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يعتبر التعليم أحد أهم العوامل املؤثرة في تحديد مصير األمم :دوال وأفرادا ،مما فرض ضرورة
مجاراة املؤسسة التعليمية للتقدم التكنولوجي والعلمي ،وقد نتج عن هذا تغير في معايير تقييم
املجتمعات وفقا ملدى تطورها تكنولوجيا ومعلوماتيا وقدرتها على التحول من مجتمعات مستهلكة
إلى مجتمعات منتجة للمعرفة.
ونحن على ثقة في أننا نملك من العقول والقدرات والطاقات ما يبلغنا ذلك الحلم  ...فقط
نحتاج إلى العمل الدؤوب الستثمار طاقتنا وإمكاناتنا املتاحة والعمل على اكتشاف املوهوبين
واملبدعين من أبنائنا ،وتستند فلسفة مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى إتاحة
بدائل متنوعة من البرمجيات ومن ثم فقد تم اختيار برمجيات مفتوحة املصدر OPEN SOURCE
تعمل تحت نظام التشغيل نوافذ ) )MS WINDOWSوكذلك أنظمة التشغيل األخرى ،بما يحقق
التسلسل املنطقي في ترتيب املحتوى العلمي ويراعي الجوانب املتكاملة لشخصية املتعلم في ضوء
املعاييرواملؤشرات املتضمنة بمصفوفة املدى والتتابع للمادة.
يتكون الفصل الدراس ي الثاني من ثالث وحدات ،وتتضمن الوحدة األولى (مواقع الويب)
مفاهيم وأساسيات مواقع الويب ،بينما تتضمن الوحدة الثانية تصميم وانشاء مواقع الويب
باستخدام لغة الترميز  HTMLوتنتهي بمشروع تطبيقي لتصميم موقع ويب من إبداع الطالب من
خالل تبنى مدخل املشروعات بهدف تنمية قدرات املتعلمين على اإلبداع واالبتكار ،الوحدة الثالثة
االستخدام اآلمن لإلنترنت ،ويتم تقويم أداء املتعلم عن طريق بعض األنشطة واملشروعات ،لتعزيز
ّ
ً
اتجاهات ومهارات التعلم الذاتي ،وصوال إلى مجتمع دائم التعلم.
وهللا املوفق ،،،

 تعرف بعض المفاهيم والعمليات األساسية لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
 فهم بعض جوانب األمن الفكري المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 استخدام أدوات اإلنتاج التكنولوجي (لغة  – htmlلغة  )Java Scriptفي دعم تعلمه.

 إنتاج مشروع (تطوير موقع ويب تفاعلي) باستخدام العمليات والبرامج واألدوات
التكنولوجية.
 توظيف أدوات االتصال التكنولوجية في تبادل المحتوي والرؤى مع اآلخرين.
 استخدام المصادر اإللكترونية في التعامل مع المعلومات.
 استخدام األدوات التكنولوجية في معالجة البيانات وتقييمها وإعداد تقارير بالنتائج.
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يتعرف بعض املفاهيم واملصطلحات العلمية األساسية لتكنولوجيا املعلومات (مواقع الويب
– صفحة الويب .)...

-2

ميارس العمليات األساسية للتعامل مع تطبيقات تقنيات املعلومات واالتصاالت.

-3

يناقش تأثري استخدام خدمات تقنيات املعلومات احلديثة على اجملاالت الدراسية واحلياتية
املختلفة.

لغة HTML
النموذج  – Formبعض أدوات النموذج
في نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يشرح أوامر لغة الترميز .HTML
 يوظف أوامر لغة الترميز  HTMLفي إنتاج صفحة ويب تفاعلية.
 يجري بعض العمليات (إضافة حقل /إضافة زر اختيار بديل واحد  )Radio Buttonفي لغة .HTML
 يشارك زمالءه في تنفيذ أنشطة التعلم.

تمهيد:
عزيزي الطالب انتهينا في الفصل الدراسي األول من تصميم عدد من صفحات موقع مدرستي والتي

تعرض معلومات عن المدرسة يتم االطالع عليها والتجول داخلها فقط بدون امكانية اجراء أي معالجة من

خاللك أو من خالل الزائرين (صفحات ثابتة).

وسوف نقوم في هذا الفصل بإنشاء صفحة ويب تفاعلية تستطيع من خاللها ادخال بياناتك الشخصية

من خالل انشاء نموذج ( )Formكما بالشكل التالي:

عزيزي الطالب :بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك ناقش أهمية استخدام لغة  HTMLوالتي تم دراستها
في الفصل الدراسي األول........................................................................ :
...................................................................................................

النموذج Form

عزيزي الطالب لكي يتم تصميم النموذج (الموضح بالشكل السابق) وادخال بياناتك عن طريق صفحة

الويب التفاعلية باستخدام لغة  HTMLنستخدم األمر > ،<form> ... </formفمن خالل النموذج يمكنك
اضافة مجموعة عناصر لصفحة الويب منها أزرار أو حقول تقوم باستخدامها إلدخال بياناتك بغرض إرسالها

لموقع الويب ليتم تخزينها.

وسوف نتناول من خالل هذه الموضووعات الصوور المختلفوة لوبعض األزرار وحقوول اإلدخوال وطريقوة اضوافتها

الى صفحة الويب.

إضافة حقل االسم

إلضافة حقل إلدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص ( )textوالذي يتيح لزائر الصفحة ادخال

بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق من خالل لوحة المفاتيح .Keyboard

صندوق النص

وإلضافة صندوق نص لصفحة الويب نستخدم األمر التالي:

>”<input type = “text

نشاط

عزيزى الطالب :بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="textداخل نموذج >.<form

 -احفظ الملف النصي بامتداد.htm

 افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
><form
االسم

>”<input type = “text

></form

حقل
صندوق النص

حقل صندوق النص على صفحة الويب
مالحظة :تم إضافة صندوق النص إلى صفحة الويب مع امكانية الكتابة بداخله.

إضافة حقل كلمة المرور

إلضافة حقل إلدخال كلمة المرور يتم إضافة حقل كلمة المرور ( )passwordويظهر الرمز

كتابة كلمة المرور وذلك إلخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية.

عنود

حقل كلمة المرور
وإلضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب نستخدم األمر التالي:

>"<input type = "password
نشاط

عزيزى الطالب :بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="passwordداخل نموذج

>.<form

 -احفظ الملف النصي بامتداد.htm

 افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:

><form

>"<input type = "password

></form

حقل
كلمة المرور

حقل كلمة المرور على صفحة الويب
مالحظة :تم إضافة حقل ادخال كلمة المرور الى صفحة الويب مع امكانية الكتابة بداخله.
وبالمثل يمكننا اضافة حقل تأكيد كلمة المرور.

إضافة حقل السن

بمساعدة معلمك يمكنك اتباع نفس الخطوات السابقة إلضافة حقل السن لصفحة الويب.

إضافة زر اختيار بديل واحد ()Radio Button

إلدخال النوع (ذكر/أنثى) نضيف لصفحة الويب أزرار اختيار بديل واحد وهي تسمح لك باختيار بديل
واحد فقط من عدة بدائل.
أزرار اختيار بديل واحد

وإلضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب نستخدم األمر التالي:

> "<input type = "radio

نشاط

عزيزى الطالب :بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="radioداخل نموذج > <formويكررهذا األمر مرتين إلظهار الخيارين ذكر وأنثى.

 -احفظ الملف النصي بامتداد.htm

 -افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.

الكود:

><form
> "<input type = "radioذكر
> "<input type = "radioأنثي
ذكر

زر اختيار بديل
واحد

أنثى

></form

نشاط
عزيزى الطالب :بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك

ابحث عن كيفية التغلب على مشكلة اختيار الزرين معا في نفس الوقت ............

........................................................................................

