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 مقدمة الكتاب
 

تبنرري  التعليميررة العمليررةعلررم  واالتصرراالتالمعلومررات  اتكنولوجيررفررم مجررا  لتطررور المسررتمر فرررا اي
 .المتالحقةالتطورات هذه مواكبة ل دةتوجهات ورؤى جدي

 تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالتمررنهج  لمعالجررةوهررو مررا دفعنررا إلررم تبنررم مررداخي تعليميررة جديرردة 
ونيقررة المررنهج  التررم تنررمنتها  والفلسررفة والرررؤى  هررداإاأل تحقيرر  يهرردإ إلررم للصررف النررانم النررانوى 

النرانم النرانوى الترم ترم اعردادها فرم اطرار مصرفوفة مرن المردى  صرفالمرادة للمعايير ومؤشرات  ويعكس
 والتتابع علم المراحي والصفوإ الدراسية المختلفة.

واإللكترونررم والتعرراونم ومهررارات التفكيررر ب نواعرر   تنميررة مهررارات الررتعلم الررذاتمإلررم المررنهج  ويهرردإ 
نشررا  تنفيررذ  تعرراون الطررال  فررم مررن خررال  المختلفررة قرراموس موقررع ويرر  تفرراعلم  مشررروعات لتصررميم واء

 ،( مصطلحات مصور
 تطبير  باسرتخدام  صرفحاتتعتمد فكرة عمي المشروع علم انشا  نموذج يحتذى بر  لبرنرامج تصرمم  

   (Expression Web  لغرة الترميرزHTML ،تم إنشراهها باسرتخدام برنرامج ، وينرم قواعرد بيانرات ير
MySQL . 
( (PHPبلغررة برمجررة  اكتابتهرر تتمررجرراهزة  داكررو أقواعررد البيانررات مررع مررن خررال  التعامرري مررع  ويررتم

فهرم و إنشرا  صرفحات الموقرع  ويمكنك نسخها واألسرتعانة بهرا فرم  Open Sourceالمفتوحة المصدر 
 ،أي كود وتطوير
كمرا يتنرمن الكترا  صرورنا مرن واجهرات التطبير  الفعليرة المنفرذة للمشرروع لتونريت جميرع خطرروات  
 وتبسيط المفاهيم لدى المتعلمين وكي ذلك من خال  أنشطة وتدريبات عملية.العمي 

تنفيررذ مررن خررال   المتعلمررين وأخيرررنا فررذن هررذا الكتررا  يحرررة علررم تنميررة المهررارات األساسررية لرردى 
ا  تتيت  مشاريع  لتوظيف ما يتم دراست  فم حياتهم العملية بصورة ابداعية.لهم فرصن

  وهللا الموف (

 فري  العمي
 
 

 
 
 



  
   
 

 

                            
 جدو  المحتويات

 

 

 
 
 
 

  أساسيات تصميم مواقع الوي : الوحدة األولي

ومراحي إنتاج المشروع تالنانية: متطلباالوحدة 

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



  
   
 

 

  
 أهداإ كتا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للصف الناني النانوي العام:

 

 بياناتقواعد ال، و البنية األساسية لنظم الكمبيوترب الخاصةالمفاهيم و  العمليات تعرف بعض ، 

 .الخ......، .واقع الويبتأمين م، و نشاء صفحات ويبالغات برمجة و 

 لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة ب تعرف بعض المفاهيم والعمليات األساسية

 واإلتصاالت.

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

 بإستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 ت اإلنتاج التكنولوجيةأدوا استخدام (HTML&PHP&SQL…. ) تعلم.الفي دعم وتطوير 

 باستخدام العمليات والبرامج واألدوات  )قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور( مشروع  انتاج

 التكنولوجية.

 ين التواصل والتفاعل والتعاون مع اآلخر و  تصال التكنولوجية في تبادل المحتوى أدوات اال توظيف

 لدعم التعلم.

 تهامعالجو  البيانات اإللكترونيةو مع المعلومات  المصادر التكنولوجية في التعاملو األدوات  استخدام 

 مها وا عداد تقارير بالنتائج.يوتقي
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 أساسيات تصميم مواقع الويب
 

:ا على أنيتوقع أن يكون الطالب قادر  في نهاية الوحدة 

 يوضح بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية المتقدمة ذات الصلة بالكمبيوتر -1

 يوظف برامج الكمبيوتر في تنفيذ مهام التعلم. -2

 مليتي التعليم  والتعلم.يوظف خدمات شبكة اإلنترنت في ع -3

ومات اإللكترونية بكافة صورها المتاحة يمارس عمليات  البحث عن  المعل 

على أجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات الموثوقة في حل مشكلة.
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

ارات لمهتناولنا في مقرر الكمبيوتر للصببببببببببببف األول الدانو ، العديد من المعارف واسببببببببببببب  أن 
ك إعداد يمكن  اسبببببتمراراا لما بدأنا و طلس العريي اإللكتروني ، األمشبببببروع  انتاج المتنوعة من خالل 

ف نبحر معك فسببببببوف  المزيد من المشببببببروعات المتنوعة فف مختلف المناحف الدراسببببببية والحياتية، 
نشاء كتصبميم أدناءمفتوح يحق  المتعة واالسبتفاد  واإلبداع عالم افتراضبف   قاموس  يبو  وقعم كوا 

مصبببطلحات الكمبيوتر المصبببور  باسبببتخدام تطبيقات ولغات برمجة مجانية مفتوحة المصبببدر،  ت ع د 
ا في كبرى الشبببببركات والم سبببببسبببببات العالمية المتخصبببببصبببببة في تكنولوجيا المعلومات األكدر انتشبببببارا 
 واالتصاالت.

 لقاموس نموذجإنتاج موقع  قاموس مصبببببببببطلحات الكمبيوتر المصبببببببببور  بمدابة وي عد مشبببببببببروع 
 ، ويتيحماد  دراسببية  الخاصببة بأىتسببتطيع من خاللإ إدخال كافة المصببطلحات مصببطلحات عام 

 ،بسببببرعة وسببببهولة وعرض المقصببببود بإ، وصببببورتإالبحث عن أ  مصببببطلح  لك المشببببروع امكانية 
 حذفإ.إمكانية تعديلإ أو  وذلك باإلضافة إلف
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 التعمل نواجت

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

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

 قواعد البيانات.

 يميز صفحة الويب الساكنة وصفحة الويب الديناميكية. -2

 .Serverالكمبيوتر ليصبح جهاز  يمارس عمليات إعداد جهاز -3

 يتعرف حزم برامج وتطبيقات الويب. -4

  

 لمرشوعمدخل معريف ل 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 :Freewareالربامج اجملانية  -1

برامج يسبببببمح مالكها  صببببباحب ح  الملكية الفكرية  باسبببببتخدامها دون مقابل ماد  أو إذن  
 كتابي منإ.

 : Open Source Programsالربامج مفتوحة املصدر  -2

برامج وتطبيقات منشببور  ي سببمح لمسببتخدميها باالطالع علف الكود وامكانية تعديلإ وتطوير   
 في ضوء احتياجات مطوريها ،وا عاد  نشرها أو استخدامها بعد التعديل.

 : Static Web Pageساكنة ال يب الو صفحة  -3

 , htm.صببببببفحة معلومات تعرض من خالل أحد مسببببببتعرضببببببات اإلنترنت، يمكن حفظها بامتداد 
.html  , ...  تعرض مختلف أنواع البيانات من نصبببببببببوو وأرقام وصبببببببببور وفيديو وجداول ورواب

 :إلخ، وقد يصاحب هذ  البيانات بعض التأديرات

 

 

 

 

 

   ( صفحة وي  ساكنة 1شكي  

أثناء تنفيذك مشرررو" اقاموس مصررطلحات الكمبيوتر المصررورا 

الهامة التي سرررررروف  المفاهيم االساااااااساااااايةينبغي أن تتعرف بعض 

 نستخدمها .

  امتداد الحظ

  الصفحة

HTML 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 : Dynamic  Web Pageيناميكية ادلويب الصفحة  -4

 ،  ASP.netأو   PHPصببببببببببببببفحببببببة معلومببببببات متببببببباحببببببة علف اإلنترنبببببببت، تكتبببببببب بلغبببببببة 
يمكنها عرض مختلف أنواع البيانات، ويتاح من  خاللها إجراء معالجة لمحتوى الصفحة، كإرجاع  

 قيمة أو عرض رسالة أو ناتج.

 ،علم سبيي المنا : Serverوتحتوى  صفحة الوي  الديناميكية علم كود يتم تنفيذه علم جهاز الخادم 

 .ا علف مدخالت العميل مدل اسم مستخدم وكلمة مرور  تنفيذ اجراء معين بناءا
 .احتواء الصفحة علف كود للتعامل مع قاعد  بيانات عند الخادم 

ويمكنك في بعض األحيان معرفة نوع الصببببببببببببببفحة )سبببببببببببببباكنة أو ديناميكية( من اإلمتداد المتاح في 
  URLعنوان الموقع 

 

 

  

 

 

 

 

 

   ديناميكية ( صفحة وي  2شكي  

 

  امتداد الحظ

  الصفحة

ASPX 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 : Serverاخلادم  -5

المصببببببببببطلح يقصببببببببببد بببببببببببإ معنيببببببببببين مختلفببببببببببين، أحببببببببببدهما بإعتبببببببببببار  : جهبببببببببباز كمبيببببببببببوتر خببببببببببادم 
Hardware Server   ،واآلخبببببر بإعتببببببار  مهمبببببةأ دور يقبببببوم بهبببببا أحبببببد  فبببببي شببببببكة كمبيبببببوتر

 . Software Serverاألجهز  أو المكونات  في شبكة كمبيوتر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األو :
وهببببو جهبببباز يتميببببز  فببببي شبببببكة كمبيببببوتر  Hardware Serverيقصببببد بببببإ جهبببباز كمبيببببوتر خببببادم  

بمواصبببببفات فنيبببببة عاليبببببة عبببببن بببببباقي أجهبببببز  الشببببببكة، يبببببتحكم فبببببي بببببباقي أجهبببببز  الشببببببكة ومبببببن خاللبببببإ  
 .Serverتتحدد صالحيات مستخدمي شبكة الكمبيوتر بواسطة نظام تشغيل البب 

 

 :  النانم
  يقصببببببببد بببببببببإ الببببببببدور الببببببببذ  يقببببببببوم بببببببببإ أحببببببببد ملحقببببببببات أو أجهببببببببز  الكمبيببببببببوتر فببببببببي شبببببببببكة الكمبيببببببببوتر

Software Server، :   فمنالن
 

  .موقع الويب  بإ جهاز الكمبيوتر المخزن عليإ صفحاتيقصد  : Web Serverخادم الوي  
 

يقصببببببببببببد بإ جهاز الكمبيوتر المتصببببببببببببلة بإ الطابعة ، ويتحكم في إدار   : Print Serverخادم الطابعة 
 .عمليات الطباعة التي تصدر من أ  جهاز آخر في الشبكة

 
يقصبببببببببببببببد بببإ جهبباز الكمبيوتر الم خزن عليببإ رسبببببببببببببببائببل البريببد   Server :Mailخررادم البريررد اإللكتروني 

 .اإللكتروني ويتحكم في إدار  كافة العمليات المرتبطة بالبريد اإللكتروني ويتيحها لباقي أجهز  الشبكة
 

فهو جهاز الكمبيوتر الم خزن عليإ قاعد  البيانات ويتحكم  Server : Database خادم قاعدة البيانات
 مل باقي أجهز  الشبكة معها، .... وهكذا.ويدير عمليات تعا
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 : Scriptسكريبت  -6

معالجة علف مهمة أو لغات البرمجة المخصببببصببببة لصببببفحات الويب إلجراء  ىحدإكود يكتب ب
 بعض البيانات منها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :"HTML "Hyper Text Markup Languageلغة الرتمزي أ و التكويد  -7

 ، ويمكن حفظ هذ  الصبببفحات بامتدادStatic Web Pageإنشببباء  اللغة المسبببتخدمة في 
.htm, .html .وتعرض من خالل أحد مستعرضات اإلنترنت 

 :مني
Java Script 
VB Script 

 : ينفذ هذا الكود
داخي المستعرا بجهاز العميي 

"Run at Client". 

