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 מחשב שימושיקורס מפטור מבחן ל וגמהד

 זמן: שלוש שעות

 הכנה:  

  בכונן מספר נבחןפתחו תיקייה עם  U . 

  תיקיות נוספות בשמות הבאים:  4תחת תיקייה זו פתחוword, PowerPoint, Excel, Images 

 .בדקו לפני סיום המבחן שכל הקבצים נשמרו ומכילים תוכן 

 בהצלחה!

 (נקודות 35)   Internet, WORD -   א' חלק

 .Word יתבתיקי 1אותו בשם תרגיל_ רושמו קובץ וורד ופתח

 סרגל הסגנונותצרו את הכותרות הבאות בעיצוב לבחירתכם והגדירו אותן  .1

  איתור מידע - 1כותרת 

  איכות הסביבה - 2כותרת 

  אתרים בנושא מיחזור – 3כותרת 

 והדביקו העתיקו את הטקסטפסקאות(  5כתבה בנושא איכות הסביבה )לפחות באינטרנט מצאו  .2

 . איכות הסביבה, תחת הכותרת: ללא הקישורים והתמונות שבכתבה

אחרי כל  18בין השורות. ומרווח של  1.5, מרווח של 12 גופן , גודלArial : גופןהטקסטעצבו את  .3

  פיסקה.

 שני טורים. ב לבחירתכם מהמסמך פסקאות 2הציגו  .4

 

שחקן מפורסם בקמפיין מופיע  , "ירוק לחשוב מתחילים "קמפיין ביצא הסביבה  לאיכות המשרד

  .ושיער דשא חולצה אדומהעם 

 

  .imagesשמרו אותה בתיקיה וברשת  מצאו את התמונה .5

 , כשהיא מופיעה בצד שמאל של הדף והטקסט מסביבה. מסמךלהוסיפו את התמונה  .6

 .נוספת ככותרתבעברית ובאנגלית  מיחזוררשמו את המונח  .7

  אתרים בנושא מיחזור :כותרתהתחת הוסיפו רשימת תבליטים  .8

 באנגלית(  1 -ובעברית  1)חזור יהמתייחסים למונח מ אתרים 2  ברשימה יופיעו 

  בלחיצה על , חזוריפלאש בנושא מיופיע היפר קישור למילים בשורה השלישית ברשימה

 . חזורימנושא עוסקת בשתמצאו באינטרנט וSWF) )אנימציית פלאש להמילים נגיע 

  .imagesקיית י. שמרו בתX 400 400חזור שגודלה יחפשו תמונה בנושא מ .9

  .את התמונה למסמך והוסיפו לה מסגרתצרפו  .10

 .הדף במרכז, הוסיפו למסמך מספרי עמודים בתחתית המסמך .11

 .לכתבה שהעתקתםמספר מילים הוסיפו בעזרת פונקציית עקוב אחר שינויים,  .12

 .כתבה שהעתקתםהערה להוסיפו  .13

  תוכן עניינים.בתחילת המסמך הוסיפו  .14

  Wordשמרו את המסמך שוב בתיקיית  .15
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 (נקודות 26)   PowerPoint -  ב'חלק 

 .Power pointת קייבתי 2תרגיל _ושמור אותו בשם  PowerPointקובץ  תחופ .1

 לשקופיות. עיצוב כלשהו ובחר .2

  .בארץ ובעולםכותרת משנה ו איכות הסביבה( הוסיפו כותרת 1)שקופית מס' פתיח הדף ב .3

 סרטון בנושא איכות הסביבה  וחפש

קישור המתחיל את הסרטון ומתחתיה  כותרת עם נושא הסרטון יפו, הוס2מס' שקופית ב .4

 .מהשנייה העשירית

  את הרשימה הבאה:וטיהור מים כותרת  יפוהוס 3מס' שקופית ב .5

  שאיבה .א

  גס סינון .ב

 אחסון .ג

  לריכוך הכנה .ד

 לחיטוי הכנה .ה

 חיטוי .ו

i. אוזון 

ii. כלור 

iii. UV 

 .3מס'  שקופיתאת  ושכפל .6

בו רואים בבירור את הטקסט. הציגו  מתאים  smart artאת הרשימה ל  ורי, המ4מס'  בשקופית .7

  אותו בצבעים ובתלת מימד.

