اخلطة الدراسية

ملقرر تصميم صفحات الويب الديناميكية – تقن 108
العام الدراسي 7081-7082م
التعليم الفني واملهني

الكفاية :خيطط ملوقع ويب ثامت ثم يصمّمه ويثري حمتوا وينسّقه.
مغزى الكفاية :خيطط الطالب لتصميم موقع ويب ثامت من خالل حتديد رخرائط الصفحات وحمتواها ماإلضافة ىل
خريطة تنسيقات كل صفحة .كما يتعرف الطالب ضمن هذا احملور مكونات صفحات الويب وعالماته املخصّصة .هذا
ىل جانب ثراء حمتوى الصفحات وتنويع طرائ تنسيقها.

مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية

خيطط للموقع

.1

حيدّد هيكل حمتوى الصفحات.

 انشاء هيكل جملدات يعكس حمتوى املوقع.

.2

حيدّد خريطة اإلحبار ضمن املوقع.

 حتدد خريطة التنسيييييييقات للصييييييفحة هيكل

اإللكرتوني

.3

حيدّد خريطة تنسيقات مقاطع كل صفحة ويب.

العالمات املخصييييييييييصيييييييييية HTML tags

.4

يصمّم هيكل جملدات املوقع.

وتشعباتها.

.1

يتعرّف امتيييدادات ملف صيييييييييييييييييييييييييفحييية وييييب
(.)HTML

.2

يفتح مسييييييييييتند ويب يتعرّف من خالهلا العالمات  يتم التعرض ىل العالمة املخصصة تدرجييا مع

املخصّصة  Html Tagsاآلتية ويعدهلا:
 Html, head, title, body, h, p, a,
Img, table, br.

التأكيد على أهميتها يف تنسي حمتوى مقاطع
متنوعة.

 Form, DIV.
.3

يدرك أهمية حتديد مقاطع حمتوى صفحة الويب
وتعريف كل مقطع فيها.

.4

يتعرف خصائص
صفحات الويب
ويعدل حمتواها

.5

يدرك أهمية حتميل احملتوى ضيييييييييييييييييييييييمن طار  يتم التطرق ىل حتميل احملتوى ديناميكيا عرب
 iframeحيدّد خصائصه.
العالمة املخصصة  iframeحيدد حجمها

حيدّد خصييييائص رامط حتميل ملف ضييييمن طار
 iframeخاص مذلك.

.6

يتعرّف نوع معرّف التنسييييييييييي املعتمد يف خمتلف
عالمات  Htmlضيييييمن صييييييفحة ويب

(،id

.)class

وتعريفها ماإلضافة ىل خصائص رامط التحميل.
 يشكل توظيف  DIV Tagsهدفا تنظيميا
لتسهيل عملية التنسي الحقا.
 ضرورة التمييز مني أوجه توظيف معرّف التنسي
 idأو . Class

.7

ينشئ مستند ويب جديد.

.8

يوظف عالميية  DIV Tagsيف حتييديييد مق ياطع Content
حمتوى صيييييفحة الويب :رأس الصييييييفحة و يلها.Footer ،
احملتوى ،الروامط.

.9

ينشئ طارا  iframeوحيدد خصائصه.

Sidebar,

Header,

 يتم تعريف االطار وحتديد حجمه.

 .11ينشيئ رامطا حيدد من خالله طارا حيمل ضييمنه
حمتوى صفحة ويب.
 .11حيفظ املستند.
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املستويات األدائية واملعيارية

املالحظات

مكوّنات الكفاية
.1

يتعرّف مبادئ التنسي متوظيف .CSS

 االطالع على مثال لصفحة ويب مت تنسيقها من

.2

يتعرّف صيغة التنسيقات األولية املدجمة

خالل  Cssحتتوي على تنسيقات متنوعة.

( )inlineضمن عالمة خمصصة Html
.Tag
.3

 حتديد أهمية طبيعة هذا النمط من التنسي
وأولويته على ماقي التنسيقات.
 حتديد ضرورة اللجوء ىل هذا النوع من

يتعرّف صيغة التنسيقات األولية املدجمة

التنسيقات .

