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 نولوجيا المعلومات واالتصاالتتك
 مشروع  

 )تصميم مواقع الويب( 
 

 الصف الثاني الثانوي
 الفصل الدراسي األول
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 طاهر عبد الحميد العدليد/ 
 خبير مناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

 مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية

 منصور أحمد أ/ أحمد عبد هللا
   الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتخبير 

 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة  
 أ/ محمد يوسف الصادق يوسف

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتخبير 
 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة  

 أ/ أحمد األنصاري السالموني
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 مقدمة الكتاب
 

 التعليميةة العمليةة على واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في والسريع المستمر التطور يفرض
 .المتالحقة التكنولوجية التطورات تلك لمواكبة متطورة وأساليب متطلبات
 التةةي والةةر    والفلسةةفة األهةةدا  تحقيةة  إلةةى تهةةد  جديةةدة تعليميةةة مةةداخ  تبنةةى إلةةى دفعنةةا مةةا وهةةو
 الثةةاني للصةةف المةةادة وم شةةرات معةةايير تعكةةس المعلومةةات وتكنولوجيةةا الكمبيةةوتر مةةادة وثيقةةة تضةةمنتها
 الدراسةةية والصةةفو  المراحةة  علةةى والتتةةابع المةةد  مةةن مصةةفوفة إطةةار فةةي اعةةدادها تةةم التةةي الثةةانوي 
 .المختلفة
 بأنواعةة  التفكيةةر ومهةةارات والتعةةاوني واإللكترونةةي الةةذاتي الةةتعلم مهةةارات تنميةةة إلةةى المةةنهج ويهةةد  

نشةةا  لتصةةميم مشةةروعات تنفيةةذ فةةي الطةةالب تعةةاون  خةةالل مةةن المختلفةةة  قةةاموس) تفةةاعلي ويةةب موقةةع وا 
 (.مصور مصطلحات

تطبيةة   باسةةتخدام صةةفحات  تصةةمم لبرنةةامج بةة  يحتةةذ  نمةةوذ  انشةةا  علةةى المشةةرو  فكةةرة تعتمةةد 
(Expression Web،) الترميةةز ولغةةة HTMLبرنةةامج باسةةتخدام إنشةةااها يةةتم بيانةةات قواعةةد ، ويضةةم 

MySQL. 
 مفتوحةة( (PHP برمجةة بلغةة كتابتهةا تمةت جةاهزة أكةواد خةالل مةن البيانةات قواعةد مةع التعام  ويتم
 أي وتطةوير وفهةم الموقةع صةفحات إنشةا  فةي بهةا واالسةتعانة نسخها يمكنك Open Source المصدر

 تنفيذه. في ترغب كود
 خطةةوات جميةةع لتوضةةي  منفةةذة للمشةةرو ، فعليةةة التطبيةة  واجهةةات مةةن صةةور ا الكتةةاب يتضةةمن كمةةا 
 الكتةاب فةي متضةمن  عمليةة وتةدريبات أنشةطة خةالل وذلةك مةن المتعلمةين، لد  المفاهيم وتبسيط العم ،

 .لذلك المخصص
 والمهةارات الحياتيةة والمهةارات المتنوعةة التفكيةر مهةارات تنميةة علةى يحةرص الكتةاب هةذا فةنن وأخيةر ا
 تتةي  لهةم مشةاريع تنفيذهم خالل المتعلمين من لد  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام الخاصة
ا  .العملية حياتهم في بدراست  يقومون  ما لتوظيف فرص 

 )وهللا الموف (

 فري  العم 
 
 

 
 



  
   
 

 

 
 جدول المحتويات

 
 

 
 
 

  تصميم مواقع الويب األولي: أساسياتالوحدة 

مشرو ومراح  إنتا  ال تالثانية: متطلباالوحدة 

وس مصطلحات الكمبيوتر المصور"صفحات موقع "قام  الثالثة: إنشاالوحدة 



  
   
 

 

  
 

  

 أهدا  كتاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للصف الثاني الثانوي العام:
 

 ياناتقواعد الب، و ألساسية لنظم الكمبيوترالبنية اب الخاصةالمفاهيم و  العمليات تعر  بعض ، 

 .الخ......، .تأمين مواقع الويب، و نشا  صفحات ويبالغات برمجة و 

 خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة ب تعر  بعض المفاهيم والعمليات األساسية

 .واالتصاالت

  قة المتعل المعلومات وأمن )اإلنسانية واألخالقية واالجتماعية( الفكري بعض جوانب األمن فهم

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. باستخدام

 أدوات اإلنتا  التكنولوجية استخدام (HTML&PHP&SQL…. ) تعلم.الفي دعم وتطوير 

  العمليات والبرامج واألدوات  المصور( باستخدام)قاموس مصطلحات الكمبيوتر مشرو   انتا

 التكنولوجية.

 التواص  والتفاع  والتعاون مع اآلخرينو  التكنولوجية في تبادل المحتو  تصال أدوات اال  توظيف 

 لدعم التعلم.

 تهامعالجو  والبيانات اإللكترونيةمع المعلومات  المصادر التكنولوجية في التعام و األدوات  استخدام 

عداد تقارير بالنتااج.يوتقي                              مها وا 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 أساسيات تصميم مواقع الويب
 

ا على أنفي نهاية الوحدة  ً         يتوقع أن يكون الطالب قادر                          :

 .يوضح بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية المتقدمة ذات الصلة بالكمبيوتر -1

 يوظف برامج الكمبيوتر في تنفيذ مهام التعلم. -2

 .التعليم والتعلميوظف خدمات شبكة اإلنترنت في عمليتي  -3

اإللكترونية بكافة صورها المتاحة على  عن المعلومات عمليات البحثيمارس  

أجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات الموثوقة في حل مشكلة.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

تناولنا في مقرر الكم يوتر للصبببببببببببببي ااوع ال انوال الرفيف م  المرار  والم ارا  سببببببببببببب      
إعفاف  كيمكن  اسبببببتمراراا لما  ف نا و  ل طلس العريي اإللكترونياألمشبببببرو   نتاج إالمتنوعة م  خالع 

 في نبحر مركسبببببو  و  الفراسبببببية والحياتيةل  النواحيمختلي  فيالمزيف م  المشبببببروعا  المتنوعة 
نشاء كتصميم   ناءمفتوح يحق  المترة واالستفافة واإل فا   افتراضيعالم  قاموس   يبو  موقع كوا 

ردف ت      باسبببتخفام تق يقا  ول ا   رممة ممانية مفتوحة المصبببفرلمصةةطلحات الكمبيوتر المصةةور
ا المرلوما  تكنولوميمماع ا في ك رى الشركا  والمؤسسا  الرالمية المتخصصة في ااك ر انتشارا 
 واالتصاال .

لقاموس  نموذج  بم ابة قاموس مصةةةةةةطلحات الكمبيوتر المصةةةةةةورإنتاج موقع  ويدرف مشبببببببببرو  
 ويتيح فراسببببيةلمافة  بأاالخاصببببة تسببببتقيع م  خاللخ إفخاع كافة المصببببقلحا  مصببببقلحا  عام 

وذلك  لبسرعة وس ولة وعرض المقصوف بخل وصورتخع   ا مصقلح  امكانية البحثلك المشرو  
 إمكانية ترفيلخ  و حذفخ. باإلضافة إلى
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 يتعرف بعض المفاهيم والمصطلحات األساسية المرتبطة بإنشاء موقع ويب يتعامل مع قواعد البيانات. -1

 يميز صفحة الويب الساكنة وصفحة الويب الديناميكية. -2

 .Serverليصبح جهاز يمارس عمليات إعداد جهاز الكمبيوتر  -3

 يتعرف حزم برامج وتطبيقات الويب. -4

  

إمدخلإمعريفإللمرشوع
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 :Freewareلربامجإاجملانيةإا -1

 رامج يسببببببمح مالك ا  صبببببباحب ح  الملكية الفكرية  باسببببببتخفام ا فو  مقا   مافا  و إذ   
 كتا ي منخ.

 :Source Programs Openإاملصدرالربامجإمفتوحةإ -2

تقوير  وامكانية ترفيلخ و   رامج وتق يقا  منشبببورة يدسبببمح لمسبببتخفمي ا باالقال  على الكوف 
 نشرها  و استخفام ا برف الترفي . مقوري ال وا عافةفي ضوء احتياما  

 :Web Page Staticالساكنةإيبإالوإصفحةإ -3

 لhtm.صبببببببببفحة مرلوما  تررض م  خالع  حف مسبببببببببتررضبببببببببا  اإلنترن ل يمك  حف  ا بامتفاف 
.html مختلي  نوا  ال يانا  م  نصبببببببببوو و رقام وصبببببببببور وفيفيو ومفاوع ورواب  ...  ل تررض

إمراء مرببالمببة لمحتوى  م  خالل ببايتبباح ال و  إلخل وقببف يصبببببببببببببببباحببب هببذ  ال يببانببا  برض التببأ يرا 
:الصفحة  

 

 

 

 

 

 

   ( صفحة ويب ساكنة 1شك  )

                                  قاموس مصطططلحات الكمبيوتر المصططور                    أثناء تنفيذك مشررعو"  

                الهامة التي سرررررروف     ية              المفاهيم االسططططططاسطططططط                   ينبغي أن تتععف بعض 

          نستخدمها.

 امتداد الحظ

 الصفحة

HTML 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 :Page Dynamic Webيناميكيةإادلويبإالصفحةإ -4

عرض  ل يمكن اASP.net  و PHPصببببببببببببببفحة مرلوما  متاحة على اإلنترن ل تكتب  ل ة 
إمراء مرالمة لمحتوى الصببببببفحةل كقرما  قيمة  و عرض  م  خالل امختلي  نوا  ال يانا ل ويتاح 

 رسالة  و ناتج.

 سبي  المثال: ، علىServerالويب الديناميكية على كود يتم تنفيذه على جهاز الخادم  صفحة وتحتوي 

 .ا على مفخال  الرمي  م   اسم مستخفم وكلمة مرور                       ا                                             تنفيذ امراء مري   ناءا
  قاعفة  يانا  عنف الخافم.                                 احتواء الصفحة على كوف للترام  مع                         

  ي         المتاح ف         االمتفاف                                                              ويمكنك في برض ااحيا  مررفة نو  الصببببببببببببببفحة مسبببببببببببببباكنة  و فيناميكية  م  
   URL             عنوا  الموقع 

 

 

  

 

 

 

 

 

   ديناميكية ( صفحة ويب 2شك  )

 

 امتداد الحظ

 الصفحة

ASPX 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

إإإاخلادمإ -إ5 إإ  إ:Serverإ

م بببببببببباز كم يببببببببببوتر خببببببببببافم   :باعتبببببببببببار المصببببببببببقلح يقصببببببببببف بببببببببببخ مرنيببببببببببي  مختلفببببببببببي ل  حببببببببببفهما 
Hardware Server فبببببي فور يقبببببوم ببببببخ  و م مبببببة باعتببببببار  ريبببببخوااكم يبببببوترل شببببببكة  فبببببي 

 .Software Serverشبكة كم يوتر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول:
وهببببو م بببباز يتميببببز  شبببببكة كم يببببوتر فببببي Hardware Serverيقصببببف بببببخ م بببباز كم يببببوتر خببببافم  

خاللبببببخ بمواصبببببفا  فنيبببببة عاليبببببة عببببب  بببببباقي  م بببببزة الشببببببكةل يبببببتحكم فبببببي بببببباقي  م بببببزة الشببببببكة ومببببب  
 .Serverصالحيا  مستخفمي شبكة الكم يوتر  واسقة ن ام تش ي  البب  تتحفف

 

 : ااخير
مبببببب  خببببببالع  رمميببببببا   الكم يببببببوترالكم يببببببوتر فببببببي شبببببببكة  م ببببببازيقصببببببف بببببببخ الببببببفور الببببببذا يقببببببوم بببببببخ 

Software ل :          فمثال 
 

  .الويب موقع صفحا يقصف بخ م از الكم يوتر المخز  عليخ  :Web Server           خادم الويب 
 

يا  ويتحكم في إفارة عمل القابرةليقصف بخ م از الكم يوتر المتصلة بخ  :Print Server             خادم الطابعة 
 .القباعة التي تصفر م   ا م از آخر في الشبكة

 
يقصببببببببببببببببف بببخ م بباز الكم يوتر المدخز  عليببخ رسببببببببببببببببا بب  ال ريببف  Server Mail           اإللكتروني:             خادم البريد 

تبباحت ببا اإللكتروني ويتحكم في إفارة كببافببة الرمليببا  المرتبقببة بببال ريببف اإللكتروني فمي ال ريببف لمسببببببببببببببتخبب وا 
 .اإللكتروني

 

ف و م از الكم يوتر المدخز  عليخ قاعفة ال يانا  ويتحكم   Server Database:        البيانات           خادم قاعدة 
 .... وهكذا.  مع ال يانا ترام  الويفير عمليا  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 :Scriptسكريبتإ -6

مرالمة على م مة  و ل ا  ال رممة المخصببببصببببة لصببببفحا  الويب إلمراء  ىحفقكوف يكتب  
 برض ال يانا  من ا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إإلغةإالرتمزيإأإوإالتكويدإ -7 إإ إ إإإإإ إإإ  إإ إإإإ  :"Hyper Text Markup Language"إHTMLإإ

 ل ويمك  حفظ هذ  الصبببفحا  بامتفافStatic Web Pageإنشببباء  الل ة المسبببتخفمة في 
.htm, .html . وتررض م  خالع  حف مستررضا  اإلنترن 

 :مث 
Java Script 
VB Script 

 :الكودينفذ هذا 
داخ  المستعرض بجهاز العمي  

"Run at Client". 

Client Side Languages  
 مث : 

PHP 
 ASP net 

 ينفذ هذا الكود:
  الخادم جهاز داخ 

 Run at Server . 

Server Side Languages 

      مثال   مالحظة:
  عن طري  تنفيذهيمكن ترك حق  اسم المستخدم خالي  من عدمالتأكد  

   ) العمي  على جهاز        كود 

 

في قاعدة  ةالموجود وهيصحيحة  المروروكلمة ن اسم المستخدم أأما كود التحق  من  
 عن طري  تنفيذهيتم بالخادم  البيانات

 .(  م الخادم على جهاز     و كود 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 :"Personal Home Page"إPHPلغةإ -8

فتوحة مممانية إحفى الل ا  المتخصببببببصببببببة في تقوير مواقع الويب الفيناميكيةل ف ي ل ة  
ويتم تضببمي   Server Side Languageالخافم  ترم  لفىو المصببفر تتسببم بالسبب ولة والسببرعة 

يمكن ا االتصبببببببببببببباع بسبببببببببببببب ولة بقواعف ال يانا  المختلفة  ل كماHTMLالكوف الخاو   ا فاخ  كوف 
 بأما .

كوف نحتاج إلمراء الولتنفيذ  .PHPبامتفاف  PHPوتدحفظ الصببببببببببببببفحا  التي تحتوا على كوف 
 باسببتخفام  رنامج Serverبرض الترفيال  الالزمة لمر  م از الكم يوتر الشببخصببي م از خافم 

Apache Server. 
 

