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 __________ ?דיגיטאלי: מה פירוש המילה . 1

 _____________________________  ?כמה ספרות היו לבבלים. א. 2

 ? ים עד היום על שיטה זואילו ערכים מבוסס. ב 2

___________________________________________________ 

 ? _____ספרות מכילהכמה  –השיטה הבינארית של המחשב . 3

 

4.        1   ,     2      ,   3      ,     4    ,      5      ,   6    ,  

 

          1        11        11          111       111        ? 

 

 ______.  לפי השיטה הבינארית   6נסו לייצג את המספר 

 ____________: ניתן לחשב מספרים עד לגודל של החשבונייהבעזרת . 5

 ? _____________________________ממתי יש להודים חשבונייה. 6

 ?נקראהועל שם מי , "פסקלינה" ה מהי. 7

___________________________________________________ 

 ?מה המיוחד בה. לייבניץ ממציא מכונת חישוב 1671ב . 8

__________________________________________________ 

 ______תו ב לשא אפשרוממדיו הקטנים . לסרגל החישוב יתרון בחישוב. 9

 .________הוא היה בשימוש נרחב עד .  והוא שימש כסמל למעמד חברתי

 ?    IBMמה אפיין את המכונות הראשונות של חברת . 11

___________________________________________________ 

                       



 .שניים היו מניחי היסודות למחשבים המודרניים. 11

 ?לשם מה. ניסה לבנות מכונת חישוב -'בבג

__________________________________________________ 

 ?למה התאימה השיטה שפיתח -ביל' ורג'ג

__________________________________________________ 

 ?המחשבים היכן ולשם מה נבנו ראשוני, מתי. 12

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ?כמה משימות יכלו לבצע המחשבים הראשונים. 13

__________________________________________________ 

 ?המחשב המודרני אבות, ון ון ניומן'אילו עקרונות קבעו אלן טורינג וג. 14

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ציינו את מאפייני תהליך הפיתוח של שלושת הדורות של המחשבים . 15

 ?האלקטרוניים המודרניים

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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  :מחשבי שפורפרת: 1דור . 16

 ? ______  ENIACכמה שקל המחשב הראשון ה  

 ? _____________כמה פעולות חשבון היה מסוגל לבצע בשנייה

 .2מערכת הביטחון של ישראל מחשב טרנזיסטורים דור  הרוכש 1961ב . 17

 ? ___________________כמה פעולות חשבון היה מסוגל לבצע בשנייה

 .הסיליקוןשבבי  – 3דור . 18

 ? _____________ו של הסיליקוןמה מוליכות. א

 ? _________________" יפ'צ"מה גודלו של . ב

 :המחשב האישי. 19

 ?( 1977ב ) לגבי המחשבים האישיים  IBMמה טען נשיא חברת  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 ?שנים האחרונותאילו שינויים עברו בתחום המחשבים האישיים ב. 21

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 .שימושים נפוצים במחשב של היום 5ציינו . 21

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 ? המחשב בזיכרוןיגה בייט 'ג 1כמה סימני דפוס שווה . 22

_________________________________________________ 
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