
 :שם התלמיד בית הספר: 

 

 תעודת זהות: 

 נושא העבודה: 

 
  

מירב  הנושא

 הנקודות
 הערות ניקוד

 תיק עבודה מסודר וברור 
 הגשת כל החלקים הנדרשים בפרויקט:       ·

 שם התלמיד, לוגו של בית הספר, נושא העבודה , שם העבודה 

 סביבת הפיתוח  

 פרויקט )מטרה, יעדים, טכנולוגיה, שימושים(.הסבר מפורט של ה יעוד והסבר הפתרון:ת •

 תרשים זרימה של הפרויקט לפי שמות קבצים. •

 תרשים זרימה של מימוש טופס הזנת נתונים או הצגת נתונים, שאילתה. •
 .קוד התכנית •

 דפי קוד של פונקציות לאימות טופס או כל פונקציה אחרת שנעשה בה שימוש בפרויקט. •
 של הפרויקט. htmlאין צורך לצרף דפי 
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 היקף והשגת מטרות הפרויקט
 נק`( 01ומד בדרישות החובה )ע •
 הפרויקט עובד וכל המטרות שהוגדרו מבוצעות: •
 טופס הרשמה וטופס התחברות •
 Application  -וב Session-שימוש ב •
 תכונות מחרוזת ואחת שאיננה מחרוזת 4הוגדרה טבלה בעלת  •
 תמששימוש בזיהוי מש •
 Select, Insert, Update, Deleteשימוש בשאילתות  •

 נק`( 01נכונות האלגוריתם והתכנית ) •

 תיבדק על ידי הצבת ערכים לא נכונים ובדיקה שיש פתרון באלגוריתם לערכים אלו. •

 שדה לא ריק    דוגמאות: הזנת ערך מספרי לשדה טקסט. •

 נק`( 1איכות הפתרון ) •
דיקה של האפשרויות לטעות בהזנת הנתונים כמו כן הכוונה מתאימה לגולש תיבדק לפי יעילות וב

 לגבי כל סוג של טעות.
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 שליטה בפרויקט ובתחום הדעת
 נק`( 01הסבר הפרויקט וחלקיו ) •
( ולהסביר לפי אילו java scriptתלמיד צריך לדעת להסביר את הפונקציות בהן השתמש ) •

 את הפונקציות.אירועים השתמש בכדי להפעיל 
בתכנית )הסבר מצורף(. התלמיד יכול להשתמש  aspתלמיד צריך להסביר כיצד ממומש קוד  •

 בתרשימי הזרימה בכדי להסביר או לענות על השאלות.
רמת הפרויקט צריכה להימדד לפי מספר רמות. כל רמה תעניק לתלמיד ציון נוסף מתוך סך  •

 ורף(.הציון האפשרי בשלב זה. )פרוט הרמות מצ

 נק`( 01שליטה בתכנים של החלופה ) •

שאלות תיאורטיות על תכני החלופה, תוך הצמדות לפרויקט של התלמיד. לדוגמה: היכן  •

 מתבצע קטע קוד מסויים? )בצד שרת או בצד לקוח(

 ?Application -ל Sessionמה ההבדל בין  •
ולא לשאול על תכנים של  בר הפרויקט וחלקיועל פי שיקול דעת הבוחן ניתן להסתפק בהס

 החלופה.
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 שינויים והרחבות במהלך הבחינה:
 ב: ניתן לבקש מהתלמיד לבצע שינוי

  קוד תצוגה או צד לקוח. .0

 או קוד צד שרת.  sqlשאילתת  .0
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     011 ציון הבחינה

הפרויקט הם מעל הנדרש. בכל מקרה הציון נקודות במידה ואיכות ומורכבות  5הערה: ניתן להוסיף לתלמיד עד 
 .011המקסימלי לא יעלה על 

 
 

 חתימה: ____________________   ____________________שם הבוחן: 