 نشبببباءا رنامج مسبببباعف يسببببتخفم لكتابة الكوف وم   شبببب ر  رامج إلى  وتحتاج  ا ل ة  رممة 
 :PHPصفحا  الويب  ل ة 

 
                
 
 
 

 

 

 

 

 

Aptana 

Studio 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 

 

 

 بعض التطبيقات المستخدمة في إنشا  صفحات ويب( 3شك  )

 

 :Apache Serverبرانمجإ -9

م از خافم   فور مليقو  م ازك الشببببخصببببي محاكاة و  Serverالببببببببببببببببببب مع  م زة يسببببتخفم  
Server  ف المكتوب  ل ة بحيث يسبببببببببتقيع ترممة الكوPHP ل وهو ما يسببببببببب   على مقورا مواقع

ق   رفرخ على الم از  Localالويب م  اختبار صببببببببببببببفحا  الموقع محلياا على م از الكم يوتر 
 ليتم نشر  على اإلنترن . Hostالمدضيي 

 

 

Expression 

web 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 : SitePublishing Web نرشإموقعإويب -10

تمربة صفحاتخ وعرضخ على مستررض إنترن  وذلك ق   إلى  موقع ويب نحتاجإنشاء  عنف 
ا لزيارتخ على اإلنترن ل   وتوجد طريقتان لنشر موقع:   يكو  متاحا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :"SQL "Structured Query Languageلغةإ -11

انا  عفة ال يل ة  رممة تسبببببببببتخفم في كافة عمليا  إفارة قواعف ال يانا   فءا م  إنشببببببببباء قا 
والترام  مع ال يانا  المخزنة فاخ  المفاوع التي تتكو  من ا قواعف ال يانا  م  خالع كتابة مم  

 بسيقة م وامر  تسمح  قمراء عمليا :

  .INSERTإضافة  يانا  مفيفة م 
  .SELECTاسترراض  يانا  مخزنة م  ق   م 

 Localhost       محلي ا 
 . LANفي شبكة محلية  و  لكم يوتر الخاو  ناحيث يتم عرض الموقع على م از ا

 

 األولى:
 

 

  Site Web Publishing  على اإلنترنت
 حيبببببببببببببببببببببببببببث يدرفبببببببببببببببببببببببببببع الموقبببببببببببببببببببببببببببع علبببببببببببببببببببببببببببى م ببببببببببببببببببببببببببباز خبببببببببببببببببببببببببببافم يسبببببببببببببببببببببببببببمى م ببببببببببببببببببببببببببباز

 Hosting web site  الم بببباز المدضببببيي حيببببث يسببببمح للمسببببتخفمي   زيببببارة الموقببببع  و
 URL و  Web Addressمببببببببببببببب  خبببببببببببببببالع عنبببببببببببببببوا  خببببببببببببببباو ببببببببببببببببالموقع يقلببببببببببببببب  عليبببببببببببببببخ 

"Uniform Resource Locator"  م بببببب  عنببببببوا  موقببببببع وزارة التربيببببببة والترلببببببيم
"www.emoe.org.eg". 
 

 : الثانية
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

  .UPDATEترفي  هذ  ال يانا  م 
  .DELETEحذ  هذ  ال يانا  م 

 

12- Server SQLyM: 

  RDBMS ذا  البببربببالقبببببببا قبببواعبببببببف الببب بببيبببببببانبببببببا  إفارة  هبببو  حبببببببف تبببقببب بببيبببقبببببببا  نببب بببم 
"Relational Data Base Management System". 

 

 :Web Server Packages ""حزمإتطبيقاتإالويبإ -13

                                  حزم تطبيقات الويب بشك  أساسي على:        تحتوي 

 . Apache Serverالويب م خافم Installت  ي   
  .MySQLمإلفارة قواعف ال يانا   ن ام Installت  ي   

                      منها على سبي  المثال:         تثبيتها      يمكن                                          ويتوفر على اإلنترنت حزم تطبيقات ويب مجانية 

 LAMP (Linux – Apache - MySQL - PHP)                   حزمة تطبيقات الويب -1
ل MySQLل وتق ي  قباعبفة ال يبانبا  Apache Serverخبافم الويبب  تشببببببببببببببمب   رنبامج

 .Linuxوترم  على ن ام التش ي   PHPل ة ال رممة مترمم و 

 WAMP (Windows – Apache -  MySQL - PHP)                   حزمة تطبيقات الويب -2
ل MySQLل وتق ي  قاعفة ال يانا  Apache Serverخافم الويب  تشببببببببببببببم   رنامج

 .indowsWوترم  على ن ام التش ي   PHPل ة ال رممة مترمم و 

  A( PHP  -   MySQL-   Apache  -   Mac)       الويب             حزمة تطبيقات  -3
ل MySQLل وتق ي  قاعفة ال يانا  Apache Serverخافم الويب  تشببببببببببببببم   رنامج

 .Macوترم  على ن ام التش ي   PHPل ة ال رممة مترمم و 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

os" (XAMPP)                   حزمة تطبيقات الويب -4 Apache MySQL H Perl 
ل MySQLل وتق ي  قاعفة ال يانا  Apache Serverخافم الويب  تشببببببببببببببم   رنامج

 .وترم  على  ا ن ام تش ي  Perlة ول ة ال رمم Hل ة ال رممة مترمم و 

 

 

 

إ14 إإاجللسةإ -إ إ إإ  إ:Sessionإ

قريقة لتخزي  مرلوما  ع  المسببتخفم مزا ر موقع الويب  وذلك   ف  إتاحت ا لالسببتخفام 
برض  لPasswordل كلمة المرور User Nameم  : ماسببم المسببتخفم  الموقعلع ر صببفحا  
. وقف يحتاج المسبببببتخفم إلى التسبببببمي  عنف زيارة موقع إنترن  الخ  والشبببببخصبببببيةل.... ياناتخ الرامة 

في الذاكرة يرم   Sessionويتم ذلك بفتح )  User Name & Password قفخاع كال م : م
اسببم المسببتخفم وكلمة المرور التي تم إفخال ا في صببفحة التسببمي ل ويسببمح مقور  كمت ير يسببتق  

ا على شببرشرشببر  لخلالموقع ل ذا المسببتخفم  زيارة مميع صببفحا  الموقع  و ال يسببمح  وش وذلك  ناءا
 مرينة.

 

 

 

 

 

 

 ( 1) تدعيب

 والتدريبات بكتاب األنشطة "أساسية مفاهيم"

 (6صفحة )

 

 :مالحظة
 ذيالالفرق الجوهري بين حزم تطبيقات الويب السابقة هو نظام التشغيل 

 تعمل معه.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .يحدد المهام المطلوبة إلنشاء موقع ويب -1

 .يخطط الصفحة الرئيسية لموقع ويب -2

 .MySQLو Apache تطبيقيلتشغيل  XAMPPبرنامج  ل      يحم    -3

إموقعإمرشوعإختطيط

 "املصورإالمكبيوترإمصطلحاتإقاموس"إ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

نشببباء موقع  قاموس مصبببقلحا  الكم يوتر المصبببور  باسبببتخفام تق يقا  ول ا   تصبببميم وا 
 .مفتوحة المصفر و   رممية ممانية

 

 

 

                                 الخاو بالترام  مع قواعف ال يانا                                               تكم   همية المشبببببببببببببرو  في تفريبك على كتابة كوف 
 .                  ع ر صفحا  موقع ويب  

ا يمكنك تق يقخ          اعتبار  -      القالب      عزيزا  –            وبذلك يمكنك             ة متنوعة                نتاج مواقع مفيف إ    في     ا               نموذما
                            برف إمراءك الترفيال  الالزمة.            االستخفاما 

 
 
 

 

 المناسبة إلنشاء الموقع. البياةت ي ة  
ا ع ر ترفيل  و  لحفظ  يانا  قاموس المصببببقلحا  التي يتم إفخال ا إنشةةةا  قاعدة بيانات 

 صفحا  الموقع.
 .تصميم الصفحة الرايسة 
ورة تفع صببببب –الرلمي للمصبببببقلح  الترريي-بالل تي  الرربية واإلنمليزية  إضةةةافة مصةةةطل  

 على المصقلحل وحف  ا في قاعفة  يانا .
 فاخ  قاعفة ال يانا . البحث عن مصطل  
 م  قاعفة ال يانا . حذ  مصطل  
 في قاعفة ال يانا . تعدي  بيانات مصطل  
 الالزمة حوع كيفية الترام  مع الموقع. توفير المساعدة 

 

 :المشرو  من الهد 
 

 :المشرو  أهمية
 

إنشا  موقع "قاموس مصطلحات  مشرو  فيتحديد المهام المطلوب تنفيذها 
 :"الكمبيوتر المصور

: 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

ا للصفحة الرايسة للموقع المطلوب إنشا ه: ا مقترح                                                                            الشاشة التالية تمث  نموذج 

 

 مقترح الصفحة الرايسة لموقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"( 4شك  )

 

 

 

 مقترحاتك وامكانية تنفيذها. فيناقش زمالاك ومعلمك 

هل لديك 

 مقترحات أخرى؟
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

                                     تهياة البياة المناسبة إلنشا  الموقع أوال :
التي  توالتقنياومن هذه اإلعدادات  ضب  ما يلزم م  تقنيا  لضما  سالمة تش ي  الموقعلذلك لو 

 يجب وضعها في االعتبار:
 

 الكم يوتر.  على  Installوت  يت ا تحفيف ال رامج التي سو  تستخفم ا في  ناء مشروعك    1م
 الخاصببببببببببة Pages Webتحفيببببببببببف قريقببببببببببة حفببببببببببظ ملفببببببببببا  صببببببببببفحا  مرلومببببببببببا  الويببببببببببب    2م

وامكانيببببببببة عرضبببببببب ا علببببببببى  حببببببببف  ببببببببرامج  لServerبالمشببببببببرو  علببببببببى م بببببببباز كم يببببببببوتر  خببببببببافم  
ة ملفبببببببا  علبببببببى م ببببببباز كم يبببببببوتر وتحفبببببببظ هبببببببذ  الصبببببببفحا  فبببببببي صبببببببور  لاإلنترنببببببب مستررضبببببببا  

         التالية:          الخيارات     نحد   بل Server خافم  
   3م
   4م

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 :ويب موقع إنشا  اجرا ات
 

استضافة بمقاب  مادي على اإلنترنت من خالل حجز موقع على أحد أجهزة 
 ".Host Serverمواقع الويب "

 ( أ )

بدون مقاب  على أحد مواقع اإلنترنت المجانية التي تسةةم  لك باسةةتضةةافة 
 موقعك.

 

 ( ب )
 

"، وسو  نتبنى هذا الخيار Local Hostمحلي ا على جهازك "نشر الموقع 
 في إنتا  مشرو  "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور".

 

(   ) 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 إعببببببببفاف م بببببببباز الكم يببببببببوتر الخبببببببباو بببببببببك ليقببببببببوم  ببببببببفور م بببببببباز الخببببببببافم المضببببببببيي للموقببببببببع   3م
 Local Host : 

   ي    ترون  لك إ                                 ت ي ة ال ي ة المناسبببببببببة إلنشبببببببباء موقع   ويب يحت ج مطوري البرامج إلى     موقععند إنشاااا   
  ل Server                                                                       قاموس مصبببببقلحا  الكم يوتر المصبببببور  مما يسبببببتلزم مر  م ازك يرم  كم از خافم 

 PHPيقوم  ترممبببة الكوف المكتوب  ل بببة  الاا ي Apache Server                      وذلبببك بببباسببببببببببببببتخبببفام  رنبببامج
"Personal Home Pages". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هامة ملحوظة
ضع جميع الملفات الخاصة بالموقع في مجلد واحد يحتوي على مجلدات فرعية تضم الملفات يجب و  

 ذات النو  الواحد مع ا، وأن تكون أسما  الملفات مختصرة ومعبرة عن محتواها وباللغة االنجليزية.

 

  لتجربة الموقع والتأكد من صحححتم محًي ا قبن نشححرى اًن اننترنت  
م يئة جهازك ليقوتحتاج إلن ته                                 أسةةةوة بما تقوم ب  الشةةةركات الكبر ،

 ليصًح الستضافة الموقع. Serverبدور جهاز الخادم 

 ""XAMPPمن أمثًة البرامج المسحححححححتخدمة لهضا الارج برنامج 

من أفضحححححححن برامج إاداد جهاز الكمبيوتر  XAMPPيعتبر برنامج 

"Local Host فهو يتسحححححم بالسحححححهولة والقدرا اًن التعامن مع ،"

 .MySQLقوااد البيانات 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

  ؤ

 

 

 
 

 

 :"رالمصو قاموس مصطلحات الكمبيوتر موقع "تنفيذ مشرو  ثانيا : 
 :هي مراح ،بثالث  وتمر

 
   1م

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (1) نشاط

 ".XAMPP installing " XAMPP برنامج تثبيت

  معًمك إشراف تحت

 نشطةاأل بكتا يف ضحةالمو XAMPP برنامج تثبيت خطوات اتبع

  9 صفحة والتدريبات

تخزن فيها البيانات التي يتم إدخالها أو ععضها على صفحات موقع الويب، وذلك 
 .... إلخ. Access – MySQLمن خالل إحدى بعامج إداعة قواعد البيانات مثل: 

 بيانات:( مرحلة انشاء قاعدة 1)

 
 وذلك من خالل أحد الخيارين التاليين:

  .HTML  Hyper Text Markup Languageلغة التعميز 
 .Expression Webمثل بعنامج:  Applicationاستخدام بعنامج جاهز أو تطبيق 

 :الحظ

على صرررفحات  يحتوي HTMLأو لغة  باسرررتخدام تطبيقالموقع الذي يتم إنشررراؤ  
 تضم صوًعا مختلفة من البيانات والمعلومات. "Static Web Pages  ساكنة ويب

 

 Static Web Pages( مرحلة انشاء صفحة/موقع ويب ساكنة 2)



   
   

 

23   

 

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 
 
 
 
 
 
 
 

   :        التالية                                                    يتم عرض صفحات الموقع باستخدام أحد مستعرضات اإلنترنت

Internet Explorer – Google Chrome - Firefox   .إلخ...        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   يتم في ا مرالمة محتويا  صبببببببفحة الويب السببببببباكنة والترفي  في قاعفة ال يانا  المرتبقة   ا 
                                                                                         واسبببقة المسبببتخفم المسبببموح لخ بالمرالمة والترفي ل وذلك م  خالع كتابة كوف  قحفى ل ا  ال رممة 

  .HTML         فاخ  كوف PHP      : م

 ديناميكية ويب صفحة إلى الساكنة الويب تحويل صفحة مرحلة( 3)

"Dynamic Web Pages": 

 (2) نشاط

 "XAMPP برنامج تشاين"

  معًمك إشراف تحت

 والتدريبات نشطةاأل ابكت في وضحةالم تالخطوا اتبع

  XAMPP برنامج لتشاين 13 صفحة 

 الصحيحة طريقةبال
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 

 

 

 مصور" الكمبيوتر الموقع "قاموس مصطلحات مشروعنا  إلنشاء

 :يًيما  اًينا

  من خالل تطبيق  Static Pagesإنشاء صفحات ساكنة   -1

  . Expression Web  مثل  HTMLيمكن من خالله ععض كود   حيث

، Dynamicلتصبح صفحات الموقع  Static Web"معالجة محتويات الصفحات الساكنة    -2

  .HTML  داخل كود  PHPوذلك بإضافة كود بلغة  

 الذي يقوم باآلتي: XAMPPتشغيل بعنامج   -3

 .Serverيجعل الجهاز يقوم بدوع الخادم  والذي Apacheبعنامج تشغيل  

 البيانات.يمكن من التعامل مع قواعد  والذي MySQLبعنامج تشغيل  

 

 

 

 عزيزي

 عزيزتي/الطالب

    الطالبة

خالن  معًمك، منتحت اشراف وهو ما ستقوم بتنفيضى 

 والتدريبات.الموضحة بكتاب األنشطة  اتبااك نجراءات األنشطة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 ومراحل إنتاج المشروعمتطلبات 
 

ا على أنفي نهاية الوحدة  ً         يتوقع أن يكون الطالب قادر                          :

تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بسيطة لتوظيفيقتعح مشعوعات   -1

 .في المجاالت الحياتية والدعاسية

 .تصاالت في تبادل مهام المشعوعاتالمعلومات واال تكنولوجيا يوظف تطبيقات -2

تاج مهام البيانات( في إن قواعد- جداول حسابية)المكتبية والتطبيقات  ظف بعض البعامجيو -3

 محددة ضمن مشعوعات تعليمية.

