اخلطة الدراسية

ملقرر تصميم صفحات الويب الديناميكية – تقن 501
للصف األول الثانوي

العام الدراسي 0058-0057م

التعليم الثانوي – توحيد املسارات

الكفاية :خيطط ملوقع ويب ديناميكي ينسق حمتواه وحيدث بياناته وفق استعالمه ل اعد بيانات.
مغزى الكفاية :خيطط الطالب لتصميم موقع ويب ديناميكي من خالل حتديده خلرائط الصفحات وحمتواها باإلضافة إىل خريطة تنسي ات كل صفحة .كما يتعرف الطالب ضمن هذا
احملور مكونات صفحات الويب وعالماته املخصّصة .هذا إىل جانب توظيف تنسي ات متنوعة حسب طبيعة حمتوى الصفحة املرتبط بنتيجة استعالم قاعد بيانات.

مكوّنات الكفاية
خيطط للموقع
اإللكرتوني

املستويات األدائية واملعيارية
 )1حيدّد هيكل حمتوى الصفحات.
 )2حيدّد خريطة اإلحبار ضمن املوقع.
 )3حيدّد خريطة تنسي ات م اطع كل صفحة ويب.
 )4يصمّم هيكل جملدات املوقع.

املالحظات
 انشاء هيكل جملدات يعكس حمتوى املوقع.
 حتدد خريطة التنسييييييييييي ات للصييييييييييفحة هيكل العالمات
املخصصة  HTML tagsوتشعباتها.

 )1يتعرّف امتدادات ملف صفحة ويب (.)htm – html
 )2يفتح مستند ويب يتعرّف من خالهلا العالمات املخصّصة  HTML Tagاآلتية ويعدهلا:
.Html, head, title, body, h, p, a, Img, table, br 

يتعرف خصائص
صفحات الويب
ويعدل حمتواها

.Form, DIV 
 )3يدرك أهمية حتديد م اطع حمتوى صفحة الويب وتعريف كل م طع فيها.

 يتم التعرض إىل العالمة املخصيييصيييية تدر يًا مع التأكيد
على أهميتها يف تنسيق حمتوى م اطع متنوعة.
 يشيييييييكل توظيف  DIV Tagsهدف تنظيمي لتسييييي يهيل
عملية التنسيق الح ا.

 )4ينشئ مستند ويب جديد.
 )5يوظف عالمة  DIV Tagsيف حتديد م اطع حمتوى صيييييفحة الويب :رأس الصييييييفحة وذيلهاFooter, ،
احملتوى ،الروابط.
 )6يتعرّف نوع معرّف التنسييييييييق املعتمد يف خمتلف عالمات  Htmlضيييييييمن صيييييييفحة ويب ( id,
.)class

Content,

 Header,
Sidebar,
Container.

 ضييييييرور التمييز بني أوجه توظيف معرّف التنسيييييييق  idأو
 Classودمجها.
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مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية
 )7يحفظ المستند.

يتعامل مع تنسي ات
CSS

 )1يتعرّف مبادئ التنسيق بتوظيف .CSS
 )2يتعرّف صيغة التنسي ات األولية املدجمة ( )inlineضمن عالمة خمصصة . Html Tag

 االطالع على مثال لصييييييييفحة ويب مت تنسييييييييي ها من خالل
 CSSحتتوي على تنسي ات متنوعة.
 حتديد أهمية طبيعة هذا النمط من التنسيييييق وأولويته على
باقي التنسي ات.

 )3يتعرّف صيغة التنسي ات األولية املدجمة ( )embeddedضمن صفحة ويب .

 حتديد ضرور اللجوء إىل هذا النوع من التنسي ات.

 )4حيدّد تنسيي ات أولية ( لون  ،حجم ،منط ،نوع اخلط ،احلدود) للعالمات املخصيصية Html

 تكون التنسي ات متنوعة .inline/embedded

 tagsالتالية ويعدّهلا:
 عنوان ،ف ر  ،رابط.
 صور  ،جدول.

 تعرف العالمات املخصيصيية املكونة للجدول ( )th, tr td
ويعدل تنسيق حمتواها.

 )5يتعرّف دور ملفات التنسيق  CSS fileيف تفعيل التخطيط لصفحات موقع الويب.
 )6حيمّل ملف  CSSخارجي  Externalويفعّل تنسي اته على حمتوى صفحة ويب.

 ربط ملف تنسي ات جاهز بصفحة ويب.

 )7يعدّل تنسي ات م اطع  Div Tagsالتالية ضمن صفحة ويب :

 يتم التعديل على صفحة ويب جاهز .

 احلجم  ، width/heightولون اخللفية .background-color
 املوقع (  , ) float , clearاحلدود ( borderاللون ،السُمك ،النمط).

 يتم التعرض للحدود العلوية  ،السيييييييييييييييييييفلية  ،و ا انبني
األمين/األيسر.

