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 126 שאלות נפוצות

 ' חלק א–שאלות נפוצות 
 

השאלות מסודרות לפי סדר הופעתן .  תמצאו בערכת ההדרכהןליהעלפניכם מאות שאלות שאת התשובות 

 . בו מפורט ההסברשבערכה והן נועדו להביא אתכם מהר ככל האפשר אל העמוד 

 להגיע להסבר  כדיוהרעיון הוא קודם ללמוד מתוך הערכה באופן מסודר ואחר כך להיעזר ברשימת שאלות ז

 .כדי לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר

 הכרת המחשב

 עמוד שאלה

 16 ?איך מפעילים את המחשב

 19 ?איך מכבים את המחשב

 20 ?איך נכון להחזיק את העכבר

 20 ?מה זה סמן העכבר

 21 ?איך יודעים שסימנו סמל על שולחן העבודה

 24-23 ?איך מפעילים סמל על שולחן העבודה

 25, 24 ? מבטלים סימון של סמל על שולחן בעבודהאיך

 25 ?איך מסדרים את הסמלים על שולחן העבודה

 25 ?איך אפשר להזיז סמל על שולחן העבודה

 26 ?איך מזיזים חלון

 27 ?איך סוגרים חלון

 27 ?איך ממזערים חלון

 27 ?איך מגדילים חלון

 27 ?איך משנים את גודל החלון

 33, 31 ?ת הסמלים שעל שולחן העבודהאיך מגדילים א

 34 ?איך מגדילים את סמן העכבר

 33 ?איך מגדילים את הטקסט על שולחן העבודה
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 עמוד שאלה

קשיים בתפעול העכבר או מ, היקשיי ראיסובלים מאיך מתאימים את העבודה עם המחשב ל
 35-31 ?קשיי שמיעהמ

 37, 36 ?איך יושבים נכון בעבודה עם מחשב

 37 ?כיסא/ גובה המושבאיך מתאימים את

 38 ? תיקייהיוצרים/איך פותחים

 40 ?היאיך נכנסים לתוך תיקי

 42 ?תריםסאיך מציגים על המסך תכנים שהם חלק מהעמוד אך מו

 

 Wordמעבד תמלילים 

 עמוד שאלה

 Word? 49איך מפעילים את 

 50 ?תיקייה על שולחן העבודה/קובץ/איך יוצרים קיצור דרך להפעלת תוכנה

 51 ?אילו אלטרנטיבות קיימות ללחיצה כפולה על העכבר

 52 ?איך מגדילים חלון לכל גודל המסך

 62 ?איך מונעים מצב שבו הקלדת טקסט מוחקת טקסט קיים

 57 ?איך משנים את השפה מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית

 59 ?איך מעלימים את הקווים המסולסלים האדומים מתחת למילים

 60, 59 ?בעים היכן להציב את סמן הכניסהאיך קו

 60 ?איך מניעים את הסמן בשורה

 60 ?איך נעים בדילוגים ממילה למילה באותה שורה

 61 ?איך עוברים לתחילת השורה

 61 ?איך עוברים לסוף השורה

 61 ?איך עוברים לתחילת המסמך

 61 ?איך עוברים לסוף המסמך

 61 ?איך מדפדפים במסמך
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 עמוד שאלה

 61 ?איך מוחקים אות

 69 ?איך מסמנים אות

 70 ?איך מסמנים מילה

 71 ?איך מסמנים משפט

 72 ?איך מסמנים פיסקה

 74, 73 ?קו תחתוןאיך מעצבים עם 

 74, 73 ?הדגשהאיך מעצבים עם 

 74 ?)גופן(איך משנים את גודל האותיות המוקלדות 

 75 ?)גופן(איך משנים את צורת האותיות המוקלדות 

 75 ?)גופן(איך משנים את צבע האותיות המוקלדות 

 75 ?פיסקה) "מרכז"מהמילה (איך ממרכזים 

 75 ?איך מצמידים את הפיסקה לימין

 75 ?איך מצמידים את הפיסקה לשמאל

 76 ?איך קובעים את המרווח בין השורות

 78 ?איך מעבירים קטע טקסט במסמך

 78 ?איך מעתיקים קטע טקסט במסמך

 80 מומלץ לנסות גם אם הטקסט פתאום נעלם ?)UNDO(יך מבטלים פעולה א

 63 ?איך שומרים מסמך בפעם הראשונה

 65 ?איך שומרים מסמך שכבר נשמר

 66 ?איך פותחים מסמך שנשמר לאחרונה

 67 ?איך פותחים מסמך

 82 ?איך מוסיפים תמונה או איור מאוסף התמונות והאיורים

 83 ?מהאינטרנטאיך מוסיפים תמונה 

 85 ?איך מזיזים את התמונה במסמך

 85 ?איך משנים את גודל התמונה
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 129 שאלות נפוצות

 עמוד שאלה

 85 ?איך מוחקים תמונה

 85 ?איך נותנים רקע לתמונה

 86 ? למסמךWordArtאיך מוסיפים 

 WordArt? 87איך מעצבים 

 WordArt? 87איך מסובבים 

 WordArt? 88איך מטים 

 89 ?איך מדפיסים מסמך

 Word? 90-צאים מאיך יו

 הכרת הדפדפן, אינטרנט

 עמוד שאלה

 116, 97 ? מה אני יכול לקבל מהשימוש באינטרנט

 95 ?איך מתחברים לאינטרנט

 Internet Explorer? 99טרנט ומפעילים את הדפדפן נאיך משתמשים באי

 100 ?היכן מקלידים את כתובת האתר

 104 ?מה זה קישור

 104 ?שוראיך מנווטים בעקבות הקי

 104 ?איך יודעים שטקסט הוא קישור

 104 ?איך יודעים שתמונה היא קישור

 104 ?בו ביקרתישאיך חוזרים לדף הקודם 

 104 ?)במקרה שחזרתי לדף הקודם(איך חוזרים לדף הבא 

 107 ?איך אפשר לראות אותיות גדולות יותר

 110 ?איך קובעים את עמוד הבית

 111 ?ט שגלשנו בהם לאחרונהאיך מאתרים דפי אינטרנ

 113 ?איך מדפיסים

 