 يوظف عدة بعامج لحل المشكالت التعليمية والحياتية. -4

 .يصمم قاعدة بيانات مناسبة لمشعوعه -5

 .PHPيماعس مهاعات البعمجة بلغة  -6

 مشعوعه. تنفيذ فينتعنت يستخدم بعض تطبيقات اإل -7

 يصمم صفحات ويب تفاعلية خاصة بمشعوعه. -8

 يعبط صفحات الويب التفاعلية بقواعد البيانات. -9

 نتعنت المتقدمة.ينتج مشعو" باستخدام تطبيقات اإل -10

 تصميم مواقع لحل مشكلة حياتية. في( MySQL)يوظف قواعد البيانات المتقدمة  -11

 فكاع .أبعمجيات وموقع ويب للتعبيع عن  نتاجإ في PHPيستخدم لغة البعمجة  -12

 م مواقع ومصادع المعلومات من حيث الدقة والمصداقية في ضوء معاييع محددة.     يقي   -13
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

 

 
 

 

 

 

مشروع إنتاج "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور" بعدة     ر  يم

 مراحل أساسية هي:

 

 تتضمن عدة مهارات ومن خالل دراستك لها وتدريبك عليها يمكنك تنفيذ المشروعمرحلة وكل 

  

(3)مرحلة 
مرحلة إنشاء صفحات الموقع

(2)مرحلة 

مرحلة إنشاء جداول قاعدة البيانات

(1)مرحلة 

تصميم صفحات الموقع

 عزيزي

 عزيزتي/الطالب

    الطالبة

1 

2 

3 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .المصطلحات قاموس قعمو لصفحات الرئيسة الصفحة مكونات يصمم -1

 .الموقع صفحات بين لإلبحار الالزمة الروابط يحدد -2

 .المشروع صفحات لتصميم مقترحات عدة زمالءه مع يناقش -3

 

 

 

 

 

 

 املوقعإصفحاتإتصممي
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 
 

             صبببببببببفحا  الويبببببببببب                 وفي بببببببببا يبببببببببتم تحفيبببببببببف          المشبببببببببرو ل                                هبببببببببي المرحلبببببببببة ااولبببببببببى مببببببببب  مراحببببببببب  تنفيبببببببببذ   
      تصبببببببببميم  ل            ل ووضبببببببببع تصبببببببببور         ومحتواهبببببببببا             ال بببببببببرض من بببببببببال  و           كببببببببب  من بببببببببال     اسبببببببببم  و   ل         بالمشبببببببببرو        الخاصبببببببببة 

  التببببببببببببببببببببي Hyperlinksالتشببببببببببببببببببببر ية  واالرتباقببببببببببببببببببببا    ل      للموقببببببببببببببببببببع                      مكونببببببببببببببببببببا  الصببببببببببببببببببببفحة الر يسببببببببببببببببببببة 
  .                              الروفة مرة  خرى للصفحة الر يسة                                      نستخفم ا في التنق   ي  صفحا  الموقع و 

التصببببببببببميم الميببببببببببف للموقببببببببببع ق بببببببببب  ال ببببببببببفء فببببببببببي إنشببببببببببا خ يببببببببببوفر الوقبببببببببب  والم ببببببببببف ويسبببببببببباعف علببببببببببى 
 .احترافيو  متميزإنتاج موقع بشك  

 

صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر تصور مقترح لتصميم والشكل التالي يوضح 

 المصور":

 "مصطلحات الكمبيوتر المصور" قاموسمخطط لصفحات موقع  (5)شك  

 تصميم صفحات الموقع مرحلة
 

الصفحة الرئيسة

Index.php

صفحة إدخال مصطلح

Add_Term.php

صفحة حذف مصطلح

Del_Term.php

صفحة تعديل مصطلح

Edit_Term.php

صفحة البحث بالكلمة

Search_Term.php

صفحة المساعدة

Help.php
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 والغرض  صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور" يعرضالجدول التالي 

 ووصفها:منها، 

 الصفحة الرايسة 1
Index.php 

تفعيةةةة  االرتبةةةةاطةةةةات 
الةةةتةةةي يةةةمةةةكةةةن مةةةن 
خاللهةةا االنتقةةال بين 

 صفحات الموقع.

تمثةةةة  صةةةةةةةةةفحةةةةة البةةةةدايةةةةة التي تظهر 
للمسةةةةةةةةةتخدم عند تحمي  الموقع، والتي 

لهةةةا يمكن االنتقةةةال إلى بةةةاقي من خال 
 صفحات الموقع.

 
صةةةةةفحة االتصةةةةةال بقاعد  2

 البيانات
Connection.php 

تحقي  االتصةةةةةةةةةةةةةةال 
بقةةةةاعةةةةدة البيةةةةانةةةةات، 
حيث يتم اسةةةةتدعااها 
قبةةةةة  التعةةةةةامةةةةة  مع 

 البيانات.

ال تظهر هذه الصةةةةفحة أمام المسةةةةتخدم 
نما تم فصةةةلها لكي نكتف ود ي بسةةةطر كوا 

واحد يحق  االتصةةةةةةةةةال بقاعدة البيانات 
في بداية ك  صةةةفحة بدال من تكرار كود 

 االتصال بقاعدة البيانات بالكام .

 
 

PHP كود   
 بقاعدة البيانات. لالتصال

صةةةةةةةفحة رأس صةةةةةةةفحات  3
 الموقع

Header.php 

ظةةةهةةةةةار الصةةةةةةةةةةةةورة إ
Banner 

 واالرتةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةاطةةةةةةةةةةات
Hyperlinks  الةتةي

تنقلنا لجميع صفحات 
الةةمةةوقةةع حةةيةةةةةث يةةتةةم 
اسةةةةتدعااها في بداية 

 .صفحة ك 

هةةةذه الصةةةةةةةةةفحةةةة تحتوي على األجزا  
نحتا  لعرضةةةةةةةةها في جميع  الثابتة التي

صةةةةةةةةفحات الموقع، لذا تم فصةةةةةةةةلها في 
ويتم اسةةةةتدعااها من صةةةةفحة مسةةةةتقلة، 

سةةةةةةةةةطر كود واحد في بداية خالل كتابة 
  ك  صفحة.

 صفحة إضافة مصطل  4
Add Term php 

إدخةةةةةال مصةةةةةةةةةةطةةلةة  
وجميع بيةةةانةةةاتةةة  في 
جدول المصةةةةةةةطلحات 

 بقاعدة البيانات.

صفحة مستقلة يكتب بها كود الستدعا  
وكود آخر  header.phpصةةةةةةةةةفحةةةةة 

 connection.phpالستدعا  صفحة 
ضةةةةافة سةةةةج  جديد لقاعدة إحتى يمكن 
  البيانات

صةةةةةةةةةفحةةةةةة البحةةةةةث عن  5
 مصطل 

Search Term php 

البحث عن مصةةةةةطل  
فةةةةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةةةةدول 
المصةةةةطلحات بقاعدة 

 البيانات.

صفحة مستقلة يكتب بها كود الستدعا  
وكود آخر  header.phpصةةةةةةةةةفحةةةةة 

 connection.phpالستدعا  صفحة 
يمكن البحةةث عن مصةةةةةةةةةطل  في حتى 

  .قاعدة البيانات
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 صفحة تعدي  مصطل  6
Edit Term php 

تةةةعةةةةةديةةةةة  بةةةيةةةةةانةةةةةات 
مصةةةةةةةةطل  في جدول 
المصةةةةطلحات بقاعدة 

 البيانات.

عند إجرا  تعدي  بيانات مصةةطل  نختار 
المصةةةةةةةةةطل  المراد تعديل ، ثم إجرا  ما 

 .وحفظها يلزم من تعدي 

 

 صفحة حذ  مصطل  7
Del Term php 

حذ  بيانات مصطل  
فةةةةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةةةةدول 
المصةةةةطلحات بقاعدة 

 البيانات.

 يمكن حذ  المصطل  الذي تم اختياره.

 

 صفحة المساعدة 8
Help php 

عرض معلومةةات عن 
 الموقع وتبعيت .

عادة ما نجد في معظم المواقع صةةةةةفحة 
About Us  يعرض فيها معلومات عن

الجهةةةةةة التي يتبعهةةةةةا الموقع وطراا  
التواصةةةةةةةةةة  مث  أرقام الهواتف والعنوان 

لعنوان على مواقع والبريةةد اإللكتروني وا
 .... إلخالتواص  االجتماعي

 
 

 :اآلتي يتم الموقع صفحات جميع في كود لتجنب كتابة   :   الحظ
  فياستدعااها  تمي مستقلة صفحة في Hyperlinks التشعبية واالرتباطات Banner الصورة فص  .1

 .صفحة ك  بداية     
 .صفحة ك  بداية فياستدعااها  تمي مستقلة صفحة في البيانات بقاعدة االتصال كود فص  .2
 Bannerالصورة التي تظهر في بداية ك  صفحة وتسمى  .3
  بين صفحات الموقع وهي: اإلبحارالتي نستخدمها في  Hyperlinks التشعبية جميع االرتباطات .4

 مساعدة(، – حذ -تعدي   –بحث عن مصطل   –إدخال مصطل   –)الرايسة 
صةةةةةةةةفحات الموقع وهو ما يمث   وهذا يتطلب تكرار الكود الخاص بالصةةةةةةةةورة واالرتباطات في جميع

 .عب  كبير وتكرار ينبغي أن نتجنب ، وذلك بفصلها في صفحة واحدة يتم استدعااها في باقي الصفحات
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

ب ييمك  م  خالل ا إنشببببببببببباء صبببببببببببفحا  الو  التيالرفيف م  التق يقا   و ال رامج الماهزة  وهناك
 .المراح  التالية في تنفيذ  وهو ما سو  نقوم بسرعة وس ولةل الخاصة بالمشرو  

توضيح   وهو ما سيتم تحديد صفحات الموقع، علينا تحديد الهيك  البنااي لقاعدة البيانات، بعد
 للمشرو  )الموضو  التالي(. في المرحلة الثانية

 

 

 

 

 

 (1) تدعيب
 "  موقع لصفحات مخطط تصميم"

 19 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 (2) تدعيب
قع قاموس المصطًحات مو لصفحات مخطط تصميم"

 " ورالمص

 20 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .البيانات بقواعد المتعلقة األساسية المفاهيم بعض يتعرف -1

 .المصور" الكمبيوتر مصطلحات قاموس "لمشروع بيانات قاعدة ينشئ -2

 .البيانات قواعدب الربط عمليات يمارس -3

 .البيانات قواعد في العالقات يصنف -4

 .بيانات قاعدة جداول انشاء في زمالئه مع يتعاون -5

 

 

 

 

 

نشاء  البياانتإإقاعدةإاإ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

قاعفة  يانا  مشببببرو   قاموس مصببببقلحا  الكم يوتر إنشبببباء                                     المرحلة ال انية في المشببببرو  هي مرحلة 
  .بقواعف ال يانا  الخاصةااساسية                                           وق   ال فء ال ف م  الترر  على برض المفاهيم   المصور 

 :Databaseإالبياانتإقاعدة -1

    ببببي              ة بموضببببو  مر                                   ممموعة م  ال يانا  المن مة والمرتبق        و حفظ           ع  تخزي                      قاعفة ال يانا  عبارة 
  Relational Database                                  وترت ر قاعفة ال يانا  ذا  الرالقا             القرارا .                     ب رض اسبببببببببببببترماع ا التخاذ 

                     مع تحفيف الرالقا   ي    Tables                                                               حف  نوا  قواعف ال يانا  التي ترتمف على تقسببببببببببببببيم ال يانا  في مفاوع   
             هذ  المفاوع.

 :Tablesاجلداولإ -2

م  سبببببببببمال   ويتكو  المكو  ااسببببببببباسبببببببببي لقاعفة ال يانا ل  و  ال نية ااسببببببببباسبببببببببيةيم   المفوع  
Records ل وحقوعFields : إلخ.المنتج. و  المو ي و  القالب م  : مفوع  يانا..  

 

 

 

نو   اسم الطالب
 الطالب

 التليفون  تاريخ الميالد المحافظة

  1/1/2000 القاهرة ذكر محمد
  5/2/1999 الجيزة أنثى سما

  3/4/2002 القاهرة أنثى فاطمة
  11/5/2001 الجيزة ذكر يوسف
  6/7/1998 الشرقية أنثى هب 

   م اع لمفوع قالب6شك  م

 

 

 مرحلة

 إنشاء جداول قاعدة البيانات 
 

         Fieldsحقول 

 (Columnsأعمدة )

سجالت 
Records 

 صفوف)

 Rows) 



   
   

 

34   

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

                         نستنتج المفاهيم التالية:               الجدول السابق   من 

 :Recordsإالسجالت-إ إأإإ

   و  حالة واحفةل ويتك و  مميع ال يانا  الخاصة بشخو واحف فق  يتضم صي م  مفوع ال يانا        
 .مري  منتج  و  مو ي و  سم   يانا  مقالبكم  عفة حقوع  السم     
 :Fieldsإاحلقول-ب

ويحتوا  لحق م    ا عموف في مفوع ي ال يانا لال نية ااساسية التي يتكو  من ا مفوع هو  الحق    
 .المفوع م  سمال على  يا  واحف فق  لك  سم  الحق  

  :                      العديد من الخصائص منها     حقل     لكل

  .   إلخ                                            اسم القالبل اسم المحاف ةل المرتبل الكمية ...     مث    :Field Name       الحق     اسم  
  :    كو   ي   قف    :Field Data Type       الحقل       بيانات     نوع  

 ي  نص String:      الرنوا .        االسم  و     م           
  رقمي     Numeric:     فرمة  و راتب مو ي     م                 .    
   تاريخ       Date:     حق  تاريخ الميالف وهكذا.     م                        

    :Field Size       الحقل:     حجم  
   فببببي              رقببببام المفخلببببة                 و تحفيببببف نببببو  اا  ل                 حالببببة الحقبببب  النصببببي    فببببي       ااحببببر                    وهببببو عببببفف الخانببببا   و 
  -  Decimal         كسببببببببببر عشببببببببببرا            يحتببببببببببوا علببببببببببى  –  Integer      مصببببببببببحيح                   حالببببببببببة الحقبببببببببب  الرقمببببببببببي 

               ....... الخ . 
 

  :             ير بالذكر أنه     والجد

                    جميع الحقول الالزمة       يتضةةةةةمن              جدول واحد فقط           تتكون من                        يمكن إنشةةةةةا  قاعدة بيانات  
 . Flat Table  يسمى هذا الجدول                وفي هذه الحالة

،             في جدول واحد          وتجميعها                               الحقول التي يجمعها عام  مشةةةةةةةترك      بفصةةةةةةة              عادة ما نقوم  
 .                على أكثر من جدولوبالتالي تحتوي قاعدة البيانات 

وذلك  ،      ببعضةةةةةةةةةها                                عالقات تريط جداول قاعدة البيانات األمر الذي يتطلب إنشةةةةةةةةةا   وهو 
   دة    قاع، ويطل  على قاعدة البيانات في هذه الحالة تجنب تكرار البيانات أو الحقولل

  .Relational Database                   بيانات ذات العالقات 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

                                          جداول قاعدة البيانات، فالبد من تحقيق اآلتي:    بين     ربط   ال      عملية              ولضمان نجاح

 

 

 

                     الطريقتين التاليتين:      حد  بن               لك  جدول، وذلك    "Primary Key "                     تعيين حق  مفتاح أساسي  
 مع حمم      حتى        اإلقالقل    على                             يتكرر  ا  يا  في هذا الحق      ال     شبببببببببرش   :                      اختيار أحد حقول الجدول       

 .               ضخم م  ال يانا 
   أو

 حق  مفتاح  ساسي  و تخصيصخ يتم ترينخ :    جديد          نضافة حق   ب Key Primary. 
 

