
 משה אבידןלדוגמא  מבחן -מבוא למחשב

  

Internet  )15 נ(. 

  :על  השאלות הבאות  קצרה ולענייןיש לענות ב test1 בשם  wordבקובץ 

  ?איך תשתמש בה לצרכיך? מהי היסטוריה .1

  .פרט? אבל לא ברעננה " חברות מחשבים בשרון"איך תחפש דפים בנושא  .2

? איך זה יתכן. זההגיע אליך מכתב ואתה בכלל אינך מכותב במכתב  .3

  ?  האם תפתח את המכתב במצב זה

  

Word )15  נ(.  

    .word1ושמור בשם  test1קובץ  תק אתועצור 

 .יש לדאוג שכל תשובה תופיע בעמוד נפרד word1בקובץ  .1

' מס, תאריך: בכותרות יופיע. הוסף כותרת תחתונה ועליונה למסמך .2

 .לוגו כרצונך, עמוד

המסמך ובעמוד זה לבצע תוכן עניינים יש להוסיף עמוד חדש בתחילת  .3

 .אוטומטי לכל תשובה

 4 -ל" אינדקס"יש ליצור בעמוד זה . יש להוסיף עמוד נוסף בסוף המסמך .4

 .מילים שמופיעים במסמך

  

Power Point  )20 נ(.  

שם , מערך השיווק של חברת בניה גדולהיש ליצור מצגת המציגה את 

  . שקפים 4למצגת   1powerהקובץ 

  .לפי בחירתך, ע אנימציה ברמת השקף וברמת המצגתיש לבצ

  .להוסיף תזמון אין. סרטים/ להוסיף אפקטים קוליים  אין

  ".שחר"הוסף למצגת את הרקע הקבוע מראש 

  ).1 - ל 4 -מ(ולהפך , יש להוסיף לחצן ניווט המוביל לשקף ארבע 1בשקף 

  .ז שלך.ת' יש להציג בראש כל שקף את מספר השקף ומס

  .קף כותרת המציג את הנושא ותמונה מונפשת לפי בחירתךש – 1שקף  •

  .רשימת תבליטים שמציגה את מוצרי החברה - 2שקף  •

על , מבנה ארגוני שתוכנו בעברית וצורתו כפי שבדוגמה -  3שקף  •

  .המבנה להציג את המבנה הארגוני המשוער של החברה



  

  :יכיל כותרת מתאימה ויציג את הנוסחה הבאה – 4שקף   •
   

  
elExc )50 נ(.  

  .test1יש ליצור את הטבלה הבאה בחוברת עבודה בשם 

  .נתוניםיש לקרוא לגיליון הראשי בשם 

  . כל הנתונים חייבים להיות מעוצבים בצורה נכונה

של מנויים בחברת ) בדקות(זמן אויר  - לפניך טבלה המציגה את משך השיחות

  ":סארטר"

  :הערות

  .דרום או נגב בלבד, מרכז, יכול להיות צפון) מגורים(אזור   .א

  .י הטבלה המצורפת"הקש את הנתונים עפ  .ב

  
יש לכתוב כותרת (ואילך  15Kיש לחשב בתאים  פונקציותעל ידי שימוש ב .1

  ):מתאימה ליד כל תשובה

  

 .מהו ממוצע זמן האויר  - 15Kבתא  ♦
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  .מהו זמן האויר הנמוך ביותר - 16Kבתא  ♦

  .בטבלהמהו מספר המנויים  - 17Kבתא  ♦

  
חישוב , יש לחשב את תשלום המנויים לחברה תשלום זמן אוירבעמודת  .2  

 56.7דקות נגבה תשלום רגיל שהוא  550עד : התשלום נעשה בדרך הבאה

הדקות  450דקות משלם מחיר רגיל על  550מנוי שמדבר מעל . לדקה' אג

  . מהמחיר הרגיל 15.5%ועל שאר הדקות מקבל הנחה של , הראשונות

  

תשלום כולל בעמודה . ₪ 24.65ם קבוע של לכל תשלום מתווסף תשלו .3  

יש לחשב את התשלום לחברה שכולל את התשלום הקבוע והתשלום עבור 

  .  זמן אויר

  

, מתאימה פונקציהיש לחשב על ידי שימוש ב, תשלום מעוגלבעמודת  .4  

לסכום בשקלים שלמים עם  מעוגלח כשהוא "את התשלום הכולל בש

  . עשרות אגורות בלבד

   

  .דקות 500 -ל 400ברו בין יחשב את כמות המנויים שדיש ל 19Kבתא  .5  

  

יש לצבוע באופן אוטומטי את שם המשפחה והשם הפרטי של המנויים  .6  

  .שזמן האויר  שלהם גדול מממוצע זמן האויר של המנויים

  

 כלל) בעזרת פונקציות(חשב   2Bשתיצור החל מתא  ממוצעיםבגיליון  .7  

  .זמן אויר ממוצע למנוי, מספר המנויים, סך זמן האויר: אזור את

  

 כלל יש לבנות תרשים מתאים שבו יוצג תרשים ממוצעבגיליון בשם  .8  

 .זמן אויר ממוצע למנוי.בסך זמן האויר .א :אזור

  

זמן של העמודה " סטטיסטיקה תאורית"יש להציג  ניתוחבגיליון בשם  .9  

 .אויר בדקות

  

  : יש לחשב תשלום עבור זמן אויר לפי הכלל הבא Hבעמוד  .10  

   . לכל דקה' אג 70דקות ישלם  300יבר עד כולל מי שד



  .לכל דקה' אג 65דקות ישלם  400דקות ועד כולל  300מי שדיבר מעל 

  . לכל דקה' אג 55דקות ישלם  500דקות ועד כולל  400מי שדיבר מעל 

     . לכל דקה' אג 45דקות ומעלה  500מי שדיבר מעל 

   .הקלד כותרת מתאימה 1Hבתא 

     !!!!    בהצלחה

 


