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 2222, מרץ "בפתששאלוני בחינות הגמר במועד אביב  פרטים על
 
 

 2222, מרץ "בתשפבמועד אביב  מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשביםבכתה י"ג  שאלוני .1
 
 ותיכלל נחיותה

 חאון מתאים, לפי הצורך.לכל שאלון מצורף נוס 

  לאור המצב  ורק בשנה זו, כל סטודנט יוכל להכניס לכל אחת מהבחינות שלושה דפיA4 .בלבד, כתובים בכתב יד בשני הצדדים 

  3בעמ' מס'  נמצאתמותר להשתמש במילונית, רשימת מילוניות  722222בשאלון 
 

 משך השאלון 
 הבחינה
 בשעות

מספר 
השאלות 
שעליהן 

יש להשיב 
 שאלוןב

מספר  הפרקים בשאלון
השאלות 

 בפרק

 הערות

תורת האלקטרוניקה 
 והחשמל ט'

 177117סמל שאלון: 
 

 (י"ג )גרעין

4 5 

 שאלות לפי בחירת הנבחן, מהן: 5יש לענות על   4 : אלקטרוניקה תקבילית2פרק 
 

 3מפרק  לבדבשאלה אחת 
 

 .מותר להשתמש במילונית 

 4 : מבוא להנדסת חשמל1פרק 

 1 : אנגלית טכנית3פרק 

מערכות אלקטרוניות 
 ומחשבים ט'
 177177סמל שאלון: 

 
)התמחות מערכות 

 (י"ג אלקטרוניות

4 4 

 4 : מערכות תקשורת 2פרק 
  שאלות לפי בחירת הנבחן. 4יש לענות על 

 

 4 : שפה עילית1פרק 
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 2222, מרץ פ"בתשמגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים במועד אביב בכתה י"ד  שאלוני .2
 
 ותיכלל נחיותה

 .לכל שאלון מצורף נוסחאון מתאים, לפי הצורך 

  לאור המצב  ורק בשנה זו, כל סטודנט יוכל להכניס לכל אחת מהבחינות שלושה דפיA4  ,כתובים בכתב יד בשני הצדדיםבלבד. 

 
 משך השאלון

 הבחינה
 בשעות

מספר 
השאלות 
שעליהן 

יש להשיב 
 בשאלון

מספר  הפרקים בשאלון
השאלות 

 בפרק

 הערות

 אלקטרוניקה ומחשבים ה'
 177117סמל שאלון: 

 
 4 4 ד(")גרעין י

 4 מעגלים אלקטרוניים: 2פרק 
  שאלות לפי בחירת הנבחן. 4יש לענות על 

 VHDL  4: 1פרק 

 מערכות תקשורת ובקרה ה'
 177177סמל שאלון: 

 
)התמחות מערכות 

 ד("אלקטרוניות י

4 4 
 4 בקרה : מערכות2פרק 

  שאלות לפי בחירת הנבחן. 4יש לענות על 

 

 .במידת הצורך, יצורף לשאלון נייר חצי לוגריתמי 
 4 תקשורת מחשבים: 1פרק  
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