
 

 

  הזזת חלון
 המסך (רק כאשר החלון לא מוצג בגודלו המקסימלי)ניתן להזיז את חלון התוכנה על פני 

 על שורת הכותרת  עם הלחצן השמאלי של העכבר לחיצה ממושכת כדי לעשות זאת: נלחץ

 ותוך כדי לחיצה נזיז את החלון למקום הרצוי במסך.

 5תרגיל 

 בשולחן העבודה ופתחו את החלון              "מחשב זה"לחצו על הסמל  .1

 ותרתעמדו על שורת הכ .2

 לחצו עליה עם לחצן שמאלי והזיזו את החלון לקצה הימני של שולחן העבודה .3

 הלחיצהשחררו את  .4

 

 6תרגיל 

 פתחו את תוכנת הצייר .1

 הוסיפו צורת עיגול .2

 הגדילו את חלון התוכנה  .3

 השתנתה כפתור ההגדלהשימו לב שצורת  .4

 הוקטןלחצו על הכפתור              חלון התוכנה  .5

 והזיזו את החלון לתחתית המסך שורת הכותרתעמדו על  .6

 לחצו על                               וסגרו את התוכנה .7

 

 מתקדמים-מחיקת קובץ ושחזור מסל המחזור 7תרגיל 

 בשולחן העבודהתוכנת הצייר עמדו על הסמל של  .1

 בעכבר ימנילחצן לחצו על  .2

  (עם לחצן שמאלי בעכבר) מחקבתפריט שיפתח בחרו באפשרות  .3



 

 סמל התוכנה נעלם משולחן העבודה .4

 סל המחזורפתחו את   .5

  שחזרעל סמל התוכנה ובחרו באפשרות  לחצן ימנילחצו עם   .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימו לב שסמל התוכנה חזר למקומו בשולחן העבודה .7

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ותוכנת הכתבןהמקלדת  3פרק 

לשלוט  :תפקידההמקלדת היא לוח המקשים של המחשב, היא משמשת כאמצעי קלט ו

 , להזין נתונים ולכתוב טקסט.במחשב בדומה לעכבר

 קיימים דגמים שונים של מקלדות, אך אופן הפעולה בכולן זהה. במקלדת סטנדרטית יש

 מקשים שונים ולכל אחד מהם תפקיד מיוחד.   101

 מבנה המקלדת

1
  

 

 

 

 

 

 

 ת והאנגליתהעברישפה לשוניות וכוללות את האותיות של ה-רוב המקלדות העבריות הן דו

  רוסית או ערבית. לשוניות, ובהן השפה השלישית היא-קיימות גם מקלדות תלת

 במקלדת ישנם מקשים שתפקידם להעביר את מצב הכתיבה מעברית לאנגלית וכדו'

 

 המקשים מבנה

 מקשי האותיות מובדלות ע"י מיקום ובחלק מהמקלדות צבען יהיה שונה משפה לשפה

 

  

 

 

 

                                                            
design"> Realistic computer keyboard design </a> -keyboard-computer-a target="_blank" href="https://www.vexels.com/vectors/preview/2884/realistic>מקור התמונה 1

| Free vector by <a target="_blank" href="https://www.vexels.com/">Vexels</a> 

מקשי אותיות 
קבוצת המקשים 

 המרכזית

  מקשי הפונקציות  

 מקשי ספרות
 מחשבון

 מקשי חיצים 

 א
T 

החלק השמאלי העליון של המקש 
 לשפה האנגלית מתייחס

של המקש תחתון ה ימניהחלק ה
 עבריתלשפה ה מתייחס



 
 

 
 

 

 שלושה סימניםמקשים עם 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 המיועדים לשתי השפותמקשים 

 
 על מקשים אלו מופיעים סימני הפיסוק, מספרים וסימנים נוספים:

 

 

 

 

 

 

 
 SHIFTלוחצים על מקש  במקביל.נעשית ע"י לחיצה על שני מקשים  הפעולה*

  .הסימן הרצוי עם מקשהעל ת נלחץ ובעזרת אצבע אחר מחזיקים את המקש לחוץ

 נשחרר את שני המקשים יחד. על המסך כאשר הסימן מוצג

 / . ף
? 

