
 

 קורס יישומי מחשבפטור ממבחן 
 זמן: שלוש שעות

  הכנה: 

 (.012345מספר הנבחן המופיע בטופס )לדוגמא: בשם  Uפתחו תיקייה בכונן  

 Word, PowerPoint, Excelתיקיות נוספות בשמות הבאים:  4בתיקייה זו פתחו  

 

 נקודות WORD - 34 :1חלק 

 נק'( 14) .את המכתב הבאבשם מכתב הקלידו בקובץ חדש ו  Word פתחו את תוכנת .1

o  בתיקיית  מכתבשמרו את הקובץ בשםWord. 

o  בין השורות 1.5, רווח של 11 גופן אריאל גודל: זהה לזה המופיע כאןהמסמך יהיה עיצוב.  

21.07.2018 

 : הביטוח הלאומילכבוד

 : רונן כהןמאת

 

 ב,א.ג.נ. שלום ר

 זכויות קשישבקשה לבירור הנדון: 

 . זקוקה לסיוע סיעודי בביתה. אשמח לקבל מכם פירוט לגבי זכויותיה:1930אימי, אילנה כהן, ילידת שנת 

 קצבת סיעוד .1

 מה התנאים לקבלת קצבת סיעוד? .א

 האם יש גיל בו הקצבה ניתנת אוטומטית? .ב

 סיוע בבית .2

 מה התנאים לקבלת סיוע זה? .א

 מגיעות לאימי?כמה שעות שבועיות  .ב

 היו איתי או עם אחותי בקשר טלפוני.אם תאשמח 

 קירבה מספר טלפון שם

 בן 050-5656565 רונן כהן

 בת 08-93636369 דנה בכר

 

 בברכה

 רונן כהן

  



 

 .Wordבתיקיית ושמרו אותו  מוח: בשםפתחו מסמך חדש  .2

 נק'( 2) הסגנונות.. הגדירו את הכותרת בסרגל המוחהוסיפו כותרת ראשית  .3

 נק'( 2) .ללא הקישורים והתמונות שבכתבהוהעתיקו את המידע  המוחחפשו באינטרנט כתבה בנושא  .4

 נק'( 2) אחרי כל פיסקה. 18בין השורות. ומרווח של  2, מרווח של 12, גודל Arialעצבו את הטקסט: גופן  .5

 נק'( 2) .ציגו את הפסקה השנייה והשלישית בשני טוריםה .6

 נק'( 2) והגדירו אותה בסרגל הסגנונות. מבנה המוח: כותרת משניתהוסיפו  .7

והוסיפו את התמונה למסמך כשהטקס גולש  אדוםשהצבע השולט בה  מבנה המוחבנושא מצאו תמונה  .8

 נק'( 2)מסביבה. 

כתובת בה קישור שיוביל ללמילים שהוספתם היפר וצרו  מבנה המוחמילים: הוסיפו מתחת לתמונה את ה .9

 נק'( 2) התמונה.מצאתם את 

 נק'( 2)הוסיפו מספרי עמודים בתחתית המסמך במרכז.  .10

 נק'( 2)הוסיפו הערה בשולי הטקסט.  .11

 נק'( 2)הוסיפו תוכן עניינים אוטומטי בתחילת המסמך.  .12

 

 

  נקודות PowerPoint 31 :2חלק 

 .power pointתיקיית ב 2-אותו בשם תרגיל ורושמ PowerPointפתחו קובץ  .1

 נק'( 2. )למצגת עיצוב כלשהובחרו  .2

 נק'( 2ותמונה לבחירתכם. ) המוחבדף הפתיחה הוסיפו כותרת ראשית  .3

  :המוחסרטון שעוסק בנושא  YouTubeחפשו ב  .4

 נק'( 1, הוסיפו כותרת עם נושא הסרטון )2בשקופית מס'  .א

 נק'( 2מתחתיה הוסיפו קישור המתחיל את הסרטון מהשנייה העשירית.  ) .ב

 נק'( 4ואת הרשימה הבאה: ) אונות המוחהוסיפו כותרת  3בשקופית מס'  .5

 קדמיתאונה  

 זיכרון 

 תנועה 

 קודקודיתאונה  

 מישוש 

 עורפיתונה א 

 ראייה 

 צידיתאונה  

 שמיעה 

 נק'( 1) .3מס'  שקופיתשכפלו את  .6

בצורה  ושהטקסט נראה ב בתלת מימד מוצג צבעוני  smart art-, המירו את הרשימה ל4מס' בשקופית  .7

 נק'( 3ברורה. )

 מסיחים. 4לשאלה את השאלה הבאה: הוסיפו , 5בשקופית מס'  .8

 נק'( 2)"כמה אונות במוח?"   