 
 
 
 
 

               ما توصلت إليه.                       وناقش مع زمالئك ومعلمك        التالي            ادرس الجدول 

 
 التليفون  تاريخ الميالد المحافظة نو  الطالب اسم الطالب
   2468   1/1/2000   القاهرة   ذكر محمد

   87887   5/2/1999   الجيزة   أنثى سما 
   32323   3/4/2002   القاهرة   أنثى فاطمة
   54545   11/5/2001  الجيزة   ذكر يوسف
   65656   6/7/1998   الشرقية   أنثى هب 

 

        لذا يمب    ل                   كو  حق  مفتاح  سببببباسبببببي ت          ال تصبببببلح                              التي يمك  تكرار  يانات ا       الحقوع               ومنه يتضطططح أن
    حيث  ب                          رقم الطالب أو كود الطالب      وليك     ل      للمفوع             مفتاح  سببباسبببي          ليصببببح حق                  إضبببافة حق  مفيف

                                  يميز  ياناتخ ع  باقي سمال  المفوع.        خاو بخ                  يخصو لك  قالب رقم 

 

 (3) تدعيب
  البيانات لقوااد األساسية المفاهيم"

 21 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 "Primary Key"أساسي مفتاح حقل تعيين (1) 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

  
 

يمكن الريط  ومفهوم ك  نو ، وكيف د البيانات،في قواع Relationships أنوا  العالقات تحديد  
 .بشي  من التفصي  وهو ما سيتم تناول  جدولين،بين 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

إإ إالنوعإالإول:إعالقةإرأإإ إإ إإ إإإإ إ إ  إإإإ إإبرأإسإسإإإإ إإ   :to One Oneإ

ااوع بسببببببببببببببم  واحف فق  م  حيث يمك     يرتب  سببببببببببببببم  في المفوع  مفولي لترب   ي       عالقة
  والركس صحيح. المفوع ال اني

 (1مثال ) 
 جدول "بيانات الطالب"                         جدول "حالة الطالب"                   

رقم 
 الطالب

رقم   التليفون  العنوان الجنسية تاريخ الميالد االسم
 الطالب

الصف 
 الدراسي

العام 
 الدراسي

الحالة 
 الدراسية

 منقول 2016 2/1 3  11212 القاهرة مصري  1/1/2000 هاني 1
 منقول 2016 2/3 4  54663 الجيزة مصرية 2/2/2001 أم  2
 منقول 2016 2/5 1  99877 قنا مصري  3/3/2002 وليد 3
 باقي 2016 2/6 2  55889 أسوان مصرية 4/4/2003 سمر 4

 

 
 

 ( يوض  العالقة رأس برأس بين جدولين7شك  )

 البيانات قواعد في العالقات أنواع

 في قواعد البيانات Relationships أنوا  العالقات تحديد-2

 النوع األول

 عالقة رأس برأس

 

 نوع الثانيال

 عالقة رأس بأطراف 

   

 الثالثالنوع 

 عالقة أطراف بأطراف
   

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 

أساسي 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 :( نالحظ7) شك من 
 ي  مفولي  برالقة ر س  ر س تتم  رب  حق  المفتاح ااسببببببببببباسبببببببببببي في المفوع ااوع  رقم    الرب  

القالب  مع حق  المفتاح ااسببببببببببببببباسببببببببببببببي في المفوع ال اني  رقم القالب ل مع مراعاة    حقلي المفتاح 
 ااساسي في المفولي  ال ف    يكونا:

 .Field Data Type نو  البياناتمن نفس  (1)
 نفس الحجم. (2)

 .ي"باق"الدراسية  التهاوح 2/6الصف الدراسي  في 2رقم  ةفمثال يمكن استنتا  أن الطالب
 
 
 
 

 (2مثال )
 جدول "الفصول"                               دول "المدرسين"    ج          

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود 
 المدرس

رقةةةةةةةةةةةم  العنوان اسم المدرس
 التليفون 

كةةةةةود رااةةةةةد  الفص  كود الفص  
 الفص 

        
        

 

 

 لعالقة رأس برأس بين جدولينأخر   ( حالة8شك  )                 

    :   الحظ
  حقال المفتاح األساسي في الجدولين لهما نفس االسم. ال يشترط أن يكون 
  ( في الجدول األول 1يقوم تطبي  قاعدة البيانات بريط سج  رقم الطالب ) ( في الجدول 1)الطالب  رقم بسج

ن كان إدخال السجالت في الجدولين بترتيب مختلف، المهم أن يكون  حتىالثاني وهكذا لباقي السجالت  وا 
 .متماثلينمحتو  حقلي الريط 

 
 
 

 

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 

أساسي 

 حقل أجنبي 

 غير قابل للتكرار

 حقل الربط
 

 (4) تدعيب
 جدولين بين "One To Oneبرأس " رأس العالقة

 23 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

يدحفف لك  فصببببب  را ف واحف فق  م  المفرسبببببي ل حيث يرتب  حق  كوف  أن نالحظ ( 8من شةةةك  )
  في مفوع  الفصببببوع  على FK  في مفوع  المفرسببببي   بالحق  اامن ي كوف را ف الفصبببب  مPKالمفرس م

  .Index No Duplicate     يتم ضب  خصا و حق  كوف الرا ف غير قا   للتكرار
 
 
 

 
 

 

 

 
 

إإالنوعإالثاين:إعالقةإرأإسإبأإطرافإ إإ إ إإإإ  إإ  إإ إإ إإإإ إإإإإإإ  :One to Manyإإإ

في  برفيف م  السمال  عالقة ترب   ي  مفولي  بحيث يمك     يرتب  سم  في المفوع ااوع
   المفوع ال اني والركس غير صحيح.

 مثال:
 ”الطالب“جدول                                            ”الصف“جدول 
 رقم الصف الشعبة العام الدراسي رقم الطالب     مكان الصف اسم الصف رقم الصف

 101 علمي 2016 3     الدور األول األول 101
 301 علمي 2016 4     الدور الثاني الثاني 201
 101 أدبي 2016 1     الدور الثالث الثالث 301

 201 علمي 2016 2       
 201 أدبي 2016 5       
 301 علمي 2016 7       
 301 أدبي 2016 9       
 101 أدبي 2016 10       
 101 أدبي 2016 12       

 

 يوض  العالقة رأس بأطرا  بين جدول "الصف" وجدول "الطالب"( 9شك  )

    :   الحظ
 الجدول طبيعة من ليس ألن  "Foreign Key" أجنبي حق ( FK) الفصةةةةةةةة  رااد كود حق  على يطل 

 .علي  دخي  حق يعتبر  ويذلك
 
 
 

 oneجدول 

 manyجدول 

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 
أساسي 

حقل أجنبي 

 

 Manyجدول 

 (5) تدعيب
 جدولين بين "One To Oneبرأس" سأر العالقة

 24 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 لسجالت من الجداول( بأمثلةالتوضي   مع (:يلي زمالاك ماادرس الشك  الساب  وناقش مع 

 
 

        ( اآلتي: 9       الشك  )        نالحظ من 
الرالقة  ي  مفولي  الصببببببببي  و  القالب  عالقة ر س بأقرا  م  ناحية مفوع الصببببببببيل حيث نمف     

 القالب   ا    الصببببي الواحف ك  سببببم  في مفوع  الصببببي  يرتب  بخ عفيف م  السببببمال  في مفوع 
 يومف بخ عفيف م  القالب في حي     القالب ال ينتمي إال لصي واحف.

 

وهو  حق  المفتاح ااسببباسبببي في مفوع إضبببافة  للرب   ي  المفولي  في عالقة ر ٍس بأقرا  ينب ي 
وهو مببفوع  القالب  ويسببببببببببببببمى في هببذ  الحببالببة  حقبب   من ي   مببفوع إلى  مببفوع  الصببببببببببببببي 

 انخ ليس م  ق يرة المفوع    حق  فخي  عليخ.  
 

 حكومويسبببببببمى التكرار الم لال يانا يمك  تكرار   رقم الصبببببببي  مفوع القالبم اامن يالمفتاح في حق   
   

 

    ك  سم  في مفوع  الصي  يرتب  برفيف م  السمال  في مفوع  القالب . 
 

 الصبببببببببي  بسبببببببببمال  القالب التي   يقوم تق ي  قاعفة ال يانا   رب  ك  سبببببببببم  في مفوع الر س 
 القالب .   مام ا نفس رقم الصي في الحق  اامن ي في مفوع  قرا  

 
  
  

 
 
 
 

                                     ه  ينتمي أكثر من طالب إلى نفس الصف؟  . 1
     صف؟                                ه  ينتمي أحد الطالب إلى أكثر من  . 2
   30                        ما هي أرقام الطالب في صف  . 3

 (6) تدعيب
 جدولين بين one to many بأطراف رأس االقة استنتاج

 25 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

إإ:إعالقةإأإطرافإبأإطرافإالثالثالنوعإ إإ إ إإإإ  إإ إ إإإ  إإ  Many to Manyإإإ

 في المفوع ااوع برفيف م  السبببمال  في عالقة ترب   ي  مفولي  بحيث يمك     يرتب  سبببم  
 المفوع ال انيل وسم  في المفوع ال اني برفيف م  السمال  في المفوع ااوع.

 
 جدول المعلمين                                                      جدول الصف       

 التخصص اسم المعلم رقم المعلم     مكان الصف الصف اسم رقم الصف
 كمبيوتر أحمد 3     الدور األول األول 101
 لغة إنجليزية منى 4     الدور الثاني الثاني 201
 لغة عريية أم  1     الدور الثالث الثالث 301
 رياضيات عمر 2       
 تريية فنية هنا  5       
 تريية رياضية شرين 6  الريط  جدول    

 رقم المعلم رقم الصف
101 1 
201 2 
201 4 
201 5 
301 5 
301 6 
101 3 

 
 بأطرا  بين جدول "الصف" وجدول المعلمين أطرا العالقة  ( يوض 10شك  )

 

 لسجالت من الجداول( بأمثلةالتوضي   مع( :يلي زمالاك مارس الشك  الساب  وناقش مع اد

 

 

حقل مفتاح 
أساسي 

حقلي رقم الصف ورقم المعلم 
معًا مفتاح أساسي مركب 

   

حقل مفتاح 
أساسي 

 

  ؟الصف في نفس معلم من أكثع      يد عس هل.1

  ؟صف من أكثع في المعلمين أحد      يد عس هل.2

 ؟301 فصل في        يد عسون الذين نيالمعلم حدد أعقام.3

 ؟5 عقم المعلم بها      يد عس التي لفصولا ما.4
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

        ( اآلتي:  10       الشك  )   من      نالحظ 
الرالقة  ي  مفولي  الصببببببببببببببي  و المرلمي   عالقة  قرا  بأقرا ل حيث نمف    ك  سببببببببببببببم  في مفوع   

 الصببببي  يمك     يرتب  بخ عفيف م  السببببمال  في مفوع  المرلمي  ل و ا سببببم  في مفوع  مرلمي   يمك  
مل رس فيخ  ك ر م  مدرلواحف يمك     يدفل  ا    الصبببي ال   يرتب  برفيف م  السبببمال  في مفوع  الصبببي 

ا يمك  للمرلم الواحف    يقوم بالتفريس في  ك ر م  صي.  و يضا
 التخصص اسم المعلم رقم المعلم  مكان الصف اسم الصف رقم الصف
 كمبيوتر أحمد 3  الدور األول األول 101
 لغة إنجليزية منى 4  الدور الثاني الثاني 201
 لغة عريية أم  1  الثالثالدور  الثالث 301

 رياضيات عمر 2    
 تريية فنية هنا  5    
 تريية رياضية شرين 6    

 مفوع مفيف يحتوا على حق  المفتاحإنشببببببببببببببباء  ق   الرب   ي  المفولي  في عالقة  قرا  بأقرا  ينب ي  
رلم ل وهو  رقم الم  المرلمي  ااساسي في مفوع الصي وهو  رقم الصي ل وحق  المفتاح ااساسي في مفوع 

ا   في مفوع الرب .مفتاح  ساسي مركب و   يتم تريي  الحقلي  مرا
 رقم المعلم رقم الصف
101 1 
201 2 
201 4 
201 5 
301 5 
301 6 
101 3 

فارة إ رامج  عملياا في الرالقة  قرا  بأقرا  هي عالقة ن رية في مفاهيم قواعف ال يانا ل وال يمك  تم يل ا  
 ... الخ. Access – Oracle – MySQLم    قواعف ال يانا 

 
 العالقة إلى عالقتين:لذا تم تكسير   
: عالقة ر س بأقرا   ي  مفوع  الصببببببببببي  ومفوع الرب  بحيث يكو  الر س هو مفوع  الصببببببببببي ل      األولى 

  .وااقرا  م  ناحية مفوع الرب 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

: عالقة ر س بأقرا   ي  مفوع  المرلمي   ومفوع الرب  بحيث يكو  الر س هو مفوع  المرلمي  ل       األخيرة
 ناحية مفوع الرب . وااقرا  م 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 مث : إنشا  قاعدة البيانات فيأحد تطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات استخدام 

Oracle  أوMSAccess أو MySQL 
فتوح المصبببببببببببببببفر م لFree Wareممانية ال حيث  نخ م  التق يقا  MySQLتق ي   سببببببببببببببو  نسببببببببببببببتخفم

OpenSourceالشبببركا  الرالمية خاصبببة في ى تسبببتخفمخ ك ر ويسبببمح بالترام  مع كم ها   م  ال يانا  و  ل 
ولمزيببف م  المرلومببا  حوع  Google، Yahoo and Friendster: ا  م بب ممبباع تكنولوميببا المرلومبب

 يمكن زيارة الموقع التالي: SQLyMتستخفم التي الشركا  برض 

http www mysql com customers
 

  

  :  أن      يتض      سب      مما
 ." الصف" جدول في األساسي المفتاح حق  في البيانات تكرار يمكن ال •
 ."المعلمين" جدول في األساسي المفتاح حق  في البيانات تكرار يمكن ال •
 مركب سةةةةةةةةاسةةةةةةةةيأ مفتاح يمثالن معا ألنهما الريط جدول في مع ا الصةةةةةةةةف ورقم معلم رقم تكرار يمكن ال •

    COMPOSITE KEY الشك  على موض  هو كما. 
ا المعلمين، من عديد ل  يّدرس أن يمكن" الصةةف" جدول في صةةف ك  •   يف يّدرس أن يمكن معلم ك  وأيضةة 

 .صف من أكثر    
 

 

 (7) تدعيب
 جدولين  بين Many To Many بأطراف أطراف االقة استنتاج

 26 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 أساسية أهمها: Objects عادة ما تضم التطبيقات المستخدمة في نظم إدارة قواعد البيانات كاانات
مكانيةإنشببببباء  م  خالل ا يمك  :Tablesجداول    مفاوع قاعفة ال يانا  بما تحويخ م  سبببببمال  وحقوع وا 

 ترفيل ا.و  يانا  في ا وعرض ا إفخاع 
  بقصف االسترالم ع ع  سؤاع يوم خ المستخفم لقاعفة ال يانا  ةاالسترالم عبار  :riesQueاستعالمات  

ل وم  خالع االسترالم يمك  عرض برض حقوع المقلوبةفيررض ال يانا   بالمفاوعلو مرلوما   يانا   
  ك ر  ناءا على شرش مري  ...إلخ. و  يررض برض سمال  م  مفوع و  م  مفوع  يانا 

إلنشةةةا  قاعدة بيانات مشةةةرو  "قاموس مصةةةطلحات الكمبيوتر المصةةةور" باسةةةتخدام تطبي       
MySQL:اتبع إجرا ات النشاط التالي ، 

 

 
 
 

 
 
 

ا يمّكنك تح  اشرا  مرلمك م  إنشاء  ا مفاوع  خرى في قاعفة ال يانا  حسب  ويرت ر هذا النشاش مرشفا
 التالية: خصااصبال احتياماتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) نشاط
 MySQL برنامج باستخدام بيانات قاادا إنشاء

 27 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 
 
 
 

 dbdictionary          البيانات:           اسم قاادا 

 

     :          ن البيانات   جدو    اسم 

 ون التالي:بالجد                        ( خمسة حقون كما هو موضح  5         يضم ادد ) و
 

Table: Terms 

# Name Type Length values Index 
1   5  
2   50  
3   50  
4   220  
5   30  

 المشروع: بيانات قاعدة خصائص

  الحظ:
 واحد للتبسيط. جدول من بيانات قاعدة نشا إ تموس مصطلحات الكمبيوتر المصور مفي مشرو  إنشا  قا

 

 (2) نشاط
    MySQL باستخدام terms جدون في بيانات ادخان

 32 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 موقع صفحات إنشاء

 "المصور الكمبيوتر مصطلحات سقامو" 

ا على أنفي نهاية الوحدة  ً         يتوقع أن يكون الطالب قادر                          :

  .     شعوعه      نتاج م إ    في           اإللكتعوني        التعلم       أدوات          يوظف بعض  . 1

  .     تعلمه       محتوى      بناء    في          واالتصاالت           المعلومات           تكنولوجيا         تطبيقات      يوظف  . 2

  .   ويب      موقع       صفحات     بين       العبط    في       الويب       مواقع       إنشاء         تطبيقات     أحد      يوظف  . 3

      ...(.      صوعة -     فيديو  –     صوت )          المتعددة         الوسائط       عناصع        معالجة             المناسبة في           التطبيقات      يوظف  . 4

  .     الويب       مواقع       تصميم    في            وتطبيقاتها  PHP و  HTML     لغة       يتععف  . 5

   (.     تنظيم   –        انتقاء   –       تقييم   –       تحديد )            اإللكتعونية           المعلومات    مع         التعامل        مهاعات       يماعس  . 6

  .       المشعو"       تنفيذ    في      محدد        بمشعو"          المعتبطة            اإللكتعونية           المعلومات       مصادع      يوظف  . 7

  .PHP      بلغة           والمتعلقة        الخاصة          المعامالت     بعض       يتععف  . 8

  .Switch       وجملة  IF       بجملة        الخاصة        والصيغ          المفاهيم     بعض       يتععف  . 9
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .Expression Web تطبيق باستخدام موقع إنشاء خطوات يمارس -1

 .HTML الترميز لغة يتعرف -2

 .HTML بكود ويب صفحة ينشئ -3

 .Expression Web لبرنامج الرئيسة الشاشة مكونات يشرح -4

 .HTML بكود الويب صفحات بين يربط -5

 .PHP البرمجة لغة يتعرف -6

 .ويب موقع صفحات بين الربط في Expression Web برنامج يوظف -7

 

إوتطبيقات& HTMLإPHPإلغة

 الويبإمواقعإتصممي
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

                            عداد ملفات ومجلدات المشروع: إ       جراءات  إ

 htdocs             داخ  المجلد  Dictionary                       نشا  مجلد للمشرو  باسم  إ - 1
 

             تم عرضبب ا على  ي                                            علينا تن يم الملفا  بأنواع ا المختلفة التي سبب         الموقعل                         ق   ال فء في انشبباء صببفحا  
يي لتصببببببببببببببنوالتي ينب ي    تكو  في مملف واحفل حيث يحتوا على مملفا  فرعية         الموقعل      صببببببببببببببفحا  

ملف لملفا  وم لملفا  الصبببببور الى مملفويتم تصبببببنيف م التي يتم عرضببببب ا على صبببببفحا  الموقعل الملفا  
     للمشبببرو   Information Repositoryوبذلك يتم إنشببباء مسبببتوف  مرلوما   إلخل الفيفيو ...

