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مؤمن كيلاني )منسقاً(

�أ. نسرين دويكات

و�ئل عو�دريما دويكات

تصميم صفح�ت الويب
عملي ونظري

المس�ر المهني - الفرع الّصن�عي



شراف الع�م ال�إ

الدائـــرة الفنية

رئــيـــــس لــجــنـــة الـمن�هــــج

�إشـــــــــــر�ف فـــنــــي

ن�ئـب رئيـس لجـنــة المنـ�هـج

تصــميـــــم فــنــــــــــي

تــحــريــر لــغــوي

رئـــيـــــس مـركـــــز الـمـنـ�هـــج

مت�بعة المح�فظ�ت الجنوبية

د. صـبري صيــدم

�أ. كمال فحمـاوي

د. بصــري صالــــح

�أسحار حروب، سمر عوض

وفاء �لجيوسي

�أ. ثـــــروت زيـــــــد

د. سميـــــة �لنّخالــــة

قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكت�ب في مدارسه� بدًءا من الع�م الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ م

الطبعة التجريبية 
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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلُّمّيــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحّقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــو�زن  ــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئي ــر لهــذ� �لتطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�أيار / ٢٠١٩



مقدمة

مو�كبــًة للتطــور �لعلمــي و�لتكنولوجــي فــي عصــر �لمعرفــة، �أصبحــت �لحاجــة لمهــن جديــدة ضــرورة حتميــة، و�نطلاقــاً 

ــق  ــع �لفلســطيني َوف ــي �حتياجــات �لمجتم ــادي يلب ــي وري ــم نوع ــم وتعلي ــق تعل ــم بتحقي ــة و�لتعلي ــات وز�رة �لتربي ــن توجه م

�أولوياتــه بالتحريــر و�لتنميــة، كان ل� بــد مــن تطويــر مناهــج �لتعليــم �لمهنــي بُِحلتهــا �لجديــدة لتحاكــي �لتوجهــات �لعالميــة 

بنشــاأة فلســطينية و�قعيــة تعتمــد �لعقلانيــة �لعلميــة بالدمــج بيــن �لجانبيــن �لنظــري و�لتطبيقــي، مر�عيــاً ســوق �لعمــل، وصــول�ً 

نتــاج �لكونــي.  ســهام فــي �ل�إ �إلــى جيــل يمتلــك �لكفايــات و�لقــدرة علــى �كتشــاف �لمعرفــة �لعالميــة، و�ل�إ

ــا  ــة بمجال�ته ــات �لمهني ــى �لكفاي ــة �لقائمــة عل ــة �لوحــد�ت �لنمطي ــدة منهجي ــة �لجدي    �عتمــدت �لمناهــج �لمهني

�لحرفيــة، و�لمنهجيــة، و�ل�جتماعيــة و�لشــخصية، و�رتبــاط ذلــك بســياقات و�قعيــة حياتيــة تصــف مو�قــف تعليميــة تعلميــة، 

أنشــطة تعتمــد علــى �أد�ء �لطلبــة،  توظــف حــل �لمشــكلات بطريقــة علميــة وعمليــة، دون �إغفــال للجانــب �لنظــري �لمتضمــن ل�

و�لتاأكيــد علــى �ســتر�تيجيات �لتقويــم �لتربــوي �لحديثــة بمــا فــي ذلــك �لتقويــم �ل�أصيــل، و�لتحــول مــن �لتقويــم �لقائــم علــى 

ــر  ــز �أنمــاط �لتفكي ــة، وتعزي ــز علــى شــمولية �أد�ء �لطلب ــاز، مــن خــلال �لتركي ــق �لجــودة و�ل�متي ــى تحقي ــات �إل ــق �لكفاي تحقي

�لنقــدي و�لتاأملــي.

 جــاء كتــاب تطبيقــات �لهو�تــف �لذكيــة للصــف �لثانــي عشــر �لمهنــي فــي خمــس وحــد�ٍت نمطيــة، عالجــت 

موضوعــات:

أندرويــد، �إضافــة �إلــى �إنشــاء تطبيقــات  برمجــة و�جهــة �لتطبيــق وعناصرهــا، ومهــار�ت �إضافيــة فــي َبْرَمجــِة تطبيقــاِت �ل�

أندرويــد، و�إخــر�ج ملــِف �لتطبيــِق َونَشــره. تحتــوي علــى قو�عــد بيانــات باســتخد�م SQLite، و�إعــد�د تنســيقات لتطبيــق �ل�

و�إذ نقــّدم هــذ� �لكتــاب بيــن �أيــدي ذوي �لعلاقــة مــن معلمــات ومعلميــن وطلبــة وتربوييــن ومهتمييــن، نرجــو تحقيــق 

نــه يســّرنا �ســتقبال �أّي ملاحظــة تهــدف �إلــى تطويــر  �لغايــات �لتربويــة �لمنشــودة، وبعقليــة منفتحــة نحــو �لتطويــر و�لتعديــل، فاإ

�لكتــاب وتجويــده.
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نترنت في حي�تن� ال�إ

الَوْحدُة ال�أولى

اأت�أّمُل

واأن�قُش
التي فرضت  التكنولوجّية  المستجّدات  اأبرز  Internet من  العنكبوتّية  الشبكة  تُعدُّ 

نفسه� على المستوى الكونّي.
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ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد دراسة هذه الَوْحدِة، والتّف�ُعِل مع اأنشطته� اأن يكونوا 

نترنت في سي�ق�ت حي�تّية، من خلال ال�آتي: ق�درين على توظيف ال�إ

نترنت في الحصول على معلوم�ت في مواقف حي�تّية.  استخدام ال�إ

نترنت في خدم�ت حي�تّية.  استخدام بروتوكول�ت ال�إ
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتَوقَُّع من الّطلبة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدُة، والتّف�ُعل مَع اأنشطِته�:

 اأول�ً: الكف�ي�ُت الِحرفّيُة
�ليومّية،  1- �لحياة  في  نترنت  �ل�إ توظيف  على  �لقدرة 

وتوضيح �أهمّيته.

نترنت َوفق مّيز�تها و�أنو�عها. 2- تصنيف مو�قع �ل�إ

نترنت وخدماتها. 3- توصيف خو�دم �ل�إ

�لقدرة على تصنيف �لبروتوكول�ت و�ستخد�ماتها. 4-

 ث�نيً�: الكف�ي�ُت ال�جتم�عّيُة والشخصّيُة.
�لعمل ضمن فريق. 1-

تقبُّل �لتغذية �لر�جعة. 2-

�حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 3-

مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون. 4-

ِحْفُظ خصوصّية �لزبون. 5-

�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. 6-

�لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 7-

�لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل. 8-

�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة. 9-

�ل�تّصال و�لتّو�ُصل �لفّعال. 10-

�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة. 11-

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 12- �ل�إ

�متلاك مهارة  �لتاأمُّل و�لتاأمُّل �لذ�تّي. 13-

�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�ته. 14-

قناع. 15- �لقدرة على �ل�إ

 ث�لثً�: الكف�ي�ُت المنهجّية
توظيف �لتعلُّم �لتعاونّي. 1-

�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش. 2-

�لقدرة على توظيف �لبحث �لعلمّي و�أساليبه. 3-

�لقدرة على �إعد�د �لخطط. 4-

�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار. 5-

تقويم �لنتائج وعرضها.  6-

توظيف �لمنهج �لعلمّي في حّل �لمشكلات، وتمثيل  7-

�لبيانات. 

جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها. 8-

 قواعد ال�أمن والّسلامة:
نظافة �ل�أيدي و�ل�أسطح �لتي يتّم وضُع �أجهزة �لحاسوب  1-

عليها.

عدم �ستخد�م كو�بل متعريّة لتوصيل جهاز �لحاسوب  2-

بالكهرباء.

�لناريّة  3- �لفيروسات و�لجدر�ن  �ستخد�م بر�مج مكافحة 

.)FireWalls(

لكترونّية �لمشبوهة. 4- عدم �لتجاوب مع  �لرسائل �ل�إ

عدم �ل�ستجابة لطلبات �لغرباء. 5-

�ستخد�م كلمة سر صعبة �لتخمين تتكّون من �أحرف  6-

كبيرة وصغيرة، ورموز و�أرقام، ول� تستخدم معلومات 

عاّمة في كلمة �لسر: كتو�ريخ �لميلاد، و�أرقام �لهو�تف، 

أبناء. و�أسماء �ل�

للمعلومات  7- �لتلقائّي  �لتخزين  خاصّية  �ستخد�م  عدم 

�لشخصّية على �لحو�سيب �لعاّمة �لتي ل� تخّصك في 

حال �ستخد�مها.
�لقيام بعملّية مسح لملفات )cookies( بين فترة و�أخرى. 8-

على  9- �لشخصّية  و�لمعلومات  بالصور  �ل�حتفاظ  عدم 

جهاز �لحاسوب �لعام، بل �حفظها على وسائط تخزين 

باستخد�م  �ل�حتياطي  �لنسخ  و�ستخد�م  خارجّية، 

�لتخزين �لسحابّي وغيرها .

عدم �ستخد�م جهاز �لحاسوب في مكان مظلم، وعدم  10-

�ستخد�م �أجهزة �لحاسوب لفتر�ت طويلة.
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 وصف الموقف التعليمّي: 

نترنت في حياتنا �ليومّية،  عد�د لفقرة، تتحّدث من خلالها عن �ستخد�مات �ل�إ ترغب ُمقّدمة بر�مج تلفزيونية ثقافّية في �ل�إ
فاستشارت خبير�ً من �لمدرسة �لِمْهنّية �لمجاورة لها.

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي
المنهجّية

)استراتيجّية التعلُّم(
الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من مقّدمة �لبرنامج عن:	 
نترنت من حيث  	  مفهومها �لسابق عن �ل�إ

فو�ئده ومضاره.
هدف �لبرنامج ومدته، و�لفئة �لمستهدفة 	 

م من خلاله.  من �لمعلومات �لتي سُتقدَّ
طريقة عرض �لمعلومات في �لبرنامج، و�ل�أمور 	 

�لد�عمة للعرض )�لصور، رو�بط تعليمّية...(.
�أجمع �لبيانات عن:	 

نترنت.	  مفهوم �ل�إ
نترنت.	  نشاأة �ل�إ
نترنت .	  مر�حل تطور �ل�إ
نترنت ومضاره.	  فو�ئد �ستخد�م �ل�إ
نترنت و�أنو�عها.	  مو�قع �ل�إ

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلُّم �لتعاونّي / 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:	 
طلب مقّدمة �لبر�مج �لتلفزيونّية، 
كتب ومصادر، مجّلات عن فو�ئد 
نترنت، ومضاره، و�أنو�ع مو�قع  �ل�إ

نترنت.  �ل�إ

�لتكنولوجيا:	 

رو�بط �إلكترونية من مصادر موثوقة 
نترنت و�ستخد�ماته  عن �أهمّية �ل�إ

في �لحياة، حاسوب، �إنترنت. 

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

نترنت 	  �ل�إ بمفهوم  �لخاصة  �لبيانات  �أصنّف 
ره. و�أهمّيته ومر�حل تطوُّ

نترنت، ومضاره، ومو�قعه 	  �أحّدد فو�ئد �ستخد�م �ل�إ
و�أنو�عها.

�أعُد مقترحات �أّولّية للماّدة �لتي سُتعَرض خلال 	 
�لبرنامج، وكيفّية تنظيمها، وتسلُسل عناوينها، 

و�لصور و�لرو�بط �لتي قد تر�فق �لفقرة.
�أعّد خطة للتنفيذ.	 

تعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة. 	 
عصف ذهنّي/	 

�ستمطار �ل�أفكار.

وثائق:	 
طلب مقّدمة �لبرنامج، مكتبات، 
نترنت ومضاره،  مجّلات عن فو�ئد �ل�إ

نترنت. و�أنو�ع مو�قع �ل�إ
حاسوب.	 
�إنترنت.	 
قرطاسّية.	 

الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )1 - 1(

نترنت في الحصول على معلوم�ت في مواقف حي�تّية استخدام ال�إ
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ّفذ
أن ا

نترنت.	  �أدّون مفهوم �ل�إ
وفو�ئد 	  نترنت،  �ل�إ �أهمّية  تتضّمن  قو�ئم  �أعّد 

�ستخد�مه، ومضاره.
نترنت، و�أنو�عها، 	  يبّين مو�قع �ل�إ �أنشئ جدول�ً 

ومّيز�تها  وعيوبها و�أناقشه.
للبرنامج، 	  �لمطلوبة  �لمادة  مقترح  �أجمع 

و�أنظّمها  بشكل �أولّي.
عقد جلسة مع �لمذيعة لعرض �لمادة �لمقترحة 	 

عليها.
�أعّدل �لماّدة �لمقترحة بالشكل �لمناسب.	 

تعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 
�لعصف �لذهنّي.	 

�لطلب �لخاص بمقّدمة 	 
�لبر�مج.

�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
تكنولوجيا. 	 
حاسوب، �إنترنت.	 
قرطاسّية.	 

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:	 
لمفهوم 	  و�ضح  لتعريٍف  �لبرنامج  شمولّية 

نترنت. �ل�إ
نترنت، وفو�ئد �ستخد�مه 	  تحديد �أهمّية �ل�إ

ومضاره.
نترنت و�أنو�عها.	  تصنيف مو�قع �ل�إ
نترنت و�أنو�عها، 	  �إجر�ء مقارنة بين مو�قع �ل�إ

وممّيز�ت كّل نوع منها وعيوبها. 
�أّن �لمادة �لمطلوبة تتو�فق مع فترة �لبرنامج، 	 

وسمات �لفئة �لمستهدفة.

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

�لطلب �لخاص بمقّدمة 	 
�لبر�مج.

�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
�إنترنت، حاسوب. 	 
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

 �أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بِـ:	 
ره، 	  نترنت، ونشاأته، ومر�حل تطوُّ مفهوم �ل�إ

نترنت ومضاره، ومو�قع  وفو�ئد �ستخد�م �ل�إ
نترنت و�أنو�عها، و�أعدُّ ملّخصاً عنها. �ل�إ

�إعد�د �لعروض �لتقديمية.	 
حول 	  تلفزيونّي  )برنامج  بالحالة  ملّفاً  �أعّد 

نترنت في �لحصول  على معلومات   �ستخد�م �ل�إ
في مو�قف حياتّية(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات.

�لطلب �لخاص بمقّدمة 	 
�لبر�مج.

�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
 حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 
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م وِّ
أق ا

�لفقرة 	  مضمون  عن  �لبرنامج  مقّدمة  رضا 
�لثقافّية، وتنظيمها وتسلُسل عناوينها، وطريقة 
�لفئة  يلائم  بما  تتضّمنها  �لتي  �لمادة  تقديم 

�لمستهدفة، و�لفترة �لزمنّية للبرنامج.
مطابقة �لمادة �لمعّدة  للمو�صفات و�لمعايير. 	 

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي. 	 

طلب مقّدمة �لبر�مج 	 
�لتلفزيونّية.

نماذج تقويم.	 

نترنت  أّمّية من عدم �لقدرة على �لقر�ءة و�لكتابة �إلى عدم �لقدرة على �ستخد�م �ل�إ ل مفهوم �ل� �أوّضح تحوُّ
في جمع �لبيانات، وتفسيرها، وتحليلها.

اأتعلّم

نترنت في الحصول على معلوم�ت في مواقف حي�تّية   استخدام ال�إ

نش�ط )1(
طلاع للاإ

حياتنا  في  نترنت  �ل�إ �أهمّية  عن  �أبحث 
حيث  من  و�ستخد�ماته  �ليومّية، 
عن  و�لبحث  و�لتو�صل،   �ل�تصال 
و�لر�أي  �لر�أي  عن  و�لتعبير  �لمعلومة، 

�ل�آخر.

 
نترنت؛ نتيجة  لِما �أحدثته هذه �لشبكة �لعظيمة  من �آثار عميقة، وتغيُّر�ت جذريّة في  َيعدُّ �لبعض عصرنا هذ� عصر �ل�إ
�أساليب �ل�تصال و�لتو�صل و�أشكاله في مختلف مجال�ت �لحياة، حيث �أصبحت �أسلوباً للحياة �ليومّية، ومنهجاً  للتبادل 
�لمعرفي بين شعوب �لعالم كلّها، كما �أّدى �ل�نتشار �لسريع لهذه �لشبكة �إلى َجْعلها من �أهّم ممّيز�ت  �لعصر �لحديث.

 :)Internet( نترنت مفهوم ال�إ

نترنت نظر�ً للاأهمّية �لكبيرة لهذه �لتقنّية، ليس على مستوى �لتعليم و�لتعلُّم فحسب،  تعّددت �لتعريفات �لخاّصة بال�إ
ر�ت �لتي حدثت في وسائل �ل�تصال�ت  نترنت من �أكثر �لتطوُّ بل على مستوى جميع �لمهن و�لتخّصصات، حيث ُيعدُّ �ل�إ

�لبشريّة بعد �ختر�ع �لتلفون.

 .International وهو مشتّق من كلمة دولّي/عالمّي ،)"Inter" تتكّون كلمة ) �إنترنت( من مقطعين: �أّولهما )�إنتر
نترنت  وثانيهما )نت "net"(، وهو مشتّق من كلمة Network بمعنى شبكة �تصال�ت، ويشكّل �لمقطعان معاً كلمة �ل�إ

ْولّية. )Internet(، �لتى تُعرف فى �لعالم �أجمع بشبكة �لمعلومات �لدَّ
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نترنت ب�أنّه�:  يمكن تعريف شبكة ال�إ

شبكة متر�بطة من �لحو�سيب، و�ل�أجهزة �لمتز�يدة في �لعدد، و�لمنتشرة حول �لعالم، و�لمتصلة ببعضها بعضاً عبر 
تكنولوجيا �ل�تصال�ت باستخد�م بروتوكول�ت �تصال خاّصة، بما يسمح لمستخدمي هذه �لشبكة من نشر �لمعلومات 

ألو�ن،...(، وجعلها متاحة للجميع حول �لعالم. �لمختلفة و�ستقباله ) �لنصوص، �لصور، �ل�أصو�ت، �لحركة، �ل�

نش�ط )2(
نظري

نترنت من خلال مصادر �لمعرفة. �أبحث عن تعريف �آخر لشبكة �ل�إ

نترنت وتطوُّره�:  نش�أة شبكة ال�إ

أمريكّية من مجموعة من �لعلماء  نترنت كانت بد�ية عسكريّة، حيث طلبت وز�رة �لدفاع �ل� �لبد�ية �لحقيقية لشبكة �ل�إ
�لبحث عن �أفضل طريقة للاتّصال بين عدد كبير من �لحو�سيب؛ بهدف حماية شبكة �ل�تصال�ت �أثناء �لحرب، حيث 
كانت �لمشكلة في تباُعد �أماكن �لمؤّسسات و�لجامعات عن بعضها بعضاً؛ ما �أعاق تباُدل نتائج �ل�أبحاث و�ل�تصال 
 ،ARPA مباشرًة بينها، و�أخير�ً تمكّنو� من �لربط بين �أربعة مختبر�ت للبحوث من خلال وكالة مشاريع �ل�أبحاث �لمتقّدمة

)ARPA Net( Advanced Research Project Adminstration Network )يت بـِشبكة )�أربانت ُسمِّ

مراحل تطوُّر الشبكة: 

�أصبحت )�أربانت( ARBANET شبكة عالمّية عام 1972م، و�أصبح عدد �ل�أجهزة �لمربوطة معاً 23 جهاز�ً، كما تّم 	 
لكترونّي. �ستخدم �لبريد �ل�إ

وفي عام 1979م، بد�أ �ستخد�م شبكة �لمستخدم USENET من خلال نظام UNIX TO وUNIX COPY، كما 	 
رت مجموعات �ل�خبار. ُطوِّ

بد�أ �ستخد�م بروتوكول )TCP/IP( في �لشبكات �لتابعة للاأربانت )ARBANET( عام 1983م، وكان توزيعه يتّم 	 
د�رة �لمركزيّة. مّجاناً، فلم َتعد شبكات �لحاسوب بحاجة للاإ

عام 1985م، تّم ربط خمسة مر�كز وتوفيرها للباحثين.	 

نترنت من �أساسّيات �ل�تصال و�لتو�صل  في جميع �أنحاء �لعالم، حيث جعلت من �لعالم 	  في وقتنا �لحاضر �أصبحت �ل�إ
قرية صغيرة و�حدة. 

نترنت مركز رئيسّي في �أّي مكان في �لكون. اأفّكر: ل� يوجد للاإ
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نترنت في حي�تن� اليومّية واستخدام�ته:  اأهمّية ال�إ

نش�ط )3(
نظري

�لوقت  لنا  يوفّر  نترنت  �ل�إ �أناقش: 
و�لجهد �أكثر مّما كان متاحاً.

�أو  �لعلمّية  سو�ء  �لمجتمع  مشكلات  من  كثير  حّل  في  �أسهم  حيث  �لحديث؛  �لعصر  مز�يا  �أحد  نترنت  �ل�إ ُيعدُّ 
�ل�جتماعّية �أو غيرها، �لتي لم يعتقد �أحد قديماً �أنّه سيكون لها حّل في يوم ما، مثل سرعة �لتو�صل بين �ل�أشخاص في 

�لعالم وفي �أي وقت.
نترنت  نترنت �لكثير من �لفو�ئد و�لخدمات للمجتمع، ومع ذلك ل� يمكن �إغفال مضار �ستخد�م  �ل�إ قّدم �ستخد�م �ل�إ

وسلبّياته. 

نترنت:   فوائد استخدام ال�إ

نترنت؛ وذلك ل�أسب�ب عّدة، منه�: اأصبح من غير الممكن تخيُّل الحي�ة اليومّية بدون ال�إ

نترنت مصدر المعلوم�ت 	  اأول�ً: ال�إ
نترنت مصدر�ً للمعلومات من خلال �ل�آتي: ُيعّد �ل�إ

مكتبة متنّقلة ومصدر متمّيز للاأخبار؛ يمكن من خلاله  1-
و�لكتب  و�لمجّلات  �لمجلّد�ت  من  �لكثير  ح  تصفُّ
نترنت. و�لجر�ئد، عن طريق �أي جهاز �أو هاتف متصل بال�إ

وجود محّركات �لبحث �لتي من خلالها يمكن معرفة  2-
معلومات هائلة عن �أي شيء، بالكتابة في مربّع �لبحث 
وسيظهر  عنه،  �ل�ستفسار  في  نرغب  �لذي  �لموضوع 

كّماً هائلاً من �لمعلومات حوله.

مصدر رئيسّي في �لتعلُّم عن بعد؛ ُيستخَدم في �لدر�سة، وعمل �ل�أبحاث �لعلمّية �لمختلفة، ومو�كبة �لحد�ثة في  3-
نتائج �لبحث، و�لدر�سة في �لعلوم �لمختلفة بكل �لجامعات على �لمستوى �لعالمّي.
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نترنت مصدر للتج�رة والعمل. 	  ث�نيً�: ال�إ
نترنت مصدر�ً للتجارة و�لعمل من خلال �إسهاماته فيما ياأتي: ُيعّد �ل�إ

�لتجارة  1- مثل  �ل�أعمال،  من  �لكثير  �إنجاز  في  يسهم 
على  وبيعها  �لمنتجات  عرض  طريق  عن  لكترونّية،  �ل�إ

نترنت. �ل�إ

�ل�شتر�ك في �لبورصة عن ُبعد، و�لكسب منها. 2-

طريق  3- عن  مادّي  بمقابل  مختلفة  خدمات  تقديم 
نترنت. �ل�إ

ل� يمكن �ل�ستغناء عنه في �لشركات، �أو �لمصانع، �أو مختلف �لمؤّسسات؛ لتسهيل �لقيام ببعض �لَمهّمات،  4-
أفر�د في �لفروع �لمختلفة للمؤّسسة نفسها. وسهولة �لتو�صل مع �ل�

 ُيستخَدم في  �لبنوك بشكل و�سع، سو�ء في نظام تبادل �لحو�ل�ت �لمالّية �لد�خلّية و�لخارجّية بين �لبنوك، �أو  5-
آلّي بحيث يستطيع �لناس وهم في بيوتهم فحص �لرصيد �لبنكّي، �أو عمل حو�لة مالّية، �أو تسديد  نظام �لصّر�ف �ل�

�لفو�تير )فو�تير �لماء، و�لكهرباء، و�لهاتف،...(.

نترنت مصدر مهّم للاتص�ل والتواصل	  ث�لثً�: ال�إ
نترنت مصدر�ً مهّماً للاتصال و�لتو�صل من خلال �ل�آتي: ُيعّد �ل�إ

�أ. �أرخص وسيلة �تّصال في �لقرن �لو�حد و�لعشرين؛ فيمكن مر�سلة �أي شخص نرغب في �لتو�صل معه بغّض �لنظر 
عن مكان �إقامته، �أو �لبلد �لذي يعيش فيه من خلال:

نترنت،  1- لكترونّي )Email( على �ل�إ �ستخد�م �لبريد �ل�إ
فيمكن تباُدل �لكثير من �لمعارف، �أو تكوين صد�قات 
و�لمؤّسسات   �لدول  من  �لكثير  �إّن  حيث  جّيدة؛ 
لكترونّي وسيلة تو�ُصل  �عتبرت  �لمر�سلة عبر �لبريد �ل�إ

رسمّية، وبالتالي �أغنت عن �لمر�سلات �لورقّية قليلاً.

�ستخد�م تطبيقات وبر�مج للدردشة، �أو للاتّصال �لصوتّي  2-
و�لمرئّي �لمّجانّي، مثل ماسنجر )messenger(، فايبر 

.)SKYPE( سكايب ،)viber(

-3  :)Video Conference( ستخد�م تقنّية �ل�تصال �لمرئّي�
عبر �لحو�سيب  و�لصورة  �لصوت  لنقل  عملّية  هي 
�لمتو�صلة مع بعضها بعضاً مع �ختلاف �أماكن تو�جدها، 
حيث تُفّضل �لشركات �ل�تّصال �لمرئّي بديلاً عن �لسفر 

تمام �لصفقات. و�لتنقل للدول �ل�أخرى ل�إ
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�لمو�قع  �أكثر  تُعّد من  �لتي  �ل�جتماعّي  �لتو�صل  ب. ظهور مو�قع 
لكترونّية �ستخد�ماً، حيث لم يقتصر �ستخد�مها على تباُدل  �ل�إ
�لحديث و�لدردشة، بل تنّوعت في �أشكالها وطبيعة ما تقّدمه 
 ،)Facebook( بوك  �لفيس  عليها:  أمثلة  �ل� ومن  لجمهورها، 

.)LinkedIn( ولينكد�إن ،)Twitter( وتويتر
جـ. نقل مختلف �لملّفات و�لنصوص و�لصور و�ستقبالها، وكذلك 

نترنت. �لفيديوهات عن طريق �ل�إ

نترنت مصدر للترفيه	  رابعً�: ال�إ
نترنت مصدر�ً ترفيهّياً من خلال �ل�آتي: ُيعّد �ل�إ

ألعاب  �لفرديّة و�لجماعّية، و�لبر�مج �لمسلّية �لمتاحة طو�ل �ليوم وفي �أي وقت.  1- يحتوي على �لكثير من �ل�

�لدردشة )chating and video chating( بمختلف �أنو�عها  مع �ل�أصدقاء و�ل�أحباب  و�ل�أهل. 2-

�ل�ستماع �إلى �لمقاطع �لصوتّية �لمفّضلة، ومشاهدة مقاطع �لفيديو بمختلف �أنو�عها )�أفلام، بر�مج تعليمّية وثقافّية  3-
... �لخ(.

أفلام �لوثائقّية وغيرها، �إضافة �إلى  4- يمكن حجز تذ�كر �لسفر سو�ء للقطار �أو للطائرة، �أو تذ�كر للسينما لمشاهدة �ل�
�إمكانّية �لحجز في �لفنادق �لمختلفة د�خل �لبلد وخارجها.

نترنت مصدر للحم�ية وال�أم�ن	  خ�مسً�: ال�إ
نترنت مصدر�ً للحماية و�ل�أمان من خلال �ل�آتي: ُيعدُّ �ل�إ

نترنت، وبالتالي  1- يمكن ربط كامير�ت �لمر�قبة �لموجودة في �لمنازل و�لمحّلات �لتجاريّة و�لشركات على شبكة �ل�إ
يمكن �لوصول �إليها عن بعد. 

نترنت من �ستخد�م �أجهزة �لمر�قبة و�لتتبُّع  �لمختلفة �لتي تُستخَدم  للاأطفال، وكبار �لسّن، و�لَمرَكبات. 2- ُيمكّننا �ل�إ

نترنت مصدر للتعليم والتعلُّم	  س�دسً�: ال�إ
نترنت ضروريّاً في عملّية �لتعليم و�لتعلُّم؛ حيث �إّن له �أثر�ً و�ضحاً  �أصبح �ل�إ
نترنت في وقتنا �لحاضر مصدر�ً  �ل�إ �لتعليمّية، وُيعدُّ  �لعملّية  في تحسين 
رئيسّياً لمعلوما ت �لطالب و�لمعلّم؛ لذلك  �نتشر �ستخد�م �لحاسوب في 
�لمد�رس و�لجامعات �نتشار�ً و�سعاً، وز�د �لتركيز على �ل�أنشطة  �لتعليمّية 

�لتفاعلّية، وظهور ما ياأتي:
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لكترونّي: هو وسيلة من �لوسائل �لحديثة  �لمستخدمة في تطوير �لعملّية �لتعليمّية، وتحويلها من �لتلقين  1- �لتعلُّم �ل�إ
بد�ع،  ر �لتكنولوجّي، و�لمهار�ت �لمرتبطة معه من: تطوير �ل�إ �لبنكّي و�لتعليم �لتقليدّي �إلى تعليٍم ُمو�ِكٍب للتطوُّ
و�لتفاُعل، وتنمية �لمهار�ت لدى �لطلبة، و�لقدرة على �لتعبير عن �آر�ئهم، من خلال �لتعليم �لتفاعلّي �لذي يجمع 
لكترونّي مز�يا كبيرة �إلى عملّية �لتعليم، منها:  لكترونّية للتعليم و�لتعلُّم؛ حيث �أضاف �لتعليم �ل�إ كّل �ل�أشكال �ل�إ
�لمرونة في �لتعلُّم، و�إتاحة فرصة �لتعليم للجميع، وترسيخ �لمعلومات وتثبيتها، وتوفير �لوقت و�لمال، وَجودة 

�لمو�د �لتعليمّية.

خلال   2- من  حديثة  تعليمّية  وسيلة  تُعدُّ  �ل�فتر�ضية:  �لصفوف 
نترنت؛ حيث توفّر بيئة صفّية تفاعلّية، يتم فيها تقديم �للقاء،  �ل�إ
غرفة  بكفاءة  �لمختلفة  �ل�أنشطة  وتنفيذ  �لمناقشات،  و�إجر�ء 
من  و�لمعلّمين  �لطلبة  تُمكّن  وبالتالي  نفسها،  �لعادية  �لصّف 
نترنت،  حضور �للقاء و�ل�شتر�ك في جميع �أنشطته من خلال �ل�إ

دون �لحاجة لتو�جدهم �لشخصّي  في �لغرفة �لصفّية.

نترنت �لتي  توفّر �لكثير من �لمعلومات، و�لكتب و�لمر�جع  3- لكترونّية وقو�عد �لبيانات على �ل�إ وجود �لمكتبات �ل�إ
�لتي  تُشكّل مصدر�ً كبير�ً للمعلومات لكتابة �ل�أبحاث، و�لو�جبات �لمدرسّية.

 	)IOT( س�بعً�: اإنترنت ال�أشي�ء 
مصطلٌح علمّي، ُيقصد به �أن تمتلك كّل �ل�أشياء في حياتنا �لقدرة 
رسال �لبيانات �أو  نترنت، �أو مع بعضها بعضاً؛ ل�إ على �ل�تصال بال�إ
معّرف  لكّل شيء  يصبح  وبالتالي  معّينة،  أد�ء وظائف  ل� �ستقبالها 
نترنت �لمستقبلّية للتو�صل مع �أّي شيء في  ID، فتسعى شبكة �ل�إ

�أّي زمان �أو مكان.

نش�ط )4(
طلاع للاإ

�أعدُّ تقرير�ً عن �إحدى تطبيقات �إنترنت �ل�أشياء، 
كما هو مبّين في �لصورة. 
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نش�ط )5(
نظري

نترنت.         �أبحث عن فو�ئد �أخرى ل�ستخد�م �ل�إ

نترنت ف�ئدة ال�ستخداممج�ل استخدام ال�إ

المج�ل العسكرّي

مج�ل الفض�ء 

المج�ل الطّبّي

ألعاب و�لبر�مج �لمسلّية، �لمتاحة طو�ل �ليوم  يحتوي على �لكثير من �ل�
وفي �أّي وقت.

نترنت:    مض�ّر استخدام ال�إ

�لعالم  نترنت في تقريب �لمسافات بشكل كبير، فاأصبح  �ل�إ �أسهم 
جو�نبه  له  �لمز�يا  كّل  من  �لّرغم  على  �لدور  هذ�  �أّن  �إلّ�  صغيرة،  قرية 

نترنت ما ياأتي: �لسلبّية، ومن مضاّر �ستخد�م �ل�إ

مض�ّر اجتم�عّية: 1-

لكترونّية �إلى زيادة 	  ألعاب �ل�إ نترنت، وقضاء �لكثير من �لوقت بال� �لعزلة و�ل�كتئاب: قد يؤّدي �ل�ستخد�م �لو�سع للاإ
رهاق. �إمكانّية �إصابة �لشخص بالعزلة و�ل�كتئاب، �أو �لشعور بالتعب و�ل�إ

فجوة 	  وخلق  �ل�آخرين،  �لمستخدم عن  �نعز�ل  �إلى  يؤّدي  قد  مفرط  بشكٍل  نترنت  �ل�إ �ستخد�م  بالوهم:  �لعيش 
أَسر و�بتعاد �أفر�دها عن بعضهم بعضاً. �جتماعّية بينه وبينهم، �أو �إلى تفكك �ل�

نترنت طريقًة للترويج ل�أفكارهم �لتي يكون �لهدف منها 	  �لترويج للاأفكار �لسّيئة: تستخدم �لكثير من �لجهات �ل�إ
تضليل �لشباب.

�ل�أسماء �لمستعارة و�لوهمّية: قد يستخدم بعض �ل�أشخاص �أسماء 	 
وقد  �ل�أشخاص،  بعض  سمعة  تشويه  بهدف  ووهمّية؛  مستعارة 
يسرقون صورهم ومعلوماتهم �لخاّصة؛ من �أجل �إيذ�ئهم و�لتشهير 

بهم  �أمام �ل�آخرين. 

�ل�أخرى: 	  �لثقافات  و�لسلوك( من  �لحياة  �لسلبّي )في نمط  �لتاأثُّر 
�أصبح �ل�طّلاع على ثقافات �لغير و�لتاأثُّر بها  �أكثر سهولة بوجود 
نترنت؛ ما يؤّدي �إلى ظهور �آثار سلبّية في �لمجتمع، تمثّلت في  �ل�إ
�ستهلاك ثقافات �ل�آخرين وتد�خلها في �لنمط �لحياتّي و�لسلوكّي.
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مض�ّر صحّية: 2-

صابة  �ل�إ �إلى  �إضافة  رهاق،  و�ل�إ بالتعب  �لشعور  �إلى  �لوقت  �لكثير من  نترنت، وقضاء  للاإ �لو�سع  �ل�ستخد�م  يؤّدي 
صابة  بمشاكل في �لعيون و�لعمود �لفقرّي، و�أوجاع في �لمفاصل و�ل�أعصاب، كما يؤّدي �أيضاً �إلى زيادة �لوزن و�ل�إ

بالسمنة؛ بسبب قلّة �لحركة و�لجلوس لساعات طويلة.

مض�ر م�لّية: 3-

ألعاب 	  نترنت ومضاّره، و�لذي ينتج �إّما من خلال لعب �ل� خسارة �ل�أمو�ل: تُعّد خسارة �ل�أمو�ل من �أهّم عيوب �ل�إ
لكترونّي منخفض  ق �ل�إ نترنت �لتي تتطلّب �إنفاق �أمو�ل طائلة، �إضافة �إلى فرصة فقد�ن �ل�أمو�ل �أثناء �لتسوُّ على �ل�إ

�لجودة.

�لساعات 	  من  �لعديد  تمضي  حيث  �لوقت،  ضياع  مسّببات  �أكثر  من  نترنت  �ل�إ �ستخد�م  ُيعّد  �لوقت:  ضياع 
نترنت، دون �لقيام باأّي عمٍل مفيد. نترنت بالدردشة، وتقليب صفحات �ل�إ �لمتو�صلة على شبكة �ل�إ

�لنصب و�ل�حتيال: هي وسيلة �لنفوس �لضعيفة للحصول على �ل�أمو�ل بيسٍر وسرعة،  ويستخدمون عادة وسائل 	 
جديدة مبتكرة  تكون في منتهى �لدهاء، �إضافة �إلى مهار�تهم  �لعالية  في �نتحال صفات �ل�آخرين؛ كي يقعو� في 
�لفّخ بسهولة. وتتّم معظم عملّيات �لنصب و�ل�حتيال عادًة حول سرقة �ل�أمو�ل، عن طريق �لتحويلات �لمالّية، �أو 

شر�ء �أشياء من مو�قع وهمّية، �أو سرقة �ل�أمو�ل بطريقة غير شرعّية.

للتسلُّل 	  نترنت  �ل�إ شبكة  �ستعمال  يمكن  س:  و�لتجسُّ �ل�ختر�ق 
لمعرفة  عليهم  س  و�لتجسُّ �ل�آخرين،  خصوصّيات  و�ختر�ق 
�أو  �لمؤّسسات،  من  �لكثير  تتعّرض  فقد  وتحرُّكاتهم؛  �أسر�رهم 
أفر�د للسرقة، فيمكن �لحصول على �لمعلومات �لسريّة �لمتعلّقة  �ل�
نترنت، وقد تتّم سرقة  بالحسابات �لبنكّية وسرقتها من خلال �ل�إ

�ل�أمو�ل من �لبنوك مباشرة. 

نش�ط )6(
نظري

�أكمل �لجدول �ل�آتي:

نترنت  كيف يمكن تف�ديه�؟مض�ّر استخدام ال�إ

مض�ّر اجتم�عّية

�لحفاظ على وضعّية مض�ّر صحّية  منه من خلال  و�لحّد  �لخطر  تفادي هذ�  يمكن 
�لجلوس �لصحيحة، و�أْخذ فترة �ل�ستر�حة �لكافية �أثناء �ل�ستخد�م.

مض�ّر م�لّية
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نش�ط )7(
للاطلاع

د. �أعدُّ عرضاً تقديماً عن �أسباب مرض �لتوحُّ

 :)Websites( �نترنت واأنواعه مواقع ال�إ

�لمتر�بط  �لنّص  تقنّية  عبر  معاً  �لمتّصلة  لكترونّية  �ل�إ �لصفحات  من  مجموعة  باأنّها  نترنت  �ل�إ مو�قع  تعريف  يمكن 
)Hyperlink( �لتي تسمح للمستخدم )Client( بالتنّقل بين صفحات �لموقع، وعرض محتويات �لصفحة من )ملّفات 

نصّية، وصوتّية، وصور، وفيديو ...(.

نترنت على جهاز حاسوب، ُيسّمى خادم �لويب )Web Server(، وتُكتب هذه �لمو�قع بلغة  ويتّم تخزين مو�قع �ل�إ
.C#. ،ASP.Net ،PHP ،HTML، Javascript ،Ruby: معّينة، مثل

د مكانها  ويتّم �لوصول لهذه �لمو�قع من خلال عنو�ن ممّيز لها URL:Uniform Resource Locator ل� يتكّرر، ُيحدَّ
أّول ُيعّبر عن �لمجال �أو �لحقل، ويتكّون من حروف و�أرقام فقط، و�لثاني ُيسّمى  نترنت، ويتكّون من مقطعين: �ل� على �ل�إ

�لملحق �أو نوع �لحقل، وُيطلق �سم �لمجال على �سم �لموقع و�متد�ده.

https://www.mohe.ps :مث�ل 

	 :https: �لبروتوكول
	 .www: �لشبكة �لعنكبوتية
	 mohe: �لمجال �و �لحقل

	 ps.: نوع �لماجال �و �لحقل 

نش�ط )8(
نظري

نترنت عن �أسماء مو�قع �إنترنت فلسطينّية. �أبحث باستخد�م شبكة �ل�إ

نترنت اأمثلة اأخرىمث�لموقع ال�إ

موقع جامعة بيرزيت:www.birzeit.eduمواقع ج�مع�ت فلسطينّية.

مواقع وك�ل�ت اأخب�ر.

مواقع تج�رّية.

وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي:مواقع وزارات فلسطينّية.
http://www.mohe.ps
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 :)Websites( لكترونّية اأنواع المواقع ال�إ

علامّية، و�لتجاريّة،  1- لكترونّية وفق مجال �ستخد�مها، مثل: �لمو�قع �ل�جتماعّية، و�لتعليمّية، و�ل�إ تنّوعت �لمو�قع �ل�إ
و�لطّبّية، ...(. ويمكن من خلال �متد�د �لموقع في �لعنو�ن �لرئيسّي للموقع URL معرفة �أّن هذ� �لموقع يزّودنا 

بمعلومات حول �ستخد�م معّين، �أو موجود في دولة معّينة.

الجدول ال�آتي يبّين دل�ل�ت امتداد المواقع، وم�ذا تعني:

معنى ال�متداد للموقع )امتداد الموقع(

comمواقع تج�رّية

orgمواقع منّظم�ت

edu مواقع تعليمّية

gov مواقع حكومّية

Netمواقع شبك�ت

PS)يدّل على اسم الدولة )فلسطين

لكترونّي ال�آتي يمثّل موقع مركز تطوير المن�هج الفلسطينّية:  مث�ل: الموقع ال�إ

http://www.pcdc.edu.ps
من �لمثال: �سم �لموقع )pcdc(، وهو �ختصار لكلمة مركز تطوير �لمناهج �لفلسطينّية بال�نجليزيّة.

�متد�د �لموقع:  1	 edu: يدّل على �أّن �لموقع تعليمّي.

                2	 ps: يدّل على �سم �لدولة فلسطين.

نش�ط )9(
       �أكمل �لجدول �ل�آتي بكتابة مثال على �أسماء مو�قع فلسطينّية، وفق مجال �ستخد�مها �أو �متد�دها:نظري    

اأسم�ء مواقع فلسطينّية )امتداد الموقع(

.com

.org

.edu

.gov

.ps
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لكترونّية وفق تصميمها، وتفاُعل �لمستخدمين معها �إلى نوعين رئيسين، هما: �لمو�قع �لساكنة،  2- قُّسمت �لمو�قع �ل�إ
و�لمو�قع �لتفاعلّية.

اأ. المواقع الس�كنة )Static Websitesٍ( وسم�ته�:

أقّل �ستخد�ماً.	  �لمو�قع �ل�

بسيطة في �لتصميم و�لبرمجة.	 

 	.)CSS( أو� ،)HTML( تتّم برمجتها غالباً بلغة �لوصف

دخال �لبيانات و�إخر�جها.	  أنّها ل� تحتوي على قاعدة بيانات ل�إ تُعَرض �لبيانات فيها بشكل ثابت؛ ل�

ل� يمكن �لتعديل عليها �إلّ� من ِقَبل مصّممها.	 

أمثلة عليها �لمو�قع �لتعريفّية و�لشخصّية. ومن �ل�

ب. المواقع التف�علّية )Dynamic Web sites( وسم�ته�:

�لمو�قع �ل�أكثر تد�ول�ً و�نتشار�ً.	 

 	.Javascript جافا سكريبت ,)PHP( C#.net :تستخدم لغات �لبرمجة �لمتطورة في تكوينها، مثل

أنّها تحوي صفحات �إنترنت تفاعلّية. ومرتبطة بقو�عد بيانات،  حيث تتّم 	  يمتاز محتو�ها بالتغّير باستمر�ر؛ ل�
قر�ءة �لبيانات من خلال قاعدة �لبيانات.

 يمكن كتابة �لبيانات و�إدخالها �إلى قاعدة �لبيانات من خلال �لمستخدم �لمتفاعل، سو�ء كان مدير�ً، �أو مصّمم 	 
�لموقع، �أو �لز�ئر.

أمثلة عليها �لمو�قع �لصحفّية و�ل�جتماعّية و�لتجاريّة، ومو�قع نُُظم �إد�رة �لمحتوى،  و�لمنتديات. ومن �ل�

نترنت:  ح موقع على شبكة ال�إ اآلّية تصفُّ

نترنت. 1- ح للاإ فتح �أحد بر�مج �لتصفُّ

كتابة عنو�ن موقع في شريط �لعنو�ن لبرنامج �لمتصّفح، �أو كتابة موضوع في مربّع �لبحث، ثّم �لضغط على �إشارة  2-
.)Enter( دخال �لبحث، �أو �لضغط على زر �ل�إ

يرسل �لجهاز رسالة �إلى خادم �أسماء �لنطاقات )DNS(؛  لمعرفة رقم �لخادم �لمخّزن فيه ذلك �لموقع، ثّم �إيصال  3-
رسالة طلب �إلى �لخادم.

-4 .)TCP/IP( إذ� كان عنو�ن �لموقع صحيحا يتّم �ل�تصال بين جهاز �لخادم وجهاز �لمستخدم من خلال بروتوكول�

بعد حدوث �ل�تصال، يبد�أ بروتوكول )HTTP( بنقل �لصفحة �لرئيسة للموقع بكّل �لبيانات �لتي تحتويها من �لخادم  5-
�إلى �لمستخدم )�لزبون(.



18

عند وصول هذه �لبيانات و�لمعلومات �إلى جهاز �لمستخدم،  6-
تُخّزن بشكٍل مؤقّت في �لقرص �لّصلب؛ ليتّم عرضها د�خل 
ل بين صفحات  �لمتصّفح، بعدها يستطيع �لمستخدم �لتنقُّ
�لموجودة  �لتشعبّية  �لوصلات  باستخد�م  �لمختلفة،  �لموقع 

د�خل �لصفحة.

 ال�أسئلة:

لكترونّية �لساكنة و�لتفاعلّية:  1- �أقارن بين �لمو�قع �ل�إ

المواقع التف�علّيةالمواقع الس�كنةمج�ل المق�رنة/ نوع الموقع

�أد�ة �لتصميم

من يستطيع �لتغيير على محتوى �لصفحة

 �نتشار �ستخد�م �لموقع

محتوى �لصفحة

�أذكر مثال�ً على كلٍّ منها

ر �لشبكة �لعنكبوتّية؟ 2- �أوّضح مر�حل تطوُّ

نترنت؟ 3- �أذكر ثلاثة من مضاّر �ستخد�م �ل�إ

نترنت؟ 4- �أعّدد مز�يا �ستخد�م �ل�إ

نترنت �أن ُيسهم في عملّية �لتعليم و�لتعلُّم؟ 5- �أوّضح كيف يمكن للاإ

نترنت بعض متصفحات �ل�إ
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 وصف الموقف التعليمّي: 

نترنت تقرير�ً عن  �ل�إ �ل�أكاديمّية من خبير في تصميم مو�قع  �إحدى �لمد�رس  �لعلمّية في  �لثقافّية للمجلّة  �للجنة  طلبت 
نترنت في خدمات حياتّية. �ستخد�م بروتوكول�ت �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي 
المنهجّية 

)استراتيجّية التعلُّم(
الموارد وفق الموقف 

الصّفّي

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

للمجلة 	  �لثقافّية  �للجنة  من  �لبيانات  �أجمع 
�لعلمّية عن:

�لمساحة �لمخّصصة للتقرير في �لمجلة �لعلمّية، 	 
�لمساعدة  و�لوسائط  منها،  �لمستهدفة  و�لفئة 

�لمر�فقة للمادة �لنظريّة )صور، رو�بط،...(.
�أجمع �لبيانات عن:	 

مفهوم �لخادم.	 
نترنت و�أنو�عها. 	  خو�دم �ل�إ
نترنت و�ستخد�ماتها.	  مفهوم بروتوكلات �ل�إ
نترنت.	  �لعناصر �لتي تُحّدد كفاءة خو�دم �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي / 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:	 
�لطلب �لخاص باللجنة �لثقافية 
للمجلة �لعلمّية، مكتبة �لمدرسة، 
�أنو�ع  عن  مجّلات  نشر�ت، 
وبروتوكلات  نترنت،  �ل�إ خو�دم 

نترنت. �ل�إ
�لتكنولوجيا:	 

رو�بط �إلكترونية من مصادر موثوقة 
حاسوب،  نترنت،  �ل�إ خو�دم  عن 

شاشة عرض(. 
�إنترنت.	 

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بـِ:	 
نترنت من حيث: �لمفهوم، و�ستعمال�تها، 	  خو�دم �ل�إ

نترنت و�ستخد�ماته. ومفهوم بروتوكول �ل�إ
صياغة مفهوم �لخادم.	 
نترنت.	  �ستعمال�ت خو�دم �ل�إ
�ستخد�مات �لبروتوكول ومفهومه. 	 

شكل 	  لتوضيح  �أكثر  �أو  مبدئّياً،  تصّور�ً  �أضع 
و�لوسائط  �لمادة،  تسلسل  وكيفّية  �لتقرير، 

�لمساعدة في عرضها.
�أعّد جدول�ً يتضّمن موعد تسليم �لبيانات �للازمة 	 

للّجنة �لثقافّية.

تعلُّم تعاونّي / 	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 
عصف ذهنّي، 	 

و�ستمطار �ل�أفكار.

وثائق:	 
�لثقافّية  باللّجنة  �لخاص  �لطلب 
للمجلّة �لعلمّية، مكتبة �لمدرسة، 
نشر�ت، مجلات عن خصائص 
نترنت (. خو�دم وبروتوكلات �ل�إ

جهاز حاسوب مزّود ببر�مج 	 
نترنت. ح �ل�إ لتصفُّ

�إنترنت.	 

الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )1 - 2(

نترنت في خدم�ت حي�تّية استخدام بروتوكول�ت ال�إ
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ّفذ
أن ا

نترنت.	  �أدّون  مفهوم �لخادم وخو�دم �ل�إ
نترنت وفق �ستخد�ماتها.	  �أصنّف خو�دم �ل�إ
�أصوغ مفهوم �لبروتوكول.	 
نوع 	  �لبروتوكول�ت وفق  لتصنيف  �أعدُّ جدول�ً 

�لخادم.
�أوّضح �لعناصر �لتي تُحّدد كفاءة خو�دم وبروتوكول�ت 	 

نترنت. نترنت، و�أجهزة شبكة �ل�إ �ل�إ
عقد جلسة مع �للجنة �لثقافّية للمجلّة �لعلمّية، 	 

تفاق معهم على مقترح نموذج للتقرير. و�ل�إ
�إجر�ء �لتعديلات �لمناسبة، و�إعد�د �لتقرير �لنهائّي.	 

	 �لتعلُّم �لتعاونّي. 	 
	 حو�ر ومناقشة.	 
	 �لبحث �لعلمّي.	 

�لطلب �لخاّص باللجنة �لثقافّية 	 
للمجلّة �لعلمّية.

نترنت، �أو 	  �أجهزة خو�دم �ل�إ
نترنت(.  )�أجهزة شبكة �ل�إ

�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
قرطاسّية.	 

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:	 
دقّة صياغة �لتقرير �لمناسب.	 
نترنت، 	  �ل�إ وبروتوكول�ت  خو�دم  تصنيف 

وتحديد �أنو�عها.
خو�دم 	  كفاءة  تُحّدد  �لتي  �لعناصر  تحديد 

شبكة  و�أجهزة  نترنت،  �ل�إ وبروتوكول�ت 
نترنت. �ل�إ

�لطلب �لخاّص باللجنة 	 حو�ر ومناقشة. 	 
�لثقافّية للمجلة �لعلمّية.

�لوثائق )�لبيانات �لتي تّم 	 
جمعها(.

 �لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

�أوثّق �لبيانات �لخاصة بـِ:	 
نترنت.	  �أنو�ع خو�دم �ل�إ
نترنت. 	  �أنو�ع بروتوكلات �ل�إ
نترنت.	  �لعناصر �لتي تُحّدد كفاءة خو�دم �ل�إ

نترنت، 	  �ل�إ خو�دم  �أنو�ع  يتضّمن  ملّخصاً  �أعّد 
د  تُحدِّ �لتي  و�لعناصر  نترنت،  �ل�إ وبروتوكلات 

كفاءتها.
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية �لمناسبة.	 
فتح ملّف خاص بالحالة )�ستخد�م بروتوكول�ت 	 

نترنت في خدمات حياتّية(. �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات عمل.

�لطلب �لخاّص باللجنة 	 
�لثقافّية للمجلّة �لعلمّية.

نشر�ت، مجلات عن 	 
نترنت  خصائص خو�دم �ل�إ

وبروتوكلات نقل 
�لملفات.

حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 
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م وِّ
أق ا

رضا �للجنة �لثقافّية للمجلّة �لعلمّية عن �لتقرير �لذي 	 
نترنت،  تّم �إعد�ده عن �أنو�ع خو�دم وبروتوكول�ت �ل�إ

وعناصر �أد�ء �لكفاءة قبل �لزيارة وبعدها. 
�لمجلة 	  في  �لو�ردة  �لمعلومات  ملاءمة حد�ثة 

للمو�صفات و�لمعايير للعصر �لحالي.

حو�ر ومناقشة.	 
�لبحث �لعلمّي.	 

باللجنة 	  �لخاّص  �لطلب   	
�لثقافّية للمجلّة �لعلمّية.

عن 	  مجّلات  نشر�ت، 
نترنت،  �ل�إ خو�دم  خصائص 
وبروتوكول�ت نقل �لملفات.

�إنترنت. 	 

م�ذا نقصد ببروتوكول�ت نقل الملّف�ت، وم� الف�ئدة منه�؟

اأتعلّم

نترنت في خدم�ت حي�تّية   استخدام بروتوكول�ت ال�إ

نش�ط )1(
نظري

�أسّمي �لجهاز �لموجود في مركز �لصورة �لمقابلة، 
و�أد�ؤه،  �لطاقة،  �إعد�د�ت  مّيز�ته من حيث  و�أذكر 

و�لحجم �لتخزيني له،... .

نترنت و�ستخد�مها في مختلف جو�نب �لحياة، بشكل كبير في �ستعمال �لمعاملات  �أسهم �ل�نتشار �لو�سع لشبكة �ل�إ
لكترونّية بدل�ً من �لمعاملات �لورقّية �لتي كانت تتّم �إّما عن طريق �لفاكس، �أو �لبريد �لورقّي من رسائل وغيرها.  �ل�إ

لكترونّي �إلى سهولة وسرعة تبادل �لمعلومات و�لرسائل بين مختلف   لكترونّية  و�لبريد �ل�إ   فقد �أّدى  ظهور علم �لحوسبة �ل�إ
�لمؤّسسات )�لوز�ر�ت، و�لبنوك، و�لمستشفيات، و�لمطار�ت، و... (، بحيث تغطّي جميع نو�حي �لحياة، من خدمات 

و�أعمال بين مختلف �لدول في جميع �أنحاء �لعالم، وبوقت �أقصر بكثير مّما كان عليه في �لسابق.

الخ�دم )السيرفر( واآلّية عمله:  

و�أشهرها جهاز  �ل�أجهزة  �أهّم هذه  ومن  تكّونها،  �لتي  �ل�أجهزة  وتطّورت كذلك  �لمختلفة،  نترنت  �ل�إ تطّورت شبكات 
�لخادم )�لسيرفر(؛ وهو جهاز كمبيوتر ذو مو�صفات خاّصة، من حيث حجم �لذ�كرة، وحجم سعة �لتخزين للبيانات، 
وسرعة معالجتها، �إضافة �إلى �حتو�ئه بعض �لبر�مج و�أنظمة �لتشغيل، بحيث تحّوله �إلى جهاز يقوم بتنظيم �لعلاقة، وتحديد 
نترنت، �إضافة �إلى ذلك يمكن �أن يكون عبارة عن مركز تخزين  مكانيات للمستخدمين على شبكة �ل�إ �لَمهّمات، و�ل�إ

ضخم للمعلومات.
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اآلّية عمل الخ�دم )السيرفر(:	 

يعتمد مبد�أ عمل �لخادم )�لسيرفر( على نوع �لخدمة �لمحّددة مسبقاً فى �ستخد�مه، فمثلاً �إذ� كان �لخادم  لـشركة 
لتاأهيل    Software بر�مج  تركيب  يجب  ُمعّين،   Application تطبيق  �أو  لعبة،  تشغيل  �أو  مو�قع �إنترنت،  �ستضافة 

�لخادم )�لسيرفر( ل�ستضافة وتشغيل صفحات �لويب.

الفرق بين الخ�دم والح�سوب الشخصّي: 

ولكن  خاّصة،  بمو�صفات  كمبيوتر  جهاز  عن  عباره  هو   �لخادم 
يمكن ل�أّي جهاز كمبيوتر عادي �أن  يتحّول  لخادم �إنترنت، وذلك عن 
تّيار  وبمصدر  نترنت،  بال�إ وربطه  عليه،  تشغيل خاّص  نظام  تثبيت  طريق 

كهربائّي باستمر�ر.

مواصف�ت الخ�دم:	 

تختلف مو�صفات �لخو�دم  من �إصد�ر ل�آخر، ومن جهاز ل�آخر:
أد�ء، وقدرته �لحاسوبّية �أعلى بكثير من �لحاسوب �لشخصّي. 	  ُيعدُّ �لخادم �لمخّصص للشركات، �أو �لبنوك عالي �ل�
يحتوي على عدد كبير جّد�ً من �لمعالجات، و�لتقنّيات �لخاّصة؛ لمنع تعطّله و�إطفائه.	 
يدعم عدد�ً كبير�ً من َوحد�ت تزويد �لطاقة �لكهربائّية.	 
يمتاز بذ�كرة و�سعة، لكنه باهظ �لثمن.	 

تُنتج بعض �لشركات �لعالمّية لصناعة �لكمبيوتر �أجهزة كمبيوتر تشبه �ل�أجهزة �لعادية بشكل كبير، لكن تمتاز 
عنها بقدرتها على �لعمل باستمر�ر دون �رتفاع درجة �لحر�رة، وذلك عن طريق  �ستخد�م مزّود طاقة خاص.

نترنت. وتُسّمى مجموعة من  �لوقت وبال�إ تّيار كهربائّي طو�ل  بمصدر  ُمتّصلاً  �لخادم  �أن يكون  من �لضرورّي 
.Data Center لخو�دم تتو�جد مع بعضها بعضاً في �لمكان نفسه بمركَز �لبيانات�

اأنواع اأنظمة تشغيل الخوادم:  

لكّل خادم  نظام تشغيل خاّص به )Operating System(، وفيما ياأتي بعض �أنظمة �لتشغيل �ل�أكثر �ستخد�ماً فى �إد�رة 
�لخو�دم:

أنّه 	  نظام لينكس Linux: وهو �لنظام �ل�أكثر شهرًة و�ستخد�ماً؛ وذلك ل�
متو�فق مع لغة برمجة PHP ويوفّر �أفضل بيئة لعملها.

بلغة 	  �لخاّصة  �ل�ستضافة  هي  سيرفر  ويندوز   :Windows ويندوز  نظام 
برمجة net، ويوفّر �أفضل بيئة عمل.
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أنّها توفّر بيئة عمل تتو�فق مع 	  نظام ماك MAC OS X: نظام تشغيل ماك ُيعدُّ �أيضاً �أهّم �أنظمة تشغيل �لخو�دم؛ ل�
بر�مج شركة �أبل Apple �لعالمّية.

 	.Solarisو ،Free BSD :أنو�ع �ل�أخرى غير �لمستخدمة كثير�ً، مثل هناك بعض �ل�

نش�ط )2(
نظري

        �أكمل �لفرق بين �لحاسوب �لشخصّي و�لخادم:

الح�سوب الشخصّيجه�ز الخ�دمالمق�رنة

1. نوع نظام �لتشغيل.

2. سرعة �ل�د�ء.

�أبسط في �لعمل3. �لبساطة في �لعمل.

4. مّم يتكّون كّل جهاز

وتُزّود  �لطاقة،  مصدر  مع  �ل�تصال   .5
نترنت. بخدمة �ل�إ

طو�ل �لوقت )24( ساعة  
في �ليوم.

اأنواع الخوادم في الشبك�ت واستخدام�ته�: 

�لخادم؛  بيئة عمل  لتحديد  نُصبت مسبقاً  �لتى  �لبر�مج  �أنو�ع  وفق  متعّددة، تختلف  �ستخد�مات كثيرة  للخو�دم 
لذ� من �لضرورّي تحديد نوع �لخادم �لذي نحتاجه؛ لتوفير �لبر�مج �لمناسبة له.

ومن اأهّم اأنواع الخوادم:

الخ�دم الك�مل Dedicated Server: ُيعدُّ هذ� �لخادم َوْحدًة متكاملة، يعمل لخدمة شركة و�حدة  فقط، حيث  1-
يستطيع �ل�ستفادة من كامل مكّونات وخصائص �لخادم من )ُمعالج �لبيانات، ووحدة تخزين، وذ�كرة(، وهو من 
�أجل  من  �لكبرى؛  و�لمو�قع  و�لشركات،  �لمؤّسسات  وتستخدمه   طلاق،  �ل�إ و�أفضلها على  �لخو�دم،  �أنو�ع  �أغلى 

تحقيق مستوى عاٍل من �ل�أمان و�لخصوصّية.

�إلى �أكثر من خادم وهمّي، ويتّم  2- الخ�دم ال�فتراضّي  Virtual Privet Server: يعني عملّية تقسيم �لخادم 
بيع كّل خادم VPS بشكل منفصل، حيث تتّم مشاركة جميع �لمستخدمين مكّونات �لخادم من )ُمعالج �لبيانات، 

أنّه يحتوي بعض ممّيز�ت �لخادم �لكامل. ووحدة تخزين، وذ�كرة عشو�ئّية(؛ لهذ� ُسّمي خادماً �فتر�ضّياً VPS؛ ل�

ألعاب، ويوجد منه �أنو�ع  3- خ�دم التطبيق�ت Application Server: يوفّر بيئة عمل مناسبة لتشغيل �لتطبيقات و�ل�
مختلف، حيث تختلف �لتطبيقات وتتنّوع من حيث نوع �لبرمجة �لمستخدمة في تصميم �لتطبيق، مثل �لتطبيقات 
�لمصّممة بلغة جافا Java ، �أو  PHP وبالتالي يجب �أن يتّم �ختيار خادم تطبيقات يتو�فق مع لغة �لبرمجة للتطبيق.
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�لخو�دم  4- هذه  �إعد�د  تّم   :Web Server نترنت  ال�إ مواقع  خ�دم 
لعرض  نترنت، وتشغيلها  �ل�إ مو�قع  �ستضافة  للاستخد�م في  خّصيصاً 
عبارة عن جهاز  وهي  �لكمبيوتر،  على شاشات  �لمو�قع   صفحات 
�لحاسوب، �أو مجموعة من �لحو�سيب �لمتصلة ببعضها بعضاً، ومن 

.)Apache( أشهر هذه �لخو�دم خادم �لويب �أباتشي�

-5    Emails لكترونّية يميل( Email server: هو �لمسؤول عن �إرسال �لرسائل �ل�إ لكترونّي )ال�إ خ�دم البريد ال�إ
رسال  و�ستقبالها، وتخزينها، وتعتمد عليه كبرى �لشركات بشكل منفصل؛ ليتحكّم بشكل كامل  فى عملّيتي �ل�إ

و�ل�ستقبال، ومنع �ختر�ق �لرسائل .