معا ،ولمعالجة ذلك (أي اختيار زر واحد فقط) يتم استخدام الخاصية ،name
نالحظ أنه يمكن اختيار الزرين ً
وتستخدم لتحديد أسماء أزرار االختيار .ولكي يتم اختيار أحد الزرين في كل مرة ،نتبع التالي:
 -1اعطاء اسم مثل " "aلزر االختيار األول.
 -2اعطاء نفس االسم " "aلزر االختيار الثاني.
وذلك حتى يمنع اختيار الزرين معا كما بالكود التالي:
><form

>"<input type = "radio" name="aذكر

> "<input type = "radio" name="aأنثي
></form

زر اختيار بديل
واحد فقط

معا؟
واآلن ،هل يمكن اختيار البديلين ً
......................................................................................

تذكـــــر أن:
النموذج  :Formمن خالله يمكنك اضافة مجموعة عناصر لصفحة الويب منها أزرار أو حقول تقوم
باستخدامها إلدخال بياناتك بغرض إرسالها لموقع الويب ليتم تخزينها.
صندوق النص ( :)textيتيح لزائر الصفحة ادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل
الصندوق من خالل لوحة المفاتيح .Keyboard
حقل كلمة المرور ( :)passwordيظهر الرمز

عند الكتابوة بداخلوه وذلوك إلخفواء مكونوات

كلمة المرور الحقيقية.

زر اختيار بـديل واحـد ( :)Radio Buttonيسومح لوك باختيوار بوديل واحود فقوط مون عودة
بدائل.

أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:
 يستخدم مع األزرار والحقول المضافة لصفحة الويب بغرض ادخال
بيانات وارسالها لكى تخزن على موقع الويب.


يسمح لك بإختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل.



يضاف لصفحة الويب إلدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخله.

أكمل العبارات التالية:
 لتصميم صفحة تسجيل بيانات طالب نحتاج إلضافة نموذج به مجموعة عناصر منها  ..........و
 ..........تقوم باستخدامها إلدخال بياناتك.
 إلضافة حقل إلدخال اسم الطالب يتم إضافة  ..............لصفحة الويب.
 يظهر الرمز عند الكتابة وذلك إلخفاء مكونات ..............الحقيقية.
 إلدخال النوع (ذكر/أنثى) نضيف لصفحة الويب ..............
إختر من العمود ب ما يناسبه من العمود أ
(أ)
>"<input type = "password

(ب)
إلضافة صندوق نص لصفحة الويب

> "<input type = "radio

إلضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب

>”<input type = “text

إلضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ


في صفحة الويب اليشترط وجود نموذج لكي يتم ارسال البيانات المدخلة الى موقع الويب ليتم



إللغاء امكانية اختيار زري إختيار بديل واحد في نفس الوقت نستخدم الخاصية  nameإلعطاء نفس

تخزينها.

اإلسم للزرين.

 إلضافة حقل إلدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص (.)radio

سؤال تحضيري للدرس القادم:
بعد انشاء صفحة ويب وبها نموذج وبعض األدوات.
كيف يمكنك إضافة أدوات أخرى لـ (مسح – حفظ)...-
البيانات التي تم إدخالها بحقول النموذج؟

لغة -HTMLتابع بعض أدوات النموذج
في نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يشرح بعض عناصر لغة الترميز ( HTMLصندوق االختيار -زر األمر  – buttonزر إرسال
 – submitزر حذف .)reset

 يكتب أوامر لغة الترميز  HTMLبطريقة صحيحة.

 يذكر أكبر عدد ممكن من األفكار لتنفيذ أوامر لغة الترميز .HTML
 يبدى اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية لغة الترميز .HTML

بعد اختيارك وتحديد النوع (ذكر/أنثى) سوف نقوم بتصميم صناديق الختيار اللغة حيث يمكن من

خاللها اختيار أكثر من صندوق في نفس الوقت.

صندوق االختيار ()Checkbox

الختيار اللغة التي تجيدها أو أكثر يتم اضافة صندوق االختيار

لصفحة الويب.

حيث تسمح لك لغة  HTMLبإمكانية اختيار أكثر من اختيار (صندوق) في نفس الوقت (عدة بدائل) كما
بالشكل التالي:
صناديق اختيار
وإلضافة صندوق االختيار لصفحة الويب نستخدم األمر التالي:

>"<input type = "checkbox
ملحوظة :يمكنك عزيزي الطالب تكرار األمر السابق إلضافة أكثر من صندوق اختيار لصفحة الويب.

نشاط
عزيزى الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="checkboxداخل نموذج ><form

ويكرر هذا األمر بعدد االختيارات/البدائل المتاحة.

 -حفظ الملف النصي بامتداد.htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:

><form

><brاختر اللغات التي تجيدها
>"<input type = "checkboxالعربية
>"<input type = "checkboxاإلنجليزية
>"<input type = "checkboxالفرنسية
></form

صندوق االختيار

مالحظة :يتم اضافة صناديق االختيار الى صفحة الويب.

زر األمر ()Button
عزيزي الطالب يتم اضافة زر األمر " ”buttonفي النموذج .Button
حيث عند الضغط على هذا الزر يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك – مسح بياناتك من
عناصر النموذج – استدعاء دالة (سوف نقوم بتناول شرحها في دروس قادمة).

زر األمر
إلضافة زر األمر ( )Buttonالى صفحة الويب نستخدم الكود التالي:

>"<input type = "button
نشاط
عزيزى الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بعمل التالي:
 -انشاء ملف نصي جديد.

 -كتابة الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="buttonداخل نموذج >.<form

 -حفظ الملف النصي بامتداد.htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
><form

>"<input type = "button" value="ok
></form

زر األمر
اضافة زر  Buttonالى صفحة الويب
مالحظة:
 في الكود السابق تم استخدام الخاصية  valueلتحديد النص الذي يظهر على الزر.
 عزيزي الطالب يوجد ثالثة انواع من األزرار التي يمكن اضافتها الى النموذج الذي تقوم بتصميمه
وهى كاآلتي:
 -1زر  buttonيتم اضافته ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التي تقوم بتوصيفها من خالل كتابة
كواد.
 -2زر  submitويستتخدم إلرسال البيانات.
 -3زر  resetويستخدم لحذف البيانات.

زر االرسال ()Submit

زر اإلرسال ( )Submitبالضغط عليه يتم ارسال بياناتك التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر

النموذج لصفحة أخرى (وذلك بإضافة الخاصية  Actionالخاصة بالو .)Form

زر اإلرسال
إلضافة زر اإلرسال ( )submitالى صفحة الويب نستخدم األمر التالي:

>"<input type = "submit

نشاط إثرائي
عزيزى الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="submitداخل نموذج >.<form

 -احفظ الملف النصي بامتداد.htm

 افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
>"<form action="process.php

>"<input type = "submit
></form

زر االرسال
اضافة زر  submitالى صفحة الويب
عند النقر على الزر  submitيتم االنتقال للصفحة ( process.phpحيث يتم استقبال البيانات

التي تم ادخالها عن طريق أدوات التحكم ومعالجتها بواسطة كود هذه الصفحة المكتوب بلغة  phpوسوف
نتعرف على تفاصيل هذا الكود في سنوات دراسية قادمة).

زر الحذف ()Reset
يستخدم زر ( )Resetلحذف القيم التي سبق ادخالها والعودة للقيم االفتراضية لألدوات.
إلضافة زر الحذف ( )Resetإلى صفحة الويب نستخدم األمر التالي:

>"<input type = "reset
نشاط
عزيزى الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بعمل التالي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح والذي يحتوي على األمر > " <input type="resetداخل نموذج >.<form

 -احفظ الملف النصي بامتداد.htm

 افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
><form

>"<input type = "reset

></form

زر الحذف

اضافة زر  resetالى صفحة الويب

تذكـــــر أن:
صندوق االختيار ( :)Checkboxتسمح لك لغة  HTMLبإمكانية اختيار أكثر من صندوق
اختيار في نفس الوقت (عدة بدائل) كما بالشكل التالي:
صناديق اختيار
زر األمر ( :)Buttonعند الضغط على هذا الزر يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل
بياناتك – مسح بياناتك من عناصر النموذج – استدعاء دالة.
زر االرسال ( :)Submitبالضغط عليه يتم ارسال بياناتك التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر
النموذج لصفحة أخرى (وذلك بإضافة الخاصية  Actionالخاصة بالو .)Form
زر الحذف ( :)Resetيستخدم زر ( )Resetلحذف القيم التي سبق ادخالها والعودة للقيم
االفتراضية لألدوات.