שאלה רבת  רושאספת בחלק הראשון של המבחן, צבהסתמך על המידע , 5 מס' בשקופית .8

  תשובות אפשריות. 4ברירה עם 

  .תשובה נכונהיופיע הכיתוב:  6 מס' בשקופית .א

  .לא נכונהתשובה יופיע הכיתוב:  7 מס' בשקופית .ב

 .)סיום( 8צרו כפתור שיוביל לשקופית  6 מס' תבשקופי .ג

 )שקופית השאלה(. 5צרו כפתור חזרה לשקופית  7 מס' בשקופית .ד

  .יופיע שקף סיום 8בשקופית מס'  .ה

  .אין אפשרות לעבור לשקף הבא בלחיצת עכבר 5-7ודאו שבשקופיות  .ו

 הכול פועל כשורה.שבדקו בהצגת שקופיות , דאגו למצגת אסטטית .9

 .Power pointשמרו את המצגת שוב בתיקיית  .10
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 (נקודות 35) Excel -  ג'חלק 

 .Excelתיקיית ב 3תרגיל _אותו בשם  רוושמ  Excelקובץ  ופתח .1

 במתמטיקהציונים 

תוספת  ציון סופי הערה

10% 

ממוצע 

 לתלמיד

ציוני 

 עבודה

ציוני 

 2מבחן 

ציוני 

 1מבחן 

ם 
ש

ד
מי

ל
ת

ה
 

 יוסי לוי 60.3 82.0 89.0    

 גלי ויצמן 62.1 37.5 85.0    

 ירדן שומרי 69.5 68.0 99.0    

 מירי קדם 94.5 48.5 87.0    

 אול כגןש 90.9 88.5 90.0    

       
ממוצע כיתתי 

 עבודה/מבחןב

       
ציון ה

 מקסימאליה

 

 אוטומטי. טבלה הוסיפו עיצוב , בקובץ 1העתיקו את הטבלה במדויק לגיליון  .1

 .ציוני תלמידים :שם לגיליוןתנו  .2

  האוטומטי בטלו את הסינון .3

  .מבחן/עבודהל הממוצע הכיתתיאת  נוסחהחשבו בעזרת  .4

 . תלמידלהממוצע את  נוסחהחשבו בעזרת  .5

 בכל מבחן ועבודה  הציון המקסימאליאת  נוסחהחשבו בעזרת  .6

 .10%של המורה החליטה לתת בונוס  .7

  .לכל תלמידהבונוס את  וחשב .1

  .את הציון הסופי לתלמיד לאחר קבלת הבונוס וחשב .2

  IFפונקציית בעזרת הוסיפו  הערהבעמודת  .3

  (.70ציון מעל/מתחת עובר/לא עובר )הערה שתציג את המילים 

ירוק את  צבע וב 65אדום את הציונים הנמוכים מ צבע ב ועצבו בעיצוב מותנההשתמשו  .8

 . 85גבוהים מ ציונים הה
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 :הציון הסופי של התלמידים את מציגצרו על פי הנתונים תרשים טורים ה .9

 קבעו מקרא מימין.  .א

 .תנו כותרת לתרשים ולצירים .ב

 .תנו צבע שונה לכל עמודה .ג

 נתונים מעל כל עמודה.  תוויותקבעו  .ד

 

 כך יראה התרשים

 

 

 להלן טבלה המציגה את הרישום למגמות השונות בבית הספר

 

 : רישום למגמותהעל פי נתוני  עוגהצרו תרשים  .10

מספר הנרשמים התרשים ישקף את  .א

 .באחוזיםלכל מגמה 

מחוץ על שמות ה"פרוסות" להופיע  .ב

 . לתרשים

 לתרשים.    ומקרא כותרתהוסיפו  .ג

 

 סיום   )4 נקודות(

 ה הראשית שפתחתם בכונן ימהספריU צרו קובץ זיפ ((Zip מכיל את כל תתי הספריות ה

  . Uבכונן  קובץשמרו את ה והקבצים,

 

 

 בהצלחה!!!
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