Project. 

 
2-  
3-  
4-   
5-  
6-  

7-  
 
     
        الموقع:            انشا  صفحات   - 2

 

 حيث سبقلمشروع لمرحلة وضع تصور مقترح  فيالطالب أننا  عزيزيتذكر 

 هي:و ،(صفحات الموقع)الصفحات التي سيتم إنشائها في الموقع المقترح تحديد 

  الحظ:
على  XAMPPبشببببك  افتراضببببي فاخ  مملف باسببببم  ذلكتم يل XAMPP  رنامج Installت  ي  عنف 

مشرو  باسم اللف ممإنشاء  ل وينب يhtdocsوبخ ممموعة م  المملفا  من ا مملف باسم  :Cمش   ااقراو 
 Dictionary فاخ  المملف  htdocs :ليصب  المسار كما يلي 

:\xammp htdocs dictionary 
    ذلك          للموقع و       فرعية   ال       مجلدات       حفظ ال                 ملفات المشرو ، و                                المسار الذي سو  تستخدم  في حفظ      وهو

 Localhost   (Server        الخادم )                      بمثابة نشر للموقع على 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  إدخال مصطل      صفحة           :  
   

"Add_term.php" 
                                  والتي تستخدم في إضافة مصطل  جديد.

 

  البحث عن مصطل      صفحة              :  
 

"Search_term.php" 
                                        وتستخدم في البحث عن مصطل  وعرض بيانات .

 
  تعدي  بيانات مصطل صفحة: 
 

"Edit term php" 
                                       ومن خاللهةةةا يمكن تعةةةديةةة  أي بيةةةان من بيةةةانةةةات 

            مصطل  معين.
  

  حذ  مصطل      صفحة         :  
 

"Del term php" 
                               ومن خاللها يمكن حذ  مصطل  معين.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  المساعدة:     صفحة          
 

"Help php" 
                                   ومعلومةةةةةات حةةةةةول كيفيةةةةةة التعامةةةةة  مةةةةةع موقةةةةةع 

                                 "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور.

 

 صةةةةةفحة االتصةةةةةال بقاعدة                    " Connection.php"    اتصةةةةةال بقاعدة البيانات على جهاز  لفت
  الخادم.

   صفحة      " phpHeader:"     اآلتي:     على        تحتوي      
  .      الموقع       صفحات   ك        أعلى           التي تعرض  Banner        الصورة  . 1
  .      الموقع       صفحات       بجميع  Hyperlinks                   االرتباطات التشعبية   . 2

 

 الرايسة        الصفحة         ""  Index.php  الموقع       واجهة       وتعرض      :  
 

 

 

 

 

           

 
 

                فقببف تم منح هببذ          الموقعل   ا                                                     ن راا لخقورة عمليتي الترببفيبب  في  يببانببا  المصببببببببببببببقلح  و حببذفببخ م  
                لموقع في الوحفة  ا             مرحلة تأمي     في                          فق ل وهو ما سببببتقوم  تنفيذ         دخول                                   الصببببالحية للمسببببتخفم الذا يقوم  تسببببمي  

                      تسبببببمي  خروج م  الموقعل                                                                م  هذا الكتابل وبذلك ينب ي على المسبببببتخفم الذا سبببببم  فخوع    يقوم           الخامسبببببة
                                                         نت اء تفاعلخ مع موقع  قاموس مصقلحا  الكم يوتر المصور . إ         وذلك برف 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

</Title>   عنوان صفحة المعلومات <Title> 

   

    لذا    لHTML            ل ة الترميز                        فقنخ يرتمف على استخفام          الموقعل            إنشاء صفحا      في                     كا  التق ي  المستخفم     ا  ياا              
  ل Expression Web        وتق ي   HTML                                                هم المرلوما  والم ارا  ااسببببببببببببببباسببببببببببببببية في ل ة الترميز           نتقرق إلى 
  .                      على إنشاء صفحا  الموقع          للمساعفة

 
 

 بحيث html. و  htm.صفحة ويب  ا تة تحفظ بامتفاف إنشاء  ل ة تكويف تستخفم في 
 يمك  عرض ا وترممة الكوف الخاو   ا م  خالع  حف  رامج مستررضا  اإلنترن .

 أحد برامج معالجة النصوص مث : باستخفام HTMLكتابة كوف وبذلك يمك   
  .…… MS Word, WordPad, Notepad andم 

             مراعاة اآلتي:   مع 
ل وال يشببببترش    يكتب بحرو  ك يرة Tag خيقل  علي HTML ل ة الترميز  يتم كتا تخاامر الذا   

Capital  ص يرة  وSmall. 
               بالشك  التالي:          محفف كما       ناء                     يكتب الكوف وف     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 HTMLلغة الترميز  ملف Structureبنا  ( يوض  11شك  )      

  HTML ""Hyper Text Markup Language الترميز لغة

 تنترنالتي ستعرض على مستعرض اإلالمعلومات 

 HTMLالهيلكإالبنايئإلربانمجإبلغةإإإ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  :HTML       الترميز           خصائص لغة                                ادرس الشكل السابق وحاول استنتاج 
 

 :HTMLإالرتمزيإلغةإخصائصإ

 <    >توضع بين العالمتين:  HTMLفي لغة الترميز  Tagsاألوامر  .1
 <..…/>ولها نهاية أو إغالق <..…>لها بداية أو فت   Tagsمعظم الةة  .2

         كما يلي: 
 

 

 
 HTMLفي لغة الترميز  Tag( الشك  العام للة 12شك  )

 

 
 
 
 
 

  ويينهما اآلتي: <Html/> بةةةة  وينتهي <Html> بةةةةةةة الكود أيبد .3
<Head>  </Head>      للموقةةةةع وعةةةةن كاتةةةةب وصةةةةف مثةةةة : يسةةةةتخدم فةةةةي عةةةةرض معلومةةةةات

 الكود واللغة ...إلخ.
<Title>     </Title>     يخةةةةتص بكتابةةةةة عنةةةةوان لصةةةةفحة الويةةةةب يظهةةةةر فةةةةيTitle Bar 

 .<Tag <Head لشاشة مستعرض اإلنترنت وهو جز  من

<Body>  </Body>     نضةةةع في  كافة أنوا  المعلومات المراد عرضةةةها على صةةةفحة مسةةةتعرض
ت اصو والتأثيرات التي تتم عليها والصور والفيديو واألاإلنترنت من النصوص 

 والجداول واالرتباطات ... إلخ.
 

<Tag> 

األمرب يتأثرالنص الذي   

</Tag> 

 مع مالحظة اآلتي:
   لكTag ايقوم    و يفة مرينخ. 
  برضTags م    ليس ل ا إغالق  و ن اية<BR> .  
 الب  برضTags  الب  فايةل ا خصا و يمك  تريين ا مرخ في. Tag 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 :HTMLخص ما تقوم بعرض  األقسام الرايسة لكود لم .4
 Tagنهاية الة   Tagبداية الة

<HTML> جميع محتويات الصفحة </ HTML> 
<HEAD> رأس الصفحة </ HEAD> 
<TITLE> عنوان الصفحة </ TITLE> 
<BODY> محتو  الصفحة </ BODY> 

ملخص األقسام الرايسة لكود ( 13شك  )

 إالرتمزيإحفظإكودإلغةHTML: 

           مراعاة أن:في ملف  HTMLيشترط لحفظ كود  
 .html    و htmبأا اسم يكو  امتفاف   HTMLيحفظ ملي كوف   .1
انخ يحفظ الملي  Notepad رنامج المفكرة اسبببببببتخفام  ل ويفضببببببب TEXTنصةةةةةي نو  الملي  .2

   ذا النو  مباشرة فو  اختيار منا.

 
 (Notepad)المكتوب في برنامج المفكرة  HTML( حفظ هيك  برنامج 14شك  )

 

                      المتاح على جهازك مث :مستعرض اإلنترنت  يأخذ الملف رمزبعد حفظ الملف بالمواصفات السابقة  
Internet Explorer  أوGoogle Chrome  أوMozilla Firefox ... .الخ 

  .         في حالة            رمز الملف     يكون   
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

                 نترنت على جهازك. إ                               لف في حالة وجود أكثر من مستعرض                                 ناقش معلمك وزمالاك عن شك  رمز الم 
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  

 
 

 

         بالنشاط:         ود الخاص         ادرس الك

 test1.htmlالخاص بملف  HTMLكود 

 
 

    ،النشطططططططاطفي  ةالمسطططططططتخدم HTMLبعض أكواد ل شطططططططرحايحتوي  الجدول التالي

               الجدول التالي:    في                    جزاء الكود المتضمنة  أ    في       وزمالئك      لمك       ناقش مع

 

 

 (1) نشاط
 HTML كود باستخدام"  Test1.html باسم ويب صفحة إنشاء"

 والتدريبات األنشطة بكتاباالجرا ات  اتبع معلمك شرا إ تحت
 ( 34)  صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 الكود الشرح

 الويب.ضافة عنوان لصفحة إ
<Title> 

        My First Web Page 

</Title> 

، الويبيظهر على صةةةةةةةةةفحة  <Body>ك  نص يكتب في    
اشةةة شةةناحية اليسةةار باعتباره االتجاه االفتراضةةي للكتابة على 

 .المستعرض
خاصةةةةةةةةةية  "align = "Centerوفقرة جديدة،  <P>الكود    

تعني محاذاة النص التالي لها توسيط على شاشة المستعرض 
 . <Tag </Pإلى أن ُيغل  الة 

   img src " تعنيImage Source مصةةةةةةةةدر الصةةةةةةةةورة "
واسةةةةةةم ملف الصةةةةةةورة  Pathويكتب بعد عالمة "=" المسةةةةةةار 

 .ويوضع بين عالمتي تنصيص باالمتداد
   H " تعنيHead يقصةةةةةةةةةد بها أن النص الذي يليها عنوان "

ويكون من  Hويظهر بحجم خط حسةةةةةةب الرقم الذي يلي حر  
خط أق   6إلى أكبر خط والرقم  1حيث يشةةةةةةةير الرقم  6إلى  1

ا في منتصةةةةةف  حجم ا وهكذا، وتظهر عبارة "تحيا مصةةةةةر" أيضةةةةة 
 لم ُيغل  بعد. <P>السطر حيث أن 

 محاذاة يمين.  الويبكتابة نص على صفحة 

 
8-  
9-  

10-  
 

 

 (2) نشاط
 test2.html باسم   ويب صفحة إنشاء في HTML كود استخدام

 والتدريبات األنشطة بكتاب جرا اتاإل اتبع معلمك شرا ا تحت
 ( 37)  صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

         بالنشاط:                 ادرس الكود الخاص 

  .test2.html     بملي       الخاو   HTML    كوف 

 
 

                       ثم ناقش معلمك وزمالئك.  النشاط السابق، فيمقارنة بالكود  سابق مع عملادرس الكود ال

 

 

 
 

  :test2.html  و   test1.html      الويب        صفحتي                         ليك طريقتين لعمل ربط بين  إ

 
 

   2م

 
 

نشاء صفحة إيمكنك عزيزي الطالب    

ويب أو التعديل فيها باستخدام العديد من 

التطبيقات أو البرامج الجاهزة بسرعة 

 .وسهولة بداًل من كتابة أكواد 

 test2.htmlو  test1.htmlالويب صفحتي  كإنش  عزيزي الط لب/الط لبة، بعد    

للتعديل في صااااافحتي الويب والربط بيننم  م   تحت ج، ب ساااااتلدا  لتة الترميز 

 الترميز  لتةفي  كود، وهو م  يمكنك تنفي ه بتعديل اللالل نص أو صورة

 .HTML الترميز لغة كود في الويب صفحات بين الربط:    ً أوال  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

 
 

 

 

 

 
إلنشةةا  مواقع وصةةفحات ويب من خالل واجهة تطبي   Expression Webيمكن تحمي  برنامج 

ال من كتابة أكواد   :كالتالي HTMLسهلة وبسيطة بد 

 :Expression Webحتميلإبرانمجإ 
 

  م  قا مةstart  ال رنامج اختر Microsoft Expression Web 4 بالصور التالية: كما 
 
 
 

 

 

 

  تحمي  تطبي  ( 15شك  )

االطالبة، يمكنك /الطالب ازيزي       التعدين في صفحتي الويب والربط بينهما من  أيض 

 .Expression Webخالن نص أو صورا بتوظيف تطبيق 

ً ثانيا    ويب مواقع إنشاء تطبيقات أحد خالل من الربط:      

 (3) نشاط
 HTML لترميزا لاة كودب الويب صفحات بين الربط

 والتدريبات األنشطة بكتاب جرا اتاإل اتبع معلمك شرا إ تحت
 ( 39)  صفحة

 

رمز 

 البرنامج

 رمز البرنامج
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 مكونات ا:ت  ر الشاشة االفتتاحية لل رنامج والتي م   هم ل 
 

 

 

 

 

 

 

 Expression Webمكونات الشاشة الرايسة لبرنامج ( 16شك  )

 .Menu Barري  القوا م ش  1م
 .Folder Listنافذة قا مة المملفا    2م
 .Tag Propertiesخصا و النافذة   3م
 .Web Site componentمكونا  موقع الويب   4م
 .Toolboxنافذة صنفوق اافوا    5م
 .Apply Styleنافذة  نماش التق ي    6م
 

 وهي اختصار   وتتميز التق يقا  التي تستخفم في إنشاء مواقع وصفحا  ويب  خاصية م
 .ي أن ما تراه هو ما تحص  علبمرنى:   "      مملة 

 

   الخاو بصفحة الويب والترفي  فيخل فم ال يمكننا استخفام التق ي  في  كما يمك  عرض كوف
ل على نو رتباش تشر ي إالرب   ي  صفحتي الويب م  خالع شري  اافوا  وذلك برم  

 :سب  شرح  والذي التالي أو صورة بدي ال لكود 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

 

 

 :وهو ما يتض  من خالل النشاط التالي 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

 
 

نشةةةا  موقع للمشةةةرو  باسةةةتخدام برنامج إصةةةفحة بالموقع البد من  أينشةةةا  إقب         
Expression Web  مخطط.انشا  كافة الصفحات ب  كما هو  ثم 

 

6-  
7-  
8-  

 
 

 

<a href =" العنوان المراد االنتقال إلي">  
الصورة المراد ريطها بالعنوانالنص أو      
</a> 

 (4) نشاط
 "Expression Web رنامجباستخدام ب الويب صفحات بين الربط"

 والتدريبات األنشطة بكتاب جرا اتاإل اتبع
 ( 42)  صفحة

 

 المشروع موقع إنشاء

 (5) نشاط
 تطبيق تخدامباسالمشروع موقع  "إنشاء

 Expression Web" 

 والتدريبات األنشطة بكتاب جرا اتاإل اتبع
 ( 47)  صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 
Header"( صفحة 17شك  ) php" 

 

 :الموقعفي جميع صفحات وحدد األجزاء المتكررة  السابق،ادرس الشكل 

 : وهي-قةالسابيتض  من الصورة -وي هذه الصفحة على األجزا  المتكررة في جميع صفحات الموقع كما تحت
 .Bannerالصورة في  فاية ك  صفحة ويقل  علي ا  

 
حذ  مصقلح  - ترفي  –بحث ع  مصقلح  –مصقلح إفخاع  –ة يالنصوو التالية: الر يس 
 مساعفة. –

 
 

 

 
 

 "Header.php" صفحة إنشاء

 : الحظ
 اتبصفح مرتبطة غير كلمات مجرد شاشة المستعرض على تظهر السابقة النصوص

 .Hyperlink تشعبية روابط بعد تصبح لم أنها أي الموقع
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

إفراج صببببورة  م كتابة برض النصببببوو التي إلى  باختصببببار  Header.php      صةةةفحة "     تهد    و  
 تفص   ين ا مسافا ل كما يتضح م  شاشة الكوف التالية:

 
 ""( نافذة كود صفحة 18شك  )

                                     نالحظ في الكود الذي تم إنشا ه ما يلي:
 :كما هو موضح بالشك  السا   التالي إلنشاء مققع بالصفحة Tagيستخفم الب  

div

 الخاص بهذا المقطع HTMLكود  

div

 

 األول المقطع

 الثاني المقطع
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

        األول:        المقطع
images'م  الملي   Bannerخاو  قفراج صببببببببببببورة  banner jpg' ل مع ضببببببببببببب  خاصببببببببببببيتي

 االرتفا  والررض.

