
 (Headerבס"ד )

 

 )בסוגריים שמופיע מה לכתוב צורך ואין ,בסוגריים שכתוב מה לפי תעבדו(
 

 ()כתוב את המשפט פה. ? ךשל :zכמה השם של השרת עם הכונן  .1
 ()כתוב את המשפט פה. איזה עוד תיקיות היו באותו כונן? .2
 ()כתוב את המשפט פה.שלך?  :zהמלא של אחד הקבצים שיש בכונן  תן דוגמא אחת של השם .3

 

Header Size 1 ( 1 בגודל כותרת) 

Header Size 2 ( 2 בגודל כותרת) 

 )ובאמצע מודגש 12 בגודל דויד בפונט טקסט(  רגיל טקסט

 ובצד Double strikethrough ב 14 בגודל דויד טבפונ טקסט( רגיל טקסט
 )ימין

 
 12 גודל(Avi Rosenfeld) ( ובאנגלית ) רוזנפלד אבי כמו( שלך ושם English אנגלית עם רגיל טקסט

TIMES ) 

 

 ( 18 גודל( כחול בצבע זה ירוק בצבע זה אדם בצבע זה

 

 #1בולט  .1

 # 2בולט 

  רצוי לשים רווח בין כל שורה אחרת   #3בולט(

AUTOCORRECT ים.  לא אכפת לי איזה בולטיתקן את זה) 

 

 ) כמו WORDART פה תוסיף(

 

 

 כלשהו תמונה פה תוסיף לתמונה מסביב וטקסט כלשהו תמונה פה תוסיף

 לתמונה מסביב וטקסט וטקסט כלשהו תמונה פה תוסיף

 תוסיף לתמונה מסביב מסביב וטקסט כלשהו תמונה פה

 פה תוסיף לתמונה מסביב וטקסט כלשהו תמונה

 פה תוסיף לתמונה מסביב וטקסט כלשהו תמונה

 פה תוסיף לתמונה יבמסב וטקסט כלשהו תמונה

 פה תוסיף לתמונה מסביב וטקסט כלשהו תמונה

 תוסיף תוסיף לתמונה מסביב וטקסט כלשהו תמונה פה
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 וטקסט כלשהו תמונה פה תוסיף מסביב וטקסט כלשהו תמונה פה תוסיף

 מסביב

שמור )רמז: קודם כל, צריכים להוריד תמונה.  רצוי מהאינטרנט דרך "

.  אז ניתן להוסיף את התמונה דרך (:Zבשם" לתיקייה שמכירים כמו 

ואז כאשר לוחצים על התמונה אפשר לבחור באופציות  הוספת תמונה. 

 כמו שמופיע למטה... WRAP TEXT כמו

 
 

 

 

  DOUBLE SPACE מרווח פה הטקסט

  DOUBLE SPACE מרווח פה הטקסט

  DOUBLE SPACE מרווח פה הטקסט

  DOUBLE SPACE מרווח פה הטקסט
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  SINGLE SPACE מרווח פה הטקסט

  SINGLE SPACE מרווח פה הטקסט

  SINGLE SPACE מרווח פה הטקסט

  SINGLE SPACE מרווח פה הטקסט

 

  SPACE 1.5 מרווח פה הטקסט

  SPACE 1.5 מרווח פה הטקסט

  SPACE 1.5 מרווח פה הטקסט

  SPACE 1.5 מרווח פה הטקסט

 

 

את התשובה פה דרך הוסיף —תווים Xנכון לעכשיו, יש במסמך הזה )

WORD COUNT  :כמו

 

 

 מילים( Xוגם )
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 Water = H2Oנוסחאות: 
if x ≥ y, and x ≠ y, then x > y 

A2=B2+C2
 