Client Side Languages  
 مني: 

PHP 
 ASP net 

 ينفذ هذا الكود :
  الخادم جهاز داخي

at Server""Run 

Server Side Languages 

 مالحظة:
  عن طري  تنفيذهالت كد من  عدم ترك حقي اسم المستخدم خالي يمكن  

   علم جهاز          كود 

 

 أما كود التحق  من ان اسم المستخدم و كلمة السر صحيحة وهم الموجود في قاعدة البيانات  
 عن طري  تنفيذهبالخادم يمكن      

 .(  )  جهاز علم    أو كود 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 :"PHP "Personal Home Pagedلغة  -8

فتوحة ممجانية إحدى اللغات المتخصبببببصبببببة في تطوير مواقع الويب الديناميكية، فهي لغة  
ويتم تضمين  Server Side Languageتعمل لدى الخادم  والمصدر تتسم بالسهولة والسرعة 
،  كما يمكنها االتصببببببببببببال بسببببببببببببهولة بقواعد البيانات المختلفة HTMLالكود الخاو بها داخل كود 

 بأمان.
نحتبباج  PHPولتنفيببذ كود  PHP.بببامتببداد  PHPوت حفظ الصببببببببببببببفحببات التي تحتو  علف كود 

باسببتخدام  Serverإلجراء بعض التعديالت الالزمة لجعل جهاز الكمبيوتر الشبخصببي جهاز خادم 
 .Apache Server برنامج

 

برنامج مسبببباعد يسببببتخدم لكتابة الكود ومن أشببببهر برامج محرر إلف  وتحتاج أ  لغة برمجة 
 :PHPصفحات الويب بلغة 

 
                
 
 
 

 

 

 

 

 

Aptana 

Studio 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 

 

 

 بعا التطبيقات المستخدمة في إنشا  صفحات وي ( 3شكي  

 

 :Apache Serverبرانمج  -9

 Serverجهاز خادم إلف  لتحويل جهازك الشخصيأو  Serverالببببببببببببببب مع أجهز  يستخدم  
، وهو ما يسبببببببهل علف مطور  مواقع الويب من PHPوب بلغة بحيث يسبببببببتطيع ترجمة الكود المكت

قبل رفعإ علف الجهاز الم ضببببببببببببيف  Localاختبار صببببببببببببفحات الموقع محلياا علف جهاز الكمبيوتر 
Host .ليتم نشر  علف اإلنترنت 

 

 

Expression 

web 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 : Publishing Web Siteنرش موقع ويب  -10

تجرية صفحاتإ وعرضإ علف مستعرض إنترنت وذلك قبل إلف  موقع ويب نحتاجإنشاء  عند 
ا لزيارتإ علف اإلنترنت،   وتوجد طريقتان لنشر موقع:أن يكون متاحا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :"SQL "Structured Query Languageلغة  -11

انات عد  البيلغة برمجة تسبببببببببتخدم في كافة عمليات إدار  قواعد البيانات بدءا من إنشببببببببباء قا 
والتعامل مع البيانات المخزنة داخل الجداول التي تتكون منها قواعد البيانات من خالل كتابة جمل 

 بسيطة )أوامر( تسمح بإجراء عمليات:

 (.INSERTإضافة بيانات جديد  ) 
 (.SELECTاستعراض بيانات مخزنة من قبل ) 

  Localhostا محلين 
 . LANفي شبكة محلية أو  حيث يتم عرض الموقع علف جهاز الكمبيوتر الخاو بنا

 

 األولم:
 

 

  Site Web Publishing  علم اإلنترنت
 حيبببببببببببببببببببببببببببث ي رفبببببببببببببببببببببببببببع الموقبببببببببببببببببببببببببببع علبببببببببببببببببببببببببببف جهببببببببببببببببببببببببببباز خبببببببببببببببببببببببببببادم يسبببببببببببببببببببببببببببمف جهببببببببببببببببببببببببببباز

 Hosting web site  الجهبببباز الم ضببببيف حيببببث يسببببمح للمسببببتخدمين بزيببببار  الموقببببع أو
 URLأو  Web Addressمبببببببببن خبببببببببالل عنبببببببببوان خببببببببباو ببببببببببالموقع يطلببببببببب  عليبببببببببإ 

"Uniform Resource Locator"  مدببببببل عنببببببوان موقببببببع وزار  الترييببببببة والتعلببببببيم
"www.emoe.org.eg". 
 

 :  النانية
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 (.UPDATEتعديل هذ  البيانات ) 
 (.DELETEحذف هذ  البيانات ) 

 

12- Server MYSQL: 

  RDBMSقبببببواعبببببببد البببببببببببيبببببببانبببببببات البببببعبببببالئبببببقبببببيبببببببة إدار   هبببببو أحبببببببد تبببببطبببببببببببيبببببقبببببببات نبببببظبببببم 
"Relational Data Base Management System". 

 

 :"Web Server Packages "حزم تطبيقات الويب  -13

 أساسي علم:تحتوى حزم تطبيقات الوي  بشكي 

 .(Apache Serverخادم الويب )  Installتدبيت  
 (.MySQL)نظام إلدار  قواعد البيانات  Installتدبيت  

 ها علم سبيي المنا :من تنبيتها يمكنويتوفر علم اإلنترنت حزم تطبيقات وي  مجانية 

 "LAMP "Linux, Apache, MySQL and PHP حزمة تطبيقات الوي  -1
، MySQL، وتطبي  قاعد  البيانات Apache Serverوتشبببببببببببببمل  برنامج خادم الويب 

 .Linuxوتعمل علف نظام التشغيل  PHPلغة البرمجة مترجم و 

WAMP "Windows, Apache, MySQL n حزمة تطبيقات الوي  -2  PHP" 
، MySQL، وتطبي  قاعد  البيانات Apache Serverوتشبببببببببببببمل  برنامج خادم الويب 

 .Windowsوتعمل علف نظام التشغيل  PHPلغة البرمجة مترجم و 

A "Mac حزمة تطبيقات الوي  -3 Apache MySQL and PHP 
، MySQL، وتطبي  قاعد  البيانات Apache Serverوتشبببببببببببببمل  برنامج خادم الويب 

 .Macوتعمل علف نظام التشغيل  PHPلغة البرمجة مترجم و 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

XAMPP "os حزمة تطبيقات الوي  -4 Apache MySQL h Perl 
، MySQL، وتطبي  قاعد  البيانات Apache Serverوتشبببببببببببببمل  برنامج خادم الويب 

 .وتعمل علف أ  نظام تشغيل Perlولغة البرمجة  Hلغة البرمجة مترجم و 

 

 

 

 : Sessionاجللسة  -14

طريقبببببة لتخبببببزين معلومبببببات عبببببن المسبببببتخدم )زائبببببر موقبببببع الويبببببب( وذلبببببك بهبببببدف  
، كلمببببة User Nameإتاحتهببببا لالسببببتخدام عبببببر صببببفحات الموقببببع ، مدببببل: )اسببببم المسببببتخدم 

، بعببببببض بياناتببببببإ العامببببببة والشخصببببببية،..... الببببببخ (. وقببببببد يحتبببببباج  User Nameالمببببببرور 
 & User Nameالمسبببتخدم إلبببف التسبببجيل عنبببد زيبببار  موقبببع إنترنبببت بإدخبببال كبببال مبببن: )

Password  ويببببببببببتم ذلببببببببببك بفببببببببببتحSession  فببببببببببي الببببببببببذاكر  يعمببببببببببل كمتغيببببببببببر يسببببببببببتقبل اسببببببببببم
المببببرور التببببي تببببم إدخالهببببا فببببي صببببفحة التسببببجيل، ويسببببمح مطببببور الموقببببع لهببببذا  المسببببتخدم وكلمببببة

ا علبببببف شر أشببببببرو   المسبببببتخدم بزيبببببار  جميببببببع صبببببفحات الموقببببببع أو ال يسبببببمح لببببببإ ، وذلبببببك بنبببببباءا
 معينة.

 

 

 

 

 

 

 (  1) تدريب

  والتدريبات األنشطة  بكتاب" أساسية مفاهيم"

 (6صفحة )

 

 :مالحظة
الفرق الجوهري بين حزم تطبيقات الويب السابقة هو نظام التشغيل الذى 

 تعمل معه.
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 التعمل نواجت

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  يحمل -3

 موقع مرشوع ختطيط

 "املصور المكبيوتر مصطلحات قاموس" 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

نشبباء موقع   قاموس مصببطلحات الكمبيوتر المصببور  باسببتخدام تطبيقات ولغات تصببميم وا 
 .مفتوحة المصدرأو  برمجية مجانية

 

 

 

الخاو بالتعامل مع قواعد البيانات  تكمن أهمية المشبببببببببببروع في تدريبك علف كتابة كود 
 عبر صفحات موقع ويب 

ا يمكنك تطبيقإ  -بعزيز  الطال–ويذلك يمكنك   د  متنوعة انتاج مواقع جدي فياعتبار  نموذجا
 بعد إجراءك التعديالت الالزمة. االستخدامات

 
 
 

 

 المناسبة إلنشاء الموقع. البيهةتهيئة  
ا عبر تعديلهأو  لحفظ بيانات قاموس المصبببطلحات التي يتم إدخالها إنشرررا  قاعدة بيانات 

 صفحات الموقع.
 .تصميم الصفحة الرهيسة 
صبببور  تدل  –التعريف العلمي للمصبببطلح  -باللغتين العريية واإلنجليزية  إنررافة مصررطلت 

 علف المصطلح، وحفظها في قاعد  بيانات.
 داخل قاعد  البيانات. البحث عن مصطلت 
 من قاعد  البيانات. حذإ مصطلت 
 في قاعد  البيانات. تعديي بيانات مصطلت 
 الالزمة حول كيفية التعامل مع الموقع. توفير المساعدة 

 

 :المشروع من الهدإ
 

 :المشروع أهمية
 

إنشرررررررا  موقع "قاموس مصرررررررطلحات  مشرررررررروع فيتحديد المهام المطلو  تنفيذها 
 : الكمبيوتر المصور"

: 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

ا للصفحة الرهيسة للموقع المطلو  إنشاؤه: ا مقترحن  الشاشة التالية تمني نموذجن

 

 لكمبيوتر المصور"مقترح الصفحة الرهيسة لموقع "قاموس مصطلحات ا( 4شكي  

 

 

 

 مقترحاتك وامكانية تنفيذها. فيناقش زمالهك ومعلمك 

هل لديك 

 مقترحات أخرى؟
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

  تهيهة البيهة المناسبة إلنشا  الموقع أوالن:
التي  توالتقنياومن هذه اإلعدادات  ضب  ما يلزم من تقنيات لضمان سالمة تشغيل الموقع،ذلك لو 

 يج  ونعها في االعتبار:
 

 الكمبيوتر.  علف Installوتدبيتها تحديد البرامج التي سوف تستخدمها في بناء مشروعك   (1)
الخاصبببببببببة   Pages Webتحديبببببببببد طريقبببببببببة حفبببببببببظ ملفبببببببببات صبببببببببفحات معلومبببببببببات الويبببببببببب   (2)

، وامكانيببببببببة عرضببببببببها علببببببببف أحببببببببد بببببببببرامج  Serverبالمشببببببببروع علببببببببف جهبببببببباز كمبيببببببببوتر  خببببببببادم  
صببببببور  ملفبببببببات علببببببف جهبببببباز كمبيبببببببوتر ، وتحفببببببظ هبببببببذ  الصببببببفحات فببببببي  مستعرضببببببات اإلنترنببببببت

 ذحدى الطرق التالية:ب، Server خادم  
(3)  
(4)  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 :وي  موقع إنشا  اجرا ات
 

سرررررررتنرررررررافة بمقابي مادي علم اإلنترنت من خال  حجز موقع علم أحد أجهزة ا
 ".Host Serverمواقع الوي  "

 ( أ  

بدون مقابي علم أحد مواقع اإلنترنت المجانية التي تسررررررررمت لك باسررررررررتنررررررررافة 
 موقعك.

 

    ) 
 

"، وسرررررررروإ نتبنم هذا Local Hostنشررررررررر الموقع محلينا علم جهازك "
 الخيار في إنتاج مشروع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور".

 

 ( ج  
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 إعببببببببداد جهبببببببباز الكمبيببببببببوتر الخبببببببباو بببببببببك ليقببببببببوم بببببببببدور جهبببببببباز الخببببببببادم المضببببببببيف للموقببببببببع  (3)
 Local Host : 

 فترونالكتهيئة البيئة المناسببببببببة إلنشببببببباء موقع  ىويب يحت ج مطوري البرامج إل موقععند إنشاااا   
، Server قاموس مصببببطلحات الكمبيوتر المصببببور  مما يسببببتلزم جعل جهازك يعمل كجهاز خادم 

 PHPالبببذ  يقوم بترجمبببة الكود المكتوب بلغبببة   Apache Serverوذلبببك بببباسببببببببببببببتخبببدام برنبببامج
"Personal Home Pages" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هامة ملحوظة
نرع جميع الملفات الخاصة بالموقع في مجلد واحد يحتوي علم مجلدات فرعية تنم الملفات يج  و 

 ذات النوع الواحد معنا، وأن تكون أسما  الملفات مختصرة ومعبرة عن محتواها وباللغة االنجليزية.

 

 لتجربة الموقع والتأكد من صحححتم محًي ا قبن نشححرى اًن اننترنت  
تحتاج إلن تهيئة جهازك ليقوم  أسرروة بما تقوم ب  الشررركات الكبرى،

 ليصًح الستضافة الموقع. Serverبدور جهاز الخادم 

 " "Xamppمن أمثًة البرامج المسحححححححتخدمة لهضا الارج برنامج 

مبيوتر من أفضحححححححن برامج إاحداد جهحاز الك Xamppيعتبر برنحامج 

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

 .MYSQLقوااد البيانات 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 ؤ

 

 

 

 
 

 ر:"قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصو تنفيذ مشروع موقع انيان: ن
 :هيوتمر بنالث مراحي ، 
 

(1)  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1) نشاط

 ". Xampp installing " Xampp مجبرنا تثبيت

  معًمك إشراف تحت

 األنشطة كتاب في الموضحة Xampp برنامج تثبيت خطوات اتبع

 والتدريبات

  9 صفحة 

لى صررفحات موقا الويبو وذلك من تخزن فيها البيانات التي يتم إدخالها أو عرضررها ع
 .... إلخ. Access – MYSQLخالل إحدى برامج إدارة قواعد البيانات مثل: 

 ( مرحلة انشاء قاعدة بيانات:1)

 
 وذلك من خالل أحد الخيارين التاليين:

 ا.Hyper Text Markup Languageا HTMLلغة الترميز 
 Expressionمثل برنامج:  Applicationاستخدام برنامج جاهز أو تطبيق 

Web 

 : الحظ

يحتوي على صفحات   HTMLتطبيق أو لغة  الموقا الذي يتم إنشاؤه باستخدام  
ا تضم صوًرا مختلفة من البيانات Static Web Pagesا  ساكنة ويب

 والمعلومات.
 