خ�دم نظ�م نط�ق�ت ال�أسم�ء )DNS:Domain Name Server(: ُيستخَدم دليلاً ل�أسماء �لمو�قع �لمستخدمة،  6-
.)IP( إلى �أرقام عنو�ن� )URL( ويترجم �أسماء عناوين �لمو�قع

نترنت، حيث يمكن  7- خ�دم نقل الملّف�ت FTP Server: ُيستخَدم لتبادل ملّفات �لحاسوب من خلال شبكة �ل�إ
تحديد صلاحّيات �لوصول للملّفات �لموجودة  على �لخادم، وصلاحّية وصول �لمستخدم لها. ويحتوي جهاز خادم 

نقل �لملّفات على مساحات وِسعة تخزينّية عالية.

د�رة قو�عد �لبيانات، ويقّدم خدمة قو�عد �لبيانات  8- خ�دم قواعد البي�ن�ت Database Server: يتكّون من بر�مج ل�إ
نترنت. وتتكّون �أجهزة هذ� �لخادم من �أجهزة متطّورة  للخو�دم �ل�أخرى، �أو ل�أجهزة �لحاسوب �لمتصلة بشبكة �ل�إ

ذ�ت تقنّيات خاّصة، ومساحات تخزين كبيرة، و�لكثير من �لذ�كرة �لعشو�ئّية.

اأهّم استخدم�ت الخ�دم:  

يمكن �ستخد�م �لخادم فى بيئات و�ستخد�مات مختلفة ومتعّددة، وبما �أنّه ُيعّد وحدة تخزين وتشغيل فيمكن �ل�ستفادة 
منه فيما ياأتي:

تخزين الملّف�ت:  يوجد في �لبنوك و�لشركات �لكبيرة خادم خاّص لتخزين �لملّفات �لمهّمة فقط بمختلف �أنو�عها؛ 	 
ضافة، �أو �لتعديل، �أو  للرجوع �لسريع �إليها فى �أّي وقت، كما يعمل مدير �لخادم على �إعطاء �لموظّفين حقوق �ل�إ

�لحذف وفق �لدور �لوظيفّي لكّل منهم.

تشغيل البرامج: تشغيل برنامج محاسبة �أو �إد�رّي على خادم حتى يتمكّن من �لوصول للبرنامج في �أّي وقت، ومن 	 
�أّي مكان دون �لحاجة للتو�جد في �لشركة.

 	 Web( نترنت: من �أبرز و�أشهر �ل�ستخد�مات �لخاّصة بالخادم هو �أنّه مسؤول عن �ستضافة �لمو�قع استض�فة مواقع ال�إ
.)Hosting

نش�ط )3(
نظري

�أنظّم جدول�ً يوّضح ممّيز�ت ثلاثة من �أنو�ع �لخو�دم، و�أناقش هذه �لمّميز�ت مع زملائي.
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نترنت:   بروتوكول�ت ال�إ

للتحكّم بهذه  بّد من وجود قو�عد وضو�بط   �لمختلفة؛ لذلك ل�  نترنت مجموعة كبيرة من �لشبكات  �ل�إ يضّم 
�لشبكات، و�لتاأكُّد من مسار عملها بشكل صحيح؛ لذ� دعت �لحاجة لوجود �لبروتوكول�ت.

تعريف البروتوكول:	 
جر�ء�ت �لتي تُستخَدم  هو مجموعة من �لقو�عد و�لقو�نين و�ل�إ
لتنظيم عملّية �ل�تصال ما بين �ل�أجهزة  و�لشبكات �لمختلفة، 
تجميع  وكيفّية  شبكة،  بكّل  �لمتصلة  �ل�أجهزة  عدد  ولتحديد 
و�لرسائل  �لبيانات  ل�ستقبال  �أو  للنقل،  و�لرسائل  �لبيانات 

شار�ت، وكيفّية معالجة �ل�أخطاء.  و�ل�إ

نترنت:    اأنواع بروتوكول�ت ال�إ

-1 )TCP/IP( :)IP( نترنت بروتوكول�ت التحكُّم بتراسل البي�ن�ت )TCP(، وبروتوكول�ت ال�إ
TCP/IP [Transmission Control Protocol / Internet] Protocol(

نترنت �أو بشبكة �أخرى.  نترنت؛ وُيستخدم للاتصال بال�إ هو بروتوكول ينقل �لمعلومات و�لبيانات من �لحاسوب �إلى �ل�إ
يعمل هذ� �لبروتوكول على توحيد لغة �لتخاطب بين �أجهزة �لحاسوب �لمختلفة �لمتصلة بالشبكة، ويجعلها تتّصل 

فيما بينها مع �ختلاف �أنظمة �لتشغيل �لمثّبتة على تلك �ل�أجهزة. 
يتّم نقل �لبيانات فيما بينها دون صعوبات، و�لتاأكّد من وصول �لبيانات �لمرسلة من �لجهاز �لُمرِسل �إلى �لجهاز 

نترنت منذ نشاأتها. �لمستقبل بشكل سليم وصحيح، وهو �أقدم �نو�ع �لبروتوكول�ت �لمستخدمة في شبكة �ل�إ

- اآلّية عمل هذا البروتوكول:
يستلم بروتوكول )TCP/IP( �لبيانات من برنامج معّين، ثّم يجّزئها �إلى حزم صغيرة، ويتّم ترقيم هذه �لحزم من 
�أجل ترتيبها، وعند �إرسال هذه �لحزم ينتظر بروتوكول )TCP( في �لجهاز �لمرسل رسالة من بروتوكول )TCP( في 

�لجهاز �لمستقبل للتاأكُّد من وصول هذه �لحزم، �أّما عند عدم وصول رسالة
�أرسلها سابقاً، ولم تصل رسالة تؤكّد  �لتي  �لحزم  �إرسال  يعيد   )TCP( بروتوكول ّن  فاإ �لمرسل،  �لتاأكيد للجهاز 

وصولها. 
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-2 :User Datagram Protocol )UDP(  بروتوكول
يعمل هذ� �لبروتوكول عمل �لبروتوكول )TCP/IP( �لسابق نفسه في نقل �لبيانات، ولكنّه ينقل �لبيانات بسرعة كبيرة 
أنّه غير موّجه �ل�تّصال؛ لِذ� ل� يضمن وصول �لبيانات �لمرسلة من جهاز  بين �ل�أجهزة �لمختلفة �لمتّصلة بالشبكة؛ ل�
�لمرسل �إلى جهاز �لمستقبل بشكل سليم وصحيح، على عكس بروتوكول )TCP/IP( �لسابق، بل ُيستخدم في 
أّن هذه �لوسائط تضبط وصول �لبيانات من خلال بروتوكول ضبط  نقل �لوسائط �لمتعّددة، مثل �لصوت و�لفيديو؛ل�

.)Quality of Service	QOS( َجْودة �لخدمة

-3 :File Transfer Protocol )FTP( بروتوكول نقل الملّف�ت
ُيستخدم هذ� �لبرتوكول لنقل �لملّفات بين �لخو�دم )Server(، وجهاز �لمستخدم )Client( بسرعة كبيرة، حيث 
نترنت �إلى جهاز �لمستخدم باستخد�م هذ�  ُيطلق  �لمصطلح Downloading على �آلّية نقل �لملّفات من خو�دم �ل�إ
�إلى خادم  �آلّية نقل �لبيانات و�لملّفات من جهاز �لمستخدم  �لبروتوكول، بينما ُيطلق مصطلح Uploading على 

.))TCP/IP( نترنت باستخد�م هذ� �لبرتوكول. )ُيعّد هذ� �لبروتوكول �أحد بروتوكول�ت عائلة �ل�إ
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-4    :HTTP )Hyper text Transfer Protocol( بروتوكول نقل النّص المتشّعب
 .)World Wide Web( ؛ وهو �لبروتوكول �لمعتمد في شبكة �لمعلومات �لعالمّيةHTTP ُيستخدم لنقل �لنصوص �لمتشّعبة
يحتوي على �أو�مر عالية �لمستوى، مثل Get وPut، يستخدمها �لمتصفح browser في �لتو�صل مع مزّود خدمة 
أمر Get لطلب صفحة ذ�ت هيئة HTML ، �أو صورة بهيئة GIF، �أو �أيّة بيانات �أخرى  نترنت. مثلاً: ُيستخدم �ل� �ل�إ

نترنت، لعرضها على �لشاشة. ويتمّيز هذ� �لبروتوكول �أيضاً في �أنّه غير د�ئم �ل�تصال. من مزّود خدمة �ل�إ

-5 :HTTPS )Hyper Text Transfer Protocol Secure( بروتوكول نقل النّص التشّعبي ف�ئق ال�أمن
يعمل هذ� �لبرتوكول بطريقة برتوكول HTTP نفسه، �إلّ� �أنّه يستخدم خاصّية تشفير �لبيانات �لمرسلة من خلاله؛ لهذ� 
ُيستخَدم بروتوكول HTTPS لنقل �لبيانات �لحّساسة و�لمهّمة و�لسريّة بين متصّفح �لويب Web Browser، و�لخو�دم 
.secure sockets layer )ssl( مثل بيانات بطاقة �لدفع، �أو بطاقة �ل�ئتمان، ويتّم تشفير �لبيانات فيه عن طريق ،Servers

نش�ط )4(
نظري

:PTTH وبروتوكول  PTF قارن بين بروتوكول       

بروتوكول HTTPبروتوكول FTPالمق�رنة

1. وظيفة �لبروتوكول.

نوع �لملفات �لتي . 2
ينقلها.

ملّفات )صفحات HTML ( وملّفات 
ويقوم  و�لفيديو،  و�لصوت  �لصور 
بعد  ثم   ،HTML بالصفحة  بربطها 
ذلك يعرضها على جهاز �لمستخدم.

ملّف �أيّاً كان تنسيقه �أو �متد�ده، 
�لّصلب  �لقرص  على  ويخّزنها 

لجهاز �لمستخدم.

.UPLOAD 3. عملّية

-6   :Telnet )Telecommunication Network( بروتوكول
نترنت، حيث يمكن  �ل�إ باأجهزة �لحاسوب عن بعد، من خلال شبكة  �لتحكُّم  �لقدرة على  �لبروتوكول  يوفّر هذ� 
باستخد�مه �ل�تصال بحاسوب �آخر، و�لتعامل معه بشكل مباشر، فمن خلال هذه �لخدمة يمكن �كتشاف عناوين 

�أجهزة �لحاسوب �لمتاحة للعاّمة، ويمكن �لتعامل مع قاعدة �لبيانات �لموجودة لها. 

-7 :IGMP )Internet Group Management Protocol( دارة المجموع�ت بروتوكول اإنترنت ل�إ
نترنت �ل�شتر�ك في  هو �أحد بروتوكول�ت TCP/IP، يسمح  لمزّود خدمة �ل�إ
رسال �لحزمة  عملّية �إرسال متعّدد �لحزم )IP multicast(، كطريقة فّعالة ل�إ

نترنت. �إلى مجموعة من �ل�أجهزة �لمضيفة في �ل�إ
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-8 :ARP )Address Resolution Protocol( بروتوكول حّل العن�وين
هو �أحد بروتوكول�ت TCP/IP �لذي يترجم عناوين �إنترنت )Internet Protocol( )IP(، مثل �لعنو�ن )128.10.3.42(، 

�إلى عناوين فيزيائّية في �لشبكة، ويساعد في �إيصال �لبيانات �إلى �لعنو�ن �لمناسب لها.

-9 :ICMP )Internet Control Message Protocol( نترنت بروتوكول رس�ئل التحكُّم ب�ل�إ
ُيستخدم في نقل �لرسائل �لخطاأ �لمتعلّقة بنقل حزم 
يستطيع  ل�  فعندما  للبروتوكول PI؛  وفقاً  �لبيانات، 
�لعنو�ن  �إلى  حزمة �لبيانات  توصيل   PI بروتوكول 
�لموّجهات  �أحد  يصدر  ما،  لسبٍب  تحمله،  �لذي 
خبار  ل�إ  PMCI رسالة �لشبكة  في   )sretuor(
�لمرسل بعدم وصول حزمة �لبيانات ليعيد �إرسالها. 

-10 :VoIP )Voice over Internet Protocol( بروتوكول
نترنت، ويستخدم في نقل �لصوت بوضوح  ُيعّد هذ� �لبروتوكول من �أحدث �لبروتوكول�ت �لمستخدمة في شبكة �ل�إ
نترنت �ل�تصال  نترنت؛ ما �أتاح للكثير من مستخدمي شبكة �ل�إ ودقّة، و�إجر�ء �لمحادثات �لهاتفّية من خلال شبكة �ل�إ

باأقاربهم و�أصدقائهم حول �لعالم.

لكترونّي، وهي عّدة اأقس�م: 11- لكترونّية والبريد ال�إ بروتوكول�ت التحكُّم ب�إرس�ل الرس�ئل ال�إ

لكترونّي على بروتوكول	  تعتمد خدمة �لبريد �ل�إ

:SMTP)Simple Mail Transfer Protocol(

لكترونّي،  يختص هذ� �لبرتوكول باستقبال �أو �إرسال رسائل �لبريد �ل�إ
خليط  عبر  �آخر  مضيف  جهاز  �لى  �لمضيف  جهاز  من  وينقلها 
هذ�  ُيعّد  �لتشغيل.  ونظم  و�ل�أجهزة  �لشبكات  من  متجانس  غير 

.)TCP/IP( لبروتوكول �أحد بروتوكول�ت مجموعة�

�لرسائل 	  ينقل   :POP 3 )Post Office Protocol( بروتوكول
من جهاز �لمضيف �إلى �لحاسوب �لشخصّي وبالعكس، وبالتالي 
�إرسال �لرسائل و�ستقبالها من خلال جهازه  يستطيع �لمستخدم 

�لشخصّي، وبفترة �تصال ل� تتعّدى دقائق.
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نترنت والبروتوكول�ت، والجدول ال�آتي يوّضح العلاقة بينه�: مّم� سبق نلاحظ وجود علاقة بين خوادم شبكة ال�إ

نوع 
الخ�دم 

البروتوكول الوظيفة
المستخدم

العت�دالبرامج

W
eb

 S
er

ve
r 

- 
ب

وي
 ال

دم
خ�

يحتوي على �لملفات �لبرمجّية 
لكترونّية، بحيث  للمو�قع �ل�إ
يستخدم فى �ستضافة مو�قع 
نترنت وتشغيلها، لعرض  �ل�إ

صفحات �لمو�قع  على شاشات 
�لحاسوب.

http, https هناك �لكثير من
�لبر�مج �لتي تُستخدم 
تمام مهّمة خادم  ل�إ

�لويب، ومثال عليها   
  Apache Httpd
وُيعّد �لبرنامج �ل�أكثر 
�ستخد�ماً في هذه 

أيام.  �ل�

هناك عو�مل عّدة تؤثّر في 
�ختيار نوع  �لجهاز �لخاّص 

بخادم �لويب، و�أهّمها  
عدد �لمستخدمين للموقع 

لكترونّي، ونوع �لخدمة �لتي  �ل�إ
يلّبيها �لموقع �لمستضاف على 

ّن �لخادم  خادم �لويب، وغالباً  فاإ
ذ� �لمو�صفات �لمتوسطة يؤّدي 

خدمة �لويب بشكل جّيد.

ّي  
رون
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وهو �لجهاز �لمسؤول عن 
لكترونّي  �ستقبال رسائل �لبريد �ل�إ
و�إرسالها، ويتّم فيه �أيضاً تخزين 

�لملّفات �لخاّصة بالبريد 
لكترونّي. �ل�إ

 SMTP, 
 IMAP,
POP3

 Microsoft 
 Exchange

 Server, Postfix,
 Sendmail, Exim

يمكن �ستخد�م جهاز متوّسط 
تمام مهّمات  �لخصائص ل�إ
خادم �لبريد ووظائفه، وفي 
بعض �أنو�ع �لخو�دم يمكن 
دمج خادم �لبريد مع خادم 

�لويب، وذلك وفق عدد 
�لمستخدمين للخادم.

FT
P 

Se
rv

er
 -

ت 
لف�

لم
ل ا

نق
م 

�د
خ

 -
هو �لخادم �لذي  ُيستخدم 3

لتبادل ملّفات �لحاسوب من 
نترنت، حيث  خلال شبكة �ل�إ

يمكن تحديد صلاحّيات 
�لوصول للملّفات �لموجودة  

على �لخادم،  وصلاحّية وصول 
�لمستخدم لها.

 FTP,
FTPS

 ProFTPd, 
 FileZilla Server,
FTPd	Pure  وتُعّد 
هذه �أشهر �لبر�مج 
�لمستخدمة لعمل 

خادم نقل �لملّفات، 
ومن جهة �لمستخدم  

تُستخدم بر�مج 
�لمتصّفح، مثل 

 Chrome, Firefox

يحتوي جهاز خادم نقل 
�لملفات على مساحات وِسعة 

تخزينّية عالية.
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هو خادم يتكّون من بر�مج 
د�رة قو�عد �لبيانات، ويقّدم  ل�إ
خدمة قو�عد �لبيانات للخو�دم 
�ل�أخرى، �أو ل�أجهزة �لحاسوب 

نترنت. �لمتّصلة بشبكة �ل�إ

يستخدم 
غالباً 

بروتوكول 
 TCP/IP

 Microsoft SQL
 Server, MySQL,

 PostgreSQL
وغيرها �لكثير، حيث 
تكون هذه �لتطبيقات 

مدفوعة �أو مّجانّية.

يتكّون خادم قو�عد �لبيانات 
من �أجهزة ذ�ت مساحات 
تخزينّية كبيرة، و�لكثير من 
 )RAM( لذ�كرة �لعشو�ئّية�

)تقنّيات خاّصة لها(.

 -
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وهو �لخادم  �لذي يترجم �أسماء 
�لنطاقات �إلى عناوين بروتوكول 

نترنت �ل�إ
)IP Address( و�لعكس.

UDP Microsoft DNS,
BIND  من �أشهر 

�لبر�مج �لتي تُستخدم 
فيه. 

بناء على عدد �لمستخدمين 
للشبكة يكون �لخادم ذو 

أد�ء �لعالي �أو �لمتوّسط.  �ل�

 ال�أسئلة:

�أعّرف كّلاً مّما ياأتي: 1-
.FTP بروتوكول 	خادم قو�عد �لبيانات.      د 	�لبروتوكول.    ج 	�لخادم.     ب 	أ�

نترنت. 2- �أعّدد 4 من �أنو�ع �لخو�دم �لمستخدمة في شبكة �ل�إ

�أذكر ثلاثة من �أنو�ع �لبروتوكول�ت. 3-

لكترونّي؟ 4- ما �لبروتوكول�ت �لمستخدمة في خدمة �لبريد �ل�إ
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 اأسئلة الوحدة:

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
نترنت على شكل نصوص؛ حتى تسهل عملّية تذكّرها؟ 1- ما �لنظام �لذي ُيستخدم لحفظ �أسماء مو�قع �ل�إ

.Database قو�عد �لبيانات 	أ �
.Web Broswer متصّفح �لويب 	ب 

.Web Pages مو�قع �لويب 	ج
.)Domain Name System( DNS نظام �أسماء �لنطاقات 	د

ما خصائص بروتوكول )HTTP )Hyper Text Transfer Protocol؟ 2-
�أ 	 �أحدث �لبروتوكول�ت �لتي تُستخدم في نقل �لصوت.

لكترونّي و�لملّفات �لمرفقة بها. ب 	 يختّص باإرسال Send رسائل �لبريد �ل�إ
ج	 همزة وصل بين �أجهزة �لخو�دم �لمخّزن عليها �لمعلومات وبين بر�مج متصّفح �لويب .

د	 يختّص بنقل �لبيانات بسرعة كبيرة بين �أجهزة �لكمبيوتر �لمتصلة بالشبكة.

نترنت ؟ 3- ما هو مزّود خدمة �ل�إ
FTP 	د    ISP 	ج   DSP 	 ب     HTTPS 	 أ�

ما هو �لبروتوكول �لمستخدم في عملّيات �لبّث �لمباشر و�لقنو�ت �لفضائّية؟ 4-
UDP 	د    http 	ج   UDD 	 ب     TCP/IP 	 أ�

ما هو �لبروتوكول �لمستخدم في نقل �لبيانات �لحّساسه و�لسريّه، مثل بطاقات �لدفع ؟ 5-
POP3  	د   HTTP 	ج   UDP 	 ب    HTTPS 	 أ�

ما �لبروتوكول �لمستخدم في نقل �لملفات بين �لخو�دم و�لجهاز �لمستخدم بسرعه كبيرة للرفع و�لتحميل؟ 6-
POP3 	د   HTTPS 	ج   UDP 	 ب    FTP 	 أ�

ماذ� ُيطلق على عنو�ن موقع ويب خاّص به؟ 7-
UDP 	د   Sightname 	ج   HTTP 	 ب    URL 	 أ�

نترنت؟ 8- ما دل�لة edu. في مو�قع �ل�إ
�أ.   �لموقع تجاري
ب. �لموقع تعليمي
ج. �لموقع تنظيمي

د.  �ختصار لدولة ما
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نترنت منذ نشاأتها في �لستينّيات، ويعمل على  9- ما �لبروتوكول �لذي ُيعّد من �أقدم �لبرتوكول�ت �لتي �رتبطت بشبكة �ل�إ
تحديد عنو�ن �لجهة �لمستقبلة للبيانات، ومن ثّم نقلها و�لتاأكّد من وصولها؟ 

  .UDP )User Datagram Protocol( 	 أ�
.HTTP )Hyper Text Transfer Protocol( 	ب
.TCP )Transmission Control Protocol( 	ج
.VOIP )Voice over Internet Protocol( 	د

علام يدّل �متد�د �لموقع COM؟ 10-
ب	 موقع مؤّسسات ومنظّمات. �أ	 موقع حكومّي.    

د	 موقع تجارّي. ج	 موقع تعليمّي.    

نترنت، و�أبّين سبب تسميته بهذ� �ل�سم. السؤال الث�ني: �أعّرف �ل�إ

نترنت. السؤال الث�لث: �أذكُر ثلاثاً من فو�ئد �ستخد�م �ل�إ

نترنت، و�أوّضح كيفّية تلافي هذه �لمضاّر. السؤال الرابع: �أعطي �أمثلة على مضاّر �ستخد�م �ل�إ

السؤال الخ�مس: ما هو بروتوكول TCP/IP ؟  

نترنت. السؤال الس�دس: �أذكر مضار �ستخد�م �ل�إ

لكترونّية وفق تصميمها. السؤال الس�بع: �أوّضح �أنو�ع �لمو�قع �ل�إ

نترنت، و�أصنّفها وفق �ستخد�ماتها، و�أذكر �لبروتوكول�ت �لمستعملة  السؤال الث�من: �أعّد جدول�ً يتضّمن �أنو�ع خو�دم �ل�إ
مع كّل خادم.
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دراسة ح�لة: 
بن�ء على دراسة الوحدة، اأعّد خطوات العمل للموقف التعليمّي التعلُّمّي ال�آتي:

نترنت،  عد�د لفقرة، تتحّدث من خلالها عن �ل�إ وصف �لموقف �لتعليمّي: ترغب ُمقّدمة بر�مج تلفزيونّية ثقافّية في �ل�إ
و�ستخد�ماته، وبروتوكول�ته �لمستخدمة في خدمات حياتّية؛ فاستشارت خبير�ً من �لمدرسة �لِمْهنّية �لمجاورة لها.

نموذج التقويم الذاتي:   

مستوى ال�أداءالمه�رات 

321
نترنت في �لحصول على معلومات. �ستخد�م �ل�إ

نترنت في خدمات حياتّية. �ستخد�م بروتوكول�ت �ل�إ

مشروع الوحدة: 

نترنت في هذه  �أختاُر بعض �لمؤّسسات �لمحلّية �لمجاورة، و�أنّفذ مقابلة مع �لمسؤول فيها حول �ستخد�مات �ل�إ
لكترونّية لهذه �لمؤّسسات،  �لمؤّسسة، و�أعّد تقرير�ً في ذلك موثّقاً بالصور و�لرو�بط �ل�إ
وصفحات �لتو�صل �لخاّصة بها، �أو ببعض �أفر�دها، مثل: ) �لبلدية، �لمكتبة �لعاّمة، 

�لمجلس �لقروّي، �لمركز �لصحّي، �لعيادة، مستشفى، مدرسة �لحّي،...(.

�لتقدير )3( �أد�ء �لمهّمة بشكل متقن.
�لتقدير )2( �أد�ء �لمهّمة بشكل جيد.

�لتقدير )1( محاولة �أد�ء �لمهّمة. 
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لغة وصف صفح�ت 
HTML5 نترنت ال�إ

الَوْحدُة الثّ�نية

اأت�أّمُل

واأن�قُش
لغة html ليست لغة برمجة.
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ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد دراسة هذه الَوْحدِة، والتّف�ُعِل مع اأنشطته� اأن يكونوا ق�درين 

نترنت ب�ستخدام لغة  HTML5، من خلال م� ي�أتي: على تصميم صفح�ت ال�إ

 html اإنش�ء صفحة اإنترنت بسيطة ب�ستخدام لغة  

  استخدام  العن�صر النّصّية، وتنظيم المحتوى في تصميم صفح�ت اإنترنت.

  استخدام الوس�ئط المتعّددة في تصميم صفح�ت اإنترنت.

  استخدام النم�ذج form في تصميم صفح�ت اإنترنت.
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتَوقَُّع من الّطلبة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدُة، والتّف�ُعل مَع اأنشطِته�:

 اأول�ً: الكف�ي�ُت الِحرفّيُة
تصميم صفحة html بسيطة باستخد�م �لمفكّرة. 1-
-2 .visual studio code تنزيل وتثبيت فجو�ل ستوديو كود
-3 .html5 تصميم صفحة �إنترنت باستخد�م تقسيمات
�إضافة بيانات وصفّية للصفحة. 4-
صفحة  5- في  فيدبو  �أو  ملّف صوت،  �أو  صور،  �إضافة 

نترنت. �ل�إ
تصميم �لجد�ول باأشكال مختلفة. 6-
-7  button،( نترنت تصميم نماذج مختلفة في صفحة �ل�إ

...،lable
ل بينها. 8- تصميم عّدة صفحات �إنترنت، و�لتنقُّ

تصميم صفحه من عّدة �أقسام مختلفة. 9-

 ث�نيً�: الكف�ي�ُت ال�جتم�عّيُة والشخصّيُة.
�لعمل ضمن فريق. 1-
تقبُّل �لتغذية �لر�جعة. 2-
�حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 3-
مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون. 4-
ِحْفُظ خصوصّية �لزبون. 5-
�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. 6-
�لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 7-
�لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل. 8-
�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة. 9-

�ل�تّصال  و�لتّو�ُصل �لفّعال. 10-
�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة. 11-
فادة من مقترحات �ل�آخرين. 12- �ل�إ
�متلاك مهارة  �لتاأمُّل و�لتاأمُّل �لذ�تّي. 13-
�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�ته. 14-

قناع. 15- �لقدرة على �ل�إ

 ث�لثً�: الكف�ي�ُت المنهجّية
توظيف �لتعلُّم �لتعاونّي. 1-
�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش. 2-
�لقدرة على توظيف �لبحث �لعلمّي و�أساليبه. 3-
�لقدرة على �إعد�د �لخطط. 4-
�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار. 5-
تقويم �لنتائج وعرضها.  6-
توظيف �لمنهج �لعلمّي في حّل �لمشكلات، وتمثيل �لبيانات. 7-

جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها. 8-

 قواعد ال�أمن والّسلامة:
عدم �ستخد�م جهاز �لحاسوب بمكان مظلم. 1-
عدم �ستخد�م �أجهزة �لحاسوب  لفتر�ت طويلة. 2-
نظافة �ل�أيدي و�ل�أسطح �لتي يتّم وضُع �أجهزة �لحاسوب  3-

عليها.
عدم �ستخد�م كو�بل متعّرية لتوصيل جهاز �لحاسوب   4-

بالكهرباء.
�لناريّة  5- �لفيروسات و�لجدر�ن  �ستخد�م بر�مج مكافحة 

.)FireWalls(
لكترونّية �لمشبوهة. 6- عدم �لتجاوب مع  �لرسائل �ل�إ
�أيّة  7- �لكشف عن  قبل  تتعامل  تعرف جّيد�ً مع من  �أن 

معلومات .
�ستخد�م كلمة سّر صعبة �لتخمين، تتكّون من �أحرف  8-

كبيرة وصغيرة، ورموز و�أرقام.
�لسّر،  9- كلمة  في  �لعاّمة  �لمعلومات  �ستخد�م  عدم 

أبناء. كتو�ريخ �لميلاد، و�أرقام �لهو�تف، و�أسماء �ل�
عدم �ستخد�م خاصّية �لتخزين �لتلقائّي للمعلومات �لشخصّية  10-

على �لحو�سيب �لتي ل� تخّصك، في حال �ستخد�مها.
قم بعملّية مسح �لملّفات )cookies( بين فترة و �أخرى. 11-
عدم �ل�حتفاظ بالصور و�لمعلومات �لشخصّية على جهاز  12-

�لحاسوب، بل �حفظها على وسائط تخزين خارجّية.
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )2 - 1(

html اإنش�ء صفحة اإنترنت بسيطة ب�ستخدام لغة

 وصف الموقف التعليمّي: 

يرغب �أعضاء �للجنة �لصّحّية في مدرسة خالد بن �لوليد في �إنشاء صفحة �إنترنت باسم �للجنة، و�أهّم �أهد�فها، فاستشارو� 
نترنت. خبير�ً في تصميم مو�قع �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �أعضاء �للجنة �لصّحّية عن:	 
�ل�سم �لذي يرغبون في �إطلاقه على صفحة 	 

�للجنة.
�أهد�ف �للجنة، وعدد �لموضوعات و�لفقر�ت.	 
�أسماء و�أرقام للتو�صل مع �للجنة.	 

�أجمع �لبيانات عن:	 
 	.html لتعريف بلغة�
كيفّية كتابة كود html باستخد�م �لمفكرة.	 
 	.html أنو�ع �لتطبيقات �لخاّصة لكتابة لغة�
فيجول 	  محّرر�أكو�د  وتثبيت  تنزيل  كيفّية 

.Visual Studio Code ستوديو كود
�لعناصر �لتقسيمّية و�لبيانات �لوصفّية.	 

حو�ر ومناقشة. 	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:
طلب �للجنة �لصّحّية، مجّلات 	 

.html  وكتب عن لغة
�لتكنولوجيا:

رو�بط �إلكترونية من مصادر 	 
تنزيل  كيفّية  توّضح  موثوقة 
برنامج  فيجول ستوديو كود 

وتثبيته.
حاسوب، �إنترنت. 	 

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

 	  html أصنّف �لبيانات �لخاّصة بالتعريف بلغة�
و�إصد�ر�تها، وبنيتها.

 	 html بـ  �لخاّص  للكود  �لعام  �لشكل  �أحّدد 
وخطو�ت �إنشائه، وخطو�ت  كتابة �لكود على 

برنامج �لمفكّرة.
 	 html أوّضح �أنو�ع �لتطبيقات �لخاّصة لكتابة لغة�

 visual studio(لمدفوعة وغير �لمدفوعة مثل�
دريم  �دوبي   )code( ،)atom( ،)sublime

......،)webSrorm( ويفر، ويب ستورم
�أوّضح كيفّية تنزيل فجو�ل ستوديو كود وتثبيته 	 

.)visual studio code(

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 
طلب �للجنة �لصّحّية، مجّلات 	 

.HTML وكتب عن لغة
جمُعها، 	  تّم  �لتي  �لبيانات 

حاسوب.
نترنت، قرطاسية.	  �ل�إ
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�لوصفّية 	  و�لبيانات  �لتقسيمّية  �لعناصر  �أحّدد 
�لمستخدمة، وكيفّية كتابتها وترتيبها بالشكل 

�لمناسب، باستخد�م �لفجو�ل ستوديو كود.
�إعد�د خطّة �لعمل.	 

ّفذ
أن ا

 	.html أدّون تعريف مناسب للغة�
�أِعّد قو�ئم توّضح �إصد�ر�ت html، و�لعناصر 	 

.html و�لتقسيمات �لتي تتكّون منها بنية
 	.html أنشئ �لشكل �لعام لكود�
�أصنّف �أنو�ع �لتطبيقات �لخاّصة لكتابة �للغة 	 

html، �لمدفوعة وغير �لمدفوعة.
 	 visual( أبد�أ بتنزيل فجو�ل ستوديو كود�

studio code( وتثبيته.
�أكتب �لكود باستخد�م �لعناصر و�لتقسيمات 	 

�لمناسبة على برنامج �لفجو�ل ستوديو كود.
�أعقد �جتماعاً مع �للجنة �لصّحّية، و�ستعر�ض 	 

شكل �لصفحة �لمطلوبة معهم، و�إجر�ء 
�لتعديلات �إن لَِزم �ل�أمر.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

طلب �للجنة �لصّحّية.	 
�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
تكنولوجيا: 	 

حاسوب، �إنترنت
قرطاسّية.	 

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
وتوضيح 	   ،html بلغة  خاص  تعريف  صياغة 

�إصد�ر�تها وبنيتها.
�لمفكّرة، 	  باستخد�م   html كود  كتابة  دقّة 

وبرنامج �لفجو�ل ستوديو.
لغة 	  لكتابة  �لخاّصة  �لتطبيقات  �أنو�ع  تصنيف 

html �إلى مدفوعة وغير مدفوعة.
فيجول 	  تنزيل  في  �لمتّبعة  �لخطو�ت  تسلّسل 

.Visual Studio Code  ستوديو كود وتثبيته
في 	  �لمناسبة  و�لتقسيمات  �لعناصر  �ستخد�م 

.html كود

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
�إنترنت، حاسوب. 	 
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 
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م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

 	 ،HTML لغة  مفهوم  يتضّمن  ملّخص  عمل 
و�إصد�ر�تها، و�أنو�ع �لتطبيقات �لخاّصة بكتابة 
لغة html، وخطو�ت كتابة �ل�أكو�د باستخد�م 
تنزيل  خطو�ت  وكذلك  �لمفكّرة،  برنامج 
و�ستخد�مه  وتثبيته،  كود،  ستوديو  �لفجو�ل 
)visual studio code(،  و�لعناصر �لتقسيمّية 

و�لبيانات �لوصفّية.
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
�إنترنت 	  صفحة  )�إنشاء  بالحالة  ملّف  �إعد�د 

.)html بسيطة باستخد�م لغة

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 

�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 

م وِّ
أق ا

رضا �أعضاء �للجنة �لصّحّية عن �لصفحة.	 
نترنت للمعايير و�لمو�صفات.	  ملاءمة صفحة �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علميّ. 	 

طلب �للجنة �لصّحّية.	 
حاسوب، �إنترنت	 
�لمعايير 	  توّضح  نشر�ت 

بلغة �لخاّصة  و�لمو�صفات 
.HTML

ما هي لغة HTML؟

اأتعلّم

 html نترنت  لغة وصف صفح�ت ال�إ

آتية: �أناقش �لصورة �ل�

�لشكل )2-1(
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نترنت  نترنت قد يتعاملون مع و�جهات تصميم، دون معرفة كيفّية �إنشاء صفحة �ل�إ ح �لمستخدمين مو�قع �ل�إ عند تصفُّ
وظهورها. 

نترنت في تركيبة �لبناء �لخاّصة بها، كما تستخدم لغات برمجة مختلفة، لكن �أساس هذه  تختلف صفحات �ل�إ
نترنت،  �لصفحات هي html، وتُعّد من �أقدم لغات تصميم صفحات �لويب، يوّضح �لشكل )1 	 2( هيكلّية صفحة �ل�إ

وجزء�ً من كيفّية بنائها، وكيفّية ظهورها للمستخدمين.

 :html تعريف

بّية، تُستخَدم في تصميم صفحات  هي �ختصار لـِ )Hyper Text Markup Language( لغة ترميز �لنصوص �لتشعُّ
نترنت، وتحتوي على ُجمل وصفّية، مكّونه من عناصر ووسوم )Tags(، ول� تُعّد لغة برمجة، ومن �أحد مسّمياتها لغة  �ل�إ

نترنت. وصف صفحات �ل�إ

 :html اإصدارات

 	 HTML 1
 	HTML 2
 	HTML 3.2
 	HTML 4.01
 	XHTML 1
 	HTML 5

 :html بنية

تتكّون html من عناصر ِعّدة معظمها يشمل �ل�آتي:

وسم النه�ية
الخ�صية

وسم البداية

وسم بد�ية: يحتوي على �سم �لعنصر، ويكتب بين ><. 1-

يحدث  2- �لعنصر>/<، وغالباً  �إلى نهاية  بخّط مائل )/( يشير  �لعنصر، مسبوقاً  �لنهاية: يحتوي على �سم  وسم 
مشاكل في �لتنفيذ �إذ� تّم نسيانه.

�لمحتوى: ما ُيكتب بين وسمِي �لبد�ية و�لنهاية. 3-

�لخصائص: تُكَتب في وسم �لبد�ية، �إّما �ختياريّة �أو �إجباريّة، وفق �لعنصر �لمستخدم. 4-
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 :html الشكل الع�م لكود

-1 .html5 كتابة نوع �لملّف �لمكتوب د�خله �لكود، للدل�لة على �ستخد�م
بناء صفحات  2- في  عنصر  �أهّم  وُيعّد  �ل�أخرى،  �لعناصر  جميع  على  يحتوي  �لذي  �لرئيسّي  للعنصر  �لبد�ية  وسم 

نترنت. �ل�إ
أنماط �ل�نسيابّية،  3- �لعنصر head: يكتب د�لّة معلومات مهّمة عن �لملّف، مثل: عنو�ن �لصفحة title، ورو�بط �ل�

وغيرها... .
�لعنصر body: هو محتوى �لصفحة، وُيكَتب د�خله ما ُير�د �إظهاره للمستخدمين. 4-
-5 .html غلاق للعنصر �لرئيسّي وسم �لنهاية �أو �ل�إ

 :html اأهّم خص�ئص لغة

-1 .)HTML = html( كتابة �أوسمة �لعناصر ل� يتاأثّر بحالة �ل�أحرف، �إذ ُيمكن كتابتها باأحرف صغيرة �أو كبيرة
ل� يتاأثّر محتوى �لعناصر بالفر�غات، ويمكن كتابة فقرة باأسطر متعّددة في �لكود، لكنها تظهر في �لمتصّفح جملة و�حدة. 2-

 مث�ل )1(: اأنشئ صفحة اإنترنت بعنوان )الصفحة ال�أولى(، تحتوي على جملة )السلام عليكم ورحمة الله(:

لكتابة كود html �فتح برنامج �لمفكّرة، �ضغط من لوحة �لمفاتيح على ctrl+shift لتحويل �لكتابة في �لملّف  1-
من �ليسار �إلى �ليمين، كما ياأتي:
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�ضغط على ملّف، ثّم حفظ باسم، كال�آتي: 2-

�كتب �سم �لملّف مع �متد�د )html.( و�ختر مكان تخزين �لملّف، ثّم ِحفظ، كما ياأتي: 3-

نترنت �ل�فتر�ضّي، كما ياأتي: 4- يظهر �لملّف �لذي تّم حفظه، باأيقونة متصّفح �ل�إ
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�فتح �لملّف يظهر كما ياأتي: 5-

عنوان الصفحة

محتوى الصفحة

نش�ط )1(
�أنشئ صفحة �إنترنت تحمل عنو�ناً باسم �لمدرسة، ومحتو�ها �سمي �لرباعي.عملي

يمكن �لوصول �إلى كود html �لخاّص بصفحة �إنترنت معّينة، بالضغط بزر �لفاأرة �ليمين، و�ختيار فحص، �أو من 
لوحة �لمفاتيح على ctrl+shift+l، كال�تي:

كود تصميم �لصفحات html كما تّمت كتابته، يسّهل تعديل �لتصميم من �لمتصّفح و�لفحص، دون حدوث  1-
تغيير على �لكود �ل�أصلّي.

ما يظهر للمستخدمين ناتج عن �لكود �لمكتوب في �لجهة �ليمنى. 2-
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نترنت:   اآلّية عمل صفح�ت ال�إ

ل على متصّفح  1- جزء يخزَّن على �لخادم، ويبقى في �لخادم ول� يستطيع �لمستخدم �لوصول �إليها �إلّ� باإذن، ول� تُحمَّ
ى هذه �لجزئّية  �لمستخدم؛ �أي �إذ� تّم فتح مصدر �لصفحة ل� يمكن مشاهدة �لكود لغاية �أْمن �لمعلومات، وتُسمَّ
نترنت )backEnd(؛ �أي �لعملّيات �لتي تحدث في �لخادم ل�أهمّيتها، وتكون عبارة عن لغة  في تطوير صفحات �ل�إ

برمجة عالية �لمستوى، مثل php وقو�عد �لبيانات. 

ل  2- ل مؤقّتا على متصّفح �لمستخدم: ما يتّم مشاهدته هو عبارة عن تصميم ُيحمَّ جزء ُيخّزن على �لخادم، وُيحمَّ
مؤقّتا على �لذ�كرة �لعشو�ئّية RAM، ويمكن �لوصول �إليه بو�سطة عرض مصدر �لصفحة، وُيسّمى هذ� �لجزء في 
نترنت )frontEnd(؛ �أي �لو�جهات �لتي تظهر للمستخدم، ويمكن �لتعديل عليه بشكل مؤقّت،  تطوير صفحات �ل�إ
وعند عمل تحديث للصفحة ُيعاد تحميل �لكود �ل�أصلّي، كما هو موجود على �لخادم؛ �أي ل� يشكّل �أّي خطر 
في ظهوره، ويتكّون من لغات تهتّم بالتصميم، مثل html ،css، ولغة برمجة لزيادة �لتفاعل، مثل جافا سكريبت.

محرّر ال�أكواد:  

نترنت، ويمكن كتابة �ل�أكو�د على �أّي محّرر نصوص،  يوجد �لعديد من �لبر�مج �لتي تساعد في تطوير صفحات �ل�إ
مثل �لمفكّرة وغيرها، لكن لتسهيل عملّية كتابة�أكو�د �لتصميم و�لبرمجة يوجد بر�مج تساعد على ذلك، منها:

-1 ...،)sublime( ،)atom( ،)visual studio code( بر�مج مّجانّية: فجو�ل ستوديو كود
-2 ...،)webSrorm( بر�مج مدفوعة: �أدوبي دريم ويفر، ويب ستورم

بعض مّيزات برامج محرّرات ال�أكواد المّج�نّية: 
صغيرة �لحجم ل� تاأخذ مساحة تخزينّية كبيرة. 1-
-2 .)RAM( ل� تستهلك حّيز�ً كبير�ً من �لذ�كرة �لعشو�ئّية
سهلة �ل�ستخد�م. 3-
تدعم �لكثير من لغات �لبرمجة و�لتصميم. 4-
ظهور �قتر�حات، و�لتكملة �لتلقائّية عند كتابة �ل�أكو�د؛ ما يقلّل من �أخطاء �لطباعة. 5-

نش�ط )2(
نظري

          �أبحث عن محّرر�ت �أكو�د، و�أصنّفها: مّجانّية �أو مدفوعة.

التصنيف)مّج�نّي/مدفوع(البرن�مج

نوت باد ++
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   :)visual studio code( تنزيل فجوال ستوديو كود وتثبيته

�أكتب على جوجل visual studio code، و�أختار كما ياأتي: 1-

�أختار نظام �لتشغيل �لمناسب، ثّم يبد�أ بتنزيل �لبرنامج تلقائّياً، كما ياأتي: 2-

بعد �نتهاء تنزيل �لملّف �أشّغله، و�أختار لغة �لبرنامج، ثّم �أضغط ok ، كال�آتي: 3-
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�أضغط Next، ثّم �أختار من �لنافذة �لتي تليها كال�آتي: 4-

�أضغط Next حتى �أصل �إلى �لنافذة �لتالية، و�أختار منها كال�آتي: 5-

�أضغط Install، و�أنتظر حتّى ينتهي تثبيت �لبرنامج. 6-

واجهة برن�مج فجوال ستوديو كود:  

New File: �إنشاء ملّف جديد.	 
Open File: فتح ملّف ُمنشاأ سابقاً.	 
Open Folder: فتح مجلّد يحتوي على ملّفات عّدة.	 
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 )html لغة بك في  )اأهلاً  ال�أّول(، وتحتوي على  )المشروع  بعنوان  اإنترنت  اأنشئ صفحة   :)2( مث�ل   
ب�ستخدام فجوال ستوديو كود:

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، فيظهر كما ياأتي: 1-

�أضغط على File	Save>، �أو من لوحة �لمفاتيح على ctrl+s تظهر نافذه �حفظ �لملّف باسم، و�أضيف �متد�ده  2-
)html.(، كال�آتي:
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�أل�حظ تغيُّر �سم �لملّف، و�أبد�أ بكتابة �لكود، كما ياأتي: 3-

�أحفظ �لتغيير�ت بالضغط على ctrl+s �أو File	Save>، و�أفتح �لملّف فيظهر كال�آتي: 4-

العن�صر التقسيمّية:  

تُستخَدم هذه �لعناصر لترتيب �لكود د�خل �لملّف، وتقسيمه �إلى �أجز�ء ِعّدة بشكل منظّم، لتسهيل َفْهم �لكود، و�أهّمها:

الوصفالعنصر

body 	محتوى �لصفحة ول� يمكن تكر�ره

header
ر�أس �لصفحة يحتوي على عناصر تمهيديّة، �أو عناصر �لتنّقل في �لصفحة، �أو بين عّدة صفحات...	 
قد يحتوي على شعار، �أو ترويسه خاّصة بالموقع.	 

footer 	...تذييل �لصفحه، يحتوي عادة على حقوق �لنشر، وطرق �لتو�صل

article
جزء من �لصفحة يمثّل موضوعاً معّيناً، �أو مقال�ً، وغيرها.	 
يمكن تكر�ره.	 
 	.section يحتوي على �أقسام ِعّدة

section
 	.article قسم من
يمكن تكر�ره.	 

main
يحتوي على article و�حد �أو �أكثر.	 
يساعد في تقسيم �لكود وتنظيمه �إذ� كانت �لصفحة كبيرة.	 
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h1	 h6
ضافة عنو�ن.	  ُيستخدم ل�إ
يختلف حجم �لخّط باختلاف �لرقم، وتُعّد h1 �أكبر حجماً، ثّم h2 �أقّل، وهكذ�.	 

nav
ل سو�ء كان �لتنقل في �لصفحة نفسها، �أو في صفحة �أخرى.	  ُيستخدم لتجميع رو�بط �لتنقُّ
ُيستخدم عادًة في �لقو�ئم، و�لجد�ول، و�لفهارس.	 

نش�ط )3(
عملي

 �أنشُئ صفحة �إنترنت تعرض �لنّص )بسم �لله �لرحمن �لرحيم( باأحجام ِعّدة على يمين �لصفحة.

�أفتح برنامج فجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أحفظه باسم )title.html(، ثّم �أكتب كما ياأتي:

  :html اأهّم خص�ئص العنصر ال�أس�سّي

dir مسؤولة عن �تّجاه �لصفحة، وفيها ثلاثة خيار�ت: 1-
right to left( :rtl( �ل�تّجاه من �ليمين �إلى �ليسار.	 
left to right( :ltr( �ل�تّجاه من �ليسار �إلى �ليمين.	 
 	.title وفق عنو�ن �لصفحة �لرئيسّي �لموجود في عنصر :auto

نجليزيّة، و�لمطلوب  2- Lang: تُستخدم لدعم ترجمة �لصفحة �إلى لغة معّينة، مثلاً، �إذ� كان محتوى �لصفحة باللغة �ل�إ
دعم �للغة �لعربّية ُيكتب )"lang="ar(، وعند فتح �لصفحة من �لمتصّفح تظهر رسالة كما ياأتي:
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نش�ط )4(
نظري

       �أكمل �لجدول �ل�آتي:

اللغةرمز اللغة
Ar

�لفرنسّية

En
�لتركّية

نش�ط )5(
عملي

 �أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على مقال من خمسة �أسطر عن �لقدس، باستخد�م عناصر �لتقسيم �لمناسبة.

�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أحفظه باسم )jerusalem.html(، ثم �أكتب كما ياأتي:
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�أكتب عنو�ن �لصفحة. 1-
�أنشئ ر�أساً لصفحة يحتوي على عنو�ن رئيسّي للصفحة. 2-
�أكتب main خاّصة  3- �و موضوعات مختلفة،  �إضافة مقال�ت  �لصفحة، ويمكن  �لمقال جزء من  �أّن  بما 

 .section أّول من �لمقال د�خل أّول، ثّم �أكتب �لجزء �ل� بالمقال�ت، ثّم �أكتب article �لخاّص بالمقال �ل�
�أنشئ تذييلاأً للصفحة، و�أضيف حقوق �لنشر مثلاً.  4-

عن�صر البي�ن�ت الوصفّية: 
أنماط )styles(، ومنها: هي معلومات عن �لصفحة، مثل معلومات عن �ل�

الوصفالعنصر

head 	 ...css أنماط يحتوي على معلومات عاّمة عن �لمستند، مثل: عنو�ن �لمستند، ورو�بط ملّفات �ل�

title
عنو�ن �لصفحة يظهر في شريط �لعنو�ن �لخاّص بالمتصّفح.	 
يحتوي على نّص فقط.	 
ل� يمكن �إضافة �أّي عنصر د�خله.	 

meta 	.من �ستخد�ماته ضبط ترميز �ل�أحرف

style 	.يحتوي على معلومات عن تنسيقات �لصفحة، �أو جزء منها

link 	.أنماط ربط �لملّف �لحالي بملّفات خارجّية، مثل ملّف �ل�

base
تحديد ر�بط �أساسّي لرو�بط فرعّية منه، موجودة في �لملّف.	 
ل� يمكن تكر�ره.	 

نش�ط )6(
اأضيف ترميز ال�أحرف على نش�ط )5(.عملي

:head اأضيف السطر ال�آتي داخل عنصر
>meta charset="utf	8"/<

هذ� �لعنصر يحتوي على وسم و�حد، ُيغَلق بخّط مائل )/( قبل نهاية �لوسم، �لخاّصية charset �لخاّصة 
باختيار نوع ترميز �ل�أحرف، �كتب 8	utf وهو �لترميز �لمتو�فق مع جميع لغات �لكتابة و�لمتصّفحات، 
ل �ستخد�مها في كّل �لصفحات، فلو لم تتّم كتابتها ستحّول �لنصوص �إلى شيفر�ت غير مفهومة. وُيفضَّ
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نش�ط )7(
عملي 

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على:
ثلاث مقال�ت عن قرى مهّجرة من فلسطين. 1-
موضوع عن شجرة �لسنديان. 2-
مصادر �لمعلومات �لمكتوبة. 3-

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أحفظه باسم مناسب، ثّم �أضيف �لعناصر �لمناسبة، كما ياأتي:
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 ال�أسئلة:

-1 .HTML أعّرف لغة �لـ�

ما �لشكل �لعام لكود HTML؟   2-

ما هي محّرر�ت �ل�أكو�د، وما �أنو�عها؟ 3-

ما مّيز�ت محّرر �ل�أكو�د  فجو�ل ستوديو كود )visual studio code(؟ 4-

�أنشئ صفحة �إنترنت، تحتوي على ثلاث مقال�ت عن مدن فلسطينّة. 5-
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )2 - 2(

استخدام  العن�صر النّصّية، وتنظيم المحتوى في تصميم صفح�ت اإنترنت

 وصف الموقف التعليمّي: 

ترغب مديريّة �لدفاع �لمدنّي في �إنشاء صفحة �إنترنت خاّصة بها، للتعريف بها وتوضيح رؤيتها وخدماتها، فاستشارت 
نترنت. خبير�ً في تصميم مو�قع �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

وصف الموقف الّصفّي
المنهجّية

)استراتيجّية التعلُّم(
الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �إد�رة �لدفاع �لمدنّي عن:	 
�ل�سم �لذي يرغبون في �إطلاقه على صفحة 	 

�لمديريّة.
تقّدمها 	  �لتي  و�لخدمات  �لمديريّة،  رؤية 

ومّيز�تها.
�لتعريف بكل خدمة.	 
�لفئة �لمستهدفة من �لصفحة.	 
)�ل�أسماء، 	  �لمديريّة  مع  �لتو�صل  طريقة 

لكترونّي،...(.   و�أرقام �لهو�تف، و�لبريد �ل�إ
�أجمع �لبيانات عن:	 

 	 .html عناصر �لمحتوى �لنّصّي  في لغة
 	.HTML عناصر تنسيق �لنّص بلغة

حو�ر ومناقشة. 	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي.	 

وثائق:	 
طلب �إد�رة �لدفاع �لمدنّي، 
مجّلات وكتب عن عناصر 

  .HTML ووسوم  لغة
�لتكنولوجيا:	 

حاسوب.	 
�إنترنت. 	 
فجو�ل 	  �ل�أكو�د  محّرر 

 visual( كود  ستوديو 
.)studio code

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بال�سم  �لذي سيطلق 	 
على صفحة �لمديريّة، ورؤية �لمديريّة، وقو�ئم  
وتحديد  ومّيز�تها،  تقّدمها،  �لتي  بالخدمات 

�لفئة �لمستهدفة.
برؤيتها، 	  �لخاّصة  و�لمقالة  �لصفحة  �سم 

�لتي  و�لفئة  بخدماتها،  �لخاّصة  و�لقو�ئم 
تستهدفها.

عناصر �لمحتوى �لنّصّي،  وعناصر تنسيق 	 
�لنّص بلغة  html، وكيفّية كتابتها وترتيبها 

بالشكل �لمناسب.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 	 
طلب  �إد�رة �لدفاع �لمدنّي، 
مجّلات وكتب عن عناصر 

.HTML لغة
جمُعها، 	  تّم  �لتي  �لبيانات 

حاسوب.
نترنت، قرطاسّية.	  �ل�إ
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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�لشكل �لعام للكود �لخاّص بـاإنشاء صفحة 	 
.html لمؤّسسة بلغة�

نشاء 	  ل�إ  HTML لغة  كود  كتابة  برنامج 
صفحة �لمؤّسسة، وهو محّرر �ل�أكو�د فجو�ل 

.)visual studio code( ستوديو كود
�إعد�د خطة للتنفيذ	 

ّفذ
أن ا

�أدّون �لبيانات �لخاّصة بـِ: �سم �لصفحة  للمديريّة، 	 
ورؤيتها، وخدماتها، و�لفئة �لمستهدفة.

ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر  برنامج   �أفتح 
كود)visual studio code(، ثّم �أبد�أ بكتابة 
كود html �لخاّص باإنشاء صفحة �لمؤّسسة:

�أكتب �لعناصر �لتقسيمّية، و�لبيانات �لوصفّية 	 
.HTML لخاّصة باإنشاء صفحة �لمؤّسسة بلغة�

 �أكتب عناصر �لمحتوى �لنّصّي،  وعناصر 	 
تنسيق �لنّص بلغة  html،  و�أرتّبها بالشكل 

ظهار صفحة �لمؤّسسة. �لمناسب ل�إ
�لمدنّي، 	  �لدفاع  �إد�رة  مع  �جتماعاً  �أعقد 

معهم،  �لمطلوبة  �لصفحة  شكل  و�ستعرض 
�ل�أمر،  لَِزم  �إن  �لمناسبة  �لتعديلات  و�إجر�ء 

و�إخر�ج �لصفحة بشكلها �لنهائّي �لمناسب.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

طلب �إد�رة  �لدفاع �لمدنّي.	 
�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
تكنولوجيا:  	 

حاسوب، �إنترنت
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود

ّقق
ح

أت ا

�تحّقق من:
�لدفاع 	  �إد�رة   من  جمعها  تّم  �لتي  �لبيانات 

�لمدنّي ) �سم �لصفحة وخدماتها، ومقالة عن 
رؤيتها، و...(.

تنسيق 	  وعناصر  �لنّصّي،   �لمحتوى  عناصر 
�لنّص بلغة  html، وترتيبها بالشكل �لمناسب  

في �لكود �لبرمجّي.
بالصفحة، 	  �لخاّص   html كود  كتابة  دقّة 

فجو�ل  �لمناسب،  �ل�أكو�د  محّرر  و�ستخد�م 
 .)visual studio code( ستوديو كود

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

طلب  �إد�رة  �لدفاع �لمدنّي.	 
�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
متصّفح �إنترنت، حاسوب. 	 
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

و�لمقالة 	  �لصفحة،  يتضّمن �سم  عمل ملّخص 
بخدماتها،  �لخاّصة  و�لقو�ئم  برؤيتها،  �لخاّصة 
�لمحتوى  وعناصر  تستهدفها،  �لتي  و�لفئة 
�لنّصّي، وعناصر تنسيق �لنّص �لمستخدمة  بلغة 

نشاء �لصفحة.  html  ل�إ
�أعّد �لعروض �لتقديمّية �لمناسبة.	 
�إعد�د ملّف بالحالة )�ستخد�م �لعناصر �لنّصّية، 	 

نترنت(.  وتنظيم �لمحتوى في تصميم صفحات �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 

طلب  �إد�رة  �لدفاع �لمدنّي.	 
�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 

م وِّ
أق ا

نترنت 	  رضا �إد�رة �لدفاع �لمدنّي عن صفحة �ل�إ
�لخاّصة بها.

نترنت للمو�صفات و�لمعايير.	  ملاءمة صفحة �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي. 	 

طلب  �إد�رة �لدفاع �لمدنّي.	 
حاسوب، �إنترنت.	 
نشر�ت توّضح �لمعايير 	 

و�لمو�صفات �لخاّصة بلغة
 .HTML

نترنت؟ كيف يتّم ترتيب �لنصوص د�خل صفحة �ل�إ

اأتعلّم

نترنت   العن�صر النّصّية وتنظيم المحتوى في تصميم صفح�ت ال�إ

آتية: �أستنتج وظيفة �لعناصر �ل�
>a< 	 2     >p< 	 1

>strong< 	 4     >br< 	 3
آتية: من خلال �لصورة �ل�
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عن�صر المحتوى النّصّي: 

تُستخَدم لتنظيم �أجز�ء من �لمحتوى �لموجودة في �لعنصرbody، تفيد في تعريف �لغرض من �لمحتوى �لموجود د�خلها، منها:

الوصفالعنصر

p 	فقرة نّصّية

dl
قائمة وصف �لمعلومات.	 
يستخدم في �لقو�ميس، وشرح �لمصطلحات.	 

dt
 	dl عنو�ن معلومة في قائمة �لوصف
 	dl ُيكتب د�خل �لعنصر

dd
 	dl شرح �إحدى معلومات قائمة �لوصف
 	dt ُيكَتب عادًة بعد �لعنصر

ol
قائمة من عناصر مرتّبة.	 
تُمثَّل على شكل �أرقام.	 

ul
قائمة من عناصر غير مرتّبة.	 
تُمثَّل غالباً على شكل نقاط. 	 

li 	.عنصر من عناصر �لقائمة �لمرتّبة �أو غير �لمرتّبة

blockquote
�قتباس نّصّي طويل.	 
يعرض �لمحتوى مع ترك فر�غ في �لبد�ية.	 

q
�قتباس نّصّي قصير.	 
يعرض �لمحتوى بين علامَتي �لتنصيص " ".	 

marquee 	.يحرك �لنص بعدة سلوكيات وطرق مختلفة

نش�ط )1(
 �أنشئ صفحة تحتوي على �قتباس طويل، و�آخر قصير.عملي

 :body أفتح �لفجو�ل ستوديو، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أحفظه باسم مناسب، ثّم �أضيف �لكود �ل�آتي د�خل �لعنصر�
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�لخاّصية cite: تُستخَدم لوضع ر�بط مصدر �ل�قتباس، وهنا مصدر �ل�قتباس موقع �لجزيرة.	 
�أكتُب �ل�قتباس د�خل �لعنصر p �لخاّص بالفقر�ت، ُيعّد >p< وسم �لبد�ية، و >/p< وسم �لنهاية.	 
�أكتُب �ل�قتباس �لقصير في عنصر q �لخاّص بذلك.	 

�أحفُظ �لتغيير�ت، و�أفتح �لصفحة:

�أل�حظ �أّن �ل�قتباس �لطويل يظهر مع مسافه من بد�ية في بد�ية �لصفحة، �أّما �ل�قتباس �لقصير فيوضع بين علامَتي �لتنصيص " ".  

نش�ط )2(
عملي

�أنشئ صفحة بقائمتين مرتّبة وغير مرتّبة.
آتي  �ل� �لكود  �أضيف  ثّم  مناسب،  باسم  و�أحفظه  جديد�ً،  ملّفاً  و�أنشئ  �لفجو�ل ستوديو،  �فتح 

 :body د�خل �لعنصر

�أكتب �لقو�ئم د�خل �لعنصر �لتقسيمّي nav �لخاّص بالقو�ئم و�لرو�بط.	 
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نش�ط )3(
عملي

 �أنشئ صفحة تحتوي على قائمة بمصطلحين.
آتي  �ل� �لكود  �أضيف  ثّم  مناسب،  باسم  و�أحفظه  جديد�ً،  ملّفاً  و�أنشئ  �لفجو�ل ستوديو،  �أفتح 

 :body د�خل �لعنصر

عند فتح �لصفحة �أل�حظ �لترتيب كما ياأتي:
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:maruee مث�ل )1(: انشئ نصً� متحركً� ب�ستخدام 

�نشئ ملفاً جديد�ً على �لفجو�ل ستوديو كود ثم �كتب �ل�آتي:

العنصر marquee له خ�صيتين رئيسيتين:
behavior: خاصة بسلوك �لنص ولها ثلاث خيار�ت: -

scroll: تحريك �لنص بشكل مستمر بنفس �ل�تجاه. 1-
slide: تحريك �لنص مرة و�حدة فقط ثم يتوقف. 2-
alternate: تحريك �لنص باتجاهين. 3-

direction: طريقة عرض �لنص وله �ربع خيار�ت: -
left: باتجاه �ليسار. 1-
right: باتجاه �ليمين. 2-
up: باتجاه �ل�أعلى. 3-
down: باتجاه �ل�أسفل. 4-

نش�ط )4(
عملي

�لسلوكيات وطرق عرض  توظيف جميع  مع   marquee لعنصر� فيها  �ستخدم  �نشئ صفحة 
�لنص، و�ل�حظ �لنتائج.

