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 את למעשה מגדיר הזה הפרוט. מצגות בנושא עריכת הנדרש הידע פרוט ניתן הנוכחי בקובץ

 .לדוגמא שאלות הנוכחי בקובץ יש, בנוסף. במחשבים הפטור למבחן הנושאים רשימת

 .הנדרש הידע של מפורט והסבר תאור בו ואין, לימוד חוברת איננו הקובץ

 נדרשים רשימת ביצועים

 .כל מה שכתוב באותיות קטנות הוא הסבר )קצר( לביצועים הנדרשים

  'בלשונית 'תצוגה'(מומלץ לעבוד ב'תצוגה רגילה(. 

 שינוי סדר השקופיות, מחיקת שקופיות., )לשונית 'בית'( יצירת שקופית חדשה 

 לשונית 'עיצוב שקופית'  קביעת רקע לשקופית( )'עיצוב רקע'. 

  שקופיותאפקטי מעבר בין. 

  עם לחיצת עכבר, או מעבר אוטומטי לאחר פרק זמן קצוב מראשבין שקופיות מעבר. 

  צורות ותמונות ,תיבת טקסטאוביקטים: הוספת=( וכתיבה אמנותית ,wordart.) 

  (, כולל חיתוך תמונהותמונה אוביקטים )כולל עיצוב טקסטעיצוב. 

  לל הנפשת טקסט(כניסה ויציאה בלבד. לא כוהנפשות אוביקטים )הנפשת. 

 הסבר על נושא ההנפשות:

 בוחרים צורה הנמצאת בשקופית, ובוחרים בלשונית 'הנפשות'.

 בלשונית הזו מופיעה הפקודה 'הוסף הנפשה', ובוחרים הנפשת כניסה, או הנפשת יציאה.

 משמאל לפקודה 'הוסף הנפשה' יש את שלש הפקודות: 'התחלה', 'משך זמן', 'השהיה'.

'התחלה' אנחנו קובעים אם ההנפשה תתחיל רק בתגובה ללחיצת עכבר, או שהיא תתחיל בפקודה 

באופן אוטומטי. ואם באופן אוטומטי, האם היא תתחיל יחד עם ההנפשה הקודמת )='עם הקודם'( או 

בפועל אנחנו נשתמש רק באפשרות 'אחר  רק אחרי שתסתיים ההנפשה הקודמת )='אחרי הקודם'(.

 הקודם'.

 'משך זמן' אנחנו קובעים כמה זמן תארך ההנפשה.בפקודה 

 ההנפשה. תחילת לפני( !!בפקודה 'השהיה' אנחנו קובעים כמה זמן תהיה המתנה )מבלי שייעשה דבר

 

משמאל לפקודה 'הוסף הנפשה' יש לחצן שבאמצעותו ניתן להציג את 'חלונית ההנפשות'. בחלונית הזו, 

ניתן לשנות את סדר הופעת האוביקטים בשקופית. ברם,  למטה, יש שני לחצני 'שנה סדר', באמצעותם

 עריכה מחדש של כל ההנפשות לכל האוביקטים.את הצורך בבעקבותיו  עלול לגרורכל שינוי סדר כזה 

 

 שאלות לדוגמא

 במכללה. תיקיה האישית שלךב השקופיות, ושמרי אות 3צרי מצגת ובה  .1

השניה רקע של מילוי הדרגתי, קבעי לשקופית הראשונה רקע של צבע אחד, לשקופית  .2

 ולשקופית השלישית רקע של מירקם.

 השקופיות שבמצגת.אחת מלכל  שונהקבעי אפקט מעבר  .3



שימי לב, למשולש אין קו  הוסיפי לשקופית הראשונה את הצורות הבאות, כדלהלן: .4

 מקיף.

 

 

 

 

 , וערכי בה תמליל כל שהוא.לשקופית השניה הוסיפי תיבת טקסט .5

 .)לשונית 'הוספה'( wordartכתבי 'שלום' ב בשקופית השניה  .6

, וקבעי אותה ב'מסגרת' של לשקופית השלישית הוסיפי תמונה )ממקור כל שהוא( .7

 ,ור 'סגנונות תמונה'ז, בא)כאשר התמונה נבחרת, מופיעה הלשונית 'עיצוב אוביקט', ושםאליפסה 

נדגיש שקביעת 'מסגרת'  .עבור התמונהמסוים ניתן לבחור סגנון מופיעה 'גלריה' של סגנונות, ומתוכה 

 אלא רקנעשית על ידי יצירת איור של אליפסה והשמת התמונה בתוך האיור הזה,  אינהלתמונה 

 .(', כמוסברבלשונית 'עיצוב אוביקט

 הוסיפי לשקופית איור של עיגול. .8

עליית השקופית, ומשך שניות אחרי  2כך שהיא תיכנס לתמונה  אוטומטיתקבעי הנפשה  .9

 זמן עלייתה יהיה שניה אחת.

שניות אחרי תום כניסת התמונה,  2כך שהוא ייכנס  לעיגול אוטומטיתקבעי הנפשה  .11

 שניות. 3ומשך זמן עלייתו יהיה 

משך זמן  .תום כניסת העיגוללאחר  שניות 2 באופן אוטומטי קבעי את יציאת התמונה .11

 יציאת התמונה יהיה שניה אחת.

עלמות התמונה הוא חישוב פשוט מראה שמשך הזמן בין עליית השקופית ובין ה  הערה: 

 שניות )=סכום כל השניות: הן השניות של 'משך זמן', והן השניות של 'השהיה'(.  11