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ


إلختيار اللغة التي تجيدها أو أكثر من لغة يتم اضافة صناديق اإلختيار



تستخدم الخاصية  nameلتحديد النص الذي يظهر على الزر.



زر  submitيستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول اإلدخال.

لصفحة الويب.

أكمل العبارات التالية:
 زر  ................يستخدم لتنفيذ أحد المهام التي تقوم بتوصيفها من خالل كتابة كود.
 زر  ................يستخدم إلرسال البيانات.
 زر  ................يستخدم لحذف البيانات.
إختر من العمود ب ما يناسبه من العمود أ
(أ)
>"<input type = "submit
>"<input type = "reset

(ب)
إلضافة صندوق اإلختيار لصفحة الويب
إلضافة زر األمر الى صفحة الويب

>"<input type = "checkbox

إلضافة زر اإلرسال الى صفحة الويب

>"<input type = "button

إلضافة زر الحذف إلى صفحة الويب

سؤال تحضيري للدرس القادم:
بعد تعرفك على حقول النموذج المطلوبة لتسجيل
بياناتك

كيف يمكنك تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك؟

في نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يصمم صفحة ويب تفاعلية لتسجيل بياناته.
 يكتب كود بلغة الترميز  HTMLإلدخال بياناته بطريقة صحيحة.
 يقدر أهمية لغة الترميز في إنشاء مشروع تفاعلي.

المشروع
تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك
عزيزي الطالب مستخدما عناصر النموذج السابقة قم بتصميم صفحة ويب (كما بالشكل) لتسجيل بياناتك.

<html>

<head>

<title></title>
</head>

<body dir="rtl">
<center>

<تسجل بيانات طالبbr><br><br>
<form action="pro.php">

< االسوووووووووومinput type="text"><br><br><br>

< كلمة المرورinput type="password"><br><br><br>

< تأكيد كلمة المرورinput type="password"><br><br><br>
< السن باألرقامinput type="text"><br><br><br>

< النوعinput type="radio"><ذكرinput type="radio">أنثى
<br><br><br>
لغة اإلجادة

<input type="checkbox">انجليزي
<input type="checkbox">فرنسي
<input type="checkbox">الماني
<br><br><br>

<input type="reset" value=">"جديد
&nbsp&nbsp&nbsp

<input type="submit" value=">"تسجيل
</center>
</form>

</body>
</html>

:الكود

سؤال تحضيري للدرس القادم:
لتطوير مشروع صفحة تسجيل بياناتك بحيث تصبح
صفحة تفاعلية ،نحتاج إلضافة بعض الكود المكتوب
بلغة Java Script؟
كيف يمكن استخدام لغة JAVA Script؟ وما هي
مفاهيمها األساسية؟

بعد االنتهاء من هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يناقش تأثير استخدام خدمات تقنيات المعلومات الحديثة على المجاالت الدراسية والحياتية المختلفة.
 يتعرف بعض أدوات إنتاج صفحات المعلومات وخدمات االنترنت.

 إنتاج أعمال ومشروعات إبداعية نسبيا باستخدام لغة . Java Script
 استخدام أدوات اإلنتاج التكنولوجية في دعم وتطوير تعلمه.

 يوظف المتعلم أدوات اإلتصال التكنولوجية في التواصل والتفاعل والتعاون مع اآلخرين لدعم التعلم.

المفاهيم األساسية للغة Java Script
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يتعرف بعض المفاهيم األساسية للغة .Java Script

 يتعرف القواعد األساسية إلنشاء صفحة ويب باستخدام أوامر لغة .Java Script
 يكتب كود بلغة  Java Scriptبدقة.

 يقبل على تعلم لغة البرمجة .Java Script

مفاهيم أساسية عن لغة Java Script
مقدمة

عزيزي الطالب لتطوير مشروع صفحة تفاعلية لتسجيل بياناتك  ،والتأكد من أن البيانات المدخلة

بالصفحة صحيحة ،تحتاج إضافة األكواد المكتوبه بلغة  ،Java Scriptحيث أن لغة  HTMLلن تمكنك من
التأكد من صحة البيانات المدخلة ،وسوف نبدأ باستعراض بعض أساسيات البرمجة باستخدام لغة Java
 Scriptخالل هذه الوحدة.
أساسيات لغة :Java Script
 أوامر وتعليمات لغة  Java Scriptتسمى جمل .Statements تكتب األوامر والتعليمات (أي الجمل  )Statementsداخل كود .HTML تكتب جمل  Java Scriptداخل األمر > <scriptو >.</script يجب انهاء كل جملة ( )Statementبفاصلة منقوطة (;). -يوضع في االعتبار حالة األحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل (.)Statements

أماكن كتابة كود  Java Scriptداخل ملف HTML

جملة alert

تستخدم جملة  alertلعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب االنتباه لقراءتها.
وإلظهار صندوق الرسالة نستخدم األمر التالي:
;)"الرسالة"( alert
مع مالحظة أن الرسالة يجب كتابتها بين عالمتي التنصيص "".

نشاط
عزيزى الطالب :بالتعاون مع زمالئكك وبمسكاعدة معلمكك صكمم صكفحة ويكب عنكد تحميلهكا يظهكر صكندوق بكه

الرسالة «مرحبا بكم» ،وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:
 -انشاء ملف نصي جديد.

 -كتابة الكود الموضح وحفظه بامتداد.htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت ،الكود:><body
><script
;)"مرحبا بكم"(alert
></script
صندوق الرسالة يظهر نتيجة األمر alert

></body

جملة document.write

تستخدم جملة  document.writeإلظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها.

نشاط

عزيزى الطالب:

بالتعكككاون مكككع زمالئكككك وبمسكككاعدة معلمكككك صكككمم صكككفحة ويكككب يظهكككر عليهكككا الرسكككالة «مكككادة الكمبيكككوتر

وتكنولوجيا المعلومات» ،وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:

 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح وحفظه بامتداد.htm

 -افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.

الكود:

><body
><script
;)"مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"(document.write
></script
></body

تذكـــــر أن:
جملة  :alertتستخدم جملة  alertلعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب االنتباه لقراءتها.
جملة  :document.writeتستخدم جملة  document.writeإلظهار رسالة مكتوبة على
صفحة الويب نفسها.

أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:
 لغة تستخدم لجعل صفحة تسجيل بياناتك صفحة تفاعلية.
 تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب االنتباه لقراءتها.
 تستخدم إلظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها.
ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ
 اليكفي استخدام لغة  HTMLلتتحقق من صحة البيانات المدخلة الي صفحة الويب.
 البد من كتابة جمل  Java Scriptفي ملف منفصل عن ملف تعليمات .HTML
 يجب انهاء كل جملة ( )Statementبفاصلة منقوطة (;).
 في لغة  Java Scriptال يوجد فارق بين حالة األحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل
(.)Statements

سؤال تحضيري للدرس القادم:
عند عرض صفحة الويب نالحظ أن الكود يتم تنفيذه
تلقائياً.
فهل يمكنك استدعاء الكود وقت الحاجة إليه؟

استدعاء كود Java Script
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يتعرف طريقة استدعاء كود  Java Scriptباستخدام زر أمر .button
 يتعرف ماهية الدالة .Function

 يكتب كود استدعاء الدالة .Function

 يوظف أدوات لغة البرمجة  Java Scriptفي مشروعة التفاعلي.
 يشارك زمالؤه في أنشطة التعلم.