عن�صر تنسيق النصوص: 

الوصفالعنصر

div
حاوية عاّمة للمحتوى. 	 
ل� تُمثِّل نوعاً معّيناً من �لمحتوى.	 
 	......)id أو� classيمكن �ستخد�مها لتجميع �لعناصر ل�أغر�ض، مثل �لتنسيق )باستخد�م خاصّيَتي

span
حاوية سطريّة عامة.	 
ل� تُمثِّل نوعاً معّيناً من �لمحتوى.	 
 	......)idأو� classيمكن �ستخد�مها لتجميع �لعناصر ل�أغر�ض ، مثل �لتنسيق )باستخد�م خاصّيَتي

hr 	.إدر�ج فاصل بين �لمو�ضيع على شكل خّط �أفقّي�

br 	.ُيستخدم للانتقال �إلى سطر جديد
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a

�إضافة ر�بط للانتقال �إلى: 
صفحات �أخرى.	 
ملّفات معّبنة.	 
�أقسام �لصفحة �لحالّية.	 
عنو�ن بريد �إلكترونّي.	 

abbr 	.إضافة �ختصار وتوفير شرح له�

data
يربط بين محتوى عنصر معّين مع قيمة توضيحّية، تُسّهل عمل �لمطّور.	 
ل� يؤثّر على �لعرض في �لصفحة.	 

code 	.ُيستخدم لتمثيل شيفرة برمجّية، تظهر بحجم �لخّط �ل�فتر�ضّي للمتصّفح

cite 	.مرجعّية لعمل ما، يتضّمن عنو�ن �لعمل، �أو ر�بط

bdi 	.)نجليزيّة تنسيق نّص مكتوب بلغات مختلفه، ويكون لكّل لغة �تّجاه )مثل �لكتابة باللغة �لعربّية و�ل�إ

bdo
�ستخد�م �تّجاه جديد للنّص غير �تّجاه �لصفحة.	 
ُيستخَدم عند �لضرورة.	 

b 	bold يعرض �لنّص بخّط عريض

strong 	bold يعطي �أهّمّية للنّص بخّط عريض

i 	.يعرض �لنّص بخّط مائل

small 	.يقلّل حجم �لخّط بمقد�ر درجة و�حدة

spam 	.ظهار جزء من برنامج حاسوبّي بعرض ثابت ُيستخدم ل�إ

dfn 	.أّول مّرة َيِرد فيها تعريف مصطلح ل�

kbd
يعبر �لنّص �لمكتوب عن �إدخال بو�سطة �لمستخدم من خلال لوحة �لمفاتيح )مثل �لضغط على 	 

)ctrl+s
يظهر بحجم �لخّط �ل�فتر�ضّي.	 

mark 	.)تظليل نّص معّين)مثل �ضغط هنا

s 	.)يعرض نّصاً مع خّط في �لمنتصف )مثال

u 	.)يعرض نّصاً وتحته خّط )مثال

sub 	h
2
o: عرض نّص بمستوى �أدنى من �لرئيسّي، مثل

sup 	x2:عرض نّص بمستوى �أعلى من �لرئيسّي، مثل

wbr 	.ظهار سطر ل� يمكن فصله، مثل ر�بط �إنترنت طويل ُيستخدم ل�إ

var 	.إظهار متغّير لمعادلة رياضّية، �أو كود برمجّي�
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نش�ط )5(
عملي

آتية: �أنشئ �لصفحة �ل�

      
�أفتح برنامج �لفجو�ل ستوديو كود، و�أكمل كما ياأتي:

 	.h3 ًأكتب عنو�ن �لقصيدة باأحد عناصر �لعناوين، مثلا�
 	.div د�خل �لحاوية ، p لقصيدة عبارة عن فقرة طويلة �أضعها في عنصر�
�لعنصر hr لرسم خّط �أفقّي.	 
 	.span د�خل �لحاوية p أضع فقرة �سم �لشاعر في عنصر�
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اأفّكر: كيف يمكن �إنشاء �لصفحة �لسابقة بطريقة �أخرى؟ 

تختلف طريقة كتابة �أكو�د html، وتوظيفها من مطّور ل�آخر؛ لذلك يمكن �إنشاء صفحة �إنترنت باستخد�م عناصر 
مختلفة و�لنتيجة و�حدة، وهذ� يعتمد على طريقة تفكير �لمطّور.

نش�ط )6(
عملي

�أنشئ صفحة تحتوي على:
قائمة لثلاثة مو�قع تو�صل �جتماع. 1-
عند �ختيار �أّي منها ينتقل �إلى صفحة �لموقع. 2-
�إضافة قيمة �إيضاحّية للمطّور. 3-

آتي:  �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أحفظ �لملّف، ثّم �أكتب كال�

 	.nav بما �أّن �لقائمة تحتوي على رو�بط �أكتبها د�خل �لعنصر
 	.a ثّم د�خله عنصر ،data عنصر ،li أكتب د�خل عنصر �لقائمة�

نش�ط )7(
عملي

آتية:          �أنشئ صفحة �إنترنت، �أوظّف فيها �لعناصر �ل�
bdo 	 4    bdi 	 3   code 	 2   abbr 	 1        

          �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، ثّم �أكمل ما ياأتي:



64

كتبت كود�ً برمجّياً د�خل عنصر code، وبما �أّن �لصفحة تعرض من �ليمين �إلى �ليسار وضعت 	 
�لعنصر code د�خل �لعنصرdbo يعرض �لكود من �ليسار �إلى �ليمين.

�لصفحة 	  ل�تّجاه عرض  معاكس  باتّجاه  تُكتب  لغة مختلفة،  تحتوي على  �أكتب جمله  عندما 
�أستخدم dbi لتنسيق �لنّص بالشكل �لمناسب.

لمحتوى 	  توضيحّي  عنو�ن  title، وهو  ياأخذ خاصّية  �لذي   abbr د�خل عنصر  www كتبت 
.title يعطي �لتوضيح �لموجود في www لعنصر، يفيد عند وضع �لمؤّشر على �لنّص�

ناتج �لصفحة كما ياأتي:

 مث�ل )2(: اأنشئ صفحة عن جمعّية الهلال ال�أحمر الفلسطينّي، فيه� المواضيع ال�آتية: عن الجمعّية، 
رس�لة الجمعّية، مب�دئ الجمعّية.

.)palestinercs.html( اأّول�ً: اأفتح برن�مج الفجوال ستوديو كود، واأنشئ ملّفً� جديدًا، ثّم اأحفظه ب�سم
ث�نيً�: اأكتب عن�صر تقسيم الصفحة ال�أس�سّية كم� ي�أتي:
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ث�لثً�: اأكتب في العنصرheader م� ي�أتي:

كتبت �سم �لصفحة بخّط غامق وبعلامة عليه.	 
كتبت قائمة بالمو�ضيع �لرئيسّية �لخاّصة بالصفحة، �ستخدمت �لعنصر a للانتقال �إلى �لموضوع. "about#" هي 	 

id خاّص بالعنصر �لذي يحتوي على )عن �لجمعّية(.
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رابعً�: اأبداأ ب�إض�فة المواضيع كم� ي�أتي:

أّول )عن �لجمعّية(، �أكتب "id = "about في وسم �لبد�ية لعنصر main �لخاّص به: 1- �لموضوع �ل�

�لموضوع �لثاني )رسالة �لجمعّية(، �أكتب "id = "msg في وسم �لبد�ية لعنصر main �لخاّص به: 2-
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�لموضوع �لثالث: )مبادئ �لجمعّية(، �أكتب "id = "p في وسم �لبد�ية لعنصر main �لخاّص به: 3-
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�أقّسم �لمو�ضيع �لثانويّة باستخد�م �لعنصر div، و�أضع �لعنو�ن بخّط مائل وعريض. 4-
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خ�مسً�: في تذييل الصفحة اأضيف مصدر المعلوم�ت، وحقوق النشر، كم� ي�أتي:

س�دسً�: اأحفظ التغييرات، ثّم اأفتح الصفحة، واأل�حظ النت�ئج:
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نش�ط )8(
عملي

�أنشئ صفحة تحتوي على:

 	x3+y2 = 0: معادلة رياضّية

 	H + OH 	< H
2
O :تفاعل كيميائّي

ر�بط �إنترنت طويل.	 

�أفتح �لفجو�ل ستوديو، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً و�أحفظه، و�أكتب ما ياأتي:

�أكتب جملة وهمّية تُعّبر عن ر�بط طويل، و�أضع ضمنها �لعنصر wbr بعد كّل كلمة، حتّى يبقى �لر�بط متو�صلاً، 
فاإذ� تّم تصغير �لصفحة يظهر بالترتيب نفسه:

/ / t h i s>wb r<. i s>wb r<. a>wb r<. r e a l l y>wb r<. l o n g>wb r<.
ex amp l e>wb r<.com/Wi t h>wb r</d e e p e r>wb r</ l e v e l>wb r</
pages>wbr</deeper>wbr</level>wbr</pages>wbr</eeper>wbr</
level>wbr</pages>wbr</deeper>wbr</level>wbr</pages>wbr</
deeper>wbr</level>wbr</pages

�أفتح �لصفحة، و�أل�حظ �لنتيجة:
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 ال�أسئلة:

�أذكر ثلاثة من عناصر �لمحتوى للنّص، ووظيفة كّل و�حدة منها. 1-

آتية؟ 2- ما وظيفة كّل عنصر من عناصر تنسيق �لنّص �ل�

div

span

hr

br

a

abbr

data

code

cite

أثريّة في فلسطين. 3- �أنشئ صفحة تضّم قو�ئم باأهّم �لمناطق �ل�
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )2 - 3(

استخدام الوس�ئط المتعّددة في تصميم صفح�ت اإنترنت

 وصف الموقف التعليمّي: 

نترنت، يوّضح �لتصميم  �إد�رة �إحدى رياض �ل�أطفال من خبير في �لحاسوب تصميم  �إعلان على صفحات �ل�إ طلبت 
�لد�خلّي للغرف �لدر�سّية للاأطفال، و�لمر�فق �لمختلفة للروضة، و�لخدمات �لتي تقّدمها للاأطفال.

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �إد�رة روضة �ل�أطفال عن:	 
و�لوسائط 	  �لزمنّية،  ومّدته  علان  �ل�إ طبيعة 

�أن  في  �لروضة  �إد�رة  ترغب  �لتي  �لمتعّددة 
علان. يتضّمنها �ل�إ

�لتسجيل، 	  شروط  موقعها،  �لروضة،  �سم 
�ل�أطفال وطرق  مع  بالتعامل  تفاصيل خاّصة 
مع  �لتو�صل  كيفّية  فيها،  �لمتّبعة  �لتدريس 

�إد�رة �لروضة.
�لروضة و�لمر�فق 	  صور توّضح تفاصيل مبنى 

�لتي يتضّمنها كافّة.
�أجمع �لبيانات عن:	 

في 	  و�ستخد�ماتها  �لمتعّددة،  �لوسائط  �أنو�ع 
�لحياة.

على 	  تحتوي  �إنترنت  صفحة  �إنشاء  كيفّية 
صور، و�لصيغ �لمختلفة للصور في صفحات 

نترنت، ومز�يا كّل صيغة وعيوبها. �ل�إ
في صفحات 	  �لصور  باإدر�ج  �لخاّص  �لوسم 

نترنت وخصائصه. �ل�إ
صيغ ملّفات �لفيديو، وصيغ ملّفات �لصوت بناء 	 

على تو�فق كّل منها مع �لمتصّفحات �لمستخدمة.
كيفّية �إنشاء صفحة �إنترنت تحتوي على ملّف 	 

فيديو، �أو على ملّف صوتّي، �أو �إضافتهما �إلى 
صفحة موجودة.

حو�ر ومناقشة. 	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:	 
طلب �إد�رة روضة �ل�أطفال، 
كتب ومصادر �لخاّصة باإنشاء 
صفحات ويب تتضمن وسائط 

متعددة.  
�لتكنولوجيا:	 

رو�بط �إلكترونية من مصادر 
موثوقة توضح كيفّية �إنشاء 
تتضمن  ويب  صفحات 

وسائط متعددة
حاسوب، �إنترنت. 	 
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في 	  مختلفة  باأشكال  جد�ول  تصميم  كيفّية 
باأحجام  �لتحكُّم  وكيفّية  نترنت،  �ل�إ صفحة 

خلايا �لجدول ومحتو�ها.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بـِ :	 
�أنو�ع �لوسائط �لمتعّددة.	 
تصميم �لجد�ول.	 

صفحات 	  نشاء  ل�إ �للازمة  �لخطو�ت  �أوّضح 
هذه  من  �أكثر  �أو  و�حدة،  على  تحتوي  �إنترنت 
وخطو�ت  صوت(،  فيديو،  )صور،  �لوسائط 

تصميم �لجد�ول.
صفحات 	  في  للصور  �لمختلفة  �لصيغ  �أحّدد  

�لويب، وممّيز�ت كّل صيغة منها وعيوبها، وصيغ 
ملّفات �لصوت، وصيغ ملّفات  �لفيديو حسب 

تو�فقها مع �لمتصّفحات �لمستخدمة.
ضافة �لوسائط 	  �أرسم شكل �لجدول �لمناسب ل�إ

د�خله.
عقد �جتماع مع �إد�رة روضة �ل�أطفال، و�ل�ستماع 	 

�لروضة،  مز�يا  عن  يتحّدث  �لذي  �لصوت  ملّف  �إلى 
علان �لمقترح معهم. و�ستعر�ض �لفيديو �لخاّص بال�إ

�إعد�د خطّة �لعمل.	 

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 
 

وثائق: 	 
�ل�أطفال،  روضة  طلب 
خاّصة  وكتب  مجّلات 
ويب،  صفحات  باإنشاء 
تتضّمن وسائط متعّددة.

قرطاسّية.	 
تكنولوجيا:	 

نترنت، رو�بط   حاسوب، �ل�إ
توّضح �آلّية �إنشاء صفحات 
ويب تتضّمن وسائط متعّددة.

ّفذ
أن ا

في 	  �لصور  �إدر�ج  صيغ  يوّضح  جدول  �إعد�د 
صفحات �لويب و�متد�دها، و�لمقارنة بين مز�يا 

كّل منها وعيوبها.
�إعد�د قائمة تتضّمن خصائص وسم �إدر�ج �لصور 	 

في صفحات �لويب.
مختلفة 	  صور�ً   تتضّمن  ويب  صفحة  �إنشاء 

بالصيغ �لتي تضّمنتها �لقو�ئم �لسابقة.
�إنشاء صفحة ويب تتضّمن ملّف صوت.	 
موجودة 	  ويب  صفحة  �إلى  صوت  ملّف  �إضافة 

مسبقاً.
�إنشاء صفحة ويب تتضّمن ملّف فيديو.	 
�إنشاء صفحة ويب تعرض ملّف فيديو من 	 

�ليوتيوب.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

طلب روضة �ل�أطفال.	 
توّضح 	  �لتي  �لبيانات 

صفحات  �إنشاء  كيفّية 
وسائط  تتضّمن  ويب 

متعّددة.
تكنولوجيا:	 

حاسوب، �إنترنت.
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تصميم جدول و�إدر�ج خلايا تحتوي على 	 
صور، وفيديو، وصوت.

عقد �جتماع مع �إد�رة روضة �ل�أطفال، 	 
علان معهم. و�ستعر�ض �ل�إ

�إجر�ء �لتعديلات �لمتّفق عليها، على ملّفات 	 
�لصوت �لمصاحب للفيديو، �أو �لصور، وترتيبها 

في �لجدول.

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
دقّة �لصيغ �لخاّصة باإدر�ج �لصور في صفحات 	 

وعيوب  مز�يا  توضيح  ومن  و�متد�د�تها،  �لويب 
�لصور   باإدر�ج  �لخاّص  �لوسم   ومن  منها،  كّل 

في صفحات �لويب ووصف خصائصه.
ويب، 	  صفحة  �إنشاء  خطو�ت  وتسلُسل  دقّة 

تضّمنتها  �لتي  بالصيغ  مختلفة  صور�ً  تتضّمن 
�لقو�ئم �لسابقة.

نشاء صفحة ويب 	  ل�إ �للازمة  �لخطو�ت  تسلُسل 
تتضّمن ملّف صوت، �أو �إضافة ملّف صوت �إلى 

صفحة ويب موجودة مسبقاً.
خطو�ت �إنشاء صفحة ويب تتضّمن ملّف فيديو، 	 

وخطو�ت �إنشاء صفحة ويب تعرض ملّف فيديو 
من �ليوتيوب.

خطو�ت تصميم �لجد�ول وكيفّية �إدر�ج �لوسائط 	 
في خلاياه.

�إد�رة 	  مع  عليها  �لمتفق  �لتعديلات  �إجر�ء جميع 
�لروضة.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
�إنترنت، حاسوب. 	 
�إعد�دها 	  تّم  �لتي  �لخطّة 

وفقاً لطلب روضة �ل�أطفال.

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

�أنو�ع �لوسائط �لمتعّددة، 	  �إعد�د ملّخص يوّضح 

و�ستخد�ماتها في �لحياة.

كيفّية �إنشاء  صفحة �إنترنت تحتوي على صور، 	 

نترنت،  و�لصيغ �لمختلفة للصور في صفحات �ل�إ

ومز�يا كّل صيغة وعيوبها، و�لوسم �لخاّص باإدر�ج 

نترنت وخصائصه. �لّصور في صفحات �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 

�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
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صيغ ملّفات  �لفيديو، وملّفات �لصوت حسب 	 
تو�فُق كّل منها مع �لمتصّفحات �لمستخدمة.

ملّف 	  تحتوي على  �إنترنت  �إنشاء صفحة  كيفّية 
�إلى  �إضافتهما  �أو  ملّف صوتّي،  على  �أو  فيديو، 

صفحة موجودة.
في 	  مختلفة  باأشكال  جد�ول  تصميم  كيفّية 

نترنت، وكيفّية �لتحكُّم باأحجام خلايا  صفحة �ل�إ
�لجدول ومحتو�ها.

�إعد�د ملّف بالحالة )�إنشاء صفحة �إنترنت تتضّمن 	 
وسائط متعّددة )صور، فيديو، ملّف صوت(.

م وِّ
أق ا

علان.	  رضا �إد�رة روضة �ل�أطفال عن �ل�إ
و�لمو�صفات 	  للمعايير  علان   �ل�إ ملاءمة تصميم 

باإنشاء صفحات ويب، تتضّمن وسائط  �لخاّصة 
متعّددة.

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي. 	 

طلب �إد�رة روضة �ل�أطفال.	 
نشر�ت توّضح �لمعايير 	 

و�لمو�صفات �لخاّصة 
باإنشاء صفحات ويب 

تتضّمن وسائط متعّددة.

 ما هي �لوسائط �لمتعّددة؟

اأتعلّم

  الوس�ئط المتعّددة في تصميم صفح�ت اإنترنت 
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تُستخَدم �لوسائط �لمتعّددة في مجال�ت ِعّدة، ول�أغر�ض مختلفة في حياتنا �ليومّية.

ِعّدة وسائط مختلفة، مثل )�لصوت، و�لصور،  �إلى �ستعمال  �ل�نتشار، يشير  الوس�ئط المتعّددة: هو مصطلح و�سع 
و�لفيديو( لتقديم �لمحتوى بطريقة تفاعلّية، لتحقيق هدف �أو عّدة �أهد�ف محّددة �لمعلومات.

الوس�ئط المتعّددة في تصميم صفح�ت اإنترنت:  

 اأّول�ً- الصور: يوجد صيغ مختلفه للّصور، �ل�أكثر �ستخد�ماً منها في صفحات �لويب، موّضحة في �لجدول �ل�آتي:

العيوبالمّيزاتالصيغة )ال�متداد(

jpg / jpeg

ع �للونّي من 24 لون �إلى 16 مليون لون.	  تدعم �لصور ذ�ت �لتنوُّ
تُظهر �لكثير من تفاصيل �لصورة �لفوتوغر�فّية.	 
�ل�أكثر �ستخد�ماً.	 
متو�فقة مع �أغلب �أنظمة تشغيل �لحو�سيب، و�لهو�تف �لمحمولة.	 

ل� تدعم شفافّية �لصورة.	 
ل� تدعم �لصور �لمتحّركة.	 
تفقد من جودتها مع �لضغط.	 

gif

تدعم �لشفافّية.	 
تدعم �لصور �لمتحّركة .	 
ألو�ن �لقليلة. 	  جودة ممتازة مع �لصور ذ�ت �ل�

تدعم 256 لوناً فقط.	 
لم يتّم تحديثها منذ عام 1989م.	 
يكون حجم �لصورة �أحياناً �أكبر 	 

.png من حجم صورة

png

ل� تفقد جودتها مع �لضغط.	 
 	jpg و gif صغيرة �لحجم مقارنة مع صور
 	.gif تدعم �لشفافّية �أفضل من
متو�فقة مع �أغلب �أنظمة تشغيل �لحو�سيب، و�لهو�تف �لمحمولة.	 

ل� تدعم �لصور �لمتحّركة.	 
ليست جّيدة في دعم �لصور 	 

�لكبيرة؛ ل�أّن حجمها قد يصبح 
كبير�ً جّد�ً.

svg

مرونة في �ل�ستخد�م �أي يمكن عرض �لصورة بابعاد مختلفة دون 	 
�ن تؤثر على دقتها.

تستخدم كثير� في صفحات �لويب، وتفتح عن طريق �لمتصفح.	 
صغيرة �لحجم ل�نها تعتمد على كود xml ل�نشائها.	 

ل� يوجد حقوق ملكية للصورة.	 
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نش�ط )1(
عملي

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على صورة لخارطة فلسطين.
نترنت. اأّول�ً: �أنّزل �لصورة من �ل�إ

ث�نيً�: �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب ما ياأتي:

img هو �لعنصر �لخاّص باإدر�ج صورة، �لخاّصية src تاأخذ ر�بط �لصورة �لمر�د عرضها، فاإذ� كانت 
�لصورة مخّزنه على جهاز �لحاسوب، وموجودة في مكان ملّف html نفسه، �لمر�د عرض �لصورة فيه 

�أكتب �سم �لصور مع �متد�دها بين علامَتي �لتنصيص.

آتيتين: ث�لثً�: عند فنح �لصورة �أل�حظ �أّن حجمها كبير؛ لذلك �أعطيها طول�ً وعرضاً ثابتين، باإضافة �لخاّصّيتين �ل�

�أفتح �لصفحة فتظهر كما ياأتي:
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  :img اأهّم الخص�ئص المستخدمة مع العنصر
نترنت، �أو صورة من ملّف. 1- src: مصدر �لصورة �لمر�د عرضها، �إّما �أن تكون ر�بطاً من �ل�إ
أقّل �أهمّية، حيث ُيعّد  2- alt: تسمية توضيحّية للصورة تظهر �إذ� كانت �لصورة غير موجودة، تُستخدم مع �لصور �ل�

�لنّص بديلاً للصورة، �أّما في �لصور �لمهّمة فالنّص ل� ُيعوِّض عن �لصورة.
width: عرض �لصورة بالبكسل. 3-
height: �رتفاع �لصورة بالبكسل. 4-

نش�ط )2(
عملي

.img أضيف ثلاث صور، موظّفاً خصائص �لعنصر�

�أفتح �لفجو�ل ستوديو، و�أنشئ مشروعاً جديد�ً، و�أكتب ما ياأتي:	 

�لناتج:	 

�لصورتان �لثانية و�لثالثة غير موجودتين، �إحد�هما صورة حصان غير مهّمة، و�ل�أخرى مهّمة تّم حجز مساحة للصورة وفق 
�ل�رتفاع و�لعرض.
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نش�ط )3(
عملي

�أنشئ صفحة تحتوي على صورتين:
شعار جوجل )png(، و�إذ� تّم �لضغط عليه بنتقل �إلى صفحة جوجل. 1-
-2 .)gif( صورة متحّركة

�أفتح �لفجو�ل ستوديو، و�أنشئ مشروعاً جديد�ً، و�أكتب ما ياأتي:	 

�أكتب وسم �لصورة �لخاّص بشعار جوجل د�خل وسم a �لخاّص بالرو�بط، �أفتح �لصفحة:	 

 ث�نيً�: الفيديو
نترنت، يستخدم �لعنصر >video< وله خصائص عّدة، منها: ضافة video في صفحة �ل�إ ل�إ

نترنت، �أو فيديو من ملّف، ويمكن �ستخد�م �لعنصر  1- src: مصدر �لفيديو �لمر�د عرضه، �إّما �أن يكون ر�بطاً من �ل�إ
ضافة �لمصدر. >source< د�خل �لعنصر >video< ل�إ

width: عرض �لفيديو بالبكسل. 2-
height: �رتفاع �لفيديو بالبكسل. 3-
controls: عرض عناصر �لتحكُّم بالفيديو، �لتشغيل و�لصوت... 4-
poster: صورة �لغلاف قبل تشغيل �لفيديو. 5-
autoplay: تشغيل �لفيديو تلقائّياً، ول� ينصح �ستخد�مها كثير�ً. 6-
loop: تكر�ر �لفيديو تلقائّياً. 7-
muted: كتم صوت �لفيديو. 8-
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صيغ ملّفات �لفيديو، وتو�فقها مع �أشهر �لمتصّفحات �لمستخدمة:

mp4ogg/ogvwebmالمتصّفح/الصيغة

Chromمتو�فقمتو�فقمتو�فق

Safariغير متو�فقغير متو�فقمتو�فق

Firefoxمتو�فقمتو�فقغير متو�فق

Operaمتو�فقمتو�فقغير متو�فق

تشغيل  وعند   ،>source< لعنصر� باستخد�م  متعّددة،  بِِصيغ  نفسه  �لفيديو  �أضع  �لفيديو  تو�فق  عدم  لتجنُّب 
�لمتصّفح يشغل �لصيغة )�لمتو�فق(، كما ياأتي:

نش�ط )4(
عملي

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على فيديو، موظّفاً �لخصائص �للازمة.

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ مشروعاً جديد�ً، و�أكتب كما ياأتي:
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نش�ط )5(
عملي

.>source< أعّدل على نشاط )4(، و�أستخدم �لعنصر�

 مث�ل )1(: اأنشئ صفحة اإنترنت، تعرض فيديو من اليوتيوب.

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، ثّم �أنتقل �إلى �ليوتيوب، و�أذهب �إلى �لفيديو، و�أضغط على  مشاركة 

 تظهر نافذة �ضغط على تضمين  ، فيظهر كما ياأتي:

بعد �لضغط على نسخ �أنتقل �إلى �لملّف �لذي �أنشاأته، و�ألصق �لكود كما ياأتي:	 

�أفتح �لصفحة، و�أختبر �لنتائج.	 
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 ث�لثً�: الصوت
.>video< وتُستخَدم معظم خصائص �لعنصر ،>audio< نترنت ُيستخدم �لعنصر ضافة ملّف صوت في صفحة �ل�إ ل�إ

صيغ ملّفات �لصوت، وتو�فقها مع �أشهر �لمتصّفحات �لمستخدمة:	 

mp3wavogg�لمتصّفح/�لصيغة

Chromمتو�فقمتو�فقمتو�فق

Safariغير متو�فقمتو�فقمتو�فق

Firefoxمتو�فقمتو�فقغير متو�فق

Operaمتو�فقمتو�فقغير متو�فق

نش�ط )6(
عملي

 �أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على صوت، موظِّفاً �لخصائص �للازمة.

�لناتج:	 

نش�ط )7(
�أعّدل على نشاط )6(، و�أستخدم �لعنصر >source<.عملي
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تصميم الجداول:  

العن�صر المستخدمة في تصميم الجداول:

الوصفالعنصر

tableتمثيل �لبيانات �لمجدولة

theadتمثِّل ترويسة �أعمدة �لجدول

tbodyتمثِّل محتوى �لجدول

tfootتمثِّل تذييل �أعمدة �لجدول

tdتعريف خلّية في �لجدول

thتعريف خلّية تمثِّل ترويسة �لجدول

trth و td تعريف صّف يحتوي على خلايا في �لجدول، تُمثَّل بالعنصرين

captionتمثِّل عنو�ن �لجدول

نش�ط )8(
عملي

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على جدول مكّون من تسع خلايا.

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب ما ياأتي:

طار �لخارجّي للجدول.	  �لخاّصية border مهّمتها عمل حدود للجدول و�لرقم عبارة عن ُسمك �ل�إ
 	.td ود�خله ثلاث خلايا ُممثَّلة بالعنصر tr لجدول مكّون من ثلاثة صفوف، كّل صّف ممثَّل بالعنصر�
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نش�ط )9(
عملي

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على جدول يضّم ثلاث دول، وعو�صمها، و�لعملة �لمتد�ولة فيها 
آتي: مع تمييز �لعناوين بخّط غامق، كما في �لجدول �ل�

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب 
ما ياأتي:

لذلك 	  رئيسّية،  معلومات  عن  عبارة  أّول  �ل� �لصّف 
�أكتبها د�خل �لعنصر th لتظهر بشكل مختلف.

مختلف 	  بشكل  �لدولة  �سم  �أكتب  �لثاني  �لصف 
 ،td باستخد�م  �لتالية  �لخلايا  ثّم   ،th باستخد�م 

و�أكمل �لصّفين �لمتبّقيين بالطريقة نفسها.
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تمديد خلاي� الجدول:   

-1 .colspan مّد الخلاي� اأفقّيً�: لِمّد خلاي� تُستخدم الخ�ّصية

 مث�ل )2(: �أعّدل على �لنشاط )8( بمسح �لخلّية 6، وتمديد �لخلّية 5 بمقد�ر خلّيتين بشكل �أفقّي، لعمل ذلك 

�أضيف �لخاّصية في عنصر �لخلّية �لمر�د مّدها، و�أسند لها �لقيمة 2، فُيصبح �لكود كما ياأتي:

-2 .rowspan مّد الخلاي� عمودّيً�: لِمّد خلاي� تُستخدم الخ�ّصية

 مث�ل )3(: �أعّدل على �لنشاط )8( بمسح �لخلّية 8، وتمديد �لخلّية 5 بمقد�ر خلّيتين بشكل عمودّي، لعمل 

ذلك �أضيف �لخاّصية في عنصر �لخلّية �لمر�د مّدها، و�أسند لها �لقيمة 2، فيصبح �لكود كما ياأتي:
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نش�ط )10(
عملي

�أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على جدول بعنو�ن )قائمة �لمشتريات(، يضّم �أسماء �لمشتريات، 
.)thead,tbody,tfoot( و�أسعارها ومجموعها، بحيث يكون �لكود مقّسماً باستخد�م

�أفتح �لفجو�ل ستوديو، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، 	 
ثّم �أكتب كما ياأتي:

�أفتح �لصفحة يظهر كما ياأتي:	 

     

نش�ط )11(
عملي

�أنشئ جدول�ً يحتوي على خلايا غير متساوية مع عدد �لصفوف و�ل�أعمدة، وخلايا فارغة، ثّم 
�أل�حظ �لنتائج.

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب كما ياأتي:
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   :comments التعليق�ت

عبارة  عن  جمل  توضيحّية  �أضيفها  باأّي مكان  في  �لكود  �أثناء  كتابته،  و�لهدف  منها  تسهيل  قر�ءة  �لكود، سو�ًء 
 للشخص  �لذي كتبه  �أو  حتّى  ل�أّي  شخص  �آخر  يحاول  َفهمه،  �أو  �لتعديل  عليه، ويتّم تجاهلها عند عرض �لصفحة.                                                                                                                    

  ف�ئدة  التعليق�ت:             
تسهيل  فهم  �لكود  من  ِقَبل  �لمبرمج ،  �أو  �أشخاص  �آخرين.                                      1-
توفير  �لوقت  و�لجهد  �إذ�  ما  تّم  عمل  �إصلاح  في  �لكود .                                              2-

 مث�ل )4(:  توضيح  ف�ئدة  التعليق�ت                

أفترض  �أنّي  قد  �أنشاأت صفحة �إنترنت تحتوي  على  كود بطول 50  سطر،  و�أردت  بعد  فترة  من  �لزمن  �ستخد�م  ل�
 جزء  منه  �أو  �إصلاحه،  فاإذ�  لم  �أكتب  من  �لبد�ية  �لتعليقات  �أجد  صعوبة  في  َفهم  �لكود،  و�أستغرق  وقتاً  �أطول،  لتجنُّب  ذلك 
 �أكتب  �لتعليقات  لتوضيح  عمل  �ل�أمور  �لتي  قد  تو�جهني  مشاكل  في  َفهمها  مستقبلاً،  �أو  �إذ�  كنت  �أعمل  ضمن  فريق، و�أخذ 

  زملائي  �لكود  فيستطيعون  َفهمه  بسهولة،  وبوقت  قصير.                                                                                                                                                                                                                                                             

 كت�بة التعليق�ت في الكود:

شارتين )>		  		!<(، كما ياأتي: تُكَتب �لتعليقات في كود html بين �ل�إ
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 خص�ئص التعليق�ت:
تُكتب باأيّة لغة كتابة. 1-
يمكن �أن تكون سطر�ً، �أوعّدة �أسطر. 2-
يمكن تعليق كود ل� �أريد �إظهار عمله في �لصفحة. 3-

 ال�أسئلة:

-1 .png ذكر مّيز�ت صور�

ما خصائص �لتعليقات؟ 2-

�كتب كود html لعمل جدول من �أربع خلايا. 3-

�أعّرف كّلاً من: �لوسائط �لمتعّددة، �لتعليقات. 4-
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 وصف الموقف التعليمّي: 

طلبت �إد�رة مركز تدريبّي من مدّرب �لتكنولوجيا، تدريب �لطّلاب على تصميم موقع �أّولّي خاّص بالمركز.

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �إد�رة مركز �لتدريب عن:	 
عدد �لصفحات وعناوينها.	 
يقّدمها 	  �لتي  و�لدور�ت  �لموقع،  �سم 

�لمركز و�ل�أسعار، و�لسير �لذ�تّية للمدّربين، 
وصفحات ومو�قع �لتو�صل �ل�جتماعّي.

ُير�د 	  وصوتّيات  فيديو  ومقاطع  صور 
�ستخد�مها في �لموقع.

�أجمع �لبيانات عن:	 
تصميم 	  في  �لمستخدمة  �لنماذج  �أنو�ع 

�لمو�قع.
كيفّية ترتيب ملّفات �لمشروع .	 
�لوسوم �لخاّصة باإدر�ج �لنماذج، و�أنو�عها، 	 

و�ستخد�ماتها.
كيفّية �إنشاء عّدة صفحات �إنترنت، وربطها 	 

وفيديو،  صور  �ستخد�م  وطريقة  ببعضها، 
وغيرها �لموجودة في مجلد �آخر.

حو�ر ومناقشة. 	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:
طلب �إد�رة  مركز �لتدريب، 	 

كتب ومصادر خاّصة باإنشاء 
صفحات ويب. 

�لتكنولوجيا:
رو�بط �إلكترونية من مصادر 	 

�إنشاء  توّضح كيفّية  موثوقة 
صفحات ويب. 

حاسوب، �إنترنت. 	 

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بـِ :	 

�أنو�ع �لنماذج.	 

ترتيب �لملّفات.	 

نشاء عّدة صفحات 	  �أوّضح �لخطو�ت �للازمة ل�إ

�إنترنت، وطريقة ربطها.

�أحّدد  �لنماذج �لمستخدمة في كّل صفحة.	 

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 	 
طلب مركز �لتدريب، ومجّلات، 
باإنشاء صفحات  وكتب خاّصة 
ويب، تتضّمن �لنماذج وتقسيم 

�لملّفات.
قرطاسّية.	 

الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )2 - 4(

نترنت  استخدام النم�ذج في تصميم صفح�ت ال�إ
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�أرسم �لشكل �لعام للموقع، و�أشكال �لصفحات.	 
عقد �جتماع مع �إد�رة �لمركز وعرض ملّفات 	 

�لصور، و�لفيديو، وشكل �لموقع.
�إعد�د خطّة �لعمل.	 

تكنولوجيا:	 
نترنت، رو�بط  حاسوب، �ل�إ
�إلكترونية  توّضح  �آلّية �إنشاء 
صفحــات ويــب تـتـضـّمـن 
�لنماذج وتقسيم �لملّفات.

ّفذ
أن ا

 	index. إنشاء �لصفحة �لرئيسّية للموقع باسم�
.html

باأسماء 	  للموقع  �ل�أخرى  �لصفحات  �إنشاء 
مناسبة لها.

�إدر�ج �لوسائط و�لنماذج �لمناسبة لكّل صفحة 	 
نترنت. من صفحات �ل�إ

و�ستعر�ض 	  �لمركز،  �إد�رة  مع  �جتماع  عقد 
�لموقع معهم.

�إجر�ء �لتعديلات �لمتّفق عليها.	 

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

طلب مركز �لتدريب.	 
�لبيانات �لتي توّضح كيفّية 	 

�إنشاء صفحات ويب.
تكنولوجيا: 	 

حاسوب، �إنترنت.

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
عدد �لصفحات �لمستخدمة، وترتيب �لملّفات 	 

بشكل صحيح ومناسب.
نترنت تتضّمن نماذج 	  خطو�ت �إنشاء موقع �ل�إ

مختلفة.
�إجر�ء �لتعديلات كافًّة �لمتّفق عليها مع �إد�رة 	 

�لمركز.

تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 
حو�ر ومناقشة.	 

�لبيانات �لتي تّم جمُعها.	 
�إنترنت، حاسوب. 	 
�إعد�دها، 	  تّم  �لتي  �لخطّة 

وفقاً لطلب مركز �لتدريب.

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

�إعد�د ملّخص ُيوّضح:
�أنو�ع �لنماذج �لمستخدمة في تصميم �لمو�قع.	 
كيفّية ترتيب ملّفات �لمشروع .	 
و�أنو�عها، 	  �لنماذج،  باإدر�ج  �لخاّصة  �لوسوم 

و�ستخد�ماتها.
وربطها 	  �إنترنت  صفحات  عدة  �إنشاء  كيفّية 

وفيديو  صور  �ستخد�م  وطريقة  بعضاً  ببعضها 
وغيرها موجودة في مجلد �آخر.

�إنترنت 	  )�إنشاء صفحات  بالحالة  ملّف  �إعد�د 
تتضّمن نماذج مختلفة(.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ مجموعات.	 

�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض	 
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م وِّ
أق ا

رضا �إد�رة مركز �لتدريب عن �لموقع.	 
و�لمو�صفات 	  للمعايير  �لموقع  تصميم  ملاءمة 

�لخاّصة باإنشاء صفحات ويب.

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي. 	 

طلب �إد�رة مركز �لتدريب.	 
�لمعايير 	  تُوّضح  نشر�ت 

و�لمو�صفات �لخاّصة باإنشاء 
صفحات ويب.

دخال �لبيانات و�إرسالها. تُستخدم �لنماذج ل�إ

اأتعلّم

نترنت    استخدام النم�ذج في تصميم صفح�ت ال�إ

ما �لعنصر �لذي تُكَتب د�خله �لنماذج.

نشاء نماذج، يمكن للمستخدم ملؤها و�إرسالها  يوجد �لعديد من �لعناصر �لتي يمكن �أن تتكامل مع بعضها بعضاً ل�إ
�إلى خو�دم �لويب لمعالجتها:

الوصفالعنصر

form.نترنت قسم من �لصفحة يحتوي على عناصر يمكن �لتفاعل معها باإرسال بيانات �إلى خو�دم �ل�إ

button.زّر قابل للضغط

input.دخال بيانات عناصر تفاعلّية ل�إ

label.عنو�ن ل�أحد عناصر �لنماذج

textarea.مربّع نّص متعّدد �ل�أسطر، قابل للتعديل

output.ناتج عملّية حسابّية

fieldset.تجمع عناصرعّدة ضمن نموذج؛ ما يجعلها و�ضحة، وسهلة �ل�ستخد�م

datalist.option قائمة منسدلة تحتوي على عنصر، �أو �أكثر من نوع

option.محتًوى نّصّي لعناصر �لقو�ئم

select.مع تمييز �لعصر �لمختار ،option قائمة منسدلة تحتوي على عنصر، �أو �أكثر من نوع

optgroub.select إنشاء مجموعة من �لخيار�ت ضمن �لعنصر�

legend.fieldset عنو�ن لعنصر

progress.م شريط �لتقدُّ

meter.يشبه شريط �لتقّدم، لكنّه يمثّل قيمة ضمن مجال معّين
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رسال بيانات معّينة، و�لشكل �لعام له: تُكتب �لنماذج د�خل >form< ل�إ
>form action=  " " method = " ' <
…………
>/form<

�لخاّصية action: �لر�بط url �لمر�د �إرسال �لبيانات له.	 
رسال، �أوطلب بيانات من �لخادم، �لفرق 	  �لخاّصية method: تقبل قيمتين POST �أوGET، �للتين تُستخدمان ل�إ

بينهما موّضح في �لجدول �ل�آتي:

POSTGET

عند اإع�دة تحميل الصفحة، اأو 
الضغط على زر الرجوع.

ل� يحدث شيء.يطلب �لمتصّفح �إعادة �إرسال �لنموذج.

)bookmark(  ش�رة المرجعّية يمكن عمل �إشارة مرجعّية لها.ل� يمكن عمل �إشارة مرجعّية لها.ال�إ

)history( ح تُخزَّن في �لسجّل.ل� تُخزَّن في �لسجّل.سجّل التصفُّ

محدود.غير محدود.طول البي�ن�ت

غير محّدد.نوع البي�ن�ت
نجليزيّة  �ل�إ و�ل�أحرف  �لرموز  مجموعة 

.ASCII ى تُسمَّ

�أقّل �أماناً.�أكثر �أماناً.ال�أم�ن

مخفّية ل� يمكن مشاهدتها.مش�هدة البي�ن�ت
أنّها  ل� مشاهدتها؛  ويمكن  مخفّية،  غير 

.url تصبح جزء�ً من عنو�ن �لر�بط

  :input العنصر

:type لهذ� �لعنصر �أنو�ع عّدة، تُضاف �إليه من خلال �لخاصّية

-1 :)text inputs( اإدخ�ل نّص

مث�ل )1(:

الن�تج:
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-2 :)password inputs( اإدخ�ل كلمة سّر

مث�ل )2(:

الن�تج:

-3 :)Radio Buttons( اأزرار ال�ختي�ر من متعّدد

مث�ل )3(:

الن�تج:

في �لمثال �لسابق:
 	 operating مختصر كلمة os ؛ لكي �أتمكّن من �ختيار خيار و�حد فقط؛name أسندُت �لقيمة نفسها للخاصّية�

system، وتعني نظام �لتشغيل. 
�لخاّصية checked ل�ختيار خيار �فتر�ضّي، ويمكن �ل�ستغناء عنها.	 

-4 :)ckeckBoxes( اأزرار ال�ختي�رات المتعّددة

مث�ل )4(:
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الن�تج:

�ختيار 	  فيمكن  �ل�أخرى  �أّما  فقط،  و�حد  خيار  �ختيار  يمكن  �ل�أولى   ،checkboxesو  radio button بين  �لفرق 
خيار�ت ِعّدة.

-5 :)textarea( اإدخ�ل نّص متعّدد ال�أسطر

مث�ل )5(:

الن�تج:

أّولّي لصندوق �إدخال �لنّص، ويمكن �لتحكُّم بحجم 	  في �لمثال �لسابق، �لخاّصّيتان cols و rows تعطي �لشكل �ل�
هذ� �لصندوق من خلال �لضغط و�لسحب من �لز�وية �لسفلّية. 

-6 :)url( رابط

مث�ل )6(:

الن�تج:
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-7 :)email( بريد اإلكترونّي

مث�ل )7(:

الن�تج:

-8 :)numbers( اأرق�م

مث�ل )8(:

الن�تج:

�لخاّصّية min تحّدد �أقّل قيمة يمكن �إدخالها، و max �أكبر قيمة، ول� يقبل �لمتصّفح قيمة خارج �لمجال، و�لخاّصّية 	 
value تاأخذ �لقيمة �ل�فتر�ضّية.

-9 :)date( ت�ريخ

مث�ل )9(:

الن�تج:
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-10 :)date & time( ت�ريخ ووقت

مث�ل )10(:

الن�تج:

-11 :)time(الوقت

مث�ل )11(:

الن�تج:

-12 :)week( ال�أسبوع

مث�ل )12(:

الن�تج:

-13 :)month( الشهر

مث�ل )13(:

الن�تج:
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-14 :)color( ال�ألوان

مث�ل )14(:

الن�تج:

-15 :)range( المدى 

مث�ل )15(:

الن�تج:

-16 :)search( البحث

مث�ل )16(:

الن�تج:

-17 :)telephone( ه�تف

مث�ل )17(:

الن�تج:
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   :output العنصر

نشاء �لعملّيات �لحسابّية، و�إظهار �لناتج، مثال: ُيستخَدم ل�إ

مث�ل )18(:

الن�تج:

من المث�ل الس�بق، استخدمت:
عنصرين input من نوع number، و�أضفت لكّل و�حٍد منهم id؛ لكي �ستخدمه ل�حقاً. 1-
عنصر من نوع output؛ لكي يظهر �لناتج من خلاله، �أضفت له خاّصّية for لُتوّضح نوع �لعملّية �لحسابّية، و  2-

.form لكي �ستخدمها في وسم �لبد�ية name
ت �إذ� تّم �إدخالها على �لعناصر �لمستخدمة في �لعملّية  3- في وسم �لبد�ية form �لخاّصية oninput تعمل على �لتنصُّ

�لحسابّية �لمسندة لها. تُكَتب �لعملّية �لحسابّية بعد �إشارة �لمساو�ة بين علامَتي �لتنصيص " ":
�أكتب قيمة name �لتي �أدخلتها بالخطوة �لسابقة، ثّم نقطة، ثّم نوع �لقيمة، وهي value، ثّم �إشارة �لمساو�ة.	 
أولى �أكتب id �لخاّص بالقيمة �ل�أولى، ثّم نقطة، ثّم نوع �لبيانات �لمدخلة، وهي: 	  �إلى �لقيمة �ل� للوصول 

valueAsNumber، ثّم �أضع �إشارة �لعملّية �لحسابّية �لمطلوبة )�لقسمة /، �لضرب *، �لجمع +، �لطرح ـ(، 
ثّم �لقيمة �لثانية.

  :progress العنصر

�لشكل �لعام لهذ� �لعنصر:

id: ُيستخَدم لربطه في كود �لجافا سكريبت، �لذي سيتّم شرحة في وحد�ت ل�حقة.	 

value: قيمة شريط �لتقدم.	 

max: �لقيمة �لعظمى للشريط.	 
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   :meter العنصر

مث�ل )19(:

الن�تج:
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    :menu الق�ئمة

مث�ل )20(:    قائمة منسدلة عادية

الن�تج:

مث�ل )21(:      قائمة منسدلة مرتّبة وفق �لعنو�ن

الن�تج:
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نش�ط )1(
عملي

�أنشئ نموذجاً للتسجيل في دورة تدريبّية، يحتوي على )�ل�سم �ل�أول و�ل�أخير، رقم �لهاتف، 
ص، �لدورة �لمطلوبة، تاريخ �لتسجيل(. �لتخصُّ

اأّول�ً: اأفتح الفجوال ستوديو كود، واأكتب كم� ي�أتي: -
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�لناتج:

 :input بعض خص�ئص العنصر

دخال.  1- ضافة كتابة توضيحّية د�خل مربّع �ل�إ الخ�ّصية placeholder: تُستخدم ل�إ

مث�ل )22(:

-2 :list الخ�ّصية
.list بو�سطة �لخاّصّية input خاّص ليتّم ربطه بالعنصر id لكتابة �لقائمة د�خله، وُيعطى datalist ُيستخدم �لعنصر

مث�ل )23(:
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الن�تج:

الخ�ّصية multiple: تُستخَدم مع نوع file لرفع عّدة ملّفات مّرة و�حدة، 3-

مث�ل )24(:

الن�تج:

multiple عدم �ستخد�م

مث�ل )25(:

الن�تج:

multiple ستخد�م� 

نش�ط )2(
عملي

دخال بريد �إلكترونّي، ورفع صورة شهادة عن   �أعّدل على �لنشاط )1(، و�أضيف عليه خانة ل�إ
�آخر تحصيل در�سّي.

أزر�ر buttons، موّضحة في �لجدول �ل�آتي: 4- ال�أزرار buttons: يوجد ثلاثة �أنو�ع من �ل�

الوصفالنوع
submit.رسال �لمدخلات ُيستخدم ل�إ
reset.ُيستخدم لتفريغ �لخانات
button.ستخد�مات متعّددة�
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نش�ط )3(
عملي

رسال بريد �إلكترونّي. �أنشئ صفحة ل�إ

�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أكتب كما ياأتي:	 

الن�تج:

نش�ط )4(
�إضافة صورة مع نّص على زّر button، وزّر على شكل صورة:عملي

آتي: �أنزل صورتين، و�أضعهما في �لملّف نفسه �لموجود فيه ملّف html، ثّم �أكمل كال�

الن�تج:



106

نش�ط )5(
عملي

لكترونّي، �لدولة(. دخال معلومات )�ل�سم، �لبريد �ل�إ �أوظّف �لعنصر fieldset ل�إ

الن�تج:

نش�ط )6(
عملي

.fieldset رسال، وزّر لمسح �لخانات، وتوظيف �لوسم �أعّدل على �لنشاط )1( باإضافة زّر للاإ

تصميم عّدة صفح�ت اإنترنت، وترتيب ملّف�ت المشروع:  

 ،css إنترنت، ويحتوي على صور وملّفات تصميم� �أكثر من صفحة  �لعمل في مشروع كبير يحتوي على  عند 
وملّفات جافا سكريبت وغيرها...، ل� بّد من ترتيب �لملّفات بشكل منظّم؛ لكي يسهل �لتعامل معها، وعدم فقد�نها 

في �لمستقبل.

خطوات عمل مشروع موقع اإنترنت:

نجليزيّة. ل تسمية �لمجلّد�ت و�لملّفات بال�إ �أّول�ً: �إنشاء مجلّد جديد، و�أسّميه باسم �لمشروع، ُيفضَّ

نشاء ملّفات �لصفحات. ثانياً: �إنشاء مجلّد �آخر د�خل مجلّد �لمشروع، و�أسّميه html ل�إ

ضافة �لصور، و�لفيديو، و�لصوتّيات د�خله. ثالثاً: �إنشاء مجلّد �أسّميه image �أوmultimedia ل�إ

ر�بعاً: �إنشاء مجلّد css وغيرها �لتي سيتّم شرحها في �لوحد�ت �للاحقة.
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.html مث�ل )26(:   اأصّمم موقع تعليمّي للاأطف�ل ب�ستخدام

�أّول�ً: �أنشئ مجلّد�ً �أسّميه learning، �أو �سماً �آخر، كما ياأتي:	 

ثانياً: �أنشئ مجلّدين )html، multimedia( مّما ياأتي:	 

�لمجلّد 	  د�خل  و�أحفظه   ،index.html �أسّميه  جديد�ً  ملّفاً  و�أنشيء  كود،  ستوديو  �لفجو�ل  برنامج  �أفتح  ثالثاً: 
learning، ثّم �أكتب ما ياأتي:
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main.html و singup.html هما صفحتان �أريد �إنشاءهما ل�حقاً د�خل مجلد html، �ل�أولى هي �لصفحة 	 
�لرئيسّية، و�لثانية صفحة �لتسجيل في �لموقع.

الن�تج:
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ر�بعاً: �أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أسّميه main.html وهو �لصفحة �لرئيسّية للموقع، و�أكتب �لكود �ل�آتي:	 
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الن�تج:
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خامساً: �أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أسّميه singup.html، و�أكتب كما ياأتي:	 
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الن�تج:

 	.html أّولّي للموقع بلغة سادساً: �أختبر �لمشروع بفتح صفحة index.html، و�أل�حظ �لتصميم �ل�

.)http://cutt.us/onxvy يمكن تحميل �لمثال كاملاً من �لر�بط �ل�آتي(

نش�ط )7(
عملي

�أعّدل على �لمثال �لسابق بما يناسب من خلال )�إضافة صفحات  وصور، وفيديوهات...(، 
و�لتعديل على �لصفحات �لمنشاأة.

 ال�أسئلة:

�أكمل �لجدول �ل�آتي: 1-

الوصفالعنصر

form

دخال بيانات. عناصر تفاعلّية ل�إ

textarea

قائمة منسدلة تحتوي على عنصر، �أو �أكثر من نوع option مع تمييز �لعنصر �لمختار.

-2 .output أكتب �لكود �للازم لجمع عددين، باستخد�م �لعنصر�
�أعّدد خطو�ت عمل مشروع موقع �إنترنت. 3-
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 اأسئلة الوحدة:

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
آتية ُيعّد مكّوناً لعنصر html؟ 1- �أّي �ل�

د	 جميع ما ُذكر. ج	 �لخاّصية.   ب 	 وسم �لنهاية.   �أ 	 وسم �لبد�ية.  

ما وظيفة �لعناصر �لتقسيمّية؟ 2-
�أ 	 ترتيب �لكود د�خل �لملّف، وتقسيمه �إلى �أجز�ء ِعّدة، بشكٍل منظّم، لتسهيل فهم �لكود.

ب 	 �إظهار محتوى �لصفحات.
ح بشكل سهل. نترنت في �لتصفُّ ج	 تساعد متصّفحي �ل�إ

ح على �لحاسوب. د	 تخزين بيانات �لتصفُّ

ما هو �لعنصر li؟ 3-
ب 	 فقرة نّصّية. �أ 	 �قتباس نّصّي طويل.     

د	 �قتباس نّصّي قصير. ج	 عنصر من عناصر �لقائمة �لمرتّبة، �أوغير �لمرتّبة. 

آتية ل� ُيعّد �متد�د�ً للّصور؟ 4- �أّي من �ل�
png 	د    gif 	ج    wav 	 ب   jpg 	 أ�

ما وظيفة �لخاّصية src في �إضافة فيديو لصفحة �إنترنت؟ 5-
ب 	 يوضع فيها مصدر �لفيديو. �أ 	 تظهر صورة �لغلاف قبل تشغيل �لفيديو.  

د	 تكر�ر �لفيديو تلقائّياً. ج	 تعرض عناصر �لتحكُّم بالفيديو.   

ما �لعنصر �لمسؤول عن �إنشاء مجموعة من �لخيار�ت، ضمن �لعنصر select؟ 6-
label 	د   opion 	ج    legend 	 ب  .optgroub 	 أ�

ما وظيفة button من نوع reset؟ 7-
ب 	 �فر�غ خانات �لنموذج. �أ 	 �إرسال مدخلات �لنماذج.    

د	 ل� شيء مّما ذكر. ج	 �ستخد�مات متنوعة.    

السؤال الث�ني: �ذكر خمسة �أنو�ع من �أنو�ع �لعنصر input، مع مثال على كّل نوع.
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السؤال الثّ�لث: �أكمل �لجدول �ل�آتي:

الوصفالعنصر

نترنت. قسم من �لصفحة يحتوي على عناصر، يمكن �لتفاعل معها باإرسال بيانات �إلى خو�دم �ل�إ

caption

bold يعرض �لنّص بخّط عريض

strong

....css أنماط يحتوي على معلومات عاّمة عن �لمستند، مثل عنو�ن �لمستند، رو�بط ملّفات �ل�

p

تذييل �لصفحه، يحتوي عادة على حقوق �لنشر، طرق �لتو�صل...

السؤال الرابع: �أقارن بين صيغة ملّف �لصوت mp3 و wav من حيث تو�فقها مع �لمتصّفحات.

السؤال الخ�مس: �أقارن بين �لّصيغ �لمختلفة للّصور من حيث �لمّيز�ت و�لعيوب.

السؤال الس�دس: ما �لشكل �لعام لكودHTML؟  

السؤال الس�بع: �أوّضح �أهّم خصائص �لعنصر �ل�أساسّي html؟

السؤال الث�من: �أذكر بعض مّيز�ت بر�مج محّرر�ت �ل�أكو�د �لمّجانّية.

دراسة ح�لة:
بن�ًء على دراسة الوحدة، اأعّد خطوات العمل للموقف التعليمّي التعلُّمّي ال�آتي:

وصف �لموقف �لتعليمّي: �أر�دت مجموعة من �لشباب �لمتطّوعين في �ل�أعمال �لخيريّة تصميم موقٍع بد�ئّي، باستخد�م 
html فقط، عن �لنظافه و�لنظام و�لترتيب، فتوّجهو� �إلى شركة تصميم مو�قع �إنترنت لمساعدتهم في �إنشاء �لموقع.

مشروع الوحدة: 

فيه سيرتي  يعرض  �أكثر من صفحة،  يتكّون من   html باستخد�م موقعاً  �أصّمم 
�لذ�تّية، ويتضّمن مثال�ً على )صور، وفيديو، ونبذة عن �لمر�حل �لدر�سّية �لسابقة، 
و�لمد�رس و�لمدّرسين، و�لنشاطات، و�لهو�يات...�لخ(، مع مر�عاة ترتيب ملّفات 

�لمشروع، وخطو�ت �لتنفيذ.
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نموذج التقويم الذاتّي:

المه�رات
مستوى ال�أداء

321

html إنشاء صفحة �إنترنت بسيطة باستخد�م لغة�

�ستخد�م  �لعناصر �لنّصّية، وتنظيم �لمحتوى في تصميم صفحات �إنترنت.

�ستخد�م �لوسائط �لمتعّددة في تصميم صفحات �إنترنت.

�ستخد�م �لنماذج form في تصميم صفحات �إنترنت.

�لتقدير)3(: �أد�ء �لَمهّمة بشكل متقن.	 
�لتقدير)2(: �أد�ء �لَمهّمة بشكل جّيد.	 
�لتقدير)1(: محاولة �أد�ء �لَمهّمة. 	 
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 لغة صفح�ت ال�أنم�ط 
CSS3 ال�نسي�بّية

الَوْحدُة الث�لثة

اأت�أّمُل

واأن�قُش
نترنت، وواجه�ت المستخدم على اإقب�ل المستخدمين  كيف تؤثّر جم�لّية صفحة ال�إ

عليه�؟
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 استخدام�ت لغة CSS وممّيزاته�.

نترنت للمستخدمين وشكله�   توظيف خص�ئص واأكواد لغة CSS3، لتحسين مظهر صفح�ت ال�إ

نترنت.  توظيف خص�ئص واأكواد لغة CSS3 لمع�لجة الصور والمستندات داخل صفحة ال�إ

نترنت.   توظيف خص�ئص واأكواد لغة CSS3 لمع�لجة القوائم والجداول  داخل صفحة ال�إ

اأن  اأنشــطته�  الَوْحــدة، والتف�عل مــع  الطلبــة بعــد دراســة هــذه  ـع مــن  ُيتوقَـّ

نترنت  يكونــوا ق�دريــن علــى: استخدام لغة css3 لتطوير تصميم صفح�ت ال�إ

اإض�فة لمسة جم�لية اإليه� لعرضه� بشكل اأفضل للمستخدم، من خلال ال�آتي: و
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتَوقَُّع من الّطلبة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدُة، والتّف�ُعل مَع اأنشطِته�:

 اأول�ً: الكف�ي�ُت الِحرفّيُة

القدرة على:
-1 .JavaScript  ولغة ، HTML ولغة ،CSS3  لتفريق بين لغة�
-2 .HTML نترنت، مكتوبة بلغة تضمين �أكو�د CSS3 د�خل صفحة �ل�إ
-3 . HTML خارجّي، يختلف عن ملّف تصميم �لصفحة CSS نترنت باستخد�م ملّف تنسيق  صفحات �ل�إ
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لخطوط، و�لنصوص لعناصر �لصفحة. 4-
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لحدود، و�لهو�مش، و�لحشو، و�لمخطّط �لصندوقي لعرض عناصر  5-

�لصفحة.
ألو�ن  لعناصر �لصفحة. 6- �ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لخلفّيات و�ل�
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لوسوم �لز�ئفة لعناصر �لصفحة. 7-
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3 ؛ لتنسيق �لتحويلات �لهندسّية، و�ل�نتقال �لحركّي لعناصر �لصفحة. 8-
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لقو�ئم  بالصفحة. 9-

�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �لجد�ول  بالصفحة. 10-
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3؛ لتنسيق �ل�أعمدة �لمتعّددة بالصفحة. 11-
�ستخد�م خصائص و�أكو�د لغة CSS3 ؛ لتنسيق �أنماط �لموقع Website Layout  بالصفحة. 12-

 ث�نيً�: الكف�ي�ُت ال�جتم�عّيُة والشخصّيُة.

2- تقبُّل �لتغذية �لر�جعة. 1- �لعمل ضمن فريق.     
4- مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون. 3- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين.     

6- �ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. 5- ِحْفُظ خصوصّية �لزبون.    
8- �لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل. 7- �لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل.   

10- �ل�تّصال  و�لتّو�ُصل �لفّعال. 9- �ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة.   
فادة من مقترحات �ل�آخرين. 12- �ل�إ 11- �ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة. 

14- �ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�ته. 13- �متلاك مهارة  �لتاأمل و�لتاأمُّل �لذ�تّي.   
قناع. 15- �لقدرة على �ل�إ
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 ث�لثً�: الكف�ي�ُت المنهجّية

1- توظيف �لتعلُّم �لتعاونّي.
2- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

3- �لقدرة على توظيف �لبحث �لعلمّي و�أساليبه.
4- �لقدرة على �إعد�د �لخطط.

5- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار.
6- تقويم �لنتائج وعرضها. 

7- جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها.
8- توظيف �لمنهج �لعلمّي في حّل �لمشكلات، وتمثيل �لبيانات. 

 قواعد ال�أمن والّسلامة:

1- �ل�لتز�م بالجلسة �لصحيحة �أمام �لحاسوب.
2- نظافة �ل�أيدي و�ل�أسطح �لتي يتّم وضُع �أجهزة �لحاسوب عليها.

3- �أن يكون مكان �لعمل ذ� تهوية و�إضاءة جّيدة.
4- عدم �ستخد�م كو�بل متعريّة لتوصيل جهاز �لحاسوب  بالكهرباء.