 Static Web Pages( مرحلة انشاء صفحة/موقع ويب ساكنة 2)
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 
 

 

 

 

 : التالية يتم عرض صفحات الموقع باستخدام أحد مستعرضات اإلنترنت

Internet Explorer – Google Chrome - Fire Fox  .إلخ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم فيها معالجة محتويات صببببفحة الويب السبببباكنة والتعديل في قاعد  البيانات المرتبطة بها بواسببببطة 
 من خالل كتابة كود بإحدى لغات البرمجة مدلالمسبببببببببتخدم المسبببببببببموح لإ بالمعالجة والتعديل، وذلك 

PHP : داخل كودHTML. 

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

"Dynamic Web Pages": 

 (2) نشاط

 "XAMPP برنامج تشاين"

  معًمك إشراف تحت

 والتدريبات األنشطة كتاب في الموضحة الخطوات اتبع

  XAMPP برنامج لتشاين 13 صفحة 

 الصحيحة بالطريقة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الوحدة األولى
 أساسيات تصميم موقع الويب

 

 

 

 

 

 

 موقع "قاموس مصطلحات كمبيوتر مصور" مشروعنا  إلنشاء

 ما يًن: اًينا

ا.  وهو ما يتم من خالل تطبيق يمكن من خالله عرض Static Webإنشاء صفحات ساكنة ا -1

 ا  Expression Webا  مثال تطبيقاHTMLكود ا

و Dynamicلتصبح صفحات الموقا  Static Web"معالجة محتويات الصفحات الساكنة ا  -2

 ا.HTMLا داخل كود اPHPوذلك بإضافة كود بلغة ا

 وم باآلتي:الذي يق Xamppتشغيل برنامج   -3

 . Serverوالذى يجعل الجهاز يقوم بدور الخادم  Apache تشغيل برنامج  

 . والذى يمكن من التعامل ما قواعد البيانات MYSQLتشغيل برنامج  

 

 

 

 عزيزي

  عزيزتي/الطالب

     الطالبة

اتبااك من خالن ، تحت اشراف معًمكنفيضى وهو ما ستقوم بت

 .الموضحة بكتاب األنشطة والتدريبات  نجراءات األنشطة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 ومراحل إنتاج المشروعمتطلبات 
 

ا على أنفي نهاية الوحدة  :يتوقع أن يكون الطالب قادر 

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطبيقات و بسيطة لتوظيفيقترح مشروعات   -1

 في المجاالت الحياتية والدراسية

 يوظف  تطبيقات  تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت في تبادل مهام المشروعات -2

مهام  قواعد البيانات( في إنتاج-والتطبيقات المكتبية)جداول حسابية يوظف بعض البرامج -3

 محددة ضمن مشروعات تعليمية.

 يوظف عدة برامج لحل المشكالت التعليمية والحياتية. -4

 يصمم قاعدة بيانات مناسبة لمشروعه -5

 .PHPمهارات البرمجة بلغة يمارس  -6

 مشروعه. تنفيذ يستخدم بعض تطبيقات االنترنت فى -7

 يصمم صفحات ويب تفاعلية خاصة بمشروعه. -8

 يربط صفحات الويب التفاعلية بقواعد البيانات. -9

 ينتج مشرو" باستخدام تطبيقات االنترنت المتقدمة. -10

 ( فى تصميم مواقا لحل مشكلة حياتية.MySQLيوظف قواعد البيانات المتقدمة )  -11

 فى انتاج برمجيات وموقا ويب للتعبير عن افكاره. PHPيستخدم لغة البرمجة  -12

 م مواقا ومصادر المعلومات من حيث الدقة والمصداقية في ضوء معايير محددة.يقي   -13
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

 

 
 

 

 

 

يمر مشروع إنتاج "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور" بعدة 

 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
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 التعمل نواجت

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

 

 

 

 

 

 

 املوقع صفحات تصممي
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 
 

  
،اسبم كبل  الخاصبة بالمشبروع صبفحات الويبب هي المرحلة األولف من مراحل تنفيذ المشروع ، وفيها يتم تحديبد

التشببعبية  واالرتباطببات ,تصببميم مكونببات الصببفحة الرئيسببة للموقببعل، ووضببع تصببور ومحتواهببا الغببرض منهببا، منهببا،
التصببميم و . ئيسببةالعببود  مببر  أخببرى للصببفحة الر التببي نسببتخدمها فببي التنقببل بببين صببفحات الموقببع و   

 .احترافيو  متميزالجيد للموقع قبل البدء في إنشائإ يوفر الوقت والجهد ويساعد علف إنتاج موقع بشكل 
صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر تصور مقترح لتصميم والشكل التالي يوضح 

 المصور":

 قاموس "مصطلحات الكمبيوتر المصور"مخطط لصفحات موقع  (5 شكي 

 مرحلة

 تصميم صفحات الموقع
 

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 الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

منها، وأهم  والغرض صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور" يعرضالجدول التالي 

 :المالحظات عليها

 الصفحة الرهيسة 1
Index.php 

تفعيرررري االرتبرررراطررررات 
الرررتررري يرررمررركرررن مرررن 
خاللهررا االنتقررا  بين 

 صفحات الموقع.

تمنررري صرررررررررفحررررة البرررردايرررة التي تظهر 
للمسرررررررررتخدم عند تحميي الموقع، والتي 

لهرررا يمكن االنتقرررا  إلم بررراقي من خال 
 صفحات الموقع.

 
صرررررفحة االتصرررررا  بقاعد  2

 البيانات
Connection.php 

ترحقي  االتصررررررررررررررا  
بقرررراعرررردة البيررررانررررات، 
حيث يتم اسررررتدعاهها 
قبررررري التعرررررامررررري مع 

 البيانات.

ال تظهر هذه الصررررفحة أمام المسررررتخدم 
نما تم فصرررلها لكي نكتف ود ي بسرررطر كواء

واحد يحق  االتصرررررررررا  بقاعدة البيانات 
في بداية كي صرررفحة بدال من تكرار كود 

 االتصا  بقاعدة البيانات بالكامي.

 
 

php كود   
 لإلتصا  بقاعدة البيانات.

صرررررررفحة رأس صرررررررفحات  3
 الموقع

Header.php 

ظرررهرررررار الصرررررررررررورة إ
Banner 

 واالرترررررررررربرررررررررراطررررررررررات
Hyperlinks  الرررتررري

تنقلنا لجميع صفحات 
الررمرروقررع حرريرررررث يررتررم 
اسرررتدعاهها في بداية 

 .صفحة كي

هرررذه الصرررررررررفحرررة تحتوي علم األجزا  
نحتاج لعرنرررررررها في جميع  النابتة التي

صررررررررفحات الموقع، لذا تم فصررررررررلها في 
ويتم اسررررتدعاهها من صررررفحة مسررررتقلة، 

سررررررطر كود واحد في بداية خال  كتابة ب
  كي صفحة.

 صفحة إنافة مصطلت 4
Add Term php 

إدخرررررا  مصررررررررررطررلررت 
وجميع بيرررانررراتررر  في 
جدو  المصررررررطلحات 

 بقاعدة البيانات.

صفحة مستقلة يكت  بها كود الستدعا  
وكود آخر  header.phpصرررررررررفحرررررة 

 connection.phpالسرررتدعا  صرررفحة 
حتم يمكن انررررافة سررررجي جديد لقاعدة 

  البيانات

صرررررررررفحرررررة البحرررررث عن  5
 مصطلت

Search Term php 

البحث عن مصررررطلت 
فرررررررررررري جرررررررررررردو  
المصررررطلحات بقاعدة 

 البيانات.

صفحة مستقلة يكت  بها كود الستدعا  
وكود آخر  header.phpصرررررررررفحرررررة 

 connection.phpالسرررتدعا  صرررفحة 
حتم يمكن البحرررث عن مصرررررررررطلت في 

  .قاعدة البيانات



   
   

 

30   

 

 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 صفحة تعديي مصطلت 6
Edit Term php 

ترررعرررررديررررري بررريرررررانرررررات 
مصرررررررطلت في جدو  
المصررررطلحات بقاعدة 

 البيانات.

عند إجرا  تعديي بيانات مصطلت نختار 
المصرررررررررطلت المراد تعديل ، نم إجرا  ما 

 .وحفظها يلزم من تعديي

 

 صفحة حذإ مصطلت 7
Del Term php 

حذإ بيانات مصطلت 
فرررررررررررري جرررررررررررردو  
المصررررطلحات بقاعدة 

 انات.البي

 يمكن حذإ المصطلت الذي تم اختياره.

 

 صفحة المساعدة 8
Help php 

عرا معلومررات عن 
 الموقع وتبعيت .

عادة ما نجد في معظم المواقع صررررفحة 
About Us  يعرا فيها معلومات عن

الرجهرررررة التي يتبعهرررررا الموقع وطراه  
التواصررررررررري منري أرقام الهواتف والعنوان 

لعنوان علم مواقع والبريررد اإللكتروني وا
 التواصي االجتماعي.

 
 

 :اآلتي يتم الموقع صفحات جميع فم كود لتجن  كتابة :الحظ
  فم ستدعاؤهاا بتم مستقلة صفحة فم hyperlinks التشعبية واالرتباطات Banner الصورة فصي .1

 .صفحة كي بداية     
 .صفحة كي بداية فم استدعاؤها بتم مستقلة صفحة فم البيانات بقاعدة االتصا  كود فصي .2
 Bannerالصورة التي تظهر في بداية كي صفحة وتسمم  .3
  بين صفحات الموقع وهي: اإلبحارالتي نستخدمها في  Hyperlinks التشعبية جميع االرتباطات .4

 مساعدة(، –حذإ  -تعديي  –بحث عن مصطلت  –إدخا  مصطلت  – الرهيسة 
صرررفحات الموقع وهو ما يمني ع   كبير  وهذا يتطل  تكرار الكود الخاة بالصرررورة واالرتباطات في جميع

 .وتكرار ينبغي أن نتجنب ، وذلك بفصلها في صفحة واحدة يتم استدعاهها في باقي الصفحات
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

التف يمكن من خاللها إنشببببببببباء صبببببببببفحات صبببببببببفحات الوب العديد من التطبيقات أو البرامج الجاهز   وهناك
 .في المراحل التالية وهوو ما سوف نقوم بتنفيذ  بسرعة وسهولة، الخاصة بالمشروع 

تحديد صفحات الموقع، علينا تحديد الهيكي البناهي لقاعدة البيانات، بعد  
للمشروع  المونوع التالي(. وهو ما سيتم تونيح  في المرحلة النانية   

 

 

 

 

 (1) تدريب
 "  موقع لصفحات مخطط تصميم"

 19 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 (2) تدريب
صطًحات قع قاموس الممو لصفحات مخطط تصميم"

 "   المصور

 20 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

 التعمل نواجت

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

 .البيانات بقواعد المتعلقة األساسية المفاهيم بعض يتعرف -1

 .الكمبيوتر مصطلحات قاموس لمشروع بيانات قاعدة ينشئ -2

 .البيانات قواعد بين الربط عمليات يمارس -3

 .البيانات قواعد في العالقات يصنف -4

 .بيانات لقاعدة جداول انشاء في زمالئه مع يتعاون -5

 

 

 

 

 

نشاء  البياانت  قاعدة اإ
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 

 

قاعد  بيانات مشبببروع  قاموس مصبببطلحات الكمبيوتر إنشببباء المرحلة الدانية في المشبببروع هي مرحلة 
 .بقواعد البيانات الخاصةاألساسية وقبل البدء البد من التعرف علف بعض المفاهيم  المصور 

 :Database البياانت قاعدة -1

مجموعة من البيانات المنظمة والمرتبطة بموضبببوع معبببين أو حفظ  عن تخزينقاعد  البيانات عبار  
احد  Relational databaseوتعتبر قاعد  البيانات ذات العالقات  القرارات.بغرض اسببترجاعها التخاذ 

مع تحديد العالقات بين هذ   Tablesأنواع قواعبد البيبانات التي تعتمد علف تقسببببببببببببببيم البيانات في جداول 
 الجداول.

 :Tablesاجلداول  -2

من سبببببببببجالت  ويتكون المكون األسببببببببباسبببببببببي لقاعد  البيانات، أو  البنية األسببببببببباسبببببببببيةيمدل الجدول  
Records وحقول ،Fields إلخ.المنتج.أو  الموظفأو  مدل: جدول بيانات: الطالب..  