; 
: 

במיקום סימן המופיע 
מיועד התחתון מימין 

לשנות את  יש לעברית
שפת הכתיבה במחשב 

לעברית ואז ללחוץ 
 עליו

סימן המופיע במיקום 
התחתון משמאל מיועד 
לאנגלית יש לשנות את 
שפת הכתיבה במחשב 
לאנגלית ואז ללחוץ 

 עליו

סימן המופיע 
במיקום העליון 

מיועד לשתי 
השפות נשתמש בו 

בצרוף מקש 
SHIFT  

 שפה עברית
 שפה אנגלית

 שתי השפות

# 
כדי סימן המופיע מצד שמאל למטה.  3

יש ללחוץ פעם אחת  3להקליד את הספרה 
משנה )לא  על לחצן זה ללא תלות בשפה

 (.עברית או אנגלית הואאם מצב העבודה 

 

 כוכביתלהקליד את סימן הכדי 
-יש ללחוץ בו זמנית על לחצן ה

SHIFT   זהועל לחצן*. 

 

] 
} 

 חשוב לדעת!
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 במקלדת שימושייםמקשים 

 

 

 

.מחיקה 5
(Back  

Space) 

 

.1Num Look 
רק בלחיצה  לוק-נמ 

זה, מקשי על מקש 
 המספרים יהיו פעילים

.מחיקה 4
(Delete  

) 

 

.מקשי 13
חיצים 
 ותנועה

) 

 

2.Enter אנטר 
קיימות מקלדות בהן יופיע רק 

 אנטר החץ ללא הכיתוב

Ctrl.6 
 קונטרול

Alt.7 
 אלט

מקש . 3
 Alt.7 הרווח

 Ctrl.6 אלט
 קונטרול

Esc.11 
אסקייפ-

 יציאה

CapsLock
 9.קפס-לוק

Shift.8 
שיפט 
קיימות 

מקלדות בהן 
יופיע רק 
 החץ 

TAB.10 
 טאב

.2Enter 
 אנטר

12.פתיחת 
תפריט 
 התחל

.מקשי 1
 המחשבון

 (.מקשי הפונקציות14
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תפקידושם המקש

מקשי המחשבון .1

 .להקלדת מספרים ולביצוע חישוביםמקשים המשמשים 

רק  LOCK  NUMלהפעלת המקשים יש ללחוץ על מקש 

כאשר הנורית שמעליו נדלקת, מקשי המחשבון יהיו 

.פעילים

2.  ENTER מקש שימושי מאד, שמופיע בשני מיקומים במקלדתאנטר 

.. לאשר פעולות2. לרדת שורה בזמן הקלדה 1תפקידו:

ליצירת  בהקלדה המקש הארוך ביותר במקלדת, משמשמקש הרווח  .3

.מרווחים בין תו לתו

4. eleteD מוחק את התו שלפני מקש זה בזמן הקלדת טקסט, מחיקה

 הסמן.

האובייקט  לסמן אתתמונה יש  או  למחיקת אובייקט

 .הרצוי ולהקיש על המקש

5. ack SpaceB מוחק את התו שלפני מקש זה בזמן הקלדת טקסט,  מחיקה

 הסמן.שמאחורי 

למחיקת תו יש להעמיד את סמן העכבר אחרי התו אותו 

 וללחוץ על המקש.מעוניינים למחוק 

6. trlC מופיע בשני מיקומים במקלדת. בתוכנות מסוימות קונטרול

 טבלחיצה על האובייק םמשמש להעתקת אובייקטי

 וגרירה עם המקש.

ופועל בצרוף מקש  אך בד"כ מקש זה אינו פועל עצמאית

נוסף.

7. ltA משני צדדיו של מקש הרווח:מופיע אלט 

פועל עצמאית ופועל בצרוף מקש נוסף לדוג' כדי אינו 

לשנות את שפת הכתיבה במחשב נלחץ במקביל על מקש 

 ."שיפט"היחד עם מקש  "אלט"ה

8. Shift בשני מיקומים במקלדת, ופועל בצרוף מקש נוסף. מופיע שיפט

לדוג' כדי להקליד את הסימן שמופיע בחלק העליון של 

המקש )סימן קריאה, כוכבית וכדו'( נלחץ עליו בצרוף 

המקש עליו מופיע הסימן.