 نوع اخلط  ، font-familyمنط اخلط (  ،) font-weight, font-styleلون
اخلط  ، colorحجم اخلط . font-size
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مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية
 حماذا النص  ، text-alignاملسافة بني األسطر .line-height
 اهلوامش الداخلية  ، paddingاهلوامش اخلارجية .margin
 )8يدرج ضمن م اطع  Div Tagsالكائنات التالية:

 يتم التعرض للهوامش العلوية  ،السييييييييييييييييفلية  ،و ا انبني
األمين/األيسر لكل من اهلوامش الداخلية/اخلارجية .
 يتم إدراج الكائنات ضمن صفحة ويب جديد .

 نص حيدد عالمته املخصصّة ويضمنه :عنوانا ،ف ر .
 رابط (.)<a> tag

 تضمن الروابط أمساء ملفات الويب املناسبة.

 منوذج > < formحيدد من خالله:
 oح ول نصية  /رقمية.
 oزرّ تفعيل ارسال البيانات ضمن النموذج
 جدول يوظف عالماته املخصّصة :رأس العمود ،الصف ،البيانات.
 صور .
 )9حيدّد التنسيق املناسب حملتوى الصفحة حسب خريطة التنسيق ،ويوظفه ضمن:
 امل اطع .Div Tags
 العالمات املخصصة  HTML Tagsوتفاعل البعض منها مع مؤشر الفأر .

 مثال لذلك:
ينسييق نص الروابط وحيدد تفاعلها مع مؤشيير الفأر أثناء
مروره بها وبعد الن ر عليها (.)a:hover - a:visited
 ينسق العالمات املخصصة للجدول .th, td :
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مكوّنات الكفاية

املستويات األدائية واملعيارية

املالحظات

 )1يعاين حمتوى الصفحات املصممة وتنسي اتها ويعدهلا.

يعاين صفحات الويب
 )2يتح ق من االرتباطات ضمن صفحات الويب.

4

الكفاية :يصمم برجمية يعاجل من خالهلا استعالمات قاعد بيانات متنوعة ترتبط بنماذج ضمن صفحة ويب ينشئها.
مغزى الكفاية :يتعرف الطالب ضمن هذا احملور مكونات ملف برجمة ( )Script fileتستهدف استعالم قاعد بيانات .فيصمّم واجهة تتمثل يف منوذج يرتبط مبلف الربجمة من خالل
حتديد منط االرتباط وطبيعة احل ول واملعايري الضرورية الستعالم قاعد البيانات .ثم ي وم الطالب بتفعيل االستعالم ومعا ة حمتواه بإدراج التنسي ات الضرورية.

املستويات األدائية واملعيارية

مكوّنات الكفاية

املالحظات

يتعرّف مكوّنات قاعد البيانات:
يستكشف واجهة برجمية
إدار قواعد البيانات

 )1يستعرض جداول قاعد البيانات.
 )2يتن ل بني احل ول والسّجالّت ضمن جدول.
 )3يستعرض تصاميم جداول قاعد البيانات ويتعرّف أنواع ح وهلا.
 )4يتعرّف احل ول األساسية ضمن ا داول.
يتعرّف بنية ملف : Script

 يتم التعرض إىل البنى اخلوارزمية وتركيبتها من
خالل منوذج يتناوهلا.

 )1يتعرّف صيغة االرتباط ب اعد بيانات . Database Connection
 )2يتعرّف البنى اخلوارزمية األساسية يف الربجمة :Script
يتعرّف بنية ملف الربجمة
()Script file



املتغريات . variables



البنى الشرطية ).)IF...THEN) (IF... THEN ELSE



البنية التكرارية ). While (Condition

 )3يتعرّف صيغة استعالم قاعد بيانات.
 )4يتعرّف صيغة معا ة نتيجة االستعالم .
 )5يتعرّف بنية تنسيق البيانات واظهارها.
 )6يتعرّف طري ة حتميل ملف  Scriptخارجي واستخدام وظائفه.

 يتم حتميل ملف حيدد االرتباط ب اعد بيانات.

1

مكوّنات الكفاية
يتعرّف بنية توظيف االستعالم
ومعا ة البيانات

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية
 )1حيدّد صيغة استعالم قاعد بيانات ويضمنها متغيّرا .Variable
 )2يتعرّف بنية صيغة االستعالم ومكوناته.
 )3يتعرّف البنى اخلوارزمية الستعالم بسيط لبيانات جدول:


تُوظِفُ بنية تكرارية لت صي حمتوى كلّ سجل.



ربزُ حمتوى احل ول ضمن جدول.
ُت ِ



سقُ جدول البيانات.
تُن ِ



ضرور

الرتكيز على الرتكيبة اللغوية

لالستعالم.


يتم استعالم جدول الستعراض مجيع ح وله ضمن
منوذج جاهز.



تنسيق خاليا رأس ا دول > ،<thوخاليا
البيانات> <tdمن خالل خصائص تنسي ات
داخلية أو ملف تنسيق خارجي.

 )4يتعرّف البنى اخلوارزمية لالستعالمات التالية:


استعالم حتديث سجل.