استدعاء كود  Java Scriptباستخدام زر أمر Button

عزيزي الطالب الحظت فيما سبق أن جمل  Java Scriptالمكتوبة داخل األمر ><script></script
يتم تنفيذها تلقائيا.
فإذا أردت أن تنفذ جمل الك  Java Scriptالمكتوبة داخل األمر > <script></scriptعند وقوع حدث
مثل النقر (الضغط بالماوس) على زر أمر  ،Buttonسوف تحتاج إلى التعرف على الدوال .Functions

الدالة Function

الدالة  :Functionهي مجموعة من األوامر التي تنفذ عند استدعائها ،ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة
يدل على وظيفتها.
وسوف نتعرف اآلن على اآلتي:
 .1إنشاء دالة ( Functionتحتوي على جمل الك )Java Script
 .2استدعاء الدالة ( Functionلتنفذ األوامر التي بها عند النقر على زر أمر .)Button

إنشاء دالة Function

إلنشاء دالة  Functionنتبع الخطوات اآلتية:
-1اكتب األمر  functionثم اكتب اسم مناسب للدالة (يفضل أن يدل على وظيفتها).
-2اكتب الكود الذي سيتم تنفيذه ما بين القوسين } { ،حيث يتم تنفيذه عند استدعاء الدالة.

)(اسم الدالة function
{

كود الدالة
}

نشاط
عزيزى الطالب:

بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بإنشاء دالة عند استدعائها يظهر صكندوق رسكالة مكتكوب بداخلكه
العبارة "جمهورية مصر العربية" ،وذلك بتنفيذ الخطوات التالية:
 انشئ ملف نصي جديد. اكتب الكود الموضح وحفظه بامتداد.htm افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
><body
><script
)(function country
{
;)"جمهورية مصر العربية"( alert
}
></script
></body

مالحظات هامة:
عند فتح الملف في المستعرض تظهر صفحة ويب خالية وذلك لعدم حدوث استدعاء للدالة )(.country-لتنفيذ كود أي دالة يجب أوال استدعائها كما سيأتي في الجزء التالي.

استدعاء الدالة : Function

لكي يتم استدعاء دالة  Functionنقوم بعمل الخطوات التالية:
-1يتم إضافة زر أمر .Button
-2إضافة الخاصية  onclickلزر أمر.Button
-3الخاصية  onclickتكون قيمتها هي اسم الدالة المطلوب استدعائها.
ويكتب الكود كاآلتي:

> " اسم الدالة المطلوبة استدعائها"=<input type="button" onclick

نشاط
عزيزى الطالب:

بالتعككاون مككع زمالئككك وبمسككاعدة معلمككك قككم فككي المثككال السككابق بإضككافة الكككود الككالزم السككتدعاء الدالككة

)( ،countryولتحقيق ذلك قم بتنفيذ اآلتي:
 -اعد فتح ملف المثال السابق.

 -عدل الكود كما هو موضح وأعد حفظه.

 افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:

><body
>"<input type="button" onclick="country()" value="click me
><script
)(function country
{
;)"جمهورية مصر العربية"( alert
}
></script
></body
ملحوظة هامة :الحظ أنه عند وقوع حدث النقر على زر األمر تم استدعاء الدالة  countryليظهر صندوق

الرسالة به العبارة "جمهورية مصر العربية".

التعامل مع محتوى صندوق نص textbox
في الشكل التالي:
-1يظهر صندوق نص وزر أمر" ،”click meبعد كتابة نص داخل هذا الصندوق.
-2وعند النقر على زر األمر "."click me
-3يظهر صندوق رسالة يعرض محتوى صندوق النص.

1

2

3

نشاط
عزيزي الطالب:
بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،ولتصميم صفحة الويب الموضحة بالشكل السابق قم بتنفيذ اآلتي:
 -انشئ ملف نصي جديد.

 -اكتب الكود الموضح وحفظه بامتداد.htm

 -افتح الملف في مستعرض اإلنترنت.

الكود:

><body
>"<form name="form1
>"<input type="text" name="t1
>"<input type="button" onclick="country()" value="click me
></form
><script
)(function country
{
;)alert (form1.t1.value
}
></script
></body

مالحظات:
في الكود السابق للوصول إلى محتوى صندوق النص الموجود داخل النموذج تم عمل باآلتي:
 اعطاء اسم للنموذج > <formوهو االسم  form1عن طريق الخاصية .name اعطاء اسم لصندوق النص وهو االسم  t1عن طريق الخاصية .name تم الوصول الى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق األمر  form1.t1.valueأي عنطريق الخاصية  valueللصندوق  t1الموجود بالنموذج .form1

تذكـــــر أن:
الدالة  :Functionهي مجموعة من األوامر التي تنفذ عند استدعائها ،ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة
يدل على وظيفتها.
إذا أردت أن تنفذ جمل الك  Java Scriptالمكتوبة داخل األمر > <script></scriptعند وقوع حدث مثل
النقر (الضغط بالماوس) على زر أمر  ،Buttonسوف تحتاج إلى استخدام دالة .Function

أكمل العبارات التالية:
 إذا أردت أن تنفذ جمل الك  Java Scriptعند وقوع حدث مثل النقر
على

زر

أمر

،Button

سوف

تحتاج

إلى

استخدام

.......................
 ....................... هي مجموعة من األوامر التي تنفذ عند استدعائها ،ويجب إعطائها اسم
مناسب يدل على وظيفتها.
ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ
 يتم اضافة الخاصية  Valueلزر األمر  Buttonإلستدعاء دالة أوتنفيذ كود .Java Script
 تستخدم الخاصية  onclickلكتابة نص يظهر على الزر.
 للوصول الى محتوى صندوق النص البد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص.
 يتم كتابة جمل لغة  Java Scriptداخل األمر >.<Script

سؤال تحضيري للدرس القادم:
بعد معرفتك لكيفية إنشاء الدالة واستدعائها.
فهل يمكن تنفيذ جزء من الكود عند تحقق شرط معين؟

جملة التفرع If Statement
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يستخدم بعض أوامر لغة  Java Scriptإلنشاء صفحة ويب.
 يحل أمثلة باستخدام التعبير الشرطي .if condition
 يتعاون مع زمالؤه في تنفيذ أنشطة التعلم.

التفرع Branching

في الموضوعين السابقين للغة  Java Scriptنالحظ أن الجمل واألوامر يتم تنفيذها تباعاً أي األمر
يلي األمر ،ولكن في بعض األحيان قد نحتاج إلى تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار
تعبير شرطي معين كما هو موضح بالشكل التالي:

ال

نعم

هل مجموع درجاتك
أكبر من أو تساوي 50
درجة؟

يتم طباعة ناجح
التعبير الشرطي

تحقق التعبير شرطي

مثال :في حالة اختبار مجموع درجاتك (التعبير الشرطي) إذا كان مجموعك أكبر من أو يساوي 50
درجة ( >=50درجتك )IFسوف يتم طباعة ناجح (تنفيذ األوامر والجمل .)Code
والختبار التعبير الشرطي يتم استخدام جملة  ،IFويكتب الكود كما يلي:
{ )التعبير الشرطي( If Condition
(األوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي) Code
}

 Condition-1هو التعبير الشرطي المطلوب اختباره.
-2ما بين القوسين }

{ يكتب الكود.

في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين.

في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ال ينفذ الكود ما بين القوسين.

في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي

ال

هل مجموع درجاتك
أكبر من أو تساوي 50
درجة؟

في حالة تحقق التعبير الشرطي

نعم

يتم طباعة ناجح

If Condition

(تنفيذ األوامر والجمل Code

ما بين القوسين)

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بتصميم صفحة ويب تحتوي على نموذج به:
 .1صندوق نص.