5- ترك �لعمل على �لجهاز كّل ساعتين لمّدة ربع ساعة، و�لبدء بالمشي في �لغرفة.
.))FireWalls 6- �ستخد�م بر�مج مكافحة �لفيروسات و�لجدر�ن �لناريّة

لكترونّية �لمشبوهة. 7- عدم �لتجاوب مع �لرسائل �ل�إ
8- �أن تعرف جّيد�ً مع من تتعامل قبل �لكشف عن �أيّة معلومات .

9- �ستخد�م كلمة سّر صعبة �لتخمين، تتكّون من �أحرف كبيرة وصغيرة، ورموز، و�أرقام.
أبناء. 10- عدم �ستخد�م �لمعلومات �لعاّمة في كلمة �لسّر؛ كتو�ريخ �لميلاد، و�أرقام �لهو�تف، و�أسماء �ل�

11- عدم �ستخد�م خاصّية �لتخزين �لتلقائّي للمعلومات �لشخصّية على �لحو�سيب �لتي ل� تخّصك، في حال 
    �ستخد�مها.
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )3 - 1(

استخدام�ت لغة CSS وممّيزاته�

يرغب طلبة �لصف �لحادي عشر �لِمْهنّي في مدرسة �لحريّة �لثانويّة في �إعد�د CD تعليمّي، يوّضح كيفّية �ستخد�م 
بشكل جّذ�ب  لتبدو  نترنت  �ل�إ لصفحات  �لنهائّي  و�لتصميم  �لخارجّي،  و�لشكل  �لكلّي،  �لمظهر  لتنسيق  لغة CSS؛ 

نترنت في �لمدرسة لمساعدتهم. للمستخدم، فاستشارو� فنّي تصميم صفحات �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �لطلبة عن:	 
 	 CD �لـ  سيتضّمنها  �لتي  �لتعليمّية  �لمادة 

)حجمها، موضوعها، �لفئة �لمستهدفة منها، 
طريقة عرضها، �ل�أنشطة �لعملّية و�لمادة �لنظريّة 
يضاح �لتي  �لتي يجب �أن يشملها، وسائط �ل�إ

يتضّمنها، صور، رو�بط، نشر�ت،...( .
 	 :CSS أجمع �لبيانات عن لغة�

تعريفها، ومر�حل تطورها، و�ستخد�ماتها.	 
 	.CSS ممّيز�ت لغة
 	.CSS مكّونات لغة �لتصميم
 	.CSS طرق كتابة �أكو�د لغة
لغة CSS في تصميم 	  �أنماط  �إضافة  طرق 

نترنت. صفحات �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي.	 

وثائق:	 
�لطلب �لخاص بطّلاب مدرسة 
�لحريّة، نشر�ت، مقال�ت، كتب 

.CSS عن لغة

�لتكنولوجيا:	 
نترنت،  رو�بط �إلكترونية من  �ل�إ
�إنترنت  مو�قع  موثوقة،  مصادر 

.CSS  موثوقة عن لغة

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

 	 :CSS لغة  ر  بتطوُّ �لخاّصة  �لبيانات  �أصنّف 
نشاأتها وممّيز�تها.

 	.CSS أحّدد �ستخد�مات، ومكونات لغة �لتصميم�
�أحّدد طرق كتابة �ل�أكو�د، و�إضافة �أنماط لغة 	 

CSS في تصميم صفحات �لويب.
مقترحات 	  لمناقشة  �لطلبة   مع  جلسة  عقد 

من   ،)CD( �إعد�دها  تّم  �لتي  أّولّية  �ل� للماّدة 
حيث �لشكل و�لمضمون.

�إعد�د خطّة توّضح مر�حل �لتنفيذ.	 

�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 
عصف ذهنّي/ 	 

�ستمطار �ل�أفكار.

وثائق:	 
�لطلب �لخاّص بطّلاب مدرسة 
�لحريّة، نشر�ت، مقال�ت، كتب 
عن لغة CSS، �لبيانات �لتي تّم 

جمعها.

 وصف الموقف التعليمّي: 
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ّفذ
أن ا

رها، 	  وتطوُّ  CSS لغة نشاأة  يوّضح  �أعّد وصفاً 
ومميّز�تها، وفو�ئدها و�ستخد�ماتها.

�أوّضح طرق كتابة �ل�أكو�د، و�إضافة �أنماط لغة 	 
CSS في تصميم صفحات �لويب.

لغة 	  �أنماط  �إضافة  لخطو�ت  بصريّاً  عرضاً  �أنشئ 
نترنت وتشغيله. CSS، وتضمينه في صفحات �ل�إ

عقد جلسة مع �لطلبة  للاتّفاق على �لمادة �لتي 	 
تّم �إعد�دها )CD( من حيث �لشكل و�لمضمون 

أمثلة �لعملّية(. ر �للغة، �ستخد�ماتها، �ل� )تطوُّ
تنفيذ 	  طريقة  على  �لمقترحة  �لتعديلات  �إجر�ء 

�لماّدة، وطريقة تنظيمها،  �أو حجم  �ل�أنشطة، 
و�إخر�جها بشكل نهائّي.

�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 
مجموعات �لعمل.

حو�ر ومناقشة.	 
�لعصف �لذهنّي	 

وثائق:	 
�لطلب �لخاّص بطّلاب مدرسة 
مقال�ت،  نشر�ت،  �لحريّة، 

.CSS كتب عن لغة
�لتكنولوجيا:	 

نترنت، رو�بط �إلكترونية من  �ل�إ
�إنترنت  مو�قع  موثوقة،  مصادر 

.CSS  موثوقة عن لغة
حاسوب.	 

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
لغة  	  لتعريف  و�لصحيحة  �لمناسبة  �لصياغة 

رها. CSS ونشاأتها، وتطوُّ
 	 ،CSS    تحديد �ل�ستخد�مات �لشائعة للغة

وفو�ئدها.
أمثلة �لعملّية �لتي تّم �إعد�دها.	  دقّة �ل�
مطابقة وشمول �لـ CD  لجميع �لعناصر �لمتّفق 	 

عليها مع طلبة مدرسة �لحريّة.

�لتعلُّم �لتعاوني/	 
مجموعات �لعمل.

حو�ر ومناقشة.	 

�لوثائق:	 
�لطلب �لخاّص بطّلاب مدرسة 
�لحريّة، نشر�ت، مقال�ت، كتب 

.CSS عن لغة

�لتكنولوجيا:	 
نترنت،  رو�بط �إلكترونية من  �ل�إ
�إنترنت  مو�قع  موثوقة،  مصادر 

 .CSS  موثوقة عن لغة
حاسوب.	 

م 
قّد

أ  وا
ثّق

أو ا

وممّيز�تها، 	  رها،  وتطوُّ  CSS لغة  نشاأة  توثيق 
وفو�ئدها، و�ستخد�ماتها.

توضيح طرق كتابة �ل�أكو�د، و�إضافة �أنماط لغة 	 
CSS في تصميم صفحات �لويب.

�ل�أنشطة �لعملّية �لتي تّم �إعد�دها.	 
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية.	 
�إخر�ج �لمادة �لتعليمّية �لـ CD بصورتها �لنهائّية.	 
�ستخد�ماتها 	   :CSS بلغة  خاّص  سجّل  فتح 

وممّيز�تها.

�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 
مجموعات �لعمل.

حو�ر ومناقشة.	 

حاسوب، سجّلات.	 

م وِّ
أق ا

�لخاّصة 	  �لتعليمّية  �لمادة  عن  �لطلبة  رضا 
باستخد�مات لغة  CSS )�لـ CD �لتعليمّي(.

 مطابقة �لمادة �لتعليمّية للمعايير و�لمو�صفات.	 

حو�ر ومناقشة.	 
�لبحث �لعلمّي.	 

�لوثائق:	 
�لطلب �لخاّص بطّلاب مدرسة 

�لحريّة.
�لمعايير و�لمو�صفات �لخاّصة 

باإعد�د �لمو�د �لتعليمّية.
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نترنت من خلال لغة HTML5  ولغةCSS، من �لنو�حي   ما �لفرق بين بناء )كتابة( مستند�ت صفحة �ل�إ
�لتي تتعلّق بتنسيق هذه �لمستند�ت في �لصفحة ومظهرها؟

اأتعلّم

  استخدام�ت لغة CSS وممّيزاته� 

نش�ط )1(
للاطلاع

موثوقة مصادر  في  �أبحث 
عن كيفّية تنسيق �لمستند�ت 
نترنت،  �لموجودة في صفحة �ل�إ

و�إظهارها بشكل جّذ�ب.

  :CSS يمكن تعريف لغة

  HTML5 نترنت، بلغة هيكيلّة، مثل باأنّها �للغة �لتي تُستخَدم لوصف �لجزء �لبصرّي للمحتوى �لمكتوب في صفحة �ل�إ
نترنت. وتهتّم بالعرض �لتقديمّي لصفحة �ل�إ

أنماط �ل�نسيابّية(. كلمة CSS هي �ختصار للاأحرف �ل�أولى من جملة )Cascading Style sheet(، �لتي تعني )صفحة �ل�

  :CSS سم�ت لغة

نترنت. 1- تتيح للمصّمم تصميم وتنسيق عناصر) محتوى �لخّط، ولون، وحجم، ومسافات...( لصفحات �ل�إ

نترنت، وكيفّية تنسيق �لمظهر �لكلّّي، و�لشكل �لخارجّي، و�لتصميم  2- تهتّم لغة CSS بالعرض �لتقديمّي لصفحة �ل�إ
�لنهائّي للصفحة بشكل جّذ�ب للمستخدم.

بشكل  3-  ،HTML5 باستخد�م  �لُمنشاأ  و�لمحتوى  �لصفحات،  وعرض  وظهور  تنسيق،  كيفّية  تحديد  في  تساعد 
جّذ�ب، و�نسيابّي للصفحة.
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نش�ط )2(
نظري

�أبحث عن تعريف �آخر للغة CSS، باستخد�م �أحد مصادر �لمعرفة.

نترنت بفكرة بناء �لبيت: يشبه بناء �لهيكل �لخارجّي من �لبيت تصميم صفحة  يمكن تشبيه تصميم صفحة �ل�إ
نترنت بلغة )HTML(،  وما ير�فق �لبناء من �لطلاء و�لّدهان و�لتزيين �لمناسب، يشبه عمل  لغة CSS د�خل صفحة  �ل�إ
لكترونّي بشكل جّذ�ب وجميل، وسهل  نترنت �لتي تهتم بتنسيق عناصر �لصفحة، و�إظهارها لمستخدمي �لموقع �ل�إ �ل�إ

آتية: �ل�ستخد�م للمستخدم )�لزبون(، كما توّضح �لصورة �ل�

   :CSS استخدام�ت لغة

نترنت وتطويرها، حيث ساعدت في حّل مشاكل شتّى،  �أحدَث ظهور لغة CSS ثورة في عالم تصميم صفحات �ل�إ
نترنت قبل ظهور هذه  �للغة، ومن �أهّم �ستخد�ماتها: كانت تو�جه مطّوري ومصّممي صفحات �ل�إ

-1  .)HTML( عن محتوى �لصفحة �لمكتوب بلغة )... ألو�ن، �لهامش، �لتخطيط عزل وفصل �لتنسيق )�لخطوط، �ل�
�لخاّص  2- �لمحتوى  وتباعد  وحجم،  ولون،  �لخّط،  تغيير  يمكن  فمثلاً  وتخطيطها،  نترنت  �ل�إ صفحات  تصميم 

بالصفحة، وتقسيمه �إلى �أعمدة متعّددة، �أو �إضافة صور متحّركة ومّيز�ت جمالّية �أخرى. 
يساعد فصل �لتنسيق و�لعرض عن محتوى �لصفحة في تسهيل �لوصول للخصائص، و�لمرونة في �لتحكُّم بطريقة  3-

تنسيق �لعرض وخصائصها. 
نترنت، حيث من خلال ملّفCSS و�حد يمكن �لتعديل على  4- تسهيل �لتعديل على خصائص عناصر صفحات �ل�إ

لكترونّي.  عشر�ت ومئات �لصفحات في �لموقع �ل�إ
�ستخد�م ملّف CSS لتنسيق �لصفحة، وعرضها بشكل منفصل عن ملّف �لـ HTML يساعد في تقليل �لوقت  5-

نترنت. لتحميل صفحة �ل�إ



126

نش�ط )3(
للاطلاع

لغة  قبل  ظهور  نترنت  �ل�إ ومطّوري صفحات  تو�جه مصّممي  كانت  �لتي  بالمشكلات  تقرير�ً  �أعّد 
CSS؛ لتطوير موقع �إلكترونّي من 5 صفحات) من حيث تغيير لون  وحجم خّط Header، ووضعه 
ألو�ن في �لصفحة، ووضع هو�مش للصفحة،...( باستخد�م �أكو�د  في منتصف �لصفحة، وتنسيق �ل�

لغة )HTML(، وتكر�ر هذه �لعملّية لكّل صفحات �لموقع. ماإذ� تستنتج؟
لكترونّي كافّة؟ هل يكون عملّياً �ستخد�م �أكو�د لغة )HTML( في تنسيق محتوى صفحات �لموقع �ل�إ

  :JavaScript ولغة ،HTML ولغة ،CSS الفرق بين لغة

نشاء صفحات �إنترنت جّذ�بة،  لكترونّية ل�إ تُستخَدم لغة CSS مع لغَتي  HTML، و JavaScript في �لمو�قع �ل�إ
 ،JavaScript لغة برمجّية مثل  لغة  تُعّد  ل�   CSS لغة نترنت. ولكن  �ل�إ لتطبيقات  �ل�ستخد�م  وو�جهات جميلة سهلة 
نترنت،  وليست لغة هيكلة �أيضاً، مثل لغة HTML، وتُعّد CSS لغة وصفّية تهتّم بوصف وتنسيق محتوى صفحة �ل�إ

و�إظهار �للمسة �لجمالّية للصفحة.

 CSS نترنت، ثّم لغة نترنت باستخد�م لغة HTML  �لتي تمثّل هيكل وقو�عد �ل�أساس لصفحة �ل�إ م صفحة �ل�إ تُصمَّ
�لتي تهتّم بتنسيق �لصفحة، وعرضها بشكل مناسب جميل وممّيز، ولغة JavaScript �لتي تهتّم بجعل �لصفحة �أكثر 

آتية: تفاعلّية مع �لمستخدم، كما تبّينه �لصورة �ل�



127

لغة HTMLلغة CSSوجه المق�رنة

Hyper Text Markup ال�أحرف اختص�رات
Language

هل تُعّد لغة برمجّية؟

التعريف

ال�ستخدام

كيف يمكن  التحكُّم 
بتنسيق  مستندات صفح�ت 

نترنت؟ موقع ال�إ

من خلال ملّف CSS و�حد  يمكن  
�لتعديل وتنسيق �لمستند�ت في  عشر�ت 

�لصفحات للموقع. 

يجب �لتعديل على كّل مستند�ت وعناصر 
نترنت، كّل و�حدة على ِحدة،  صفحة �ل�إ

وهذ� �أمر مرهق للمبرمج .

الوقت المستغرق في اإظه�ر 
الصفحة بشكل ممّيز 

وتنسيق من�سب

يحتاج لوقت قصير نسبّياً، 
وجهد �أقّل من �لمبرمج.

ت�أثُّر اللغة بح�لة كت�بة 
ال�أحرف لوسوم وخص�ئص

ل� تاأثير. 

ت�أثُّر اللغة بوجود فراغ�ت، 
اأو عدمه� بين ال�أكواد 

الخ�ّصة ب�للغة 

 ل� تاأثير. 

نش�ط )4(
نظري

: HTML  ولغة CSS آتي لتوضيح �لفرق بين لغة �أكمل �لجدول �ل�

نش�أة لغة CSS، ومراحل التطوُّر الت�ريخّي له�:  

تّم �إنشاء لغة CSS عام 1995 م.  1-

�أّول ظهور رسمّي للغة  CSS من ِقبل منظّمة �لويب �لعالمّية W3C عام 1996، وتّم �إصد�ر لغةCSS1، �لتي  2-
نترنت. �هتّمت باإضافة خصائص تنسيقّية للخّط في صفحة �ل�إ

في عام 1998 تّم �إصد�ر CSS2، مع خصائص و�أنماط  تنسيقّية �إضافّية للوسائط و�لعناصر �لموجودة في صفحة  3-
نترنت.  نترنت، فمثلاً يمكن �ستخد�مها  لتصميم  تخطيط صفحة �ل�إ �ل�إ
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في عام 2003 تّم �إصد�ر CSS2.1، حيث تّم �إضافة �أنماط  4-
في  صحيحة  غير  كانت  �لتي  أنماط  �ل� حذف  مع  جديدة 

.CSS2 صد�ر �ل�إ

في عام 2005 تّم �إصد�ر CSS 3 �لتي تتيح للمصّمم �إضافة  5-
نترنت، وهذه  خصائص نمط �لعرض �لتقديمّي في صفحة �ل�إ
صد�رة CSS 3 هي �لمتد�ولة �إلى �ل�آن في تنسيق محتوى  �ل�إ

نترنت. صفحة �ل�إ

نش�ط )5(
ر لغة CSS، و�أهّم �لخصائص �لتنسيقّية �لممّيزة لكّل مرحلة.  للاطلاع  �أعّد تقرير�ً عن مر�حل تطوُّ

  :CSS فوائد لغة

نترنت، وله� فوائد كثيرة، منه�: تُعّد الـ CSS ثورة في تصميم وتنسيق محتوى صفحة ال�إ

لكترونّي كاملاً من خلال ملّف CSS و�حد.	  يمكن �لتحكُّم بتصميم محتوى �لموقع �ل�إ
لكترونّي بشكل دقيق .	  �إمكانّية �لتعديل على �لتفاصيل �لصغيرة  بالموقع �ل�إ
لكترونّي وتعديلها، وجعلها قابلة للتعامل مع مختلف �لمتصّفحات و�أحجام 	  �إنشاء تصميمات خاّصة جّذ�بة للموقع �ل�إ

�لشاشات �لمختلفة، مثل: شاشات �لهو�تف �لذكّية، �أو شاشة �لجهاز �للوحّي )تابلت(، �أو شاشة �لحاسوب �لشخصّي، 
�أو �لحاسوب �لعادي... .

لكترونّي 	  أنماط، و�لخصائص، و�ل�أساليب �لمتقّدمة للتحكُّم بتصميم صفحات �لموقع �ل�إ تحتوي على �لعديد من �ل�
وتنسيقها.

توفُّر تصاميم مرنة تتناسب مع رغبات مختلف �لمستخدمين في �ختيار �ألو�نهم �لمفّضلة مثلاً.	 
نترنت.	  لكترونّية �لتي تعرض صفحات �ل�إ تتناسب لغة CSS مع مختلف �لمنّصات �ل�إ

نش�ط )6(
نترنت. نظري  �أبحث عن فو�ئد �أخرى للغة CSS في تصميم صفحات �ل�إ

   :CSS ب�دئة المتصّفح وعلاقته� مع

تُستخَدم �لبادئة �لخاّصة في كّل متصّفح مع بعض خصائص لغة CSS3؛ وذلك ليتّم عرض �لخاصّية بشكل مناسب 
وصحيح في مختلف �لمتصّفحات. ليتّم عرض �لخاصّية وظهورها في كّل �لمتصّفحات يجب كتابة هذه �لخاصّية مر�ت 

عّدة، مع تغيير بادئة �لمتصّفح، وكذلك كتابتها مّرة دون �أيّة بادئة ليتّم عرضها في متصّفحات �أخرى.
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�لمتصّفح فایرفوكس یستخدم �لبادئة )moz	(، و�لمتصّفح �أوبر� یستخدم �لبادئة )o	(، و�لمتصّفح جوجل كروم 
.)	ms( و�لمتصّفح �كسبلورر یستخدم �لبادئة ،)	webkit( وسفاري یستخدمان �لبادئة

   :CSS َوْحدات القي�س في لغة

تستعمل في لغة CSS مجموعة من َوْحد�ت �لقیاس موّضحة في �لجدول �ل�آتي:

وصف الوحدة الوحدة
pxوحدة بیكسل 

�لنسبة �لمئویّة%

emيساوي 16 بيكسل  em 1 كّل

inإنش�

cmسنتيمتر

mmمليمتر

pt) نقطة ) �لنقطة = 72/1�إنش

pc)بیكا ) �لبیكا = 12 نقطة = 6/1 �إنش

deg)degree ( درجة

radلر�دیان�

s تعني ثانية  )Second(

نترنت:    اإض�فة اأنم�ط لغة CSS في تصميم صفح�ت ال�إ

آتية: نترنت، من خلال �لطّرق �ل� يتّم تضمين �أنماط و�أكو�د لغة CSS د�خل ملّف تصميم هيكلّية صفحة �ل�إ



130

:Inline Style Sheet اأّول�ً: السطر الواحد 
 تُكَتب �أكو�د  CSS في وسم �لبد�ية لعنصٍر ما، باستخد�م �لخاصّية  style، كما ياأتي: 

>body style="background	color:blue;"<

تّمت كتابة )";color:blue	background"( في وسم �لبد�ية لعنصر body لتغيير لون خلفّية جسم صفحة �إلى �للون 
�ل�أزرق.

ضافة و�لتعديل، �إذ� كانت �لصفحة كبيرة، وغيرها من 	  أنّها تستهلك وقتاً في �ل�إ ل� ُينصح باستخد�م هذه �لطريقة؛ ل�
.CSS  لمشاكل �لتي كانت قبل ظهور لغة�

اأنشئ صفحة اإنترنت، تعرض اأسم�ء ثلاث مدن فلسطينّية، ونّفذ التنسيق المن�سب له� ب�إض�فة مث�ل )1(:
 .Inline Style Sheet ب�ستخدام طريقة السطر الواحد ،CSS اأكواد   

�أنشىء �لصفحة باستخد�م محّرر �ل�أكو�د فيجول �أستوديو كود، و�أحفظ �لملّف باسم )city .html(، ثّم �أكتب �أكو�د 	 
html �لمناسبة لها:

�أضيف �أكو�د CSS �لمناسبة لجعل عناوين �لصفحة ملّونة. 	 
ألو�ن، ونوع �لخّط، 	  �أعّدل على �أكو�د html باإضافة �أكو�د CSS �لمناسبة، لتغيير تنسيق عناوين �لصفحة، من حيث �ل�

وحجمه، كما ياأتي:
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الن�تج:

 Internal Style Sheet ث�نيً�: الربط الداخلّي 

يتّم �لتاأثير على عناصر �لصفحة بكتابة �أكو�د CSS د�خل �لعنصر style في منطقة head من �لصفحة، لتنسيق 
أقو�س }{، بعد كتابة �سم �لعنصر لتنسيقه، كما  جميع �لعناصر �لمر�دة في  �لصفحة، وذلك بكتابة �أكو�د CSS د�خل �ل�

في �لكود �ل�آتي:

>html <
>head<
>style<
h1 }
color: blue;
font	family: Tahoma;
font	size: %200;
{
>/style<
>/head<
>body <
 كتابة محتوى �لصفحة
>/body <
> /html <

ل  تُعّد هذه �لطريقة مناسبة لتنسيق صفحات �لمو�قع  ذ�ت �لعدد �لمحدود، �أّما �لمو�قع �لكبيرة و�لمتوّسطة فُيفضَّ
�ستخد�م �لطريقة �للاحقة لتنسيقها.
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المن�سبة، مث�ل )2(:  CSS اأكواد  ب�إض�فة  نترنت،  ال�إ محتوي�ت صفحة  تنسيق  اأعيد   )1( مث�ل  اإلى  ب�لعودة 
  .Internal Style Sheet ب�ستـخدام طريقة الربط الداخلّي

 	.)city.html( أفتح برنامج فجو�ل �أستوديو كود، ثّم �أفتح ملّف�

�أعّدل �أكو�د html باإضافة �أكو�د CSS �لمناسبة بطريقة �لربط �لد�خلّي، لتغيير تنسيق عناوين �لصفحة من حيث 	 

ألو�ن، ونوع �لخّط، وحجمه كما ياأتي: �ل�

نش�ط )7(
عملي

نترنت  �ل�إ صفحة  �أصّمم   
�لتي في �لصورة، ثّم �أضيف 
�لمناسبة،   CSS �أكو�د 
�لد�خلّي  �لربط  بطريقة 
مستند�ت  تنسيق  لتغيير 

ومحتويات �لصفحة: 
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مة )style( في ملّف هيكل �لصفحة بلغة html، كما ياأتي: 	 �أكتب �أكو�د CSS �لتالية د�خل �لوسم )head(،  و�لسِّ

 External Style Sheet ث�لثً�: الملّف الخ�رجّي 

ُيعّد �ل�أكثر شيوعاً، وتُكَتب �أكو�د CSS في ملّف خارجّي باستخد�م �أّي محّرر نصوص، وهذ� �لملّف ل� يحتوي 
 .)styles.css( :مثل .css وُيحفظ بامتد�د ،HTML على جمل لغة

يتّم �ستدعاء ملّف CSS �لخارجّي د�خل صفحة HTML، باإضافة ر�بط باستخد�م �لعنصر >link< في منطقة  
head، كما في �لكود �ل�آتي:

>head<
>link rel="stylesheet" href="codes.css"<
>/head<

لكترونّي، يتّم تغيير شكل عّدة صفحات  فائدة هذه �لطريقة عند تغيير محتوى ملّف style.css و�حد للموقع �ل�إ
ومظهرها في �لموقع، مرتبطة بالملّف.

External Style Sheet، مث�ل )3(: الخ�رجّي  الملّف  طريقة  ب�ستـخدام  المن�سبة،   CSS اأكواد  اأضيف 
نترنت الت�لية: ع�دة تنسيق�ت محتوي�ت صفحة ال�إ ل�إ
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 	.)style.css( أفتح برنامج فيجو�ل �أستوديو كود، ثّم �أنشىء ملّفاً باسم�

ألو�ن، ونوع �لخّط، وحجمه  	  نترنت، من حيث �ل� �أكتب �أكو�د CSS �لمناسبة للتحكُّم بتنسيق عناوين صفحة �ل�إ
كما ياأتي:

بعد كتابة �أكو�د CSS د�خل ملّف )style.css( وحفظه، �أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أسّميه )city3.html(، و�أستدعي 	 
ملّف CSS بد�خله، من خلال كتابة �ل�أكو�د كما ياأتي:
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الن�تج:

  :CSS3 بنية كود

يتكوّن كود css من جزاأين:
 	.Attribute )property( لخاصّية�
 	  .Value لقيمة�

ل وضع فاصلة منقوطة بعد �لقيمة، كما ياأتي: تُكتب �لخاصّية، ثّم ):(، ثّم �لقيمة، وُيفضَّ

color: black;

الخ�صيةالقيمة

�لخاصّية color تُستخَدم لتحديد �للون، �أسند لها قيمة black �للون �ل�أسود، ويمكن كتابة �أكثر من خاصّية، �إّما في 

سطر و�حد، �أو عّدة �أسطر يفصلها عن بعضها �لفاصلة �لمنقوطة );(، كما ياأتي:

color: black ; width:4 px ; height: 10px ;

يمكن �إسناد �أكثر من قيمة للخاصّية �لو�حدة، يفصلها عن بعضها �لفاصلة �لسفلّية )،( كما ياأتي:

porder:2 px، dotted، blue ;
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   :CSS3 الشكل الع�م لكود

تُكَتب �لخصائص و�لقيم د�خل �أقو�س �لمجموعة }...{، تابعة لمحّدد ما )selector(، وهو عنصر �أو عّدة عناصر 
آتية: html �لمر�د تغيير خصائصها، كما توّضحة �لصورة �ل�

 مث�ل توضيحي:

h1،h2: �لمحّدد.	 
family	font: �لخاصّية.	 
Georgia: �لقيمة.	 

   :)selectors( اأنواع المحّددات

د )selector( �لمر�د تنسيقه وعرضه بشكل مناسب عّدة �أنو�ع، منها:   للُمَحدِّ

:)Normal selector( د الع�م الع�دي  1- الُمَحدِّ
.)…،p ،h ،body ،input( لمر�د تنسيقه، و�لتعديل عليه، مثل �لعناصر� html يتم �ختيار �سم �لمحّدد �عتماد�ً على �سم عنصر

تنسيق محتوي�ت الفقرة  )p( بلون خّط اأحمر، ومح�ذاة لليمين. مث�ل )4(:

�أفتح برنامج فجو�ل �أستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أحفظه باسم )p.html(، ثّم �أكتب �لكود �ل�آتي د�خله:
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:)p( الكود الت�لي المسؤول عن تنسيق الفقرة

p }
        color:red;
        text	align: right;
            {   

�إذ� تّمت �إضافة �أكثر من عنصر p د�خل �لصفحة، تاأخذ جميعها �لخصائص نفسها.

:id 2- المحّدد 
خاصّية لعنصر html يمكن �ستخد�مه لربطه في تنسيق CSS3، وله عّدة خصائص:

	 ل� يجوز تكر�ره في �أكثر من عنصر. 
	 كتابة # ، ثّم قيمة id في كود CSS3 لربطها مع �لعنصر �لمر�د تنسيقه.

.)3one( برقم مثل id ل� تبد�أ قيمة 	

توضيح استخدام id لتسيق فقرة:مث�ل )5(:

- اأّول�ً: �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً باسم id.html، ثّم  �أكتب �لكود �ل�آتي: 

- ث�نيً�: �أنشئ ملّفاً �آخر، و�أحفظه باسم )styl.css(، ثّم �أكتب �لكود �ل�آتي:

#one}
    color:blueviolet;
    text	align: center
{

 	 ،id تُكتب مسبوقة بـ # ليتّم ربطها بالعنصر �لذي يستخدم هذ� �لـ ،CSS عند كتابتها في ملّف id هي قيمة one
وتغيير تنسيقه.
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:class 3- المحّدد 
خاصّية لعنصر html يمكن �ستخد�مه لربطه في تنسيق CSS3، وله خصائص عّدة:

	 يمكن تكر�ر قيمة class في �أكثر من عنصر.
.)4txt( ل� تبد�أ قيمته برقم 	

	 كتابة ).(، ثّم قيمة class في كود CSS3 لربطها مع �لعنصر، �أو �لعناصر �لمر�د تنسيقها.

  
توضيح استخدام class في تنسيق الصفحة:مث�ل )6(:

اأّول�ً: �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّف باسم class.html، ثّم �أكتب �لكود �ل�آتي: 

ث�نيً�: �أنشئ ملّف �آخر، و�أحفظه باسم )styl.css(، ثّم �أكتب �لكود �ل�آتي:

. first}
    color:rgb)226، 43، 43(;
    text	align: center;
{

:)Grouping Selectors( 4- مجموعة محّددات 
�لتنسيق و�لخصائص نفسها في �لصفحة   �أكثر من عنصر html، لها  �إذ� ُوجد  من �لمحّدد�ت  يستخدم هذ� نوعاً 

يكتب �أكثر من �سم عنصر، وتوضع خصائصها د�خل �أقو�س �لمجموعة }{.

من مث�ل )6( اأعّدل في ملّف )style.css(، واأكتب كم� ي�أتي:مث�ل )7(:

    color:rgb)226، 43، 43(;
    text	align: center;
{

بما �أّن �لعنصر h1 و p لهما �لخصائص نفسها، �أكتب �سم �لعنصرين، و�أضع خصائصهما بين �أقو�س �لمجموعة }{.
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�أعّدل على ملّف class.html، كما ياأتي:

 
الن�تج:

نش�ط )8(
عملي + نظري

 �أبحث عن ثلاثة �أنو�ع �أخرى من �لمحّدد�ت  )Selectors (، و�أوّضح كيف يمكن �أن تؤثّر 
نترنت.  على خصائص محتوى، وعناصر HTML في صفحة �ل�إ
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نش�ط )9(
عملي

باستخد�م طريقة �لتنسيق من خلال �لملّف �لخارجّي، و�ستخد�م �لمحّدد�ت �لمناسبة،  1-
�أنشئ صفحتي �إنترنت: �ل�أولى تعرض �أسماء ثلاثة مخّيمات، و�لثانية تعرض �أسماء ثلاث 

جامعات، وتكون �لصفحتان مرتبطتان بملّف تنسيق و�حد.
هل يمكن �إجر�ء تنسيقات و�لتعديل على عّدة صفحات �إنترنت، باستخد�م ملّف تنسيق  2-

خارجّي و�حد؟

اإض�فة التعليق�ت:  

ُيستخَدم �لتعليق لشرح �لكود، ويساعد في تذكره في وقت ل�حق، ول� تؤثّر كتابة �لتعليق د�خل �لكود، بسبب 
تجاهله، وعدم عرض �لمتصّفح له. 

ُيكتب �لتعليق بلغة CSS بو�سطة �لنجمة، و�لشطرة �لمائلة د�خل �لكود، كما ياأتي: )/* التعلیق */(

وضع تعليق�ت على اأحد ال�أمثلة التي ُعرضت س�بقً�، كم� ي�أتي:مث�ل )8(:
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 ال�أسئلة:

نترنت وعرضها. 1- �أذكر فو�ئد �ستخد�م  لغة CSS في تنسيق صفحات �ل�إ

ما مكّونات لغة CSS؟ 2-

-3 .HTML نترنت �لمكتوبة بلغة �أعّدد طرق �إضافة �أكو�د لغة CSS لتنسيق صفحات �ل�إ

ظهار �لتنسيق  4- �أنشئ صفحة �إنترنت تعرض �أسماء  ثلاث قرى فلسطينّية مهّجرة، و�أستدعي ملّف )style.css( ل�إ
نترنت. �لمناسب لعرض صفحة �ل�إ

ما �لفرق بين �لمحّدد �لمعّرف )id( و�لمحّدد �لمصنَّف)Class(؟ 5-
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )3 - 2(

نترنت  توظيف خص�ئص واأكواد لغة CSS3 لتحسين مظهر صفح�ت ال�إ
وشكله� للمستخدمين.

 وصف الموقف التعليمّي: 

نترنت �لخاصة بها،  ترغب �إد�رة شركة هندسة في �لتعديل على مظهر وشكل �لنصوص، وعناصر محتوى صفحة �ل�إ
نترنت. فاستشارت خبير�ً  في تصميم مو�قع �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّية )استراتيجّية وصف الموقف الّصفّي
التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �إد�رة �لشركة �لهندسّية عن:	 
صفحة 	  على  �إطلاقه  في  يرغبون  �لذي  �ل�سم 

�لشركة)نفسه �أم يتغّير(.
نترنت �لمطلوب تعديله.	   ملّف صفحة �ل�إ
�لخدمات �لتي تقّدمها �لشركة ومّيز�تها، و�لفئة 	 

�لمستهدفة من قبل �لشركة.
نترنت، وعناصرها �لمر�د 	  مستند�ت صفحة �ل�إ

حيث   )من  �أفضل  بشكل  لتظهر  تنسيقها 
تنسيق حجم �لخطوط، ولونها، ونوعها، ومكان 
�لنصوص من �لصفحة، وكيفّية عرضها، وكذلك 

ُبعد �لحدود و�لهو�مش للصفحة،...�لخ(.
لكترونّي 	  �ل�إ و�لبريد  �لهاتف،  و�أرقام  �أسماء 

للتو�صل مع �لشركة.
�أجمع �لبيانات عن:	 

خصائص وعناصر لغة CSS3 �لمستخدمة في 
تنسيق:

نترنت.	  �لخطوط بصفحة �ل�إ
نترنت.	  �لنصوص وكيف تظهر بصفحة �ل�إ
طار وحدود �لعنصر، و�لهو�مش، وتنسيق 	  �ل�إ

نموذج �لصندوق لعرض �لعنصر في متصّفحات 
نترنت. �ل�إ

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:
طلب �إد�رة �لشركة �لهندسّية، 	 

عناصر  عن  وكتب  مجّلات 
.CSS3وخصائص لغة

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
�إنترنت. 	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بـ: �ل�سم  �لذي سُيطلق 	 
وخدماتها،  ورؤيتها،  �لشركة،  صفحة  على  
و�لفئة �لمستهدفة من ِقبلها،  و�لملّف �لخاّص 
ومستند�ت  عليه،  للتعديل  نترنت  �ل�إ بصفحة 
تنسيقها  �لمر�د  وعناصرها  نترنت،  �ل�إ صفحة 

لعرضها بشكل �أفضل.
�أحّدد خطو�ت �لعمل:	 

�سم �لصفحة ورؤية �لشركة،وخدماتها، و�لفئة 	 
�لتي تستهدفها.

نترنت للتعديل على 	  �لملّف �لخاّص بصفحة �ل�إ
محتوياته.

�لمر�د 	  نترنت  �ل�إ وعناصر صفحة  �لمستند�ت 
تنسيقها  لتظهر بشكل جميل. 

�أحّدد عناصر وخصائص تنسيق مظهر �لخطوط 	 
و�لنص بلغة CSS3، وكيفّية كتابتها، وترتيبها 

بالشكل �لمناسب.
�لشكل �لعام للكود �لخاص بـتصميم صفحة 	 

�لشركة بلغة CSS3، وبرنامج كتابة �لكود، 
كود  ستوديو  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر  وهو 

.)visual studio code(
عد�د خطة تو�ضح مر�حل �لعمل.	 

تعلم تعاونّي/ 	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 
طلب �إد�رة �لشركة �لهندسّية، 	 

عناصر  عن  وكتب  مجّلات 
.CSS3 وخصائص لغة

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
�إنترنت. 	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود

فذ
أن ا

�أدّون �لبيانات �لخاّصة بـ: �سم �لصفحة للشركة، 	 
وملّف  �لمستهدفة،  و�لفئة  وخدماتها،  ورؤيتها، 
وعناصر  عليه،  �لتعديل  �لمر�د  نترنت  �ل�إ صفحة 
�لصفحة �لمر�د تنسيقها، وعرضها بشكل �أفضل.

 	 CSS3 أكتب �لخصائص �لتنسيقّية �لمناسبة بلغة�
لتنسيق:

نترنت.  1- خطوط �لعناصر بصفحة �ل�إ
�لنصوص في �لصفحة، وكيفّية عرضها.  2-
�لحدود، و�لحشو، و�لهو�مش �لمحيطة بعناصر  3-

�لصفحة  لعرضها بالمتصّفحات. 
�أكتب �لكود �لمناسب بلغة CSS3 لتنسيق عناصر 	 

نترنت، وعرضها بشكل مناسب.  صفحة �ل�إ
�أفتح برنامج  محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو كود 	 

)visual studio code(، ثّم �أبد�أ بكتابة كود  
CSS3 �لخاّص بتنسيق صفحة �لشركة.

تعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 
عصف ذهني.	 

طلب  �إد�رة �لشركة �لهندسّية، 	 
عناصر  عن  وكتب  مجّلات 

CSS3 وخصائص لغة
�لتكنولوجيا:

حاسوب.	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود
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�لهندسّية،  	  �لشركة  �إد�رة  مع  �جتماعاً  �أعقد 
و�أستعرض شكل �لصفحة �لمطلوبة معهم بعد 
تنسيقها، و�إجر�ء �لتعديلات �لمناسبة و�لمتّفق 
عليها �إْن لزم �ل�أمر، و�إخر�ج �لصفحة بشكلها 

�لنهائّي �لمناسب.

قق
ح

أت ا

�تحّقق من:
�لبيانات �لتي تّم جمعها من �إد�رة �لشركة )�سم 	 

�لمر�د  �لصفحة  وعناصر  وخدماتها  �لصفحة 
تنسيقها و...(.

ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
خصائص �لتنسيق و�لتصميم  بلغة  CSS3 لتنسيق 	 

�لخطوط، و�لنصوص، و�لحدود، و�لحشو، و�لهو�مش 
جميل،  بشكل  لعرضها  نترنت  �ل�إ صفحة  لعناصر 

وسهل �ل�ستخد�م.
دقّة كتابة كود تنسيق �لصفحة بلغة CSS3  �لخاّص 	 

بالصفحة، و�ستخد�م محّرر �ل�أكو�د �لمناسب، وهو 
.)visual studio code( فجو�ل ستوديو كود

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

طلب �إد�رة �لشركة �لهندسّية، 	 
عناصر  عن  وكتب  مجّلات 

.CSS3 وخصائص لغة
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود

دم
أق وا

ق 
أوث ا

�أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بِـ:
�لتي 	  و�لفئة  وخدماتها،  ورؤيتها،  �لصفحة،  �سم 

تستهدفها، و�لعناصر و�لمستند�ت �لمر�د تنسيقها.
خصائص و�أكو�د لغة CSS3 لتنسيق �لخطوط، 	 

و�لنصوص، و�لحدود، و�لهو�مش، ونموذج �لصندوق 
لعناصر �لصفحة، و�إضافة �للمسة �لجمالّية عليها. 

صفحة 	  بـتنسيق  �لخاّص  للكود  �لعام  �لشكل 
�لشركة بلغة CSS3، وبرنامج كتابة �لكود وهو 
 visual( كود  ستوديو  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)studio code
�إعد�د �لعروض �لتقديمّية �لمناسبة.	 
�لخاّص 	  �لصفحة  �سم  يتضّمن  ملّخص  عمل 

و�لفئة  وخدماتها،  ورؤيتها،  �لهندسّية،  بالشركة 
�لتي تستهدفها، وعناصر �لصفحة �لمر�د تنسيقها 
وتعديلها، وخصائص لغة CSS3 �لمناسبة لتنسيق 
�لخطوط، و�لنصوص، و�لحدود، و�لهو�مش، ونموذج 
�لصندوق لعناصر �لصفحة، وعرضها بشكل جميل.

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات.

طلب �إد�رة �لشركة �لهندسّية.  	 
�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
 حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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�إعد�د ملّف بالحالة )توظيف خصائص و�أكو�د 	 
لتحسين مظهر وشكل صفحات   CSS3 لغة

نترنت للمستخدمين(. �ل�إ

وم
أق ا

نسيق 	  ت �ل عن  ة  �لهندسّي �لشركة  �إد�رة  رضا 
بها،  �لخاّصة  رنت  ت ن �إ �ل لصفحة  �لجديد 
ر و�لمستخدم. ز�ئ ل ة عرضها، وظهورها ل فّي وكي

مطابقة تنسيق �لصفحة للمو�صفات و�لمعايير.	 

	 حو�ر ومناقشة.	 
	 بحث علمّي. 	 

طلب �إد�رة �لشركة  �لهندسّية.	 
حاسوب، �إنترنت.	 
�لمعايير 	  توّضح  نشر�ت 

بلغة  �لخاّصة  و�لمو�صفات 
.CSS3

نترنت بشكل متن�سق جميل وممّيز ؟ كيف تظهر خطوط صفح�ت ال�إ

اأتعلّم

نترنت وشكله�    خص�ئص واأكواد لغة CSS3 لتحسين مظهر صفح�ت ال�إ

نش�ط )1(
نظري

�لمستطيلات  تعني  ماإذ�   
�لكود  جزء  في  �لموجودة 
في  �لظاهرة  نترنت  �ل�إ لصفحة 

آتية ؟ �لصورة �ل�

وتعرضها  نترنت،  �ل�إ صفحة  بتنسيق  تتحكّم  �لتي  �لخصائص  من  مجموعة  على  تحتوي  باأنّها   CSS لغة  تتمّيز 
ألو�ن،  نترنت، مثل: )�لخطوط، و�لنصوص، و�ل� بشكل �نسيابّي جميل، وتؤثّر هذه �لخصائص على محتويات صفحة �ل�إ

و�لهو�مش، وغيرها(، ومنها:

خص�ئص الخطوط:  

نترنت، وكيفّية ظهوره  في �لصفحة، وقدرة  �لمستخدم على قر�ءته   ُيعّد �لخّط من �أهّم �لعناصر �لممّيزة لصفحة �ل�إ
لكترونّي. له دور كبير في �إقبال �لمستخدمين على �لموقع  �ل�إ
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:CSS بلغة )Fonts( الجدول ال�آتي يظهر اأهم خص�ئص الخطوط

الوصفالخ�ّصّية

font-family
تحّدد قائمة تحتوي على نوع خّط و�حد، �أو �أكثر من �أنو�ع �لخطوط �لخاّصة، �أو �لعاّمة لتطبَّق 

على �لعنصر. 

font-size
 تتحكّم  بحجم �لخّط  للعنصر، وتاأخذ قيمة رقمّية بوحدة قياس، مثل �لبيكسل )px(، وغيرها.

font-style

آتية: تتحكّم بتنسيق شكل �لخّط، ونمطه، وتاأخذ �إحدى �لقيم �ل�
 	)normal( ًعاديا
 	 )italic( ًمائلا
 	 )oblique( ًمنحرفا

font-weight

آتية:  تحّدد هذه �لخاّصّية وزن، �أو ُسمك �لخّط، وتاأخذ �إحدى �لقيم �ل�
bold: �لخّط سمیك.	 
Normal: �لخّط �لطبيعّي ) �لقيمة �ل�فتر�ضّية(.	 

font-stretch
د للخّط، سو�ء كانت ضّيقة )condensed(، �أو عاديّة،  تساعد على �ختيار نوع �لنسخة، �لتمدُّ

.)expande( أو موّسعة� )normal(

font

تهدف هذه �لخاّصّية �إلى تحديد �لخّط �لمناسب للعنصر، بضبط قيم مجموعة من �لخصائص 
�لمختلفة للخّط بشكل مختصر، باأن تكون �لقيمة  �ل�أولى لشكل �لخّط، و�لثانية لُسمكه، و�لثالثة 
لحجمه، و�لر�بعة لنوعه، وهكذ� مع مر�عاة �لترتيب في كتابة �لقيم للخصائص �لمختلفة، كما 

في �لمثال �ل�آتي:
p } font : italic bold 20px Arial; {

color
تحّدد ھذه �لخاّصّیة لون �لخّط. 

@font-face
تسمح للمطّورين �إضافة �أّي خّط  في �لموقع، حتّى لو لم يكن مثّبتاً على جهاز ز�ئر  �لموقع. 

@import

د باأنو�ع مختلفة من  ضافة خطوط جديدة من خلال مو�قع �إنترنت، تُزوَّ تُستعمل ھذه �لخاّصّیة ل�إ
لكترونّي: �لخطوط، دون تنزيل ملّف �لخّط، وذلك باإضافة عنو�ن �لر�بط للموقع �ل�إ

 )import@د�خل خاّصّية url(

نش�ط )2(
للاطلاع

.CSS أبحث عن خصائص �أخرى لتنسيق �لخّط بلغة� 
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ُصّمم صفحة اإنترنت  تحتوي على اأسم�ء ثلاثة اأبواب لمدينة القدس، واأستخدم خص�ئص تنسيق مث�ل )1(:
ظه�ر الصفحة بشكل من�سب. الخطوط بلغة CSS3 ل�إ

:font-family اأّول�ً- تنسيق الخّط بخ�ّصّية 
�أفتح برنامج فيجو�ل ستوديو كود، ثّم  �أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أسّميه )font.html(، و�أكتب ما ياأتي:	 

�لعنصر link يحتوي على ر�بط ملّف CSS �لذي سوف �أنشئه بعد قليل.
نترنت، 	  �أنشئ ملّفاً باسم )style.css(، و�أكتب �أكو�د CSS �لمناسبة للتحكُّم بتنسيق خطوط عناوين صفحة �ل�إ

كما ياأتي:
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الن�تج:

في الكود CSS3 داخل ملّف )style.css( استخدمُت خ�صّية font-family لتنسيق الخّط في الصفحة ب�أكثر 
من طريقة: 

-1  .andalus تخصيص نوع �لخّط :)h1( أّول �لعنو�ن �ل�

�لنوع من �لخطوط   2- أّن هذ�  �لثاني )h2(: تنسيق خطّه باختيار نوع �لخّط Times New Roman، ول� �لعنو�ن 
مكّون من �أكثر من كلمة، فيتّم تعريفه وكتابته بين )" "(، �أو بين )' '(. 

�لعنو�ن �لثالث )h3(:كتابة �أكثر من قيمة لنوع �لخّط �لذي سُيعرض به )h3(، وُيفَصل بين قيمة و�أخرى بفاصلة ),(  3-
 ،Verdana و�إذ� لم يجده ُيعرض بنوع �لخّط impact سُيعرض بنوع �لخّط )h3( ومعنى هذ� �لكود �أّن خّط �لعنصر

و�إذ� لم يجده سُيعرض �لخّط بالنوع �لذي يليه من �أنو�ع �لخطوط وهكذ�، وهذ� ما ُيعرف بخاّصّية �لبديل.

نترنت غير متوفّر في جهاز �لمستخدم،  ف�ئدة خ�صّية البديل: �إذ� كان نوع �لخّط �لمصّمم به �لعنصر ليظهر بصفحة �ل�إ
نترنت لن يظهر، وعالجت هذه �لخاّصّية هذه �لمشكلة. ّن �لخّط بصفحة �ل�إ وغير مدعوم من �لمتصّفح فاإ

:font-size  ث�نيً�- تغيير حجم الخّط ب�ستخدام 
�أعّدل على �لكود �لمكتوب بلغة CSS3 د�خل ملّف )style.css(، كما ياأتي:	 

في �لكود �لسابق �أضفُت خاصّية لتغيير حجم �لخّط، وهي size	font، وتاأخذ قيمة عدديّة �أو نسبة مئويّة.
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 :font-style ث�لثً�- تنسيق الخّط بخ�ّصّية 
�أعّدل على �لكود �لمكتوب بلغة CSS3 د�خل ملّف )style.css(، كما ياأتي:	 

عند فتح الصفحة  بعد اإض�فة الخ�ّصّية األ�حظ:
 	 .normal أّن قيمته خّط  �لعنو�ن �ل�أخير لم يتغّير؛ ل�
 	 .italic خّط �لعنو�ن �لثاني �أصبح مائلاً؛ بسبب �لقيمة
 	.oblique أّول �أصبح منحرفاً؛ بسبب �لقيمة خّط �لعنو�ن �ل�

 :font-weight رابعً�- تنسيق الخّط بخ�صّية 
تؤثّر هذه �لخاّصّية على ُسمك �لخّط، �أضيف weight	font للخصائص �ل�أخرى ملّف )style.css(، كما ياأتي:	 
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:font- stretch خ�مسً�- تنسيق الخّط بخ�صّية 
تؤثّر هذه �لخاّصّية على نسخة �لخّط، �أضيف  stretch	font للخصائص �ل�أخرى في ملّف )style.css(، كما ياأتي:	 

:font س�دسً�- تنسيق الخّط بخ�صّية 

تتعامل هذه �لخاّصّية مع عّدة خصائص لتنسيق �لخّط بالترتيب في كتابتها، مثلاً: �أّول قيمة نمط �لخّط، و�لثانية 
ُسمك �لخّط، و�لثالثة حجم �لخّط، و�لر�بعة نوع �لخّط. تختصر هذه �لطريقة تنسيق �لخّط للعنصر، �أعّدل على �لكود 

�لمكتوب بلغة CSS3 د�خل ملّف )style.css(، كما ياأتي:

من �لكود �لسابق تّم �لتاأثير على خطوط �لعناوين، وتنسيقها باستخد�م �لخاّصّية font، فالعنصر h1 يتاأثّر تنسيقه 
كال�آتي: )normal لنمط �لخّط، وnormal لُسمك �لخّط، و60px لحجم �لخّط، وandalus لنوع �لخّط(، وهكذ� مع 

�لعنصرين �ل�آخرين.
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:color س�بعً�- تنسيق الخّط بخ�صّية 
�أضيف خاصّية color �إلى �لكود �لبرمجّي �لمكتوب بلغة CSS3 د�خل ملّف )style.css(، كما ياأتي:	 

:CSS طرق كت�بة اللون في
ألو�ن �ل�أساسّية.	  �ستخد�م �لتدرُّج �للونّي rgb، وهو �ختصار لـ )red، green، blue( �ل�
كتابة �سم �للون.	 
 	 ،html إّما �أن يكون ثلاثة �أرقام، �أو ستة �أرقام، ويمكن �ل�ستعانة باأحد �لمو�قع �لخاّصة بكود لون� ،html كود �للون

.https://html	color	codes.info/ ومنها

 
الن�تج:

 @font-face:ث�من�- تنسيق الخّط بخ�صّية 
 	 src تعمل هذه �لخاّصّية من خلال وضع ملّف �لخّط ضمن ملّفات �لموقع،  و�إسناد مساره، و�تّجاهه �إلى �لخاّصّیة

 .@face	font لتابعة للخاّصّية�
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ض�فة خّط جديد، اأتتبع الخطوات ال�آتية: ل�إ

آتية:  1- نترنت على موقع )Google font(، كما في �لصورة �ل� �أبحث من خلال �ل�إ

وبعد فتح موقع )Google font(، �أختار نوع لغة �لخّط، ولتكن �للغة �لعربّية، فيظهر في �لصفحة �لكثير من �أنو�ع  2-
�لخطوط باللغة �لعربية.

�أختار نوع �لخّط �لذي �أريده، بالضغط على �إشارة �لز�ئد، فتظهر قائمة بمعلومات عن �لخّط و�إشارة لتنزيل �لخّط،  3-
آتية: كما في �لصورة �ل�
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-4  ،)style.css( بعد �لتنزيل يظهر بملّف مضغوط، �أزيل ضغطه، ثّم �أنقله للمجلد �لذي يوجد فيه ملّف �لتصميم
وعند فتح �لملّف، �أل�حظ وجود ملّفات �لخّط كما ياأتي:

ثّم �أفتح ملّف )style.css(، و�أكتب �لكود �ل�آتي:

اأعرّف نوع خّط جديد ب�ستخدام face-font@ يشتمل على: 
font family: �أكتب �سماً لعائلة �لخّط �لجديد �لمر�د �إضافته، مثلاً: )myFont( ل�ستخد�مه في خصائص  �لمحّدد�ت. 1-
-2 .)ttf( مسار ملّف �لخّط �لجديد، ويلزم كتابة �متد�د نوع �لخّط، مثل :src:)url(
يمكن �إضافة خصائص للخّط �لجديد د�خل  font	face@، مثل: نمط �لخّط وُسمكه.  3-

 
الن�تج:
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نش�ط )3(
عملي+نظري

كيفّية  عن  �أبحث   ،)@import( منها  �لجديدة،  �لخطوط  ضافة  ل�إ �أخرى  طرق  يوجد   
نترنت، و�أطّبقها. توظيف هذه �لطريقة في �إضافة خطوط جديدة لصفحات �ل�إ

نش�ط )4(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت تحتوي معلومات عن �أشهر �لمو�قع �لتعليمّية، مع تنسيق خّط �لصفحة بشكل 
مناسب، َوفق خصائص تنسيق �لخّط بلغة CSS3، وبتتابع تنسيق خصائص �لخّط �لمختلفة، كما 

في �لمثال �لسابق.

النصوص:  

نترنت، لعرضها بشكل جميل  �نسيابي،  يوجد بلغة CSS3 �لكثير من خصائص �لتنسيق للنصوص في صفحة �ل�إ
:CSS3 آتي ُيظهر �أهّم  خصائص �لنصوص بلغة وسهل �ل�ستخد�م. و�لجدول �ل�

) property( الوصفالخ�ّصّية 

direction

تحّدد هذه �لخاّصّية  �تّجاه  قر�ءة �لنّص من �ليسار �إلى �ليمين �أو �لعكس، وتاأخذ �إحدى 

آتيتين: �لقيمتين �ل�

rtl: تحّدد �تّجاه �لنّص من �ليمين �إلى �ليسار.

ltr: تحّدد �تّجاه �لنّص من �ليسار �إلى �ليمين.

letter-spacing.تتحكّم بالتباعد و�لفر�غ بين �ل�أحرف في �لكلمة �لو�حدة

line-break
تضبط وتتحكّم بسلوك �لمتصّفح عندما ينتقل  في �لنّص �إلى سطر جديد، وكيف يتعامل 

مع �لرموز، وعلامات �لترقيم.

word-spacing .تتحكّم بالتباعد و�لفر�غات بين �لكلمات في �لجمل

text-indent.تتحكّم بالمسافة �لتي تُترك  قبل بد�ية �لِفْقرة 

line-height.تتحكّم بطول كّل سطر، و�لمسافة �لتي تبعد بين كتابة سطر و�آخر في �لفقرة  �لو�حدة

text-transform
تتحكّم بشكل �لحروف �لتي سُيعرض ويظهر فيها �لنّص، ول� تؤثّر على حروف �للغة �لعربّية، 

آتية: حيث تاأخذ �إحدى �لقيم �ل�

.)capital  letter( َجْعل كّل �أحرف �لنّص كبيرة :uppercase

.)small letter( جعل كّل �أحرف �لنّص صغيرة :lowercase

.)capital letter( جعل �أّول حرف بالنّص كبير :capitalize
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text-align

تتحكّم بمحاذ�ة �لنّص، وتحّدد مكانه من �لصفحة، ويمكن �ستخد�مها للتحكُّم  بسطور 

�لنّص ومساو�تها ، ومن �لقيم �لتي تاأخذها:

left  : محاذ�ة �لنّص جهة �ليسار

right: محاذ�ة �لنّص جهة �ليمين.

center: محاذ�ة �لنّص، وجعله بالمنتصف.  

top: محاذ�ة �لنّص في �ل�أعلى.

bottom: محاذ�ة �لنّص  في �ل�أسفل.

justify: ضبط كّل سطور فقرة �لنّص بحيث تكون متساوية  �لعرض. 

text-align- last.تحديد نوع �لمحاذ�ة  في �آخر سطر في �لنّص

text-shadow

 text	decoration   تنسيق �لظلال  وكيفّية عرضها  على �لنّص، وعلى خطوط �لتزيين 

�لتابعة للنّص، ويمكن من خلالها �أن تؤثّر باأكثر من  خاصّية للظلال على �لنّص )ُيفصل بين 

قيمة و�أخرى بفاصلة( .

text-decoration

تضبط خطوط �لتزيين و�لزخرفة )decorative lines( �لموجودة في �لنّص، وتختصر عّدة 

�لخاّصّية خصائص  هذه  تشمل  حيث  و�حدة،  بقيمة  و�لزخرفة  �لتزيين  لخطوط  خصائص 

آتية: خطوط �لتزيين و�لزخرفة �ل�

text	decoration	line

text	decoration	styl

text	decoration	color

text-decoration-

style
 تتحكّم بشكل خطوط  �لتزيين)decorative lines(  �لمطّبقة  على �لنّص .

text-decoration-

line
تتحكّم بنوع خطوط �لتزيين و�لزخرفة )decorative lines(  �لمطّبقة على �لنّص. 

text-decoration-

color
تتحكّم بلون خطوط �لتزيين  )decorative lines( �لمطّبقة على �لنّص.
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نش�ط )5(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت تحتوي نّصاً عن مدينة �أريحا، و�أهّم �لمعالم �لتاريخّية و�لحضاريّة فيها، 
ظهار �لصفحة بشكل مناسب.  و�أستخدم خصائص تنسيق �لنصوص بلغة CSS3، ل�إ

1- �فتح برنامج فيجول �أستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً باسم )txet.html(، ثّم �أكتب كما ياأتي:

�ستدعيت ملّف )style2.css( �لذي سوف �أنشئه ل�حقاً ليتحكم في تنسيق �لصفحة. 