 

 

 وضبط خصائصها Bannerصور إنشاء  (19شكل )

         الثاني:        المقطع
تم ضببببببب  برض خصببببببا صببببببخ م  عرض ومحاذاة يمي ل  م كتابة اسببببببماء صببببببفحا  الموقعل وترك برض 

oوهو اختصببار يرني   nbspالمسببافا  بالكوف   Breakable Space ويفيف في ترك مسببافة واحفة  
 كما ي  ر بالكوف التالي:

 

 عنصر التحكم

مصدر  srcالخاصية 

 الصورة

Tag Image 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 
 ( جز  الكود الخاص بعناوين صفحات الموقع20شك  )

أو أحد تطبيقات  HTML" بلغة الترميز Header.phpكما يمكن إنشاء صفحة " 

 إنشاء صفحات ويب بالكود التالي:

 
 Header.phpصفحة إنشا   ( كود21شك  )

1 

2 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

   :            نالحظ ما يلي       السابق   HTML    كود           من دراسة

  تكو   ووضببببببببببببع  ين ما كوف إفراج الصببببببببببببورة التي نرغب  <div/>وا غالقخ  <div>تم فتح مققع   1م
Banner .ك (على الش 1رقم م ي  ر في  فاية مميع صفحا  الموقع 

المققعل مع مرب   عمب  تنسببببببببببببببي  محباذاة يمي  لكب  مبا يليبخل وحتى إغالقإلى  المققع ال باني يؤفا  2م
 على الشك ( 2)رقم    الموقع.بصفحا Hyperlinkرتباقا  إالنصوو الرربية 

              الكود التالي:  ( 3 )

 

          يشير إلى:

  : "Tag  ة"  ال      بداية   •

<a href= 'index.php" > 

o  تشعبي بالعنوانرتباط إبداية كود يتم بها إدراج 

  .الصفحة" وهو هنا "اسم

o "=" الذي يلي عالمة. 

o  والذي قد يكون اسططططططم ملف أو اسططططططم برنامج أو
 اسم صفحة ويب أو عنوان إنترنت ...إلخ

   ":Tag  ة"  ال      نهاية   •
</a> o بــ الكود إغالق ثم /<a.> 

ولترك سببببببب   لترك مسبببببببافة واحفة وتفيف  Non Breakable Space اختصبببببببار يرني  &nbsp  4م
  . ;مرا  يلي كٍ  من ا   6مسافا  برف كلمة  الر يسة  تم كتا ت ا 

 إفخاع  وناست فاع كلمة  ر يسة    معالسا   وبنفس الفكرة تستقيع عزيزا القالب    تكرر الكوف   5م
حذ  مصببقلح ل  م نو    م  مصببقلح ترفي  نو  ل  م مصببقلح بحث ع ال نو مصببقلح ل  م 

 .رتباش تشر يليصبح كٍ  من ا إ  مساعفة كلمة 
"، يتم اسةةتدعا ها بأمر واحد بسةةيط في بداية ك  صةةفحة من صةةفحات Header.phpوالصةةفحة "

ال من تكرار الكود.  الموقع بد 
 

<a href = 'index.php'> الرئيسة </a> 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

         كما يلي:  Expression Web                 باستخدام برنامج  header.php                 يمكنك إنشا  صفحة           
                                                                                   إدراج صطورة، وكتابة بعض النصطوص تحتها، وإجراء بعض التنسطيقات عليها، لتظهر بشطكل مناسطب.

 

 

9-  
10-  
11-  

 

 

 

 

 بالصفحة الخاصة بها من خالل النشاط التالي:   Bannerيمكن ريط ك  نص أسف  صورة 

 

1-  
2-  
3-  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (6) نشاط
 في شاشة التصميم"  PHPنوعمن  Header صفحة إنشاء"

 اتوالتدريب األنشطة بكتابنفيذه تحت اشرا  معلمك وهو ما ستقوم بت
 ( 49)  صفحة

 

 (7) نشاط
 انرتباطات التشعبية لصفحات الموقع" إنشاء"

 باتوالتدري األنشطة بكتابوهو ما ستقوم بتنفيذه تحت إشرا  معلمك 
 ( 50)  صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

 

نحتاج في مميع صبببفحا  موقع  قاموس مصبببقلحا  الكم يوتر المصبببور  إلى إضبببافة مصبببقلح  و  
ة ال يانا ل اامر الذا يتقلب فتح اتصبببببببببببببباع ترفي   ياناتخ  و البحث عنخ  و حذ  مصببببببببببببببقلح م  قاعف

 بقاعفة ال يانا  حتى يتسنى لنا إمراء هذ  الرمليا  على  يانا  قاعفة ال يانا .

                                                                    عنةةةةةد إنشةةةةةةةةةةةةةا  صةةةةةةةةةفحةةةةةة االتصةةةةةةةةةةةةةال بقواعةةةةةد البيةةةةةانةةةةةات نحتةةةةةا  إلى التعةةةةةامةةةةة  مع متغيرات،      
                                                                   وهو ما سنلقي علي  بعض الضو  قب  إنشا  صفحة االتصال بقواعد البيانات:  

 :PHPإلغةإيفإوالثوابتإاملتغريات 

قة اإلعدادية لمفه  لب في الحل قد تعرضةةةةةةةةةةت عزيزي الطا بت، والمفهوم ال ل وم المتغيرات والثوا
 .PHPسب  دراست ، ولكن دعنا نلِ  بعض الضو  من منظور لغة  عمايختلف 

 :PHPإلغةإيفإاملتغريات 

مخز  في الذاكرة يحفف لخ اسببببببببم ونو  ويخصببببببببو لخ قيمة تخز  فيخل وتت ير قيمتخ  عبارة عن المتغير -
ل فقنخ يمك  ت يير القيمة التي تم 100يسبببببببببباوا   Total$  ناء سببببببببببير ال رنامجل فم اال إذا كا  المت ير 

 بجملة التخصيص التالية:ل PHPفي ل ة  خرى  تخصيص ا بقيمة
 

$Total = 450; 

 
 

            نالحظ اآلتي: 

 يتم االعالن عن المتغير عند استخدام . -
     "$".      بعالمة اسم المتغير يبدأ  -

" فقط، مث :" وأرقام وعالمةيتكون اسم المتغير من أحر   

 Connection.php البيانات بقاعدة االتصال صفحة إنشاء
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  $user_name - $A123 - $Password .....الخ 
 اسم المتغير يفض  أن يكون معبر ا عن محتواه أو ما يشير إلي . -

   ". = "يص هيعالمة التخص -
 بعالمة  PHPلغة تنتهي ك  جملة في  -

 :هكذا Echoأو  Printالمستعرض نستخدم  شاشةلطباعة أي معلومات على  -
- print $total; 
- OR   echo ("$total"); 

المسةةتعرض  شةةاشةةةلطباعة على لتجميع أكثر من ثابت أو متغير عند ا Echoيمكن اسةةتخدام كود  -

 ". .وذلك بالفص  بينها بنقطة " 
                                                               وهناك صيغة أخر  لطباعة قيمة المتغير كما يتض  من المثال التالي:

$name="Mohamed"; 
echo "my name is $name";  
echo 'my name is $name'; 
echo 'my name is  ' .$name; 

                             شاشة مستعرض اإلنترنت كما يلي:                                       عند تنفيذ الكود الساب  تكون نتيجت  على 

my name is  Mohamed 
my name is $name 
my name is  Mohamed 

                                   نالحظ من تنفيذ الكود الساب  ما يلي:

  في جملة الطباعة األولى تم طباعة قيمة المتغير عند وضةةةةةةةةةعها داخ  عالمتي التنصةةةةةةةةةيص
 ".Double quotation" المزدوجة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  ة عالمتي التنصةةةةةةةةةيص المفردبينما تم اعتبار المتغير بين' Single quotation '  نص
 .my name is nameوطبع بالشك  التالي 

  .في جملة الطباعة الثالثة تم استخدام النقطة لطباعة سلسلة حرفية وقيمة المتغير 
                      من خالل الجدول التالي:  PHP                                        يمكن استعراض بعض أنوا  المتغيرات في لغة 

 Example نوع البيانات النوع

String حرفي “Mohammad” 

Integer 123 صحيح عددي 

Double يقبل الكسور العشرية عددي  1.23 

Boolean منطقي True / False 

نمةةا يتعر  مترجم   PHPبةةالةةذكر أنةة  ال يتم اإلعالن عن المتغير ونوعةة  في لغةةة  روالجةةدي  وا 
 من خالل القيمة المخصصة للمتغير في جملة التخصيص.على نو  المتغير  

 
gettype                                                              فمث ال: تسةةةتطيع عزيزي الطالب معرفة نو  أي متغير باسةةةتخدام الدالة   var      وذلك   ;

               بالكود التالي:

<?php 
    $U_name="mohamed";         // متغير يساوي قيمة حرفية 
    echo gettype($U_name);      // طباعة نوع المتغير  
    echo "<br />";   // النزول على السطر التالي 

     echo "Welcome to PHP"; // PHP طباعة رسالة ترحيب بلغة 

     echo "<br />";    // النزول إلى السطر التالي 

    echo gettype($test);  // طباعة نوع متغير آخر لم يتم استخدامه  

?> 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  :       نالحظ أن
     بببأنببخ         اإلنترنبب                   على صببببببببببببببفحببة مسببببببببببببببتررض  U_name$                                   نبباتج تنفيببذ الكوف قببباعببة نو  المت ير    

String   ل  م يترك سقر ويقبع رسالة الترحيب                                  Welcome to PHP   م يترك سقر ويقبع                   Null  
    لخ.   ة              ا                مت ير فارغ ن راا لرفم تخصيو قيم       قيمة ال    ا 

 
 :PHPإلغةإيفإالثوابت 

يذ  تت ير قواع تنفف ي مخاز  في الذاكرة تحم  اسببببببببببببببم ونو  ويخصببببببببببببببو ل ا قيمة  ا تة ال            أما الثوابت
                                            ويمكن تعريفها من خالل الصيغة العامة التالية:ال رنامجل 

Define ('Constant Name', Value); 
      حيث: 

o  اسم الثابت.إلى  تشير 
o  .تمث  القيمة المخصصة للثابت 

 .Defineولكن يتم تعريف   أمام اسم الثابت عند استخدام  مةمع مالحظة أن  ال يتم وضع عال

                   فعلى سبي  المثال: 
Define ('name', 'Mohamed'); 

Echo ('my name is:  '. name); 

 .تستخدم النقطة ).( في سطر الكود الثاني لريط سلسلتين حرفيتين 
 الثابت بدون عالمة استخدام  تم. 
  لتعريف الثابت. استخدمت كلمة 
  بفاصلة منقوطة ينتهي ك  سطر في لغة 

                                        نتيجت  على شاشة مستعرض اإلنترنت كما يلي:                            عند تنفيذ الكود الساب  تكون 
my name is:  Mohamed 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 والةةجةةةةةديةةر بةةةةةالةةةةةذكةةر أن الةةمةةتةةغةةيةةرات والةةثةةوابةةةةةت تةةتةةةةةأثةةر بةةحةةةةةالةةةةةة األحةةر  كةةبةةيةةرة أو صةةةةةةةةةةغةةيةةرة  
ذا أردت أن يكون الثابت غير حساس لحالة األحر  نستخدم الصيغة التالية:(، )  وا 

Define ('Constant Name', Value, true); 
 ومن الضروري التأكيد على اآلتي:

 يكتب وف  الصي ة التالية: كوف   1م
<?php 

 ذهالمراد تنفي PHPكود 

?> 

سببببببببببببببيتم تنفيذ  على م از   ل ة  ع  يرل     الكوف التالي عبارة  الكوف   2م
 . م  خالع  الخافم

 : المستعرض في لغة  شاشةكود الطباعة على  (3)

 
  منقوقة ال ف    تنت ي بفاصلة ك  مملة في ل ة   4م
 .  //ينفذ يس   برالمة   و  فو     يترمم كتابة ترلي  فاخ  كوف   5م
ة المالح ا  بالكام  مس وقة برالم و    سقر فيتم كتابة الترلي منو  ك ر  و   ما لكتابة مالح ة  6م
  ./*   وفي ن اية المالح ة نضع الرالمة  */ 
 

 :dbdictionaryقاعدةإالبياانتإإالتعاملإمع 
 

ل التي تحتوا على مصقلحا  الكم يوتر في مفوع  قاعفة ال يانا  إنشاء  برف 
سببببو  نترام  مع سببببمال  مفوع ال يانا  م  خالع صببببفحا  موقع  قاموس مصببببقلحا  المصببببور  حيث 

 رفي ت و  البحث ع  مصببببقلح و  قاعفة ال يانا إلى  مصببببقلحإضببببافة  يمكننا م  خالع صببببفحاتخ المختلفة
وفتح اتصببببببببببباع  ي  قاعفة إلى إنشببببببببببباء  حذ  مصبببببببببببقلحل ومميع هذ  الرمليا   فاية تحتاج و   ا  يا  فيخ

فحة صببفي إنشبباء ال يانا  وصببفحا  الموقعل وذلك ق   إمراء  ٍا م  هذ  المرامال ل وم  هنا سببو  ن ف  

 أي كود بًاة أو  المستعرج شاشةالمحتوى المراد طبااتم اًن 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

يحق  االتصاع بقاعفة ال يانا  بحيث يتم استفعاؤها في  فاية ك  صفحة ويب تقوم  تحتوا على كوف 
  قحفى عمليا  التحفيث في قاعفة ال يانا .

