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 קבציםו , תיקיותחלונות –הכרת המחשב 

 -הכרת מבנה החלון וסמלי החלון:. 1

לכל כרטיסייה רצועת . השתנה והוא בנוי עם כרטיסיותבגרסאות החדשות של חלונות מבנה החלון 

 כלים מתחלפת בהתאם לכרטיסייה הנבחרת.

 

 

 

 

 

 

 מבנה החלון:על מרכיבי הסבר 

 נקראת שורת הכותרת.  -שורה עליונה כחולה/כהה 

 מסמכים

 לצידו יש את סמל החלון שפתחנו ומאפיינים .לתוכו תשנפתח ונכנס התיקייה/שם האובייקט

   . בצד שמאל מוצאים את הסימנים 

 כרטיסיות שורת הכותרת

 רצועת כלים

שורת 

 הכתובת

סייר 

 הקבצים

תוכן 

 התיקייה

חלון תצוגה 

 מקדימה

חיצי 

 ניווט
תיבת 

 חיפוש

שורת 

 מצב
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 סוגר את החלון 

וכך מפנה  הקשיח דיסקלסגירת החלון מחזירה את התוכנית  RAM -סגירת חלון מפנה מקום ב

 . RAM –מקום. פתיחת חלון מכניסה את המידע שבתוכו ל 

 

  הגדל  

 לחיצה עליו תגדיל את החלון לגודל המסך.

 

 שחזר  

 לחיצה עליו תחזיר את החלון לגודל הקודם שלו.

 

  מזער 

החלונות עוזרת לנהל את פעולה זו  .מחביא את החלון מאחורי שורת המשימות .מקטין את החלון

 התוכנית עדיין נמצאת בתוך .בשולחן העבודה

 )המבחנה(  RAM.-ה 

 

. לחיצה מתחלפת רצועת כליםומתחתיהם  כרטיסיות התפריטיםמתחת לשורת הכותרת נמצאות 

 על כרטיסיית תפריט פותחת את הרצועה הרלוונטית. 
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 חיצי ניווט 

אלו הם חיצי ניווט כמו בתוכנת האינטרנט הם מעבירים מחלון אחד לחלון   

 אחר. 

 

 תיבת חיפוש

 בעזרתה ניתן לבצע חיפוש של קבצים ותיקיות. 

 

 רואים את הכתובת של החלון שבו אנו נמצאים .  – שורת הכתובת

בין חלונות/  מתחתיה רואים את כל תוכן החלון בו אנו נמצאים וכן סייר המאפשר ניווט ומעבר

 מוצג מציג את כל תוכן המחשב ובצד שמאלנמצא בצד ימין של החלון ותיקיות / כוננים וכו'. הסייר 

 תוכן החלון / התיקייה שנבחרה.

בחלקו התחתון של החלון נמצאת שורת מצב ובה מידע אודות החלון בו אנו נמצאים  כגון מספר 

 הפריטים בחלון.

 

במצב זה יש תיקיות כפופות  או      <מימין לסמל התיקייה בסימן ניתן להבחין  בסייר הקבצים

 לתיקייה הנוכחית ואנו לא רואים אותם כי התיקיות הכפופות מכווצות.

במצב זה נראה      או        -כאשר נפרוס את הכיווץ באמצעות לחיצה על הסימן הוא ישתנה ל 

 את התיקיות הכפופות לתיקייה שלה פרסנו את הכיווץ.
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 המקלדת. 2

או  . אנשים שאינם יכולים להשתמש בעכבר,טקסטלנו לשלוט במחשב ולכתוב מקלדת מאפשרת ה

, או לבצע רק יכולים לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדתשמעדיפים זאת מטעמי נוחות, 

 . פעולות מעטות עם העכבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :של מקלדות, אבל לכל מקלדת יש אותם חלקיםרבים יש סוגים 

 ,הנמצאים בצד ימין של המקלדת –מקשי ספרות , זוהי קבוצת המקשים המרכזית –מקשי אותיות 

 .הנמצאים בחלק העליון של המקלדת – Fמקשי 

באזור זה נמצא את מקשי החיצים  מקשי הספרות למקשי האותיות הנמצאים בין - פקודהמקשי 

 ומעליהם שישה מקשי פקודה נוספים.

Space  
Alt Shift 

Control 

BackSpace 
Enter 

Caps Lock 

Num 

Lock 
Insert 

Delete 
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 המקשים המתאימים הפעולה

לב שעל כל מקש יש  םהקלדת אותיות בעברית ובאנגלית )שי

  אות באנגלית ואות בעברית.

