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 משימות:   4פטור במיומנויות יסוד במחשב מכיל ה מבחן .1

o ( 'הקלדת מכתב 20חלק א :)'נק; 
o ( 'עיבוד קובץ במעבד תמלילים ועבודה עם אינטרנט 40חלק ב :)'נק; 
o ( 'בניית מצגת 20חלק ג :)'נק; 
o ( 'שימוש בסיסי בגיליון אלקטרוני 20חלק ד :)'נק; 

 
גם  :אפסים התחלתיים( ללא) מספר תעודת זהות( ע"י הקלדת האישי שלכם בלבד!כונן ליש להיכנס למערכת המבחן ) .2

  (. 111111111: א, סיסמ111111111)לדוגמה, שם המשתמש:  אסיסמוגם ב שם המשתמשב

 .קבצים 4האישית שלכם תכלול תיקיה הבסוף המבחן,  .3שתפתחו לפי חלק א' סעיף  שמרו את הקבצים שלכם בתיקיה .3

 !דקות ולסגור אותם בסיום העבודה 10-5זכרו לשמור את הקבצים כל  .4

 . כל הציוד מלבד עט ותעודת זהות יימצא בתיק. את התיק יש לשים בקדמת הכיתה.מבחןבחומר עזר ב שתמשאין לה .5
 .)ללא הארכת זמן( דקות 120 –משך המבחן  .6
 .75 -עובר במבחן ציון  .7
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 נקודות( 20) 'חלק א
 
 (11)גופן אריאל גודל  ןבעיצוב זהה לזה המופיע כאמכתב הבא הבקובץ חדש את הקלידו .  WordMS 1320תוכנת פתחו את  .1
 נק'( 61) מיםסימן ב שמכם שנו את הפרטים המופיעים לפרטיכם האישיים והוסיפו את .2

 
  2015 לייוב 15

 "אפיקים"ביה"ס אל: 
 123456789 , ת.ז.כהן דליתמאת: 

 
 

 א./ג.נ. שלום רב,
 
 

 מורה למתמטיקהעמדות לתפקיד והנדון: הצגת מ
 

 . "למתמטיקה לבי"ס תיכון מורהם "דרוש/ה כדעתומאת קראתי  14.07.2015 בתאריך

 .חינוכיתעבודה וניסיון רב ב ממכללת אורניםאני בעלת תואר ראשון בכלכלה ותעודת הוראה במתמטיקה 

 מקומות הבאים:בתי ספר בשנים האחרונות בה 4-עבדתי ב

 צפת .1

 הדר ניג 

 תכנרף ונ 

 רושליםי .2

 נוה יעקב 

 תלפיות 

 
 אשמח לבוא לראיון עבודה. כםשלי עונים לדרישתנתונים השבמידה 

 מצ"ב קורות חיים והמלצות.
 בברכה,

 דלית כהן
 050-6836901 :נייד

dalitc@gmail.com 
 
 

. שמרו את הקובץ בשם (1בדף  מבנה ארגוני ')ר "Zכונן " – האישי שלכםכונן הבתוך  המבחןקבצי צרו תיקיה בשם  .3
 נק'( 4). סגרו את הקובץ. המבחןקבצי  תיבתיקי מכתב

 
 

 נקודות( 40) 'חלק ב
 
 נק'( 3). המבחןקבצי בתיקיה  מבחןבשם  אותושמרו . תיקיה האישית שלכםהבתוך הנמצא Exam150715 קובץ את פתחו  .1

 נק'( 1) ."ציטוט חזק" סגנוןבומעוצבת  ממורכזתמתאימה, כותרת קראו את הקטע וכתבו  .2

 , וגס)שונה  פסקה באופן כל כפתור "הצג הכל"(, ועצבואתם רשאים להיעזר ב) פסקאות  שלושחלקו את הטקסט ל .3
 נק'( 3) .(מרווח בין השורותוגופן  גודל וצבע

  .זהותהמספר תעודת את ו)בעברית ובאנגלית( מלא הם מכשאת וכתבו בה  פשוטה צרו בראש העמוד תיבת טקסט .4
 נק'( 3) .5הדגשה , לחוכ –אפקט חזק : סגנונות צורהבאמצעות טקסט העצבו את תיבת 

 של הטבלה כתבו:  כותרתה תעמודות. בשור 4-ו שורות 5צרו טבלה בת של הטקסט  ראשונההפסקה למתחת  .5
 נק'( 3) .עירהמ התמונ, עירמפת ה, ם ראש העירייהש, עירהשם 

 נק'( 2) .הנוכחי קובץהמ השלימו את הטבלה על ידי פעולות העתקה והדבקה של הטקסט המתאים .6

 נק'( 2). שנו את ממדי התמונה לפי הצורך. מהקובץת ובטבלה תמונבמקומות המתאימים והדביקו  העתיקו .7

 לפי ירושליםעל חפשו באינטרנט טקסט ותמונות . ירושליםהעיר השלימו הטבלה על ידי מידע מתאים לגבי  .8
 נק'( 4)מהטבלה.  ותת ריקומיותר ותשור מחקום בטבלה. מיובמקום המתאי גודל . שבצו תמונות בהטבלהכותרות 
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 נק'( 5). מתאים כלשהו לאתר תפצ המילהומ, עירהמתאר את האתר ל םישלרוי יםקישור מהמיל-צרו היפר .9