 .2زر أمر "مجموع".
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بحيكككث يكككتم ادخكككال مجمكككوع الكككدرجات فكككي صكككندوق

النص:

 .3عند النقر على زر "المجموع"

فإذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي  50يتم طباعة

ناجح ،وذلك (كما بالشكل الموضح).

3
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:ولتحقيق ذلك قم بتنفيذ اآلتي
. انشاء ملف نصي جديد-

.htm كتابة الكود الموضح وحفظه بامتداد-

. فتح الملف في مستعرض اإلنترنت-

:الكود

<body>
<form name="form1">
<input type="text" name="t1">
<input type="button" value=" "المجموعonclick="country()">
</form>
<script>
function country()
{
if (form1.t1.value>=50)
{
alert (";)"ناجح
}
}
</script>
</body>

تذكـــــر أن:
جملة  IFتأخذ الصورة التالية:
{ )التعبير الشرطي( If Condition
(األوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي) Code
}

أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:
 تنفيذ (أو عدم تنفيذ) أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطي
معين .

 جملة يتم استخدامها الختبار التعبير الشرطي.
ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ
 في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين.
 في حالة  x=100يتحقق الشرط  x>=20ويكون جواب الشرط نعم.

سؤال تحضيري للدرس القادم:
عند إدخالك للبيانات في حقل النموذج
كيف يمكنك التأكد من أن حقل البيانات لم يترك فارغ؟

التحقق من صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب

في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يناقش صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب.
 يجري عمليات إدخال البيانات على صفحة الويب.
 يشارك زمالؤه في إدخال بيانات بعض الطالب على صفحة الويب التفاعلية.

التحقق من صحة البيانات المدخلة

بعد انتهائك من دراسة بعض أساسيات لغة  Java Scriptسوف نقوم في الجزء التالي بتوظيف هذه
اللغة لجعل صفحة تسجيل بياناتك صفحة تفاعلية ،ومن أحد مظاهر تفاعلية الصفحة التحقق من صحة
البيانات التي تقوم بإدخالها.

التحقق من صحة البيانات المدخلة:

هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها ،والنشاط التالي سوف يوضح لك كيفية ذلك.

نشاط
عزيزي الطالب :في التدريبات السابقة قمت بتصميم وانشاء العديد من الحقول إلدخال بياناتك بها ،بالتعاون
مع زمالئك وبمساعدة معلمك قم بمناقشة التالي معهم هل يمكنك عمل التالي:
 -ترك حقول فارغة.

 كتابة عدد غير محدد من الحروف واألرقام في الحقل. -عدم مطابقة كلمة المرور.

 ادخال اى نوع من البيانات في الحقل.سوف تالحظ أنه يمكنك عمل ما سبق.
ناقش مع زمالئك وبمساعدة معلمك كيف يمكن معالجة ما سبق؟

ولعالج ذلك يتم التحقق من صحة بياناتك بكل حقل كما يلي:

التحقق من صحة البيانات المدخلة
أول ً-عدم ترك حقل فارغ ()Required Field

نشاط

عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بتصميم صفحة ويب يظهر بداخلها اآلتي:
 صندوق نص إلدخال اسم الطالب "أدخل اسم الطالب". زر  Submitمع تخصيص القيمة "ارسال" للخاصية .valueوذلك داخل نموذج > <formبحيث:
 .1عند الضغط على زر "ارسال" بدون ادخال اسم الطالب.

 .2يظهر صندوق النص به رسالة تحذيرية "غير مسموح بترك حقل اإلسم فارغ".
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:الكود
<form name="form1" action="data.php">
أدخل اسم الطالب
<input type="text" name="text1" > <br><br>
<input type="submit" value=" "ارسالonclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value==""){
alert(";)"غير مسموح بترك حقل االسم فارغ
return false;
}
}
</script>

:مالحظات على الكود السابق
:) إلنشاء نموذج على صفحة الويب استخدمنا الكود التالي1(
<form name="form1" action="data.php">

حيث:
الخاصية  :nameتعطي هذه الخاصية اسم للنموذج (واالسم هنا  )form1سوف يستخدم في التعامل معه
من داخل الكود.
الخاصية  :actionتحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر  submitوعادة تكون عملية ارسال
للبيانات التي أدخلها المستخدم عن طريق أدوات التحكم الى صفحة ويب أخرى (وتسمى
هنا  )data.phpوتكون مخزنة على جهاز الخادم.
( )2إلظهار صندوق النص  text1استخدمنا الكود التالي:
<input type="text" name="text1" >.
( )4إلظهار زر  submitعلى صفحة الويب استخدمنا الكود التالي:
>" onclick="return f1();"/ارسال"=<input type="submit" value
حيث:
الخاصية  :valueلكتابة كلمة "ارسال" على الزر.
الخاصية  :onclickتمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة
لتنفيذها (الدالة هنا تسمى )( )f1وأمر  returnإلستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ
الدالة.
( )5إلنشاء الدالة )( f1التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر  submitاستخدمنا الكود التالي:
{)(function f1
( )6الختبار محتوى صندوق النص  text1الموجود داخل النموذج  form1عن طريق الخاصية value
حيث القيمة "" تعني أن صندوق النص فارغ.

{)""==if (form1.text1.value
( )7إلظهار الرسالة "غير مسموح بترك حقل اإلسم فارغ" نستخدم األمر  alertكما بالكود التالي:
;)"غير مسموح بترك حقل اإلسم فارغ"(alert
( )8إلرجاع قيمة الدالة  f1بك  falseفي حالة ترك صندوق النص فارغا نستخدم الكود التالي:
;return false

تذكـــــر أن:
التحقق من صحة البيانات المدخلة :هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.

من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة  :التأكد من عدم ترك حقل بيانات فارغ.

سؤال تحضيري للدرس القادم:
عند إدخالك بيانات في حقول النموذج
كيف يمكنك جعل حقل البيانات يستقبل بيانات عددية
فقط؟

تابع التحقق من صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يناقش صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب.
 يجري عمليات إدخال البيانات على صفحة الويب.
 يشارك زمال ئه في إدخال بيانات بعض الطالب على صفحة الويب التفاعلية.

التحقق من صحة البيانات المدخلة
ثانياً-التحكم في طول البيان المدخل بالحقل
للتحكم في طول البيان المدخل بالحقل أو بمعنى آخر احتواء الحقل على قيمة ال تقل عن عدد محدد

من الرموز وذلك من خالل النشاط التالي:

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بتصميم صفحة ويب يظهر بداخلها التالي:
نموذج > <formيحتوي على:

 .1صندوق إدخال كلمة المرور.

 .2الزر  " submitارسال " ،وعند الضغط عليه يظهر صندوق رسالة تحذيرية "طول كلمة المرور ال
يقل عن  8أحرف" في حالة ادخال كلمة مرور تقل عن  8رموز.
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<html>
<head>
</head>
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
<input type="password" name="text1">
<input type="submit" value=" "ارسالonclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value.length<8){
alert(" أحرف8 ;)"طول كلمة المرور اليقل عن
return false;
}
}
</script>
</body>
</html>
.ناقش مع معلمك نقاط التشابه واالختالف بين هذا الكود وكود المثال السابق

التحقق من صحة البيانات المدخلة
ثالثاً-مطابقة البيانات المدخلة في حقلين

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،صمم صفحة ويب يظهر بداخلها:
نموذج > <formيحتوي على:

 .1صندوق إلدخال كلمة المرور " أدخل كلمة المرور".

 .2صندوق إلعادة ادخال كلمة المرور “اعد إدخال كلمة المرور".

 .3الزر " Submitارسال" ،وعند الضغط عليه يتم مقارنة محتوى الصندوقين ،في حالة عدم تطابق قيمتيهما
تظهر رسالة تحذيرية "الكلمتين غير متطابقتين".