9. apsLkC שפת מקש הנועל את האותיות בעברית ומעביר אתלוק-קפס 

כשמקש זה פעיל,  באנגלית.ותיות גדולות הכתיבה לא



נדלקת הנורה האמצעית מצד ימין למעלה )מעל 

)במקלדות של מחשבים ניידים בד"כ הנורה המחשבון(

מופיעה על המקש עצמו(

10. abT שהוגדרו ע"י  מקפיץ את הסמן מרווחים מוסכמיםטאב

המשתמש

11. scE מקש הפעיל בחלק מהתוכנות )בעיקר במשחקים( יציאה

ליציאה והפסקת פעולה.ומשמש 

 התחללחיצה עליו תפתח את תפריט מקש התחל .12

מזיזים את הסמן לפי כוון החץהחיצים מקשי החיצים .13

מקשים המשמשים לפעולות קבועות בתוכנות מסוימות מקשי הפונקציות .14
 פותח תפריט עזרה 1Fלדוג' מקש 

שינוי שפה מעברית לאנגלית

הכתיבה במחשב מעברית לאנגלית נשתמש בצרוף של שני מקשיםכדי לשנות את שפת 

נלחץ על מקש השיפט. -נלחץ תחילה על מקש האלט ותוך כדי לחיצה

ניתן לשנות את שפת הכתיבה במחשב גם ע"י צרוף המקשים

החלפנו את שפת הכתיבה לעברית והמקלדת ממשיכה לכתוב אם 

 דולק. CapsLkכנראה שמקש ה באנגלית...

ורק אז  נכבה אותו תחילה )ע"י לחיצה עליו, כך שהנורה תכבה(

.נוכל להחליף את שפת הכתיבה

Alt + Shift 

 חשוב לדעת!