 מקשי אותיות

 מקשי מספרים )חלק עליון של הקלדת מספרים וסימנים מיוחדים

 המקלדת(

 Space רווח בין אותיות

 Enter מעבר לשורה חדשה

 Backspace מחיקה לאחור )נגד כיוון הכתיבה(

 Delete )עם כיוון הכתיבה( מחיקה קדימה

בעזרת החיצים ימינה שמאלה  מעבר מאות לאות, משורה לשורה, במסמך

 למעלה ולמטה

 Alt  + Shift מעבר מעברית לאנגלית וחזרה

 + אות באנגלית Shift (capital letter)כתיבת אות ראשית באנגלית 

)גדולה( לאחר לחיצה על הכפתור תוקלד אות ראשית 

 , מומלץ לא להשתמשבאנגלית

Caps Lock 

 + מקשים שונים Ctrl פעולות שונות בשילוב עם מקשים שונים 

Alt מקשים שונים + 
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 ?מאוחסן המידע במחשב כיצד  – )קבצים(  תיקיות ומסמכים. 3

צצים המחלקים את הקלסר לחלקים ובארון במשרד יש שורות של קלסרים. בתוך כל קלסר יש ח

צץ( יש מסמכים. סידור התכנים במחשב עובד באופן דומה לארון ולח חוצץובתוך כל חלק )בין 

בו רשום המידע במחשב גם לאחר שסוגרים  אחסון. זהו אמצעי דיסקהתיוק. לארון במחשב קוראים 

 . תיקיותאת החשמל. התכנים בדיסק המחשב מסודרים במבנה 

מונה, קול, מצגת, : תלכל תיקייה אפשר להוסיף תיקיות משנה ולשמור בתוכה סוגי קבצים שונים

 זה אותו הדבר. –סרט וידאו ועוד. המסמכים במחשב נקראים מסמכים או קבצים  מסמך אלקטרוני,

בכל תיקייה במחשב אפשר לשים מסמכים ואפשר לשים תיקיות. בכל תיקייה הנמצאת בתוך 

תיקייה בתוך  –תיקייה אחרת אפשר לשים מסמכים וגם תיקיות. המבנה הזה נקרא "עץ התיקיות" 

 תיקייה.

 

 תיקייה עם שם  יצירת 

o יפתח חלון ובו ניתן לראות את תוכן  או סייר הקבצים על מחשב זה  ץלח

יקה, הורדות סרטי וידאו, תמונות, מוסהמחשב תיקיות והתקנים כגון תיקיית מסמכים, 

 וכד'

o כנס לתיקיית מסמכים בעזרת לחיצה כפולה על מסמכים.הי 
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o בחר בתיקייה חדשהו כרטיסיית ביתעל  לחץ   

o    תתווסף לרשימת התיקיות תיקיה חדשה 

o במקום  ךאת שמ דהקלקייה חדשה צבוע בצבע כחול כלומר מסומן כאשר הטקסט תי

 תיקייה חדשה,הטקסט 

o על מקש  שהקEnter .כדי לסיים את תהליך יצירת התיקייה 

 ( מסומנת.ךעכשיו התיקייה החדשה )עם שמ

o  ,תפריט המ ימני על גבי שם התיקייה ובחרעכבר  לחצואם טעית בהקלדת הטקסט

להקליד את  . הטקסט יסומן בכחול ותוכל(Renameשנה שם ) באפשרות שנפתח

בצע קיצור מקשים :  -לשנות את שפת ההקלדה   ךהשם שנית. במקרה שעלי

Alt+Shift. 

 

 קייה אחרת(י)או כל ת כניסה לתוך התיקייה שיצרת 

o להיכנס הרוצ היה שאליה אתיהתיקסמל את סמן העכבר מעל  הצב 

o לחיצה שמאלית בעכבר ץלח 

o  הקישוEnter ושם התיקייה מופיע בכותרת החלון הכחולה 

o  הצב את סמן העכבר מעל סמל התיקייה שאליה אתה רוצה להיכנס  -אפשרות נוספת

 ולחץ לחיצה כפולה בעכבר השמאלי

 ריקה וזה בסדר כי היא חדשה. החדשה שפתחת התיקייה

. לתיקייה אין משקל שניתן על ידי המשתמש (פרטי)שם מספר מאפיינים ביניהם לתיקייה יש 

יה כפי שנאמר יכולים יבתוך התיק במגה בייטים, משקלה נוצר ממשקל הקבצים שבתוכה.

צבע סמל התיקייה הוא צהוב. נוכל למצוא תיקיות עם סמלים  להיות תיקיות נוספות וקבצים.

 מיוחדים אלו תיקיות שנוצרו עם התקנת מערכת ההפעלה לדוגמה תיקיית מסמכים / תמונות /

 מוסיקה / סרטי וידאו.
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 קובץ 

נתונים בעלי מכנה משותף ויש לו שם פרטי ושם משפחה המופרדים של הוא אוסף בץ קו

. שם הקובץ ניתן על ידי המשתמש ואילו שם המשפחה נגזר מהתוכנה ממנה ביניהם בנקודה

וקבצים עם בתמונה ניתן לראות תיקיות בצבע צהוב  תווים/אותיות. 3-4נוצר הקובץ והוא מכיל 

 סמלים צבעוניים שונים.
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 פסי גלילה . 4

חלק  הלא רוא תהואז אאת כל התכנים  לא מציג( Documents)המסמכים יכול להיות שחלון 

בפסי הגלילה  יש להשתמשוכל לראות את שאר התכנים תעל מנת ש .מהתיקיות והקבצים

 שנמצאים לאורך ולרוחב החלון. 

 פס גלילה מורכב מ:

 גלילהחץ 

 תיבת גלילה

 

 

 מטה. או כלפי  מעלהכלפי להזיז את החלון  מאפשריםשבמקלדת  Page Down-וPage Up מקשי  

 וגם לא יופיע פס גלילה. PgDn -ו PgUpאם כל התכנים נראים בחלון אחד, אין משמעות למקשים 
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