2- �أنشئ ملّفاً جديد�ً �أسّميه )style2.css(، و�أكتب فيه كما ياأتي:
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الن�تج:

3- �أعّدل على �لكود �لسابق بتغيير قيمة كّل خاصّية في كّل مّرة، و�أل�حظ نتيجة �لتعديل بعد تنفيذه:

العنصر المراد 
التعديل في 

خص�ئصه
الملحوظ�تقيمته� الجديدة الخ�ّصّية

 h1
العنوان الرئيسّي 

font

color

direction

P
الفقرة

) النّص(

font

color

direction

letter	spacing:

word	spacing

line	height

text	shadow text	shadow: 9px 7px
 5px red ،10px 15px

;4px green

يوجد ظّلان للنّص، و�إذ� 
�أردنا ثلاثة  ظلال نكتب  
3 �أسطر لتعريف �لظلال 
في �لصفحة، ُيفصل بين 

كّل و�حد و�آخر بالفاصلة، 
�أّما بعد �لظّل �ل�أخير نضع 

فاصلة منقوطة.
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تاأخذ قيماً مختلفة، مثل:
text	align

left:)1
text	align: left;

right: )2
center: )3

text	align: center;    
top )4

bottom )5
justify )6

text	decoration	line)1
)2

underline )3
)4
)5
)6

text	decoration	color
بعد كتابة �لنّص �أضيف خاصّية  last	align	text، و�أل�حظ  تاأثير هذه �لخاّصّية على �لسطر �ل�أخير في �لنّص،  1-

وما �لقيم �لتي تاأخذها.
�أستخدم خاصّية تنسيق خطوط �لتزيين و�لزخرفة للنّص decoration	text، و�أكتب �لكود �لمناسب لها، و�أل�حظ  2-

�لنتيجة من خلال تغّير قيم هذه �لخاّصّية.
�أستخدم خاصّية transform	text، و�أل�حظ تاأثيرها على نّص مكتوب باللغة �لعربّية، ونّص �آخر مكتوب باللغة  3-

نجليزيّة. ما �لقيم �لتي تاأخذها هذه �لخاّصّية؟ �ل�إ

زاحة الداخلّية والخ�رجّية:   الحدود وال�إ

تمثّل �لحدود و�ل�ز�حة �لد�خلّية و�لخارجّية ما ُيعرف بنموذج �لصندوق )box model( �لذي يمثّل كّل عنصر من 
عناصر HTML  في �لصفحة، عند بنائه في �لمستعرض، ويتكّون من �أربعة مستطيلات متد�خلة:
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content: وهو مّما يتكّون �لعنصر ومحتوياته. 1-
ز�حة �لد�خلّية، تمثّل �لمسافة �لمحيطة  بالعنصر من جميع �لجهات، وتضبط �لمسافة  2- padding: )�لحشو( �ل�إ

طار �لمحيط به. �لتي تفصل �لعنصر عن �ل�إ
طار �لخارجّي �لمحيط بالعنصر. 3- border: يمثّل �ل�إ
ز�حة �لخارجّية، وهي تمثّل �لمسافة �لفاصلة بين �إطار �لعنصر، وما يحيط به من �لخارج . 4- margin: )�لهو�مش( �ل�إ

ومن اأهّم خص�ئص تنسيق هذه الحدود، والحشو، والهوامش في لغة CSS3 م� ي�أتي:

)Property( الخ�ّصّية   الوصف

border	style ضافة �إطار حول فقرة، �أو نّص، �أو عنصر معّين، ولها قيم ِعّدة، منها: تُستخدم هذه �لخاّصّية ل�إ
أبعاد. 1- ridge.outset ،inset ،groove: تتحكّم بالحدود ثلاثّية �ل�
double: �إضافة �لحدود �لمضاعفة. 2-
solid: �إضافة �لحدود �لعاديّة. 3-
dashed: �إضافة �لحدود �لمتقاطعة. 4-
dotted: �إضافة �لحدود �لمنّقطة. 5-

border	width: آتية: طار، وتاأخذ قيماً رقمّية، �أو �إحدى �لقيم �ل� تضبط وتتحكّم بُسمك �ل�إ
مك. 1- thin: �إطار ضعيف �لسُّ
مك. 2- medium: �إطار متوّسط �لسُّ
thick: �إطار سميك. 3-

border –color طار. تضبط وتحّدد لون �ل�إ

border ونوعه،  طار،  �ل�إ ُسمك  في  تتحكّم  �لسابقة، حيث  �لثلاث  للخصائص  �ختصار�ً  تُعّد 
ولونه دفعة و�حدة، مع مر�عاة �لترتيب، مثال:

p } border:5px solid blue; {

outline طار،   �ل�إ خاصّية  تاأخذها  �لتي  نفسها  �لقيم  تاأخذ  وقيمتها  طار،  للاإ �لخارجّية  �لحدود  تحّدد 
أّول  فيمكن �أن تعرض فقرة نّصّية محاطة باإطار مكّون من لونين، فعند �لتصميم ُيصّمم �للون �ل�

طار border، و�للون �لثاني ُيصمم بخاّصّية outline، كما في �لمثال �ل�آتي: بخاّصّية �ل�إ
p } border:5px solid red; outline:7px ridge blue ; {

padding
هو�مش د�خلّية

تتحكّم بالمسافة �لمحيطة بالعنصر من جميع �لجهات، وتضبط �لمسافة �لتي تفصل 
طار �لمحيط به. �لعنصر عن �ل�إ

أربع  طار من جهة و�حدة، �أو من �لجهات �ل� من �لممكن تحديد �لمسافة بين �لعنصر و�ل�إ
كلّها، وفق �لطريقة �لمناسبة لها.

margin تضبط �لمسافة بين حدود �لعنصر �أو �لفقرة وما يحيط بها من �لخارج )سو�ء كانت 
حدود �لصفحة، �أو فقر�ت �أخرى(، وتُسّمى �لحافّة، �أو �لهو�مش �لخارجّية.
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border	radius طار للصفحة.  تُستخدم لتقويس طرف وز�وية �ل�إ

box	shadow طار �لعنصر. تُستخدم لوضع ظّل ل�إ

border	image:url طار. تتحكّم بتنسيق �إطار للعنصر، بناء على صورة معّينة صغيرة  تمثّل �ل�إ

 

نش�ط )6(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت تحتِو نّصاً ومعلومات عن �لمسجد �ل�أقصى، و�أستخدم خصائص تنسيق 
ظهار �لصفحة، وعرضها بشكل مناسب.   ز�حة �لد�خلّية و�لخارجّية بلغة CSS3، ل�إ �لحدود، و�ل�إ

-1  ،borderstylesheet.css و�ستدعي ملّف ،html أفتح برنامج فيجول ستوديو كود، و�أصّمم �لصفحة بشكل مناسب بلغة�
باستخد�م �لعنصرlink، كما ياأتي:

2- �أنشئ ملّفاً باسم )borderstylesheet.css(، ثّم �أكتب خصائص تنسيق �لعناصر، كما ياأتي:
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الن�تج:

3- �أضيف خاّصّية Outline للكود �لسابق، كما ياأتي:

 
الن�تج:
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4- �أعّدل على �لكود �لسابق بتغيير قيمة كّل خاصّية  للعنصر في كّل مّرة، و�أل�حظ نتيجة �لتعديل بعد  تنفيذ �لكود، و�أنشئ 

جدول�ً شبيهاً بجدول نشاط)5(، و�أكتب �لعنصر، وخصائص تنسيقه، وقيمها �لجديدة، كما في �لجدول �ل�آتي:

العنصر المراد التعديل 
في خص�ئصه

الملحوظ�تقيمته� الجديدة الخ�ّصّية

ن 
نوا

لع
h ا

1
ّي 

س
رئي

borderال

border	radius

box	shadow

ّص(
)�لن

رة 
فق

 �ل
P

border	style

border	color

border	radius
)كّرر �لخاّصّية ل�أكثر من قيمة( 

margin

padding
box	shadow

5- �إذ� �أردت �لتعديل و�لتنسيق على جهة و�حدة فقط من جهات �لمستطيل، �أختار �سم �لجهة مع �لخاّصّية �لمر�د �لتعديل 

فيها، مثل:

p}border	top	style: solid{

طار قيمة مختلفة عن �ل�أخرى، �أطّبق �لكود �ل�آتي: طار وتنسيقه، بحيث ياأخذ كّل جهة من �ل�إ �أّما �إذ� �أردت تصميم �ل�إ

p}border	style: solid dotted ridge double; {

�أكتب �لكود �لسابق، ونّفذه، ول�حظ �لنتيجة. 
أربع لباقي خصائص �لحدود، و�لحشو، و�لهو�مش، ودّون ملحوظاتك. نّفذ هذه �لطريقة للتحكُّم بتنسيق �لجهات �ل�
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 ال�أسئلة:

-1 .CSS3 ذكر ثلاثاً من خصائص تنسيق �لخّط بلغة�

آتية في تنسيق �لصفحة؟ 2- ما وظيفة �لخصائص �ل�
letter	spacing 	أ� 

word	spacing 	ب
line	height 	ج
text	shadow 	د

border	radius 	هـ

�أصّمم صفحة �إنترنت تضّم معلومات عن ثلاثة مخّيمات فلسطينّية، بلغة html، و�أستخدم لغة CSS3 لتنسيق عناصر  3-
�لصفحة، باإنشاء ملّف )style.css( لتنسيق خصائص �لخطوط، و�لنصوص، و�لحدود في �لصفحة،  و�ستدعائه في 

.html ملّف
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )3 - 3(

داخل  والمستندات  الصور  لمع�لجة   CSS3 لغة  واأكواد  خص�ئص  توظيف   
نترنت.    صفحة ال�إ

 وصف الموقف التعليمّي: 

ترغب مصّممة وسائل تعليمّية �لتعديل على عرض صور ومستند�ت �لوسائل �لتعليمّية �لموجودة في  �لصفحة، لعرضها 
نترنت �لعمل على �إعادة تنسيق �لصفحة. بشكل �أفضل، فطلبت من مختّص في تصميم مو�قع �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من مصّممة �لوسائل �لتعليمّية عن:	 
�لصور و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، و�إضافة 	 

تنسيق �أفضل لها. 
كيفّية �لتنسيق و�لتصميم �لجديد لكّل صورة 	 

ومستند موجود في �لصفحة كلٌّ على حدة، 
وكيفّية ظهورها بقو�ئم وجد�ول مناسبة.

تحديد �لفئة �لمستهدفة من �لوسائل �لتعليمّية.	 
نترنت �لمطلوب 	  �لملّف �لخاص بصفحة �ل�إ

تعديله.
لكترونّي للتو�صل 	  �ل�سم ورقم �لهاتف و�لبريد �ل�إ

مع �لمصّممة.
 	 CSS3 أجمع �لبيانات عن خصائص و�أكو�د لغة�

�لمستخدمة في تنسيق:
�لخلفّية و�لتدرُّج �للونّي لعناصر �لصفحة.	 
�لوسوم �لز�ئفة.	 
نترنت.	  خصائص منّوعة لتنسيق عناصر صفحة �ل�إ
�لحركة 	  وخصائص  �لهندسّية،  �لتحویلات 

.CSS3 في لغة

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:
طلب مصّممة �لوسائل �لتعليمّية، 	 

مجّلات وكتب عن عناصر 
.CSS3 وخصائص لغة

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
�إنترنت. 	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أُصنّف �لبيانات �لخاّصة:
وكيفّية 	  تعديلها،  �لمر�د  و�لمستند�ت  بالصور 

�إضافة �لتنسيق �لمناسب لها، و�لقو�ئم و�لجد�ول 
�لمناسبة، و�لفئة �لمستهدفة من �لوسائل �لتعليمّية، 
�لمطلوب  نترنت  �ل�إ بصفحة  �لخاّص  و�لملّف 

�لتعديل عليه.

تعلُّم تعاونّي/	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 
طلب مصّممة �لوسائل �لتعليمّية، 	 

مجّلات وكتب عن عناصر 
.CSS3 وخصائص لغة

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
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�أحّدد خطو�ت �لعمل:
�لصور و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها.	 
خصائص �لتنسيق �لمناسبة لعرض صور �لوسائل 	 

�لتعليمّية في �لصفحة بشكل مناسب. 
وتنسيق 	  تصميم  �أكو�د  بكتابة  �لخاّص  �لملّف 

نترنت، للتعديل على محتوياته. صفحة �ل�إ
خصائص و�أكو�د لغة CSS3 �لمستخدمة في تنسيق: 	 

�لخلفّية و�لتدرُّج �للونّي لعناصر �لصفحة.
�لوسوم �لز�ئفة.	 
نترنت.	  خصائص منّوعة لتنسيق عناصر صفحة �ل�إ
�لهندسّية، وخصائص �لحركة في 	  �لتحویلات 

.CSS3 لغة
صفحة 	  باإنشاء  �لخاّص  للكود  �لعام  �لشكل 

.CSS3 لوسائل �لتعليمّية بلغة�
برنامج كتابة �لكود �لبرمجّي، وهو محّرر �ل�أكو�د 	 

.)visual studio code( فجو�ل ستوديو كود
�أعّد خطّة شاملة توّضح �لجدول �لزمنّي �للازم للتنفيذ.	 

�إنترنت. 	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود

فذ
أن ا

و�لمستند�ت 	  �لصور  بـِ:  �لخاّصة  �لبيانات  �أدّون 
لها،  �أفضل  تنسيق  و�إضافة  تعديلها،  �لمر�د 
وكيفّية تنسيقها وظهورها بشكل مناسب، و�لفئة 
و�لملّف  �لتعليمّية،  �لوسائل  من  �لمستهدفة 

نترنت، للتعديل عليه. �لخاّص بصفحة �ل�إ
�أكتب خصائص و�أكو�د لغة CSS3 �لمستخدمة 	 

لعناصر  �للونّي  و�لتدرُّج  �لخلفّية  تنسيق:  في 
�لصفحة، و�لوسوم �لز�ئفة، و�لتحویلات �لهندسّية، 
وخصائص �لحركة وغيرها من �لخصائص، لتنسيق 

نترنت. عناصر ومستند�ت صفحة �ل�إ
عناصر 	  لتنسيق   CSS3 بلغة  �لمناسب  �لكود  �أكتب 

نترنت، وعرضها بشكل جميل ممّيز ومناسب. صفحة �ل�إ
�أفتح برنامج محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو كود 	 

)visual studio code(، ثّم �أبد�أ بكتابة كود  
CSS3 �لخاّص بتنسيق  صفحة.

�لتعليمّية 	  �لوسائل  مصّممة  مع  �جتماعاً  �أعقد 
بعد  معها،  �لمطلوبة  �لصفحة  شكل  و�ستعرض 
لزم  �إن  �لمناسبة  �لتعديلات  �إجر�ء  ثّم  تنسيقها، 
�ل�أمر، و�إخر�ج �لصفحة بشكلها �لنهائّي �لمناسب.

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

�لوسائل 	  مصّممة  طلب 
وكتب  مجّلات  �لتعليمّية، 
لغة وخصائص  عناصر  عن 

.CSS3
�لتكنولوجيا:

حاسوب.	 
محرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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قق
ح

أت ا

�أتحقق من:
�لبيانات �لتي تّم جمعها من مصّممة �لوسائل 	 

�لتعليمّية )�لصور و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، 
و�إضافة تنسيق �أفضل لها، وكيفّية تغييرها وتنسيقها، 
�لتعليمّية، و�لملّف  �لوسائل  �لمستهدفة من  و�لفئة 

نترنت للتعديل عليه(. �لخاّص بصفحة �ل�إ
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
خصائص �لتنسيق بلغة CSS3 �لمستخدمة  لتنسيق: 	 

�لخلفّية و�لتدرُّج �للونّي لعناصر �لصفحة، و�لوسوم 
�لز�ئفة، و�لتحویلات �لهندسّية، وخصائص �لحركة، 
وغيرها من �لخصائص لتنسيق عناصر ومستند�ت صفحة 

نترنت، وعرضها بشكل ممّيز، وسهل �ل�ستخد�م. �ل�إ
 	 CSS3 بلغة  �لصفحة  تنسيق  كود  كتابة  دقّة 

�ل�أكو�د  محّرر  و�ستخد�م  بالصفحة،  �لخاّص 
 visual( لمناسب، وهو فجو�ل ستوديو كود�

.)studio code

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

طلب مصّممة �لوسائل �لتعليمّية، 	 
عناصر  عن  وكتب  مجلات 

CSS3 وخصائص لغة
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود

دم
أق وا

ق 
أوث ا

�أوثق �لبيانات �لتي تتعلّق بِـ:
و�إضافة 	  تعديلها،  �لمر�د  و�لمستند�ت  �لصور 

تنسيق �أفضل لها، و�لفئة �لمستهدفة من �لوسائل 
نترنت  �ل�إ بصفحة  �لخاص  و�لملّف  �لتعليمّية، 

للتعديل عليه. 
خصائص و�أكو�د لغة CSS3 �لمستخدمة لتنسيق 	 

�لخلفّية، و�لوسوم �لز�ئفة و�لتحویلات �لهندسّية، 
وخصائص �لحركة وغيرها من �لخصائص لتنسيق 

نترنت. عناصر ومستند�ت صفحة �ل�إ
 	.CSS3 للغة �لمستخدمة في كتابة �لكود، وهي�
�لشكل �لعام للكود �لخاّص بـتنسيق �لصفحة 	 

فجو�ل  �لكود  كتابة  وبرنامج   ،CSS3 بلغة 
.)visual studio code( ستوديو كود

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية �لمناسبة.	 
عمل ملّخص يتضّمن: �لصور و�لمستند�ت �لمر�د 	 

تعديلها، و�إضافة تنسيق �أفضل لها، و�لفئة �لمستهدفة 
 CSS3 من �لوسائل �لتعليمّية، وخصائص و�أكو�د لغة
�لمستخدمة لتنسيق �لخلفّية، و�لوسوم �لز�ئفة، 
و�لتحویلات �لهندسّية، وخصائص �لحركة وغيرها من 
نترنت،  �لخصائص لتنسيق عناصر ومستند�ت صفحة �ل�إ

لعرضها بشكل ممّيز ذي طابع جمالّي خاّص. 

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات.

�لوسائل 	  مصّممة  طلب 
�لتعليمّية. 

�لبيانات �لتي تم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 
محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو 	 

.)visual studio code( كود
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�إعد�د ملّف بالحالة )توظيف خصائص و�أكو�د 	 
لغة CSS3 لمعالجة �لصور و�لمستند�ت د�خل 

نترنت(. صفحة �ل�إ

وم
أق ا

رضا مصّممة �لوسائل �لتعليمّية عن �لتنسيق �لجديد 	 
نترنت �لخاّصة بها، و�لتعديلات �لخاّصة  لصفحة �ل�إ

بكيفّية عرضها وظهورها.
لصفحة 	  �لجديد  و�لتنسيق  �لمعلومات  مطابقة 

نترنت للمو�صفات و�لمعايير. �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي.	 

طلب مصّممة �لوسائل �لتعليمّية.	 
حاسوب، �إنترنت.	 
�لمعايير 	  توّضح  نشر�ت 

بلغة  �لخاّصة  و�لمو�صفات 
.CSS3

ظهارها بشكل مميز. نترنت ل�إ �ضافت CSS خصائص مختلفة للتعامل مع �لصور في صفحات �ل�إ

اأتعلّم

نترنت    خص�ئص واأكواد لغة CSS3  لمع�لجة الصور والمستندات داخل صفحة ال�إ

نتيجة تنفيذ الكود:

نش�ط )1(
نظري

ضافة خلفّية للعنصر�أ سو�ء كانت صورة، �أو تدّرج لونّي.  �أستنتج مما يلي �ل�أكو�د �لخاّصة ل�إ

نترنت، من حيث تنسيق �لخطوط،  تعلمت في �لموقف �لسابق بعض خصائص لغة CSS3 لتنسيق عناصر صفحة �ل�إ
نترنت  و�لنصوص، و�لحدود، و�لحشو، و�لهو�مش، ولكن يوجد �لكثير من خصائص �لتنسيق �ل�أخرى لعناصر صفحة �ل�إ

ظهارها بشكل ممّيز مناسب ومتناسق، منها: ل�إ



168

اأّول�ً- خص�ئص خلفّية العنصر:  

تُعّد خصائص خلفّية �لعنصر، وكيفّية ظهوره، ووجود صورة �أو تدرُّج لونّي خلفه... �لخ، من �أهّم خصائص تنسيق 
�لعناصر وتصميمها بلغة CSS3، وتؤثّر على كيفّية ظهور �لصفحة، وعرضها بشكل جميل مناسب متناسق، يساعد على 

�إقبال �لز�ئرين للصفحة. ومن خصائص تنسيق خلفّية �لعناصر بلغة CSS3 ما ياأتي:

)property( الوصفالخ�ّصّية

background	color
تتحكّم  بلون �لخلفّية للعنصر، وتاأخذ قيمة لونّية.مثال:

h1 { background-color:blue; }

 background	image:url
�إضافة خلفّية على شكل صورة، حيث يوضع بين قوسين عنو�ن �لصورة)url( �لذي 

يشمل �سم �لصورة و�متد�دها، و�سم �لمجلّد �لموجودة فيه على جهاز �لحاسوب.

background	repeat

تُستخدم للتحكُّم بكيفّية تكر�ر �لصورة لخلفّية �لعنصر: ولها قيم عّدة، منها:
حد�ثي �لسينّي �أفقّياً. 1- x	repeat: تُستخدم لتكّرر �لصورة بال�إ
حد�ثي �لصادّي عموديّاً. 2- repeat-y: تُستخدم لتكّرر �لصورة بال�إ
repeat: تُستخدم لتكّرر �لصورة �أفقّياً وعموديّاً. 3-
no-repeat: تُستخدم لمنع تكر�ر �لصورة، مثال: 4-

   p { background-repeat: repeat- x;}

background	position

تحّدد موقع �لصورة في �لخلفّية �إذ� لم تكن تملاأ �لشاشة، ولها قيم عّدة، منها:	 
left: تُستخدم لمحاذ�ة �لصورة جهة �ليسار. 1-
right: تُستخدم لمحاذ�ة �لصورة جهة �ليمين. 2-
top: تُستعمل لمحاذ�ة �لصورة للاأعلى.  3-
bottom: تُستعمل  لمحاذ�ة �لصورة للاأسفل. 4-
center: تُستخدم لمحاذ�ة �لصورة، وجعلها بالمنتصف. مثال: 5-

 p { background-position: center;} 
من �لممكن �أن تاأخذ قيمتين ل�تّجاهين مختلفينن، لتحّدد مكان �لصورة  بشكل �أدّق، 	 

كما في �لمثال �ل�آتي: 
p { background-position: top right;} 

�لصورة، 	  موقع  لضبط  �ل�تّجاه،  قيمة  �إلى  �إضافة  رقمّية  قيماً  تاأخذ  �أن  �لممكن  من 
ُبعد  أّول  �ل� �لرقم  يمثّل  و�لصاديّة، حيث  �لسينّية  حد�ثّيات  بال�إ �لصورة  ُبعد  ولتحديد 
أفقّي، و يمثّل �لرقم �لثاني ُبعد �لغحد�ثي �لصادّي �لعمودّي، كما  حد�ثي �لسينّي �ل� �ل�إ

في �لمثال �ل�آتي، حيث تّمت �إضافة �لقيم �لرقمّية بوحدة بيكسل:
H1 { background-position:top: 15px 40px; }

تاأخذ قيمة جهة و�حدة فقط تمثّل �لُبعد �لسينّي �أو �لصادّي للصورة، كما في �لمثال:	 
background-position-x:20px;



169

background

بخاّصّية 	  للعنصر  �لخلفّية  خصائص  من  مجموعة  لتختصر  �لخاّصّية  هذه  تُستخدم 
و�حدة، وتاأخذ قيماً عّدة، كما ياأتي:

-1 background	color :لقيمة �ل�أولى�
-2 background	image :لقيمة �لثانية�
-3 background	repeat :لقيمة �لثالثة�
-4 background	position :لقيمة �لر�بعة�
يلزم ترتيب �لقيم كما في �لمثال:	 

p { background: gray url)'image.gif'( repeat-y bottom right; }
من �لممكن �إضافة قيم �أخرى، مثل قيمة  transparentلجعل خلفّية �لعنصر شفافة،   	 

وكذلك يمكن �إضافة قيمة fixed لتكون خلفّية �لعنصر ثابتة، كما في �لمثال �ل�آتي:
h{ background: transparent url)'image.gif'( repeat-y fixed; }

background	size
تحّدد �رتفاع �لخلفّية، وعرضها، وتُكتب قيمة �لعرض �أّول�ً، ثّم �ل�رتفاع، كما في 

�لمثال �ل�آتي:
body { background-size:70px  50px; }

background	origin

تحديد نقطة موضع )مكان( �لخلفّية، وتحّدده ثلاث قيم، وهي:
box	context:  يكون موضع �لخلفّية �إلى مربّع �لمحتوى. 1-
-2 .)padding( ز�حة box	padding: يكون موضع �لخلفّية �إلى حدود منطقة �ل�إ
-3 .)border( طار box	border : يكون موضع �لخلفّية �إلى حدود �ل�إ

linear	gradient

مسؤولة عن �إنشاء تدرُّج لونّي بشكل خطّّي للخلفّية.	 
للعنصر، 	  �لخلفّية  لون  تنّسق  أنّها  ل�  ،)background( خاصّية  د�خل  كقيمة  تُكتب 

وتاأخذ هذه �لخاّصّية قيماً ِعّدة بين قوسين بالترتيب:
ألو�ن، وتاأخذ قيمة من  1- �لقيمة �ل�أولى: تدّل على �ل�تّجاه �لذي سيبد�أ منه �لتدرُّج بال�

)top، bottom، left، right( :آتية �لقيم �ل�
أّول في �لتدرُّج، ويمكن كتابة نسبة  2- �لقيمة �لثانية: تاأخذ هذه �لقيمة قيمة �للون �ل�

د �للون. مئويّة، �أو رقم بالبيكسل بجانبه ليحّدد مساحة تمدُّ
�لقيمة �لثالثة: تُكتب بطريقة �لقيمة �لثانية نفسها، ويمكن �إضافة عّدة قيم لونّية لتدرُّج  3-

آتي: �ألو�ن �لخلفّية، ولكن تفصل بين كّل قيمة و�أخرى بفاصلة، كما في �لمثال �ل�
p { background:-webkit-linear-gradient) top ,black 40% , #f23, 

green30px (; }
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radial	gradient

تُستخدم لعمل تدرُّج لونّي لخلفّية �لعنصر، ولكن باأشكال مختلفة، تُكتب كقيمة د�خل 
أنّها تتحكّم بتنسيق لون خلفّية �لعنصر، وتاأخذ هذه �لخاّصّية  �لخاّصّية )background(؛ ل�

قيماً ِعّدة توضع بين قوسين، مع مر�عاة ترتيب هذه �لقيم كما ياأتي:
�لقيمة �ل�أولى: تتحكّم هذه �لقيمة بموقع  بدء �لتدرُّج �للونّي، وتثكتب على شكل  1-

حد�ثي �لسينّين و�لثانية ُبعد �لغحد�ثي �لصادّي. نسبتين مئويّتين: �ل�أولى تمثّل بثعد �ل�إ
�لقيمة �لثانية: تنّسق هذه �لقيمة  شكل �لتدرُّج �للونّي، وتاأخذ و�حدة من �لقيم  2-

)ellipse ،closest	corner ،circle ،farthest	corner( :آتية �ل�
أّول في �لتدرُّج �للونّي.  3- �لقيمة �لثالثة: تمثّل �للون �ل�
ألو�ن  4- �لقيمة �لر�بعة: تمثّل  �للون �لثانين ويمكن �إضافة عدذة قيم �أخرى لتنسيق �ل�

آتي: في �لتدرُّج �للونّي، وُيفصل بين قيمة و�أخرى بالفاصلة،  كما في �لمثال �ل�
p { background:-webkit-radial-gradient) 30% 60%,circle,blue ،gray (; }

background	blend	
mode

�إضافة خلفیتين للصفحة تعني �أنّه من �لممكن �أن تحتوي خلفّية �لعنصر على �أكثر من 
صورة بالوقت نفسه، وُيفصل بين صورة و�أخرى بفاصلة خلال  كتابة �لكود، كما في 
p{ background-image:url)name.gif( ، url)name.gif(; :لمثال �ل�آتي�

ضافة خلفّية صورة مع خلفّية تدرُّج لونّي  للعنصر. مثال: آتية ل�إ �أو �إضافة �لخاّصّية �ل�
background-blend-mode: 

وتاأخذ قيماً مختلفة.

مناسباً،  1- �سماص  و�أسّميه  �لصفحة،  هيكل  تصميم   ملّف  و�أنشئ  ستوديو كود،  �لفيجو�ل  برنامج  �أفتح 
�لخلفّية لعناصر �لصفحة، لعرضها  و�ستدعي بد�خله ملّف )style.css(، و�أكتب فيه خصائص تنسيق 

بشكل �أفضل.
�أ	 �أضيف خاصّية )image	background( في ملّف )style.css( كما ياأتي:

 
الن�تج:

نش�ط )١(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت تحتوي معلومات عن �لمسجد �ل�أقصى �لمبارك، و�ستخدم خصائص 
تنسيق خلفّية �لعناصر �لموجودة بالصفحةن لعرضها بشكل مناسب وممّيز.   
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 ب	 �أضيف خاصّية )background( في ملّف )style.css( كما ياأتي:

 
الن�تج:

      

  ج	 �أضيف خاّصّية )gradient	linear( في ملّف )style.css( كما ياأتي:

 
الن�تج:

      
   

 
 د	 �أضيف خاّصّية )gradient	radial( في ملّف )style.css( كما ياأتي:
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الن�تج:

      

 )  ...background	blend	mode، background	color( مثل:  �لعناصر،  تنسيق خلفّيات  �أضيف خصائص  هـ	 
ذ� �أستنتج؟ وغيرها من �لخصائص في �لجدول �لسابق في ملّف )style.css( و�أنّفذ �لكود، ماإ

نش�ط )2(
عملي

 �أستخدم خصائص تنسيق خلفّيات �لعناصر، و�لحدود، و�لخطّوط، و�لنصوص لتنسيق صفحة 
آتية: نترنت �ل� �ل�إ

   CSS3 نترنت بلغة ث�نيً�: خص�ئص منوّعة لتنسيق عن�صر صفحة ال�إ

أمثلة  يوجد �لكثير من �لخصائص �لمنّوعة لتنسيق �لصفحات وعرضها بشكل �أفضل وجميل  بلغة CSS3. ومن �ل�
عليها ما ياأتي:
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)property( الوصفالخ�ّصّية

width

تُستعمل لتتحكّم، وتحّدد قيمة عرض فقرة، �أو �إطار معّين، ويمكن �ن تاأخذ �لقيمة، وبالتالي 
يكون �لعرض بعرض �لشاشة نفسه، مهما كبرت �أو صغرت ، ولكن ل� يظهر شريط �لتمرير 

عند تصغير �لشاشة.

min-width.تتحكّم باأقّل عرض ممكن للعنصر

max-width .تتحكّم باأكبر عرض ممكن للعنصر

height.تنّسق طول �لعنصر

min-height.تحّدد �أقّل �رتفاع ممكن للعنصر

max-height.تحّدد �أكبر �رتفاع ممكن للعنصر

opacity.تُستخدم لتحّدد درجة شفافّية �لعنصر؛ �أي كيف يظهر �لمحتوى خلفه

resize
تنّسق �لحجم، وتتحًكم به من حيث �لتكبير و�لتصغير، يمكن �إعطاء هذه �لخاّصّية قيمة  

none لتمنع �لمستخدم من تغيير �لحجم.

float
تُسّمى �لتعويم، وتُستعمل للحفاظ على موضع متناسق لجميع �لعناصرن حيث يتّم تعويمها، 

وتحريكها، و�لتفافها حول جهة و�حدة بالنسبة لعنصر محّدد.

clear. تُستخدم  لمنع تعویم عناصر بجانب عنصر معّین

position: relative

وليس  �آخر،  لعنصر  بالنسبة  معّينة  �إلى جهة  مناسب  بمقد�ر  معّين  ز�حة عنصر  ل�إ تُستعمل 
بالنسبة  للصفحة ، يلاحظ �أنّه عند �إز�حة �لعنصر �إلى مكانه �لجديد  فاإّن حّيز مكانه �لقديم 
 .	absolute )position( يبقى مشغول�، كاأّن �لعنصر ما يز�ل موجود�ً فيه بعكس خاصّية

وتاأخذ هذه �لخاّصّية قيماً عّدة، منها:
-1 .top :رقم px
-2 .bottom :رقم px
-3 .right :رقم px
-4 .left :رقم px

يمكن �أن تاأخذ هذه �لقيم قيمة سالبة فتؤثّر بشكل عكسّي على �إز�حة �لعنصر.
وطريقة كتابة هذه �لخاّصّية كما في �لمثال:

position :relative; bottom:50px; right:20px;
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 position:
absolute

 تُستعمل بفكرة �لخاّصّية �لسابقة نفسها؛ من �أجل �إز�حة عنصر معّين بمقد�ر مناسب �إلى 
جهة ما بالنسبة لعنصر �آخر بجو�ره، وليس بالنسبة للصفحة، وتُستخدم غالباً مع �لصور، 
يبقى  ل�  �لقديم  مكانه  حيز  �ّن  �لجديد  مكانه  �إلى  للعنصر  �إز�حة  حدوث  عند  ويلاحظ 

مشغول�ً، ويشغل مكانه �لجديد فقط،  بعكس خاصّية
آتية: )relative	position(، وتاأخذ هذه �لخاّصّية �لقيم �ل�

-1 .top :رقم px
-2 bottom :رقم px
-3 right :رقم px
-4 .left :رقم px

يمكن �أن تاأخذ هذه �لقيم قيمة سالبة فتؤثّر بشكل عكسّي على �إز�حة �لعنصر.
وطريقة كتابة هذه �لخاّصّية كما في �لمثال �ل�آتي:
position: absolute; top:20px; left:40px;

position تُستعمل للتحكُّم بمكان عنصر معّين  في �لصفحة، بحيث يكون ثابتاً عند �لصعود �أو �لنزول
.fixed  د�خل �لصفحة، وتاأخذ �لقيمة

z-index
تُستخدم لتتحكّم بترتيب �لعناصر، حيث �إّن �لعنصر �لذي يظهر �أعلى بقّية �لعناصر هو �لذي 
يكون له قيمة index	z �أكبر من بقّية �لعناصر، مع �لعلم �أّن هذه �لخاّصّية تعمل فقط مع 

خاصّية position �لموقع للعناصر. 

overflow
تُستعمل للتحكُّم باإظھار مقبض �لحركة، وتاأخذ �لخاّصّية scroll ، �أو�إخفاء مقبض �لحركة، 

.hidden وتاأخذ �لخاّصّیة

cursor

تُستعمل هذه �لخاّصّية لتنّسق شكل سهم �لفاأرة، وتاأخذ قيماً عّدة، منها:
pointer:  عرض سهم �لفاأرة  بشكل �لید عند �ل�ختيار . 1-
auto: عرض سهم  �لفاأرة بشكل  طبيعّي مناسب له. 2-
progress: عرض سهم �لفاأرة، وكاأنّه يحمل شيئاً ما. 3-
default: يظهر سهم �لفاأرة بشكل سهم د�ئماً . 4-
url:  تُستعمل هذه �لقيمة  لوضع صورة لتعرض مكان سھم  �لفاأرة. 5-
none: تُستخدم هذه �لقيمة لیختفي سھم  �لفاأرة. 6-

خص�ئص  اإخف�ء 
العن�صر:

للتحكُّم باإخفاء عناصر  html باستخد�م خصائص  css3 بطريقتين، هما:
-1 .display إلى �لخاّصّیة� none إسناد �لقیمة�
-2 . visibility إلى �لخاّصّیة� hidden إسناد �لقیمة�

يوجد �ختلاف في �ستخد�م هاتين �لطريقتين، فباستخد�م �لطريقة �ل�أولى  تخفي �لعنصر مع 
عدم �لحفاظ على �لحّیز �لذي یشغله �لعنصر؛ ما یؤثّر على مكان �لعناصر وموضعها،  �أّما 

�لطریقة �لثانیة فتخفي �لعنصر مع �لحفاظ على �لحّیز �لذي یشغله فارغاً. 
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اأنواع خص�ئص عرض 
العن�صر
display

للتحكُّم بعرض  �لعناصر بلغة  html ، وكيفّية ظهورها يوجد  طریقتان :
بشكل كتلة block:  باستخد�م هذه �لطريقة تنزل سطر�ً قبل �لعنصر، وسطر�ً بعد  1-

�لعنصر، وتلاحظ هذه �لطريقة مع عناصر، مثل : h1 و p و div  حيث تصبح كلّها 
جزء�ً و�حد�ً متر�بطة فیما بینھا .

بشكل سطرّي inline: من خلال هذه �لطريقة يظهر�لعنصر ضمن �لسطر نفسه، وهذه  2-
.span و a لطريقة تلاحظ مع عناصر، مثل�

 inline إلى� block تغییر نوع �لعرض و�لظهور للعناصر، من css  يمكن باستخد�م خصائص
.display إلى �لخاّصّیة� inline و block وبالعكس، عن طریق �إسناد �إحدى �لقیمتین

ضافة  خصائص �لتنسيق �لمنّوعة  للصفحة،  و�أسّميه )style.css(، و�أضيف  �ل�أكو�د �لمناسبة  1- �أنشئ ملّفاً ل�إ
لتنسيق �لصفحة، بشكل مناسب: 

�أضيف �لخاّصّية position لتغيير موضع �لعنصر، وهي تتناول عّدة قيم و�أنو�ع، كما ياأتي: 2-

.absolute و�خترت قيمتها ،h1 للعنصر position أل�حظ بالكود �لسابق �أنّي �أضفت �لخاّصّية�

 
الن�تج:

-3 :h1 على �لعنصر Opacity ستخدم �لخاّصّية�

نش�ط )3(
عملي

آتية،  نترنت �ل� صّمم صفحة �ل�إ
�لمنّوعة  �لخصائص  و�ستخدم 
لتنسيق عناصر �لصفحة بشكل 
ممّيز ومناسب، ول�حظ �لنتيجة، 

ودّون ملحوظاتك. 
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الن�تج:

�أضيف �لخاّصّية cursor شكل سهم �لفاأرة، و�أختار قيمتها لرمز �ليد، ل�حظ نتيجة تنفيذ �لكود: 4-

-5 :h1 خفاء �لعنصر �أضيف �لخاّصّية visibility ل�إ

 
النتيجة )عدم ظهور العنصر h1 في الصفحة(

-6 :h1 ظهار �لعنصر �أضيف �لخاّصّية display ل�إ

  
الن�تج:

�أسند �لقيمة block للخاصّيةdisplay، و�أل�حظ �لنتيجة. 7-
�أضيف باقي خصائص تنسيق �لعناصر �لمنّوعة �لموجودة في �لجدول، و�أل�حظ نتيجة �ستخد�مها. 8-
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  :CSS3 ث�لثً�: الخص�ئص والوسوم الزائفة بلغة

نش�ط )4(
نظري

�أبحث باستخد�م �أحد مصادر �لمعرفة عن سبب تسمية  �لوسوم �لز�ئفة بهذ� �ل�سم. 

يوجد �لكثير من خصائص  �لوسوم �لز�ئفة بلغة CSS3، لتنسيق عرض �لصفحة على شاشات �لعرض �لمختلفة،  
أمثلة عليها ما يعرض في �لجدول �ل�آتي: ومن �ل�

)property( الوصفالخ�ّصّية

a:hover
لذلك  �لفاأرة  مؤّشر  ملامسة  عند  �لعنصر  على  و�لتاأثير  للتنسيق  �لز�ئف(  )�لوسم  تستعمل 
 )a( لعنصر، كاأن يتغّير لونه وحجمه... ، ويمكن �ستخد�م �أي وسم ول� يشترط �لوسم�

 .)hover( للتاأثير عليه بالوسم �لز�ئف

a:visited
تستعمل )�لوسم �لز�ئف( مع �لوسم >a< )�لرو�بط ( فقط، حيث يمكن �إضافة بعض �لتاأثير�ت 

و�لتنسيق على �لر�بط �لذي تّمت زيارته.

a: active
تستعمل )�لوسم �لز�ئف( مع �لوسم >a< )�لرو�بط( فقط، يمكن �إضافة بعض �لتاأثير�ت 

و�لتنسيق على �لر�بط عند �لنقر عليه في هذه �للحظة.

a:link
خلاله  من  يمكن  حيث  فقط،  )�لرو�بط(   >a< لوسم� مع  �لز�ئف(  )�لوسم  تستخدم 

�لتحكم و�لتنسيق بالر�بط �أو �لوصلة �لشعبية.

input: focus.input دخال تتحكّم )�لوسم �لز�ئف( بالتاأثير�ت و�لتنسيق على حقول �ل�إ

first-letter
�لفقرة  من  أّول  �ل� �لحرف  على  به  وتؤثّر  معّين  تنسيق  لتطبيق  �لز�ئف(  )�لوسم  تستخدم 
)�لنّص(، وعند كتابة �لكود له یجب �أن تُسبق هذه �لخاّصّیة باسم �لوسم، وتضع �لتنسيق 

�لمناسب باأّول حرف له  بین �لقوسین.

first-line

�لفقرة  من  أّول  �ل� �لسطر  على  به  وتؤثّر  معّين  تنسيق  لتطبيق  �لز�ئف(  )�لوسم  تستخدم 
)�لنّص(، وعند كتابة �لكود له یجب �أن تُسبق ھذه �لخاّصّیة باسم �لوسم، وتضع �لتنسيق 

أّول سطر له بین �لقوسین. �لمناسب ل�

before
در�ج محتوى قبل �لعنصر، وعند كتابة �لكود له یجب �أن تُسبق  تستعمل )�لوسم �لز�ئف( ل�إ

ھذه �لخاّصّیة باسم �لوسم، وتضع �لتنسيق �لمناسب له بین �لقوسین.  

after
تستخدم )�لوسم �لز�ئف( للتحكُّم باإدر�ج محتوى بعد �لعنصر، وعند كتابة �لكود له یجب 

�أن تُسبق هذه �لخاّصّیة باسم �لوسم، وتضع �لتنسيق و�لتاأثير�لمناسب له بین �لقوسین.   
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@media

�لز�ئف( للتحكُّم وتنسيق وتخصيص شكل �لصفحة ومظهرها، حسبما  تستعمل )�لوسم 
يتّم عرضها، وكيفّية عرضها من شاشة �لحاسوب، �أو �آلة طابعة، �أو غیرھا. ومن �لقيم �لتي 

تاأخذها هذه �لخاّصّية:
all: تستخدم لجميع �أجھزة �لعرض. 1-
braille: تستعمل للاأجھزة �لمعتمدة على �للمس. 2-
print: تستعمل لكّل �لطابعات. 3-
handheld: تُستخدم للاأجهزة �لكفّية . 4-
سقاط. 5- projection: تُستعمل ل�أجھزة �ل�إ
qural: تُستخدم للاأجھزة �لناطقة. 6-
embossed: تُستعمل لطابعات �ل�أجهزة �لمعتمدة على �للمس. 7-
screen: تُستخدم لشاشات �لحاسوب. 8-
TV: تُستعمل لكّل �ل�أجهزة �لشبيهة بالتلفاز.  9-

@media screen 
and) (

�لمفتوحة، حیث  تضع د�خل  �لشاشة  بالموقع، وفق حجم  و�لتحكُّم  للتنسيق  تُستخدم 
�لقوسین �أصغر �أو �أكبر قيمة ومقد�ر لحجم �لشاشة .

تكمن �أهمّية هذه �لخاّصّية في �لتحكّم بشكل �لموقع، و�لسيطرة عليه، وعلى كيفّية عرضه 
بشكل مناسب متو�فق مع حجم �لشاشة في جهاز �لعرض، سو�ء كان جھاز�ً لوحّياً، �أو 

شاشة حاسوب، �أو هاتفاً خلويّاً. 

@keyframes

�لخاّصّیة  مع  بالتعاون  �لصفحة  في  �لحركات  باإنشاء  للتحكُّم  �لز�ئف(  )�لوسم  تستخدم 
)animation(، ويتم �إنشاء �لحركة في �لصفحة بخطوتين:

�أّول�ً: تعريف �سم خاّص للحركة في �لقاعدة keyframes @، وتحديد كيف تكون من 
خلال تحديد �لوضع �ل�بتد�ئّي from و�لوضع �لنهائّي to، وعند  تنفيذ وتطبیق �لحركة یتّم 
ل من �لوضع �ل�بتد�ئّي �إلى �لوضع �لنھائّي للعنصر، خلال فترة زمنّیة  معّينة،  وبالتالي  �لتنقُّ

تشعر بالحركة.
ثانياً: �إسناد �لحركة وزمن تنفیذھا �إلى �لخاصّیة animation �لخاّصة بالعنصر. 

الوسم الزائف ) * (

تستخدم �لخاّصّية ) * ( وهي علامة �لنجمة للتحكُّم بتنسيق �لصفحة كلّها كاملة، مثال: 
لو �أردت �لتخلُّص من �لحاشیة �لعلویّة �لتي تكون بین �أعلى �لصفحة و�أّول عنصر يوجد  في 
�ل�أعلى، سوف تضیف �لخاّصّیة )margin :0( وتضع علامة �لنجمة ليكون �لتاأثير في كّل 

�لصفحة، كما في �لمثال:
} margin:0; {*
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نترنت بشكل مناسب، كما في �لكود �ل�آتي:  1- �أستخدم خصائص  تنسيق �لرو�بط لعرضها د�خل صفحة �ل�إ

 
الن�تج:

نترنت، و�أل�حظ  �لتاأثير، وكيف يتغّير تنسيق هذه �لرو�بط.  2- �أحّرك مؤّشر �لفاأرة حول  �لرو�بط في صفحة �ل�إ
�أستخدم خصائص �لتنسيق )�لوسم �لز�ئف( في �لجدول �لسابق للتنسيق و�لتعديل على تصميم �لصفحة �لسابقة،  3-

و�أل�حظ �لنتيجة.
-4  @keyframes نترنت باستخد�م �لوسم �لز�ئف ضافة �لحركة و�لتاأثير بها د�خل صفحة �ل�إ �أكتب �لكود �لمناسب ل�إ

و�أنّفذه عملّياً.

نش�ط )5(
عملي

نترنت  �ل�إ صفحة  �أصّمم 
�أستخدم   ثّم  آتية،  �ل�
�لرو�بط  تنسيق   خصائص 
ظهارها  نترنت، ل�إ بصفحة �ل�إ
مناسب،  بشكل  وعرضها 

و�أستخدم كذلك �لوسوم �لز�ئفة في �لجدول �لسابق، لتصميم �لصفحة وتنسيقها بشكل مناسب. 

 

نش�ط )6(
للاطلاع

 @media screen and)( باستخد�م مصادر �لمعرفة، �أبّين كيف يتّم �ستخد�م �لوسم �لز�ئف 
لعرض �لشاشات �لمختلفة، وكيف يتّم �ستخد�مه ليطّبق تاأثيره على شاشات جهاز �لجّو�ل فقط.  
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  :CSS3 رابعً�: التحویلات الھندسّیة وخص�ئص الحركة في لغة

أنّها  نترنت، ول� �ل�إ لتنسيق صفحة  �لمهّمة  �لهندسّية وخصائص �لحركة من �لخصائص  �لتحويلات  تُعّد خصائص 
من �لخصائص �لجديدة  يجب �أن تُسبق ببادئة �لمتصفح للتمكُّن من عرضها بشكل جّيد، ومن �أكثر  هذه �لخصائص 

�ستخد�ماً ما ياأتي:

)property( الوصفالخ�ّصّية

Transform

التحويلات الهندسّية 
ثن�ئّية ال�أبع�د

هذه  وتاأخذ   ،2d �لبعدين  ذ�ت  �لهندسّية  بالتحويلات  للتحكّم  �لخاّصّية  هذه  تُستعمل 
�لخاّصّية عّدة قيم وتو�بع، منها:

حد�ثّيات �لمدّونة �إليه.	  )translate)x,y: تُستخَدم لنقل �لعنصر للاإ
 	.n مسافة X  حد�ثي �لسينّي )translate X )n: تُستخَدم لنقل �لعنصر على �ل�إ
 	.n مسافة Y  حد�ثي �لصادّي )translate Y )n(: تُستخَدم لنقل �لعنصر على �ل�إ
)scale )x,y: تُستخَدم لتغيير بعدي �لعنصر �إلى �لبعدين �لجديدين �إليه.	 
- n مسافة X  حد�ثي �لسينّي )scaleX)n: تُستخَدم لتغيير ُبعد �لعنصر على �ل�إ
- n مسافة Y  حد�ثي �لصادّي )scaleY)n: تُستخَدم لتغيير بعد �لعنصر على �ل�إ
- .α تُستخَدم لتدوير �لعنصر بز�ویة :rotate )α(
- .Y α و X α تُستخَدم لتحویل �ل�نحر�ف وفق �لز�ویتین :skew)Xα, Yα(

 	.α وفق �لز�ویة X ُیستخدم لتحویل �ل�نحر�ف على �لمحور :skewX )α(
 	.α وفق �لز�ویة Y ُیستخدم لتحویل �ل�نحر�ف على �لمحور :skewY)α(

Transform

التحويلات الهندسّية 
ثلاثية ال�بع�د

أبعاد(،     تُستعمل هذه �لخاّصّية للتحكُّم بالتحويلات �لهندسّية ذ�ت �لثلاثة �أبعاد ) ثلاثّية �ل�
وتاأخذ هذه �لخاّصّية عدة قيم وتو�بع، منها:

حد�ثّيات �لثلاث �لمدّونة  �إليه. - )translate3d )x,y,z: تُستخَدم لنقل �لعنصر للاإ
- . n مسافة X  حد�ثي �لسينّي )translate X )n: تُستخَدم لنقل �لعنصر على �ل�إ
- . n مسافة Y  حد�ثي �لصادّي )translate Y )n: تُستخَدم لنقل �لعنصر على �ل�إ
- .n مسافة Z   تُستخَدم لنقل �لعنصر على �لمحور :translate Z )n(

أبعاد �لممّررة �إليه.	  )scale )x,y,z: تُستخَدم لتغيير �أبعاد  �لعنصر �إلى �ل�
- n . مسافة X  حد�ثي �لسينّي )scaleX)n: تُستخَدم لتغيير ُبعد �لعنصر على �ل�إ
- n . مسافة Y  حد�ثي �لصادّي )scaleY)n: تُستخَدم لتغيير ُبعد �لعنصر على �ل�إ
- .n مسافة Z  تُستخَدم لتغيير ُبعد �لعنصر على �لمحور :scaleZ)n(
- . α تُستخَدم لتدوير �لعنصر على �لمحاور �لثلاثة بز�ویة :rotate )x,y,z,α(
- . α بز�ویة X تُستخَدم لتدوير �لعنصر على �لمحور : rotateX )α(
- . α بز�ویة  Yتُستخَدم لتدوير �لعنصر على �لمحور :rotateY )α(
- . α بز�ویة Z تُستخَدم لتدوير �لعنصر على �لمحور :rotateZ )α(

perspective: تُستخَدم لتحديد منظور �لرؤیة.	 
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Transition

 تُستخَدم هذه �لخاّصّية للانتقال �لمتحّرك للعنصر، حيث یمكن �إنشاء تاأثیر حركة على 
:)transition( عناصر �لمستند تحت تاأثیر زمنّي معّین ، و�لصيغة �لعاّمة لهذه �لخاّصّية
…… etc;  ، property2 duration2 ، transition:property1 duration1 

للتغيير،  �لزمن   duration وتمثّل �لتي ستتغّیر  �لخاصّیة  �سم  property على  تدّل  حیث 
وُيلاحظ من �لصيغة �لعاّمة �أنّه يمكن  تغيير خاصّية و�حدة فقط، �أو خصائص عّدة معاً، �أو 

جميع �لخصائص، وعندها تُكتب all وبعدھا �لزمن. مثال:
)transition :width 4s ، height 5s;(

ضافة تاأثير �لحركة و�ل�نتقال �لمتحّرك على �لعنصر div، بكتابة �لكود �ل�آتي  1- �ستخدم خاصّية Transition ل�إ
�لخاّص، باستخد�مها في ملّف )style.css(، ثّم �أنّفذه، و�أل�حظ �لنتيجة.

-2  ،)style.css( أضيف خصائص �لتحويلات �لهندسّية �لموجودة في �لجدول �لسابق على �لكود في ملّف�
نترنت وتعديلها، و�أل�حظ �لنتيجة. لتغيير تنسيق صفحة �ل�إ

نش�ط )7(
عملي

�لمسجد  عن  نترنت  �ل�إ صفحة  �أصّمم 
و�أنّسقها، كما هو ظاهر  �لمبارك  �ل�أقصى 

آتية:    في �لصورة �ل�
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نش�ط )8(
عملي

�أستخدم خصائص �لخلفّية و�لتدرُّج �للونّي، و�لوسوم �لز�ئفة، و�لتحویلات �لهندسّية، وخصائص 
آتية:   نترنت �ل� �لحركة، وغيرها من �لخصائص �لتي تعلّمتها لتنسيق عناصر ومستند�ت صفحة �ل�إ

 ال�أسئلة:

-1 .CSS3 ذكر خمساً من خصائص �لوسوم �لز�ئفة بلغة�

-2 :CSS3 آتية بلغة ما �لفرق بين �ستخد�م �لخصائص �ل�
     position:relative ،position: absolute ،position؟

نترنت؟ 3- آتية لتنسيق صفحات �ل�إ ما �لفائدة من �ستخد�م �لخصائص �ل�
cursor )د         opacity )ج        background	position )ب     transition )أ� 

ظهار عناصر HTML في �لصفحة، �أو �إخفاؤها؟  4- ما خصائص لغة CSS3 �لمستخدمة ل�إ

-5  ،html بلغة �لذكّية،  �لهو�تف  لصناعة  عالمّية  ثلاث شركات  �أشهر  معلومات عن  تضّم  �إنترنت  �أصّمم صفحة 
�لعناصر،  لتنسيق خصائص خلفّيات   css. بامتد�د  ملّف  باإنشاء  �لصفحة  عناصر  لتنسيق   CSS3 لغة و�أستخدم 

نترنت بشكل مناسب.   ل �لحركّي للعناصر في صفحة �ل�إ و�لوسوم �لز�ئفة، و�لتحويلات �لهندسّية، و�لتنقُّ
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )3 - 4(

 توظيف خص�ئص واأكواد لغة CSS3 لمع�لجة القوائم والجداول داخل صفحة 
نترنت. ال�إ

يوم، وغيرها من  �لمطعم كّل  يقّدمها  �لتي  �ل�أطعمة  قو�ئم وجد�ول  �إظهار  �لتعديل على كيفّية  في  �إد�رة مطعم  ترغب 
من  فطلبت  �أفضل،  بشكل  وتنسيقها  لعرضها  بالمطعم،  �لخاّصة  نترنت  �ل�إ �لموجودة على صفحة  و�لقو�ئم  �لجد�ول، 

نترنت �لعمل على �إعادة تنسيق هذه �لصفحة. مختّص بتصميم مو�قع �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الّصفّي
)استراتيجّية التعلُّم(

الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �إد�رة �لمطعم عن:	 
�لجد�ول و�لقو�ئم و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، 	 

و�إضافة تنسيق �أفضل لها. 
كيفّية �لتنسيق و�لتصميم �لجديد �لذي ترغب 	 

وجدول،  قائمة،  لكّل  �لمطعم  �إد�رة  فيه 
ومستند موجود في �لصفحة، كلٌّ على حدة، 

وكيفّية ظهورها بقو�ئم وجد�ول مناسبة .
نترنت للتعديل عليه.	  �لملّف �لخاّص بصفحة �ل�إ
طريقة �لتو�صل مع �لمطعم ) �ل�سم، ورقم 	 

لكترونّي ...(. �لهاتف، و�لبريد �ل�إ
لغة 	  و�أكو�د  خصائص  عن  �لبيانات  �أجمع 

CSS3  �لمستخدمة في تنسيق:
�لمتعّددة، 	  و�ل�أعمدة  و�لجد�ول،  �لقو�ئم، 

لكترونّي،  و�أنماط تنسيق عناصر �لموقع �ل�إ
و�لنمط �لشبكّي.

حو�ر ومناقشة. 	 
�لتعلُّم �لتعاونّي/ 	 

مجموعات.
�لبحث �لعلمّي. 	 

وثائق:
طلب �إد�رة �لمطعم،  مجّلات 	 

وكتب عن عناصر وخصائص 
.CSS3 لغة
�لتكنولوجيا:

حاسوب.	 
�إنترنت. 	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بِـ: �لجد�ول، و�لقو�ئم، 	 
و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، و�إضافة تنسيق �أفضل لها.

�أحّدد خطو�ت �لعمل:	 
�لقو�ئم و�لجد�ول �لمر�د تعديلها.	 
خصائص �لتنسيق �لمناسبة لعرض  �لقو�ئم، 	 

و�أنماط  �لمتعّددة،  و�ل�أعمدة  و�لجد�ول، 
لكترونّي، و�لنمط  تنسيق عناصر �لموقع �ل�إ

�لشبكّي في �لصفحة بشكل مناسب. 

تعلم تعاونّي/ 	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة. 	 

وثائق: 
طلب �إد�رة �لمطعم،  مجّلات 	 

وكتب عن عناصر وخصائص 
.CSS3 لغة

�لبيانات �لتي تّم جمعها	 
 �لتكنولوجيا:

حاسوب.	 
�إنترنت. 	 

 وصف الموقف التعليمّي: 
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بتنسيق 	  �لخاّص  للكود  �لعام  �لشكل 
.CSS3 صفحات �لموقع بلغة

محّرر 	  وهو  �لبرمجّي،  �لكود  كتابة  برنامج 
 visual( كود  ستوديو  فجو�ل  �ل�أكو�د 

.)studio code
�إعد�د خطّة توّضح �لجدول �لزمنّي للتنفيذ.	 

ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 
.)visual studio code( كود

فذ
أن ا

�أدّون �لبيانات �لخاّصة بـِ:
�لمر�د 	  و�لمستند�ت  و�لقو�ئم،  �لجد�ول، 

و�لملّف  لها،  �أفضل  تنسيق  و�إضافة  تعديلها، 
نترنت للتعديل عليه.  �لخاّص بصفحة �ل�إ

�أفتح برنامج  محّرر �ل�أكو�د فجو�ل ستوديو كود 	 
)visual studio code(، ثّم �أبد�أ بكتابة كود  

CSS3 �لخاّص بتنسيق  �لصفحة.
�أكتب خصائص و�أكو�د لغة CSS3 �لمستخدمة  	 

لتنسيق  �لقو�ئم، و�لجد�ول، و�ل�أعمدة �لمتعّددة، 
لكترونّي، و�لنمط  و�أنماط تنسيق عناصر �لموقع �ل�إ
�لشبكّي، لعرض �لصفحة و�إظهارها بشكل مناسب.

و�أستعرض 	  �لمطعم،  �إد�رة  مع   �أعقد �جتماعاً 
�لمطلوبة معهم بعد تنسيقها،  شكل �لصفحة 
�ل�أمر،  لزم  �إن  �لمناسبة  �لتعديلات  �إجر�ء  ثّم 

و�إخر�ج �لصفحة بشكلها �لنهائّي �لمناسب.

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

وثائق: 
طلب �إد�رة �لمطعم،  مجّلات 	 

وكتب عن عناصر وخصائص 
.CSS3 لغة

�لبيانات �لتي تّم جمعها	 
 �لتكنولوجيا:

حاسوب.	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود

قق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
�لمطعم: 	  �إد�رة  من  جمعها  تّم  �لتي  �لبيانات 

)�لجد�ول، و�لقو�ئم، و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، 
و�إضافة تنسيق �أفضل لها، و�لملّف �لخاّص بصفحة 

نترنت �لمطلوب �لتعديل عليه(.  �ل�إ
صحة خصائص و�أكو�د لغة  CSS3 �لمستخدمة 	 

لتنسيق �لقو�ئم، و�لجد�ول، و�ل�أعمدة �لمتعّددة، 
لكترونّي، و�لنمط  و�أنماط تنسيق عناصر �لموقع �ل�إ
�لشبكّي، وغيرها من �لخصائص، لتنسيق عناصر 

نترنت(. ومستند�ت صفحة �ل�إ
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
 	 ،CSS3  دقّة كتابة كود تنسيق �لصفحة بلغة

و�ستخد�م  محّرر �ل�أكو�د �لمناسب وهو فجو�ل 
.)visual studio code( ستوديو كود

تعلُّم تعاونّي /	 
مجموعات.

حو�ر ومناقشة.	 

طلب �إد�رة �لمطعم،  مجّلات 	 
وكتب عن عناصر وخصائص 

.CSS3 لغة
�لخطّة �لمعّدة سابقاً.	 

�لتكنولوجيا:
حاسوب.	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود
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دم
أق وا

ق 
أوث ا

�أوثّق �لبيانات �لتي تتعلّق بِـ:
�لجد�ول، و�لقو�ئم، و�لمستند�ت �لمر�د تعديلها، 	 

�لخاّص  و�لملّف  لها،  �أفضل  تنسيق  و�إضافة 
لكترونّية للمطعم للتعديل عليه.  بالصفحة �ل�إ

خصائص و�أكو�د لغة CSS3 �لمستخدمة لتنسيق 	 
�لقو�ئم، و�لجد�ول، و�ل�أعمدة �لمتعّددة، و�أنماط 
و�لنمط  لكترونّي،  �ل�إ �لموقع  عناصر  تنسيق 
�لشبكّي وغيرها من �لخصائص  لتنسيق عناصر، 

نترنت. ومستند�ت صفحة �ل�إ
 	.CSS3  للغة �لمستخدمة في كتابة �لكود، وهي�
�لشكل �لعام للكود �لخاّص بـتنسيق �لصفحة 	 

فجو�ل  �لكود  كتابة  وبرنامج   ،CSS3 بلغة 
.)visual studio code( أستوديو كود�

�إعد�د �لعروض �لتقديمّية �لمناسبة.	 
و�لقو�ئم، 	  �لجد�ول،  يتضّمن:  ملّخص  �إعد�د 

تنسيق  و�إضافة  تعديلها،  �لمر�د  و�لمستند�ت 
�لصفحة  في  �لخاّص  و�لملّف  لها،  �أفضل 
لكترونّية للمطعم للتعديل عليه، وخصائص  �ل�إ
و�أكو�د لغة  CSS3�لمستخدمة لتنسيق �لقو�ئم، 
و�لجد�ول، و�ل�أعمدة �لمتعّددة، و�أنماط تنسيق 
لكترونّي، و�لنمط �لشبكّي.  عناصر �لموقع �ل�إ

�إعد�د ملّف بالحالة )توظيف خصائص و�أكو�د 	 
لغة CSS3 لمعالجة �لقو�ئم و�لجد�ول د�خل 

نترنت(. صفحة �ل�إ

حو�ر ومناقشة.	 
تعلُّم تعاونّي/ 	 

مجموعات.

طلب �إد�رة �لمطعم.  	 
�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 
حاسوب.	 
شاشة عرض.	 
قرطاسّية.	 
ستوديو 	  فجو�ل  �ل�أكو�د  محّرر 

.)visual studio code( كود

وم
أق ا

نترنت 	  رضا �إد�رة �لمطعم  عن  تنسيق صفحة �ل�إ
�لخاّصة بها، وكيفّية عرضها، وظهورها بشكل 

جميل ممّيز.
تعديلها 	  بعد  لكترونّية  �ل�إ �لصفحة  مطابقة 

للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	 
بحث علمّي. 	 

طلب �إد�رة �لمطعم. 	 
حاسوب، �إنترنت.	 
�لمعايير 	  توّضح  نشر�ت 

بلغة �لخاّصة  و�لمو�صفات 
.CSS3

نماذج تقويم.	 

نترنت؟ م� اأنواع القوائم المستخدمة في تصميم صفح�ت ال�إ
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اأتعلّم

نترنت    خص�ئص واأكواد لغة  CSS3 لمع�لجة القوائم والجداول داخل صفحة ال�إ

م� الفرق بين القوائم في html قبل وبعد تنسيقه� في css؟

  :CSS3 خص�ئص تنسيق القوائم بلغة

أمثلة عليها ما ياأتي:  لتنسيق مظهر �لقو�ئم بلغة CSS3 خصائص عّدة،  ومن �ل�

 	 :list-style-typ :ً�اأّول
تتحكّم بنوع رمز �لترقيم، وتنسيقه �أمام كّل عنصر من عناصر �لقائمة، وتاأخذ هذه �لخاّصّية قيماً عّدة:

قيم �لقائمة غير �لمرتّبة: 1-
 �أ 	 circle: ليكون �لترقيم بشكل د�ئرّي.

ب 	 square: ليكون رمز �لترقيم بشكل مربّع.
ت 	 disc: ليكون رمز �لترقيم بشكل قرص فارغ.

ث 	 none: تعني  هذه �لقيمة عدم �ستخد�م �أي رمز للترقيم.
آتية: 2- قيم �لقائمة �لمرتبة: وهي تاأخذ  و�حدة من قيم  رموز �لترقيم �ل�

)decimal ،upper	roman ،lower	roman، upper	alpha ،lower	alpha ،upper	latin ،lower	latin(

 	:list-style-image: )url( :�ًث�ني
تتحكّم بوضع صورة �أمام كّل عنصر من عناصر �لقائمة، رمز�ً وتمييز�ً له، حيث يوضع بين قوسين هذه �لخاّصّية، 

�سم �لصورة و�متد�دها.

 	:list-style-position :�ًث�لث
آتيتين: تنّسق �لمسافة �لتي تُترك عند  بد�ية  �لقائمة ) تحّرك �لقائمة �إلى �لد�خل(، وتاأخذ �إحدى �لقيمتين �ل�

inside: تتحكّم هذه �لقيمة بتحريك �لقائمة �إلى د�خل �لصفحة. 1-
outside: تعني هذه �لقيمة �لقیمة �ل�فتر�ضّیة. 2-

 	:list-style :�ًرابع
تُستعمل لتختصر مجموعة من خصائص �لقائمة بخاصّية و�حدة ُيسند �إليها قيم عّدة، وكّل قيمة تمثّل قيمة خاصّية  

قائمة معّينة، مع مر�عاة �لترتيب في كتابة هذه �لقيم، كما ياأتي:
.list-style-position �لقيمة �ل�أولى: تدّل هذه �لقيمة على قيمة خاصّية 	أ � 

.list	style	image �لقيمة �لثانية: تدّل على قيمة خاصّية 	ب 
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نش�ط )1(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت، كما في 
خصائص  و�أستخدم  �لصورة، 
 CSS3 بلغة  �لقو�ئم  تنسيق 
ضافة �للمسة �لجمالّية للقو�ئم،  ل�إ

وعرضها بشكل ممّيز.   