 2 

 3 



 

 4 

 5 

 

 נק'( 2בהתאם לתשובה ) 6-7מהתשובות לשקופיות מס'   קישורצרו  .א

 נק'( 2. )תשובה נכונהיופיע הכיתוב:  6בשקופית מס'  .ב

 נק'( 2. )תשובה לא נכונהיופיע הכיתוב:  7בשקופית מס'  .ג

 נק'( 2)סיום(. ) 8צרו כפתור שיוביל לשקופית )אם המענה לשאלה נכון(  6בשקופית מס'  .ד

)שקופית  5צרו כפתור חזרה לשקופית )אם המענה לשאלה אינו נכון(  7בשקופית מס'  .ה

 נק'( 2השאלה(. )

 נק'( 2. )ובו צרו דף סיום יופיע שקף סיום 8בשקופית מס'  .ו

 נק'( 2אין אפשרות לעבור לשקף הבא בלחיצת עכבר. ) 5-7ודאו שבשקופיות מס'  .ז

 הכול פועל כשורה.שהציגו את המצגת ובדקו דאגו למצגת אסטטית,  .9

 .Power pointשמרו את המצגת שוב בתיקיית  .10

 

 נקודות Excel - 31 :3חלק 

 .Excelתחת תיקיית  3_תרגיל ושמור אותו בשם   Excelפתחו קובץ  .1

 1שאלה 

 נק'( 2). 1לגיליון במדויק העתיקו את הטבלה  .1

 בסמסטר א' אנגליתציוני 

שם   
 מבחן בוחן עבודה התלמיד

 ממוצע
ציונים 
 לתלמיד

סופי ציון 
לאחר תוספת 

 10%בונוס 

 
 הערה

      72 100 63.7 רון

      100 82 90 חנה

      65 60 64 מיכאל

      65 75 79 נהאור

ציון 
           מקסימלי 

 

ציון 
           מינימלי

 

 

 נק'( 1. )סמסטר א אנגליתציוני שנו את שם הגיליון  .2

 נק'( 2. )מספרים שלמים וגיהצהציונים, לכל תלמיד את ממוצע  וחשבהשתמשו בנוסחה ו .3

 נק'( 2. ) תחוםשל כל  הציון המינימליואת  הציון המקסימליאת  וחשב .4

 נק'( 3) מותנה עיצובבעזרת  נוסמ .5

 בצבע אדום. 70 -את כל הציונים הנמוכים מ 

  בצבע ירוק. 70-את כל הציונים הגבוהים מ 

, חשבו את הציון הסופי לכל תלמיד לאחר תוספת בונוס של 10%המורה החליטה לתת בונוס של  .6

 נק'( 2) .על הממוצע 10%



 

 נק'( 4). שמציגה הערה  IFהוסיפו פונקציית  הערהבעמודת  .7

 .עברהערה  תופיע 70וצע הציונים לתלמיד מעל ממ אם 

 .נכשלהערה  תופיע 70צע הציונים לתלמיד מתחת ממו אם 

 נק'( 6)לכל תלמיד.  מרכיב בציוןבכל הציון שיציג את  טוריםתרשים צרו  .8

 המקרא לתרשים יופיע בצד ימין 

 ת לתרשים ולציריםותנו כותר 

 הוסיפו תוויות נתונים מעל העמודות  

 

 2שאלה 

 מועדף עליהם. ספורט האיז בני הנוערנשאלו  בני נוערבסקר שערכו בקרב 

  התוצאות מוצגות בטבלה:

 נק'( 1) .מועדף  ענף ספורטגיליון חדש בשם העתיקו את הטבלה ל .1

 נק'( 2)באמצעות פונקציה את סה"כ התשובות.  וחשב .2

 .בקרב בני נוער המועדף ענף הספורטעוגה המציג את  תרשים הוסיפו .3

 נק'( 6)   

 המקרא לתרשים יופיע בצד ימין. 

 . חוץ ל"עוגה"נתונים מהתוויות הציגו את  

 הציגו את הנתונים באחוזים. 

 :כך יראה התרשים

 

 

 כללי – 4 נקודות

 נק'( 2)שמירת הקבצים בתיקיות  

 צרו קובץ זיפ שמכיל את כל תתי הספריות והקבצים, Uמהספרייה הראשית שפתחתם בכונן  

 נק'U . (2 )שמרו את הזיפ בכונן 

  

 בהצלחה! 

37%

28%

23%

12%

ענף ספורט מועדף בקרב בני נוער

כדורגל

כדורסל

שחיה

טניס

 ענף ספורט
מס' 

 עונים

 420 כדורגל

 310 כדורסל

 260 שחיה

 130 טניס

   סה"כ