1
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<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
أدخل كلمة المرور
<input type="password" name="text1">
<br>
أعد ادخال كلمة المرور
<input type="password" name="text2">
<br>
<input type="submit" value=" "ارسالonclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value!==form1.text2.value){
alert(";)"الكلمتين غير متطابقتين
return false;
}
}
</script>
</body>

.ناقش مع معلمك نقاط التشابه واالختالف بين هذا الكود وكود المثال السابق

التحقق من صحة البيانات المدخلة
رابعاً-منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل
لمنع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل ،سوف نتعرف على ذلك من خالل النشاط التالي:

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،صمم صفحة ويب يظهر بداخلها:
نموذج > <formيحتوي على:
 .1صندوق نص.

 .2زر " Submitارسال" ،وعند الضغط عليه يتم اختبار القيمة المدخلة ،وفي حالة ادخال قيمة غير
عددية تظهر رسالة تحذيرية "أدخل قيمة عددية".
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<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1">
<input type="submit" value=" "ارسالonclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1(){
if (isNaN(form1.text1.value)){
alert(";)"أدخل قيمة عددية
return false;
}
}
</script>
</body>

.ناقش مع معلمك نقاط التشابه واالختالف بين هذا الكود وكود المثال السابق

تذكـــــر أن:
من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة:
 .1التحكم في طول البيان المدخل بالحقل.
 .2مطابقة البيانات المدخلة في حقلين.
 .3منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل.

أكمل العبارات التالية:
من حاالت التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها:
 -ترك حقول فارغة.

 ....................................... .............................................................................. -

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ
 لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط ""==form1.text1.value
 تضاف الخاصية  actionلألمر > <formلتحديد الصفحة المطلوب اإلنتقال اليها مع ارسال بيانات
النموذج
 إلنشاء الدالة )( f1التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر  submitاستخدمنا الكود .
{)(function f1
 إلرجاع قيمة الدالة  f1بك  falseفي حالة ترك صندوق النص فارغا نستخدم الكود ;return false
 طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من او يساوي عن  8حروف
form1.text1.value.length<=8
 للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود form1.text1.value!==form1.text2.value
 لمنع ادخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم الشرط )isNaN(form1.text1.value

سؤال تحضيري للدرس القادم:
عند إنشاء صفحة تسجيل بيانات
كيف يمكنك التحقق من صحة البيانات المدخلة؟

مشروع
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يصمم صفحة ويب تفاعلية.
 يطور صفحة الويب التفاعلية.
 يقارن بين صفحة الويب الساكنة والتفاعلية.
 يقدر أهمية لغة الترميز  HTMLو  Java Scriptفي إنشاء صفحة الويب التفاعلية.

التحقق من صحة البيانات المدخلة
في صفحة تسجيل البيانات

عزيزي الطالب بمساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك بعد تعرفك على كيفية التحقق من صحة
البيانات المدخلة ،استكمل مشروعك السابق (موقع مدرستي) بإضافة صفحة لتسجيل البيانات على أن يتم
اجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة وذلك من حيث:
 عدم ترك حقل اسم الطالب فارغا (.)Required Field -طول كلمة المرور ال يقل عن ثمانية رموز.

 مطابقة البيانات المدخلة في حقلي كلمة المرور واعادة ادخال كلمة المرور. -السماح بإدخال قيم عددية فقط في حقل السن.

بعد النقر على زر تسجيل يتم التحقق أوال من صحة المدخالت ثم حفظها والعودة لصفحة الدخول

( login.htmوالتي سوف نتناول تصميمها في سنوات دراسية قادمة) ،وذلك إلتمام تسجيل الدخول للصفحة

الرئيسية للموقع باستخدام االسم وكلمة المرور السابق حفظهما.

الشكل النهائي لصفحات مشروع موقع مدرستي

سؤال تحضيري للدرس القادم:
تعلمت لغة ،HTMLوهناك لغة HTML5
فما هو الجديد في HTML5؟

HTML5

( HTML5إثرائي)
هي اصدار جديد من لغة  HTMLظهر عام  2014وبه العديد من التحسينات التى نلمسها من
خالل استخدام مجموعة من األدوات الجديدة التي تسهل من فكرة تصميم صفحة الويب.
ويجب مراعاة أن برامج مستعرض اإلنترنت المتوفرة مثل (جوجل كروم واإلنترنت اكسبلورر
والفيرفوكس وغيرها) ال تدعم بشكل كامل تنفيذ األوامر الجديدة الخاصة باإلصدار  ،HTML5لذا سيتم تحديد
نوع المستعرض المطلوب لتنفيذ كل أمر سيتم تناوله.
ومن األوامر الجديدة التي سنقوم بالتعرف عليها بعض األوامر التي تتعلق بأدوات التحكم المستخدمة
في اإلدخال ومنها األدوات:
صندوق اللون - colorصندوق التاريخ  – dateصندوق العدد - numberوالخاصية مطلوب required
ألداة صندوق النص .text

صندوق اللون color
يتيح للمستخدم اختيار لون من خالل صندوق األلوان.
إلضافة صندوق األلوان ( )colorالى صفحة الويب نستخدم األمر التالي:
>"<input type="color

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بعمل التالي:

(يمكن تنفيذ هذا النشاط مستخدما المستعرض )Google Chrome

 -انشاء ملف نصي جديد.

 -كتابة الكود الموضح ويحتوي على األمر >" <input type="colorداخل نموذج ><form

 -حفظ الملف النصي بامتداد .htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت.مالحظة اضافة صندوق اللون ( )colorالى صفحة الويب.
الكود:
><form
إختر لونك المفصل
><br
>"<input type="color
></form

صندوق التاريخ Date
صندوق التاريخ date

يتيح للمستخدم ادخال تاريخ معين بواسطة نافذة التقويم.

إلضافة صندوق التاريخ ( )dateالى صفحة الويب نستخدم األمر التالي:
>"<input type="date

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بإظهار أداة التاريخ داخل صفحة الويب الختيار
التاريخ المطلوب من خالل التالي:
(يمكن تنفيذ هذا النشاط مستخدما المستعرض )Google Chrome

 -انشاء ملف نصي جديد.

 -كتابة الكود الموضح ويحتوي على األمر >" <input type="dateداخل نموذج ><form

 -حفظ الملف النصي بامتداد.htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت.مالحظة اضافة صندوق اللون ( )colorالى صفحة الويب.
الكود:
><form

اختر التاريخ المطلوب
><br

>"<input type="date
></form

صندوق العدد Number
صندوق العدد number

يتم انشاء هذه األداة على صفحة الويب إلدخال قيم البد أن تكون عددية ويمكن تحديد مدي معين لهذه

القيم.
إلضافة صندوق العدد ( )numberالى صفحة الويب نستخدم األمر التالي:
>"<input type="submit

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بإظهار أداة العدد داخل صفحة الويب الستخدامها
في ادخال قيم عددية تتراوح بين  1و.20

(يمكن تنفيذ هذا النشاط مستخدما المستعرضات  Google Chromeو )Firefox

الكود:
><form
أدخل قيمة عددية تتراوح بين  1و20
><br
>"<input type="number" min="1" max="20
>"<input type="submit
></form

مالحظات:
 نكتب القيمة المطلوب إدخالها في صندوق أداة العدد ثم نضغط الزر .Submit Query
 يقوم المستعرض باختبار القيمة المدخلة فإذا كانت قيمة غير عددية تظهر رسالة تطلب ادخال
قيمة عددية.
 في حالة ادخال قيمة عددية يقوم المستعرض بالتأكد من أنها محصورة بين القيمة الصغرى min
والقيمة العظمى .max

استخدام الخاصية Required

استخدام الخاصية :Required

عند استخدام هذه الخاصية مع بعض األدوات السابقة مثل:
………text, password, date, number, checkbox, radio,

يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة.