ضافة خصائص تنسيق �لقو�ئم للصفحة، و�أسّميه )style.css(، و�أضف �ل�أكو�د �لمناسبة لتنسيق �لقو�ئم 	  �أنشئ ملّفاً ل�إ
في �لصفحة.

�أضيف  �لخصائص �لتنسيقّية �لمناسبة �لتي تعلّمتها سابقاً، و�أل�حظ �لنتيجة.  	 

عند �ستخد�م �لخاّصّية list-style-type ل� يوجد �لكثير من �لتغيير على تنسيق رموز �لقائمة.
نترنت، مثل ر�بط �لموقع �ل�آتي: يمكن �ستخد�م رموز جديدة خارجّية، مثلمن خلال �إضافة ر�بط موقع للرموز على �ل�إ

>link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" 
integrity="sha384	lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56E
bc1zFSJ" crossorigin="anonymous"<



188

 )download( أنّه ل� يمكن تنزيل هذه �لرموز نترنت؛ ل� ضافة �لرموز في صفحة �ل�إ حيث يجب �ستخد�م �لر�بط ل�إ
ويتّم �إدر�جها في �لصفحة كما ياأتي: 

-1 .)html( نترنت �أكتب هذ� �لر�بط في جزء )head( من  ملّف هيكل صفحة �ل�إ
�أستدعي �لرمز �لذي تريده من خلال �لمحّدد )class selector( عند �لعنصر �لمر�د �إضافة �لرمز له، كما يظهر  2-

آتي: في �لكود �لبرمجّي �ل�

 	 ،CSS3 لتنسيق �لقو�ئم، و�لخصائص �لتنسيقّية  �لمناسبة �لتي تعلّمتها سابقاً  للكود بلغة )list-style( أضيف �لخاّصّية�
و�أل�حظ �لنتيجة.  

  :)Navigation bar( شريط القوائم المتنّقل

لكترونّي بحيث ل� يخلو موقع من جزء �لقو�ئم �لمعروف باسم    تُستخَدم خصائص �لقو�ئم كثير�ً في صفحات �لموقع �ل�إ
)Navigation bar(، وهو شريط �لقو�ئم �لمتنقل �لذي توضع فيه �لرو�بط لتنقلك لمو�قع �أخرى.

تصّمم )Navigation bar( كما تعلّمت تصميم �لقو�ئم بلغة HTML، ولكن لغة CSS3 تضيف �لمظهر �لجميل �لممّيز  
لقو�ئم �ل�نتقال. 

هناك �أنو�ع عّدة لتنسيق شريط �لتنقل: عمودّي �أو �أفقّي مع �أنماط تنسيق مختلفة، ويتضّمن �لنشاط �ل�آتي بعض هذه 
أنو�ع. �ل�
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نش�ط )2(
عملي

�أصّمم صفحة �إنترنت كما في 
خصائص  و�أستخدم  �لصورة، 
 ،CSS3 بلغة  �لقو�ئم  تنسيق 
�لمناسب  �لمظهر  ضافة  ل�إ
 Navigation �لتنقل  لقو�ئم 
bar، وعرضها بشكل ممّيز.   

ضافة خصائص تنسيق �لقو�ئم للصفحة، و�أسّميه )style.css(، و�أضيف �ل�أكو�د �لمناسبة لتنسيق قو�ئم   1- �أنشئ ملّفاً ل�إ
  .)Vertical Navigation bar( لتنقل في �لصفحة، بشكل عمودّي�

 
الن�تج:

نترنت، حّرك مؤّشر �لفاأرة على �أحد �لرو�بط، ول�حظ تغيُّر تنسيق �لر�بط،  بعد تنفيذ �لكود �لبرمجّي وظهور صفحة �ل�إ
آتية: فاإذ� مّررَت مؤّشر �لفاأرة فوق ر�بط )ر�سلنا( تكون �لنتيجة �ل�
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-2   Active / Current Navigation Link لفئة �لنشطة�
علام �لز�ئر )�لمستخدم( بالصفحة �لموجود فيها )ر�بط �لصفحة �لحالي(؛ �أي تدّل  تُستعمل هذه �لطريقة )active( ل�إ

على ر�بط �لصفحة �لمستخدمة حالّياً.
 	 ،)style.css( أختار ر�بط �لصفحة �لنشطة بحيث يكون ر�بط �لصفحة �لرئيسّية، و�أعّدل على �لكود في ملّف�

كما ياأتي: 

 	 )html( ثّم �أضيف �لكود �ل�آتي في ملّف هيكل �لصفحة

 
الن�تج:

�أعّدل على �لكود في ملّف )style.css( لتظهر �لصفحة بالشكل �ل�آتي: 3-
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-4  .Horizontal Navigation bar ظهار �لقو�ئم بشكل �أفقّي �أضيف �لكود �لمناسب في ملّف )style.css(، ل�إ
�أضيف خاصّية display فقط في �لملّف، و�أغّير قيمتها );display: inline(، فتكون �لنتيجة:	 

 	:)style.css( أضيف �لكود �ل�آتي في ملّف�

  و(  
الن�تج:
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�أعّدل على �لكود في ملّف )style.css( لتظهر �لصفحة بالشكل �ل�آتي: 5-

  :CSS3 خص�ئص تنسيق الجداول بلغة

أنّه يساعد في تنسيق �لجد�ول بشكل مناسب، باإضافة خلفّية لونّية،  تنسيق �لجد�ول باستخد�م CSS3 مهّم جّد�ً؛ ل�
�أو صور مناسبة للجدول، و�لتحكُّم بخلايا �لجدول وحدوده بشكل �أفضل من �ستخد�مه بلغة html فقط. ومن خصائص 

تنسيق �لجد�ول �إضافة �إلى خصائص تنسيق �لحدود �لتي تعلمتها سابقاً، ما ياأتي:

)property(   الوصفالخ�ّصّية

border .طار مّرة و�حدة تُستخَدم لتنسيق �إطار �لعنصر وحدوده بتنسيق عّدة خصائص للاإ

border	collapse. تُستعمل لطمس حدود �لخلايا وطّيها ، وجعلها حّد�ً و�حد�ً من كّل جهة

border	spacing.تُستخَدم لتحديد �لمسافة بين  �إطار �لخلايا �لمتجاورة وحدودها

caption	side.تُستعمل لتحديد مكان �لتسمية �لموّضحة للجدول

empty	cells
طار، وتنسيق �لمناسبة  للخلايا �لفارغة، �أو عدم  تنّسق ما �إذ� كان ممكناً عرض �ل�إ

عرضها. 

table	layout .تنّسق وتضبط �لخو�رزمّية �لمستخدمة لضبط �لجدول

 

نش�ط )3(
عملي

�إنترنت  صفحة  �أصّمم   
و�أستخدم  �لصورة،  في  كما 
�لجد�ول  تنسيق  خصائص 
بلغة CSS3 لتنسيق �لجدول، 

وعرضه بشكل  مناسب. 

ضافة خصائص تنسيق �لجد�ول للصفحة، و�أسّميه )style.css( و�أضيف �ل�أكو�د �لمناسبة لتنسيق �لجدول في 	  �أنشئ ملّفاً ل�إ
�لصفحة بشكل مناسب: 



193

�أضيف �لخاّصّية collapse	border لتنسيق �لجدول: 1-

 
الن�تج:

�أنّسق �لصفحة باستخد�م خصائص تنسيق �لجد�ول، و�لحدود �لمناسبة، كما في �لكود �ل�آتي:  2-

 
الن�تج:

�أنّسق �لصفحة بتغيير قيم خصائص تنسيق �لجد�ول، و�لحدود في �لكود �لسابق، و�أل�حظ  نتيجة �ختلاف قيم �لخصائص. 3-
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  :CSS3 بلغة Multiple Columns ال�أعمدة المتعّددة

)property(  الوصفالخ�ّصّية

column	count تُستخَدم لتقسيم �لنّص �إلى عّدة �أعمدة، كما في �لجر�ئد و�لمجّلات، وقيمتها
.)auto( ل�فتر�ضية�

column	fill.تُستعمل لتنسيق كيفية ملء �ل�أعمدة وتعبئتها

column	gap.تُستخَدم لتحّدد �لفجوة و�لفارق بين �ل�أعمدة

column	rule تستعمل لتنسيق �لفو�صل، مثل: حّد، �أو �إطار  بين �ل�أعمدة، وتنّسقها بشكل
مختصر  من حيث: لون �لفاصل، ونمطه، وُسمكه.

column	rule	color.تنّسق لون �لفاصل بين �ل�أعمدة

column	rule	style.تنّسق نمط �لفاصل بين �ل�أعمدة

column	rule	width.تنّسق ُسمك �لفاصل بين  �ل�أعمدة وعرضه

column	span.تنّسق �لعنو�ن �لرئيسيذ بجعله ممتّد�ً لجميع �ل�أعمدة �لموجودة

column	width.تُستعمل لتحّدد عرض �لعمود

columns وعدد ،column	width تُعّد خاصّية مختصرة لتنسيق خاصّية عرض  �لعمود
.column	count ل�أعمدة�

 

نش�ط )4(
عملي

 �أصّمم صفحة �إنترنت كما في 
خصائص  و�أستخدم  �لصورة، 
 CSS3 ل�أعمدة �لمتعّددة  بلغة�
�لصفحة،  في  �لنّص  لتنسيق  

وعرضه  بشكل مناسب. 
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ضافة  خصائص تنسيق �ل�أعمدة �لمتعّددة  للصفحة، و�أسّميه )style.css( ، و�أضيف �ل�أكو�د �لمناسبة  1- �أنشئ ملّفاً ل�إ
لتنسيقها  بشكل مناسب، كما في �لكود �ل�آتي: 

 
الن�تج:

�أعّدل على قيم �لخصائص في �لكود �لسابق، و�أل�حظ �لنتيجة. 2-
�أضيف خصائص تنسيق �ل�أعمدة �لمتعّددة �ل�أخرى �لموجودة في �لجدول �لسابق  للكود، و�أغّير قيمها، و�أل�حظ النتيجة. 3-

نش�ط )5(
عملي

�لصورة،  في  كما  �إنترنت،  صفحة  �أصّمم 
بلغة  �لمتعّددة  �ل�أعمدة  خصائص  و�أستخدم 
تعلّمتها  �لتي  �لتنسيقّية  و�لخصائص   ،CSS3
سابقاً لتنسيق �لنّص، وعرضه بشكل   مناسب. 
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  :CSS Website Layout لكترونّي اأنم�ط تنسيق الموقع ال�إ

أّن تقسيم عناصر �لصفحة وتنظيمها وتنسيقها  نترنت؛ ل� يوجد �شكال عّدة لنمط تنسيق �لعناصر د�خل صفحة �ل�إ
يضيف �للمسة �لجمالّية للصفحة، ويعرضها بشكل مناسب، وللمصّمم حريّة �ختيار نمط تنسيق �لعناصر د�خل �لموقع    

آتية: أنماط �ستخد�ماً موّضحة في �لصور �ل� Website Layout، و�أكثر هذه �ل�

األ�حظ اأّن الشكل الع�م CSS Website Layout ُيقسم بشكل اأس�سّي اإلى:
 	.navigation bar
 	.menu
 	.content
 	.footer
 	.header

   :Grid Layout النمط الشبكّي

�لعناصر  تظهر  حيث   ،Grid Layout �لشبكّي  �لنمط  �ستخد�م  هي  لكترونّي  �ل�إ �لموقع  لتصميم  طريقة  �أفضل 
أنّه يوجد بتصميمه �أعمدة وصفوف وخلايا، ويمكن دمج �لعناصر فيه  �لموجودة بد�خله كاأنّها موجودة د�خل جدول )ل�

لكترونّي.     وتوزيعها...(، ويكون مكانها محّدد�ً، فلا تتاأثّر بالتغّير�ت �لمختلفة على صفحات �لموقع �ل�إ

اأنواع نمط التصميم Grid Layout الشبكّي للعن�صر:	 
�لر�أسّية   1- �لخطوط   ،Grid Columns �ل�أعمدة  تصميم  ونمط  قالب 

آتية: لعناصر�لشبكة تُسّمى �أعمدة، كما هو موّضح في �لصورة �ل�

      	 �أهّم �ل�أكو�د �لمستخدمة لتنسيقه:
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�لخطوط  2-  ،Rows Grid �لصفوف  تصميم  ونمط  قالب 
أفقّية لعناصر�لشبكة تُسّمى صفوفاً، كما هو موّضح في  �ل�

آتية: �لصورة �ل�

	 �أهّم �ل�أكو�د �لمستخدمة لتنسيقه:

-3 :Grid Gaps )قالب ونمط تصميم �لمسافات بين �ل�أعمدة )�لفجو�ت

	 �أهّم �ل�أكو�د �لمستخدمة لتنسيقه:

-4 Grid Lines قالب ونمط تصميم �لخطوط

	 �أهّم �ل�أكو�د �لمستخدمة لتنسيقه:

�أو:
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نش�ط )6(
عملي

في  كما  �إنترنت،  صفحة  �أصّمم 
قالب  �أنماط   و�أستخدم  �لصورة، 
�لمناسبة   Grid Layout �لشبكة 
باستخد�م �أكو�د لغة CSS3 لتنسيق 
بشكل  وعرضها  �لصفحة،  عناصر 

مناسب. 

�لقالب  1- باستخد�م  مناسب،  بشكل  �لصفحة،  في  �لعناصر  لترتيب  �لمناسبة  �لتنسيق  ضافة خصائص  ل�إ ملّفاً  �أنشئ 
�لشبكّي، و�أسّميه )style.css(، و�أضيف �ل�أكو�د �لمناسبة لتنسيقها بشكل مناسب، كما ياأتي:

                
الن�تج:

�أعّدل على �ل�أكو�د �لسابقة لتنسيق �لقالب �لشبكّي من نوع Grid Gaps لعناصر �لصفحة.  2-
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الن�تج:

�أعّدل على �ل�أكو�د �لسابقة لتنسيق �لقالب �لشبكّي من نوع Grid Lines لعناصر �لصفحة، و�أل�حظ �لنتيجة. 3-

نش�ط )7(
عملي

في  كما  �إنترنت  صفحة  �أصّمم 
قالب  �أنماط  و�أستخدم  �لصورة، 
�لمناسبة   Grid Layout �لشبكة 
باستخد�م �أكو�د لغة CSS3 لتنسيق 
بشكل   وعرضها  �لصفحة،  عناصر 

مناسب ممّيز.

نش�ط )8(
عملي

�أدخل تنسيقات css على �لمثال �ل�أخير من �لوحدة �لسابقة)موقع تعليمّي للاأطفال(، ليصبح 
�أكثر تناغماً وجمال�ً.)�أنشئ مجلّد�ً باسم css، ثّم �أضيف ملّف �لتصميم د�خله(.

 ال�أسئلة:

-1   .CSS3 أذكر خصائص تنسيق �لقو�ئم لغة�

لكترونّي Website Layout؟      2- ما �أنماط ترتيب �لعناصر وتنسيقها في �لموقع �ل�إ

-3 .CSS3 أوّضح سبب �ستخد�م  خصائص �ل�أعمدة �لمتعّددة بلغة�

�أصّمم صفحة �إنترنت تضّم معلومات عن قار�ت �لعالم، بلغة html، و�أستخدم لغة CSS3  لتنسيق عناصر �لصفحة  4-
بشكل مناسب باستخد�م خصائص �لقو�ئم، و�لجد�ول، و�ل�أعمدة �لمتعّددة، و�لقالب �لشبكّي.     
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 اأسئلة الوحدة:

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أّول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
ما �لخاّصّية �لتي تحّدد وتنّسق �لخّط �لمناسب للعنصر، بضبط  قيم  مجموعة من �لخصائص �لمختلفة للخّط بشكل  1-

مختصر؟
font 	د   font	size 	ج   font	style 	ب   font	family 	أ�

ما �لخاّصّية �لتي تحّدد �تّجاه قر�ءة �لنّص من �ليسار �إلى �ليمين، �أو بالعكس؟ 2-
decoration 	د   direction 	ج   text	indent 	ب   text	transform 	أ�

نترنت؟ 3- ما �ستخد�مات �لخاّصّية  Last	align	Text، وما �لتنسيق �لذي تضيفه على نصوص صفحة �ل�إ
�أ	 تُستخَدم  لمحاذ�ة �لنّص  جهة �ليسار.

ب	 تُستخَدم لضبط كّل سطور فقرة �لنّص بحيث تكون متساوية  �لعرض.
ج	 تُستخَدم لتحّدد نوع �لمحاذ�ة  في �آخر سطر في �لنّص.

لغاء �لمحاذ�ة  في �آخر سطر في �لنّص. د	 تُستخَدم ل�إ

ما �لمقصود  بالجزء �لذي يمثّل كّل عنصر من عناصر HTML  في �لصفحة، عند بنائه في �لمستعرض، ويتكّون  4-
من �أربعة مستطيلات  متد�خلة؟

padding 	د   margin 	ج   box model 	ب    border 	أ�

ما �لخاّصّية �لتي تتحكّم بال�نتقال �لمتحّرك للعنصر، وذلك باإنشاء تاأثیر وتنسيق حركة على عناصر �لمستند، تحت  5-
تاأثیر زمنّي معّین؟

float	د   Transform 	ج   Overflow 	ب   Transition 	أ�

6- ما �لخاّصّية �لتي تُعّد و�حدة من خصائص تنسيق �لقو�ئم بلغة  CSS3؟ 6-
background 	د   list-style 	ج   max	width 	ب    z	index 	أ�

ما �لخاّصّية �لتي تُستعمل  للتحكُّم بتنسيق �لصفحة كلّها كاملة ؟ 7-
)before(�لوسم �لز�ئف 	ب      )all( �لوسم �لز�ئف 	أ�

د	 �لوسم �لز�ئف ) * (     @media �لوسم �لز�ئف 	ج

ما �لخاّصّية �لتي تعمل مع �لوسم >a < )�لرو�بط 	 فقط ، وتضيف  بعض �لتاثير�ت و�لتنسيقات على �لر�بط �لذي  8-
تّمت زيارته؟

a:active 	د   a:link 	ج   a:visited 	ب    a:hover 	أ�

ما �لطريقة �لفضلى لكتابة �لتعليقات، باستخد�م لغة CSS3 في �لكود ؟ 9-
د	 )*/ �لتعلیق /*( ج	 )//* �لتعلیق *//(  ب	 )/* �لتعلیق */(  �أ	 )�لتعلیق *// (  

السؤال الث�ني: �أعّرف لغة CSS3، و�أذكر �أهّم مّيز�تها، و�لفائدة من �ستخد�مها.
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السؤال الث�لث: ما �لفرق بين �ستخد�م خاصّية  gradient	linear، وخاصّية gradient	radial؟
.list-style-type السؤال الرابع: �أبّين و�أوّضح �لقيم �لتي تاأخذها �لخاّصّية

نترنت؟ السؤال الخ�مس: ما �لفرق بين �ستخد�م لغة CSS، ولغة HTML، ولغة JavaScript لتصميم صفحات �ل�إ
.CSS3 السؤال الس�دس: �أذكر �أهّم خصائص تنسيق �لجد�ول بلغة

.CSS3 السؤال الس�بع: ماإذ� نقصد بالوسم �لز�ئف؟ �أذكر خمساً من خصائص �لوسوم �لز�ئفة بلغة
السؤال الث�من: ما سبب �ستخد�م �لمحّدد )id(، �أو ) class(، وما �لفرق بینهما؟

دراسة ح�لة: 
لكترونّي، و�إظهاره  يرغب �أعضاء �للجنة �لفنّّية في �لمدرسة �لمهنّية في تغيير كيفّية عرض عناصر صفحات موقعهم �ل�إ
و�لجد�ول  �لقو�ئم  وتنسيق  �لصفحة،  في  و�لمستند�ت  �لصور،  ظهور  كيفّية  تعديل  )من حيث:  ممّيزة،  بحلّة جديدة 
نترنت في �لمدرسة تنسيق  �لصفحة لهم. �لخاّصة بها، و�لخطوط و�لنصوص،...�لخ (، فطلبو� من طلبة تصميم مو�قع �ل�إ

مشروع الوحدة: 

�أصّمم موقعاً �إلكترونّياً بعنو�ن )دليل فلسطين �لسياحّي( باستخد�م لغَتي  html و css،على �أن يحتوي: 

�أسماء ثلاث مدن فلسطينّية، مثل:)عكّا، قيساريا،صفد،...(.	 

صور�ً )تاريخّية، �أثريّة، وغيرها( ومعلومات تفصيلّية عن كّل مدينة.	 

صفحة رئيسّية تضّم �أسماء �لمدن، ومعلومات عاّمة عن كّل مدينة.	 

فصل كّل مدينة في صفحة �إنترنت، و�لربط بين هذه �لصفحات.	 

نموذج التقويم الذاتي:   

مستوى ال�أداءالمه�رات 

321
�ستخد�مات لغة CSS وممّيز�تها

لتحسين    ،CSS3 لغة  و�أكو�د  خصائص  توظيف 
نترنت وشكلها  للمستخدمين مظهر صفحات �ل�إ

لمعالجة   ،CSS3 لغة  و�أكو�د  خصائص  توظيف 
نترنت  �لصور و�لمستند�ت د�خل صفحة �ل�إ

لمعالجة   ،CSS3 لغة  و�أكو�د  خصائص  توظيف 
نترنت �لقو�ئم و�لجد�ول د�خل صفحة �ل�إ

�لتقدير )3( �أد�ء �لمهّمة بشكل متقن.
�لتقدير )2( �أد�ء �لمهّمة بشكل جيد.

�لتقدير )1( محاولة �أد�ء �لمهّمة. 
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اأن�قُش
نترنت، توجد اأكواد تُنّفذ جهة الخ�دم، واأكواد تُنّفذ جهة العميل. في بيئة مواقع ال�إ

 لغة ج�ف� سكربت و 
bootstrap

الَوْحدُة الرابعة
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اأنشــطته�  ـع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الَوحــدة، والتف�عل مــع  ُيتوقَـّ

نترنت؛ لجعله� اأكثر تف�علّية،  اأن يكونــوا ق�دريــن علــى تطوير صفح�ت ال�إ

واستج�بة لبيئ�ت التنفيذ من خلال ال�آتي:

لم�م ب�أس�سي�ت لغة الج�ف� سكربت.  ال�إ

 استخدام الجمل الشرطّية في لغة ج�ف� سكريبت لبن�ء برن�مج.

 استخدام حلق�ت التكرار والمصفوف�ت في لغة ج�ف� سكريبت لبن�ء برن�مج.

.HTML استخدام لغة ج�ف� سكريبت للتع�مل مع نم�ذج 

نشــ�ء صفحــ�ت   اســتخدام مكتبــة البوتســتراب )Bootstrap( واأدواتهــ� ل�إ

ــذ.  ــ�ت التنفي ــع بيئ ــة م ــت، متج�وب اإنترن
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الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة

الكف�ي�ُت الِمْهنّيُة الُمتَوقَُّع من الّطلبة امتلاُكه� بعد ال�نته�ء من دراسة هذه الَوحدُة، والتّف�ُعل مَع اأنشطِته�:

 اأول�ً: الكف�ي�ُت الِحرفّيُة
�لقدرة على بناء بر�مج باستخد�م لغة جافا سكربت. 1-
�لقدرة على �إدر�ج �أكو�د لغة جافا سكربت في صفحات  2-

نترنت؛ لزيادة درجة تفاعلها مع �لمستخدم. �ل�إ
توظيف مّيز�ت لغة جافا سكربت في �إنشاء ضو�بط  3-

نترنت. على حقول �لبيانات في نماذج صفحات �ل�إ
�ل�ستفادة من مكتبات لغة جافا سكربت في مو�قع  4-

نترنت. �ل�إ
�لبوتستر�ب  5- �لتطوير  بيئة  �ستخد�م  على  �لقدرة 

نترنت، بشكل سهل  bootstrap في بناء صفحات �ل�إ
.)responsive( وسريع، ومتجاوبة مع بيئة �لتشغيل

-6  bootstrap توظيف و�ستخد�م نماذج مكتبة �لبوتستر�ب
أزر�ر ...  �لجاهزة للنماذج، و�لجد�ول �لتايبوغر�فية، و�ل�

وغيرها.

 ث�نيً�: الكف�ي�ُت ال�جتم�عّيُة والشخصّيُة.
�لعمل ضمن فريق. 1-
تقبُّل �لتغذية �لر�جعة. 2-
�حتر�م ر�أي �ل�آخرين. 3-
مصد�قّية �لتّعاُمل مع �لزبون. 4-
ِحْفُظ خصوصّية �لزبون. 5-
�ل�ستعد�د للاستجابة لطلبات �لزبون. 6-
�لتحلّي باأخلاقّيات �لمهنة �أثناء �لعمل. 7-
�لتمتُّع بالفكر �لريادّي �أثناء �لعمل. 8-
�ستخلاص �لنتائج ودقّة �لملاحظة. 9-

�ل�تّصال و�لتّو�ُصل �لفّعال. 10-
�ل�ستعد�د للاستفسار و�ل�ستفادة من ذوي �لخبرة. 11-

فادة من مقترحات �ل�آخرين. 12- �ل�إ
�متلاك مهارة  �لتاأّمل و�لتاأمُّل �لذ�تّي. 13-
�ل�ستعد�د �لتام لتقبُّل ملحوظات �لزبون و�نتقاد�ته. 14-
قناع. 15- �لقدرة على �ل�إ

 ث�لثً�: الكف�ي�ُت المنهجّية
توظيف �لتعلُّم �لتعاونّي. 1-
�لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش. 2-
�لقدرة على توظيف �لبحث �لعلمّي و�أساليبه. 3-
�لقدرة على �إعد�د �لخطط. 4-
�لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار. 5-
تقويم �لنتائج وعرضها.  6-
جمع �لبيانات وتحليلها وتبويبها. 7-
�لمشكلات،  8- حّل  في  �لعلمّي  �لمنهج  توظيف 

وتمثيل �لبيانات. 

 قواعد ال�أمن والّسلامة:
�ل�لتز�م بالجلسة �لصحيحة �أمام �لحاسوب. 1-
�أن يكون مكان �لعمل ذ� تهوية، و�إضاءة جّيدة. 2-
ربع  3- لمّدة  ساعتين  كّل  �لجهاز  على  �لعمل  َتْرك 

ساعة، و�لبدء بالمشي في �لغرفة.
سم  4-  70 و�لعينين  �لشاشة  بين  �لمسافة  تكون  �أن 

على �ل�أقل.
�إعد�د بيئة �لعمل بنظام �ألو�ن مريح للعينين، وحجم  5-

خّط مناسب.
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الموقف التعليمّي 
اأس�سّي�ت الغة ج�ف� سكربتالتعلُّمّي )4 - 1(

 وصف الموقف التعليمّي: 

نتــاج �لوســائل �لتعليمّيــة فــي �إنتــاج وســيلة �إلكترونّيــة تتضّمــن برنامجــاً، ُيمكــن مــن خلالــه �إيجــاد مســاحة  ترغــب شــركة ل�إ

نترنــت. بعــض �ل�أشــكال �لهندســّية، فاســتعانت بمشــغل خــاّص بتصميــم صفحــات �ل�إ

العمل الك�مل

خطوات 
العمل

وصف الموقف الصّفّي
المنهجّية 

)استراتيجّية التعلُّم(
الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من �لشركة عن:
�ل�أشكال �لهندسّية �لمطلوب �إيجاد �لمساحة لها.	 
�لفئة �لعمريّة �لمستهدفة من �لوسائل.	 
قانون �إيجاد �لمساحة لكّل شكل هندسّي.	 

�أجمع �لبيانات عن �أساسّيات �لبرمجة بلغة جافا سكريبت:
لغات �لبرمجة �لتي تصلح لتنفيذ بر�مجها د�خل 	 

نترنت. صفحات �ل�إ
�لمتغّير�ت �لبرمجّية.	 
جمل �إدخال �لبيانات و�إخر�جها.	 
�لعملّيات �لحسابّية و�أولويّات �لتنفبذ.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.
�لبحث �لعلمّي.

وثائق: طلب �لشركة، 
كتب ومصادر عن 
�أساسّيات �لعملّيات 

�لحسابّية في لغة جافا 
سكريبت.

�لتكنولوجيا: حاسوب.
نترنت: مو�قع �إنترنت  �ل�إ

موثوقة عن �أساسّيات 
�لعملّيات �لحسابّية في 

لغة جافا سكريبت.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بِـ:
�ل�أشكال �لهندسّية، وكيفّية �إيجاد مساحاتها.	 
�لفئة �لعمريّة �لمستهدفة.	 
لغات �لبرمجة.	 
�أنماط �لبيانات و�لمتغّير�ت.	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات �لتنفيذ.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ

�إعد�د خطّة �لعمل:
تحديد لغة �لبرمجة.	 
تحديد �لمتغير�ت و�أنماط بياناتها.	 
تحديد �لعملّيات �لحسابّية.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ تحديد جمل �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.

وثائق: طلب �لشركة.
جدول زمنّي للتنفيذ.
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فذ
أن ا

�ختيار لغة جافا سكربت )java script( لتنفيذ 	 
�لبرنامج �لمطلوب.

�أستخدم محّرر �ل�أكو�د فيجو�ل ستوديو كود 	 
.)visual studio code(

�أدخل �لقيم للمتغّير�ت �لخاّصة بال�أشكال.	 
�أصوغ �لعملّيات �لحسابّية �للازمة، وفق قانون 	 

كّل شكل هندسّي.
�أكتب �لكود �للازم لطباعة �لناتج.	 
	�أناقش �لشركة في �لبرنامج من حيث سهولته.	 
�أجري �أي تعديلات تطر�أ.	 
نترنت.	  �أنّفذ �لبرنامج باستخد�م متصّفح �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.
عصف ذهنّي/ 

�ستمطار �ل�أفكار.

�لوثائق:
�لطلب �لخاّص بالشركة.

قرطاسّية.
حاسوب.

تطبيق تحرير �ل�أكو�د 
)�ل�أكو�د �لبرمجية(

فيجو�ل ستوديو كود 
.visual studio code
نترنت. تطبيق متصّفح �ل�إ

قق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لوسيلة �لتعليمّية 

�لمطلوبة.
علان �لصحيح للمتغّير�ت، و�أنماط بياناتها.	  �ل�إ
دقّة صياغة �لعملّيات �لحسابّية.	 
تطابق �لمدخلات مع �لمتغّير�ت.	 
تشغيل �لبرنامج وصّحة �لنتائج.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.

طلب �لشركة.
خطّة تنفيذ �لبرنامج

قرطاسّية.
حاسوب.

دم
أق وا

ق 
أوث ا

�أوثق �لبيانات:
	�لخاّصة بحساب مساحات �ل�أشكال �لهندسّية، وفق 
�لفئة �لعمريّة �لمستهدفة، و�لقانون �لخاّص بكّل منها.

لغة �لبرمجة �لتي تصلح للتنفيذ.	 
�لمتغّير�ت �لبرمجّية، و�أنماط �لبيانات.	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات �لتنفيذ.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ
�أعّد عرضاً تقديمّياً مناسباً.	 
يجاد مساحة 	  �أعّد ملّفاً بالحالة )�إعد�د برنامج ل�إ

�ل�أشكال �لهندسّية(.

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.

حاسوب.
شاشة عرض.

قرطاسّية.
�لطلب �لخاّص بالشركة.

وم
أق ا

رضا �لشركة عن �لبرنامج �لذي تّم �إنجازه.	 
مطابقة نتائج �لبرنامج مع �لمعايير و�ل�أسس 	 

�لعلمّية.

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لبحث �لعلمّي.

وثائق: طلب �لشركة، 
مر�جع �لرياضّيات، 

نشر�ت بالمعايير و�لمو�صفات
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�أحــّدد �لجمــل �لبرمجّيــة �للازمــة لحســاب قيمــة �لخصــم، وقيمــة �لضريبــة علــى فاتــورة �لمشــتريات فــي 
ــة. �لَمحــاّل �لتجاريّ

اأتعلّم

  اأس�سّي�ت الغة ج�ف� سكربت 

نش�ط )1(
نظري

نترنت وفقا لمكان تنفيذ �لكود �لخاص بها  تقسم لغات �لبرمجة �لمستخدمة في صفحات �ل�إ

�إلى نوعين:  لغات تُنّفذ �أكو�دها �لبرمجّية جهة �لخادم )Server side(، ولغات تُنّفذ �أكو�دها 

�لبرمجّية جهة �لعميل )Client side(، �أبحث ثّم �أكتب مثالين على �ل�أقل لكّل نوع منها في 

آتي: �لجدول �ل�

اسم اللغة )مث�ل�ن على ال�أقل(مك�ن تنفيذ الكود للغة البرمجة

)Server side( لغ�ت جهة الخ�دم

 	php لغة
 	 
 	

)Client side( لغ�ت جهة العميل

 	 
 	 
 	

  )Javascript( لغة ج�ف� سكريبت

نترنت �لشهير  ظهرت هذه �للغة عام 1995 من قبل شركة نيتسكيب )Netscape(، �لتي قامت بتطوير متصّفح �ل�إ
 Internet Explorer,( :نترنت، مثل في حينه Netscape Navigator، وهي مدعومة �ل�آن في معظم متصّفحات �ل�إ

 .)Firefox, Chrome, Opera
نترنت،  حيث �إّن بر�مج هذه  وتُعّد لغة جافا سكريبت من �للغات �ل�كثر �نتشار�ً في عالم تطوير صفحات ومو�قع �ل�إ
نترنت �إلى جهاز �لعميل )�لمستخدم(  نترنت، بحيث تنتقل من خادم صفحات �ل�إ �للغة يتّم تنفيذها د�خل متصّفح مو�قع �ل�إ

ليتم تنفيذها على جهازه.
من صّحة  ق  �لتحقُّ مثل:  �لمستخدم،  مع  نترنت  �ل�إ تفاُعل صفحات  لزيادة  �أساسّي  بشكل  �للغة  هذه  وتُستخدم 
نترنت باأكود برمجّية لتاأدية َمهّمة معّينة،  �لبيانات �لمدخلة عبر �لنماذج، �أو �لرّد على �ل�أحد�ث �لتي تجري على صفحة �ل�إ

مثل: �لنقر على زر، �أو حركة مؤّشر �لماوس،  وغيرها من �ل�أحد�ث.
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نش�ط )2(
للاطلاع

�أبحث عن �سم �لشخص �لذي وضع قو�عد �أسس لغة جافا سكريبت. 

مّيزات لغة ج�ف� سكربت: 

-1 .HTML تُستخدم لعمل نوع من �لتفاعل د�خل صفحات
بسيطة ونّصّية )لغة �لبرمجة �لنصّية هي لغة خفيفة(. 2-
-3 .HTML أكو�دها عادًة ما تكون مضّمنة د�خل صفحات�
سهلة �لتنفيذ على �لحاسوب، حيث ل� تستخدم �لمترجمات، و�إنّما تستخدم �لمفّسر�ت �لتي تنّفذ �لجمل �لبرمجّية  4-

و�حدة  تلو �ل�أخرى.
مّجانّية ومفتوحة �لمصدر، ل� تحتاج �إلى ترخيص لشر�ئها و�ستخد�مها. 5-
ل� تحتاج �للغة �إلى بيئة تطوير خاّصة. 6-
تعمل �أكو�دها على معظم �أنظمة �لتشغيل، مثل: وندوز، ماك، لينوكس ...، ول� تحّدد نظام تشغيل بعينه للعمل  7-

عليه.

فوائد لغة ج�ف� سكربت: 

تزّود كاتبي صفحات HTML باأد�ة برمجیّة: بساطة تركيب هذه �للغة يجعل باإمكان �أي شخص �أن يضع نّصاً  1-
صغير�ً لصفحات HTML �لخاّصة به؛ للقيام بمهّمات برمجّية بسيطة.

آتية:  2- تضيف ميزة  ديناميكّية لصفحة HTML: مثل جملة جافا سكربت �ل�
document.write)">h1<"+name+">/h1<"(;

تستجيب للاأحد�ث: تنفيذ �أمر، �أو �أكثر �ستجابة لحدث ما، مثلاً: "عند �نتهاء تحمیل �لصفحة" �أو عند �لضغط  3-
على عنصر HTML... �لخ.

كتابة عناصر HTML: يمكن كتابة �أو تغيير محتوى صفحات HTML بو�سطتها. 4-
�لتحّقق من �لبيانات: تُستخدم للتحّقق من �لبيانات �لمدخلة في �لنماذج قبل �عتمادها، وذلك يوفّر �لكثير من وقت  5-

�لمعالجة بالنسبة للخو�دم.

كت�بة اأكواد لغة الج�ف� سكربت: 

ل� تحتاج لغة �لجافا سكربت �إلى محّرر �أكو�د مخّصص، فيمكن كتابتها على �لمفكّرة، �أو �أي محّرر نصوص �آخر، 
.css و html أو �ستخد�م �لفجو�ل ستوديو كود، كما تعلّمت في �لَوحد�ت �لسابقة في كتابة�
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 :HTML  طرق تضمين لغة ج�ف� سكريبت في صفح�ت

اأّول�- التضمين الداخلّي:	 

كتابة كود �لجافا سكريبت د�خل صفحة html د�خل �لعنصر head �أو body، باستخد�م �لعنصر >script<، كما ياأتي:

الفرق بين الطريقتين:

>body< داخل>head< منطقة

ُينّفذ �لكود عند تحميل �لصفحة وظهورها في 
�لمستعرض.

 ،>body< ُينّفذ �لكود قبل �لشروع بتنفيذ منطقة
فيعمل على �لتاأخير في تحميل �لصفحة، ولن تظهر 

محتويات  html  �إلّ� بعد �أن ُينّفذ كود �لجافا سكريبت.

ل �أن ُيكتب  تُنّفذ �لجمل �لبرمجّية غالباً �ستجابة لوقوع حدث معّين )مثل �لنقر على زر في �لصفحة(؛ لذ� ُيفضَّ
�لكود د�خل د�لّة function في منطقة وسم >head<، ويتّم �ستدعاؤها من د�خل منطقة >body< عند وقوع 

ذلك �لحدث.

ث�نيً�- تضمين خ�رجّي:	 

�أكثر من  ُيستخدم في  �أحياناً  �لكود  أّن  ل� ثّم ربطها بصفحة html؛  �لجافا سكريبت في ملّف منفصل،  كتابة كود 

صفحة، ولتجنّب تكر�ره تُستخدم هذه �لطريقة، من خلال �ل�آتي:
-1 .js إنشاء ملّف بامتد�د�
ربط �لملّف بصفحة html باستخد�م �لسطر �ل�آتي: 2-

>script language="javascript" src="سم �لملّف�.js"<>/script<

نش�ط )3(
عملي

أبديّة(، باستخد�م لغة �لجافا  �أنشئ صفحة �إنترنت تحتوي على عبارة )�لقدس عاصمة فلسطين �ل�

سكريبت.
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html الطريقة ال�ولى: تضمين �لكود د�خل صفحة 
�أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً و�أسّميه، ثّم �أكتب كما ياأتي:	 

�فتح �لصفحة و�ل�حظ �لنتيجة.	 

 الطريقة الث�نية- تضمين الكود في ملّف خ�رجّي:

�أنشئ ملّفاً جديد�ً باسم )javascript.js(، و�أكتب كما ياأتي:	 

�أعّدل على ملّف html �لرئيسّي ليصبح كال�آتي:	 

اأس�سّي�ت البرمجة بلغة ج�ف� سكربت:

 

نش�ط )4(
نظري+عملي

كروم  جوجل  متصّفح  بينها  ومن  سكريبت،  جافا  لغة  تدعم  نترنت  �ل�إ متصّفحات  معظم 
أزر�ر Ctrl + Shift + J معاً �أثناء  Google Chrome، �إذ� تّم �لضغط على زر F12، �أو �ل�
جافا  بلغة  �أكو�د  وتنفيذ  لكتابة  جاهزة   )console( ستظهر  نافذة  ّن  فاإ صفحة،  �ي  تشغيل 

سكريبت.
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آتية، و�أدّون �لناتج في �لجدول �ل�آتي: �ختبر هذه �لميزة، و�أكتب �لجمل �لبرمجّية �ل�

الن�تج يظهر هن�

اأكتب كود ج�ف� سكربت هن� بعد اإش�رة <، 
Enter دخ�ل وللتنفيذ اأضغط على زر ال�إ

الن�تجالجملة البرمجّية

10+2030

)10+2(*3/2

alert)"Palestine"(;______________لناتج هنا�

console.log)"لقدس�"(;

طرق اإخراج البي�ن�ت في ج�ف� سكريبت:  

ظهار �لنتائج في جافا سكريبت، منها: توجد ُطرق عّدة ل�إ

ظهار رسالة تحذير للمستخدم. alert -1: �لتي تُستخدم ل�إ

�لصيغة �لعاّمة: 
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 مث�ل )1(: �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

آتية: نترنت تظهر �لرسالة �لتحذيريّة �ل� وعند فتح �لملّف �لسابق في مستعرض صفحات �ل�إ

document.write -2: تُستخدم للطباعة على صفحة �لويب نفسها.

�لصيغة �لعاّمة: 

 مث�ل )2(: �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

نترنت تظهر �لنتيجة كما ياأتي: وعند فتح �لملّف �لسابق في مستعرض صفحات �ل�إ

ملحوظة: يمكن �ستخد�م عناصر لغة HTML د�خل �إشار�ت �لتنصيص، ففي �لمثال �لسابق كلمة "�لطالب" 
.>b< أنّها د�خل �لعنصر ظهرت باللون �لد�كن؛ ل�
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صفحة  على  وليس   ،)console( �لكونسول  شاشة  على  رسالة  ظهار  ل�إ �لطريقة  هذه  تُستخدم   :console.log  -3
نترنت نفسها، وهذ� �لنوع من �لرسائل مفيد في عملّية تتبُّع �لنتائج و�ل�ختبار خلال عملّية �لبرمجة، للوصول �إلى  �ل�إ

شاشة �لكونسول يتّم �لضغط على مفتاح F12 في متصّفح جوجل كروم.

 مث�ل )3(: اأستخدم تطبيق فيجوال ستوديو كود، واأنشئ ملّفً� جديدًا، واأكتب فيه م� ي�أتي:

نترنت تظهر �لنتيجة كما ياأتي: وعند فتح �لملّف �لسابق في مستعرض صفحات �ل�إ

�أهملت  نترنت  �ل�إ �لنتائج على صفحة  عبارة console.log و�قعة بين جملَتي طباعة document.write، لكن 
ّن نتيجته تظهر هناك. محتوى console.log ولم تظهره، وعند فتح شاشة �لكونسول )F12( فاإ

التعليق�ت )comments( في لغة ج�ف� سكريبت:  

تُستخدم لتسهيل فهم �لكود �لبرمجّي عند �لرجوع �إليه مستقبلاً، وتوثيقه، و�إضافة وصف وتوضيح له، خاّصة عندما 
تصبح عدد �لجمل �لبرمجّية كثيرة. و تُهمل هذه �لتعليقات تماماً وكاأنّها غير موجودة عند تنفيذ �لجمل �لبرمجّية.

توجد صيغتان لكتابة جمل �لتعليق في جافا سكريبت:

رطة �لمائلة )//(. 	  نّه يكتب بعد �إشارَتي �لشَّ الصيغة ال�أولى: عندما يكون �لتعليق سطر�ً و�حد�ً فقط، فاإ

 مث�ل )4(: 
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 مث�ل )4(: 

رطة �لمائلة ثم �لنجمة )*/(، وبين 	  الصيغة الث�نية: عندما يكون �لتعليق �أكثر من سطر، تكتب جمل �لتعليقات بين �لشَّ
�لنجمة ثّم شرطة مائلة )/*(.

 مث�ل )5(: 

المتغّيرات في لغة ج�ف� سكريبت: 

ُيقصد بالمتغّير: �سم يشير لموقع د�خل ذ�كرة �لحاسوب، وُيتسخدم لتخزين �لبيانات فيه، �أو قر�ءتها منه، �أو �لتعديل 
عليها، و�لبيانات �لمستخدمة لها نمط )نوع( معّين، مثل: بيانات رقمّية، نّصّية، �أو منطقّية.

   

يخضع اسم المتغّير للشروط ال�آتية:	 
رطة �لسفلّية ) _ (  �أو رمز )$(. 1- يجب �أن يبد�أ بحرف )كبير �أو صغير(، �أو �لشَّ
رطة �لسفلّية و $(. 2- ل� يحتوي على فر�غات �أو رموز باستثاء )�لشَّ
�للغة، ولها عمل  3- �لمعّرفة مسبقا في  أو�مر، و�لجمل  �ل� لكلمة محجوزة، وهي  �لمتغّير مشابهاً  ل� يكون �سم  �أن 

.if خاّص، مثل كلمة
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 studentname مختلف عن �لمتغّير studentName ملحوظة: �سم �لمتغّير حّساس لحالة �ل�أحرف، فالمتغّير

ويعامل كّل منهما باأنّه متغّير منفصل.

نش�ط )5(
نظري

�أصنّف �أسماء �لمتغّير�ت �لصحيحة تحت عمود �ل�أسماء �لصحيحة، و�أسماء �لمتغّير�ت �لخاطئة 
تحت عمود �ل�سماء �لخاطئة، و�أبّين �لسبب للاأسماء �لخاطئة:

$myName     1myname     My name     My@name     _Myname     My2Name     
#Myname     My$name     _My name

السببال�أسم�ء الخ�طئةال�أسم�ء الصحيحة

My nameل�سم يحتوي على فر�غ�

نش�ط )6(
نظري

نترنت عن �لكلمات �لمحجوزة في لغة �لجافا سكربت، و�أكتب 5 منها في �لجدول: �أبحث في �ل�إ

الكلمةالرقم
.1if 

.2var

.3

.4

.5



216

انم�ط البي�ن�ت في ج�ف� سكريبت:  

أرقام  �ل� بيانات  ونمط   ،)String( �لنصوص  بيانات  نمط  سكريبت:   جافا  في  �ل�أساسّية  �لبيانات  �أنماط  من 
.)Boolean( ونمط بيانات �لقيم �لمنطقّية ،)Number(

نمط بيانات �لنصوص )String(: ُيستخدم لتخزين �لنصوص �لتي تتكّون من سلاسل حرفّية، �أو رقمّية، �أو رموز 	 
خاّصة، وعند �إسناد هذه �لقيم للمتغّير�ت توضع بين حاصرتين مزدوجتين )"  "( �أو مفردتين )'  '(.

�لعشريّة، 	  �لفاصلة  أرقام �لصحيحة 	�لتي ل� تحتوي على  �ل� �لعددّي )Number(: ُيستخدم لتخزين  �لبيانات  نمط 
أرقام �لحقيقّية �لتي تحتوي على �لفاصلة �لعشريّة، �أو لتخزين ناتج عملّية حسابّية، مثل )10*3-2(. و�ل�

نمط �لبيانات �لمنطقّي )Boolean(: ُيستخدم لتخزبن �لقيمتين صو�ب )True( وخطاأ )False(، �أو ناتج عملّية 	 
منطقّية، �أو ما تُعرف بعملّية �لمقارنة، مثل )7<5(.

علان )اأو التصريح( عن المتغّيرات في ج�ف� سكريبت:   ال�إ

علان عنه( في لغة جافا سكريبت تُستخدم �لكلمة �لمحجوزة var، ويمكن تنفيذ ذلك بطريقتين: لتعريف متغّير )�أو �ل�إ

اإسن�د قيمة له في جملة اأخرى، والصيغة الع�ّمة لذلك، هي:	  اأّول�ً: تعريف المتغّير في جملة، و
var اسم المتغّير المراد تعريفه;           

           ;القيمة المراد اإسن�ده� للمتغير، اأو التعبير الري�ضّي، اأو المنطقي = اسم المتغير

:HTMLمث�ل )6(: تعريف ثلاثة متغّير�ت وطباعة ِقيمها على صفحة �ل 

المتغّير ال�أّول: �سمه studentAge ونمط بياناته رقمي لتخزين عمر �أحد �لطلبة، ومن ثّم �إسناد �لقيمة  17 له. -
المتغّير الث�ني: �سمه studentName ونمط بياناته نّصي لتخزين �سم �أحد �لطلبة، ومن ثّم �إسناد �لقيمة raed له. -
�لطلبة في 3 مباحث علاماتها  - �أحد  بياناته رقمي لتخزين معّدل  الث�لث: �سمه studentAvg ونمط  المتغّير 

 ،)87 ،90 ،82(
�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:	 
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الن�تج:

var ملحوظة: ;"�لقيمة �لمر�د �إسنادها للمتغير، �أو �لتعبير �لرياضّي، �أو �لمنطقي" = �سم �لمتغّير �لمر�د تعريفه

توضيح الكود:
علان وتعريف �لمتغّير�ت.	  �لجمل رقم )6، 8، 10( للاإ
سناد قيم للمتغّير�ت.	  �لجمل رقم )7، 9، 11( ل�إ
�لجملة �لبرمجّية في سطر رقم 9 �إذ� تّم �ستبد�ل �لحاصرتين �لمزدوجتين بحاصرتين مفردتين لتصبح	 
ّن مترجم لغة جافاسكريبت يعتبر �لجملة بعد تعديلها صحيحة ولها �لعمل نفسه، 	  );"studentName = "raed’(، فاإ

حيث �إّن �لمتغّير�ت �لنّصّية يمكن �إسناد �لقيم �إليها باأحد �لشكلين �لسابقين، ول� يوجد فرق بين �ستخد�م �لحاصرتين 
�لمفردتين، �أو �لمزدوجتين.

�لجملة �لبرمجية رقم 11 تحسب ناتج �لعملّية )مجموع �ل�أعد�د 82 و 90 و 87(، ومن ثّم قسمة �لناتج على 3، 	 

ّن نمط بيانات �لمتغّير  �أّن �لناتج عدد حقيقّي، وبالتالي فاإ �إّن ناتج عملّية �لقسمة يحتوي على �أعشار؛ �أي  حيث 

studentAvg سيكون رقماً حقيقّياً.

اإسن�د قيمة اإليه مب�شرة في الجملة نفسه�، والصيغة الع�ّمة لذلك، هي:	  ث�نيً�: تعريف متغّير و

 مث�ل )7(:  �أعيد تعريف �لمتغّير�ت �لثلاثة في �لمثال �لسابق باستخد�م صيغة تعريف �لمتغّير، و�إسناد قيمة له مباشرة، 

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً،  و�أكتب فيه ما ياأتي:
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نش�ط )7(
�أكمل �لجدول بذكر �سم نمط �لبيانات، وقيمة كّل متغّير مّما ياأتي:نظري

قيمة المتغّيرنمط البي�ن�تالجملة البرمجّية

var stEmail = 'info@gmail.com';

var pi = 3.14;

var city = "Ramallah";

var a = 10 + 20;Number30

var x = '%';

var y = '9';

var z = false;

var t = 7 > 5;

التعبيرات )المع�دل�ت( الري�ضّية والمنطقّية:  

التعبير الري�ضّي: �لتعبير �لذي يتضّمن عملّية حسابّية �أساسّية )مثل: �لجمع، �لطرح، �لضرب، �لقسمة ...( بين  -
معاملين.

التعبير المنطقّي: �لتعبير �لذي تضّمن عملّية مقارنة منطقّية )مثل: �أكبر من، �أصغر من، يساوي، ...( بين معاملين. -

آتي يلّخص �لعملّيات �لحسابّية و�لمنطقية في لغة جافا سكريبت: �لجدول �ل�

قيمة x على فرض اأّن: y=5مث�لرمز العملّيةالعملية الحس�بّية

x = y + 2;7+�لجمع

 2;3	 x = y-�لطرح

x = y * 2;10*�لضرب

x = y / 2;2.5/�لقسمة

x = y % 2;1%باقي �لقسمة

;++y++�لزيادة )بمقد�ر 1(
x = y;

y++;
x = y;

6

;		y--�لنقصان )بمقد�ر 1(
x = y;

y		;
x = y;

4
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الن�تج على فرض ان y=5مث�لرمز العمليةالعملية المنطقية
y < 5false<�كبر من

y <= 12false<=�كبر من �أو يساوي
y > 8true>�صغر من

y >= 5true>=�صغر من �أو يساوي
y == 3false==يساوي

y != 3true!=ل� يساوي

نش�ط )8(
�أقّيم كّل تعبير مّما يلي، و�أدّون �لناتج في �لفر�غ :نظري

 y=3 و x=10 الن�تجالتعبيرعلماً باأّن

 y+2*3
 x	y+x/2
 y+7<=ytrue

y != 3
x%y
x/y

جمع القيم النّصّية بعملّية )+(:  

تُستخدم هذه �لعملّية في جمع قيم نصيّة بجانب بعضها بعضاً.

 :)txt3( نّصّيين وفاصلة وفر�غ، ووضع كّل ذلك في متغّير ثالث )txt1, txt2( جمع قيمة متغّيرين  :)مث�ل )8 

 
الن�تج:
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اأدوات )عملّي�ت( الربط المنطقّي:  

تُستخدم هذه �ل�أدو�ت للربط بين تعبيرين منطقّيين �أو �أكثر، �أو لنفيها، وهناك 3 �أدو�ت للربط �لمنطقّي في لغة جافا 
سكريبت، هي: []�أد�ة )و(، �أد�ة )�أو(، �أد�ة )ليس �أو نفي([:

اسم 

العملّية

 الن�تج على فرض اأّن:اأمثلةالعملالرمز

y=3 و x=6

and و&&

ترجع �لقيمة )صو�ب true( �إذ� كان  

طرفاها �ل�ثنان قيمتهما صو�ب، دون 

.)false ذلك ترجع �لقيمة )خطاأ

)x > 10 && y < 1(true

)x > 10 && y < 12(false

or أو�||

ترجع �لقيمة )صو�ب true( �إذ� كان 

�أحد طرفيها قيمتهما صو�ب، دون 

.)false ذلك ترجع �لقيمة )خطاأ

)x==5 || y==5(false

)x==6 || y==5(true

not ليس!

تنفي �لعملّية �أو �لمتغّير �لذي تسبقهح 

�أي �إذ� كان صو�باً ترجع خطاأ، و�إذ� 

كان خطاأ ترجع صو�باً.

)x==y(!true

)x==5 || y==5( !true

سن�د القيم للمتغّيرات مدمجة مع عملّية حس�بّية: صيغ مختصرة ل�إ

مث�ل برمجّيالمعنىالرمز
المك�فئ البرمجّي 

والري�ضّي
قيمة X النه�ئّية، على فرض 

x=5 y=10 :اأّن

x += y x= x + y15   �إسناد مع جمع+=

x /= yx= x / y0.5 �إسناد مع قسمة/=

 y-5	 = yx=x	 x �إسناد مع طرح	=

x *= yx=x * y50  �إسناد مع ضرب*=

x %= yx=x % y5  �إسناد مع باقي �لقسمة%=

x=yx= y10�إسناد=
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ال�أولوّي�ت في تنفيذ العملّي�ت الحس�بّية والمنطقّية: 

أولويّات لتحديد ترتيب تنفيذ �لعملّيات �أيّها ُينّفذ �أّول�ً،  �أي عملّية حسابّية �أو منطقّية تخضع خلال تنفيذها لتقييم �ل�
أولويّات في لغة جافا سكربت. �لجدول �ل�آتي يحوي مجموعة من �ل�

مث�لالوصفالعملّيةترتيب ال�أولوّية

أقو�س لتجميع �لعملّيات ) (10 )4 + 3(�ل�

++i�لزيادة �لبعديّة++9

--i�لنقصان �لبعدّي--9

i++�لزيادة �لقبلّية++8

i--�لنقصان �لقبلّي--8

)x==y(!ليس!8

5 * 10عملّية �لضرب*7

10/5عملّية �لقسمة/7

5 % 10باقي �لقسمة7%

5 + 10عملّية �لجمع+6

5-10عملّية �لطرح-6

 x > y�أقّل من>5

x >= y�أقّل من �أو يساوي>=5

x < y�أكبر من<5

x <= y�أكبر من �أو يساوي<=5

x == yهل يساوي==4

x != yل� يساوي!=4

3&&AND وx && y

2||OR أو�x || y

)x += y )x=x+y�إسناد مع جمع+=1

)x /= y )x=x/y�إسناد مع قسمة/=1

)y	= y )x=x	 x�إسناد مع طرح	=1

)x *= y )x=x*y�إسناد مع ضرب*=1

)x %= y )x=x%y�إسناد مع باقي �لقسمة%=1

x = y�إسناد=1

أولويّات يتّم تنفيذ �لعملّيات باتّجاه �ليسار �إلى �ليمين.  أولويّة �لعليا يتّم تنفيذها �أّول�ً، في حال تساوي �ل� �لعملية ذ�ت �ل�



222

 مث�ل )9(: �أولويّات �لعملّيات �لحسابّية:

3 * 4 / 8 + 12 + )3 + 30( 

تسلسل خطو�ت �لحل:

1. جمع 20 و 3 فينتج 23

2. قسمة 8 على 4 فينتج 2

ضرب 2 و 3 فينتج 6  .3

جمع 23 و 12 فينتج 35  .4

جمع 35 و 6 فينتج 41  .5

)--x/++x( و )x++/x--( الفرق بين الزي�دة اأو النقص�ن القبلّي والبعدّي

مث�ل توضيحّيالتوضيحالعملية

x++ مــن ثــم x آخــر قيمــة للمتغّيــر� زيــادة )1( علــى 

�لقيمــة �لجديــدة فــي �لجملــة �لحالّيــة  �ســتعمال 

�لجديــدة. للقيمــة   x قيمــة  وتعديــل 

var a = 1;

document.writeln)a++(; // 1 

document.writeln)a(;   // 2

x-- ثــّم مــن   x للمتغّيــر  قيمــة  �آخــر  مــن   )1( طــرح 

�ســتعمال �لقيمــة �لجديــدة فــي �لجملــة �لحالّيــة، 

�لجديــدة. للقيمــة   x قيمــة  وتعديــل 

var b = 1;

document.writeln)b		(; // 1 

document.writeln)b(;   // 0

++x ،فــي �لجملــة �لحالّيــة x ســتعمل �آخــر قيمــة للمتغّيــر�

وتنفيــذ هــذه �لجملــة �أضــف )1( �إلــى �آخــر قيمــة لـــ 

x ، وتعديــل قيمــة x للقيمــة �لجديــدة.

var a = 1;

document.writeln)++a(; // 2 

document.writeln)a(;   // 2

--x ،فــي �لجملــة �لحالّيــة x ســتعمل �آخــر قيمــة للمتغّيــر�

وتنفيــذ هــذه �لجملــة �طــرح )1( مــن �آخــر قيمــة لـــ 

x، وتعديــل قيمــة x للقيمــة �لجديــدة.

var b = 1;

document.writeln)		b(; // 0 

document.writeln)b(;   // 0
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طرق اإدخ�ل البي�ن�ت:  

confirm: تظهر رسالة تحتوي على زرين )مو�فق، �إلغاء( )OK, cancel( تُعيد �لقيمة true، �إذ� نقر �لمستخدم  1-
.)cancel ،إلغاء�( إذ� نقر �لمستخدم �لزر� false و�لقيمة ،)OK لزر )مو�فق�

آتيتين: �لصيغة �لعاّمة ل�ستخد�مها �إحدى �لطريقتين �ل�

 مث�ل )10(: �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

 
الن�تج:

."false ّن �لناتج: "لقد �خترت ّن �لناتج: "لقد �خترت true"، �أّما �إذ� نُقر على �لزر "�إلغاء" فاإ �إذ� تّم �لنقر على �لزر "مو�فق"، فاإ

prompt: تظهر رسالة مثل �لطریقة confirm �لسابقة �إضافة �إلى �أنّها تعيد �إحدى �لقیمتين، �لقیمة �لمدخلة من  2-
خالل �ملستخدم، �أو قيمة null  )تعني ال يشء(.

�لصيغة �لعاّمة ل�ستخد�مها:
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 مث�ل )11(: �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

 
الن�تج:

ّن �لناتج  ّن �لناتج هو "لينا"، �أّما �إذ� نقرت على �لزر "�إلغاء" فاإ مثلاً: عند �إدخال �ل�سم "لينا"، و�لنقر على "مو�فق"، فاإ

عبارة "null"  )�لقيمة �لخالية(.

�لقيم �لعدديّة �لتي تُقر�أ بهذه �لطريقة يتّم �إرجاعها على �أنّها نصوص؛ لهذ� يجب تحويلها �إلى قيمتها �لعدديّة من خلال 

:parseFloat أو� ،parseInt أو� ،Number ستخد�م �لدو�ل�
أرقام �لصحيحة. 1- �لد�لّة parseInt تتعامل مع �ل�

أرقام �لحقيقية. 2- �لد�لّة parseFloat تتعامل مع �ل�

�لد�لّة Number )�لحرف N حرف كبير( تجمع بين عمل �لد�لّتين �لسابقتين معاً، فهي تمّيز �إْن كان �لعدد صحيحاً  3-

�أو حقيقّياً بشكل تلقائّي.

 مث�ل )12(:  �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه �لكود �للازم لقر�ءة عددين، 

و�إسناد ناتج جمعهما لمتغّير ثالث، وطباعة �لناتج: 
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نش�ط )9(
نظري+عملي

�أعّدل على �لمثال �لسابق دون �ستخد�م )parseInt( في سطر رقم 8، �أدخل �لقيم 50 
أّول و�لثاني على �لترتيب: و 20 للمتغّيرين �ل�

ما هو �لناتج ؟ ..............................................................................	 
�أعلّل �لناتج : ................................................................................	 

 ال�أسئلة:

�أكمل �لفر�غ: 1-
ناتج �لعملّية �لحسابّية مع مر�عاة �أولويّات �لعملّيات �لحسابّية 2+9/3+10%3 ....................	 
�أكتُب �لجملة �لبرمجّية لتعريف متغّير نّصّي، و�أسند له �سم �لمدينة �لتي تسكن فيها .....................	 
ناتج �لعبارة �لمنطقّية 7<5 && 5>3 .....................	 

�أذكُر شروط تسمية �لمتغّير�ت في جافا سكريبت. 2-

�أكتب برنامج لحساب مساحة �لمثلّث، مع �لعلم �أّن قانون حساب مساحة �لمثلّث هو 0.5*طول قاعدة �لمثلّث*  3-

�رتفاع �لمثلت، مستخدماً جملة prompt لقر�ءة �لمعطيات، وجملة alert لعرض �لنتائج.