 נק'( 2). 2הדגשה  4טבלת רשת : טבלהנות סגנובאמצעות את הטבלה  ועצב .10

 הקטינו את  .ברק :הבהתאם לצורשצולמה את התמונה תכו יחו (הזמיניםחלונות מאחד ב היעזרו) מסךאת הצלמו  .11
 נק'( 6) .מיקוםת ישל המסמך באמצעות פונקצי תחתונהה ימניתפינה הל התואהעבירו ממדי התמונה )לפי הצורך( ו

 נק'( 3). הנוכחיתאריך השמכם ואת את  כותרת עליונהבבראש העמוד הוסיפו  .12

 נק'Oranim Academic College of Education, Information Systems (1 ). :כתבו ונהתחתכותרת הב .13

 נק'( 2). לאחר שמירה סופית סגרו את הקובץ !בלבדאחד עמוד יכלול הסופי מבחן הקפידו שהקובץ  .14

 
 נקודות( 02) 'חלק ג

 
  ('אחלק ) מכתבעל המידע המופיע ב גםהמבוססת , שקופיות בלבד 3בת (, 2013)גרסה  MS Power Point צרו מצגת

 אינטרנט:העל מידע מ גםו

 נק'( 1) (רעפים <וי עם תבנית =מיל) רקע עיצובבאמצעות שקופיות הזהה לכל רקע הוסיפו  .1

כתבו את מתחת לכותרת . WordArtסגנונות אחד מ אותה על ידיועצבו  ארץמקומות ברשמו כותרת:  בשקופית הראשונה .2
 נק'( 1) זהות.השמכם המלא ומספר תעודת 

 סביב שטח רקעהסירו (. חלק ב') מבחןמתוך קובץ  תפצ תמפהעתיקו והדביקו את  בשקופית הראשונה .3
 (נק' 4). ירהב, 6צבע הדגשה  ,ירוק: צבעפונקציית באמצעות  הנשאראת השטח  מחדש צבעוובמפה  צפת

  ערים והשכונותההעתיקו והדביקו את הרשימה המדורגת של . ארץהמ תמונותהוסיפו כותרת:  בשקופית השנייה .4
 נק'( 2) .2אדום, הדגשה , 29גודל   David,גופן: רשימההסדרו )לפי הצורך( ועצבו את . (חלק א') מכתבמתוך קובץ 

 ידי על תמונותאת ה ועצב .ברשימה ותנזכרה עריםהכל אחת ממתמונה אחת  אינטרנט(המתוך הוסיפו ) בשקופית השנייה .5
 נק'( 2) על פי בחירתכםת ומסגר, ו"תתכתימ פסהאלי": (תמונה בסגנונותהבאות )היעזרו  מסגרותשימוש ב

מעוצבת הורשימה המדורגת האת והדביקו  (שקופית השנייההמתוך ). העתיקו תרשיםהוסיפו כותרת:  בשקופית השלישית .6
הוסיפו  .)SmartArt תגרפיקתוך מ)היררכיה אופקית  –היררכיה להמדורגת רשימה האת  המירו. ערים והשכונותהשל 

 עצבו את הדיאגרמה על ידי שימוש  .כרמליה ,ורדיה: השכונותו חיפה העיראת  martArtS-ת הלדיאגרמ
 נק'( 6)מתאימות! ההירארכיה הברמות  אלהחדשים אובייקטים שימו לב: יש למקם  ."מתכתימראה ", SmartArtבסגנונות 

 נק'( 3) בין השקופיות )אפקט שונה בכל מעבר!(.  אפקט מעברהוסיפו  .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   נק'( 1) סגרו את הקובץ. .המבחןקבצי בתיקיה  ערים בישראלמצגת על שמרו את המצגת בשם  .8
 

 
 נקודות( 20) חלק ד'

 
 :MS Excel 2013 באמצעות תוכנתותרשים בנו טבלת ציונים 

 נק'( 2) .מקצועות )בעמודות( 5-תלמידים )בשורות( ב 5לקבוצה של  ציונים צרו טבלת .1

 נק'( 2), מקצועות וציונים כראות עיניכם. (לפי הא"ב )ממוינים בשמות מלאו את הטבלה .2

 נק'( 3)ת הממוצע!(. י)באמצעות פונקצי תלמידהממוצע לכל בה מחושב  או עמודה שורה הוסיפו .3

 נק'( 2) .(צהוב: , רקעאדום :צבע, 25ל גוד Times New Roman  ן:גופב) סמסטרה תוצאותהוסיפו כותרת לטבלה:  .4

 נק'( 1) .%40 – 4 הדגשה: "נות תאסגנו"באמצעות  תלמידיםהשמות עצבו את  .5

 נק'( 1). במברשת עיצובשימוש  ל ידיע אותו סגנוןב מקצועותהשמות עצבו את  .6

כולל כותרת לתרשים התלמידים בכל המקצועות )המציג את הציונים של כל  ממדי(-טורים תלת <=)טורים  תרשיםהוסיפו  .7
 נק'( 7) .9 – 11 בין סגנוןמספר התרשים  לעיצוב בחרו: (וכותרות לצירים

   נק'( 1). "5201 יולי: "ל "1גיליון "מ לשוניתהשם שנו את  .8

  נק'( 1)סגרו את הקובץ. . המבחןקבצי בתיקיה  חודשציוני שמרו את הקובץ בשם  .9


