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 שם התלמיד/ה: ______

 כיתה: _____
 

 : עריכת חוברת עבודה

 3102מילכה ברקו גרש 



 שאלון מלווה: מילכה ברקו גרש                     מערכות טכנולוגיות

 

 ,תיקיית : מערכות טכנולוגיותלאתר: שלושה פרפרי זהב, כנסו יה

 .אורט –מערכות טכנולוגיות לחצו על הקישור: 

 

 

 חלון צהובבבחרו 

 

 

 כל שלב שעברתם. ליד √השלבים בפעילות וסמנו   כלעברו על 

 מערכת טכנולוגית?מהי 

 א. מבוא

 ב. מהי מערכת?

 ג. צורך אנושי כמניע להתפתחות מערכות

 ד. מטרת המערכת

 ה. שילוב של רכיבים

 ו. רכיבים הפועלים בתאום

 ז. סיכום

 

 תקשורת בין אישית התפתחות מערכות

 מבוא 

 גלגוליו של הטלפון 

 הצורך והמטרה -ציר הזמן 

 רכיבים -ציר הזמן 

 סיכום -ציר הזמן 

 מבט לעתיד 

צרכים 

 אנושיים
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 הנחיות  : השלימו את מפת המושגים.     חלון צהוב     
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 ענו על השאלות והשלימו את הטבלה:  הנחיות     חלון צהוב

 אחת מהן מובאת להלן: לטכנולוגיה הגדרות שונות.

 משמע מצבור הידע, המיומנויות והאמצעים לסיפוק צרכי האדם  טכנולוגיה

 כנון, יצור/עשיה/הרכבה, שימוש והערכה של מוצריםבאמצעות ת ומאוויו  

 (. 1991)וקס,   .או תהליכים

 קראו את ההגדרה ונסו לענות על השאלה: האם הכנת לחם היא טכנולוגיה?

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

  צורך אנושי כמניע להתפתחות מערכות: 

 .השלימו את הטבלה 

 המערכת
 

 הצורך

  . שעון מעורר1

  . מקרו גל2

  . בית3

  . טלפון סלולרי4

  . קורקינט1

  . מחשב6

  . מערכת סטריאו7

 

 ם: רכיבים הפועלים בתאו

 שרשרת האופניים?מה קורה כשמסירים את 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 ברקו גרששאלון מלווה: מילכה                           אורט -מערכות טכנולוגיות ©

 

 

 

 חלון ירוק   בבחרו  

 

 

 כל שלב שעברתם. ליד √עברו על כל השלבים בפעילות וסמנו  

 

 מאפייני המערכת

 א. מבוא

 פלט -תהליך -ב. מאפייני המערכת: קלט

 ג. הקשר בין הקלט לפלט

 ד. סוגי קלט/ תהליכים / פלט

 ה. השוואה בין מערכות

 סיכוםו. 

 

 פלט -תהליך -המאפיינים: קלטהתפתחות 

 

 מבוא 

 מסע בזמן -מערכת השעון 

 גלגוליו של השעון 

 מבט לעתיד 

 

 

 

קלט    

תהליך  

  פלט
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 השלימו את החסר וענו על השאלות הנחיות:        חלון ירוק

 

 פלט –תהליך  - מאפייני המערכת: קלט

 

 א. רשמו הסבר קצר )הגדרה(  לקלט, תהליך ופלט.

 _______________________________________________קלט: 

 תהליך: _____________________________________________

 פלט:  ______________________________________________

 

 בסעיף א ברצף הנכון המופיעיםב. סדרו את המושגים 

 בתוך תרשים המלבנים. 

 

 

 אפשרויות לתקלה. 3רשמו  ג. מדוע המחשב שבדוגמה לא פעל?

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 : השלימו את המילים החסרות: פלט, קלט, תהליךמייבש שיערד. 

 חימום, שקע חשמלי, מתג הפעלה, מאוורראוויר חם, אוויר קר, גוף    
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 :הקשר בין הפלט לקלט      חלון ירוק

 כיצד פועלת מערכת הבלימה? השלימו.

 

שנוי בכוח המופעל על הדוושה, ) כלומר: ב: ______ ( משפיע על מרחק 

 ______ (  -הבלימה של המכונית, ) כלומר: ה

 לחיצה על הדוושה,  בלימה  עצירה,האטה/  את המילים :לפי הרצף שבצו 

 

 

 

 / סוגי פלטתהליכיםקלט/ סוגי  ו.

 

 סוגי קלט: רשמו דוגמה לכל סוג

  אנרגיה
 

  חומרים
 

  מידע להפעלה
 

 

 דוגמה: מיבש שיער -סוגי קלט

 ( מכל עמודה √) סמנו מהו הקלט הדרוש לפעילותו של מיבש השיער? בחרו 

 את סוג הקלט הדרוש.

 אנרגיה
 

 מידע להפעלה חומרים

 קרינה )אור( אנרגיית 
 

 מספר המנוי המבוקש בנזין

 אנרגיה חשמלית
 

 עוצמת החום הרצויה מים
 

 אנרגיה כימית
 

 מידע קולי אוויר

 )של הרוח( תנועה אנרגית
 

 נתוני מזג אוויר מלח
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 .סוגי תהליכים במערכות טכנולוגיות מתרחשים גם       חלון ירוק 

 דוגמה הסבר התהליכיםסוגי 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  

 

 לכל מערכת טכנולוגית יש גם סוגי פלט שונים, שהם התוצרים סוגי פלט: 

   שהמערכת מפיקה.