 

 

 

نوع  اسم الطال 
 الطال 

 التليفون  تاريخ الميالد المحافظة

  1/1/2222 القاهرة ذكر محمد
  5/2/1111 الجيزة أننم سما

  3/4/2222 القاهرة أننم فاطمة
  11/5/2221 الجيزة ذكر يوسف
  6/7/1118 الشرقية أننم هب 

 ( مدال لجدول طالب6شكل )

 

 رحلةم

 إنشاء جداول قاعدة البيانات 
 

          Fieldsحقول 

 columnsأعمدة 

  سجالت
Records 

 صفوف
  Rows 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 من الجدول  السابق نستنتج المفاهيم التالية:

 :Recordsالسجالت  -أ  

   ون حالة واحد ، ويتكأو  جميع البيانات الخاصة بشخو واحد فق  يتضمنصف من جدول البيانات       
 ,منتج معين(أو  موظفأو  سجل بيانات )طالبك  حقول من عد السجل    
 :Fieldsاحلقول  -ب

 ,أ  عمود في جدول يمدل حقل, منها جدول البيانات البنية األسبببببببببببببباسببببببببببببببية التي يتكون هو  الحقل   
 .علف بيان واحد فق  لكل سجل من  سجالت الجدول، الحقل ويحتو  

 :العديد من الخصائص منها حقل لكل

 .إلخاسم الطالب، اسم المحافظة، المرتب، الكمية ... مني :Field Name الحقياسم  
 :d;,kقد  : Field data Type الحقلبيانات نوع  

 ينصString:  االسم أو العنوان مدل.  
  رقميNumeric: درجة أو راتب موظف مدل.  
  تاريخ date: حقل تاريخ الميالد وهكذا. مدل 

، أو  فبببف حالبببة الحقبببل النصبببي األحبببرفوهبببو عبببدد الخانبببات أو  : Field Size:الحقااال حجااام  
.......  - decimalيقبببببببل كسببببببر العشببببببر   – Integerتحديببببببد نببببببوع االرقببببببام المدخلببببببة )صببببببحيح 

 الخ( في حالة الحقل الرقمي.
 

 :بالذكر أنه والجدير

 جميع الحقو  الالزمة يتنرررررمنجدو  واحد فقط  تتكون منيمكن إنشرررررا  قاعدة بيانات  

 . Flat Table  يسمم هذا الجدو  وفي هذه الحالة

، في جدو  واحد وتجميعها الحقو  التي يجمعها عامي مشرررررررترك بفصررررررريعادة ما نقوم  
 .علم أكنر من جدو وبالتالي تحتوي قاعدة البيانات 

, وذلك ببعنرررررررررهاعالقات تربط جداو  قاعدة البيانات يتطل  إنشرررررررررا  األمر الذي  وهو 
دة قراع، ويطل  علم قراعردة البيرانرات في هرذه الحرالرة تجنر  تكرار البيرانرات أو الحقو ل

 ..Relational Databaseبيانات ذات العالقات 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

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

 

 

 

 الطريقتين التاليتين:ب حد لكي جدو ، وذلك  "Primary Key"تعيين حقي مفتاح أساسي
  علف اإلطالق، يتكرر أ  بيببببببان في هببببببذا الحقببببببل أال شببببببببببببببر  :اختيررررار أحررررد حقو  الجرررردو  

 .حتف مع حجم ضخم من البيانات    
 يتم تعينإ حقل مفتاح أساسي : ذنافة حقي جديدب Key Primary. 
 
 
 
 
 
 

 ادرس الجدول التالى وناقش مع زمالئك ومعلمك

 
 التليفون  تاريخ الميالد المحافظة نوع الطال  اسم الطال 
   2468   1/1/2222   القاهرة   ذكر محمد

   87887   5/2/1111   الجيزة   أننم سما 
   32323   3/4/2222   القاهرة   أننم فاطمة
   54545   11/5/2221  الجيزة   ذكر يوسف
   65656   6/7/1118   الشرقية   أننم هب 

 

، لذا يجب  ،كون حقل مفتاح أسبباسببيتال تصببلح أن  التي يمكن تكرار بياناتهاالحقول  ومنه يتضااح أن
ث بحي رقم الطال  أو كود الطال وليكن  ، للجدول مفتاح أسبببببباسببببببييقوم بدور  إضببببببافة حقل جديد

 يميز بياناتإ عن باقي سجالت الجدول. خاو بإيخصو لكل طالب رقم 

 

 (3) تدريب
  البيانات لقوااد األساسية المفاهيم"

 21 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 "Primary Key"أساسي مفتاح حقل تعيين (1) 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

  
 

يمكن الربط بين  ومفهوم كي نوع، وكيف د البيانات،في قواع Relationships أنواع العالقات تحديد 
 .بشي  من التفصيي وهو ما سيتم تناول  جدولين،

 

 
 

 بين جداو  قاعدة البيانات: للربطالعالقات يوجد نالنة أنواع من  
 

 

 
 :One to One النوع ال ول: عالقة رأ ٍس برأ س  .1

 حيث يمكن أن يرتب  سببجل في الجدول األول بسببجل واحد فق  من الجدول الداني, تري  بين جدولين  عالقة
  والعكس صحيح.

 (1منا    
 جدو  "حالة الطال "                    جدو  "بيانات الطال "                        

رقم 
 الطال 

رقم   التليفون  العنوان الجنسية تاريخ الميالد االسم
 الطال 

الصف 
 الدراسي

العام 
 الدراسي

الحالة 
 الدراسية

 منقو  2216 2/1 3  11212 القاهرة مصري  1/1/2222 هاني 1
 منقو  2216 2/3 4  54663 الجيزة مصرية 2/2/2221 أمي 2
 منقو  2216 2/5 1  11877 قنا مصري  3/3/2222 وليد 3
 باقي 2216 2/6 2  55881 أسوان مصرية 4/4/2223 سمر 4

 

 
 

 ( يونت العالقة رأس برأس بين جدولين7شكي  

 البيانات قواعد في العالقات أنواع -3

 في قواعد البيانات Relationships أنواع العالقات تحديد -2

 النوع األول

 عالقة رأٍس برأس

 النوع الثاني

 عالقة رأس بأطراف 

   

 الثالثالنوع 

  عالقة أطراف بأطراف
   

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 

أساسي 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 : نالحظ ( 7  شكيمن 
أن الري  بين جدولين بعالقة رأس برأس تتم بري  حقل المفتاح األسببببباسبببببي في الجدول األول  رقم الطالب  
مع حقل المفتاح األسببببباسبببببي في الجدول الداني  رقم الطالب ، مع مراعا  أن حقلي المفتاح األسببببباسبببببي في 

 الجدولين البد أن يكونا:
 .Field Data Type نوع البياناتمن نفس  (1 
 نفس الحجم. (2 

 لت  الدراسية باق.اوح 2/6فم الصف الدراسي   4فمنال يمكن استنتاج أن الطال  رقم 
 (2منا   

 جدول  الفصول                                          المدرسين      دولج          

رقررررررررررررم  العنوان اسم المدرس كود المدرس
 التليفون 

كررررررود راهرررررررد  الفصي كود الفصي 
 الفصي

        
        

 

 

 لعالقة رأس برأس بين جدولينأخرى  ( حالة8شكي                   

 

   :الحظ
  حقال المفتاح األساسي فم الجدولين لهما نفس االسم. ال يشترط أن يكون 
     1 الطال   رقم بسجي( في الجدو  األو  1يقوم تطبي  قاعدة البيانات بربط سجي رقم الطال )

ن كان إدخا  الس جالت في الجدولين بترتي  في الجدو  الناني وهكذا لباقي السجالت حتي واء
 .متمانلينمختلف، المهم أن يكون محتوى حقلي الربط 

 
 
 
 

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 

أساسي 

 حقل أجنبي 

 غير قابل للتكرار
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

ي حدد لكل فصببببل رائد واحد فق  من المدرسببببين، حيث يرتب  حقل كود المدرس  أن نالحظ ( 8من شررركي  
(K( في جدول  المدرسبببببين  بالحقل األجنبي كود رائد الفصبببببل ) في جدول  الفصبببببول  علف أن يتم )

  .    ضب  خصائو حقل كود الرائد غير قابل للتكرار
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 :One to Manyالنوع الثاين: عالقة رأ س بأ طراف  .2

عالقة تري  بين جدولين بحيث يمكن أن يرتب  سجل في الجدول األول 
   بعديد من السجالت في الجدول الداني والعكس غير صحيح.

 منا :
 جدو  الصف                                           جدو  الطال 

رقم 
 الصف

اسم 
 مكان الصف الصف

رقم     
 الطال 

العام 
رقم  الشعبة الدراسي

 الصف
 121 علمي 2216 3     الدور األو  األو  121
 321 علمي 2216 4     الدور الناني الناني 221
 121 أدبي 2216 1     الدور النالث النالث 321

 221 علمي 2216 2       
 221 أدبي 2216 5       
 321 علمي 2216 7       
 321 أدبي 2216 1       
 121 أدبي 2216 12       
 121 أدبي 2216 12       

 ( يونت العالقة رأس ب طراإ بين جدو  "الصف" وجدو  "الطال "1شكي  

   :الحظ
 وبذك الجدو  طبيعة من ليس ألن  Foreign Key" أجنبي حقي( FK  الفصرررري راهد كود حقي علم يطل 
 .علي  دخيي حقييعتبر 

 
 

 (4) تدريب 
 جدولين بين برأس رأس العالقة

 23 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 manyجدول  oneجدول 

حقل مفتاح 

أساسي 

 

حقل مفتاح 
أساسي 

حقل أجنبي 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 مع التونيت بامنلة لسجالت من الجداو (( :ادرس الشكي الساب  وناقش مع زمالهك  ما يلي

 
 

 ( اآلتي:1ظ من الشكي   نالح
العالقة بين جدولي  الصببببببببف  و  الطالب  عالقة رأس بأطراف من ناحية جدول الصببببببببف، حيث نجد أن  

 الصببببف  يرتب  بإ عديد من السببببجالت في جدول  الطالب  أ  أن الصببببف الواحد كل سببببجل في جدول 
 يوجد بإ عديد من الطالب في حين أن الطالب ال ينتمي إال لصف واحد.

 

وهو  حقل المفتاح األسببباسبببي في جدول إضبببافة  للري  بين الجدولين في عالقة رأٍس بأطراف ينبغي 
وهو جبببدول  الطالب  ويسببببببببببببببمف في هبببذ  الحبببالبببة  حقبببل أجنبي   جبببدول إلف  جبببدول  الصببببببببببببببف 

 ألنإ ليس من طبيعة الجدول بل حقل دخيل عليإ.  
 

 كوم, ويسبببببببمف التكرار المح يمكن تكرار البيانات (رقم الصبببببببف بجدول الطالب)األجنبيالمفتاح في حقل  
   

 

 أن كل سجل في جدول  الصف  يرتب  بعديد من السجالت في جدول  الطالب . 
 

 الصبببببببببف  بسبببببببببجالت الطالب التي   بري  كل سبببببببببجل في جدول الرأسيقوم تطبي  قاعد  البيانات  
  الطالب . أمامها نفس رقم الصف في الحقل األجنبي في جدول أطراف 

 
  
  
  
  

 
 

 (5) تدريب
 جدولين بين بأطراف سأر العالقة

 24 صفحة والتدريبات نشطةاأل ببكتا

 هي ينتمم أكنر من طال  الم  نفس الفصي؟ .1
 هي ينتمم أحد الطال  الم اكنر من فصي؟ .2
 ؟ 321من هم طال  فصي .3
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 Many to Many: عالقة أ طراف بأ طراف الثالثالنوع  .3

عالقة تري  بين جدولين بحيث يمكن أن يرتب  سببجل في الجدول األول بعديد من السببجالت في  
 الجدول الداني، وسجل في الجدول الداني بعديد من السجالت في الجدول األول.

 جدو  المعلمين                                                      جدو  الصف       

 التخصة اسم المعلم رقم المعلم     مكان الصف الصف اسم رقم الصف
 كمبيوتر أحمد 3     الدور األو  األو  121
 لغة إنجليزية منم 4     الدور الناني الناني 221
 لغة عربية أمي 1     الدور النالث النالث 321
 ريانيات عمر 2       
 تربية فنية هنا  5       
 تربية ريانية شرين 6  الربط  جدو     

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

 

 مع التونيت بامنلة لسجالت من الجداو (( :لشكي الساب  وناقش مع زمالهك  ما يليادرس ا
 

 

 
 

حقل مفتاح 
أساسي 

حقلي رقم الصف ورقم المعلم  
مع ا مفتاح أساسي مركب 

    

حقل مفتاح 
أساسي 

 ( 12شكي  
ين يونت العالقة أطراإ ب طراإ ب
 جدو  "الصف" وجدو  المعلمين

   الفصل؟ نفس  فى معلم من أكثر يد رس هل.1

   فصل؟ من اكثر فى المعلمين أحد يد رس هل.2

 ؟ 301 فصل في يد رسون الذين المعلمون من.3

 ؟5 رقم المعلم بها يد رس التى مالفصول.4
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 ( اآلتي:12نالحظ من الشكي   
العالقبة بين جبدولي  الصببببببببببببببف  و المعلمين  عالقبة أطراف ببأطراف، حيث نجد أن كل سببببببببببببببجل في جدول  

لسببببجالت في جدول  المعلمين ، وأ  سببببجل في جدول  معلمين  يمكن أن  الصببببف  يمكن أن يرتب  بإ عديد من ا
ا  يرتب  بعديد من السببجالت في جدول  الصببف ، أ  أن الصببف الواحد يمكن أن ي د رس فيإ أكدر من م علم، وأيضببا

 يمكن للمعلم الواحد أن يقوم بالتدريس في أكدر من صف.
 التخصة المعلماسم  رقم المعلم  مكان الصف اسم الصف رقم الصف
 كمبيوتر أحمد 3  الدور األو  األو  121
 لغة إنجليزية منم 4  الدور الناني الناني 221
 لغة عربية أمي 1  الدور النالث النالث 321

 ريانيات عمر 2    
 تربية فنية هنا  5    
 تربية ريانية شرين 6    

جببدول جببديببد يحتو  علف حقببل المفتبباح إنشببببببببببببببباء  ينبغيقبببل الري  بين الجببدولين في عالقببة أطراف بببأطراف  
األسباسبي في جدول الصبف وهو  رقم الصبف ، وحقل المفتاح األساسي في جدول المعلمين وهو  رقم المعلم ، 

ا   في جدول الري .مفتاح أساسي مركب وأن يتم تعيين الحقلين معا
 رقم المعلم رقم الصف
121 1 
221 2 
221 4 
221 5 
321 5 
321 6 
121 3 

ادار  برامج  عملياا في العالقبة أطراف ببأطراف هي عالقبة نظرية في مفاهيم قواعد البيانات، وال يمكن تمديلها 
 ... الخ. Access – Oracle – MYSQLمدل  قواعد البيانات

 
 العالقة إلم عالقتين:لذا تم تكسير  
: عالقة رأس بأطراف بين جدول  الصببببببببببف  وجدول الري  بحيث يكون الرأس هو جدول  الصببببببببببف ، األولم 

 واألطراف من ناحية جدول الري ، 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

بين جبدول  المعلمين  وجبدول الري  بحيبث يكون الرأس هو جبدول  المعلمين ، : عالقبة رأس ببأطراف األخيرة
 واألطراف من ناحية جدول الري .