+ חשוב לדעת!  מקש רווח



שימוש בסיסי -כתבןתוכנת 

.םואובייקטימשמשת לעריכה ועיצוב בסיסיים של טקסט  "כתבן" תוכנת

פתיחת התוכנה

 שולחן העבודה עלהתוכנה מופיע  סמל

. נעמיד את סמן העכבר על הסמל של התוכנה1

והתוכנה תפתח בעכבר לחצן השמאליה. נלחץ שתי לחיצות רציפות עם 2

 אם התוכנה לא מופיעה בשולחן העבודה

 בחלק התחתון של המסך "זכוכית המגדלת"נלחץ על .1

"כתבן" ונלחץ על מקש האנטר לאישור-נקליד בשורת החיפוש-. בחלון שיפתח2

מבנה התוכנה

יפתח לנו מסמך ריק, בתוכו נוכל להקליד טקסט

מקום הקלדת הטקסט
 יציאה

 מהתוכנה

הגדלת חלון 
 התוכנה

אפשרויות 
עיצוב ועריכת 

 טקסט



תרגול

1תרגיל 

 כתבןהפתחו את תוכנת  .1
סימני הפיסוק( הקפידו על ) הקלידו את השיר הבא .2

קן לציפור/חיים נחמן ביאליק

קן לציפור 
 ם,בין העצי

 ה,ובקן ל
.שלוש ביצים

 - ובכל ביצה
ר!הס, פן תעי

ישן לו 
.אפרוח, אפרוח זעיר

2תרגיל 

הקטע הבא:הקלידו את  .1

לרוב משתמש יחיד. מחשבים אישיים קטנים הם טלפונים משמשים  מחשבים אישיים

עוצמת העיבוד והזיכרון איננה שונה בהרבה מאלה של מחשבים ניידים. ים. חכמ

מחשבים אלה נקראים "טלפונים" מסיבות היסטוריות, ומכיוון שחלק מהותי מהשימוש 

 גלישה ברשת האינטרנט, SMS, שיחות טלפון, שליחת(בהם הוא לצורכי תקשורת

  (.שיחות צ'אט ושליטה אלחוטית ברכיבים אחרים

משמשים בעיקר לצורכי גלישה ו טאבלטיםמחשבים אישיים מעט גדולים יותר הם ה

 )ויקיפדיה( באינטרנט ובידור

xסגרו את התוכנה בלחיצה על  .2

"אל תשמור"ובחירה באפשרות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98


3תרגיל 

פתחו את תוכנת הכתבן .1
)הקפידו על סימני הפיסוק( הקלידו את השיר הבא .2

ירושלים של זהב / נעמי שמר

וריח אורניםאויר הרים צלול כיין 
.עם קול פעמונים ,נישא ברוח הערביים

בחלומהשבויה  ,ובתרדמת אילן ואבן
 ובליבה חומה. העיר אשר בדד יושבת

ושל נחושת ושל אורירושלים של זהב 
אני כינור ,הלא לכל שירייך

ושל נחושת ושל אורירושלים של זהב 
אני כינור ,הלא לכל שירייך

כיכר השוק ריקה ,איכה יבשו בורות המים
., בעיר העתיקהואין פוקד את הר הבית

 ות רוחות, מייללובמערות אשר בסלע
 ., בדרך יריחוואין יורד אל ים המלח

 ...ירושלים של זהב

 , ולך לקשור כתריםאך בבואי היום לשיר לך
 , ומאחרון המשוררים.קטונתי מצעיר בנייך

 , כנשיקת שרףכי שמך צורב את השפתיים
 , אשר כולה זהב.אם אשכחך ירושלים

סגרו את התוכנה .3



 תרגיל 4

תוכנת הכתבןפתחו את  .1
סימני הפיסוקהקלידו את המשפטים הבאים, עם  .2

"בוקר טוב" אמרה האם לבנה וליטפה את שערו. "בוקר אור" אמר בנה.

לחמניות ומוצרי חלב: גבינה  3אמא ערכה עבורי את רשימת הקניות הבאה: לחם שחור, 

לבנה, יוגורט וגבינת קוטג'.

, משמשת סימון של מספר.3הסולמית )#( שנמצאת מעל הספרה 

אני חושב שאני חושב נכון!!! )בד"כ...(.

קיימים מס' סוגי סוגריים במקלדת: 

)אלו הם סוגריים עגולים( 

הם סוגריים מסולסלים{ }אלו 

]אלו הם סוגריים מרובעים[

 100$אני חייבת לחברתי 

DAY NICE A HAVE

bye Good

עיצוב גופן בסיסי

לשנות את סוג הגופן )האות( שהקלדנו, את גודלו ואת צבעו ניתן

חובה לסמן את הטקסט הרצוי ,כדי לבצע זאת

.הלחצן השמאלי של העכבר, על המילה שנרצה לסמןנלחץ שתי לחיצות רצופות, עם כדי לסמן מילה: 

לחיצות רצופות עם  3נעמוד עם סמן העכבר על אחת המילים בקטע ונלחץ  כדי לסמן קטע שלם:

הלחצן השמאלי של העכבר.

אפור בצבע יצבע הוא טקסט נסמן כאשר



באופן הבא:ניתן לסמן טקסט גם 

נעמוד עם סמן העכבר בסוף המילה/המשפט/ הקטע שנרצה לסמן, נלחץ על הלחצן 

השמאלי של העכבר ונגרור אותו לאורך הקטע הרצוי.

:לאחר שסימנו את הטקסט נבחר בפעולה הרצויה

 

 

 ללא סימון, לא נוכל לבצע שום פעולה על הטקסט.

פעולת הסימון מורה למחשב על איזה מילה/ משפט/ קטע אנו 

 .רוצים להחיל את הפקודות

 צבע הכתב

לחיצה על החץ
תפתח תפריט 

צבעים ממנו נוכל 
לבחור את הצבע 

 הרצוי

 הגדלת הכתב

כל לחיצה 
מגדילה את 
הגודל ב2 

 נקודות נוספות

 הקטנת הכתב

כל לחיצה 
מקטינה את 
הגודל ב2 

 נקודות 
 סוג הכתב

קיימים מס' סוגי 
גופנים )כתב( לחיצה 

תפתח  על החץ 
תפריט ממנו נוכל 

לבחור את סוג הגופן 
 הרצוי

הגדלה והקטנת 
 הכתב

בלחיצה על 
החץ נבחר 
 בגודל הרצוי

 חשוב לדעת!