 
 ( كود صفحة االتصال بقاعدة البيانات22شك  )

 :ما يلينالحظ  الساب ،بدراسة الكود 
php?>الكود بداية 
                                                     هناك أريع متطلبات أساسية لالتصال بقاعدة البيانات هي:  

 اسم قاعدة البيانات. –كلمة المرور  –اسم المستخدم  -اسم جهاز الخادم  
 

  ) المروركلمة  –اسم المستخدم الحظ )
 الكود الشرح

 ;"username. $username="root$للمتغير  يخصص MySQLاسم مستخدم 
ويجب  password$للمتغير  تخصصكلمة المرور االفتراضية 

 ;""=password$ .الخامسةكما سندرس في الوحدة  تغييرها
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 ) البياناتاسم قاعدة  (الحظ -
 الكود الشرح

اسةةةةةةةةةةةم قاعةةةةةةةةةةةدة البيانةةةةةةةةةةةات يخصةةةةةةةةةةةص للمتغيةةةةةةةةةةةر 
$database. $database="dbdictionary"; 

 (جهاز الخادم اسم) حظال -
 الكود الشرح

نات " الُمضةةةةةةةةةيفlocalhost"اسةةةةةةةةةم الخادم  يا قاعدة الب  ل
 .server$يخصص للمتغير 

 $server="localhost"; 

 

$connect=mysql_connect("$server","$username","$password"(; 
 

  الثالثة: والتي تحتا  إلى المعطيات mysql_connectتخصيص ناتج تنفيذ دالة  الساب  الكودمن الغرض   -
 ،(كلمة المرور - واسم المستخدم  - اسم جهاز الخادم المضيف)

 

التحق  م  صبببببببببببحة المرقيا    إذا تم ل حيث يكو  ناتج الفالة  مت ير ال إلى
 :ةالتالي وللتأكد من ذلك نستخدم جملة ل كان  غير ذلك  إذا  و  لال ال ة السابقة

                if ($connect) 
                    { 
                        $select=mysql_select_db("$database") or die 

                    } 
                else 
                    { 

Echo
                    } 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 ظ أن:حنال

فنن  يتم االتصال بقاعدة  "Trueفنذا كانت " لconnect$الشرط يسأل عن قيمة المتغير 
mysqlمن خالل الدالة  Database$البيانات المسماة  select db  ،أو عرض رسالة حال وجود مشكلة

 الكود التالي: من خالل

Or die  

ذا كانت قيمة المتغير   الويبعلى صةةةةةةفحة  else" يعرض الرسةةةةةةالة التي تلي وا 
 بأن  "لم يتم االتصال بقاعدة البيانات".

 <?                    الكود نهاية  
 

 

1-  
2-  

 
 

 

 (8) نشاط
 "connect.php البيانات بقوااد االتصان صفحة إنشاء"

 والتدريبات األنشطة بكتاب
 (  52)  صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .PHP لغة في Operator المعامالت بين يميز -1

 .PHP لغة في If condition   الشرط جملة يشرح -2

 .PHP لغة في Switch جملة يتعرف -3

 في حل المشكالت. If &   Switch الشرط  لجملتي المختلفة الصيغ وظفي -4

لغةإإيفإالرشطيةإوامجللإاملعامالت

PHPإ 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

، قب  البد  في إنشا  صفحة إضافة مصطل  يمكن أن نستعرض مع ا مفهوم المعامالت  

 وهي: حيث يوجد ثالثة أنوا  في لغة 

إإاملعامالتإ إ  إ:Operatorsإإإإإ

 أخر (. –بنوعيها )العادية  معامالت حسابية (1)
 ناتج المثال مثال عمليةإلى  يشير المعام 
 5 3 + 2 الجمع +
 2 4 – 6 الطرح -
 10 2 * 5 الضرب *
 4 2 / 8 القسمة /
 1 3 % 10 باقي القسمة %

 

 مث : PHPوهناك معامالت حسابية أخر  خاصة بلغة  (2)
Operation Example Means 

+ =  $x +=5 $x = $x + 5 
- =  $x -=5 $x = $x – 5 
* = $x *= 5 $x = $x * 5 
/ = $x /= 5 $x = $x / 5 
% = $x % = 5 $x = $x % 5 
+ +  $x++ $x = $x + 1 

 - - $x– $x = $x – 1 
 

 معامالت مقارنة (3)
Operator == != > >= < <= 

Refer to Equal Not 
Equal 

Greater 
Than 

Greater Than 
Or Equal 

Less 
Than 

Less Than 
Or Equal 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 :                              ويرمز اليها كما بالجدول التالي Logical Operatorمعامالت منطيقة  (4)
 

Operator المعنى 

| | 
 أو

OR 

&& 
 و

AND 

 يسل !

  :                                       مثال على ناتج استخدام المعامالت المنطقية ن

X Y X || Y  X && Y !X 

True True True True False 

True False True False False 

False True True False True 

False False False False True 

إإمجةلإالرشطإ إ إإإإ  IF Conditionإ

، والتي يمكن لمطوري البرامج من خاللها وضع شرط معين واختباره فنذا كان ناتج الشرط جملة الشرط 
ذا كانت نتيجة تنفيذ الشرط غير صحيحة قام بتنفيذ كود آخر ا يقوم البرنامج بتنفيذ كود معين، وا   .صحيح 

                                                 بصطططور متعددة حسطططب متطلبات البرنامج، ولعل أبسطططط صطططورة                    ويمكن اسطططتخدام جملة             
    هي:         في لغة                    تستخدم فيها جملة 

 If (Logical Condition) 
{ 

ً   الكود المعاد تنفيذ  إذا كان ناتج الشعط صحيح ا                                               

      } 
 

 Logical Condition     حيث:

                         تشير إلى تعبير شرطي مث :      
Degree > 50  و Age < 6 و Name == "Administrator" إلخ.... 

 

   ن:      يالحظ أ         دراست ،    لك        ما سب  م  و         السابقة                     فكما يتض  من األمثلة 

    ،                                                              أو متغير وثابت بينهما إحد  معامالت المقارنة الساب  اإلشارة إليها                         الشرط يقارن بين متغيرين
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  .{     }                                يتم فقط تنفيذ الكود بين القوسين                إذا تحق  الشرط                وفي هذه الحالة  
       مثال: 

<?PHP 
          $A="First"; 
          If ($A=="First") 
               { 
                  Echo "ن  ااوع         "; 
               } 
?> 

    أن:                       نالحظ في المثال السابق: 

   ":               عبارة "أنت األول  -
    . "      تساوي                         إذا كانت قيمة المتغير           المستعرض      شاشة    على        ستطبع

  :      ( تمث ;"A="First$                   عالمة "=" في الكود )  -
    . (Equal )                تمث  معام  منطقي          مع جملة                        معام  تخصيص، أما عالمة          

  :     تنتهي  PHP               ك  جملة في لغة   -
    ". ;               بفاصلة منقوطة "  

                هي األكثر شيوع ا                        والصورة التالية لجملة 
 If (Logical Condition) 
        { 
  True الكود المراد تنفيذه إذا تحق  الشرط 
 } 
Else 
        { 
 الكود المراد تنفيذه إذا لم يتحق  الشرط   
 } 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

                                     " فيتم تنفيذ الكود الخاص بتحق  الشةةةةةةةرط                                         إذ ا فالطبيعي أن أي شةةةةةةةرط قد تكون نتيجت  "
     فقط.                                " فيتم تنفيذ الكود التالي لةة                               مباشرة، وقد يكون نتيجة الشرط "          فقط بعد 

       مثال: 

<?PHP 
          $A="Second"; 
          If ($A=="First") 
               { 
                  Echo "أنت األول        "; 
               } 
        Else 
               { 
                  Echo "أنت الثاني          "; 
               } 
?> 

 

 

                           في المثال السابق نالحظ أن: 

  :                عبارة "أنت األول"  -

ال        تسبباوا                                                                سببتقبع فق  على صببفحة مسببتررض اإلنترن  إذا كان  فق  قيمة المت ير           ل وا 
                         يتحق ل بالتالي يكو  ناتج    م           فق  الشببرش ل  "                                   ا    سببيتم قباعة عبارة   ن  ال اني ل ون راا ا 

  .                                            تنفيذ الكوف بالكام  قباعة عبارة   ن  ال اني 

  : (;"A="First$      لكود )             عالمة "=" في ا  -
    .                تم   مرام  منققي  If            مع مملة   ==                            تم   مرام  تخصيول  ما عالمة    

             جملة واحدة.        يعتبر        بالكام    IF    كود   -
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

  : IF  ( If - Elseif)                         ً        الصورة التالية أكثر تعقيدًا لجملة 

If (Logical Condition) 
        { 
 الكود المراد تنفيذه إذا تحق  الشرط األول   
 } 
Elseif (Logical Condition) 
         { 
 الكود المراد تنفيذه إذا تحق  الشرط الثاني   
  } 
 Else 
         { 
                                               الكود المراد تنفيذه إذا لم يتحق  الشرط الثاني   
  } 

 

         نالحظ أن 

ذا لم يتحق  ف ناك شرش  ا         مملة                                                            ا                              ااولى يلي ا شرش إذا تحق  يتم تنفيذ الكوف التالي ل ا مباشرةا وا 
ذا لم يتحق  ينفببذ الكوف الببذا يلي                              إذا تحق  ينفببذ الكوف الببذا يلي      حتى         ا    ل وبببفءا م                                       ل وا 

       ااولى.                                                 ن اية الكوف عبارة ع  مواب عفم تحق  الشرش لمملة 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

      مثال:

<?PHP 
            $X=5;  
           If ($X<0) 

      { 

                  Echo "الرقم سالب" 
                 } 
           Elseif ($X>0) 

   { 
                         Echo "الرقم موجب" 
              } 
           Else 

    { 
                           Echo "الرقم يساوي صفر" 
               } 
?> 

                               وسببيتم قباعة عبارة  الرقم مومب                        ق  الشببرش ال اني برف   تح   ف  فق       ا     ن راا ا  
                مستررض اإلنترن .      شاشة    على 

 

 وهناك صيغة أخر  لجملة 

 :  والم اع التالي يوضح استخفام الصي ة السابقة والتي يقل  علي ا 

1المتغير يساوي  //   ;   
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

إلى   ف  ساعف  على كتابة  ك ر م  مملخ في سقر واحف  في المثال الساب  أن نالحظ
 ااقواس  استخفام نفس النتيمة  فال م 

إإمجةلإإإإا:إإإإ إاثني إ  Switchإ

ا اسببببببتخفام مملة   اختبار  ل حيث يمك  م  خالل اكأحف الربارا  الشببببببرقية في ل ة  ويمك   يضببببببا
 والمثال التالي يوض  ذلك:عفة شروش وفي ك  مرة يتحق  في ا شرش ما ينفذ كوف مري ل 

 
 يوض  استخدام الجملة الشرطية  ( كود 23شك  )

 :وبتحلي  الكوف السا   نمف   

  من  أكثرحيث يوجد  الختبار قيمة المتغير  ، ثم اسةةةةةةتخدمت جملة بدأ بالقيمة  المتغير
 احتمال:
o  ا  تسببباوا فقذا كان  قيمة المت ير   c يقبع  واحف ل وهكذا لباقي االحتماال  وفي آخر

 ذلك يقبع  ال يومف . فو   ا   و   و  مة المت ير ال تساوا ياحتماع إذا لم تك  ق
 

 "أثنين"

 "ثالثة"

"ال 

 يوجد"
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

o  وهنبباك  مر آخر يمك  الخروج بببخ فو  تنفيببذ شببببببببببببببيء هو  مرExit يمك  في آخر حببالببة  الل فم ا
Default  كلمةنضع Exit;  م  مملة  للخروجSwitch  م  قباعة  ال يومف . ال فا 

  ك ر م  قيمة واحفة كما بالم اع التالي: caseحيث يمك     تأخذ  لمملة  خرى  ناك صي ةه

 

 يوض  صيغة أخر  الستخدام الجملة الشرطية  ( كود 24شك  )

 :التالية   تكافئ جملةوهذه الصورة 

 

 a$طباعة في حالة 

 3أو  2أو  1يساوى 

 ORيعنى  || هذا المعام  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .مصطلح إدخال صفحة واجهة يصمم -1

 .Header & Connection صفحتي لتضمين PHP كود يكتب -2

 .مصطلح إدخال صفحة ينشئ -3

 .البيانات قاعدة إلى مصطلح إضافة من يتحقق -4

 

 

 

إمصطلحإاإدخالإصفحة

Add_Term.php 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

دخالإمصطلحإ1إ) إ(إتصمميإواهجةإصفحةإاإ إإ إ إإإ إإ إ إإإإ إ إإ إإ إ إإ إإ إإ  إإإ

  Expression Webمم    صفحا  الويبإنشاء  التق يقا  المستخفمة في  حفم  خالع 
 .ذا  التصميم التالي: وحف  ا على مملف الموقع على م ازكمصقلح إفخاع  صفحةإنشاء  كيمكن

 
 ( شاشة تصميم صفحة 25شك  )

 :كود يتم مراعاة التالي أيبدون كتابة  Designنمط التصميم  في الساب ذ التصميم يلتنف

  مستق   مققعكتابة عنوا  شاشة اإلفخاع  إفخاع مصقلح ل وقف تم وضع هذا الرنوا  في
<div>  وات داأل صندوق بندرا  مقطع منToolbox  كما بالشك 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

  على  ""اافوا   صببنفوق وتسببتقيع عزيزا القالب كتابة النصببوو كما بالشبباشببة السببابقة واسببتخفام 
 يمي  الشاشة إلفراج عناصر التحكم على الصفحة.

 اافوا  كما بالشك  التالي: نافذةم   لنموذ  ادرا  ا 

 

 النموذج  يسبببببتخفمForm كافة  يانا  النموذج الموموفة في عناصبببببر التحكم م  مسبببببتررض  و إرسببببباع  لتمرير
  يانا  النموذج وهما:إلرساع  ويومف قريقتي   الخافم إلى  الويب

 

2-  
 

 للنموذج  حيث يمك  ضب  الخاصية 
 .كما بالشك  القيمة   و  يمةبالق

ضبط خصااص النموذ  ( 26شك  )                                              
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 (:GET( والقيمة )POSTبعض الفروق الهامة بين القيمة )

GET POST 

لة  نات المرسةةةةةةةةة يا      "  URL "    في                      تظهر الب
              عنوان الصفحة.

     "URL  "    في                        ال تظهر البيانات المرسةةةلة   
              عنوان الصفحة.

          مات سر أو        رسال كل إ    في                ال يتم استخدامها 
               ي بيانات هامة. أ

          مات سةةةةر أو   كل     رسةةةةال  إ    في              يتم اسةةةةتخدامها 
               ي بيانات هامة. أ

     تصةةة                                لها حد اقصةةةى للبيانات المسةةةتخدمة 
  .Character    حر           7607   لى  إ

                   للبيانات المسةةةةةةةةتخدمة                الحد االقصةةةةةةةةى لها 
 Mb 8   لى  إ    تص  

 مالحظة:

 الثاني الدراسياستخدامهما بالفصل سوف يتم التعرف على 

ذا نظرت إلى      كاآلتي: Formالخاص بالنموذ   ة الةبداية  ستجدوا 

 :حيث من الصيغة السابقة نجد العديد من خصااص النموذ  

 .المرام   و   يومف ل ا مرامال  إما المرام    الخاصية  -
 .ومرامل ا اسم الصفحة التي يتم االنتقاع إلي ا عنف الض   على زر  الخاصية  -

  بعض النصوص الُمعبرة عن القيم المطلوب إدخالها في مريعات النصوص، مث :
نو  المصقلح  ويليخ مربع نو إلفخاع اسم المصقلح وهكذا باقي  يانا  المصقلحل والصي ة التالية 

 نافذة مستعرض اإلنترنت:مربع نو على إنشاء  توضح كيفية

 من الصيغة السابقة الحظ اآلتي:
o  درا  عنصر تحكمإ يتعن. 
o    تعنى اسم 
o     تعنى نوع  مريع نص. 
o   تعنى  ضبط خاصية العرض  لمريع النص. 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

   ي المفيف في سم   يانا  ف زر  إضافة  المس وع ع  تنفيذ الكوف الخاو  قفراج  يانا
  .قاعفة ال يانا   

  تم وضع باقي مكونا  الصفحة في قسم آخر 
 

لسبببببابقة قم  تحفيف مصبببببقلح الموضبببببحة بالشببببباشبببببة اإفخاع  المقا   لصبببببفحة ولالقال  على كوف 
ا او   ذا القسببببببببببمنافذة ال رنامج في  ر الكوف الخ  سببببببببببف   ل  م اضبببببببببب   زر  النموذج  كما  محففا

 بالشاشة التالية:

 

 

 

 

 

 
 

      
 
  
 

 
 

 لصفحة  كود ( 27شك  )

 
 

 (1) 

   أضف كود  

(2) 

   أضف كود 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 لى الكود التالي:إانتب  

  
 

 والذي يضم المعطيات الثالثة التالية:

وهو أسةةةةةةةةةلوب نقةةة  البيةةةانةةةات من النموذ  إلى الخةةةادم  
. 