نشاط
عزيزي الطالب :بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ،قم بعمل التالي:
(يمكن تنفيذ هذا المثال باستخدام المستعرض )Internet Explorer
 -انشاء ملف نصي جديد.

 -كتابة الكود الموضح ويحتوي على األمر > <input type="text" requiredداخل نموذج >.<form

 -حفظ الملف النصي بامتداد.htm

 فتح الملف في مستعرض اإلنترنت.الكود:
><form
><input type="text" Required
>"<input type="submit
></form
الحظ انه عند ضغط الزر  Submitبدون ادخال أي قيمة في صندوق النص تظهر رسالة بواسطة
المستعرض تطلب ضرورة ادخال قيمة وعدم ترك الصندوق فارغ.

تذككككككر أن:
 :HTML5هي اصدار جديد من لغة  HTMLظهر عام  2014وبه العديد من التحسينات التى نلمسها من
خالل استخدام مجموعة من األدوات الجديدة التي تسهل من فكرة تصميم صفحة الويب.
ومن األوامر الجديدة في  HTML5إضافة بعض أدوات التحكم المستخدمة في اإلدخال والتي تساعد
في التحكم في التأكد من صحة البيانات المدخلة ومنها:
صندوق اللون color
صندوق التاريخ date
صندوق العدد number
باإلضافة إلى :خاصية مطلوب  requiredألداة صندوق النص .text

أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:
 اصدار جديد من لغة  HTMLبه العديد من التحسينات التى نلمسها
من خالل استخدام مجموعة من األدوات الجديدة.
 من األوامر الجديدة الخاصة بلغة  Html5وهو أمر يتعلق بإضافة عناصر النموذج المستخدمة في
اإلدخال.
 خاصية عند استخدامها مع بعض األدوات يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم
تركها فارغة.
 حقل يتم اضافته لصفحة الويب إلدخال قيم عددية فقط ويمكن تحديد مدي معين لهذه القيم.

إختر من العمود ب ما يناسبه من العمود أ
(أ)

(ب)

>"<input type="date

إلضافة صندوق األلوان ( )colorالى صفحة الويب

>"<input type="number
>"<input type="color

إلضافة صندوق التاريخ ( )dateالى صفحة الويب
إلضككككافة صككككندوق العككككدد ( )numberالككككى صككككفحة
الويب

سؤال تحضيري للدرس القادم:
عند تعاملك مع مواقع الويب عبر اإلنترنت
كيف يمكنك استخدام مواقع وخدمات اإلنترنت بطريقة
آمنة؟

بعد االنتهاء من هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يتعرف المفاهيم األساسية لإلستخدام اآلمن لإلنترنت.

 اإللمام بجوانب أمن المعلومات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 اإللمام بجوانب األمن الفكري (الثقافية واألخالقية واإلجتماعية والعقائدية) المتعلقة باستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

االستخدام اآلمن لإلنترنت
في نهاية هذا الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على أن:
 يتعرررررف المفرررراهيم السررررائعة لمسررررتخدمى سرررربكة االنترنررررت( سرررررقة الهويررررة-البرررررامض الضررررارة-برررررامض
التجسس.)....
 يذكر اكبر عدد من االفكار للمواقف التى يمكن أن يتعرض لها مستخدمى خدمات االنترنت.
 يصمم لوحة الكترونية بمواقف االستخدام السىء لالنترنت.
 يسرح ارسادات االستخدام االمن لخدمات االنترنت.
 يقدر أهمية االستخدام االمن لخدمات االنترنت في حياتنا.

االستخدام اآلمن لإلنترنت
ُتعد سبكة االنترنت من أهم وسائل االتصال في مختلف المجاالت بسكل جعل هناك ضرورة للتركيز
على المخاطر التي قد تنتض جراء ذلك االستخدام ،وتتنوع هذه المخاطر ما بين االصابة بالفيروسات المدمرة
للبيانات المخزنة على الجهاز ،واالختراق للعبث بملفات المستخدم أو استغالل اآلخرين بقصد اإلساءة أو
االبتزاز أو االنتحال أو سرقة البيانات السخصية وغيرها من أنواع المخاطر ،فالكثير من األسخاص ال يدركون
أن بعض المعلومات التي قد تبدو لهم تافه ال معنى لها تعنى الكثير ألناس آخرين.
عزيزى الطالرب ..سروف نتنراول فرى هرذا الردرس بعرض المواقرف الترى قرد يمكرن أن تتعررض لهرا أثنراء
استخدامك لخدمات سبكة االنترنت ،وكيفية التعامل معها بسكل آمن ،كذلك عرض لبعض المصرطلحات سرائعة
التداول عند استخدامك لإل نترنت.

نشاط
عزيزى الطالب:
بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك حدد المقصود بالمصطلحات التالية:
البرامض الضارة.................................................................................:
سرقة الهوية...................................................................................:
برامض التجسس................................................................................:
الفيروسات....................................................................................:
الرموز السرية................................................................................:

االستخدام اآلمن لإلنترنت

سرقة الهوية :Identity Theft
انتحرررال أو اسرررتخدام سرررخص مرررا ،اسرررم سرررخص آخرررر أو أي معلومرررات
تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره.

البرامض الضارة :Malware
تسررير للب ررامض العدائيررة أو المتطفلررة أو المزعجررة الترري تتسررلل مسررتترة
ألنظمرة البررامض الكمبيروتر ،واسرمها مسرتق مرن الكلمرات ( Maliciousخبيرث)
و( Softwareبررامض) ،ولتتفررادى هررذه البررامض يمكنررك اسررتخدام بررامض مكافحررة
الفيروسات لتأمين جهازك.

برامض التجسس:
برامض كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات السخصية عن المستخدمين دون
الحصول على موافقتهم ،ولتتفادى هذه البرامض يجب استخدامك لبرامض الكسف
عن الملفات الخبيثة كملفات التجسس والملفات الدعائية والملفات التي تسيطر
على متصفح االنترنت الخاص بك.

الفيروس :Virus
برنامض صغير ضار له قدرة علرى االنتسرار الرذاتي يصريب أجهرزة الكمبيروتر
والبرامض.

الرموز السرية:
نقصررد بهررا كافررة البيانررات السخصررية الترري تخررص أي فرررد يتعامررل مررع وسررائل تكنولوجيررا المعلومررات
واالتصررراالت والتررري ال ينبغررري الكسرررف عنهرررا ألي أحرررد ،مثرررل :اسرررم المسرررتخدم  Usernameوكلمرررة المررررور
 Passwordعند التعامل مع اإلنترنت أو التليفون المحمول.

نشاط إثرائي
عزيزي الطالب بالتعاون مرع زمالئرك وبمسراعدة معلمرك قرم بالبحرث علرى سربكة االنترنرت لبررامض حمايرة
جهازك وتحمليها..........................................................................................:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

نشاط
جلس أحد الطالب (س) على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك للتواصل مع أحد االفراد المجهولين له
(ص) ،وفى أثناء الحوار بينهم أرسل الطالب (س) معلومات عنه تخصه مثل" رقم تليفونه المحمول ،صورته
السخصية ،عنوان سكنه"....
عزيزي الطالب بالتعاون مع زمالئك وبمساعدة معلمك ناقش هذا الموقف:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

عزيزي الطالب أمامك العديد من المواقف التي قد تحدث معك أو مع أحد زمالئك بمساعدة معلمك وبالتعاون
مع زمالئك ناقش المواقف التالية:
الموقف األول:
احيانا يكون التسجيل بإدخال اسم المستخدم والرقم السري للصفحة على موقع التواصل االجتماعي
بهدف االستراك في التطبيق وارسال المعلومات المطلوبة وقد يتعرض المستخدم احيانا لسرقة حسابه
السخصي وخصوصا وأن هذه التطبيقات في كثير من االحيان تكون بهدف الهاك.
كيفية التعامل مع الموقف:
يفضل عدم االستراك في مثل هذه التطبيقات على وجه العموم لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها
وخاصة إذا كان التسجيل بإدخال الرقم السري للحساب السخصي واذا حدث بالفعل يرجى سرعة تغيير الرقم
السري فو ار حرصا من دخول أحدهم والعبث في الصفحات السخصية.