5תרגיל 

הבא:ציטוט פתחו את תוכנת הכתבן והקלידו את ה .1

ויליאם ארתור אמר :

.מורה בינוני אומר

.מסבירמורה טוב 

  .מורה מצוין מדגים

.מורה מושלם מעורר השראה

 )זכרו קודם לסמן( כל שורה בצבע שונה וצבע .1.1

 כל שורה לגודל שונה וליהגד .1.2

 כל שורה לסגנון כתב אחר ושנרשות:  .1.3

הדף כלפי מטה, בעזרת גלגלת העכברגללו את  .1.4

הקלידו את הציטוט הבא: .2

מוחות אנושיים ומחשבים ישולבו בקשר חזק מאוד, התקווה היא שבעתיד הקרוב, 

וששותפות זו "תחשוב" בצורה בה אף מוח אנושי לא חשב קודם לכן, ותעבד מידע 

(ג'יי. סי. ר. ליקלידר) .בצורה חדשה, זרה לחלוטין למכונות עיבוד המידע המוכרים לנו כיום

כבר(לחיצות רציפות, עם הלחצן השמאלי בע 3סמנו את הקטע )ע"י  .2.1

 הגדילו את הכתב .2.2

 שנו את צבע הכתב לכחול כהה .2.3

 סגרו את תוכנת הכתבן .2.4

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%92%27%D7%99%D7%99.+%D7%A1%D7%99.+%D7%A8.+%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%5D/1/1/0/


 ואמצעי אחסון יחידות מידה 4פרק 

 .בייטנמדדים ביחידות מידה של  ,כרון ואמצעי האחסון במחשביגודלו של הז

כשם שמרחקים אנו מודדים בסנטימטרים, מטרים וקילומטרים, נוזלים במיליטרים ובליטרים... 

המחשב ונפחי הקבצים (השטח שהם תופסים על הכונן הקשיח) כך יחידות המידה בעולם 

 נמדדים בבייט.

כך נוכל לשמור בתוכו קבצים רבים  (יותר בייט) ככל שנפח הזיכרון של המחשב יהיה רב יותר

משקל הקבצים והתוכנות עימם אנו עובדים רב יותר, כך . וככל שיותר ופעולתו תהיה מהירה יותר

מהו משקלם של , כך נוכל לדעת יחידות המידה את חשוב שנכיר .איטיתפעולת המחשב תהיה 

 .בין את גודלם של אמצעי האיחסון השוניםונ הקבצים,

 :(מהקטן לגדול) במחשב הםיחידות המידה 

)BT(טרה בייטו )BG(ג'יגה בייט  ,)BM(בייט  מגה, )BKקילו בייט (

 המשקל בעבריתשמה   באנגליתשמה   סמל היחידה

BK ilo ByteK בייט 1024בייט= קילו 

BM
ega ByteM 

קילו  1024 בייט= מגה

 בייט

BG
iga ByteG 

מגה  1024 בייט= ג'יגה

 בייט

BT
era ByteT 

ג'יגה  1024 בייט= טרה

 בייט

�😊�טיפ קטן לזכירה
 :כדי לזכור מהו הגודל הקטן ביותר ומהו הגדול ביותר

(שניהם מתחילים באות ק')טן ק= ילו בייטק

דיום(בינוני) (שניהם מתחילים באות מ')מגה בייט=מ

דול (שניהם מתחילים באות ג')ג'יגה בייט=ג
�😊�טיפ

 



 כאשר נמקם את סמן העכבר על הסמל של הקובץ, נוכל לראות את משקלו

 דרך נוספת לבדיקת משקל הקובץ:

