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 סיכום  תרגיל
  , תמונות וקישוריםטבלאות

   MasterPage -אתר הב פעלו לפי ההנחיות הבאות,

לראש השנה, תמונות הקשורות ליום הכיפורים, תמונות הקשורות  שונות תמונות באינטרנט וחפש .1
 שבפרויקט. picsכל התמונות יישמרו בתיקייה . הקשורות לשבתשונות ותמונות הקשורות לסוכות 

 :לב! בשמירת הקובץ חובה לתת שם באנגלית מושי  - הבאים aspx  דפי את וצר .2

 RoshHashana.aspx  -  דף העוסק בראש השנה א. 
 Kipur.aspx  -  דף העוסק ביום הכיפורים ב.
 Suckot.aspx -  דף העוסק בסוכות ג.

 Shabat.aspx - דף העוסק בשבת ד.

 המציגה את הנושא.שים כותרת ממורכזת לו (title)רשום כותרת לדף יש לבכל דף  
 . לצד ימין של הטקסט פסקאות שבכל אחת מהן טקסט 3בכל דף תהיינה 

 . משמאלה ומתחתיה יגלושהטקסט  .תמונהבפסקה ראשונה תהיה 
  שימו לב לתת שוליים לתמונה כך שיהיה מירווח בינה לבין הטקסט העוטף אותה.

 השנה. לדף לוח חזור כפתורלכל דף יהיה 
 

 עוסק בנושא(.)את תוכן הטקסט ניתן להעתיק מויקיפדיה או כל אתר אחר ה

   .Septemberבשם:   נוסף aspx דף וצר .3

 מה במיקום כלשהו בדף.מתאיהוסיפו תמונה  .ספטמברכותרת בשם  עצבו   

 ספטמברחודש  את הטבלה הבאה המייצגת את לוח השנה של בנו: 
 )שימו לב לתאים הממוזגים !!(
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 (.כםאת צבען של כל המשבצות המסמנות את ימות השבוע בצבע אחיד )לבחירת וקבע  

 (.כםבצבע אחיד )לבחירת השבתנות את מאת צבעי המשבצות המס וקבע 
  שיצרת בסעיף הקודם. שבתלדף שני קישורים  תכילכל אחת ממשבצות אלו  

 המאפיינת את השבת.ממוזערת תמונה  -ייצג את היום בחודש, השני המספר המ -האחד 

 (.בצבע אחיד )לבחירתכם ראש השנהנת את מאת צבע המשבצת המס וקבע 

   שיצרת בסעיף הקודם. ראש השנהלדף  יםקישור שלושה כילת זומשבצת 
 .החגמונה ממוזערת המאפיינת את ת -מספר המייצג את היום בחודש, השני ה -האחד 

 .(ראו באיור לוח השנה) טקסט המציין את מהות החג -השלישי 

 סוכותואת חג ה יום הכיפוריםאותן הוראות עבור הימים המייצגים את  ובצע 

 

 הנחיות נוספות:

על קריאות. כלומר, אין לבחור בצבע בהיר על רקע בהיר או בצבע כהה על רקע  ודיבבחירת הצבעים הקפ @
 כהה.

 וכד'(. , יום הולדתלשלב איורים בתאריכים מיוחדים )שבת, חג, חופשה יש @

 בפרטים מעייף את העין.! עומס ונעים לקריאה ולא עמוס מדי. זכר דף  ועצב @

  ניתן לשלב תמונה כרקע לכל אחד מהדפים.  @

 

 דגשים:

 על הטבלה למלא את רוב הדף, הטקסט ממורכז,ובגודל מתאים.

 

 
 
 
 
 

  