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
فم إنشا  قاعدة أحد تطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات استخدام 
 مني: البيانات

Oracle  أوMSAccess أو MySQL 
 Openفتوح المصبببدر م .Free Wareمجانية ال حيث أنإ من التطبيقات MYSQLتطبي   سبببوف نسبببتخدم

Source تسببببتخدمإ كبر  الشببببركات العالمية خاصببببة في مجال , ويسببببمح بالتعامل مع كم هائل من البيانات و
بعض ولمزيبببد من المعلومبببات حول  Google, Yahoo and Friendster: تكنولوجيبببا المعلومبببات مدبببل

 يمكن زيارة الموقع التالي: MYSQLتستخدم التي الشركات 

http www mysql com customers
 

 :أن يتنت سب  مما
 " الصف" جدو  في األساسي المفتاح حقي في البيانات تكرار يمكن ال •
 المعلمين" جدو  في األساسي المفتاح حقي في البيانات تكرار يمكن ال •
 مرك  اساسي مفتاح يمنالن معا ألنهما الربط جدو  في معنا الصف ورقم معلم رقم تكرار يمكن ال •

    COMPOSITE KEY  الشكي علم مونت هو كما. 
ا المعلمين، من عديد ل  يّدرس أن يمكن" الصررف" جدو  في صررف كي •   في يّدرس أن يمكن معلم كي وأينررن

 .صف من أكنر    
 

 

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

 20 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

أساسية  Objects عادة ما تنم التطبيقات المستخدمة في نظم إدارة قواعد البيانات كاهنات
 أهمها:

جداول قاعد  البيانات بما تحويإ من سبببببببببببجالت وحقول إنشببببببببببباء  من خاللها يمكن :Tablesجداو   
مكانية  تعديلها.و بيانات فيها وعرضها إدخال  وا 

بقصبببببببببد  االسبببببببببتعالم عبار  عن سببببببببب ال يوجهإ المسبببببببببتخدم لقاعد  البيانات :Queriesاسررررررتعالمات  
، ومن خالل االسبببببببببببتعالم ةالمطلوبفيعرض البيانات االسبببببببببببتعالم عن بيانات او معلومات بالجداول , 

أكدر بناءا علف أو  يعرض بعض سببجالت من جدولأو  يمكن عرض بعض حقول من جدول بيانات
 شر  معين ...إلخ.

إلنشرررررا  قاعدة بيانات مشرررررروع "قاموس مصرررررطلحات الكمبيوتر المصرررررور" باسرررررتخدام تطبي  
MYSQL. 

 
 
 

 
 
 

إنش   أي جداول من  تحت اشراف معلمك نكيمك  ويعتبر هذا النش ط مرشدًا 

 بالمواصفات التالية: احتي ج تك.أخرى في ق عدة البي ن ت حسب 

 

 

  : تاسم قاادا البيانا

 . باسم بيانات جدون اًنتحتوي  

   :جدون البياناتاسم 

 

 (1) نشاط
 MySQL برنامج امباستخد بيانات قاادا إنشاء

 "    MySQLع اجرا ات نشاط "إنشا  قاعدة بيانات باستخدام برنامج اتب

 27 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 : المشروع بيانات قاعدة مواصفات
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثانيةالوحدة 
 متطلبات ومراحل إنتاج المشروع

 بالجدون التالي:( خمسة حقون كما هو موضح 5يضم ادد ) 

Table: Terms 

# Name Type Length values Index 
1   11  
2   50  
3   500  
4   5000  
5   300  

 :   الحظ
  للتبسيط  واحد جدو  من بيانات قاعدة انشا  تمفم مشروع إنشا  قاوس المصطلحات المصور ي

 . PHP بلغة البرمجة عند وخصوصا
 

 (2) نشاط
   Mysql باستخدام terms جدون فن بيانات ادخان

 "    MySQLاتبع اجرا ات نشاط "إنشا  قاعدة بيانات باستخدام برنامج 

 32 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 موقع صفحات إنشاء

 "المصور الكمبيوتر مصطلحات سقامو" 

ا على أنفي نهاية الوحدة  :يتوقع أن يكون الطالب قادر 

 .مشروعه  انتاج في االلكترونى التعلم أدوات بعض  يوظف .1

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

 .ويب موقا صفحات بين الربط في الويب مواقا إنشاء تطبيقات أحد يوظف .3

 ...(. صورة-فيديو– صوت) المتعددة الوسائط عناصر معالجة في  المناسبة التطبيقات يوظف .4

 .الويب مواقا تصميم فى وتطبيقاتها Php و Html لغة يتعرف .5

 (.تنظيم – انتقاء – تقييم – تحديد) اإللكترونية المعلومات ما التعامل مهارات يمارس .6

 .المشرو" تنفيذ فى محدد بمشرو" المرتبطة اإللكترونية المعلومات مصادر يوظف .7

 Php بلغة والمتعلقة الخاصة المعامالت بعض يتعرف .8

 Swich وجملة if بجملة الخاصة والصيغ المفاهيم بعض يتعرف .9
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 التعمل نواجت

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 نامجلبر الرئيسية 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

 

 

 وتطبيقات HTML & PHP لغة

 الويب مواقع تصممي
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 اجراءات اعداد ملفات ومجلدات المشروع:
 htdocs داخي المجلد Dictionaryباسم للمشروع مجلد انشا   -1

 

تم عرضها علف ية التي سقبل البدء في انشاء صفحات الموقع ، علينا تنظيم الملفات بأنواعها المختلف
نيف لتصبببببببببببببب، والتي ينبغي أن تكون في مجلد واحد، حيث يحتو  علف مجلدات فرعية  صببببببببببببببفحات الموقع

 لفات الصببورمجلد لم ويتم تصببنيفهم الف لجميع الملفات التي يتم عرضببها علف صببفحات الموقع، الملفات 
 Information Repository, ويببذلبك يتم إنشبببببببببببببباء مسببببببببببببببتودع معلومبات ... إلخومجلبد لملفبات الفيببديو  

 .project     للمشروع

2-  
3-  
4-  
5-   
6-  
7-  

8-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   الحظ
علف مشببببببغل  Xamppبشببببببكل افتراضببببببي داخل مجلد باسببببببم  تدبيتإتم ي، Xampp برنامج  installتدبيتعند 

مجلد للمشبببببببروع باسبببببببم ء إنشبببببببا ، وينبغيHtdocs، وبإ مجموعة من المجلدات منها مجلد باسبببببببم :Cاألقراو 
 Dictionary داخل المجلد  Htdocs :ليصبت المسار كما يلي 

:\xammp htdocs dictionary 
للموقع و ذلك فرعية المجلدات حفظ الو  ،ملفات المشرررررروع حفظ  المسرررررار الذي سررررروإ تسرررررتخدم  في وهو

 localhostبمنابة نشر للموقع علم السيرفر 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 وهو ما يمكنك تنفيذه من خال   Expression webباستخدام تطبي   انشا  صفحات الموقع   -2

 
 فااي الاامااوقااع الاامااقااتاارح،  سااااااايااتاام إنشااااااااااائااهاااااتااااذكاار الصااااااافااحااااات الااتااي  

 : الموقع، هي صفحات

  إدخا  مصطلتصفحة: 
  

"Add_term.php  
 والتي تستخدم في إنافة مصطلت جديد.

 

  البحث عن مصطلتصفحة: 
 

"Search_term.php" 
 وتستخدم في البحث عن مصطلت وعرا بيانات .

 
  تعديي بيانات مصطلتصفحة: 
 

"Edit term php" 
ومن خاللها يمكن تعديي أي بيان من بيانات 

 مصطلت معين.
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

  حذإ مصطلتصفحة: 
 

"Del term php" 
 ومن خاللها يمكن حذإ مصطلت معين.

 

 
  المساعدة صفحة: 
 

"Help php" 
ومعلومرات حو  كيفية التعامي مع موقع "قاموس 

 مصطلحات الكمبيوتر المصور.

 
 

 صفحة االتصا  بقاعدة  Connection.php."  
  صفحة "Header php : "األتي: تحتوي علم 

 .الموقع صفحاتكي  أعلم التي تعرا Banner الصورة .1
 .الموقع صفحات بجميع  Hyperlinksاإلرتباطات التشعبية  .2
 وهو ما  ال أم الموقع علم تسرررجيي دخو  المسرررتخدم  من الجز  المخصرررة للتحق  .3

 .(سوإ تتعلم  فم الوحدة الخامسة
 

  الصفحة الرهيسة ""Index.php  واجهة الموقعوتعرا: 
 

 

 

 

 



   
   

 

50   

 

 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

نظراا لخطور  عمليتي التعبديبل في بيبانبات المصببببببببببببببطلح أو حذفإ من الموقع ، فقد تم منح هذ  الصببببببببببببببالحية      
من  لخامسةامرحلة  تأمين الموقع في الوحد   فيفق ، وهو ما ستقوم بتنفيذ  دخولإ للمستخدم الذ  يقوم بتسجيل 

هذا الكتاب، ويذلك ينبغي علف المستخدم الذ  سجل دخول أن يقوم بتسجيل خروج من الموقع، وذلك بعد انتهاء 
  تفاعلإ مع موقع  قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور .

، لذا  HTMLلغة الترميز كان التطبي  المسبتخدم فف إنشباء صفحات الموقع , فإنإ يعتمد علف استخدام  أياا     
، Expression Web وتطبي  HTMLأهم المعلومببات والمهببارات األسببببببببببببببباسببببببببببببببيببة في لغببة الترميز نتطرق إلف 
 .علف إنشاء صفحات الموقع للمساعد 

 
 

 

بحيث  html.أو  htm.صببببببفحة ويب دابتة تحفظ بامتداد إنشبببببباء  لغة تكويد تسبببببتخدم في 
 يمكن عرضها وترجمة الكود الخاو بها من خالل أحد برامج مستعرضات اإلنترنت.

 أحد برامج معالجة النصوة مني: باستخدام HTMLكتابة كود ويذلك يمكن  
 (MS Word, WordPad, Notepad and …….) 

 مراعاة اآلتي:مع 
، وال يشبببببتر  أن يكتب بحروف كبير  Tagا يطل  علي HTMLبلغة الترميز  يتم كتابتإاألمر الذ    

Capital  صغير  أوSmall. 
 كما بالشكي التالي:  محدد يةنبأن يكتب الكود وف    
 

 
 

 
 
 
 

 "HTML "Hyper Text Markup Language الترميز لغة

 HTMLالهيلك البنايئ لربانمج بلغة   

<Title>   عنوان صفحة المعلومات </Title> 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HTMLلغة الترميز  ملف structureبنية  ( يونت 11شكي  

 : htmlادرس الشكل السابق وحاول استنتاج خصائص  لغة الترميز
 

 : HTML الرتمزي لغة خصائص 

 <    >تونع بين العالمتين:  HTMLة الترميز في لغ Tagsاألوامر  .1
 <..…/>ولها نهاية أو إغالق <..…>لها بداية أو فتت  Tagsمعظم الرر  .2

 كما يلي: 
 

 

 
 HTMLفي لغة الترميز  Tag( الشكي العام للر 12شكي  

 

 
 
 
 

<Tag> 
 النة الذي سيؤنر علي  األمر

</Tag> 

 مع مالحظة اآلتي:
  لكلTag معين يقوم بإ. دور 
  بعضTags مدل  ليس لها إغالق أو نهاية<BR>  
 الب  بعضTags  الب  بدايةلها خصائو يمكن تعيينها معإ فيTag  . 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
  وبينهما اآلتي: <Html/> برررر  وينتهي <Html> بررررررر الكود يبدا .3

<Head>  </Head>   وعن كاتب الكود واللغة وصببببببببببف للموقع مدل: يسببببببببببتخدم في عرض معلومات
 ...إلخ.

<Title>     </Title>  يختة بكتابة عنوان لصفحة الوي  يظهر فيTitle Bar  لشاشة
 .<Head>مستعرا اإلنترنت وهو جز  من 

<Body>  </Body>  ننرررررع في  كافة أنواع المعلومات المراد عرنرررررها علم صرررررفحة مسرررررتعرا
ت اصو عليها والصور والفيديو واألاإلنترنت من النصوة والت نيرات التي تتم 

 والجداو  واالرتباطات ... إلخ.
 