 בעכבר על סמל הקובץ לחצן ימנינלחץ עם  .1

 מאפייניםבתפריט שיפתח נבחר ב .2

 יפתח חלון בו יוצג משקל הקובץ .3

 אמצעי אחסון

 דיגיטלים, המאפשרים לנו להעביר קבצים, תמונותקיימים סוגים שונים של אמצעי אחסון 

 :מהם למחשב וההפךנתונים ו

 גודל הקובץ
 14.4 קילו בייט

החלק המתחבר 
מהדיסק און קי 

 USBלמחשב נקרא 

קיימים צורות ודגמים 
שונים לדיסק און קי, 

אך כולם פועלים באופן 
דומה

 דיסק און קי (ֶהְחֵסן ַנָּיד)
 המצאה ישראלית

אמצעי זיכרון קטן המתחבר למחשב 
ומאפשר להעביר נתונים וקבצים באופן 

 רב פעמי.
 קיים בגדלים שונים:

 החל מ  4GB ועד 128GB ועוד   
(הגודל מופיע בצד האחורי)

ככל שהמספר גדול יותר, כך נפח 
הזיכרון גדול יותר ונוכל לאחסן בו יותר 

 מידע



 כונני המחשב

ניתן לשמור מידע  במחשב. אשר מאפשר לקרוא מידע מיחידות האחסון ,כונן הינו ההתקן

 (קבצים, תמונות, שירים וכו') בתוך הכוננים וניתן לקרוא מידע השמור בתוכם.

 על ידי אות גדולה באנגלית כונן מיוצגבכוננים, כל  ונוח כדי לאפשר שימוש יעיל

Z -E ,D, C  ונקודתיים ( : ) אחריה. בתוך סוגריים

 כדי לצפות בתכולת הכוננים

 )"המחשב שלי" שמו (בגרסאות ישנות שמופיע על שולחן העבודה          מחשב זה""נלחץ על סמל  

 יפתח החלון הבא בו יוצגו כונני המחשב:

CDדיסק 
 mb 700גודלו 

 נפחו קטן ומחירו זול.
קיים דיסק שמע, דיסק 
צפייה או דיסק המכיל 

 קבצים.
 משמש להעברה חד פעמית 

של מידע. 

 קשיח חיצוני דיסק
(זהה לדיסקים הפנימיים דיסק קשיח 

הנמצא מחוץ למארז ומתחבר  שבמחשב)
 USBאליו בכבל 

נפחו גדול מאד ומשתמשים בו גם 
 לגיבוי מידע השמור במחשב

 קיים בגדלים שונים החל מ: 
 100GB ועד 4TB ועוד   

דיסק הקשיח רגיש מאד לאבק ה
  ולזעזועים.

 USBכבל  



 .את תוכנותציג סמל הכונן הלחצן השמאלי של העכבר על  םע לחיצה כפולה

 מתחת לשם הכונן יופיע גודלו ונפח הזיכרון הפנוי.

הזיכרון  נפחמסמל את המילוי התכלת מסמל את נפח הזיכרון הקיים בכונן.  המילוי האפור

ולא  בשימוששכל הזיכרון  :המשמעות היא כאשר כל הקו האפור נצבע בתכלת -שבשימוש

 ניתן לשמור עוד נתונים בכונן.

 1תרגיל 

 בשולחן העבודה"מחשב זה" לחצו על סמל  .1

 _____________אילו כוננים מופיעים? .2

 קיים בכל כונן____________________ זיכרון פנויכתבו כמה  .3

 על אחד הכוננים, מה התוכן שמופיע בו? (לחצן שמאלי)לחצו לחיצה כפולה  .4

_______________________________________ 

DVDו כונן דיסקים

 USB כונן חיצוני

קשיח (פנימי) כונן 



קבצים 

 יחד מחובריםהקבוצת נתונים דיגיטליים קובץ הוא 

 , וידאו ועוד.)צלילאודיו (קיימים סוגים רבים של קבצים כג' קובץ טקסט, תמונה, 

לעיבוד תמלילים  תומסוגו (לדוגמה תוכנכל קובץ נוצר ע"י תוכנה המיועדת ליצירת קבצים 

 יוצרות קבצי טקסט, תוכנת הצייר יוצרת קבצי תמונה ועוד) ועוד וורד/ כתבן

בכונן  אותו לשמורלקובץ, שם  ולשנות להגדירניתן  .ייחודי המגדיר את סוגוסמל לכל קובץ 