 הפלט של מסחטת המיץ הוא: ______________________________

 הפלט של מכונית הוא: ___________________________________

 הוא: _________________________________הפלט של הטלוויזיה 

 

 מסע בזמן  מערכת השעון: השלימו את הטבלה  התפתחות מערכות

 

1971     1411 - 
1111 - 

  שעון מים    
 

 שמש: -:  שעון שעוןגלגוליו  של ה

 אופן הפעולה: ___________________________________________

____________________________________________________ 

 קלט:  ________________________________________________

 תהליך: _______________________________________________

 פלט רצוי: ______________________________________________
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 חלון ירוק

 , ומתחתיו מחסן מאפיינים של מערכת זו.מיקרוגלתנור לפניכם איור של 

 והשלימו את התרשים המצורף.  , בצעו את הפעילות שבאתר

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנק מילים:          

 

 

 

 

 

 

 :פלט

 :מידע

 :אנרגיה

 :חומרים

 :התהליך

 :התהליך

 קלט

 מזון י גלי מיקרוע" חימום

 8עוצמה: דרגה 

 שניות 31זמן: 

מזון  חשמלית

 מחומם

 סיבוב הצלחת

 מילכה ברקו גרש    8דף עבודה  מספר 
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 שאלון מלווה: מילכה ברקו גרש                                  אורט -מערכות טכנולוגיות ©

 

 

 חלון תכלת   בבחרו  

 

 

 כל שלב שעברתם.ליד  √השלבים בפעילות וסמנו   כלעברו על 

 

 פירוק מערכת לתת מערכות

 א. מבוא

 מערכות -ב. ממערכת לתת

 ג. הקשר בין מבנה ותפקוד

 ד. איתור תקלות

 ה. בדיקת קלטים

 מערכות -ו. ניתוח לתת

 ז. בדיקת תפקוד

 ח. התת מערכות

 ט. סיכום

 

 מערכות ברובוט –התת  התפתחות

 

  רובוט?מהו 

  ,מבנה הרובוט: תת מערכת פעולה, מבנה הזרוע, יחידת קצה          

 תת מערכת בקרה, תכונות הרובוט

  מוזאון הרובוטים הווירטואלי: מכונות אוטומטיות, זרוע מכאנית, הרובוט

 התעשייתי הראשון

 סיכום ציר הזמן 

  

ממערכת 

 -לתת

 מערכות
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 רכותעממערכות לתת מ:  חלון תכלת

 

 מהי תת מערכת?

________________________________________________ 

 

 

 .השלימו את התרשים: מבנה ופעולת המחשב

11 



  הקשר בין מבנה ותפקיד       חלון תכלת

  

 מערכת הקירור במזגן מורכבת משלוש תת מערכות. מי הן ומה תפקידן?

1__________ . -  ___________________________________ 

    _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

2__________ . -  ___________________________________ 

    _______________________________________________ 

3____ .______ -  ___________________________________ 

   ________________________________________________ 

 

 מערכת הקירור -מזגן השלימו את התרשים:

  

 

 

 

 

 

 

 

 :  מכונת משקאות.איתור תקלות

 באיזו תת מערכת  הייתה התקלה?  הקיפו את התשובה הנכונה

 

 א. תת מערכת בדיקת מטבעות

 ב. תת מערכת הוצאת פחיות

 קירורג. תת מערכת 
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 שאלון מלווה: מילכה ברקו גרש                  אורט -מערכות טכנולוגיות ©

 

 

 בחרו בחלון ורוד    

 

 

 כל שלב שעברתם.ליד  √השלבים בפעילות וסמנו   כלעברו על 

 

 המנגנונים הפועלים במערכת

 א. מבוא

 המנגנונים הפועלים במערכתב. 

 סוגי מנגנוניםג. 

 ד. מנגנונים מכאניים

 תכנון תמסורת באופניים    

 ה. מנגנונים חשמליים

 ו. מנגנונים בונים מערכת

 ז. סיכום

 

  מנגנוני הרובוטהתפתחות 

 מבוא 

 מסע בעקבות מנגנוני הרובוט 

 מכונות אוטומטיות         

 הזרוע המכנית         

 הרובוט התעשייתי הראשון         

 ידמבט לעת 

 סיכום ציר הזמן 

  

 מנגנונים 
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 : סיכום מנגנונים    חלון ורוד

 

 הם התת מערכות הבסיסיות ביותר במערכות טכנולוגיות. מנגנונים

המנגנונים מבצעים את התהליכים המתרחשים במערכת, ובאמצעותם 

 מתאפשרת פעולת המערכת.

 

 .= שילוב של רכיבים הפועלים יחדמנגנון 

 

 :מנגנונים מכניים

 שילוב של רכיבים הפועלים יחד כדי לבצע עבודה מכנית )תנועה של גוף( 

 

 :מנגנונים חשמליים

שילוב של רכיבים הפועלים יחד כדי להעביר אנרגיה חשמלית או כדי 

 להמירה לצורות אנרגיה אחרות ולהיפך. 

 

 משימות:

 הקיפו את המנגנונים המכאניים שברשימה:. 1

 ., מגבר קולרה, גלגלי שיניים, גלגלתלוח מקשי מחשב, חוט להט במנו

 

 . בחרו אחד מהמנגנונים  שברשימה, והסבירו את אופן פעולתו.2

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 ה ברקו גרשעבודה נעימה ובהצלחה: מילכ                                       
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