( )embeddedضمن صفحة ويب .
 تكون التنسييييييييييييييييييييييييييقيييييييييييييات متنوعييييييييييييية
 .4حيدّد تنسييييييييقات أولية ( لون  ،حجم ،منط ،نوع
inline/embedded
ارخط ،احلدود) للعالمات املخصيييييييصييييييية Html
 tagsالتالية ويعدّهلا:
 عنوان ،فقرة ،رامط.
 صورة  ،جدول.

 يتعرف العالمات املخصييييييصيييييية املكونة للجدول

 .5يتعرّف دور ملفات التنسيي  CSS fileيف تفعيل

يتعامل مع
تنسيقات CSS

(  )th, tr tdويعدل تنسي حمتواها.

التخطيط لصفحات موقع الويب.
 .6حيميّل ملف  CSSخييارجي  Externalويفعيّل  رمط ملف تنسيقات جاهز مصفحة ويب.
تنسيقاته على حمتوى صفحة ويب.

 يتم التعديل على صفحة ويب جاهزة.

 .7يعدّل تنسيييييييييييييقات مقاطع  Div Tagsالتالية
ضمن صفحة ويب :
 احلجم

 ، width/heightولون ارخلفية

.background-color
 املوقع (  , ) float , clearاحلدود  borderيتم التعرّض للحدود العلوية ،السيييييفلية ،واجلانبني
(اللون ،السُمك ،النمط).
 نوع ارخط font-family

األمين/األيسر.
 ،منط ارخط

( font-weight, font-style

) ،لون

ارخط  ، colorحجم ارخط . font-size
 حما اة النص  ، text-alignاملسافة مني
األسطر line-height
 اهلوامش الداخلية . padding
 اهلوامش ارخارجية .margin

امتحان منتصف الفصل الدراسي
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املستويات األدائية واملعيارية

مكوّنات الكفاية

املالحظات
 يتم دراج الكائنات ضمن صفحة ويب جديدة.

 .1يدرج ضييييييييييييييييمن مقاطع  Div Tagsالكائنات
التالية:
 نصّا حيدد عالمته املخصصّة ويضمنه :عنوانا  ،تضمن الروامط أمساء ملفات الويب املناسبة.
فقرة .
 رامطا (.)<a> tag
 منو ج > < formحيدد من خالله:

تامع:
يتعامل مع
تنسيقات CSS

 oحقوال نصية /رقمية.
 oزرّ تفعيل ارسال البيانات ضمن النمو ج.
 جدوال يوظف عالماته املخصّصة :رأس العمود،
الصف ،البيانات.
 صورة.
 .2حيدّد التنسييييي املناسييييب حملتوى الصييييفحة حسييييب
خريطة التنسي  ،ويوظفه ضمن:
 املقاطع .Div Tags
 العالمات املخصصة  HTML Tagsوتفاعل  ينس نص الروامط وحيدد تفاعلها مع مؤشر
البعض منها مع مؤشر الفأرة.

الفأرة أثناء مرور

مها ومعد النقر عليها

(.)a:hover - a:visited
 ينس العالمات املخصصة للجدول .th, td :

يعاين صفحات
الويب

 .1يعاين حمتوى الصييييييفحات املصييييييممة وتنسيييييييقاتها
ويعدهلا.
 .2يتحق من االرتباطات ضمن صفحات الويب.
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التقويم:
أعمال الفصل

امتحان املنتصف

االمتحان النهائي

اجملموع الكلي

%00

%70

%00

%800

تفصيل ألدوات تقويم األعمال اليومية للطالب (:)%33
توزيع الدرجات

الدرجة احملتسبة

مالحظة السلوك الصفي

%3

االختبارات القصرية

%21

املشروع التطبيقي

%21

ملف أعمال الطالب

%3

اجملموع الكلي

%211
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