نترنت: 4- �أكتب برنامج لقر�ءة �سم �لطالب، و�إظهار �لنّص �ل�آتي على صفحة �ل�إ

>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<

�أهلاً وسهلاً بك يا )�سم �لطالب �لذي تّمت قر�ءته(

>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<
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الموقف التعليمّي 
استخدام الجمل الشرطّية في لغة ج�ف� سكريبت لبن�ء برن�مج.التعلُّمّي )4 - 2(

 وصف الموقف التعليمّي: 

يجــاد نســبة �لخصــم علــى  نترنــت تطويــر برنامــج خــاّص ل�إ طلــب مديــر بلديّــة �لخليــل مــن مشــغل تصميــم صفحــات �ل�إ

�لديــون �لســابقة، وفــق قــر�ر �لمجلــس �لبلــدّي.

العمل الك�مل

خطوات 
وصف الموقف الصّفّيالعمل

المنهجّية 

)استراتيجّية التعلّم(
الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من مدير �لبلديّة عن:
جدول فئات �لخصم وشروط �لخصم.	 
حدود �لخصم.	 

�أجمع �لبيانات عن:
�لجمل �لمنطقّية، وعملّيات �لمقارنة في لغة جافا 	 

سكريبت.
�لجمل �لشرطّية في لغة جافا سكريبت.	 
يجاد �لديون �لسابقة.	  �لنظام �لموجود ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلُّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.
�لبحث �لعلمّي.

وثائق: طلب مدير 
�لبلديّة، كتب ومصادر 

عن �لجمل �لشرطّية في 
لغة جافا سكريبت.

�لتكنولوجيا: حاسوب.
نترنت: مو�قع  �ل�إ

�إلكترونية موثوقة عن 
�لجمل �لشرطّية في لغة 

جافا سكريبت.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أحّدد ما يلزم من:
�لعملّيات �لمنطقّية و�لجمل �لشرطّية �لو�جب تنفيذها.	 
�لجمل �لشرطّية )�لمنطقّية( )if,switch( �لتي تلزم 	 

يجاد نسبة �لخصم. ل�إ
�أصنّف �لبيانات �لخاصة بـ:

جدول فئات �لخصم.	 
حدود فئات �لخصم.	 
�لبرنامج �لسابق لمحاسبة �لدين.	 
شروط �لخصم.	 
محّرر�ت �ل�أكو�د �لبرمجّية لكتابة �لبرنامج.	 

�أعّد خطّة �لعمل و�أحّدد:
شروط �لخصم.	 
�لفئات �لمستفيدة من �لخصم.	 
�لبرنامج �لذي سيخضع للتطوير.	 
�لكود �لمصدريّة �لمر�د تطويره.	 
�لجدول �لزمنّي للتنفيذ.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلُّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.
عصف ذهنّي/ 

�ستمطار �ل�أفكار.

وثائق: طلب مدير 
�لبلديّة.
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ّفذ
أن ا

�أختار لغة جافا سكربت )javascript( لتنفيذ �لتعديل 	 
�لمطلوب.

�ستخدم محّرر �ل�أكو�د فيجو�ل ستوديو كود لكتابة 	 
�لجمل �لبرمجّية.

�أكتب �لجمل �لبرمجّية :	 
رجاع قيمة �لخصم وفق �لمحّدد�ت.    	 �لشرطّية �للازمة ل�إ

ظهار نسبة �لخصم.    	 ل�إ
عقد جلسة مع مدير �لبلدية للاتفاق على  مقترح 	 

�لبرنامج و�آلية �لخصم.
�إجر�ء �لتعديلات �لمناسبة.	 
نترنت.	  �أنّفذ �لبرنامج باستخد�م متصّفح �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلُّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.
عصف ذهنّي/ 

�ستمطار �ل�أفكار.

�لوثائق:
�لطلب �لخاص بمدير 

�لبلديّة.
�لتكنولوجيا: حاسوب.

تطبيقات:
	 محّرر �ل�أكو�د 

)�ل�أكو�د �لبرمجّية( 
فيجو�ل ستوديو كود.
نترنت. 	 متصّفح �ل�إ

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
�لجمل �لشرطيذة وفق �لمحّدد�ت.	 
صّحة صياغة �لعملّيات �لمنطقّية.	 
صّحة �لنتائج.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلُّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.

طلب مدير �لبلديّة.
حاسوب.

ّدم
أق و�

ّق 
أوث �

توثيق �لبيانات �لتي تتعلّق بـ:
�لبرنامج و�لمحّدد�ت.	 
�لعملّيات �لمنطقّية.	 
جمل �لفحص و�ل�ختبار )�لشرطّية(.	 
�إعد�د عرض تقديمّي مناسب.	 
يجاد نسبة 	  �إعد�د ملف بالحالة )تصميم صفحة ل�إ

�لخصم على ديون �لبلدية �لسابقة(.

�لحو�ر و�لمناقشة.
�لتعلُّم �لتعاونّي 

)مجموعات �لعمل(.

بمدير  �لخاص  �لطلب 
�لبلدية 

حاسوب 
جهاز عرض

ّوم
أق �

رضا مدير �لبلديّة عن �لبرنامج.	 
مطابقة �لبرنامج �لخاّص بعد تطويره مع �لمعايير.	 

حو�ر ومناقشة
�لتعلُّم �لتعاونّي.
�لبحث �لعلمّي.

حاسوب
وثائق: طلب مدير 

�لبلدية.
نماذج جاهزة للمعايير 

�لعالمّية.

ما �لجمل �لبرمجّية �لمناسبة لتحديد موعد �لصلاة �لقادمة؟ وكم تبّقى لها من �لوقت؟
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اأتعلّم

  استخدام الجمل الشرطّية في لغة ج�ف� سكريبت لبن�ء برن�مج 

نش�ط )1(
للاطلاع

نترنت و�أعّد تقرير�ً بذلك. �أبحث عن مفهوم جمل �لتحكُّم في لغات �لبرمجة في شبكة �ل�إ

 :)Conditional statements( الجمل الشرطّية

�أي برنامج مكتوب بلغة برمجة جافا سكربت يتّم تنفيذ �لجمل �لبرمجّيه له جملة تِلَو �ل�أخرى بالترتيب من �أعلى 
�لبرنامج �إلى �أسفله، دون �إهمال �أي جملة،  عد� جمل �لتعليقات. 

آتي:  مث�ل )1(: تنفيذ �لكود �ل�

   
الن�تج:

 تسلسل التنفيذ لكود ج�ف� سكريبت يكون:

 يبد� من جملة رقم 6 بتعريف �لمتغّير x و�إسناد �لقيمة 10 له.. 1

جملة رقم 7 �لتي تطبع عبارة عدد زوجّي، ثّم �ل�نتقال لفقرة جديدة.. 2

جملة رقم 8 �لتي تطبع عبارة عدد فردّي، ثّم �ل�نتقال لفقرة جديدة.. 3

جملة رقم 9 �لتي تطبع عبارة شكر�ً لك، ثّم �ل�نتقال لفقرة جديدة.. 4
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تُستخدم  لذلك  �لمتغّير؛  نوع  تحّدد  لم  �لنتيجة  لكّن  �لمدخل،  �لعدد  �لمطلوب فحص  �لسابق كان  �لمثال  في 
�لجمل �لشرطّية �أو جمل �ل�ختبار �لتي وفّرتها لغة جافا سكريبت للتحكُّم في �لنتائج، ومن خلالها يتّم �لتحكم في �لجمل 
ق شرط معّين، و�لجمل �لشرطّية في لغة  �لبرمجّية للسماح ببعضها للتنفيذ، وعدم �لسماح للبعض �ل�آخر بناء على تحقُّ

.)if، switch ( :جافا سكريبت هي

 اأّول�ً: جملة الشرط If، وله� اأشك�ل عّدة، منه�:

1- جملة  if البسيطة:

الصيغة الع�مة: 

مبداأ العمل:

شارتين } {،  فحص قيمة �لشرط فإذ� تحقّق )�أي قيمته صو�ب( یتّم �لدخول �إىل �لجملة، وتنفيذ جميع ما يقع بين �ل�إ

وبعد �ل�نتهاء ینتقل �إىل تنفيذ �لجمل �لتي تقع خارجها، و�إذ� لم یتحقّق �لشرط )�أي قيمته خطاأ( ينتقل �لتنفيذ مباشرة 

أو�مر بعد �لجمل �لشرطية وخارجها. �إىل �ل�
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 مث�ل )2(:  طباعة عبارة "يحّق لك �ل�قتر�ع" بعد فحص �لعمر �إذ� كان �أكبر من 18 عاماً، �أستخدم تطبيق فيجو�ل 

ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

ّن �لناتج: عند تنفيذ �لملف و�إدخال �لعمر بقيمة �أكبر من 18 ، 20 مثلاً، فاإ

توضيح الكود:
�لسطر 6: تعريف متغّير n1 و�لطلب من �لمستخدم �إدخال قيمته.	 
�لسطر 7: تعريف متغّير رقمّي age، و�إسناد قيمة �لمتغّير n1 له بعد تحويلها للقيمة �لعدديّة.	 
�لسطر 8: �ختبار هل قيمة age �أكبر من 18، وبما �أّن 20 بالفعل هي �أكبر من 18 سيتم تنفيذ �لجملة في سطر 9.	 
�لسطر 9: طباعة عبارة "يحّق لك �ل�قتر�ع" وبعدها �إنشاء سطر جديد.	 
ّن عبارة "شكر� لك" سُتطبع.	  �لسطر 11: في جميع �لحال�ت �إذ� كان �لشرط صحيحاً �أم خاطئاً فاإ

:else المزدوجة التي تكون مقترنة بجملة if 2- جملة

الصيغة الع�مة: 
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مبداأ العمل: فحص الشرط في الجملة الشرطّية: 

ق �لشرط )�أي قيمته صو�ب(  وبالتايل تنفيذ جميع ما يقع بين �إشارتي } { �لو�قعة بعد )if(، ثّم �النتقال �إلى  اأّول�ً:  تحقُّ

 .else أو�مر �لتى تقع خارجها، مع �إهمال �لجملة تنفيذ �ل�

ث�نيً�:  عدم تحّقق �لشرط وبالتايل �النتقال �إىل جملة )else(، وتنفيذ جميع ما يقع بين �إشارتي } { �لو�قعة بعدها، ثّم 

أو�مر �لتى تقع خارجها .  �النتقال �إىل تنفيذ  �ل�

 مث�ل )3(:  طباعة عبارة "يحّق لك ال�قتراع" بعد فحص �لعمر �إذ� كان �أكبر من 18 عاماً. وعبارة "ل� يحّق لك ال�قتراع" 

�إذ� كان غير ذلك، �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

ّن �لناتج: عند تنفيذ �لملف و�إدخال �لعمر بقيمة �أقّل من 18 ، 17 مثلاً ، فاإ

توضيح الكود:
�لسطر 6: تعريف متغّير n1 و�لطلب من �لمستخدم �إدخال قيمته.	 
�لسطر 7: تعريف متغّير رقمّي age، و�إسناد قيمة �لمتغّير n1 له بعد تحويلها للقيمة �لعدديّة.	 
�لسطر 8: �ختبار هل قيمة age �أكبر من 18، وبما �أّن 17 �أقّل من 18 سيتم تنفيذ �لجملة في �لسطر 12 بعد مقطع 	 

)else(، و�إهمال تنفيذ �لسطر 9.
�لسطر 12: طباعة عبارة "ل� يحّق لك �ل�قتر�ع" و بعدها �إنشاء سطر جديد.	 
ّن عبارة "شكر� لك" ستّطبع.	  �لسطر 14: في جميع �لحال�ت �إذ� كان �لشرط صحيحاً �أم خاطئاً فاإ
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3. جملة if المركبة التي تكون مقترنة بجملة else، وبعده� جملة if اأخرى اأو اأكثر:

الصيغة الع�مة: 

مبداأ العمل: هذه �لصيغة تُعّد حالة خاّصة من �لصيغة �لسابقة، حيث �إّن �لشروط �لتي تعالجها متعّددة؛ بمعنى �أّن �لشرط 

أّول �إذ� لم يتحّقق يتوّجب فحص شروط �أخرى. يكون عملها كال�آتي: �ل�

�لتاأكُّد من �لجملة �لشرطّية �ل�أولى: 

أو�مر  اأّول�ً :  تحّقق �لشرط وبالتايل تنفيذ جميع ما يقع بين �إشارتي } { �لو�قعة بعد )if( �ل�أولى، ثّم �ل�نتقال �إلى تنفيذ �ل�

 .else لتي تقع خارجها، مع �إهمال جمل�

ث�نيً�:  عدم تحّقق �لشرط وبالتالي �ل�نتقال �إلى جملة )pde )else if يوجد شرط يتوّجب فحصه، فاإذ� كان صو�باً يتّم 

أو�مر �لتي تقع خارجها، مع �إهمال  تنفيذ جميع ما يقع بين �إشارتي } { �لو�قعة بعدها، ثّم �ل�نتقال �إلى تنفيذ �ل�

جمل else �إن ُوجدت. 
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ملحوظة: يمكن �إضافة �إلى جملة if �لثانية �أيضا عبارة else if و�حدة وثانية وثالثة ... وهكذ�.

 مث�ل )4(:  �أطبع عاصمة �لدولة �لتي يتم �إدخالها من �لمستخدم من بين �لدول )فلسطين، مصر، �لعر�ق( وغير 

ذلك، �أطبع "الدولة غير معرّفة لدي"، �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، 

و�أكتب فيه ما ياأتي:

ّن �لناتج: عند تنفيذ �لملف و�إدخال �سم �لدولة، مصر مثلاً، فاإ

توضيح الكود:
�لسطر 6: تعريف متغّير نصّي country و�لطلب من �لمستخدم �إدخال قيمته.	 
�لسطر 7: �ختبار هل قيمة country تساوي فلسطين، وبما �أّن قيمة �لمتغّير country هي مصر ل� تساوي فلسطين، 	 

سيتّم �ل�نتقال �إلى جملة esle في سطر10.
�أّن قيمة �لمتغّير country تساوي مصر، سيتّم تنفيذ 	  �لسطر 10: �ختبار هل قيمة country تساوي مصر، وبما 

�لجملة في سطر 11.
�لسطر 11: طباعة عبارة "�لقاهرة" ثّم �إنشاء سطر جديد، ثّم �ل�نتقال لتنفيذ �لسطر رقم 19، وتُهَمل بقية �ل�سطر.	 
سطر 19: طباعة عبارة "شكر� لك".	 
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:Switch ث�نيً�: جملة الشرط 

في  تصلح  وهي  �لمركّبة،   if جملة  كبير  حّد  �إلى  �لجملة  هذه  تشبه 
�أسهل في  �أو �لخيار�ت كثيرة، فهي  �لتي يكون فيها عدد �لشروط  �لحال�ت 

�لكتابة و�لمتابعة، وتُعّد �أكثر وضوحاً. 

الصيغة الع�مة: 

مبداأ العمل: 
أقو�س بعد �لكلمة �لمحجوزة )switch( بالقيم �لموجودة بعد عبارة  1- تتّم مقارنة �لمتغّير �أو ناتج �لعملیّة �لموجود بين �ل�

)case(، �إذ� تساوت �إحد�ها فسيتّم تنفيذ �لكود �لذي في د�خلها، و�إن لم تتساَو �لقيمة �لمقارنة باأّي من حال�ت 
جملة )switch( فسيتّم �لبحث عن �لحالة �لخاصة )default(، �إن ُوجدت تُنّفذ �ل�أكو�د �لموجودة د�خلها.

جملة ;break �لموجودة بعد كّل خيار )case( تعني �أنّه بعد �ل�نتهاء من �لجمل �لبرمجّية �لتي سبقتها، �نقل �لتنفيذ  2-
�إلى �لجمل �لو�قعة بعد جملة switch؛ �أي خارجها.
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 مث�ل )5(:  �أعيد �لمثال )4( باستخد�م جملة �لشرط switch، �أفتح �لفيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، 

و�أكتب فيه ما ياأتي:

النتيجة: �أدخل �سم �لدولة "�لعر�ق":

توضيح الكود:
�لسطر 6: تعريف متغّير نصّي country و�لطلب من �لمستخدم �إدخال قيمته.	 
�لسطر 8: �ختبار هل قيمة country تساوي فلسطين، وبما �أّن قيمة �لمتغّير country هي �لعر�ق ل� تساوي فلسطين 	 

سيتم �ل�نتقال �إلى سطر11.
�لسطر 11: �ختبار هل قيمة country تساوي مصر، وبما �أّن قيمة �لمتغير country هي �لعر�ق  ل� تساوي مصر، 	 

سيتّم �ل�نتقال �إلى �لجملة في سطر 14 .
�لسطر 14: �ختبار هل قيمة country تساوي �لعر�ق، وبما �أّن �لقيمتين متساويتان، سيتّم تنفيذ �لجمل �لبرمجّية 	 

�بتد�ًء من سطر 15 وطباعة "بغد�د".
�لسطر 16: عبارة break ستنقل �لتنفيذ �إلى خارج جملة switch؛ �أي �إلى سطر رقم 20.	 
�لسطر 20: طباعة عبارة "شكر� لك".	 
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نش�ط )2(
عملي

آتــي وفــق مــا هــو مبّيــن فــي جــدول �لتعليمــات، هدفــه �لطلــب مــن �لمســتخدم  �أكمــل �لكــود �ل�

�إدخــال رقــم بيــن 20-99 ، ويتنــج عنــه طباعــة جملــة نصّيــة، هــي �لصيغــة �لحرفيــة للرقــم 

ــة و�أربعــون". ــة "ثماني ــة �لنصّي ــج �لجمل ــلاً: �إذ� �أدخــل 48 يكــون �لنات �لمدخــل، مث

جدول التعليم�ت:

عمل الكودرقم السطر

تعريف متغّير رقمي num وقر�ءته من لوحة �لمفاتيح. 6

أّول، و�لعشر�ت للثاني.7 تعريف متغّيرين firstNo و secondNo و�إسناد قيمة �ل�آحاد للرقم �ل�

�لحصول على خانة �ل�آحاد من �لرقم وتساوي باقي قسمة �لرقم على 10 من خلال عملّية باقي �لقسمة.8

�لحصول على خانة �لعشر�ت عن طريق قسمة �لرقم على 10 و�إهمال �ل�أعشار باستخد�م �لد�لّة �لرياضّية 9
.Math.trunc

تعريف متغّيرين نصّيين )secondStr, firstStr( و�إسناد نّص فارغ لهما.10 	 11

مساوياً 	 12  	 22 كان  �إذ�   firstNo �لمتغّير  �أي  �ل�آحاد؛  خانة  لفحص   case و   switch �ل�ختبار  جملة  كتابة 
لـ)1،2،3،4،5،6،7،8،9(، وعند تساوي �لمتغّير مع �أّي من �لقيم، يخّزن �لنّص �لحرفي �لمكافئ للرقم 

د�خل �لمتغّير firstStr، مثلاً: عند �لحالة 2 تخزن "�ثنان" �إلى firstStr، وهكذ� في بقّية �لحال�ت.
 	 break; كتابة �لجملة

�إذ� كان 	 23 	 32  secondNo لمتغّير� �أي  �لعشر�ت؛  لفحص خانة   case و   switch ل�ختبار� كتابة جملة 
مساوياً لـ)2،3،4،5،6،7،8،9(، وعند تساوي �لمتغّير مع �أي من �لقيم يخّزن �لنّص �لحرفّي �لمكافئ 
للرقم د�خل �لمتغّير secondStr، مثلاً: عند �لحالة 2 تخزن "عشرون" �إلى secondStr، وهكذ� في 

بقّية �لحال�ت.
 	;break جملة

33 secondStr ثّم فر�غ وحرف )و( ثّم �لمتغّير firstStr طباعة �لمتغّير

الكود:
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 ال�أسئلة:

يجاد معّدل �لطالب في 3 علامات، وطباعة �لعبارة )ناجح(، �إذ� كان �لمعّدل �أكبر من، �أو يساوي  1- �أكتب برنامجاً ل�إ
50، وطباعة عبارة )ر�سب( �إذ� كان �لمعّدل غير ذلك.

�أكتب برنامجاً لقر�ءة �لشهر، وطباعة عدد �أيّام ذلك �لشهر. 2-
يجاد �لرقم �ل�أكبر ضمن 3 �أرقام. 3- �أكتب برنامجاً ل�إ
�أكتب برنامجاً لقر�ءة معّدل �لطالب وطباعة تقديره، وفق �لجدول �ل�آتي: 4-

التقديرالمعّدلالتقديرالمعّدل

متوّسط69-60ممتاز90-100

ناجح59-50جيد جد�80-89ً

ر�سب�أقّل من 50جيد70-79
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )4 - 3(

استخدام حلق�ت التكرار والمصفوف�ت في لغة ج�ف� سكريبت لبن�ء برن�مج

 وصف الموقف التعليمّي: 

�أسماء  ُيدخل عليها  �إعد�د صفحة  نترنت  �ل�إ �إذ�عة محلّية من شركة تصميم صفحات  طلب معّد مسابقات في 
�لمشاركين في �أحد بر�مجه؛ لجر�ء قرعة للفوز بجو�ئز نهاية �لبرنامج.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصّفّي

المنهجّية

)استراتيجّية التعلّم(
الموارد

ه�
حلل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من معّد �لمسابقات عن:

طبيعة �لبيانات �لتي يجب تخزينها عن 	 

�لمشاركين.

عدد �لمشاركين �لمتوقّع.	 

عدد �لجو�ئز �لمخّصصة.	 

طريقة �ختيار �لفائزين.	 

�أجمع �لبيانات عن:

لغات �لبرمجة �لتي تصلح لتنفيذ بر�مجها د�خل 	 

نترنت. صفحات �ل�إ

�لمتغّير�ت �لبرمجّية.	 

جمل �إدخال �لمعطيات و�إخر�جها.	 

�لعملّيات �لحسابّية و�أولويّات �لتنفبذ.	 

جمل وحلقات �لتكر�ر.	 

�لمصفوفات، قر�ءة/كتابة قيم عناصر 	 

�لمصفوفة.

�ستخد�م حلقات �لتكر�ر في �لتعامل مع 	 

�لمصفوفة.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�لتعلُّــم �لتعاونــّي )مجموعــات 

�لعمل(.

�لبحث �لعلمّي.

وثائق: طلب ُمعّد 

�لبر�مج، كتب 

ومصادر عن حلقات 

�لتكر�ر في لغة جافا 

سكريبت.

�لتكنولوجيا:

نترنت،  حاسوب، �ل�إ

مو�قع �إنترنت 

موثوقة عن حلقات 

�لتكر�ر في لغة جافا 

سكريبت
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رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أصنّف �لبيانات �لخاّصة بـ:

لغات �لبرمجة �لتي تصلح لتنفيذ بر�مجها د�خل 	 

نترنت. صفحات �ل�إ

�أنماط �لبيانات و�لمتغير�ت.	 

�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات �لتنفيذ.	 

خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ

حلقات �لتكر�ر.	 

مصفوفات، عددها وحجمها.	 

عناصر �لمصفوفات �لو�جب تحديثها.	 

�لقيم �لمطلوبة لعمل حاسبة تحويل �لعملات.	 

محّرر�ت �ل�أكو�د �لبرمجّية لكتابة �لبرنامج.	 

�إعد�د خطّة �لعمل.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.

�لتعلُّــم �لتعاونــّي )مجموعــات 

�لعمل(.

ُمعــّد  طلــب  وثائــق: 

�لبر�مــج.

�لتكنولوجيا:

حاسوب،

مو�قع �إنترنت

موثوقة عن حلقات

�لتكر�ر في لغة جافا

سكريبت

مصادر ونشر�ت

 عن حلقات

�لتكر�ر في لغة جافا

سكريبت

فذ
أن ا

�ختار لغة جافا سكربت )java script( لتنفيذ 	 

�لبرنامج �لمطلوب.

�أحّدد �لمدخلات عن كّل مشارك في �لبرنامج.	 

�أحّدد �لعملّيات �لحسابّية �للازمة.	 

�أحّدد حلقات �لتكر�ر �للازمة.	 

عدد �لمصفوفات و�أنماط بياناتها.	 

عملّيات �لتحديث على �لعناصر)بيانات 	 

�لمشاركين(.

�لمدخلات و�لعملّيات و�لناتج في صفحة 	 

)�ختيار �لفائزين(.

�أكتب �لبرنامج باستخد�م )فيجو�ل ستوديو كود 	 

.)visual studio code

نترنت.	  �أنّفذ �لبرنامج باستخد�م متصّفح �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.

�لتعلُّم �لتعاونّي )مجموعات 

�لعمل(.

عصف ذهنّي/ �ستمطار 

�ل�فكار.

�لوثائق:

�لطلب �لخاص بُمعّد 

�لبر�مج.

حاسوب.

تطبيق تحرير �ل�أكو�د 

)�ل�أكو�د �لبرمجية( 

فيجو�ل ستوديو كود.

تطبيق متصّفح 

نترنت. �ل�إ
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قق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
�لتعريف �لصحيح للمتغّير�ت و�أنماط بياناتها.	 
صّحة صياغة �لعملّيات �لحسابّية.	 
تطابق �لمدخلات مع �لمتغّير�ت.	 
صّحة صياغة حلقات �لتكر�ر.	 
�لتعريف �لصحيح للمصفوفات و�أنماط بيانات 	 

عناصرها، و�لعملّيات عليها.
تشغيل �لبرنامج، وصّحة �لنتائج.	 
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.

�لتعلُّــم �لتعاونــّي )مجموعــات 

�لعمل(.

طلب ُمعّد �لبر�مج.

خطّة تنفيذ �لبرنامج.

حاسوب.

تطبيق تحرير �ل�أكو�د 

فيجو�ل ستوديو كود.

تطبيق متصّفح 

نترنت. �ل�إ

دم
أق وا

ق 
أوث ا

توثيق �لبيانات �لتي تتعلّق بـ:
لغة �لبرمجة �لتي تصلح لتنفيذ بر�مجها د�خل 	 

نترنت. صفحات �ل�إ
�لمتغّير�ت �لبرمجّية و�أنماط �لبيانات.	 
�لعملّيات �لحسابّية، و�أولويّات �لتنفيذ.	 
خر�ج.	  دخال و�ل�إ جمل �ل�إ
حلقات �لتكر�ر.	 
�لمصفوفات وتعريفها و�لعملّيات على 	 

عناصرها.
كيفّية �ستخد�م جمل �لتكر�ر للتعامل مع عناصر 	 

�لمصفوفات.
د�رة �لقرعة 	  �إعد�د ملف بالحالة )�إعد�د برنامج ل�إ

في بر�مج �لمسابقات(.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�لتعلُّــم �لتعاونــّي )مجموعــات 

�لعمل(.

حاسوب

جهاز عرض 

�لطلب �لخاص بمعد 

�لبر�مج

وم
أق ا

رضا ُمعّد �لبر�مج عن �لبرنامج �لذي تّم �نجازه.	 
مطابقة نتائج �لبرنامج مع �لمعايير و�ل�أسس 	 

�لمطلوبة.

�لطلب �لخاص بُمعّد �لحو�ر و�لمناقشة.

�لبر�مج.

 ُيعّد تخزين علامات 30 طالباً في متغّير�ت للقيام بعّدة عمليات عليها، مثل: ترتيبها �إّما تصاعديّاً �أو تنازلّياً، �أو 
�إيجاد �لقيمة �لقصوى و�لقيمة �لدنيا، �أو حساب �لمتوّسط �لحسابّي لها ... وغيرها، �أمر�ً مرهقاً للمبرمج، 

من حيث عدد �لجمل �لبرمجّية �للازمة لتعريفها، وقر�ءة قيمها، وتنفيذ �لعملّيات �لحسابّية عليها.
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اأتعلّم

  حلق�ت التكرار والمصفوف�ت 

نش�ط )1(
عملي

�أكتب صفحة HTML تحتوي على كودجافا سكريبت لطباعة �ل�أعد�د من 20 �إلى 40، 
باستخد�م جملة document.write؟

 :)Loop statements( حلق�ت التكرار

تعمل جمل �لتكر�ر على �ل�ستمر�ر في تنفيذ مجموعة من �لجمل �لبرمجّية دون غيرها، بناء على قيمة شرط ما د�مت صحيحة.	 
 	.)for, while, do .. while( :جمل �لتكر�ر في لغة جافا سكريبت هي

:for اأّول�ً- حلقة 
الصيغة الع�ّمة: -

مبداأ العمل: -
نّه ينتقل �إلى تنفيذ �لجمل �لبرمجّية د�خل �لحلقة و�لموجودة بين �إشارَتي } {.  1- فحص قيمة �لشرط، فاإذ� كان صحيحاً فاإ
بعد تنفيذ �لجمل يتم تعديل قيمة �لعّد�د، �إما بالزيادة �أو �لنقصان. 2-
يعيد تكر�ر نقطة )1 و 2( حتى يصبح �لشرط خاطئاً، عندها تنتهي �لحلقة وتنقل �لتنفيذ �إلى خارجها. 3-
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 ،for مث�ل )1(:  حساب مجموع �ل�أعد�د �لزوجّية �لمحصورة بين 60-30، وطباعة �لناتج باستخد�م حلقة �لتكر�ر 

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

ّن �لناتج: عند تنفيذ �لملف، فاإ

توضيح الكود:
�لسطر 6: تعريف متغّير sum، و�إسناد 0 له للاحتفاظ بالمجموع.	 
�لسطر 7: تعريف متغّير i ، وهو عّد�د �لحلقة �لذي سيتحكّم في عدد مّر�ت �لتكر�ر.	 
�لسطر 8: حلقة �لتكر�ر، �إسناد قيمة �أّولّية للعّد�د i، وهي 30، ثّم �ختبار هل قيمة �لمتغير i �أقّل من �أو تساوي 60،  	 

�إذ� كان صحيحاً  فسينتقل �لتنفيذ �إلى د�خل �لحلقة سطر 9، و�إذ� كان خطاأ يخرج من حلقة �لتكر�ر، و�إعطاء قيمة 
.)i +=2( لزيادة للعّد�د�

�لناتج 	  تخزين  ثّم  ومن   ،0 وهي  �لحالية   sum لمتغّير� قيمة  �إلى   30 وهي  �لحالية  �لعّد�د  قيمة  جمع   :9 �لسطر 
)0+30=30( �إلى �لمتغّير sum، وبما �أّن هذه �لجملة هي �ل�أخيرة في �لحلقة، يرجع �لتنفيذ �إلى سطر 8؛ �أي يتّم 
�لتعديل على قيمة �لعّد�د )i( بزيادة مقد�رها 2، فتصبح قيمته 32، بعد ذلك يعيد �ختبار �لشرط، هل قيمة �لعّد�د 
�أقّل من �أو تساوي 60، وهكذ� تتكّرر �لخطو�ت �لسابقة حتى تصبح قيمة �لشرط خطاأ، عندها ينتقل �إلى خارج 

�لحلقة �إلى سطر 11.
�لسطر 11: طباعة �لناتج.	 
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نش�ط )2(
نظري+عملي

�أكتب برنامجا لطباعة جدول �لضرب.

آتي: نتيجة جدول �لضرب �لخاّص بالعدد 5 ستكون كما في �لشكل �ل�

جدول �لضرب للعدد 5 :

 ============= 

 5 x 1 = 5

 5 x 2 = 10

.

.

.

5 x 10 = 50

اأّول�ً: اأجيب عن التس�ؤل�ت ال�آتية قبل كت�بة الكود:

كم عدد مر�ت �لتكر�ر في هذ� �لبرنامج؟ .......................  .1

عّد�د حلقة �لتكر�ر سيبد�أ من ......... وينتهي عند .......................  .2

أّول ......... و�لمعامل  خلال كّل مّرة تنفيذ لحلقة �لتكر�ر، ما �لعملّية �لحسابّية �لتي تتم؟ ......... بين �لمعامل �ل�  .3

�لثاني ...................... .

هل جملة �لطباعة �لتي تطبع )========( تكون د�خل �لحلقة �أم خارجها، مع ذكر �لسبب؟ خ�رجه�،   .4

ب�لتحديد قبل الحلقة. السبب: طب�عته� مرّة واحدة دون تكرار.

كيف �أجبر �لحلقة بعد طباعة كّل جملة؟ �أن تضيف سطر�ً جديًد ...................... .  .5

ث�نيً�: اأستخدم تطبيق فيجوال ستوديو كود، واأنشئ ملّفً� جديدًا، واأكمل الكود:
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 :while ث�نيً�- حلقة 
الصيغة الع�ّمة: -

مبداأ العمل: -
فحص �لشرط، �إذ� كان صحيحاً ينتقل �إلى تنفيذ �لجمل �لبرمجّية د�خل �لحلقة �لموجودة بين �إشارَتي } {. 1-
عند تنفيذ جميع �لجمل د�خل while يتّم تعديل قيمة �لعّد�د �إّما بالزيادة �أو �لنقصان. 2-
تكر�ر نقطة )1 و 2( حتى يصبح �لشرط خاطئاً، عندها تنتهي �لحلقة ينتقل �لتنفيذ �إلى خارجها. 3-

 مث�ل )2(:  �أكتب برنامجاً لحساب مضروب �أي عدد يتّم �إدخاله باستخد�م حلقة �لتكر�ر while، �أستخدم تطبيق 

فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب فيه ما ياأتي:

ّن �لناتج: بعد تشغيل �لملّف �لسابق، و�إدخال �أي عدد )5 مثلاً(، فاإ

توضيح الكود:
�لسطر 6: طلب �إدخال �أي عدد.	 
يجاد �لمضروب له.	  �لسطر 7: تعريف متغّير رقمّي num، وتخزين قيمة �لعدد �لُمدخل فيه ل�إ
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�لسطر 8: تعريف متغّير رقمّي fact وتخزين �لقيمة 1 فيه، للاحتفاظ بقيمة �لمضروب للعدد.	 
�لسطر 9: تعريف متغّير رقمّي i وهو عد�د �لحلقة �لذي سيتحكّم في عدد مّر�ت �لتكر�ر.	 
�لسطر 10: بد�ية حلقة �لتكر�ر، �ختبار هل قيمة �لمتغير i �أقّل من �أو تساوي num �أي )5(،  بما �أّن قيمة �لعد�د 	 

ّن �لشرط صحيح؛ لذ� سينتقل �لتنفيذ �إلى د�خل �لحلقة سطر 11. �لحالية هي 1 فاإ
�لسطر 11: ضرب �لمتغّيرين )fact و i( بقيمهما �لحالّية )fact=1 و i=1( وتخزين �لناتج في �لمتغّير )fact(، ثّم 	 

آتية في �لحلقة )سطر رقم 12(. ينتقل �لتنفيذ �إلى �لجملة �ل�
�لسطر 12: �لتعديل على قيمة �لعّد�د )i( بزيادة مقد�رها 1؛ �أي تصبح قيمته 2، وبما �أّن هذه �لجملة هي �ل�أخيرة 	 

في �لحلقة، يعود �لتنفيذ �إلى بد�ية �لحلقة )سطر 10(.
يتكّرر تنفيذ �ل�أسطر )10 و11 و12(  حتى تصبح قيمة �لشرط خاطئة، عندها ينتقل �إلى خارج �لحلقة سطر 14.	 
�لسطر 14: طباعة �لناتج.	 

نش�ط )3(
نظري+عملي

يجاد وطباعة   �أكتب برنامجاً لقر�ءة 10 �أرقام ُيدخلها �لمستخدم )باستخد�م حلقة while(، ل�إ

أرقام �لفرديّة و�لزوجّية �لتي �أدخلها �لمستخدم. عدد �ل�

اأّول�ً- اأجيب عن التس�ؤل�ت ال�آتية قبل كت�بة الكود:
عّد�د حلقة �لتكر�ر سيبد�أ من __ وينتهي عند _____. 1-
�لعدد �لفردّي هو: ............................................................... 2-

     �لعدد �لزوجّي هو: .................................................................
-3 .if)n( ......................:ًفرديّا )n( كود جملة �لفحص �إذ� كان �لمتغّير

.if)n( ...................... :ًزوجّيا )n( كود جملة  �لفحص �إذ� كان �لمتغّير     
أرقام �لفرديّة و�لزوجّية؟ .................................................................. 4- كيف سيتّم �ل�حتفاظ بعدد �ل�

 ث�نيً�- اأستخدم تطبيق فيجوال ستوديو كود، واأنشئ ملّفً� جديدًا، واأكمل الكود ال�آتي:
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:do … while ث�لثً�- حلقة 
الصيغة الع�ّمة: -

مبداأ العمل: -
تنفيذ �لجمل �لبرمجّية د�خل �لحلقة، و�لموجودة بين �إشارَتي } {، بعد �لكلمة �لمحجوزة do دون �لقيام باأي �ختبار. 1-
عند وصول �لتنفيذ �إلى نهاية �لحلقة يتّم تعديل قيمة �لعّد�دن �إّما بالزيادة �أو �لنقصان . 2-
-3 .do فحص �لشرط، فاإذ� كان صحيحاً يتم تنفيذ �لجمل �لبرمجّية د�خل �لحلقة مّرة �أخرى بعد �لكلمة �لمحجوزة
تتكّرر �لعملّيات )1 و 2 و 3( حتى تصبح قيمة �لشرط خاطئة، عندها تنتهي �لحلقة، وينتقل �لتنفيذ �إلى خارجها. 4-
أقّل، و�إن كان �لشرط خاطئاً. 5- �ختبار �لشرط بعد حلقة �لتكر�ر do، يعني �أنّه سيتّم تنفيذ جمل �لحلقة مّرة و�حدة على �ل�

 مث�ل )3(:  قر�ءة خمسة �أرقام صحيحة وطباعة مجموعها، باستخد�م حلقة do .. while: �أفتح تطبيق فيجو�ل 

ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:

توضيح الكود:
تعريف متغّيرين i للعّد�د و sum لجمع �لقيم. 1-
كتابة حلقة �لتكر�ر do وبد�خلها: 2-

 	.sum د�لّة لجلب �لعدد �لُمدخل، وتحويله �إلى عدد حقيقّي ثّم �إضافته �إلى �لمتغّير
زيادة �لعّد�د بمقد�ر 1.	 

جملة while �لتي تتضّمن شرط �إيقاف �لتكر�ر. 3-
طباعة مجموع �ل�أعد�د. 4-
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نش�ط )4(
نظري+عملي

�أكتب برنامجاً لطباعة �ل�أعد�د من 1 �إلى 10 وبجانب كّل عدد مربّعه، ومكّعبه، ويكون �لتاتج 

آتي: كال�

اأّول�ً- اأجيب عن التس�ؤل�ت ال�آتية قبل كت�بة الكود:
عد�د �لحلقة محصور بين ............... و ................ 1-
شرط �نتهاء �لحلقة ............................ 2-
-3 Math.pow)x,2(  :x يجاد مربّع �لعدد �ل�قتر�ن �لرياضّي ل�إ
-4 . ........................... x يجاد مكّعب �لعدد �ل�قتر�ن �لرياضّي ل�إ

ث�نيً�- اأستخدم تطبيق فيجوال ستوديو كود، واأنشئ ملّفً� جديدًا، واأكمل الكود:
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نش�ط )5(
نظري+عملي

        

�أكمل ما ياأتي بال�عتماد على �لكود �ل�آتي:

ما ناتج تنفيذ �لجملة رقم )1(.	 

ما قيمة �لمتغّير sum عند تنفيذ �لجملة رقم )2(.	 

�أعيد كتابة �لبرنامج �لسابق، باستخد�م حلقة for تارة، وحلقة while تارة �أخرى مع �لمحافظة على �لنتائج نفسها، كال�آتي:	 

المصفوف�ت:  

تُستخدم �لمصفوفات لتعريف مو�قع عّدة في ذ�كرة �لحاسوب، على �لعكس من �لمتغّير �لذي ُيستخدم لموقع و�حد 
فقط، تصلح لتخزين بيانات من �لنمط نفسه عليها، وقر�ءتها منها.

نّها تُعطى رقماً ممّيز�ً  ُيشار لجميع عناصر �لمصفوفة باسم و�حد، وهو �سم �لمصفوفة، وللتميز بين هذه �لعناصر فاإ
أّول 0، و�لثاني 1،..... وهكذ�. لكّل منها يعرف بالفهرس )index(، بحيث يكون فهرس �لعنصر �ل�

 ف�ئدة المصفوف�ت:
توفّر �لوقت و�لجهد.	 
تقلّل حجم �لكود �لبرمجّي.	 
سهولة �لوصول �إلى �لبيانات.	 
أد�ء.	  سرعة في �ل�
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 مث�ل )4(: حساب معّدل طالب في ثلاثة مساقات.

لكتابة كود قر�ءة  ثلاث علامات للطالب ، �أعّرف �لمتغّير�ت  ثّم �أطلب �إدخال قيم للمتغّير�ت وبعد ذلك �إجر�ء 
�لعملّية �لحسابّية �لمطلوبة، �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:

في �لكود �لسابق لو كان هناك �أكثر من علامة ير�د �إدخالها، يلزم لذلك تعريف متغّير�ت كثيرة؛ ما يجعل �لكود 
أمر ياأتي دور �لمصفوفات لتجمعها في مصفوفة و�حدة تفي بالغرض، فتوفّر �لوقت و�لجهد  كبير�ً جّد�ً، لتجاوز هذ� �ل�

وبكفاءة عالية.

 تعريف المصفوف�ت:

آتيتين: يتّم تعريف �لمصفوفات باإحدى �لصيغتين �ل�

ال�أولى: تعريف �لمصفوفة و�إسناد �لقيم لها مباشرة ، وذلك كما ياأتي: 

الث�نية: تعريف �لمصفوفة فارغة في �لبد�ية ثم �إسناد �لقيم لها ل�حقاً، وذلك كما ياأتي:

نش�ط )6(
نظري

آتية:        �أعّرف �لمصفوفات �ل�

آتية: )2 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 و 17(. 1- رقمّية �سمها )prime(، وتحتوي �لقيم �ل�

    �لحّل: 

-2 )khalid, nader, leena, sara( وتحتوي على �لقيم ،)names( حرفّية �سمها
     �لحّل: 

-3 .)student( فارغة �سمها
    �لحّل: 
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 �لتعامل مع عناصر �لمصفوفة:

كيفّية �لوصول للعناصر من �أجل كتابة بيانات عليها، �أو قر�ءتها منها، �أو �لتعديل عليها. 

�لقاعدة �لعاّمة  للتعامل مع �أي عنصر تكون بكتابة �سم �لمصفوفة، ثّم ترتيب �لعنصر )فهرسة( بين �إشارَتي ] [. مثلاً، 

لغسناد �سم �لكتاب "�لرياضّيات" في �لعنصر �ل�أول للمصفوفة "book" يكتب:

�أّما �إذ� كان مطلوب �إدخال �لقيمة من ِقبل �لمستخدم، ُيكتب �ل�آتي:

وتتّم قر�ءة �لبيانات من �لمصفوفة بالمبد�أ نفسه.

 مث�ل )5(: �أفتح �لفجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً و�أكتب �ل�آتي:

توضيح الكود:
تعريف �لمصفوفة و�إسناد �لقيم لها.	 
طباعة محتوى �لعنصر �لثاني من �لمصفوفة.	 
أّول من �لمصفوفة لمتغّير �آخر، مثل t، ثّم طباعته.	  �إسناد قيمة �لعنصر �ل�
أّول ليصبح "�لعلوم" بدل �لرياضّيات.	  تعديل �سم �لكتاب �ل�
 	.book طباعة جميع عناصر �لمصفوفة

 خص�ئص المصفوف�ت:

آتية لتوضيح خصائص �لمصفوفات:  مث�ل )6(: �ستخدم �لمصفوفات �ل�
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1- حساب عدد عناصر �لمصفوفة )طولها( يكتب �سم �لمصفوفة، ثّم )length.( كال�آتي:

2- �إضافة عنصر �أو �أكثر على �آخر �لمصفوفة، يكتب �سم �لمصفوفة ثّم )pish.( كال�آتي:

3-  �إرجاع و�إز�لة �آخر عنصر من �لمصفوفة، يكتب �سم �لمصفوفة ثّم )pop.( كال�آتي:

4- �إضافة عنصر �أو �أكثر على �أّول �لمصفوفة، ُيكتب �سم �لمصفوفة ثّم )unshift.( كال�آتي:

5- �إز�لة �أّول عنصر من �لمصفوفة، ُيكتب �سم �لمصفوفة ثّم )shifth.( كال�آتي:



252

6-  �إضافة عنصر �أو �أكثر في موقع محّدد من �لمصفوفة، يكتب �سم �لمصفوفة ثّم )splice.( وتستقبل هذه �لد�لّة ثلاث 
قيم، وهي: 

ضافة.	  رقم موقع �ل�إ
عدد �لعناصر �لمر�د حذفها �إن وجد.	 
قيمة �أو مجموعة قيم ُير�د �إضافتها.	 

كما ياأتي:

7- حذف عنصر �أو �أكثر في موقع محّدد من �لمصفوفة، يكتب �سم �لمصفوفة ثّم )splice.( لكن هنا تاأخذ قيمتين:
رقم موقع �لعنصر �لمر�د بدء �لحذف منه.	 
عدد �لعناصر �لمر�د حذفها.	 

كما ياأتي:

8-  دمج مصفوفتين، يكتب �سم �لمصفوفة �ل�أولى ثّم )concat.( �لتي تستقبل �سم �لمصفوفة �لثانية �لمر�د دمجها، 

كال�آتي:
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9- ترتيب عناصر �لمصفوفة �لنصّية:

�أّول�ً: تصاعديّاً )حسب �ل�أحرف(، يكتب �سم �لمصفوفة ثّم )sort.(، كال�آتي:

آتي: ثانياً: تنازلّياً )حسب �ل�أحرف(، يكتب �سم �لمصفوفة، ثّم )reverse.(، كال�

10- ترتيب عناصر �لمصفوفة �لرقمّية:

�أول�ً	 تصاعديّاً كال�آتي:

توضيح الكود:

تستدعي sort د�لّة تقارن بين عددين تعيد قيمه )سالبة، �أو موجبة، �أو صفر(:
�لقيمة �لسالبة تعني �أّن �لعدد �ل�ّول �أقّل من �لثاني.	 
�لقيمة �لموجبة تعني �أّن �لعدد �ل�ّول �أكبر من �لثاني.	 
�لقيمة صفر تعني �أن �لعددين متساويان.	 

أّول خّزن في a و�لعدد �لثاني في  من �لمثال �لسابق، بد�أت �لمقارنة في �لبد�ية بين �لعددين )62,83(، �لعدد �ل�
b، وناتج طرحهما سالب �إذ� a>b �أي يوضع �لعدد  62 كاأقل قيمة مبدئّياً، ويخّزن في �لموقع 0، ثم تقارن �لعددين 

)62,75(،......وهكذ� حتى يتّم ترتيب �لمصفوفة تصاعديّاً.
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ثانياً	 تنازلّياً، كال�آتي:

يعمل �لكود �لسابق عكس  �لترتيب �لتصاعدّي على �لمبد�أ نفسه ، لكن مع تبديل عملّية �لطرح بين �لعددين؛ �أي 
a	b بدل b	a في �لد�لّة �لمستدعاة.

11-  �إرجاع �أصغر �أو �أكبر قيمة:

�أّول�ً	 �إرجاع �أصغر قيمة:

ثانياً	 �إرجاع �أكبر قيمة:

 استخدام حلق�ت التكرار مع المصفوف�ت:

للتعامل مع  �لتكر�ر  �إمكانّية �ستخد�م حلقات  �لمصفوفات، هي  فائدة  تتّضح من خلالها  �لتي  �لمّيز�ت  �أهّم  من 
عناصرها، �إّما لتخزين �لبيانات عليها، �أو قر�ءتها منها.

.for مث�ل )7(: �أعّرف مصفوفة تحوي 5 عناصر ل�أسماء فو�كه، ثّم �أطبع عناصر �لمصفوفة باستخد�م حلقة تكر�ر 

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:
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الن�تج:

توضيح الكود:
تعريف مصفوفة �لفو�كه، و�إسناد �لقيم لها.	 
 	.fruit.length إنشاء حلقة تكر�ر عّد�دها يبد�أ من 0 حتى تصبح قيمته �أقّل من عدد عناصر �لمصفوفة�
أّن فهرس �لمصفوفة يبد�أ من 0 �إلى طول �لمصفوفة 	  �إذ� تّمت كتابة �لشرط i>=fruit.length سيكون هذ� خطاأ؛ ل�

مطروحاً منه 1.
شارة �إلى مكان �لعنصر في ]fruit]i؛ كونه يزد�د تلقائّياً من 0 حتى 4 لطباعة عناصر 	  �ستخد�م عّد�د �لحلقة i للاإ

�لمصفوفة.

.for مث�ل )8(: �أعّدل �لمثال �لسابق لطباعة عناصر �لمصفوفة  بشكل عكسّي، باستخد�م حلقة �لتكر�ر 

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:

  
الن�تج:

توضيح الكود:
أولية لعد�د �لحلقة هي 1	fruit.length وتساوي 4 ، ل�أن ترتيب �ول عنصر للمصفوفة هو 0 و�خر عنصر 	  �لقيمة �ل�

هو 4 تم طرح 1 من عدد عناصرها �لخمسة.
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 مث�ل )9(: �أكتب برنامجاً لقر�ءة خمس علامات لطالب، ,ثّم �أحسب معّدل هذه �لعلامات، و�أطبع �لناتج.

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:

من سطر )7( �إلى سطر )10(: تعريف مصفوفة فارغة، ثّم حلقة تكر�ر لقر�ءة عناصرها من �لمستخدم بوساطة  1-
.prompt لجملة �لبرمجّية�

�أستخدم �لتعبير i+1 حتى يسهل متابعة �إدخال �لعلامات، فتكون �لنصوص �لظاهرة "�دخل �لعلامة1" و "�أدخل  2-
�لعلامة2" وهكذ�.

من سطر )12( �إلى سطر )15(: تعريف متغّير sum للاحتفاظ بمجموع �لعلامات �لتي تّم �إدخالها، ثّم حلقة تكر�ر  3-
لقر�ءة عناصر �لمصفوفة، وجمعها مع �لمتغّير sum، �أستخدم �ل�قتر�ن Number لتحويل �لعنصر �لذي تّمت قر�ءته 

من �لصيغة �لنصّية �إلى �لصيغة �لعدديّة.
من سطر )17( �إلى سطر )19(: حساب قيمة �لمعّدل وتخزينها في �لمتغّير avg وطباعته على �لصفحة. 4-
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�أكتب برنامج دليل هاتف، يخّزن �أسماء و�أرقام �لهاتف في مصفوفة، ويطلب �لبرنامج من �لمستخدم 

�إدخال �ل�سم �لمر�د �لبحث عنه، فاإذ� كان موجود�ً في �لمصفوفة يطبع �ل�سم ورقم �لهاتف.

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملفاً جديد�ن و�أكتب �لكود كاملًة:	 

�لد�لّة search تبحث ثّم تقارن محتوى كّل عنصر من عناصر �لمصفوفة مع �ل�سم �لمر�د �لبحث عنه د�خل 	 
�لمصفوفة.

نش�ط )7(
عملي
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  :functions الدوال

�أحياناً يطلب �لبرنامج تكر�ر كود معّين، فيصبح حجمه كبير�ً، ولتقليله جاءت فكرة �لدو�ل، �أي �إنشاء د�لّة تحتوي 
على كود، وتستدعى �لد�لّة في �أماكن مختلفة:

آتي تتكرّر �لجمل �لبرمجّية نفسها �أكثر من مّرة:  مث�ل )10(: في �لكود �ل�

لتفادي تكر�ر �لجمل �لبرمجّية �أكتب د�لّة تحتوي على �لجمل �لمتكّررة، ثّم �أستدعيها في �لمكان �لمناسب.

 الشكل الع�م للدالّة:

 طرق استدع�ء الدالّة:

أقو�س في �أّي مكان في �لكود، وليس بالضرورة بعد تعريفها، باستخد�م �لطرق  يمكن �ستدعاء �لد�لّة بكتابة �سمها، ثّم �ل�

آتية: �ل�
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اأّول�ً- استدع�ء الدالّة من خ�رج اأي دالّة اأخرى:	 

 مث�ل )11(: �أعّدل على �لمثال �لسابق بكتابة �لجمل �لمتكررة في د�لّة و�أستدعيها، كال�آتي:

ث�ني�: استدع�ء دالّة داخل دالّة اأخرى:	 

 مث�ل )12(: �أكتب برنامج لد�لّة تجمع عددين، يتّم �إدخالهما من د�لّة �أخرى، كما ياأتي:
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ث�لثً�- ال�ستدع�ء الذاتي )استدع�ء الدالّة نفسه�(:	 

 مث�ل )13(: �أكتب برنامجاً لحساب �لمضروب، كال�آتي:

 ال�أسئلة:

�أكتب برنامج لقر�ءة 10 �أرقام، و�إيجاد وطباعة ما ياأتي: 1-
أرقام. مجموع �ل� �أ	 

ب	 معّدلها.

�أكتب برنامجاً لقر�ءة 10 �أرقام، و�أجد �أكبر قيمة، و�أقّل قيمة من بينها. 2-

أّولّي ل� يقبل �لقسمة  3- �أكتب برنامجاً لقر�ءة رقم، و�لحكم عليه فيما �إذ� كان عدد�ً �أّولّياً �أم ل�، علماً باأّن �لعدد �ل�
سوى على نفسه و 1.

�أكتب برنامجاً بلغة جافا سكريبت يطلب من �لمستخدم �إدخال رقم مكّون من خانات عّدة، ويعيد �لبرنامج طباعة  4-
ّن �لناتج:        �إذ� �أدخل �لمستخدم �لعدد )025468( فاإ �لعدد باإدر�ج �لشرطة )	( بين �أي خانتين زوجّيتين، مثلاً: 

.)0-254-6-8(
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الموقف التعليمّي 
استخدام لغة ج�ف� سكريبت للتع�مل مع نم�ذج HTMLالتعلُّمّي )4 - 4(

 وصف الموقف التعليمّي: 

طلب صاحب شركة صر�فة من مشغل تصميم صفحات �لويب في مدرسة نابلس �لِمْهنّية تصميم صفحة �إنترنت، تعرض 
لزبائنه �أسعار صرف �لعملات مع حاسبة للتحويل.

العمل الك�مل

خطوات 

العمل
وصف الموقف الصّفّي

المنهجّية 

)استراتيجّية التعلّم(
الموارد

ه�
حلّل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من صاحب شركة �لصر�فة عن:	 
عدد �لعملات و�أنو�عها )دول�ر، دينار، ...( 	 

�لتي يرغب في عرضها في �لصفحة.
ترتيب و�آلّية عرض �لعملات على �لصفحة.	 
كيفّية وزمن تحديث �أسعار �لعملات.	 
�آلّية عمل حاسبة تحويل �لعملات.	 

�أجمع �لبيانات عن:	 
�أو 	  �إدخال  في  ل�ستخد�مها   HTML نماذج

�خر�ج �لمعطيات.
ربط عناصر نماذج HTML مع لغة جافاسكريبت.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي 	 

)مجموعات �لعمل(.
�لبحث �لعلمّي.	 

وثائق:
طلب صاحب �لشركة، كتب 	 

ومصادر عن �لجمل �لمصفوفات 
في لغة جافا سكريبت.

�لتكنولوجيا:
مو�قع 	  �إنترنت،  حاسوب، 

�إلكترونية موثوقة عن �لمصفوفات 
في لغة جافا سكريبت.

رّر
أق وا

ط 
ّط

خ
أ ا

�أحّدد ما يلزم من:
نماذج HTML �للازمة وما يحويه من عناصر.	 
�لمشاركين، 	  بيانات  لتخزين  �للازمة  �لعملّيات 

و�ختيار �لفائزين من بينهم.
شيفر�ت لغة جافا سكريبت �للازمة للقيام بالعملّيات 	 

�لسابقة.
محّرر�ت �ل�أكو�د �لبرمجّية لكتابة �لبرنامج.	 
�إعد�د خطّة �لعمل.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي 	 

)مجموعات �لعمل(.

وثائق:
طلب صاحب �لشركة	 
�لجمل 	  عن  متنوعة  مصادر 

جافا  لغة  في  �لمصفوفات 
سكريبت.

�لتكنولوجيا:
مو�قع 	  �إنترنت،  حاسوب، 

�إلكترونّية موثوقة عن �لمصفوفات 
في لغة جافا سكريبت.
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ّفذ
أن ا

�ختيار لغة جافا سكربت )java script( لتنفيذ 	 
�لبرنامج �لمطلوب.

�أحّدد:	 
نماذج HTML وعناصرها �للازمة.	 
عملّيات قر�ءة �لبيانات وتخزينها وتحديد �لفائزين، 	 

و�إعلانها.
ربط شيفر�ت لغة جافا سكريبت �لمناسبة  مع 	 

�أحد�ث �لنماذج.
�أكتب �لبرنامج باستخد�م محّرر �ل�أكو�د �لبرمجّية 	 

)فيجو�ل ستوديو كود(.
نترنت.	  �أنّفذ �لبرنامج باستخد�م متصّفح �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي 	 

)مجموعات �لعمل(.

�لوثائق: �لطلب �لخاص بصاحب 	 
شركة �لصر�فة.

حاسوب: تطبيق تحرير �ل�أكو�د 	 
)�لشيفر�ت �لبرمجّية( فيجو�ل 

ستوديو كود.
نترنت.	  تطبيق متصّفح �ل�إ

ّقق
ح

أت ا

�أتحّقق من:
ملاءمة لغة �لبرمجة لتنفيذ �لمطلوب.	 
�لتعريف �لصحيح لنماذج HTML عناصرها.	 
لعناصر 	  و�لكتابة  �لقر�ءة  عملّيات  صياغة  صّحة 

�لمصفوفات.
صّحة عمل حاسبة تحويل �لعملات.	 
تشغيل �لبرنامج وصّحة �لنتائج.	 
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي 	 

)مجموعات �لعمل(.

طلب صاحب �لشركة.	 
خطّة تنفيذ �لبرنامج.	 
حاسوب.	 
تطبيق تحرير �ل�أكو�د )�لشيفر�ت 	 

�لبرمجّية(. فيجو�ل ستوديو كود. 
نترنت. تطبيق متصّفح �ل�إ

ّدم
أق وا

ّق 
أوث ا

توثيق �لبيانات �لتي تتعلّق بـ:
 	.HTML نماذج
�أحد�ث 	  مع  سكريبت  جافا  لغة  شيفر�ت  ربط 

.HTML نماذج
�ستخد�م عناصر نماذج HTML لوسائل �إدخال 	 

و�إخر�ج للبيانات وربطها بشيفر�ت لغة جافا سكريبت.
�إعد�د عرض تقديمّي.	 
�إعد�د ملّف بالحالة )تصميم صفحة �إنترنت لعرض 	 

�أسعار �لعملات مع حاسبة للتحويل بين �لعملات(.

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلُّم �لتعاونّي. 	 

)مجموعات �لعمل(.

جهاز �لعرض.	 
�لبيانات �لتي تّم جمعها.	 

وّم
أق ا

رضا صاحب �لشركة عن �لصفحة وعملها.	 
مطابقة نتائج وعمل �لصفحة مع طلبه.	 

حاسوب، مو�قع موثوقة عن 	 حو�ر ومناقشة.	 
تعريف مصفوفات، و�لتعامل 
جافا  لغة  في  عناصرها  مع 

سكريبت.

html تعد لغة �لجافا سكربت �إضافة تفاعلية لنماذج 
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اأتعلّم

 HTML استخدام لغة ج�ف� سكريبت للتع�مل مع نم�ذج  

نش�ط )1(
عملي

آتية: باستخد�م HTML �أنشئ نموذجاً، كما في �لصورة �ل�

نترنت،  تُعّد �لنماذج من عناصر HTML �لمهّمة �لتي تُستخدم لخلق نوع من �لتفاعل بين �لمستخدم وصفحة �ل�إ
من حيث �لسماح له باإدخال �لبيانات، و�لحصول على �لنتائج بو�سطة لغة �لبرمجة جافا سكريبت، ولها مجال�ت عّدة 

في �لتعامل مع �لنماذج:

�ستخد�م �لقيم في حقول �لنموذج كمدخلات يتّم �لتعامل معها في كود لغة جافا سكريبت. 1-

ظهار �لمخرجات �لناتجة عن تنفيذ كود جافا سكريبت. 2- �ستخد�م �لحقول ل�إ

�إضافة ضو�بط على حقول �لنموذج، مثل: 3-

�لتاأكّد من تعبئة �لحقل، و�أنّه ليس فارغاً.	 
لكترونّي بشكله �لعام.	  �لتاأكّد من كتابة �لبريد �ل�إ
�لتاأكّد من �إدخال تاريخ صحيح.	 
�لتاأكّد من تطابق كلمتي �لمرور.	 
�لتاأكّد من �إدخال �أرقام في �لحقول �لرقمّية.	 
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اأول�ً- استخدام قيم حقول النموذج كمدخلات:  

يمكن من خلال لغة جافا سكريبت قر�ءة �لقيمة في مربّع �لنّص، �أو �لقائمة �لمنسدلة، ومختلف �أنو�ع مكّونات 
�لنماذج، يتم ذلك بكتابة كود برمجّي يتّم تنفيذه عند �عتماد )�إرسال( �لنموذج.

 مث�ل )1(:  �إنشاء صفحة تحتوي على نموذج مكّون من مربّع نّص وزر ]�أنقر هنا[، بالنقر عليه يتم عرض �لنّص 
.)alert( لمدخل في �لمربّع على شكل رسالة�

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:	 

ّن �لناتج:	  بعد تشغيل �لملّف �لسابق فاإ
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توضيح الكود:
�ل�أسطر 6 	 9: تعريف د�لّة باسم )testResults(، تستقبل معاملاً و�حد�ً من نوع )form( نموذج. 1-
�لسطر 7: تعريف متغّير )TestVar( و�إسناد �لقيمة �لمدخلة في �لحقل �لنصّي )inputbox( له عن طريق قيمة name �لخاّصة به. 2-
-3 .alert بعض �إضافة �لجملة: "لقد دخلت �لنّص" له على شكل )TestVar( لسطر 8: �إظهار قيمة �لمتغّير�
�لسطر 17: ربط  �لزر "onClick" بالد�لّة testResults مع تمرير �لمعامل this.form  �لتي تشير �إلى �لنموذج. 4-

ملحوظة: �لكلمة this: كلمة محجوزة تشير �إلى �لعنصر �لذي تنتمي �إليه.