 :HTMLخة ما تقوم بعرن  األقسام الرهيسة لكود لم .4
 Tagنهاية الر   Tagبداية الر

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

ملخة األقسام الرهيسة لكود ( 13شكي  

 الرتمزي حفظ كود لغة HTML : 

 مراعاة أن:في ملف  HTMLيشترط لحفظ كود  
 .html   أو htmبأ  اسم يكون امتداد   HTMLيحفظ ملف كود   .1
ألنإ يحفظ الملف  Notepadبرنامج المفكر  اسبببببببتخدام  ، ويفضبببببببلTEXTنصرررري نوع الملف  .2

 بهذا النوع مباشر  دون اختيار منا.
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 (Notepad)المكتو  في برنامج المفكرة  HTML( حفظ هيكي برنامج 14شكي  

 المتاح علم جهازك مني:مستعرا اإلنترنت  ي خذ الملف رمزبعد حفظ الملف بالمواصفات السابقة  
Internet Explorer  أوGoogle Chrome  أوMozilla Firefox ... .الخ 

 . في حالة  رمز الملفيكون   
مسرررررررررتررعرررا  أكررنررر مررن نراقش معلمك وزمالهك عن شررررررررركي رمز الملف في حالة وجود  

 انترنت علم جهازك.
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  

 
 

 :ادرس الكود الخاص بالنشاط 

 test1.htmالخاة بملف  htmlكود 

 (1) نشاط
 HTML كود باستخدام"  Test1.htm باسم ويب ةصفح إنشاء"

 والتدريبات األنشطة بكتا االجرا ات  اتبع معلمك اشراإ تحت
 ( 33   صفحة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 

 , ناقش معلمكالنشاطفي  ةالمساتخدم HTMLبعض أكواد شارحا  ليحتوي  الذى الجدول التالي
 وزمالئك فى اجزاء الكود المتضمنة فى الجدول التالي:

 الكود الشرح

 نافة عنوان لصفحة مستعرا اإلنترنت.إ

يظهر علم صررفحة المسررتعرا،  <Body>كي نة يكت  في 
ناحية اليسررار باعتباره االتجاه االفترانررري للكتابة علم صرررفحة 

 المستعرا.
خاصرررية تعني  "align = "Centerفقرة جديدة، و <P>الكود 

محاذاة النة التالي لها توسرريط علم شرراشررة المسررتعرا إلم 
 . <P/>كما يلي  Tagأن ُيغل  الر 
img src " تعنيImage Source  مصررردر الصرررورة ويكت "

واسررررررم ملف  Pathحيث يشررررررير إلم المسررررررار بعد عالمة "=" 
 الصورة باالمتداد.
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

H " تعنيHead يقصررررررررررد بهررا أن النة الررذي يليهررا عنوان "
ويكون من  Hويظهر بحجم خط حسررررر  الرقم الذي يلي حرإ 

خط أقي  5إلم أكبر خط والرقم  1حيث يشررررررير الرقم  6إلم  1
ا في منتصرررررف  حجمنا وهكذا، وتظهر عبارة "تحيا مصرررررر" أينرررررن

 لم ُيغل  بعد. <P>السطر حيث أن 
 كتابة نة علم صفحة المستعرا محاذاة يمين. 

 
8-  
9-  
10-  
11-  
12-  

 
 

 :ادرس الكود الخاص بالنشاط 

 

 test2.htmالخاو بملف  htmlكود 

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

 والتدريبات األنشطة بكتا  جرا اتاإل اتبع معلمك شراإا تحت
 ( 36   صفحة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 

 ثم ناقش معلمك وزمالئك. ادرس الكود السابق مع عمل مقارنة بالكود فى النشاط السابق , 

 

 

 
 

 : test2.htmو  test1.htmاليك طريقتين لعمل ربط بين صفحتى الويب 

 
 

(2)  

 
 

 

 test2.htmو  test1.htmالويب صاااافحتي  كإنشاااا  عزيزي الط لب والط لبة، بعد 

للتعديل في صااااافحتي الويب والربط بيننم  من  تحت ج، ميز ب ساااااتخدا  لتة التر

 لتة الترميز  في  كود، وهو م   يمكنك تنفيذه بتعديل الخالل نص أو صورة

 .HTML الترميز لغة كود في الويب صفحات بين الربط: أوال  

الطالب انشاء صفحة ويب يمكنك عزيزي 

أو التعديل فيها باستخدام العديد من 

التطبيقات أو البرامج الجاهزة بسرعة 

 ،وسهولة بد ال من كتابة أكواد 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

 
 

 

 

 

 
نشرا  مواقع وصرفحات وي  من خال  واجهة تطبي  سهلة إل  Expression Webيمكن تحميي برنامج 

ال من كتابة أكواد   :كالتالي HTMLوبسيطة بدن

 :Expression Webحتميل برانمج  
 

  من قائمةstart  اختر البرنامج Microsoft Expression Web 4  :كما بالصور التالية 
 
 
 

 

 

 

  تحميي تطبي  ( 15شكي  

ازيزى الطالب والطالبة، يمكنك ايضححا  التعدين في صححفحتي الويب والربط بينهما من 

 . Expression Webخالن نص أو صورا بتوظيف تطبيق 

 ويب مواقع إنشاء تطبيقات إحد خالل من الربط: ثانيا  

 (3) نشاط
 HTML الترميز لاة ودك في الويب صفحات بين الربط اًن يساادك

 والتدريبات األنشطة بكتا  إجرا ات اتبع معلمك اشراإ تحت
 ( 38   صفحة

 

رمز 

 البرنامج

 رمز البرنامج



   
   

 

58   

 

 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 مكوناتها:تظهر الشاشة االفتتاحية للبرنامج والتي من أهم ل 
 

 

 

 

 

 

 

 Expression Webمكونات الشاشة الرهيسة لبرنامج ( 16شكي  

 .Menu Barري  القوائم ش (1)
 .Folder Listنافذ  قائمة المجلدات  (2)
 . Tag Propertiesخصائو النافذ   (3)
 .Web Siteمكونات موقع الويب  (4)
 .Toolboxنافذ  صندوق األدوات  (5)
 .Apply Styleنافذ  أنما  التطبي   (6)
 

 ( وتتميز التطبيقات التي تستخدم في إنشاء مواقع وصفحات ويب بخاصية ) وهي اختصار
" جملة   .بمعنف: أن ما ترا  هو ما تحصل عليإ "      

 
   الخاو بصفحة الويب والتعديل فيإ، فمدال يمكننا استخدام التطبي  في  كما يمكن عرض كود

، علف نو من خالل شري  األدوات وذلك بعمل ارتبا  تشعبي  الري  بين صفحتي الويب
 :والذى سب  شرح  التالي أو صورة بدينال لكود 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 

 

 :وهو ما يتنت من خال  النشاط التالي 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

 
 

قبي انشرررررررا  اى صرررررررفحة بالموقع البد من انشرررررررا  موقع للمشرررررررروع باسرررررررتخدام برنامج 
expression web  . نم انشا  كافة الصفحات ب  كما هو مخطط 

 

6-  
7-  
8-  

 
 

 

<a href =" العنوان المراد االنتقا  إلي">  
  النة أو الصورة المراد ربطها بالعنوان  
</a> 

 (4) نشاط
 "Expression Web مجبرنا  باستخدام الويب صفحات بين الربط"

 والتدريبات األنشطة بكتا  جرا اتاإل اتبع
 ( 41   صفحة

 

 المشروع موقع إنشاء

 (5) نشاط
 "Expression Webتطبيق  باستخدامموقع  "إنشاء

 والتدريبات األنشطة بكتا  ا اتإجر  اتبع
 ( 46   صفحة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
Header"( صفحة 17شكي   php" 

 

 :في جميع صفحات الموقعلسابق ، وحدد األجزاء المتكررة ادرس الشكل ا

 : همو  -يتنت من الصورة السابقة-تحتوي هذه الصفحة علم األجزا  المتكررة في جميع صفحات الموقع كما 
 .Bannerالصور  في بداية كل صفحة ويطل  عليها  

 
حذف مصببطلح  - تعديل –بحث عن مصببطلح  –مصببطلح إدخال  –النصببوو التالية: الرئيسببة  
 مساعد . –

 
 

 

 
 

 "Header.php" صفحة إنشاء

 : الحظ
 بصفحات مرتبطة غير كلمات مجرد المستعرض صفحة على تظهر السابقة النصوص

 .Hyperlink تشعبية روابط بعد تصبح لم أنها أي الموقع
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 :" Header.htmوصفحة " 
إدراج صببور  دم كتابة بعض النصببوو التي تفصببل بينها مسببافات، كما يتضببح من إلف  تهدف باختصببار

 شاشة الكود التالية:

 
 ""ود صفحة ( نافذة ك18شكي  
 تم إنشاؤه ما يلي:نالحظ في الكود الذي 

 :كما هو موضح بالشكل الساب  التالي إلنشاء مقطع بالصفحة Tagيستخدم الب  
div

 الخاة بهذا المقطع HTMLكود  

div

 األول المقطع

 الثانى المقطع
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

  القسم األو :
images'من الملف  Bannerخاو بإدراج صببببببببببور   banner jpg' مع ضببببببببببب  خاصببببببببببيتي االرتفاع ،

 والعرض.

 

 

 وضبط خصائصها Bannerصور إنشاء  (19شكل )

  القسم الناني:
تم ضبببب  بعض خصبببائصبببإ من عرض ومحاذا  يمين، دم كتابة اسبببماء صبببفحات الموقع، وترك بعض المسبببافات 

oوهو اختصار يعني   nbspبالكود   Breakable Space ويفيد في ترك مسافة واحد  كما يظهر  
 بالكود التالي:

 

 عنصر التحكم

مصدر  srcالخاصية 

 الصورة

Tag Image 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 ( جز  الكود الخاة بعناوين صفحات الموقع22شكي  

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

 إنشاء صفحات ويب بالكود التالي:

 
 Header.phpصفحة إنشا   ( كود21شكي  

1 

2 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 : نالحظ  مايليالسابق  HTMLود ك من دراسة

ن تكون أووضببببببببببببببع بينهمببا كود إدراج الصببببببببببببببور  التي نرغببب  <div/>وا غالقببإ  divتم فتح مقطع  (1)
Banner .علم الشكي( 1رقم ) يظهر في بداية جميع صفحات الموقع 

عمببل تنسببببببببببببببي  محبباذا  يمين لكببل مببا يليببإ، وحتف إغالق المقطع، مع جعببل إلف  المقطع الدبباني ي د  (2)
 علم الشكي( 2 رقم  بصفحات الموقع. Hyperlinkالنصوو العريية ارتباطات 

 الكود التالي: (3 

 

 يشير إلى:

 : بداية التاج •

<a href = 'index.php"> o  بداية كود يتم بها إدراج ارتباط تشعبي بالعنوان

 الصفحة"  وهو هنا "اسم

o "=" الذي يلي عالمة 

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

 نهاية التاج : •
</a> o بــ الكود إغالق ثم /<a.> 

(4) nbsp & اختصببببببببار يعني Non Breakable Space    ولترك سببببببببت  ,وتفيد ترك مسببببببببافة واحد
  . ;مرات يلي كٍل منها   6مسافات بعد كلمة  الرئيسة  تم كتابتها 

 إدخال  ونمع استبدال كلمة  رئيسة  بالساب  وينفس الفكر  تستطيع عزيز  الطالب أن تكرر الكود  (5)
حذف مصطلح ، دم دم نو    مصطلح  تعديل نو  ، دم مصطلح بحث عنال نو مصبطلح ، دم 

 .ليصبح كٍل منها ارتبا  تشعبي  مساعد  كلمة 
ال Header.phpوالصرفحة " "، يتم اسرتدعاؤها ب مر واحد بسريط في بداية كي صرفحة من صفحات الموقع بدن

 من تكرار الكود.
 

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

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 كما يلي: Expression Webباستخدام  برنامج  header.phpيمكنك إنشا  صفحة 
 إدراج صاورة، وكتابة بعض النصاوص تحتها، وإجراء بعض التنسايقات عليها، لتظهر بشكل مناسب.