استعالم حذف سجل.



استعالم إدراج سجل ضمن جدول.



ضرور إظهار عدد السّجالت ال ي طاهلا كل
استعالم.

 )5حيفظ ملف  scriptضمن جملّد املشروع.
 )6يتح ق من صيغة االرتباط ب اعد البيانات.



يتطلع على حمتوى ملف االرتباط ب اعد البيانات
اخلارجي ووظائف متغرياته.

 )7يشغّل ملف  scriptويتح ق من وظائفه.
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مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية
يعاجل النماذج:
 )1ينشئ نموذجا ( )formفي صفحة ويب يضمنه:


مرجعا لملف  Scriptيوظف استعالما لقاعدة بيانات يعالجها.



نمط التواصل مع ملف . Script

 حتديد منط االرتباط مبلف ).(POST/GET



حقال ،يحدّد طبيعته ،يحوي:

 حتديد طبيعة احل ل :نصي ،رقمي.

 وجب حتديد خصييييائص االرتباط مللف Script
خارجي (.)Action

 oمعيار استعالم

يصمّم مناذج واجهة استعالم

 يوظف املعيار للبحث عن سيييييجالت ) (selectأو

دول.

 oمعيار استعالم حذف سجل أو أكثر من جدول.

قاعد البيانات

حلذفها ) (Deleteباسيييييييتخدام االسيييييييتعالمات
املناسبة.



 توظف املعايري يف حتديث بيانات سييييجالت جدول

حقوال ،يحدّد طبيعتها ،تحوي:
 oبيانات سجل جديد يُضاف

دول.

 oبيانات ح ول سجل للتّحديث.


)2

) (updateأو إلدراج سييجل جديد ضييمن جدول
). (insert

زرّا للتواصل مبحتوى ح ول النموذج مع ملف .script

حيدّد مرجعًا ضمن رابط إلطار حيوي حمتوى ملف .html

حتديث حمتوى اإلطار من خالل توظيف العالمة
املخصصة  iframeضمن م طع  divاحملتوى.
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مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية واملعيارية
 )3يشغّل النموذج ويتحقق من تنفيذ أوامر االستعالم.
 )4ينسّق حمتوى االستعالم ضمن جدول.

تابع:



يصمّم مناذج واجهة استعالم
قاعد البيانات

يوظف بنية شرطية يف تنسيق بيانات ا دول.

 )5يعدّل خصييييائص كل رابط ضييييمن م طع االرتباطات وحيمّل ملف النموذج املناسييييب
ضمن م طع احملتوى.

 توظيف منوذج تنسيق مناسب ضمن ملف .Script
 توظيف خاصييييييييييية  targetضييييييييييمن االرتباطات
املناسبة.

يتعامل مع االستعالمات:
 )1ينشئ استعالمًا بسيطًا على جدول واحد يستعرض سجالته.
 )2ينشئ استعالمًا ذو معيار واحد على جدول يستعرض سجالته.
ينوّع استعالم قاعد البيانات

)3

 SELECT field(s) FROM Table
 توظيف بنية تكرارية السييييييييييييييييييييتخال بيانات
ا دول وتنسي ه.
 SELECT field(s) FROM Table1
WHERE field=value

يوظّف معامالت منط ية يف حتديد معيار ضمن االستعالم.>= ،>= ،>، > :

 )4ينشئ استعالمًا إلدراج سجل أو حتديث بيانات أو حذفه.

 ضييييرور األخذ بعني االعتبار غياب السييييجل عند
التحديث أو احلذف.



يدرج سجالً حيدّد فيه ح وله ضمن االستعالم.

 INSERT INTO TABLE (field1,
)…field2,
VALUES
(value1,
)…value2,

8

مكوّنات الكفاية

تابع:
ينوّع استعالم قاعد البيانات

املستويات األدائية واملعيارية


حيدّث حمتوى سجل واحد ضمن جدول بناءً على معيار حيدده.



حيذف سجال ضمن جدول بناءً على معيار حيدّده.

املالحظات
 UPDATE Table SET field1=value1,
field2=value2….
Where
field
;=value
Where

Table

 DELETE From
field=value

 ضيييييرور حتديد معيار اسيييييتعالم احلذف حتى ال
يُتلف حمتوى ا دول بالكامل.
حيلل حمتوى األخطاء ال ي تربز على الشاشة وحيدّد مواطنها ويعا ها.
يتح ق من تنفيذ االستعالم

 )1حيدّد طبيعة اخلطأ.
 )2يدرك األخطاء املرتبطة بلغة الربجمة ويعدّهلا.

 حتديد ما إذا كان اخلطأ مرتبط بنتيجة
االستعالم ام مبصطلحات الربجمة.

 )3يعدّل االستعالم ويتح ق من مكوناته عند احلاجة.

مالحظة:
 )1تتناول الوقفة األوىل الكفاية األوىل.
 )2تتناول الوقفة الثانية الكفاية الثانية
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