 مث�ل )2(:  �إنشاء صفحة تحتوي على نموذج مكّون من مربعي نّص وزر ]جمع[، وعند �لنقر عليه، يجمع �لكود 
.alert لرقمين معاً، ويظهر �لناتج على شكل رسالة�

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أنشئ ملّفاً جديد�ً، و�أكتب �لكود:	 

بعد تشغيل �لملف �لسابق فاإن �لناتج:	 
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توضيح الكود:
-1  )inputbox( بد�خلها تعريف لمتغيرين و�إسناد قيمة �لرقم �لموجودة في �لمربعي �لنص form إنشاء د�لة تستقبل�

له عن طريق قيمة name  �لخاصة بهما، وتحويل �لقيمتين �إلى عدد حقيقي بو�سطة �لد�لة parseInt، ل�أن جميع 
�لمدخلات من �لنماذج تتم قر�ءتها على هيئة نص ويجب تحويلها للقيمة �لرقمية باستخد�م هذه �لد�لة.

-2 . alert وتخزين مجموع �لعددين فيه، ثم �إظهار �لناتج في result تعريف متغير
ربط �لزر بالد�لة كما موضح في �لسطر 21. 3-

ظه�ر النت�ئج:   ث�ني�: استخدام حقول نموذج HTML ل�إ

يمكن للغة جافا سكريبت كتابة �أو تعديل على قيم �لحقول في نماذج HTML، بكود برمجي يتم تنفيذه عند 
�إرسال �لنموذج.

 مث�ل )3(:  �أعدل على مثال 2 باإضافة مربع نصي جديد باسم output  لعرض ناتج عملية �لجمع فيه بدل�ً من 
عرضها على شكل رسالة، يصبح �لكود كال�آتي:



267

بعد تشغيل �لملّف �لسابق فاإن �لناتج:	 

توضيح الكود:
ظهار �لناتج في مربع �لنص يتم كتابة كلمة form للوصول �إلى �لنموذج �لرئيسي ثم نقطة ).( ثم محتوى �لخاصية 	  ل�إ

name لمربع �لنص �لمر�د �إظهار �لناتج فيه، ثم نقطة ).( ثم �لخاصية value مكان �لتخزين. 

  :HTML ث�لث�: اإض�فة ضوابط على حقول نموذج

يقصد بالضو�بط هو �إخضاع �لقيم �لمدخلة في عناصر �لنموذج لشروط معينة تعرف "بقو�عد �لتحقق من صحة 
�لبيانات"، و�لتي تلزم مستخدم �لنموذج بالتقيد بها، مثلا �أن تكون قيمة �لحقل:

ليست خالية.	 

رقمية فقط.	 

نصية بطول محدد من عدد �لحروف.	 

عددية موجبة.	 

و�قعة ضمن حد �دنى وحد �قصى.	 

تحتوي على رمز معين.	 

مساوية لقيم في حقل �خر.	 

عنو�ن بريد �لكتروني.	 
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 مث�ل )4(:  �أستخدم تطبيق فيجو�ل ستديو كود، و�أنشيء ملفاً جديد�ً و�أكتب �لكود �لتالي، ثم �أجري �لتغيير�ت 
�لمطلوبة بعد ذلك:

 
الن�تج:
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  اأول�: �إضافة ضابط بعدم �لسماح لحقل "�سم �لطالب" �أن يكون فارغاً، وعرض رسالة تنبيه تفيد بذلك، �أعدل على 
كود �لجافا سكربت باإضافة �ل�آتي:

يفحص �لكود �لسابق قيمة �لحقل stName عند �لنقر على زر "�إرسال" فيما �إذ� كان فارغاً �أم ل�، �إذ� كان �لشرط 
صحيح تُعرض رسالة تنبيه "حقل �سم �لطالب يجب �أن ل� يكون فارغاً"، كما في �لشكل �لتالي:

  ث�نيً�: �إضافة ضابط لحقل تاريخ �لميلاد على �أن يحتوي نص طوله بين 8 �أحرف و 10 �أحرف فقط، وغير ذلك عرض 
رسالة تنبيه، �أعدل على كود �لجافا سكربت باإضافة �ل�آتي:
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فحص قيمة �لحقل stBDate عند �لنقر على زر "�إرسال" فيما �إذ� كان �لنص �لموجود بد�خلة يحتوي على عدد 
حروف �أقل من 8 �أو �كثر من 10، فاإذ� كانت قيمة �لشرط صحيحة يتم عرض رسالة تنبيه "يجب �إدخال تاريخ 

ميلاد صالح".

 
الن�تج:

  ث�لث�: �إضافة ضابط لحقل �لعمر باأن يستقبل قيمة عددية فقط، وتحديد �لفئة �لعمرية بين 6 سنو�ت �إلى 18 سنة، 
�أعدل على كود �لجافا سكربت باإضافة �ل�آتي:

فحص قيمة �لحقل stAge عند �لنقر على زر "�إرسال" �إذ� كان �لنص ليس رقما وقيمته غير و�قعة بين 6 و 18، 	 
�لد�لة isNaN تعيد �لقيمة true �إذ� كان �لمدخل لها رقماً.

�لمنطقي 	  �لربط  �أد�ة  �ل�أقل صو�ب، كون  منها على  و�حد  قيمة  �إذ� كانت  �لنهائية صحيحة  �لشروط  قيمة  تكون 
�لمستخدمة هي "�أو ||".



271

 
الن�تج:

 رابع�: �إضافة ضابط لحقل �لبريد �ل�لكتروني stEmail. شروط عنو�ن �لبريد �لصحيح:
يحتوي على �لرمز )@( و�لنقطة ).(.	 
�أن يقع �لرمز )@( قبل �لنقطة.	 
�أن يكون هناك حرف و�حد على �ل�أقل قبل �لرمز )@(.	 
�أن يكون هناك 3 حروف على �ل�أقل قبل �لنقطة ).(.	 
�أن يكون هناك حرفين على �ل�أقل بعد �لنقطة.	 

اأعدل على كود الج�ف� سكربت ب�إض�فة ال�آتي:

فحص قيمة �لحقل stEmail عند �لنقر على زر "�إرسال" فيما �إذ� كان �لنص �لموجود بد�خله عنو�ن بريد �لكتروني صحيح. 1-
تعريف متغيرين لجلب �لنص من حقل stEmail وفحص �إذ� كان �لمحتوى يحتوي على)@، .(، فاإذ� كان موجود  2-

نها ترجع �لقيمة 1-. نها تعيد موقع �لحرف، و�إذ� لم يكن موجود� فاإ فاإ
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لكتروني، موضحة في �لجدول �ل�آتي: 3- جملة if تفحص تحقق شروط عنو�ن �لبريد �ل�إ

التعبير البرمجي ل�ختب�رهالشرط

1	 1 && DotPos <	 AtPos <يحتوي على �لرمز )@( و�لنقطة ).(	 

AtPos > DotPos�ن يقع �لرمز )@( قبل �لنقطة	 

AtPos < 0�ن يكون هناك حرف و�حد على �ل�أقل قبل �لرمز )@(.	 

DotPos < 2�ن يكون هناك 3 حروف على �ل�أقل قبل �لنقطة ).(.	 

) DotPos( < 2	 form.stEmail.value.length�ن يكون هناك حرفين على �ل�أقل بعد �لنقطة	 
عدد �حرف �لنص مطروحا منه موقع �لنقطة �لناتج 

هو عدد �ل�حرف بعد �لنقطة

  :JavaScript اأحداث

�أفعال يتم �إنشائها من خلال �لجافاسكربت )JavaScript(، يتم �ستدعاء �أو تنفيذ كود برمجي عند �إطلاق هذ� �لحدث.

 مث�ل )5(:  �إنشاء حدث عند �لضغط على �لزر "عرض �لتاريخ" يعرض تاريخ ووقت �لجهاز �لحالي، �أنشئ ملف 
جديد في �لفجو�ل ستوديو كود و�أكتب كال�آتي:

لكل عنصر في HTML يمكن �إد�رج �أحد�ث معه في �لجافاسكربت. �لجدول �لتالي ُيلخص معالجات �ل�أحد�ث 
�لمرتبطة مع عناصر نماذج HTML و�لتي يمكن كتابة �ل�أكو�د �لبرمجية للرد على حدوثها:
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الحدثالك�ئن

Button لزر�
onClick, onBlur, onFocus

عند �لنقر، عند �لطمس)�لتظليل(، عند �لتكيز

Checkbox مربع �ل�ختيار
onClick, onBlur, onFocus.

عند �لنقر، عند �لطمس)�لتظليل(، عند �لتكيز

FileUpLoad تحميل �لملف
onClick, onBlur, onFocus

عند �لنقر، عند �لطمس)�لتظليل(، عند �لتكيز
Hidden لحقل �لخفي�none

Password حقل كلمة �لمرور
onBlur, onFocus, onSelect.

عند �لطمس)�لتظليل(، عند �لتكيز، عند �ل�ختيار

Radio د�ئرة �ل�ختيار
onClick, onBlur, onFocus

عند �لنقر، عند �لطمس)�لتظليل(، عند �لتكيز

Reset زر �عادة �لضبط
onReset.

عند �عادة �لضبط

Select لقائمة�
onFocus, onBlur, onChange.

عند �لتركيز، عند �لطمس )�لتظليل(، عند �لتغيير
Submit رسال رسال onSubmitزر �ل�إ عند �ل�إ

Text لنص�
onClick, onBlur, onFocus , onChange
عند �لنقر، عند �لطمس، عند �لتركيز، عند �لتغيير

Textarea مساحة �لنص
onClick, onBlur, onFocus , onChange
عند �لنقر، عند �لطمس، عند �لتركيز، عند �لتغيير

من ال�أحداث ال�أكثر استخدامً� onClick: عند �لنقر على )�لزر، مربع �ل�ختيار، د�ئرة �ل�ختيار، �أو عند تحديد 
خيار في قائمة(

 مث�ل )6(:  �نشئ نموذجاً يحتوي على 3 �أزر�ر كل منها �سم دولة وعند �لنقر على كل منها يعرض عاصمة تلك 
�لدولة، كال�آتي:
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�لكود:

نش�ط )2(
عملي

�أصمم نموذجاً HTML يحتوي على 3 حقول نصية هي )يوم �لميلاد، تاريخ �لميلاد، سنة �لميلاد(، 

ويهدف �لنموذج لتحديد �أي يوم من �أيام �ل�أسبوع كان تاريخ �لميلاد �لمدخل متبعا �لخطو�ت �لتالية:

أربعاء","�لخميس","�لجمعة"[; ثنين","�لثلاثاء","�ل� days = ]"�لسبت","�ل�أحد","�ل�إ

   :)days( مصفوفة اأي�م ال�أسبوع

�لمعادل�ت �لرياضية �للازمة:

جميع عمليات �لقسمة �لمبينة في �لمعادل�ت، ناأخذ من ناتجها �لعدد �لصحيح فقط ونهمل �ل�أعشار.
معنى �لرموز �لمستخدمة في �لمعادل�ت هي: DD تمثل يوم �لميلاد، MM تمثل شهر �لميلاد، YY تمثل سنة  1-

) DD=15,MM=1,YY=2002 لميلاد. )للتوضيح �إذ� كان تاريخ ميلاد شخص 15/1/2002 فاإن�
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�إذ� كان شهر �لميلاد 1 فاإن قيمة MM تصبح 13 و قيمة YY تنقص بقيمة 1. 2-
�إذ� كان شهر �لميلاد 2 فاإن قيمة MM تصبح 14 و قيمة YY تنقص بقيمة 1. 3-

للتوضيح: حساب يوم ميلاد شخص ما تاريخ ميلاده 15/1/1987 حسب �لمعادل�ت �أعلاه:
T1=15+)13 2(+ +1986+496-19+4+2=2518
T2=359
T3=2518-2513=5
أيام فاإن �ليوم �لو�قع في  التحليل: يوم ميلاد هذ� �لشخص هو �ليوم �لذي ترتيبه )T3( �أي )5( وبالرجوع لمصفوفة �ل�

�لفهرس رقم 5 هو �لخميس.

 ال�أسئلة:

ج�بة عن ال�أسئلة التي تليه: السؤال ال�أول: استخدم النموذج الت�لي، للاإ

�لنموذج:        

�لكود: 



276

اأكمل الفراغ ب�لكود البرمجي المطلوب لتنفيذ م�يلي: -
�أختبر كل من �لحقول �لنصية )�لرقم �ل�أول، �لرقم �لثاني( فاإذ� كانت خالية، �أظهر رسالة تحذير للمستخدم تخبره  1-

بضرورة �إدخال قيم فيهما.

�أختبر �إذ� حدد �لمستخدم عملية حسابية )جمع �أو طرح �أو ضرب(، و�إذ� لم يحدد تظهر رسالة تحذير تفيد بضرورة  2-
�إختيار �إحدى �لعمليات.

�أعرف متغيرين رقميين باسم )no1 و no2( و�أسند لهما قيمة �لحقليين �لنصيين من �لنموذج: 3-
var no1= ;
var no2= ;

�أعرف متغير نّصي باسم )op( و�أسند له قيمة �لعملية �لحسابية �لتي حددها �لمستخدم من �لنموذج: 4-
var op=

�أعرف متغير جديد باسم )result( و�أسند له قيمة �لعملية �لحسابية حسب ما حددها �لمستخدم، بال�عتماد على  5-
. no2 و no1 قيمة �لمتغيرين

�أظهر قيمة �لمتغير )result( في رسالة تنبيه. 6-

�أستخدم تطبيق فيجو�ل ستوديو كود، و�أضيف �ل�أكو�د �لمطلوبة في �لنقاط �لسابقة. 7-
�أعدل على تصميم �لنموذج �لسابق و�أضيف زر جديد )تبديل( وظيفته تبديل قيمة �لحقل )�لرقم �ل�أول( مكان  8-

.)btnSwap( و�أكتب �لكود �لبرمجي �لخاص بذلك د�خل �قتر�ن جديد باسم ،)لحقل )�لرقم �لثاني�

تمان )visa card( وزر )تحقق(،  دخال رقم بطاقة �ل�إ السؤال الث�ني: �أصمم نموذجا HTML يحتوي حقل نصي ل�إ
وظيفته �لتحقق من رقم �لبطاقة �لمدخل �إذ� كان صحيحا �م ل�، وعرض رساله تنبيه تفيذ بذلك، علما بان شروط رقم 

تمان: بطاقة �ل�إ
رقم �لبطاقة مكون من 16 خانة. 1-
جميع خانات �لرقم مكونة على �ل�أقل من عددين مختلفين، �أي ل� يجوز تكر�ر نفس �لعدد في كل �لخانات. 2-
�لخانة �ل�أخيرة هي عدد زوجي. 3-
مجموع جميع �لخانات يجب �أن يكون �أكبر من 16 . 4-
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الموقف التعليمّي 
التعلُّمّي )4 - 5(

نش�ء صفح�ت انترنت  استخدام مكتبة البوتستراب )Bootstrap( واأدواته� ل�إ
متج�وبة مع بيئ�ت التنفيذ  بسرعة وفع�لية.

 وصف الموقف التعليمّي: 

نترنــت فــي مدرســة �لخليــل �لمهنيــة، تصميــم صفحــة �نترنــت  طلــب منــدوب مبيعــات مــن ورشــة تصميــم صفحــات �ل�إ
لعــرض منتجاتــه علــى زبائنــه بحيــث تكــون �لصفحــة متجاوبــة مــع طريــق عرضهــا ســو�ء علــى �لهاتــف �لنقــال �أو �لجهــاز 

�للوحــي �أو جهــاز �لحاســوب �لعــادي. 

العمل الك�مل

خطوات 
العمل

وصف الموقف الصفي
المنهجية 

)استراتيجية التعلم(
الموارد

ه�
حلل

أ  وا
ت

�ن�
لبي

ع ا
جم

أ ا

�أجمع �لبيانات من مندوب �لمبيعات عن:	 
�لمنتجات 	  عن  عرضها  �لمطلوب  �لبيانات 

)وصفها، سعرها، صورها(.
تصنيفات �لمنتجات.	 
عدد �لمنتجات �لمطلوب عرضها على �لصفحة.	 

�أجمع �لبيانات عن:	 
للظهور على 	  نترنت  �ل�إ �آلية مو�ئمة صفحات 

مختلف �نو�ع �ل�جهزة.
لتحقيق 	  �لصفحة  لعناصر  �للازمة  �لتنسيقات 

مطلوب )صفحة متجاوبة(.
بيئة �لعمل �لمناسبة للقيام بالعمل �لمطلوب.	 
تثبيت و�ستخد�م مكتبة �لبوتستر�ب.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلم �لتعاوني 	 

)مجموعات �لعمل(.
�لبحث �لعلمي	 

وثائق:
�لمبيعات، 	  مندوب  طلب 

كتب ومصادر عن بناء تصميم 
متجاوب مع مختلف �ل�جهزة.

�لتكنولوجيا:
نترنت، مو�قع 	  حاسوب، �ل�إ

مكتبة  عن  موثوقة  �نترنت 
�لبوتستر�ب.

رر
أق وا

ط 
ط

خ
أ ا

�أصنف �لبيانات �لخاصة بـ:
�آلية تحميل بيئة �لبوتستر�ب.	 
كيفية �در�ج مكتبات �لبوتستر�ب في صفحات 	 

نترنت. �ل�إ
�لتنسيقات �لمطلوبة على عناصر �لصفحة.	 
�إعد�د خطة �لعمل.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلم �لتعاوني 	 

)مجموعات �لعمل(.

وثائق:
طلب مندوب �لمبيعات.	 
كتب ومصادر عن بناء تصميم 	 

متجاوب مع مختلف �ل�جهزة.
�لتكنولوجيا:

نترنت، مو�قع 	  حاسوب، �ل�إ
مكتبة  عن  موثوقة  �إنترنت 

�لبوتستر�ب.
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فذ
أن ا

�لتصميم 	  لتنفيذ  )بوتستر�ب(  �لعمل  بيئة  �أختار 
�لمطلوب.

�أحدد �لتصميم �لمناسب للصفحة بما يتاسب مع 	 
متطلبات �لزبون.

�حدد �لتنسيقات �لو�جب تطبيقها على �لتصميم.	 
�أكتب �لصفحة باستخد�م محرر �ل�أكو�د �لبرمجية 	 

.visual studio code فيجو�ل ستوديو كود
نترنت.	  �أنفذ �لبرنامج باستخد�م متصفح �ل�إ

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلم �لتعاوني 	 

)مجموعات �لعمل(.
عصف ذهني/ 	 

�ستمطار �ل�فكار

�لخاص 	  �لطلب  �لوثائق: 
بمندوب �لمبيعات.

قرطاسية.	 
حاسوب.	 
تطبيق تحرير �ل�أكو�د )�لشيفر�ت 	 

�لبرمجية( فيجو�ل ستوديو كود 
.visual studio code

نترنت.	  تطبيق متصفح �ل�إ

قق
ح

أت ا

�أتحقق من:
ملائمة بيئة �لتصميم لتنفيذ �لتصميم �لمطلوب.	 
�ل�ستخد�م �لصحيح للتنسيقات �لجاهزة من بيئة 	 

بوتستر�ب على �لصفحة �لمطلوبة.
تشغيل �لصفحة ومطابقتها مع طلب �لزبون.	 
�كتشاف �ل�أخطاء وتصويبها.	 

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلم �لتعاوني 	 

)مجموعات �لعمل(.

طلب مندوب �لمبيعات	 
خطة تنفيذ �لبرنامج	 
حاسوب	 

دم
أق وا

ق 
أوث ا

توثيق �لبيانات �لتي تتعلق بـ:
ميز�ت وفو�ئد بيئة �لعمل �لبوتستر�ب.	 
طريقة تحميل و�ستخد�م بيئة �لعمل )بوتستر�ب(.	 
�إعد�د عرض تقديمي.	 
�إعد�د ملف بالحالة )تصميم صفحة متجاوبة مع 	 

بيئة �لعرض(.

�لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لتعلم �لتعاوني 	 

)مجموعات �لعمل(.

حاسوب.	 
�لبيانات �لتي تم جمعها.	 

وم
أق ا

تم 	  �لتي  �لصفحة  عن  �لمبيعات  مندوب  رضا 
تصميمها.

مطابقة نتائج �لبرنامج مع �لمعايير و�ل�سس �لعلمية.	 

طلب مندوب �لمبيعات.	 �لحو�ر و�لمناقشة.	 
�لرسمي 	  �ل�لكتروني  �لموقع 

لبيئة �لبوتستر�ب.

 �نتشار �جهزة �لهو�تف �لذكية و�ل�جهزة �للوحية، فرض كثير�ً من �لمحدد�ت �لو�جب مر�عاتها، على 
نترنت. مصممي ومطوري مو�قع �ل�إ
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اأتعلّم

 Bootstrap مكتبة البوتستراب  

نش�ط )1(
نظري

�أبحث عن �أسباب ظهور مكتبة �لبوتوستر�ب؟

نترنت ، ظهرت هذه �لمكتبة رسميا عام  تعتبر مكتبة �لبوتستر�ب �كثر �ل�دو�ت �نتشار� في مجال تصميم صفحات �ل�إ
2011 من قبل مبرمجين في موقع �لتو�صل �ل�جتماعي �لشهير تويتير Twitter، ونتيجة للمشاكل �لكثيرة �لتي كان يتعرض 
نترنت  عند عرض �لصفحات على عدة متصفحات موجودة على �جهزة �لحو�سيب باحجام  لها مصممو صفحات �ل�إ

شاشات مختلفة، و�جهزة �لهو�تف �لذكية و�ل�جهزة �للوحية، �نشاأة هذه �لمكتبة وكانت تسمى "تويتر بوتستر�ب".

تعريف مكتبة البوتستراب:  

و�للازمة  للاستخد�م  �لجاهزة  �لعناصر  �لمصدر، تشتمل على مجموعة كبيرة من  �ل�دو�ت مفتوحة  مجموعة من 
�أزر�ر، نماذج �إدخال، جد�ول، مربعات نصوص، وغيرها، ومقترن مع هذه �لعناصر  نترنت من:  لمصمم صفحات �ل�إ

خصائص مجمعة تتعلق بشكل ظهورها وسلوكها د�خل �لصفحات.

 ف�ئدة مكتبة البوتستراب:
نترنت سهلاً.	  جعل تصميم صفحات �ل�إ
�لمرونة. 	 
�لتجاوب )responsive( مع �لبيئة �لتي يتم عرضها عليها.	 
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خطوات تنزيل البوتستراب:  

-1 https://getbootstrap.com  تنزيل �لمكتبة من �لموقع �لرسمي

 

من �لقسم "Compiled CSS and JS" �ضغط  على �لزر "Download"، كال�آتي: 2-
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بعد �كتمال تنزيل �لملّف �لمضغوط �فك ضغطه، كال�آتي: 3-

�لمجلد�ت و�لملفات �لناتجة بعد فك �لضغط هي: 4-

ضافة �لتفاعلية،  فمجلد CSS يحوي جميع ملفات �لتصميم، �ما js فتحتوي ملفات �لجافا سكريبت �لخاصة ل�إ
ضافة �إلى  �لرموز و�لصور للمكتبة. و�لمجلد fonts يحتوي على �لخطوط بال�إ
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استخدام مكتب�ت البوتستراب:  

نترنت فيها تكون كما يلي: در�ج مكتبة �لبوتستر�ب ضمن صفحة �ل�إ �لصيغة �لعامة ل�إ

�لسطر رقم )6(: �در�ج ملفات css �لخاصة بالبوتستر�ب )bootstrap.min.css( في �لصفحة. �لملّف موجود  1-
.css/bootstrap.min.css  :فُيكتب �لمسار �لكامل بالشكل �ل�آتي css د�خل مجلّد باسم

�لصفحة.  2- في   )bootstrap.min.js( �لبوتستر�ب  بمكتبة  �لخاّصة  �أكو�د جافاسكربت  �إدر�ج   :)8( رقم  �لسطر 
.js/bootstrap.min.js :فُيكتب �لمسار �لكامل بالشكل �ل�آتي  js لمجلّد �لموجود فيه هذ� �لملّف هو�

 مث�ل )1(:  �ستخد�م �أحد عناصر �لبوتستر�ب وهي �لقائمة �لرئيسية �لتي يتّم تغيير شكلها بمجّرد تصغير شاشة 

�لمستعرض )كالتصّفح على شاشة �لهاتف �لنّقال مثال�أ(.
عند عرض �لشاشة على جهاز �لحاسوب )�لشاشات �لكبيرة( تظهر كال�آتي:	 
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�أّما على �لشاشات �لصغيرة )شاشات �لهاتف �لذكّي( فتظهر كال�آتي:	 

�لفرق بين �لطريقتين في �لعرض، هو �ختفاء شريط �لقو�ئم �لذي كان ظاهر�ً عند عرض �لصفحة على شاشات 
�لحاسوب �أو �لشاشات �لكبيرة، وتّم �ستبد�له بقائمة مخفيّة تحت زر عند عرضها على شاشات �لهو�تف �لذكّية.

الكود: 

�ستدعاء ملفات css �لخاّصة بمكتبة �لبوتوستر�ب. 1-
�لقائمة �لرئيسّية و�لتحكُّم باإخفائها بو�سطة �لبوتوستر�ب. 2-
�ستدعاء ملّفات �لجافاسكربت �لخاّصة بالبوتوستر�ب. 3-

يلخّص �لمثال مبد�أ عمل مكتبة �لبوتستر�ب بتطبيق  �أنماط  جاهزة على عناصر صفحة HTML من خلال �ستخد�م 
�لخاصّية class، ويوضع بين �لحاصرتين �سمه �لمعّد مسبقاً في �لبوتستر�ب. 
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اإعدادات صفح�ت ال�أنم�ط ال�نسي�بّية CSS في البوتستراب:  

 HTML5 doctype  -1: يستخدم �لبوتستر�ب عناصر HTML وخصائص �لصفحات �ل�نسيابّية )CSS( �لتي 
تتطلّب نمط HTML5؛ لذلك يجب تضمين نمط HTML5 د�ئماً في بد�ية �لصفحة، جنباً �إلى جنب مع سمة 

lang ، ونظام ترميز �ل�أحرف �لمستخدم في �لصفحة، وذلك كما ياأتي:

 2-  الجه�ز اللوحّي اأو اله�تف الذكي: �بتد�ًء من �إصد�ر بوتستر�ب 3 تّمت �إضافة �أنماط )styles( خاّصة لعرض 
نترنت على �أجهزة �لهو�تف �لذكّية بشكل جّيد، بحيث يستطيع �لمستخدم تكبير )zoom( محتوى  صفحات �ل�إ
آتية ضمن وسم  �لصفحة دون �لتائير على قالب �لصفحة، ومن �أجل تفعيل هذه �لميزة يجب �إدر�ج �لجملة �ل�

head في �لصفحة:

نترنت ، لتتطابق مع عرض شاشة �لجهاز، 	  �لجملة width	width=device  تساعد باإعد�د عرض صفحة �ل�إ
وهذ� يجعل �لصفحة متلائمة مع جميع �أنو�ع �لشاشات بمختلف �أحجامها. 

أّولّي عند فتح �لصفحة بـ )1(، وهذ� يعني �أّن �لصفحة بدون 	  �لجملة scale=1	initial تضبط معامل �لتكبير �ل�
تكبير، وباإعد�د�ت �لشاشة نفسها.

 grid( لوهمّية� �لشبكة  ُيسّمى نظام  �لرئيسّي وضمنه يوجد ما  �لصفحة  الح�وي�ت Containers: محتوى    -3 
system(، ولها نوعان هما:

container: حاوية متو�ئمة بعرض ثابت، طريقة �ل�ستخد�م:	 

fluid	container: حاوية كاملة �لعرض، تمتّد على كامل عرض �لصفحة، طريقة �ل�ستخد�م:	 
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نظ�م الشبكة )Grid System( في البوتستراب:  

لضمان تنسيق �لموقع تعمل �لبوتستر�ب على مبد�أ �لشبكة �لوهمّية، �أي تُعّد صفحة �لويب مقّسمة �إلى مجموعة 
من �ل�أسطر و�ل�أعمدة، تمثّل بمجموعها بلوكات لتتحكّم ببنية �لصفحة بشكل عام. 

تقَسم �لصفحة بنظام �لشبكة )Grid System( في �لبوتستر�ب �إلى 12 عمود�ً وعّدة صفوف، ويتز�يد حجمها 
بشكل ديناميكّي مع زيادة �أو تناقص حجم �لشاشة.

تحتوي �ل�أعمدة على فئات )classes( معرَّفة مسبقاً ضمن �لبوتستر�ب، مثلاً: �إذ� كان �لمطلوب �ستخد�م �أعمدة 
نتاج �أعمدة �أعرض كما في �لشكل �ل�آتي: �أقّل من 12 عمود�ص فيمكن دمج �أكثر من عمود معاً ل�إ

 يحتوي نظ�م الشبكة الخ�ّص في البوتستراب على الفئ�ت ال�آتية:

.col: خاّص بال�أجهزة متناهية �لصغر، بعرض شاشة �أقّل من 576 بكسلاً.	 

	sm	small device( .col(: خاّص بال�أجهزة �لصغيرة، بعرض شاشة �أكبر �أو يساوي 576 بكسلاً. 	

	md	medium device( .col(: خاّص بال�أجهزة متوسطة �لحجم، بعرض شاشة �كير من �أو يساوي 786 بكسل. 	

	lg	large devices( .col(: خاّص بال�أجهزة كبيرة �لحجم، بعرض شاشة �أكبر من �أو يساوي 992 بكسلاً. 	

	xl	xlarge devices( .col(: خاّص بال�أجهزة �لكبيرة جد�، بعرض شاشة �أكبر من �أو يساوي 1200 بكسل. 	

 مبداأ عمله� في البوتستراب ك�ل�آتي:

 	.).row( كّل سطر في �لصفحة يعرف كـ
تحديد مساحة �لبلوك من خلال تحديد عدد �لخلايا �لمحجوزة، مثلاً )4	md	col( يحجز 4 خلايا من �أصل 12؛ �أي 	 

بما نسبته %33.3 من عرض �لصفحة.
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 مث�ل )2(:  �إنشاء ملّف  يحتوي على صّف مكّون من 3 �أعمدة غير متساوية، عرض كّل منها على �لترتيب )3، 4، 5(، 

أقّل حجماً  تظهر عند عرض �لصفحة على �لشاشات �لتي يزيد حجمها عن 786 بكسلاً، �أّما �لشاشات �ل�

�أو شاشات �لموبايل، تعيد �ل�أعمدة ترتيب نفسها فوق بعضها بشكل تلقائّي. 

الكود: 

نش�ط )2(
عملي

عرض  يكون  بحيث  متساوية،  غير  �عمدة   4 �إلى  �لصّف  بتقسيم  �لسابق،  �لمثال  على  �أعّدل 
آتي: �ل�أعمدة 2،3،2،5  )من �ليسار �إلى �ليمين(، وذلك بتكملة �لكود �ل�
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:Media Queries التلاؤم مع الش�شة 

ق شرط معّين. ُيستخدم �ل�أمر media@ �أد�َة شرط تتضّمن مجموعة من خصائص css لتطبيقها عند تحقُّ

�لخلفّية   لون  يكون  بكسل،   600 يساوي  �أو  �أكبر  تُعرض على شاشة بحجم  عندما   مث�ل )3(:  �أنشئ صفحة 

"�أخضر فاتحاً"، �أّما غير ذلك فيكون "�أزرق فاتحاً".

  :HTML اأوامر البوتستراب وتعديلاته� على

يوجد في مكتبة �لبوتستر�ب قيم �فتر�ضّية، منها: حجم �لخّط 16 نقطة، �رتفاع �لسطر 1.5، وعائلة �لخطوط 
�لفقر�ت  �أوسمة  �أّن جميع  �إلى  �إضافة   ،)"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans	serif( �ل�فتر�ضّية، هي: 

>p< لها هامش علوّي 0، وهامش سفلّي 16 نقطة.

من �لتحسينات �لتي �أدخلتها �لبوتستر�ب على بعض عناصر HTML بهدف �ستخد�مها �لفورّي دون �لحاجة �إلى 
نترنت: تعديلها بد�ية كّل تصميم لصفحة �ل�إ

 اأّول�ً: عن�صر النصوص والعن�وين في مكتبة البوتستراب:

عن�صر العن�وين من >h1< اإلى >h6< تّم تحسينه� في مكتبة البوتستراب من اأجل استخدامه� بشكل  -
مب�شر، وله� 6  اأنم�ط.



288

مث�ل )4(:

الن�تج:

العن�وين المطلوب اإبرازه� بشكل اأكبر يستخدم له� العنصر >display<، وله اأربع فئ�ت تختلف في  -

).display-4 ، .display-3 ، .display-2 ، .display-1(  :حجمه�، هي

مث�ل )5(:

الن�تج:
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ظه�ر نّص بشكل ث�نوّي في العن�وين. - العنصر small ل�إ

مث�ل )6(:

الن�تج:

العنصر mark لتظليل خلفّية النّص بلون اأصفر.  -

مث�ل )7(:

الن�تج:

ظه�ر نّص مختصر، مع اإض�فة توضيح عنه عندم� يكون مؤّشر الم�وس فوقه.  - العنصر abbr  ل�إ

مث�ل )8(:

الن�تج:
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 ث�ني�ّ- ال�ألوان في مكتبة البوتستراب:
عطاء معاٍن من خلال هذه  ألو�ن للنصوص وخلفّياتها �لمعّرفة مسبقاً؛ ل�إ تستخدم مكتبة �لبوتستر�ب مجموعة من �ل�

ألو�ن ومعانيها: آتي يبّين هذه �ل� ألو�ن، و�لجدول �ل� �ل�

المعنى/الدل�لة للمس�عدة في استخدامهفئة اللون للخلفيةفئة اللون للنّص
text	muted---عدم �ل�أهمّية

text	primarybg-primaryللون �ل�أساسّي�

text	successbg-successلنجاح�

text	infobg-infoل�أخبار�

text	warningbg-warningلتحذير�

text	dangerbg-dangerلخطر�

مث�ل )9(:
ألو�ن �لمبّينة في �لجدول، وتوضيحها: �ستخد�م جميع �ل�

الن�تج:
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نش�ط )3(
عملي

آتية: ألو�ن نفسها �لظاهرة في �لصورة �ل� �أكمل �لكود لطباعة �لنّص، بال�

 ث�لثً�- رس�ئل التحذير في مكتبة البوتستراب:
آتي يبّين �أنو�ع رسائل �لتحذير �لمعّرفة مسبقاً: ظهار رسائل �لتحذير بطريقة سهلة. �لجدول �ل� مكانية ل�إ تعطي �ل�إ

المعنى/الدل�لة للمس�عدة في استخدامهفئة الرس�لة التحذيرية
alert	successلنجاح�

alert	infoل�أخبار�
alert	warningلتحذير�
alert	dangerلخطر�

مث�ل )10(:

الن�تج:

طباعة رسائل تحذيريّة:

 رابعً�- الجداول في مكتبة البوتستراب: 
�لجدول �ل�فتر�ضّي في �لبوتستر�ب يمتاز بمسافة صغيرة padding حوله، �إضافة �إلى حدود )خطوط( مقّسمة �أفقّياً، 

.table ضافة �لجدول �ل�أساسّي، هي و�لفئة �لمستخدمة ل�إ
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�إنشاء جدول �أساسّي له خطوط مقّسمة �أفقّياً، مع padding خفيف، كال�آتي: مث�ل )11(:

الن�تج:
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ض�فة تنسيق�ت وخص�ئص اإض�فّية للجداول: - من الفئ�ت ال�أخرى المعرّفة مسبق�ّ في مكتبة البوتستراب ل�إ
�لجد�ول �لمظلّلة )striped	table( تعني سطر�ً مظلّلاً و�آخر بدون: 1-

مث�ل )12(:

الن�تج:

�أعّدل على مثال )11( بوضع striped	table بدل�ً من table، كال�آتي:

-2 :)table	bordered( لجد�ول بكامل �لحدود على جميع �لخلايا�

مث�ل )13(:

الن�تج:

�أعّدل على مثال )11( بوضع  bordered	table بدل�ً من table، كال�آتي:

-3 :)table	hover( لجد�ول باأسطر تتغّير خلفّيتها �إلى رمادي عند مرور مؤّشر �لفاأرة فوقها�

مث�ل )14(:

الن�تج:

�أعّدل على مثال )11( بوضع  hover	table بدل�ً من table، كال�آتي:
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�لجد�ول �لد�كنة )dark	table( تجعل خلفّية �لجدول باللون �ل�أسود و�لنّص باللون �ل�أبيض: 4-

مث�ل )15(:

الن�تج:

�أعّدل على مثال )11( بوضع  dark	table بدل�ً من table، كال�آتي:

-5 :)table	borderless( لجد�ول بدون حدود�

مث�ل )16(:

الن�تج:

�أعّدل على مثال )11( بوضع borderless	table بدل�ً من table، كال�آتي:

�ألو�ن ذ�ت دل�ل�ت معّينة ل�أسطر �أو خلايا �لجدول، موّضحة كال�آتي: 6-

الوظيفةاسم الفئة

table	active.تحديد سطر معّين ضمن �لجدول في حال �لنقر عليه

table	success.)إعطاء حالة �إيجابّية لحالة �لسطر )لون �أخضر�

table	info. إعطاء معلومة ما، غالباً تكون باللون �ل�أزرق�

table	warning.تحذير، غالباً باللون �لبرتقالّي

table	danger.خطر، غالباً باللون �ل�أحمر
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نش�ط )4(
عملي

�إنشاء جدول بكامل �لحدود يتكّون من 5 صفوف، كّل منها بنمط لونّي مختلف.
آتين و�أل�حظ �لنتيجة: �أكتب �لكود �ل�
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نش�ط )5(
ألو�ن نفسها في نشاط 3 على مستوى �لخلّية )td(.عملي �أطّبق فئات �ل�

�أشرطة  7- �أبعادها عند عرضها على شاشات صغيرة، وتظهر  تتغّير  �لمتو�ئمة )responsive tables(: ل�  �لجد�ول 
عطاء �إمكانّية رؤية �ل�أجز�ء غير �لظاهرة منه.  �لتمرير للجدول scrollbar ل�إ

نش�ط )6(
عملي

�أنشئ جدول�ً باستخد�م  responsive، باستخد�م �لفجو�ل ستوديو �أكتب �لكود �ل�آتي:

�لناتج بعد تصغير �لصفحة:
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نش�ط )7(
عملي

�أكمل �لكود لتصميم �لجدول �لظاهر في �لشكل �ل�آتي:
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 خ�مسً�- النم�ذج في مكتبة البوتستراب: 

قدمت �لبوتستر�ب �إضافات جميلة وسهلة على تنسيق عناصر �لنماذج، �أهمها:

 النموذج المكّدس form stacked: وهو الشكل التقليدّي للنموذج.

مث�ل )17(:

الن�تج:

ومربّع  ملّف،  لتحميل  وزر  �لمرور،  وكلمة  لكترونّي  �ل�إ �لبريد  دخال  ل�إ نّص  مربَعي  يحتوي على  نموذج 

رسال. �ختيار، وزر �ل�إ

يلزم وضع �لفئة "group	class ="form  قبل كّل عنصر من عناصر �لنموذج.
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 نموذج في السطر نفسه form inline : يتم وضع جميع عن�صر النموذج في السطر نفسه.

مث�ل )18(:

الن�تج:

form inline توضيح �ستخد�م

:check box and radio button مرّبع�ت ال�ختي�ر واأزرار الراديو 

مث�ل )19(:

الكود

�أكتب صفحة �إنترنت تحتوي على نموذج سطرّي يحوي على مربّعات �ل�ختيار و�أزر�ر �لر�ديو، كما في �لشكل �ل�آتي:
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تم وضع �لفئة "check	class="form  قبل كّل عنصر من عناصر �لنموذج �لذي يحتوي على مربّعات �ل�ختيار 
class="form	check	 و�أزر�ر �لر�ديو. وفي حال كان �لمطلوب عرض �لنموذج في �لسطر نفسه يتّم �ستخد�م

.class="form	check" بدل�ً من inline"

 ق�ئمة ال�ختي�ر:

 shift هناك نوعان من قائمة �ل�ختيار، قائمة �ختيار لعنصر و�حد فقط، وقائمة �ختيار لعناصر متعّددة، باستخد�م �لزر
يمكن تحديد مجموعة عناصر متتالية، �أو باستخد�م �لزر ctrl يمكن تحديد مجموعة عناصر متباعدة.

مث�ل )20(:

الن�تج:

توضيح قائمة �ل�ختيار:
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 العن�صر غير الفّع�لة:

يمكن تحديد عنصر �أو �أكثر من عناصر �لنموذج لتكون غير فّعالة، �ي ل� يستطيع �لمستخدم �أن يتعامل معها، 
.disabled ويكون ذلك باستخد�م �لصفة

مث�ل )21(:

الن�تج:

توضيح قائمة �ل�ختيار:

عن�صر 
غير فع�لة 
ل� يمكن 
للمستخدم 
التع�مل معه�

 اأحج�م النموذج:

يمكن �لتحكُّم بحجم عنصر �لفورم من خلال قياسات معّينة تقسم �إلى ثلاثة �أصناف:
lg	input حجم كبير لمربّع �لنص. 1-
md	input حجم متوّسط )�ل�فتر�ضي(. 2-
sm	input حجم صغير. 3-
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مث�ل )22(:

الن�تج:

توضيح �ل�أحجام:

دخ�ل:  مجموعة عن�صر ال�إ

أزر�ر  أيقونات، و�لنصوص و�ل� دخال�ت عن طريق �ستخد�م �ل� فئة group	input توضع كحاوية تعمل على تطوير �ل�إ
دخال �أو بعدها، على شكل نّص مساعد وتوضيحي، ولها ثلاثة �أنو�ع: قبل حقول �ل�إ

دخال. 1- ضافة �لنّص �لمساعد قبل حقل �ل�إ �لفئة prepend	group	input ل�إ
دخال. 2- ضافة �لنّص �لمساعد بعد حقل �ل�إ �لفئة append	group	input ل�إ
�لفئة text	group	input لضبط مظهر �لنصوص �لمساعدة على �لنماذج. 3-
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مث�ل )23(:

الن�تج:

دخال:  توضيح مجموعة عناصر �ل�إ

نش�ط )8(
عملي

�أكمل �لكود لتصميم �لنموذج �لظاهر في �لشكل �ل�آتي:
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�لكود:

 س�دسً�- ال�أزرار: 
1- تص�ميم ج�هزة للاأزرار بشكل جّذاب واأنيق، منه�:

أزر�ر غير �لمفرغة كما في �لشكل �ل�آتي:   �ل�
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أزر�ر غير �لمفرغة كما ياأتي:مث�ل )24(: توضيح �أشكال �ل�

أزر�ر �لمفرغة، الكود الخ�ّص به� كود فئ�ت ال�أزرار الس�بقة نفسه�، لكّن المقطع outline يض�ف    �ل�

بين الكلمة btn ونمط الزر المستخدم، مثلاً: زر التحذير الع�دي btn-warning اأّم� المفرّغ فيصبح 

btn-outline-warning وهكذا لبقية ال�أصن�ف.
أزر�ر �لمفرغة: 	 شكل �ل�

نش�ط )9(
�أكتب �لكود �لكامل لعرض محتويات �لشكل �لسابق.عملي
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 ،btn	sm وصغير ،btn	lg2- اأحج�م ال�أزرار: تشتمل مكتبة �لبوتستر�ب على �أربعة �أحجام قياسّية للاأزر�ر، هي: كبير

.btn	block وبحجم �لمقطع ،btn	xs ومتوّسط

مث�ل )25(:

الن�تج:

أزر�ر: توضيح �أحجام �ل�

ضافة �لمؤّشر �لدّو�ر:  آتية ل�إ 3- ال�أزرار بمؤّشر دّوار spinner button: تضاف �لعبارة �ل�

      فيصبح تعريف �لزر كاملاً كما ياأتي:

وشكله كال�آتي: 

 س�بعً�- الصور في مكتبة البوتستراب: 

�لتعامل مع �لصور في �لبوتسر�ب يهدف �إلى �لتكامل مع �لمتصّفحات وقياسات �لشاشات كافًّة، سو�ء �لهو�تف �لنّقالة 

�أو شاشات �لعرض �لكبيرة وغيرها، وفيما ياأتي بعض �لتنسيقات �لمخّصصة للتعامل مع �لصور:
ميزة �لقياس �لتلقائّي للصورة بحسب حجم �لشاشة يستخدم �ل�أمر fluid	img كما ياأتي:	 
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�أو مستطيلة 	   ،)img	thumbnail( �أو مصّغرة   ،)rounded( د�ئريّة �لصور، يمكن جعلها  �إطار  �لتحكّم بشكل 

منحنية �لزو�يا )circle	rounded( وذلك كال�آتي:

الن�تج:

فئات �لتحكّم بمكان �لصور: لليمين )right	float(، لليسار )left	float(، في �لوسط )block	auto d	mx(، كال�آتي:	 

الن�تج:
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 ث�منً�- البط�ق�ت:
ألو�ن ...،  صندوق يحتوي على محتوى محاط بحدود، يمكن ضبط �إعد�د�تها �لخاّصة بالر�س، و�لتذييل، و�لمحتوى، و�ل�

آتية: شكل �لبطاقة كما في �لصورة �ل�

نشاء بطاقة: �لصيغة �لعاّمة ل�إ

 �لكود �لخاّص باإنشاء �لبطاقة في �لصورة �أعلاه، كال�آتي:مث�ل )26(:

توضيح الكود:
أنماط  للحدود هي:	  dark	border: تستخدم لضبط حدود �لبطاقة، باأن تكون ذ�ت لون �أسود د�كن، وبقية �ل�
 	border	primary، border	secondary، border	success، border	danger، border	warning، border	

.light

header	card:  لتعديل ر�س �لبطاقة.	 

 	.card	img	bottom لتحديد موقع �لصورة �إلى �ل�أعلى، و�إذ� كان �لمطلوب للاأسفل تستخدم �لفئة :card	img	top
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نش�ط )10(
عملي

آتية: �أكمل �لكود لتصميم بطاقة، كما في �لصورة �ل�
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 :)badges( ت�سعً�- الش�رات 

�لفئة  �أو ما هو على شاكلتها،  للتنبيهات،  �نتباه �لمستخدم  �لعناصر �لجميلة و�لمفيدة في لفت  �لشار�ت من  تُعّد 

نترنت ، ويجوز �أن تكون مرتبطة �أيضاً بفئة �للون �لنصّي،  badge د�خل �لعنصر span تضيف شارة في صفحة �ل�إ

.badge	light مثل

مث�ل )27(:

الكود

توضيح �لشار�ت:

، �لكود �لخاّص بها:مث�ل )28(: آتية  �إضافة �لشارة �ل�

�لفئات �لنصّية �لممكن �ستخد�مها مع �لشار�ت:	 

badge	primary badge	secondary badge	success badge	danger

badge	warning badge	info badge	light badge	dark
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مث�ل )29(:

الن�تج:

جعل �لشارة �أكثر د�ئريّة باستخد�م �لفئة )pill	badge(، كال�آتي:

نش�ط )11(
عملي

�لشار�ت  فئتي  باأّن  علماً   ،badges �لشار�ت  مستخدماً  آتية  �ل� �لصورة  لتصميم  كود  �أكتب 

�لمستخدمتين، هما: �لد�كنة dark و�لد�ئريّة pill معاً.

 ع�شرًا- اأشرطة التقّدم اأو التمرير:

progress	 ضافة شريط �لتمرير �ل�فتر�ضّي تكتب فئة م في �لعمل. ل�إ جر�ء عرض توضيحّي مرئّي عن �لتقدُّ تُستخدم ل�إ

bar في �لعنصر �لحاوي، و�لفئة bar	progress للعنصر �ل�بن، كال�آتي:
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مث�ل )30(:

الن�تج:

م  أّول �فتر�ضّي، و�لثاني محّدد �رتفاعة بـ 20 بكسلاً، و�لثالث محّدد نسبة �لتقدُّ م، �ل� �إنشاء �أربعة �أشرطة تقدُّ

آتي: بـ %70، و�لر�بع له خلفّية ملّونة، �أكتب كال�

 الح�دي عشر- ترقيم الصفح�ت: 

لكترونّي �لمكّون من عدد كبير من صفحات HTML، ولصعوبة متابعة �لصفحات �لمعروضة يضاف ترقيم  �لموقع �ل�إ

للصفحات، و�أحد �أشكاله ما ياأتي:

page	(  ثّم �إضافة �لفئة ،>ul< إلى �لعنصر� )pagination( نشاء هذ� �لشريط في متابعة ترقيم �لصفحات تضاف �لفئة ل�إ
 .>li< لكّل ر�بط د�خل �لعنصر )page	link( وكذلك �ستخد�م �لفئة ،>li< إلى كّل عنصر من عناصر� )item

�إنشاء شريط ترقيم �لصفحات:مث�ل )31(:
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 :)Collapse( الث�ني عشر- المحتوى الق�بل للطّي 
خفاء �أو �إظهار كمّية كبيرة من �لبيانات. هذ� �لعنصر مفيد �إذ� كانت هناك حاجة ل�إ

نش�ط )12(
عملي

تصميم محتوى قايل للطّي يحتوي على زر عند �لنقر عليه للمرة �ل�أولى يظهر �لنّص �لمخفي، 

وعند �لنقر عليه مّرة �أخرى يختفي �لنّص.

أّول مّرة يكون شكلها  �لناتج: عند عرض �لصفحة ل�

آتية: كما في �لصورة �ل�

 عند �لنقر على �لزر "�أنقر هنا":

شرح النش�ط:
-1  ،div تشير �إلى عنصر قابل للطّي، وهو في هذ� �لمثال collapse لفئة�
�أو  2-  >a< للعنصر  data	toggle="collapse" إخفاء( تضاف� �أو  )�إظهار  للطّي  �لقابل  �لمحتوى  وللتحكّم في 

>button<، بعد ذلك تضاف "target="#id	data من �أجل ربط �لزر مع �لمحتوى �لقابل للطّي.
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نش�ط )13(
عملي

�أستخدم عنصر �لبطاقة card لصنع سلسلة من �لمحتوى �لقابل للطي )�أوكورديون(. 
parent	data تعمل على جعل جميع �لعناصر �لقابلة للطّي تحت باب معّين، تغلق عندما 	 

يتم �إظهار عنصر �آخر قابل للطّي.

الن�تج:
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نش�ط )14(
عملي

�ل�أولى  �لبطاقة  بطاقتين:  على  يحتوي  و�لذي  )�أوكورديون(  للطّي  �لقابل  �لمحتوى  �أصّمم 
آتية: تحتوي على صورة، و�لبطاقة �لثانية تحتوي على نموذج، كما في �لصورة �ل�

 الث�لث عشر- اأشرطة القوائم في مكتبة البوتستراب: 

نشاء قائمة �فقّية بسيطة تستخدم �لفئة )nav( للعنصر )>ul<(، متبوعة بـ )item	nav( لكّل )>li<( ومن ثّم  ل�إ

تضاف �لفئة )link	nav( للر�بط �لخاّص بكّل عنصر من عناصر �لقائمة.

�إنشاء قائمة �أفقّية بسيطة، تتكّون من 4 رو�بط، �آخرها غير فّعال. كما في �لشكل �ل�آتي:مث�ل )32(:
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الكود

  موقع الق�ئمة:  �لفئة �لخاّصة بموقع �لقائمة في �لوسط، هي:)center	content	justify(، ولجهة �ليمين هي: 

.)justify	content	end(

الشكل الع�م:

نش�ء ق�ئمة عمودية تُستخدم الفئة )flex-column( للعنصر )>ul<(، كم� ي�أتي:   القوائم العمودّية: ل�إ

عند �إضافة �لفئة )column	flex( لتعريف �لقائمة في مثال 32 سيتغّير شكلها �إلى �لشكل �ل�آتي:مث�ل )33(:



317

:)tabs( قوائم على شكل علام�ت تبويب  

تحويــل عناصــر �لقائمــة لعلامــات تبويــب يتــّم باســتخد�م �لفئــة )tabs	nav(، ولجعــل محتــوى �لقائمــة يتبــدل 

عنــد �ختيــار عنصــر مــن �لقائمــة تضــاف �لخاّصيــة )"toggle="tab	data( لــكّل ر�بــط.

�أّما محتوى كّل ر�بط من رو�بط �لقائمة يتم تعريفة باستخد�م �لفئة )pane	tab( مع رقم معّرف فريد )ID( لكّل 

.)tab	content( مقترن كذلك مع �لفئة )>div<( علامة تبويب د�خل �لعنصر

الكود

آتية:مث�ل )34(: �إنشاء قائمة على شكل علامات تبويب، كما في �لصورة �ل�

:body أكتب �لكود �ل�آتي د�خل�
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  شريط القوائم: 

غالبــاً مــا يكــون شــريط �لقو�ئــم متمركــز�ّ �أعلــى �لصفحــة، ويحتــوي علــى رو�بــط لصفحــات �لموقــع �لمختلفــة، 

ــق حجــم  ــع �أو �لمضغــوط وف ــن: �لشــكل �لموّس ــم بشــكلين مختلفي ــة �لبوتســتر�ب تعــرض شــريط �لقو�ئ ومكتب

�لشاشــة، شــريط �لقو�ئــم �ل�أساســّي يمكــن �إنشــاؤه باســتخد�م:
�لفئة )navbar( متبوعاً بفئة قابلة للطّي متو�ئمة مع حجم �لشاشة	 
 	.)navbar	expand	sm أو� navbar	expand	md أو� navbar	expand	lg أو� navbar	expand	xl(

 	.)class="navbar	nav"( مع �لفئة )>ul<( إضافة ر�بط د�خل شريط �لقو�ئم يستخدم �لعنصر�

 	.)nav	link( مع �لفئة )>a<( متبوعة بالعنصر )nav	item( مع فئة )>li<( إضافة عناصر�

�إنشاء شريط قو�ئم:مث�ل )35(:

الن�تج:

sm	expand	navbar: جعل �لشريط عموديّاً في �لشاشات �لصغيرة.	 
warning	bg: تحديد لون خلفّية �لشريط.	 
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  شريط قوائم مع علامة تج�رّية:

navbar	( يمكن �إضافة شعار، �أو علامة تجاريّة، �أو �سم �لموقع بشكل ثابت �أّول شريط �لقو�ئم باستخد�م �لفئة

brand(، وذلك كما في �لشكل �ل�آتي:

نشاء هذ� �لشريط هو: و�لكود ل�إ

  شريط القوائم الق�بل للطّي:

هذ� �لنوع يخفي �لرو�بط من شريط �لقو�ئم على �لشاشات �لصغيرة، ويظهر بدل�ً منها زر في �أعلى �لز�وية، وعند 

�لنقر على هذ� �لزر تظهر �لرو�بط، و�لنقر مّرة �أخرى يخفيها وهكذ�.

.)"class="collapse navbar	collapse( للتحويل �إلى قائمة قابلة للطّي تضاف �لفئة
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�إنشاء قائمة قابلة للطّي:مث�ل )36(:

الن�تج على الش�ش�ت 
الكبيرة:

الن�تج على الش�ش�ت 
الصغيرة:
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نش�ط )15(
عملي

ثّم  للاأطفال(،  تعليمّي  �لسابقة )موقع  �لوحدة  �لبوتستر�ب على نشاط 8 في  �أضيف مكتبة 
�أوظّف �لخصائص �للازمة لجعل �لموقع �أكثر جاذبّية، ويتلاءم مع جميع �أحجام �لشاشات.

 ال�أسئلة:

ما مبد�أ عمل نظام �لشبكة )Grid System( في �لبوتستر�ب؟ 1-

ما هي �لحاويات، وما فئاتها؟ 2-

�أعّرف مكتبة �لبوتستر�ب. 3-

�أكمل �لجدول �ل�آتي: 4-

المعنى/الدل�لةفئة اللون للخلفّيةفئة اللون للنص

text	muted---عدم �ل�أهمّية

text	primary

text	success

text	info

text	warning

text	danger
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 اأسئلة الوحدة:

جابة �لصحيحة: السؤال ال�أّول: �أختار رمز �ل�إ
ما �لجملة �لبرمجّية �لتي ستطبع كلمة Palestine على صفحة  HTML بو�سطة لغة �لجافاسكربت؟ 1-

.document.print)"Palestine"( 	ب    .document.log)"Palestine"( 	أ�
.console.write)"Palestine"( 	د    .document.write)"Palestine"( 	ج

ّن لغة جافاسكربت: 2- جابة �لصحيحة للتعبير �ل�آتي؟ )�إذ� تساأوت �أكثر من عملّية حسابّية باأولويّة �لتنفيذ( فاإ ما �ل�إ
أولويّة �بتد�ء من جهة �ليمين. �أ	 تُنفذذ �لعملّيات �لمتساوية في �ل�
أولويّة �بتد�ء من جهة �ليسار. ب	 تُنّفذ �لعملّيات �لمتساوية في �ل�

ج	 ل� يوجد طريقة تعامل محّددة، فقد تنّفذ من جهة �ليمين تارة ومن جهة �ليسار تارة �أخرى.
أولويّة نفسها مع عملّية �أخرى. د	 ل� يوجد �أكثر من عملّية حسابّية لها �ل�

نترنت �إلى: 3- نظام �لشبكة �لوهمّي �لذي يستخدمه �لبوتستر�ب يعمل على تقسيم صفحة �ل�إ
د	 21 صّفاً. ج	 21 عمود�ً.   ب	 12 صّفاً.   �أ	 12 عمود�ً.   

ما �لفئة �لخاّصة بال�أجهزة �لصغيرة �لتي عرضها �أكبر �أو يساوي 576 بسكلاً؟ 4-
col	xl 	د   col	lg 	ج   col	md 	ب    col	sm 	أ�

ما �لعنصر �لخاّص لتظليل �لنّص بخلفية صفر�ء؟ 5-
Small 	د   mark 	ج   abbr 	ب    display 	أ�

ماهي فئة �لجد�ول �لتي تظهر صفوف �لجدول مظلّلة سطر�ً  بعد �ل�آخر: 6-
table	dark 	د   table	hover 	ج  table	striped 	ب   table	borderd 	أ�

نشاء �لزر �ل�آتي  ؟ 7- ما �لجملة �لخاّصة ل�إ
>button type="button" class="btn btn	info"<button>/button< 	أ�

>button type="button" class="btn btn	warning"<button>/button< 	ب
>button type="button" class="btn btn	danger"<button>/button< 	ج

>button type="button" class="btn btn	dark"<button>/button< 	د

آتية في لغة جافا سكربت، مبّيناً �لسبب للاأسماء غير �لصحيحة: السؤال الث�ني: �أحكم على صّحة �أسماء �لمتغّير�ت �ل�

السبب )التوضيح(صحيح / غير صحيحاسم المتغّير

Grade#2
Book-1

do
Book_2
2book
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for
sum_
_sum

cmPerInch
max No

السؤال الث�لث:
باستخد�م �أدو�ت مكتبة �لبوتستر�ب �أكتب �لكود �للازم لعرض �لتصميم �ل�آتي، على فرض �أّن �سم ملف �لصورة  1-

:tree.jpg هو

�أصّمم شريط قو�ئم متو�ئماً مع �لشاشة �لتي يعرض عليها، حيث يكون شكل عرضه على شاشة �لحاسوب، كما  2-
أّول من �لصورة �لمرفقة، وعلى شاشة �لهاتف �لذكّي، كما في �لجزء �لثاني: في �لجزء �ل�

آتية: السؤال الرابع: باستخد�م لغة جافا سكربت و�لفجو�ل ستوديو كود �أكتب �لبر�مج �ل�
أرقام �لتي تقبل �لقسمة على 3 و 4 و5 معا �لمحصورة بين �لرقمين 50 و100، بحيث تستخدم  1- �إيجاد عدد �ل�

�إحدى حلقات �لتكر�ر.
قر�ءة رقم صحيح مكّون من �أربع خانات وتحويله للصيغة �لحرفّية �لمقابلة له، مثلاً: �إذ� �أدخل �لمستخدم �لعدد  2-

ّن �لناتج �أربعة �ل�ف وخمسمائة و�ثنان وسبعون. 4572 فاإ
باأّن عدد �ل�أشخاص  3- �إجر�ء عملّية �ل�قتر�ع )�ل�نتخاب(، بحيث يقر�أ �لبرنامج �سم �لمرشح �لمر�د �نتخابه، علماً 

�لمرشحين للانتخاب هو 5 �أشخاص، وتستمر عملّية �ل�قتر�ع لحين �إدخال كلمة stop، بعدها يعرض �لبرنامج 
قائمة باأسماء �لمرشحين �لخمسة، بجانب كّل �سم منها عدد �ل�أصو�ت �لتي حصل عليها، ثّم طباعة �سم �لمرشح 

�لفائز �لحاصل على �أعلى عدد �أصو�ت.
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�أصّمم موقع �إنترنت باسم )موقع �متحاني( باستخد�م html، و css و JavaScript، و bootstrap، على �أن 
يحتوي:

صفحة تسجيل دخول. 1-

صفحة �إنشاء مستخدم جديد. 2-

صفحة رئيسّية عن �لموقع. 3-

شريط قو�ئم متلائماً مع �أجهزة �لهو�تف �لذكّية. 4-

صفحة شخصية للمستخدم تحتوي)صورة شخصية، معلومات عنه،...(. 5-

ترقيم  6- بو�سطة  بينها  �لتنقل  �أسئلة،  عدة  من  �لمتكّون  �ل�متحان  صفحة 
جابة صحيحة �أو  �لصفحات )�ستخد�م �لقو�ئم �لقابلة للطّي، �إذ� كانت �ل�إ

حاطئة يظهر تنبيه(.

مشروع الوحدة: 

دراسة ح�لة: 

توّجه شاب مبتدئ في تصميم صفحات �لويب �إلى شركة تصميم مو�قع لتطوير تصميمهم، وجعله �أكثر فاعلّية ومتلائماً 

مع �لشاشات �لمختلفة.



نموذج التقويم الذاتي:   

مستوى ال�أداءالمه�رات 
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�أساسيات لغة جافا سكريبت و�لجمل �لحسابّية وجمل 
خر�ج في لغة جافا سكريبت لبناء برنامج دخال و�ل�إ �ل�إ

�ستخد�م �لجمل �لشرطّية في لغة جافا سكريبت لبناء 
برنامج

�ستخد�م حلقات �لتكر�ر و�لمصفوفات في لغة جافا 
سكريبت لبناء برنامج

HTML ستخد�م لغة جافا سكريبت للتعامل مع نماذج�

و�أدو�تها   )Bootstrap( �لبوتستر�ب  مكتبة  �ستخد�م 
نشاء صفحات �إنترنت متجاوبة مع بيئات �لتنفيذ ل�إ

�لتقدير )3( �أد�ء �لمهّمة بشكل متقن.
�لتقدير )2( �أد�ء �لمهّمة بشكل جيد.

�لتقدير )1( محاولة �أد�ء �لمهّمة. 
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