نتقةةةةةال ت   إليهةةةةةاحةةةةةديةةةةةد اسةةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةةفحةةةةةة المراد اال
(add_term.php  ) عند الضغط على زر. 

تسةةةةتخدم عندما يتم اسةةةةتخدام النموذ  في رفع )الصةةةةور(  
ذا لم يستخعلى الخادم  دم ال يتم رفع الصور ، وا 

 ".داخ  مجلد الصور "
 تذكر عزيزي الطالب: 

 مباشرة. في إنشا  صفحة "إدخال مصطل "  HTMLاستخدام لغة الترميز يمكنك 

 كما يمكنك تنفيذ التصميم التالي لصفحة إدخال مصطل  للكود المختصر التالي ذكره:
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

إإإ(إكتابةإكودإإ2إ) إإإ  إ:PHPإإإإإإ

قفخاع  يانا  في قم   تحمي  صببببببببببببفحة إفخاع  يانا  مصببببببببببببقلح على مسببببببببببببتررض اإلنترن ل و  عنف  
  يانا  غير مرتبقة بقاعفة ال يانا ل لذا نحتاج إلى:مف    العناصر التحكم على صفحة المستررض سن

  كوف إضافة  وعناوي  صفحا  الموقع في  فاية الشاشة وذلك م  خالع إ  ار الصورةPHP 
 على الشاشة السابقة بالكوف التالي: (1بالرقم ) إليخ في المكا  المشار الخاو  قفراج صفحة 

 
لتضمين صفحة  ( كود 28شك  )

  االتصاع بقاعفة ال يانا .تضمي  صفحة 
  كتابة كوفPHP  المسببببؤع ع  تخصببببيو ال يانا  التي سببببيتم إفخال ا في عناصببببر التحكم على صببببفحة

مسببتررض اإلنترن  في مت يرا ل  م إفراج محتوى هذ  المت يرا  في حقوع سببم   يانا  مصببقلح مفيف 
مختصببر وآخر  ك ر فقة   PHPكودوفيما يلي سببو  نتناوع بالشببرح التفصببيلي  ال يانا في مفوع قاعفة 
 نواحي القصور في الكوف المختصر.ح يواحترافية مع توض

إإ)أإ(إ  اخملترص:إPHPكودإإإ 

ملي قاعفة ال يانا  م  خالع في  Recordمصقلح مفيف كسم  التالي إضافة  PHPم  كوف الن ا ي ال رض  
نشا  ا صفحة إفخاع مصقلح   :ل والكوف المختصر التالي يحق  ال رضعلى مستررض اإلنترن التي س   تصميم ا وا 

<?php 
         Incloude("header.php"); 
 include("connection.php"); 
 if(isset($_POST['Submit1'])) 
   {  $term=$_POST['txt_term']; 
      $trans=$_POST['trans']; 
      $defe=$_POST['TextArea1']; 
              @$file=$_FILES['File1']['name'];       $file  تخزين اسم ملف الصورة في المتغير 
              @$tmp=$_FILES['File1']['tmp_name'];      $tmp تخزين الصورة داخ  المتغير        
              Move_uploaded_File($tmp,'pic/'.$file);   الدالة المستخدمة في رفع الملف وتحتا  إلى معاملين األول الصورة والثاني اسم ملف الصورة ومساره 

      $picture="pic/" . $file . " ";     $picture تخزين اسم ملف الصورة ومساره في المتغير    
      mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
      mysql_query("insert into terms values ('','$term','$trans','$defe','$picture')");   } ?> 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 يلي: ونالحظ في الكود المختصر الساب  ما
  تضمي  صفحةheader.php. 
  االتصاع بقاعفة ال يانا تضمي  صفحة connection.php. 
  التحق  م  الضبببببب   على زرSubmit1 إ  كا  المسببببببتخفم قف قام بالضبببببب   يتم اختبار  حيثClick 

 فيتم تنفيذ اآلتي: على زر  إضافة 
o  مصقلح لالخاصة باتخزي  ال يانا  التي تم إفخال ا في مربرا  النصوو تخصيو  و

 :ببببببببالببببتببببرتببببيببببببببفببببي الببببمببببتبببب ببببيببببرا  الببببتبببببببالببببيبببببببة  الببببويببببببببالببببمبببببببفيبببببببف عببببلببببى صبببببببببببببببببفببببحبببببببة 
$term - $trans -  $defe - $picture)مع مالح ة    المت ير   ل$_POST 

ل Submitعنف الضببببببب   على زر  Form النموذجيخز  بخ قيم عناصبببببببر التحكم على 
 كما يتضح بالكوف التالي:

o $term=$_POST['txt_term']; 
o $trans=$_POST['trans']; 
o $defe=$_POST['TextArea1']; 
o @$file=$_FILES['File1']['name'];   
o @$tmp=$_FILES['File1']['tmp_name']; 
o Move_uploaded_File($tmp,'pic/'.$file); 
o $picture="pic/" . $file . " "; 

o  تأكد من إنشةةا  مجلد باسةةم"pic"  :في المسةةار التاليc:\xampp\htdocs\terms 
 يخصص اسم الملف المختار من المستخدم  Serverرفع ملف الصور على ول

وتتعام  معها لغة  تسةةةةةةةةمى  ، مع مالحظة أن العالمة إلى المتغير 
 ذلك في عدم إظهار رسالة خطأ إذا كانت قيمت  فارغة. على أنها متغير، ويفيد 

o  :والبب ببرض مبب  الببكببوفmysql_query("SET NAMES 'utf8'");  فالبببببببة اسةةةةةةةةةةتةةخةةةةةدام
بالل ة الرربية بشبببك  صبببحيح  الويبفي إ  ار ال يانا  على صبببفحة  _

 ؟؟؟؟؟؟؟.عالما  استف ام هكذا  وعفم   ورها في صورة
o  مميع مكونات ا والمشار إلي كٍ  من ا:  ااخيرةوال رض م  مملة الكوف 

 

 
 دخلة     الم  القيم  اتمتغيرال Tableالجدول  Function دالة variableمتغير 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

التي تحتوي على جملة  بحيث يخصةةةةةةةةةص ل  قيمة تنفيذ الدالة  إنشبببببببببببببباء مت ير 

لحقوع اإلى  ال يانا  التي تم تخزين ا في المت يرا  قفخاع  قومل والتي تالخاصبببببببببببببببة  ل ة  
terالمنا رة ل ا في مفوع قاعفة ال يانا    s . 

 
  في Termsعنف تنفيذ الكوف السا   بالفر  سيتم إضافة سم   يانا  مصقلح مفيف في مفوع  

مب  ف و في الكوف المختصببببببببببر يتم ت قيت ا في الك نواحي القصببببببببببورل إال  نخ قف نمف برض قاعفة ال يانا 
 : ومخ القصور في الكوف المختصربشك   ك ر احترافيةل وم  

 
إلى إنشبببببباء مملف يحتوا على الصببببببور  -كمسببببببألة تن يمية–إضببببببافة صببببببورة المصببببببقلح يتقلب    1م

الخاصببة  مميع المصببقلحا  التي تم إفخال ا في مفوع قاعفة ال يانا ل وبالتالي يفضبب  إضببافة  
ومف يتم نسببببببخ ملي الصببببببورة الفاع على المصببببببقلح بخل يخت ر وموف هذا المملف فقذا  PHPكوف 

وا   لم يومف المملف يتم إنشببباء مملف الصبببور ووضبببع ملي الصبببورة فيخ ولك فق  إذا لم يتم إفخاع 
 اسم ملي الصورة في عنصر التحكم الخاو بالصورة على صفحة مستررض اإلنترن .

 
  للمصقلح المفيف  و ترك برض إذا قام المستخفم بالض   على زر  إضافة  ولم يفخ   ا  يا   2م

لذا في قاعفة ال يانا ل   termsال يانا  خالية سببببيتم إفراج سببببم  خالي م  ال يانا  في مفوع  
ي كسةةةج  فينبغي التحق  من أن المسةةةتخدم قد قام بندخال كافة بيانات المصةةةطل  قب  إدراج  

 ".termsجدول قاعدة البيانات "
 

ا    الكوف المختصر ال ي  ر  ا رف فر  برف الض   على زر  اضافة ل وبالتالي   (3) ونالحظ إيضا
جب لذا يفق  المستخفم ال يرر  إذا كا  إضافة سم   يانا  مصقلح مفيف قف تم  نماح  م الل 

ظهار رسالة توض  إن كان اض  فة السج  تم بنجاح أم ال.االتحق  من ذلك وا 
 
إإإ)ب(إ إإإكودإإإإ إال كرثإدقةإإPHPإ إإ إإ إ إ   إ:إ

 يانا  مصقلح في عناصر التحكم على صفحة المستررض ولكن ا  يانا  إفخاع  عنف هذا الحف نستقيع
 غير مرتبقة بقاعفة ال يانا ل لذا نحتاج إلى:
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

  كوف إضافة  وعناوي  صفحا  الموقع في  فاية الشاشة وذلك م  خالع إ  ار الصورةPHP 
 على الشاشة السابقة بالكوف التالي: (1بالرقم ) إليخ في المكا  المشار الخاو  قفراج صفحة 

 

 
 

لتضمين صفحة  ( كود 28شك  )
 . تحقي  االتصاع بقاعفة ال يانا 
  الويب صفحة يانا  في عناصر التحكم على إفخاع  التحق  م. 
  تسمي   يانا  المصقلح في مفوع قاعفة ال يانا  وذلك م  خالع كوفPHP  المرتب   زر  إضافة  في

  :الخاصة  تصميم صفحة إضافة مصقلح HTMLكوف   على الشاشة 2بالرقم )إليخ  المكا  المشار
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 
 إلضافة مصطل  جديد كود ( 29شك  )

جملة شرطية الختبار وجود مجلد 

pic وانشاؤه في حالة عدم وجوده 

 جملة شرطية الختبار هل تم اختيار ملف صورة 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 التفصيلي للكود كالتالي:عزيزى الطالب تعرف الشرح 

 تضمين صفحة تحقي  االتصال بقاعدة البيانات بالكود التالي: -  

 Submitالتحق  من الضغط على زر 
 على زر "إضافة" فيتم التحق   الكود التالي يختبر إن كان المستخدم قد قام بالضغط  -      

 الصور الخاصة بالمصطلحات " وهو المخصص لوضع أو ال من وجود مجلد باسم "         
 . هنشأ هذا المجلد يتم إنشابداخل ، فنذا لم يُ          

  من خالل نظامأو  الفيديو سوا  بالكودأو  للصورأخر   مجلداتإنشا   وينفس الطريقة يمكن -     
 التشغي  في مجلد المشرو .        

 Serverرفع ملف الصور على 

، مع مالحظة أن العالمة المتغير إلى  يخصص اسم الملف المختار من المستخدم  -    
 ذلك في عدم إظهار  على أنها متغير، ويفيد وتتعام  معها لغة  تسمى  

 رسالة خطأ إذا كانت قيمت  فارغة.      

 ".picاختبار إن كان اسم ملف الصورة غير محدد يتم تحمي  ملف الصورة من مجلد " -    
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 .تخصيص قيم عناصر التحكم في متغيرات

في  ويباليتم تخزين البيانات التي تم إدخالها في مريعات النصةةوص للمصةةطل  الجديد على صةةفحة  -
مع مالحظةةة أن المتغير  ،( بةةالترتيةةبالمتغيرات التةةاليةةة 

 .عند الضغط على زر   النموذ يخزن ب  قيم عناصر التحكم على  
$

 Formالتحق  من إدخال قيم في عناصر التحكم على النموذ  

 ن الشةةةةةةةةةرطقيم فيها، فنذا كاإدخال  التالية للتأكد أن هذه المتغيرات ليسةةةةةةةةةت خالية أي تم جملة  -
ا وجميع المتغيرات ليست خالية  يقوم بتنفيذ اآلتي: صحيح 

بالل ة الرربية بشبببك   الويبيسببباعف في إ  ار ال يانا  على صبببفحة  _فالة اسةةتخدام  -
 ؟؟؟؟؟؟؟.صحيح وعفم   ورها في صورة عالما  استف ام هكذا 

  

 

 

 التي تحتوي على جملة  بحيث يخصص ل  قيمة تنفيذ الدالة  تم إنشاء مت ير  -

منا رة ل ا الحقوع الإلى  ال يانا  التي تم تخزين ا في المت يرا  قفخاع  قومل والتي ت ة الخاصبببببة  ل
terفي مفوع قاعفة ال يانا    s . 

فقذا تم ذلك   ر  الرسببببببببببببالة ال يانا  في مفوع قاعفة ال يانا  إفخاع   م يتم التأكف م  -
ال ت  ر الرسالة  البيانات بنجاحإضافة  تم    .البياناتإضافة  لم يتم ل وا 
 

 دخلة     الم  القيم  اتمتغيرال Tableالجدول  Function دالة variableمتغير 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

بعضةةةها يطبع الرسةةةالة "البيانات التي تم إدخالها غير أو  بيانات لجميع الحقولل إدخا في حالة عدم -
 جميع الحقول".إدخال  صحيحة يجب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 

1-  
2-  

 

 

 

 

 

 

دخالإمصطلحإ3إ)إإ إ(إتنفيذإصفحةإاإ إإ إ إإإ إإ إ إإإإ إ إإ إإ  إإإإإإ

ت  ر كما يليل وذلك م  خالع الرنوا  اإلنترن   مصقلح على مستررضإفخاع  عنف استرراض صفحة
 

 
 نافذة استعراض صفحة إدخال مصطل ( 30شك  )

 
"البيانات التي تم إدخالها غير  ل يقبع الرسببببببببالة إضةةةةةافة يانا  والضبببببببب   على زر  إفخاع  في حالة عفم -

  سف  شاشة المستررض كما يلي: جميع الحقول"إدخال  يجبصحيحة 

 (9) نشاط
 " Add_term.php مصطًح إدخان صفحة إنشاء"

 كواجهة الويب صفحة يمكنك استخدام اآلن الطالبة،/الطالب عزيزي    
جرا  جديد، مصطل  إلضافة البيانات قاعدة جدول مع للتعام   اتعملي وا 
 والتدريبات األنشطة بكتاب (9) نشاط تنفيذك خالل من وذلك أخر ،
 (.53) صفحة

 )  ( صفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 
 غير مكتم  ال يانا  نافذة استعراض صفحة إدخال مصطل ( 31شك  )

 مميع  يانا  المصقلح كما يلي:إفخاع  عنف -

 
 نافذة إدخال مصطل ( 32شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

 تررض.المس   سف  شاشة تم إضافة البيانات بنجاح  ت  ر الرسالة  إضافةوبالض   على زر   -

 
 نافذة التأكد من إدخال مصطل  بشك  صحي ( 33شك  )

 تذكر: 
 في الكوف المختصر ال ي  ر  ا رسا   تفيف إضافة سم  مفيف م  عفمخ في مفوع قاعفة  ال يانا .

 
إ(إالتأ كدإمنإاإضافةإاملصطلحإاإىلإقاعدةإالبياانتإ4إ)إإ إ إإإإإإإإ إإإإإ إإإإ إإ إ إإإإ إإإ إإإإ إإإ  إإإإإإ إ

انا  في قاعفة ال ي ال يانا  في سببببببببم  مفيف في قاعفة ال يانا ل نفتحإضببببببببافة  وللتأكف م   نخ تم
  في شري  الرنوا  بكتابة الراب  التالي  اإلنترن   ت ويب مفيف لمستررض

  :يف في مفوع  فسم  مإضافة  ونتأكف م 

 
 نافذة التأكد من إضافة المصطل  في جدول قاعدة البيانات( 34شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع إنشاء صفحات

إ

إ

إ

إ

إإإإإإواإىلإلقاء  إإإ
 يفإ

 الفصلإادلرايسإالثاين
 