   .כדי לקרוא/ לשנות ממנו נתונים ולגשת אליוהמחשב 

יצירת ושמירת קובץ 

 כדי ליצור קובץ:

 1. נפתח את התוכנה הרצויה

 2. ניצור את הקובץ (נכתוב, נאייר, נוסיף תמונה וכדו')

 3. נשמור את הקובץ שיצרנו בכונן המחשב 

 שמירת הקובץ:

 כדי שנוכל לגשת לקובץ שיצרנו, עלינו לשמור אותו בכונן המחשב.

באיזה כפי שלמדנו קיימים סוגים שונים של כוננים, לפני שנשמור את הקובץ עלינו להחליט 

 כונן ברצוננו לשמור אותו.

שמור בשם-קובץ :עלבתפריט העליון של התוכנה  נלחץ  

לחיצה על -קובץ תמונה
הסמל/שם הקובץ תציג את 

 התמונה

נוצר בתוכנת הוורד -קובץ טקסט
(תוכנה לעיבוד תמלילים) 

 לחיצה על הקובץ, תפתח אותו.

 קובץ אודיו-קובץ המכיל שמע



 יפתח חלון שיאפשר לנו להגדיר: 

 את הקובץ באיזה כונן נרצה לשמור .1
 של הקובץשמו מה יהיה  .2
 לאישור השמירה שמורלחיצה על כפתור  .3

 יצירת קובץ תמונה 2 תרגיל

 "שולחן העבודהמ" "ציירפתחו את תוכנת ה" .1

 שחורבחרו בצבע  .2

 )5בגודל בינוני (מתקשים? עברו ישר לסעיף          מלבן מעוגלהוסיפו צורת .3

 שחורומלאו את שטח המלבן ב          דלי המילויבחרו ב.4

 בחרו בצבע ירוק .5

 צבע מיםמברשת ובחרו ב כלי המברשותלחצו על  .6

 בתוך המלבןאת שם משפחתכם  מברשתכתבו עם ה .7

 (אם אין מקום, כתבו רק את האות הראשונה)

 -מיקום הקובץ. 1
רשימת כל הכוננים 
והתיקיות הקיימות 

מתוכם במחשב 
נבחר את המקום בו  

 נשמור את הקובץ
 -שם הקובץ.2

בשורה זו נקליד את 
הקובץ, דבר שם 

שיקל עלינו למצוא 
 אותו בהמשך

 שמור.3
לאחר שהגדרנו את 
מקום השמירה ושם 

נלחץ על  הקובץ
לאישור שמור כפתור 

השמירה 



  קובץלחצו בתפריט העליון על  .8

 "שמור בשם"בתפריט שיפתח בחרו באפשרות  .9

 על החץ שלידו) ולא(לחצו על       

 בו נרצה לשמור את הקובץ המקוםואת "שם לקובץ" יפתח חלון בו נגדיר  .10

 :ונקרא לקובץ בשם(זוהי תיקיה קבועה הקיימת בכל מחשב)  מסמכיםנבחר בתיקיית 

 לאישור הפעולה. שמורנלחץ על  (או בכל שם אחר כרצוננו) "תג אישי"

 

סגרו את התוכנה בלחיצה על . 11

 יצירת קובץ טקסט 3תרגיל 

" שולחן העבודה" מ"כתבןפתחו את תוכנת ה" .1

 הקפידו על סימני הפיסוק)(הקלידו את המשפט הבא: .2

 "?דאגה מנין, וההווה כהרף אין העתיד עדיין ,העבר אין"

 לכתוםושנו את צבעו אותו        הגדילואת הטקסט,  סמנו.3

 שמור בשם-קובץלחצו בתפריט העליון על  .4

 "ןידאגה מנ"בשם  "מסמכים"שמרו את הקובץ בתיקיית  .5

 סגרו את התוכנה בלחיצה על .6

בשורה זו נקליד 
  שם הקובץאת 

תיקיית נבחר ב
בה ישמר -מסמכים

הקובץ  

שמור נלחץ על 


