
 

 

 

  מעשי ביישומי מחשבבחן מ

 שנות לימוד 01-01

 

 

 מס' הזהות:

_____________ 

 

 שפחה:משם 

____________ 

 

 רטי:פשם 

__________ 

 

 :ךארית

 

________ 

 מרכז השכלה: למנה

 

 ___________  ם:ש

 כזרם מש

 :דמוסה /לכשהה

________________ 

 

 

 : ________________ציון

 

 : ____________המבחןבדיקת  תאריך

 

כת ערהמש ת,ריוסומואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית רנו א

 כולה נקראת להיערך להצלחתה.

 

 

 !חהצלבה

 

 

 

 

 



 הוראות לנבחן 

 

 השע :משך הבחינה

 

 הרכב הציון:

                                 נקודות 07                                                                                          כללי  ציון בחינה

  נקודות                         01                                                                           מעשיתציון בחינה                  

                                                                           נקודות 55   ציון בחינה עיונית 

 נקודות 07                 פנימי                                                                                     ציון

  

__________________________________________________________ 

 נקודות   077                                                                                                         סה"כ

 

 מבנה הבחינה:

 הכתובות בבחינה.עליך ליצור מצגת בת ארבע שקופיות לפי ההנחיות 

 : חומר עזר לשימוש בבחינה

 מחשבמבחן בעזרת 

 הוראות מיוחדות:

 את ההוראות לפני שתענה בעיון קרא 

 בצע את ההוראות

 הערה: ההנחיות במבחן ניתנו בלשון זכר, אך הן מכוונות לשני המינים

 

 בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 

 



 וחיפוש מידע באינטרנט  power pointב מבחן מעשי 

 נקודות( 01)                                                                   

  הנחיות

 עליך ליצור מצגת בת ארבע שקופיות לפי ההנחיות הבאות:

 באחד מהנושאים הבאים בו תתמקד בבחינה בחר  .0

 עיר מגוריך  .א

 בעל חיים  .ב

 רוצה לבקר בו. הייתמקום ש .ג

 נקודה( 0) שקופית ראשונה:  

  הנושא בו בחרת להתמקד: בכותרת רשום את .2

 .  בו תרצה לבקר המקום/ שם בעל החיים / שם שם העיר 

 ועצב אותן בצבעים לפי רצונך.  Wordart השתמש באותיות 

 בכותרת משנה רשום את שמך .0

 נקודות( 3)      שקופית שניה: 

 רשום פרטי מידע כלליים אודות הנושא שבחרת .  .4

)ראה דוגמאות, אתה יכול לכתוב פרטים עליך לכתוב לפחות ארבע שורות  

 אחרים כרצונך(

 פירוש  , דבר מעניין שיש לעיר להציעתושביםה מספר שבחרת:עיר ה

    השם וכדומה.

  היכן הוא חי? האם יש לבעל החיים  מהו מזונו? שבחרת: חייםהבעל

  הזה סוגים? זנים? 

 במקום. מה יש לראותהיכן הוא נמצא?  :בו שאתה רוצה לבקר מקום  

  4  *את כתובת האתר ממנו לקחת את המידע צרף כקישור לשקופית מספר

  שכתבת מידעיבא מהאינטרנט שתי תמונות מתאימות ל .5

  4*את כתובת האתר ממנו לקחת את התמונות צרף כקישור לשקופית מספר 

 עצב את התמונות בעזרת עיצוב אובייקט )מסגרת, צורה, עיבוד (  .6

 

 

 



 נקודות( 3)       שקופית שלישית: 

 נקודה( 0)                                       מצא סרטון העוסק בנושא שבחרת  .0

 בכותרת רשום את שם הסרטון והפוך אותה להיפר קישור של הסרטון.  .8

 נקודות( 0)                                                                                               

הוסף את הסרטון לחלק המרכזי של השקופית כך שיראו אותו במרכז  .9

 ודה(נק 0)                                                                              השקופית. 

 

 נקודה( 0)       שקופית רביעית: 

 רשום בכותרת: ביבליוגרפיה  .07

  .צרף קישורים של האתרים מהם לקחת את המידע למצגת .00

 ( 5ו  4)לפחות שני אתרים מסעיף 

 

 נקודות( 7)        הוראות נוספות: 

 דות(נקו 0)                                        עצב למצגת רקע אחיד לכל השקופיות  .02

 וכו'( , סיבוב)טיסה, תריסים לכל התמונות והצורות . וסיפו אפקט הנפשהה .00

 נקודות(  0)                                                                                                      

ארגן את ההנפשה כך שהמצגת תפעל באופן אוטומטי לאחר לחיצת העכבר  .04

 נקודות( 0)                  שניות בין פעולה לפעולה.  2הראשונה במרווחים של 

 שמור  את הקובץ בתיקיית העבודה שלך או שלח בדואר אלקטרוני למורה.  .05

 