 

 

9-  
10-  
11-  

 

 

  

 (6) نشاط
 "Header صفحة إنشاء"

 باتوالتدري األنشطة بكتا نفيذه تحت اشراإ معلمك وهو ما ستقوم بت
 ( 48   صفحة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 
 

 

ح مصبببطل نحتاج في جميع صبببفحات موقع  قاموس مصبببطلحات الكمبيوتر المصبببور  إلف إضبببافة 
أو تعديل بياناتإ أو البحث عنإ أو حذف مصبببببببطلح من قاعد  البيانات، األمر الذ  يتطلب فتح اتصبببببببال 

 بقاعد  البيانات حتف يتسنف لنا إجراء هذ  العمليات علف بيانات قاعد  البيانات.
 عنرررررد إنشرررررررررررررا  صرررررررررفحرررررة االتصرررررررررررررا  بقواعرررررد البيرررررانرررررات نحتررررراج إلم التعرررررامررررري مع متغيرات،   
 ي علي  بعا النو  قبي إنشا  صفحة االتصا  بقواعد البيانات:وهو ما سنلق 

 :PHP لغة يف والثوابت املتغريات 

لقررد تعرنرررررررررت عزيزي الطررالرر  في الحلقررة اإلعررداديررة لمفهوم المتغيرات والنوابررت، والمفهوم ال  
 :PHPيختلف عن ما سب  دراست ، ولكن دعنا نلِ  بعا النو  من منظور لغة 

 :PHP لغة يف املتغريات 

مخزن في الذاكر  يحدد لإ اسببببببم ونوع ويخصببببببو لإ قيمة تخزن فيإ، وتتغير قيمتإ  عبارة عن المتغير -
، فإنإ يمكن تغيير القيمة التي تم 100يسببببببببباو   Total$أدناء سبببببببببير البرنامج، فمداال إذا كان المتغير 

 بجملة التخصية التالية:، PHPفي لغة أخرى  تخصيصها بقيمة
 

$Total = 450; 

 
 

 نالحظ اآلتي: 

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

" فقط، مني:يتكون اسم المتغير من أحرإ و أرقام وعالمة " 

 Connection.php البيانات بقاعدة االتصال صفحة إنشاء
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

  $user_name - $A123 - $Password ....الخ . 
 اسم المتغير يفني أن يكون معبرنا عن محتواه أو ما يشير إلي . -

 ".="عالمة التخصية هي -
 بعالمة PHPتنتهي كي جملة في لغة  -

 :هكذا Echoأو  Printلطباعة أي معلومات علم صفحة المستعرا نستخدم  -
- print $total; 
- OR   echo ("$total"); 

لتجميع أكنر من نابت أو متغير عند الطباعة علم صررفحة المسررتعرا  Echoيمكن اسررتخدام كود  -

 ". .الفصي بينها بنقطة " وذلك ب
 وهناك صيغة أخرى لطباعة قيمة المتغير كما يتنت من المنا  التالي:

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

 عند تنفيذ الكود الساب  تكون نتيجت  علم شاشة مستعرا اإلنترنت كما يلي:

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

 نالحظ من تنفيذ الكود الساب  ما يلي:

  في جملرة الطبراعة األولم تم طباعة قيمة المتغير عند ونرررررررررعها داخي عالمتي التنصرررررررررية
 ". Double quotation"   المزدوجة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

  بينما تم اعتبار المتغير بين عالمتي التنصرررررررية المفردةSingle quotation ' '  نة
 .my name is nameوطبع بالشكي التالي 

  .في جملة الطباعة النالنة تم استخدام النقطة لطباعة سلسلة حرفية وقيمة المتغير 
 من خال  الجدو  التالي: PHP يمكن استعراا بعا أنواع المتغيرات في لغة

 Example نوع البيانات النوع

String حرفى “Mohammad” 

Integer 123 عددى صحيح 

Double 1.23 عددى يقبل الكسور العشرية 

Boolean منطقى True / False 

نمررا يتعرإ مترجم  PHPبررالررذكر أنرر  ال يتم اإلعالن عن المتغير ونوعرر  في لغررة  روالجرردي  واء
 علم نوع المتغير من خال  القيمة المخصصة للمتغير في جملة التخصية. 

 
gettypeفمننال: تسرررتطيع عزيزي الطال  معرفة نوع أي متغير باسرررتخدام 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 الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 :نالحظ أن
 ، دم يترك Stringبأنإ اإلنترنت  علف صفحة مستعرض U_name$ناتج تنفيذ الكود طباعة نوع المتغير  

Welcomeسببببطر ويطبع رسببببالة الترحيب  to PHP  دم يترك سببببطر ويطبعNull  أ  قيمة المتغير فارغ
 نظراا لعدم تخصيو قيمإ لإ.

 
 :PHP لغة يف الثوابت 

في البذاكر  تحمبل اسببببببببببببببم ونوع ويخصببببببببببببببو لهبا قيمبة دابتة ال تتغير طوال تنفيذ  فهي مخبازن  أمرا النوابرت
 ويمكن تعريفها من خال  الصيغة العامة التالية:البرنامج، 

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

o  اسم النابت.إلم  تشير 
o  .تمني القيمة المخصصة للنابت 

 ت عند استخدام .أمام اسم الناب مع مالحظة أن  ال يتم ونع عالمة

 فعلم سبيي المنا : 
define('name', 'Mohamed'); 

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

 .تستخدم النقطة  .( في سطر الكود الناني لربط سلسلتين حرفيتين 
 النابت بدون عالمة استخدام  تم. 
  لتعريف النابت. استخدمت كلمة 
  بفاصلة منقوطة ينتهي كي سطر في لغة 

 عند تنفيذ الكود الساب  تكون نتيجت  علم شاشة مستعرا اإلنترنت كما يلي:
my name is:  Mohamed 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 والرررجرررررديرررر برررررالرررررذكرررر أن الرررمرررترررغررريررررات والرررنررروابرررررت ترررتررررر نرررر برررحرررررالرررررة األحررررإ كررربررريررررة أو صرررررررررررغررريررررة 
ذا أردت أن يكون النابت غير حساس لحالة األحرإ نستخدم الصيغة التالية:(،    واء

define('Constant Name', Value, true); 

 ومن النروري الت كيد علم اآلتي:

 يكتب وف  الصيغة التالية: كود  (1)
<?php 

 المراد تنفيذه PHPكود 

?> 

سببببببببببببببيتم تنفيبذ  علف جهاز  بلغبة  يعلن أن الكود التبالي عببار  عن  الكود  (2)
 . من خالل  الخادم

 : كود الطباعة علم صفحة المستعرا في لغة  (3 

 
 البد أن تنتهي بفاصلة منقوطة كل جملة في لغة  (4)
 .  //ينفذ يسب  بعالمة  أو  دون أن يترجم كتابة تعلي  داخل كود  (5)
ة المالحظات بالكامل مسبوقة بعالمأو  ن سطر فيتم كتابة التعلي منو أكدر أو  أما لكتابة مالحظة (6)
  ./*   وفي نهاية المالحظة نضع العالمة  */ 
 
نشاء قاعدة البياانت    : dbdictionaryاإ

 

، التي تحتو  علف مصطلحات الكمبيوتر في جدول  قاعد  البيانات إنشاء  بعد 
ن خالل صببببفحات موقع  قاموس مصببببطلحات المصببببور  حيث سببببوف نتعامل مع سببببجالت جدول البيانات م

عديل تأو  البحث عن مصببببطلحأو  قاعد  البياناتإلف  مصببببطلحإضببببافة  يمكننا من خالل صببببفحاتإ المختلفة
وفتح اتصببببببببببال بين قاعد  إلف إنشبببببببببباء  حذف مصببببببببببطلح، وجميع هذ  العمليات بداية تحتاجأو  أ  بيان فيإ

 أي كود بًاة أو  المحتوى المراد طبااتم اًن صفحة المستعرج
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

فحة صببفي إنشبباء جراء أٍ  من هذ  المعامالت، ومن هنا سببوف نبدأ البيانات وصببفحات الموقع، وذلك قبل إ
يحق  االتصال بقاعد  البيانات بحيث يتم استدعا ها في بداية كل صفحة ويب تقوم  تحتو  علف كود 

 في قاعد  البيانات. بإحدى عمليات التحديث

 
 ( كود صفحة االتصا  بقاعدة البيانات22شكي  
 بدراسة الكود الساب , نالحظ مايلي:

<?php بداية الكود -

 هناك أربع متطلبات أساسية لالتصا  بقاعدة البيانات هي:  -

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

                             $username="root"; 
$password=""; 

 username$يخصة للمتغير   MySQLالحظ اسم مستخدم  -
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

  password$المرور االفترانية ""  تخصة للمتغير كلمة 
 .الخامسةكما سندرس في الوحدة  هاتغيير  ويج  

                 $database="dbdictionary"; 
                 $server="localhost"; 

  database$اسم قاعدة البيانات يخصة للمتغير 

 server$يخصة للمتغير  "  الُمنيف لقاعدة البياناتlocalhost"اسم الخادم 

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

  النالنة: والتي تحتاج إلم المعطيات mysql_connectتخصية ناتج تنفيذ دالة  من األمر الساب الغرا  -
، حيث ، في متغير الري  (وكلمة المرور ،اسببببببم جهاز الخادم المضببببببيف، واسببببببم المسببببببتخدم)

كانت غير   إذا أو  ،ة المعطيات الدالدة السابقةالتحق  من صح  إذا تم يكون ناتج الدالة  
 التالية. ، وللتأكد من ذلك نستخدم جملة ذلك

                if ($connect) 
                    { 

                        $select=mysql_select_db("$database") or die 

                    } 
                else 
                    { 

Echo
                    } 

 ظ أن:حنال
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

فذن  يتم االتصا  بقاعدة البيانات المسماة  "Trueفذذا كانت " ،connect$الشرط يس   عن قيمة المتغير 
$Database  من خال  الدالةmysql select db  أو عرا رسالة حا  وجود مشكلة، من خال 

 الكود التالي: 

Or die  

ذا كانت قيمة المتغير  علم صررررفحة المسررررتعرا  else" يعرا الرسررررالة التي تلي واء
 ات".ب ن  "لم يتم االتصا  بقاعدة البيان

?> 
 

1-  
2-  

 
 

 

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

 والتدريبات األنشطة بكتا 
 ( 51  صفحة
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 التعمل نواجت

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

 .If &   Switch  الشرط لجملتي المختلفة الصيغ يمارس -4

 .Expression Web تطبيق باستخدام Header صفحة ينشئ -5

  لغة يف الرشطية وامجلل املعامالت

PHP  
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

، حيث قبي البد  في إنشا  صفحة إنافة مصطلت يمكن أن نستعرا معنا مفهوم المعامالت 

 وهي: يوجد نالنة أنواع في لغة 

 : Operatorsاملعامالت 

 أخرى(. –معامالت حسابية بنوعيها  العادية  (1 
 ناتج المنا  منا  عمليةإلم  يشير المعامي
 5 3 + 2 الجمع +
 2 4 – 6 الطرح -
 10 2 * 5 النر  *
 4 2 / 8 القسمة /
 1 3 % 10 باقي القسمة %

 

 PHPوهناك معامالت حسابية أخرى 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 

 



   
   

 

76   

 

 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 Logical Operatorمعامالت منطيقة  (4 
Operator Name Result True Example Result 

 True || False True أحد الطرفين صحيح أو | |
OR أحد الطرفين صحيح أو True OR False True 
 True  &&False False كال الطرفين صحيح و &&
AND كال الطرفين صحيح و True AND False False 
 True False! الطرف ليس صحيح ال !

 

 IF Conditionمجةل الرشط 

، والتي يمكن لمطوري البرامج من خاللها ونع شرط معين واختباره فذذا كان ناتج الشرط جملة الشرط 
ذا كانت ا يقوم البرنامج بتنفيذ كود معين، واء  .نتيجة تنفيذ الشرط غير صحيحة قام بتنفيذ كود آخر صحيحن

بصاور متعددة حساب متطلبات البرنامج، ولعل أبساط صاورة تستخدم ويمكن اساتخدام جملة  

 هي: في لغة  فيها جملة 

 If (Logical Condition) 
{ 

 الكود المراد تنفيذه إذا كان ناتج الشرط صحيًحا   

      } 
 

 : Logical Conditionحيث:

 تشير إلم تعبير شرطي مني:   
Degree > 50  أوAge < 6 أو  Name == "Administrator" إلخ.... 

 

 ومن األمنلة السابقة يالحظ ان:, دراست  لك ما سب مفكما يتنت من األمنلة و 

 الشرط يقارن بين متغيرين أو متغير ونابت بينهما إحدى معامالت المقارنة الساب  اإلشارة إليها. 
 إذا تحق  الشرط. {     }يتم فقط تنفيذ الكود بين القوسين إذا تحق  الشرط وفي هذه الحالة  
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 مثال: 

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

 
 :نالحظ في المثال السابق: أن 

 :عبارة "أنت األو "  -
  ."تساوي  فقط علم صفحة مستعرا اإلنترنت إذا كانت فقط قيمة المتغير  يعستط

 :( تمني;"A="First$عالمة "=" في الكود   -
  .تمني معامي منطقي مع جملة  معامي تخصية، أما عالمة     

 :تنتهي PHPكي جملة في لغة  -
 ". ;بفاصلة منقوطة " 

 هي األكنر شيوعنا 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 الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 " فيتم تنفيذ الكود الخاة بتحق  الشرط فقط بعد " إذنا فالطبيعي أن أي شرط قد تكون نتيجت 
 فقط. " فيتم تنفيذ الكود التالي لرر مباشرة، وقد يكون نتيجة الشرط "

 مثال: 

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

 

 في المثال السابق نالحظ أن: 

 :عبارة "أنت األو " -
ال تساو    سبتطبع فق  علف صفحة مستعرض اإلنترنت إذا كانت فق  قيمة المتغير    ، وا 

يتحق ، بالتالي يكون  مفإن الشبببر  ل "سبببيتم طباعة عبار   أنت الداني ، ونظراا ألن
 .ناتج تنفيذ الكود بالكامل طباعة عبار   أنت الداني 

 :(;"A="First$عالمة "=" في الكود   -
 تمدل معامل منطقي،  If  مع جملة ==تمدل معامل تخصيو، أما عالمة   

 بالكامي باعتبارها جملة واحدة.  If" داخي كود ;لم ننع " -
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 IFالصورة التالية أكثر تعقيد ا لجملة 

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

 

 نالحظ أن 

ذا لم يتحق  فهناك شببببببببر  دان إذا  جملة  األولف يليها شببببببببر  إذا تحق  يتم تنفيذ الكود التالي لها مباشببببببببر ا وا 
ذا لم يتحق  ينفذ الكود الذ  يلي تحق  ينفذ الكود الذ  يلي  حتف نهاية  ، ويدءا من ، وا 

