה — החומר מדעי

כאן כבר העתיד הפרקפולרן, כל

הפרקמגדל השמש כל

ומה בישול מלח כלור,

שביניהם

הפרק כל

בתעשייה הפרקאמוניה כל

נורמליים" "לא הפרקמים כל
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הטכנולוגיה 894102מדעי ב' הטכנולוגיה מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

מידע י"אמערכות

י"איזמות וחשיבה עסקית

ומערכות תהליכים י"אבקרת

הלימודים בתכנית הפרקים

מידע" "מערכות

בבחינה שייכללו
בבחינה הנושאים שיכללו פירוט

י"א כיתה

ב'

טבלאי נתונים מסד הכרת

והפעלתו קיים

קיים מידע ממסד נתונים הפקת —

קיים במסד המידע עדכון —

ג'

חדש נתונים מסד תכנון

במסד הישויות בין הקשרים סוגי הבנת —

נרמול על–ידי יתירות מניעת —

הלימודים בתכנית הפרקים

"יזמות וחשיבה עסקית"

בבחינה שייכללו
בבחינה הנושאים שיכללו פירוט

י"א כיתה

א'

התעשייתי המעגל

הפרק כל

ב'

התעשייתי המוצר

הפרק כל

ד'

פיננסי ניהול

הפרק כל

ז'

עסקיים פרוייקטים ניהול

הפרק כל

ח'

התכנית העסקית

הפרק כל
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הלימודים בתכנית הפרקים

ומערכות" תהליכים "בקרת

בבחינה שייכללו
בבחינה הנושאים שיכללו פירוט

י"א כיתה

א'

בבקרה יסוד מושגי על חזרה

 

פתוח בקרה בחוג במערכות יסוד על מושגי חזרה —

סגור בחוג בקרה במערכות יסוד מושגי —

בקרה במערכות האנושי הגורם —

ב'

בקרה במערכות רכיבים

ותמסורת המרה הגברה, —

וחיישנים מתמרים מדידים חיישנים של הכרה ותיאור —

חיישן של עקרוני מבנה —

ג'

של ודוגמאות יישומים

בקרה מערכות

המפורט מערכות וניתוחן בחירת —
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הטכנולוגיה 894103מדעי ג' הטכנולוגיה מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

ארגוניות י"אמערכות

במערכות ומכניקה י"אאלקטרוניקה

י"אמערכות תקשורת

הלימודים בתכנית הפרקים

ארגוניות" "מערכות

בבחינה שייכללו
בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

י"א כיתה

1

ומטרותיו הארגון

הפרק כל

5

תקציב

הפרק כל

7

פורמלי הבלתי המבנה

הפרק כל

8

בעבודה הניעה

הפרק כל

9

פיקוח ובקרה

הפרק כל

10

בארגון שינויים

הפרק כל
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הלימודים בתכנית הפרקים

ומכניקה  "אלקטרוניקה

במערכות"

בבחינה שייכללו

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

י"א כיתה

ב'

חשמליים מעגלים

הפרק כל

ג'

ספרתיות מערכות

אלקטרוניים רכיבים באמצעות לוגיים שערים מימוש —

ד'

רכיבים המשלבות מערכות

מכניים/חשמליים/אלקטרוניים

הפרק כל

הלימודים בתכנית הפרקים

"מערכות תקשורת"

בבחינה שייכללו
בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

י"א כיתה

א'

לתקשורת  מבוא

תקשורת וסוגי

הפרק כל

ג'

— אלקטרונית  תקשורת

יסודות

אלחוטית תקשורת —

קליטה כאמצעי והעין האוזן פעולות —

טכנולוגיים ופלט קלט אמצעי —

ד'

— אלקטרונית  תקשורת

מערכות מעשיות

רדיו שידורי —

שידורי טלוויזיה —
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הטכנולוגיה 894201מדעי ובקרה תיכון הנדסת — הטכנולוגיה מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

ובקרה תיכון הנדסת למגמת י"אמבואות

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

1

מכניקה פרקי

כוחות במישור ובמרחב 1.1

ובמרחב במישור מומנטים 1.2

כובד) מרכז (כולל שיווי–משקל תנאי שיווי–משקל, 1.3

קווית תנועה 1.4

גלגלות של מערכות 1.7

מנופים 1.8

2

פרקי חשמל

ונגדים מוליכים חשמלי, זרם 2.1

זרם על התנגדות השפעת התנגדות, מדידת התנגדות, 2.3

מפסקים וקבלים, נגדים חיבור חשמלי, מעגל אוהם, חוק 2.4

והספק חשמלית אנרגיה חשמלית, עבודה 2.5

חילופין זרם מעגלי 2.8

ואחרים קיבוליים , IR ,מגע שונים: מסוגים חיישנים  2.11

ורכיבים  מנועים חיישנים, משולבות בקרה מערכות  2.12

אחרים

3

זרימה פרקי

חוק פסקל לחץ הידרוסטטי, 3.1

ארכימדס חוק 3.2

הידרוסטטיות מכונות 3.3

+ ספיקה) זרימה (מהירות 3.5

משאבות ומנועים 3.8

4

מחשב יישומי

הנדסיות מערכות תכנון 4.1

והיטלים חתכים ג.

אלקטרוני  גיליון — מחשב בסיוע ותצוגה תיעוד ניהול,  4.3

Excel
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הטכנולוגיה 894204מדעי במערכות טכנולוגיה — הטכנולוגיה מדעי

ותעשייה ניהול

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

ותעשייה ניהול במערכות טכנולוגיה

מעודכנת מהדורה

 תשס"ה

2004 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינהשלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

3 מידעפרק ואחזור לחיפוש ככלי האינטרנט

5 זמןפרק לניהול כלים

מבוא7.1

ביניהן7.2 והמעבר מצגות תצוגת של שונים סוגים

9 מבוא למערכות מידעפרק

הנתונים10.2 מסד עדכון

אוטומטי11.1 טופס יצירת

טופס11.2 באמצעות עדכון

טופס11.3 ליצירת באשף שימוש

טופס11.4 עיצוב


