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 חלונות

. הפרוט הזה מגדיר למעשה את רשימת ות'חלונבנושא 'הנדרש  ידעבקובץ הנוכחי ניתן פרוט ה

 במחשבים. בנוסף, יש בקובץ הנוכחי שאלות לדוגמא. הפטורהנושאים למבחן 

 .תאור והסבר מפורט של הידע הנדרשבו  איןו ,חוברת לימוד איננוהקובץ 
 

 (נלווה איור לראותכדי לחצו כאן להלן,  3-1לסעיפים )

 ' בשולחן העבודה.סמלים', ו'שלחן העבודה'יש להכיר את המונחים  .1

שינוי לחצן את הו, 'התחל' לחצןהאת  )בין היתר( הבשיש ', שורת המשימות'יש להכיר את  .2

 .alt+shiftבפועל, מעבר בין שפות אפשרי גם על ידי  .השפה

 explorerהיישום  ,למשל המבצעת ביצועים מסוימים. כנה'ו' )='תיישום'יש להכיר את המונח  .3

או בשורת  מאפשר גלישה לאתרים(. אם סמל של יישום מסוים נמצא בשולחן העבודה

 .שלו על ידי לחיצה על הסמל את היישום , אזי ניתן להפעילהמשימות

 , לחצו כאן כדי לראות איור נלווה(להלן 9-4)לסעיפים 

 יש להכיר את המונחים הבאים: .4

 'מסוג מסוים )למשל: קובץ מוסיקה, קובץ תמונה, קובץ תמלילן, וכו'(. קובץ ' 

 'סון תיקיות אחרות(.חסון קבצים, ואף לאיח' )=מדור לאיתיקיה 

 'דיסק קשיח'(כונן'=( ' 

 התיקיות והקבצים בכונן מסוים.המבנה דמוי 'עץ', של  - , או'הירארכיה'מבנה ה 

 הביצועים הבאים:ארבע/חמש ביישום 'סייר חלונות' יש להכיר את  .5

 תיקיה יצירת 

 של תיקיה שינוי שם 

 תיקיה מחיקת 

 תיקיה ממקומה הנוכחי ב'הירארכיית התיקיות' למקום אחר. העתקתו/או  העברת 

 שאלות לדוגמא

כך: שם פרטי  בדיוקלהיות  חייבשבמכללה. שם התיקיה  Sאישית בכונן תיקיה לעצמך צרי  .1

 ולאחריו שם משפחה. למשל, שרה כהן.

 'תיקיה ב'. –בתוך התיקיה ששמה כשמך צרי שתי תיקיות: קראי לאחת 'תיקיה א', ולשניה  .2

 (, ושמו 'תמלילן'.wordבתוך 'תיקיה א' צרי קובץ תמלילן )=קובץ  .3

 לביצוע הפעולות הבאות:בתוך הקובץ 'תמלילן' כתבי הסבר  .4

 שינוי שם תיקיה. .א

 תיקיה א' ל'תיקיה ב'.'העברת קובץ מ .ב

 מחיקת תיקיה. .ג
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 לחצן התחל וסמלים ,שורת המשימות ,בנושא שולחן העבודה     1איור 

 

 מכללה היא אפקית(מחשבים שב)באיור להלן שורת המשימות היא אנכית. ב

 

שולחן 
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שורת 
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 בנושא סייר חלונות, תיקיות וקבצים     2איור 

 

את תוכן התיקיה הנבחרת )=זו שסימנו אותה עם לחיצת עכבר, והיא באיור ניתן לראות 

 , שמתחתיה יש שתי תיקיות משנה וקובץ אחד.('תיקיה לדוגמא'ה

 יש ללחוץ כאן. תיקיה חדשהליצירת 

ללחוץ 'קליק , יש לעמוד על הקובץ/תיקיה , או למחיקתם,לשינוי שם )של קובץ, או תיקיה(

 .,     או ב'מחק'ימני', ולבחור ב'שנה שם'

 

 

 

 
 

 לשינוי תצוגה ניתן ללחוץ כאן