 األولف. الكود عبار  عن جواب عدم تحق  الشر  لجملة 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 مثال:

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

      { 

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

             { 
                         Echo " الرقم موج" 
              } 
                  Else 

                { 
                           Echo "الرقم يساوي صفر" 
                 } 
?> 

وسبببببببببيتم طباعة عبار   الرقم موجب  علف صبببببببببفحة  تحق  الشبببببببببر  الداني بعد  دإذا فق نظراا ألن 
 اإلنترنت. مستعرض

 لجملة أخرى  وهناك صيغة

 :  والمدال التالي يوضح استخدام الصيغة السابقة والتي يطل  عليها 

1المتغير يساوي  //   ;   

 األقواس استخدام  نفس النتيجة بدال منإلف  أدت في المدال الساب  أن  نالحظ
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 Switchمجةل اثنيا: 

ا اسبببببببتخدام جملة   ، حيث يمكن من خاللها اختبار كأحد العبارات الشبببببببرطية في لغة  ويمكن أيضبببببببا
 والمنا  التالي يونت ذلك:ق  فيها شر  ما ينفذ كود معين، عد  شرو  وفي كل مر  يتح

 
 يونت استخدام الجملة الشرطية  ( كود 23شكي  

 :ويتحليل الكود الساب  نجد أن

  حيث يوجد اكنر من  الختبار قيمة المتغير  ، نم اسرررررتخدمت جملة بدأ بالقيمة  المتغير
 احتما :
o  أ   تسبباو  فإذا كانت قيمة المتغير  cماالت وفي آخر يطبع  واحد ، وهكذا لباقي االحت

 لذلك يطبع  ال يوجد .دونأ   أو  أو  مة المتغير ال تساو  ياحتمال إذا لم تكن ق
 

o  وهنببباك أمر آخر يمكن الخروج ببببإ دون تنفيبببذ شببببببببببببببيء هو أمرExit فمدالا يمكن في آخر حبببالبببة ،
Default  نضع كلمةExit;   ٍ للخروج من جملةSwitch . بدالا من طباعة  ال يوجد 

 "أثنين"

 "ثالثة"

"اليوجد

" 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

أكدر من قيمة واحد  كما بالمدال  caseحيث يمكن أن تأخذ  لجملة أخرى  ناك صيغةه 
 التالي:

 

 يونت صيغة أخرى الستخدام الجملة الشرطية  ( كود 24شكي  

 التالية  وهذه الصورة تكافم   جملة 

 

  

 a$طباعة في حالة 

 3أو  2أو  1يساوى 



   
   

 

83   

 

 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

 

 التعمل نواجت

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

 

 

 

 مصطلح اإدخال صفحة

Add_Term.php 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

دخال مصطلح1)  ( تصممي واهجة صفحة اإ

إنشاء  كيمكن (expression web)مدل  صفحات الويبإنشاء  التطبيقات المستخدمة في أحدمن خالل 
 :ذات التصميم التالي: وحفظها علف مجلد الموقع علف جهازكمصطلح إدخال  صفحة

 
 ( شاشة تصميم صفحة 25شكي  

 :بدون كتابة اى كود يتم مراعاة التالي designلتنفذ التصميم التالي فم نمط التصميم 

  مستقل  مقطعكتابة عنوان شاشة اإلدخال  إدخال مصطلح ، وقد تم وضع هذا العنوان في
<div>  بذدراج مقطع من شريط األواتtoolbox كما بالشكي 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 

  أعلف  ""وتستطيع عزيز  الطالب كتابة النصوو كما بالشاشة السابقة واستخدام نافذ  األدوات
 كم علف الصفحة.يمين الشاشة إلدراج عناصر التح

 من شري  األدوات كما بالشكل التالي: لنموذج ادراج ا 

 

 النموذج  يستخدمform  كافة بيانات النموذج الموجود  في عناصر التحكم من مستعرض أو إرسال  لتمرير
 بيانات النموذج وهما:إلرسال  ويوجد طريقتين  الخادم إلف  الويب

 

2-  
 

  للنموذج  حيث يمكن ضب  الخاصية 
Gالقيمة أو    T كما بالشكل 

نبط خصاهة النموذج ( 26شكي                                                
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

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

GET POST 

 عنوان الصفحة.   URLال تظهر البيانات المرسلة فى   عنوان الصفحة.   URLتظهر البيانات المرسلة فى 

 يتم استخدامها فى ارسال كالمات سر أو اي بيانات هامة. ال يتم استخدامها فى ارسال كالمات سر أو اي بيانات هامة.

   7607تصل الى  لها حد اقصى للبيانات المستخدمة 
 .characterحرف 

 Mb 8تصل الى للبيانات المستخدمة الحد االقصى لها 

 مالحظة:

 استخدامهما بالفصل الدراسى الثانيسوف يتم التعرف على 

    

ذا نظرت إلم   كاآلتي: Formالخاة بالنموذج  الرر ستجد بداية   واء

 حيث:  من الصيغة السابقة نجد العديد من خصاهة النموذج 

 .المعامل أو   يوجد لها معامالن إما المعامل   الخاصية  -
 .ومعاملها اسم الصفحة التي يتم االنتقال إليها عند الضغ  علف زر  الخاصية  -

  مني:بعا النصوة الُمعبرة عن القيم المطلو  إدخالها في مربعات النصوة، 
نو  المصطلح  ويليإ مريع نو إلدخال اسم المصطلح وهكذا باقي بيانات المصطلح، والصيغة التالية 

 نافذة مستعرا اإلنترنت:مريع نو علف إنشاء  توضح كيفية

 من الصيغة السابقة الحظ اآلتي:
o  تعنم ادراج عنصر تحكم 
o    تعنم اسم 
o     تعنم نوع  مربع نة 
o    تعنم  نبط خاصية العرا  لمربع النة 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 ي الجديد في سجل بيانات ف ة  المسئول عن تنفيذ الكود الخاو بإدراج بيانات زر  إضاف
  .قاعد  البيانات  

  تم وضع باقي مكونات الصفحة في قسم آخر 
 

مصبببطلح الموضبببحة بالشببباشبببة السبببابقة قم بتحديد النموذج إدخال  المقابل لصبببفحة ولالطالع علف كود 
كما بالشبببببباشببببببة  محدداا    اسببببببفل نافذ  البرنامج فيظهر الكود الخاو بهذا القسببببببم، دم اضببببببغ  زر  

 التالية:

 

 

 

 

 

 
 

      
 
  
 

 
 

 لصفحة  كود ( 27شكي  

 
 

 (1) 

   اضف كود  

(2) 

   اضف كود 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 انتب  الم الكود التالي:

  
 

 التالية:والذي ينم المعطيات النالنة 

وهو أسرررررررررلو  نقررري البيرررانرررات من النموذج إلم الخرررادم  
. 

حرررررديرررررد اسررررررررررررم الصررررررررررررفررررحرررررة الررررمررررراد االنررررتررررقرررررا  ترررر 
عنرررررد النرررررررررغط علم زر (  add_term.php إلريرهرررررا

. 

تسرررتخدم عندما يتم اسررررتخدام النموذج في رفع  الصررررور(  
ذا لم يسرتخعلم الخادم  دم ال يتم رفع الصور ، واء

 ".داخي مجلد الصور "
 

 :PHP( كتابة كود 2)

بيانات مصطلح في عناصر التحكم علف صفحة المستعرض ولكنها بيانات إدخال  عند هذا الحد نستطيع
 غير مرتبطة بقاعد  البيانات، لذا نحتاج إلف:

   كود إضافة  وعناوين صفحات الموقع في بداية الشاشة وذلك من خالل إظهار الصورPHP 
 علف الشاشة السابقة بالكود التالي: (1بالرقم   إليإ في المكان المشار الخاو بإدراج صفحة 

 
لتنمين صفحة  ( كود 28شكي  

 
 .تحقي  االتصال بقاعد  البيانات 
 بيانات في عناصر التحكم علف صفحة المستعرض.إدخال  التحق  من 

  تسجيل بيانات المصطلح في جدول قاعد  البيانات وذلك من خالل كودPHP  المرتب  بزر
  ( علف الشاشة السابقة بالكود التالي:2بالرقم  إليإ   إضافة  في المكان المشار
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 
 إلنافة مصطلت جديد كود ( 21شكي  

جملة شرطية الختبار وجود مجلد 

pic وانشاؤه في حالة عدم وجوده 

 جملة شرطية الختبار هل تم اختيار ملف صورة 
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 الصف الثانى الثانوى –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

 تنمين صفحة تحقي  االتصا  بقاعدة البيانات بالكود التالي: -  

 :Submitالتحق  من النغط علم زر  -  
 علم زر "إنافة" فيتم التحق   الكود التالي يختبر إن كان المستخدم قد قام بالنغط  -      

 الصور الخاصة بالمصطلحات " وهو المخصة لونع أونال من وجود مجلد باسم "         
  .هنش  هذا المجلد يتم إنشابداخل ، فذذا لم يُ          

  من خال  نظامأو  الفيديو سوا  بالكودأو  صورللأخرى  مجلداتإنشا   وبنفس الطريقة يمكن -     
 التشغيي في مجلد المشروع.        

 Serverرفع ملف الصور علم 

، مع مالحظة أن العالمة المتغير إلم  يخصة اسم الملف المختار من المستخدم  -    
 ذلك في عدم إظهار  علم أنها متغير، ويفيد وتتعامي معها لغة  تسمم  
 رسالة خط  إذا كانت قيمت  فارغة.      

 ".picاختبار إن كان اسم ملف الصورة غير محدد يتم تحميي ملف الصورة من مجلد " -    

 تخصية قيم عناصر التحكم في متغيرات

يتم تخزين البيانات التي تم إدخالها في مربعات النصوة للمصطلت الجديد علم صفحة  -
مع  غيرات التالية بالترتي   المستعرا في المت
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 الثالثةالوحدة 
 "المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين

عند النغط علم  يخزن ب  قيم عناصر التحكم علم التموذج  مالحظة أن المتغير 
 .زر 

$

 Formالتحق  من إدخا  قيم في عناصر التحكم علم النموذج 

 ن الشرطقيم فيها، فذذا كاإدخا   التالية للت كد أن هذه المتغيرات ليست خالية أي تم جملة  -
ا وجميع المتغيرات ليست خالية  يقوم بتنفيذ اآلتي: صحيحن

يساعد في إظهار البيانات علف صفحة المستعرض باللغة العريية  _دالة استخدام  -
 ؟؟؟؟؟؟؟.بشكل صحيح وعدم ظهورها في صور  عالمات استفهام هكذا 

  
 

 

 

التي تحتوي علم جملة  بحيث يخصة ل  قيمة تنفيذ الدالة  تم إنشاء متغير  -

لحقول اإلف  البيانات التي تم تخزينها في المتغيراتبإدخال  قوم، والتي تالخاصة بلغة  
terالمناظر  لها في جدول قاعد  البيانات   s . 

فإذا تم ذلك ظهرت الرسالة البيانات في جدول قاعد  البيانات إدخال  دم يتم التأكد من -
ال تظهر الرسالة  البيانات بنجاحإنافة  تم    .البياناتإنافة  لم يتم ، وا 
 

 دخلةالم  القيم  اتمتغيرال Tableالجدول  Function دالة variableمتغير 
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بعنها يطبع الرسالة "البيانات التي تم إدخالها غير أو  بيانات لجميع الحقو إدخا   في حالة عدم -
 جميع الحقو ".إدخا   صحيحة يج 
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1-  
2-  

 

 

 

 

 

 

دخال مصطلح3)   ( تنفيذ صفحة اإ

تظهر كما يلي، وذلك من خالل العنوان اإلنترنت  مصطلح علف مستعرضإدخال  عند استعراض صفحة
 

 
 نافذة استعراا صفحة إدخا  مصطلت( 32شكي  

 
"البيانات التي تم إدخالها غير  ، يطبع الرسالة إنافةبيانات والضغ  علف زر  إدخال  عدمفي حالة  -

 أسفل شاشة المستعرض كما يلي: جميع الحقو "إدخا   صحيحة يج 

 (9) نشاط
 " Add_term.php مصطًح إدخان صفحة إنشاء"
  كواجهة الوي  صفحة استخدام  يمكنك اآلن والطالبة، الطال  عزيزي 

جرا  جديد، مصطلت إلنافة البيانات قاعدة جدو  مع للتعامي   واء
  األنشطة بكتا : 1 نشاط تنفيذك خال  من وذلك أخرى، عمليات

 52 صفحة والتدريبات
    ( صفحة
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 بشكل خاطئ نافذة استعراا صفحة إدخا  مصطلت( 31شكي  

 جميع بيانات المصطلح كما يلي:إدخال  عند -

 
 مصطلتنافذة إدخا  ( 32شكي  
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 ض.  أسفل شاشة المستعر تم إنافة البيانات بنجاح  تظهر الرسالة  إنافةوبالضغ  علف زر   -

 
 نافذة الت كد من إدخا  مصطلت بشكي صحيت( 33شكي  

 
 ( التأ كد من اإضافة املصطلح اإىل قاعدة البياانت4) 

انات في قاعد  البي البيانات في سجل جديد في قاعد  البيانات، نفتحإضافة  وللتأكد من أنإ تم
  في شري  بكتابة الراب  التالي  اإلنترنت  تبويب جديد لمستعرض

  :يد في جدول  دسجل جإضافة  العنوان ونتأكد من
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 نافذة الت كد من إنافة المصطلت في جدو  قاعدة البيانات( 34شكي  

 


