
 

 

 

 שלום רב,

במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע, אנו עושים שימוש רב ביישומי מחשב בלמידה ובהוראה. לשם 

 פוינט( ואינטרנט.  עם הסביבות הבאות: אופיס )וורד, אקסל ופאוור אנו מבקשים לבדוק את ההיכרות שלךכך 

 יות אלה.ובמיומנשליטתך לעבור מבדק לבדיקת  יהיה עליך ללימודים במכללה לאחר קבלתך

 סטודנט שלא ייבחן או שלא יעמוד בדרישות המבדק יידרש ללמוד קורס "יישומי מחשב". 

 .נוסףבתשלום ויחויב  הקורס הוא תוספת לתכנית הלימודים ללא נק"ז

 

בקיאות במחשבים" מבחן קורס שנקרא "להירשם ללשנת הלימודים תשע"ח עליך  רישומך לקורסים ךבמהל

 או לקבוע את הנושאים אותם תצטרך ללמוד. רס יישומי מחשבלמידת קופטור מל בוע זכאותךעל מנת לק

 המבחן יתקיים בשני ימי השישי הראשונים של שנת הלימודים.

    והודעה לסטודנטים תשלח. יערך השיבוץ למועדים ולחדריםבתחילת שנת הלימודים 

 .עומדים  קובץ הסבר ומבחן לדוגמה המחשב באופן עצמי. לרשותך את מיומנויותאנו ממליצים ללמוד 

 

  ו:שייבדק המיומנויות

פתיחת תיקייה, מתן שם לתיקיה, שמירת קובץ בשם בתיקייה, שינויי שפה  - Windowsעבודה במערכת . 1

 מעברית לאנגלית ולהפך.

עיצוב פסקה )יישור למרכז ל, צבע, הדגשה, קו תחתי, הטייה(; עיצוב גופן )סוג, גוד :תמליליםמעבד  -וורד . 2

הוספה )תמונה העתקה/גזירה והדבקה(; ריכת טקסט )ווח בין שורות, תבליטים ומספור(; עולצדדים, ר

קישור, כותרת עליונה ותחתונה(;  פרמאוסף התמונות, תמונה מקובץ, מעבר עמוד, מספרי עמוד, הי

 , פסקה מימין לשמאל.הוספת טבלה ועיצובה -טבלאות 

והיפר  לחצני פעולהעל ידי , יצירת הנפשות, יצירת קישורים )ופיותעיצוב שק :בניית מצגות - פוינט פאוור. 3

 .(קישור, ללא הדבקת כתובת האתר

שימוש בפונקציות ; ועיצובה )קווי גבול, עיצוב גופן(טבלה נתונים בהקלדת  :ליון אלקטרונייג - אקסל. 4

גרירת  ^; * / -ות על ידי הסימן = ופעולות החשבון + אשימוש בנוסחסכום וממוצע(; כמו )קיימות 

 .ועיצובםיצירת תרשימים )תרשימי טורים, קו ועוגה(  ;הנוסחאות

מצעות כתובת, העתקה והדבקה או באעות מילת מפתח בגוגל, כניסה לאתר חיפוש מידע באמצ :אינטרנט. 5

 שמירה והוספה של טקסט ותמונות מהאינטרנט ליישומים אחרים.

לרבים  .(gmail) הזדהות ומשלוח קבצים באמצעות דואר אלקטרוני ג'מייל – (email) דואר אלקטרוני. 6

. על אחרים מכם יש חשבון ג'מייל פעיל ולכל טלפון עם מערכת ההפעלה "אנדרואיד" יש חשבון ג'מייל

במהלך המבחן תעשו בחשבון שימוש ולכן יש להגיע למבחן כאשר אתם  .לפני מועד המבחןלפתוח חשבון 

 .שם המשתמש והסיסמה שלכםזוכרים את 

 

 08-6402863לשאלות על נושאי המבדק ניתן לפנות למרכז ליוזמות ממוחשבות )מיח"ם(, טל: 

 

 ר הבא:ניתן להיכנס לאתר המאגד סרטוני הדרכה בקישו

http://tinyurl.com/7ere9hs  

http://tinyurl.com/7ere9hs