الموقف الثاني:
وضع بعض المستخدمين وخاصة على مواقع التواصل االجتماعي صور سخصية لهم او ألفراد العائلة
في مناسبات وأماكن خاصة.
المسكلة التي قد تحدث:
قد يتعرض المستخدم للوقوع في عمليات ابتزاز أو التسهير أو التعامل معها بسكل غير آمن عن
طريق برامض متخصصة في الصور مثل برنامض الفوتوسوب وخالفه.
التعامل مع الموقف
عدم وضع صور سخصية خاصة بأي حال من االحوال ونسرها للعامة وعند النسر البد التأكد على سريتها
وعدم االطالع عليها اال لألصدقاء المقربين فقط.

 الموقف الثالث:وضع أرقام تليفونات وبيانات سخصية مثل عنوان السكن أو مكان العمل وتفاصيله عند التسجيل في
المنتديات أو عمل حساب سخصي على مواقع التواصل.
المسكلة التي قد تحدث:
قد يتعرض المستخدم للوقوع احيانا للسرقات المنزلية أو الخطف وخاصة إذا كان المستخدم من صغار السن
وال يوجد رقابة منزلية كافية عند التسجيل على هذه المواقع
التعامل مع الموقف
عدم وضع تفاصيل سخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم واألفضل اخفائها إذا لزم األمر عند إنساء
صفحات على مواقع تواصل أو منتديات والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل وعدم السماح لهم
بتناول البيانات السخصية الهامة ونسرها فقط للمصادر الموثوقة.
الموقف الرابع:
التحدث مع أسخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل اآلراء والثقافات عبر مواقع التواصل االجتماعي.
المسكلة التي قد تحدث:
قد يحدث بعض الخداع من بعض االسخاص وخاصة أصحاب السخصيات الوهمية وقد يؤدى هذا للوقوع في
كثير من المسكالت الحياتية لخطورة الموقف واطالع البعض على بعض األسرار العائلية واستغاللها.
التعامل مع الموقف:
استخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي بهدف زيادة الروابط واالجتماعيات بين االفراد ولكن البد ان يتم
بمحاذير منها التأكد من بيانات السخص وتحديد هويته الفعلية واالفضل عدم التعامل مع اسخاص يستخدمون
اسماء حركية وليست حقيقة وكذلك لمزيد من االطمئنان ان يكون هناك اصدقاء مستركين للطرفين للتأكد من
صحة هوية السخص قبل التعامل معه.

الموقف الخامس:
التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات سخصيه
المسكلة التي قد تحدث:
قد يحدث بعض الخداع من بعض السركات الوهمية عن طريق االعالن عن وظائف غير حقيقية لمجرد دخول
المستخدم وكتابة بيانات سخصية وارقام هواتف اعمل قاعدة بيانات للمستخدمين واختيار العناصر المميزة
الستغاللها او االستفادة منها ألغراض معينة.
التعامل مع الموقف:
التقديم اإللكتروني نظام أصبح متعارف عليه عالميا توفي ار للجهد والوقت ولكن بمحاذير مثل التأكد من وجود
هذه السركات فعال او االماكن المعلنة عن وظائف عن طريق التحقق الفعلي من وجودها ومعرفه عنوانها
واالتصال الفعلي والمباسر معهم والتأكد من اعالنهم عن التقديم لوظائف فعلية ويفضل التعامل مع
المؤسسات الحكومية او الرسمية.

عزيزي الطالب هناك ارسادات هامة يجب مراعاتها أثناء استخدام اإلنترنت:

ارشادات هامة لالستخدام اآلمن لإلنترنت
 الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نسرها.
 فكر جيداً قبل نسر الصور السخصية أو إرسال نصوص أو ملفات صوت أو فيديو عبر اإلنترنت.
 استئذن صاحب السأن قبل نسر صور الغير أو إرسال بريدهم اإللكتروني وتليفوناتهم لسخص آخرر علرى
اإلنترنت.
 ال تقبل أية رسائل مجهولة المصدر.
 ال تقم بإضافة آخرين لقائمة األصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة سخصية.
 إذا كنت غاضباً فال تقم بإرسل أية رسائل.
نوعررا مررن التسررتر علررى
 عليررك أن ترردرك أن عرردم اتخرراذ موقررف حيررال عمليررات التعرردي الترري تسررهدها ُيعررد ً
المتعدي ،لذا بادر باتخاذ إجر ٍاء مناسب أو إخبار من تثق بهم من الكبار.

ُّ 
تعلرم كيفيررة حظرر وصررول بعررض األسرخاص إلررى غرررف الدردسرة واإلبررالف عررنهم ،وكيفيرة حفر أو طباعررة
نسخة من أي حوار ،فقد يحتاج والدايك اإلبالف عنها.
 تعلم أيضرا حظرر الرسرائل العدائيرة أو اسرتالم أيرة رسرائل إلكترونيرة مزعجرة مرن
أسخاص بعينهم.
 إدراك أن الحوارات عبر اإلنترنت ليس ذات خصوصية ،فقد يقروم آخررون بنسر
هذه الحوارات وطباعتها واطالع اآلخرين على أي تعليقات أو صور تقوم بنسرها.
عزيزي الطالب....يمكنك استخدام المصطلحات التالية "باللغتين العربية واإلنجليزية" ككلمات دليلية للبحرث فري
اإلنترنت للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالدرس.

بعض المصطلحات الهامة المستخدمة في االستخدام اآلمن لإلنترنت:

المعنى

Term

Term

المعنى

التعدي اإللكتروني

Cyber Bullying

االستخدام المقبول لإلنترنت

جدار الحماية

Firewall

طلب المساعدة

Asking for Help

االزدراء

Contempt

مدونة على اإلنترنت

Web Blog

سرقة الهوية

Identity theft

البلوتوث

Bluetooth

سبكة محلية

LAN

غرفة الدردسة

Chat Room

اسم المستخدم
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الصفع السعيد
برامض التجسس

تذكـــر أن
االستخدام اآلمن لإلنترنت يشمل عدة موضوعات:
 سرقة الهوية .Identity Theft البرامض الضارة .Malware برامض التجسس. الفيروس .Virus الرموز السرية.فى بعض المواقف التي قد تحدث معك أو مع أحد زمالئك عند التعامل مع االنترنت احرص على:
 يفضل عدم االستراك في بعض التطبيقات لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها. عدم وضع صور سخصية خاصة بأي حال من االحوال ونسرها للعامة وعند النسر البد التأكدعلى سريتها
 عدم وضع تفاصيل سخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم عند إنساء صفحات علىمواقع تواصل أو منتديات والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل.
 عند استخدام أحد مواقع التواصل االجتماعي يجب التأكد من بيانات السخص وتحديد هويتهالفعلية وكذلك يجب ان يكون هناك اصدقاء مستركين للطرفين.
 عند التقديم اإللكتروني يجب التأكد من وجود السركات فعال او االماكن المعلنة عن وظائفعن طريق التحقق الفعلي من وجودها.
ارشادات هامة لالستخدام اآلمن لإلنترنت
بعض المصطلحات الهامة المستخدمة في االستخدام اآلمن لإلنترنت

السؤال األول :أكمل العبارات التالية:
 .1انتحال أو استخدام سخص ما ،اسم سخص آخر أو أي معلومات
تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره يسمى ...........................
 .2تعتبر  ...........................برامض كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات السخصية عن المستخدمين
دون الحصول على موافقتهم.
 .3برنامض صغير ضار له قدرة على االنتسار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامض هو ...............
 .4الرموز السرية نقصد بها كافة البيانات السخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والتي ال ينبغي الكسف عنها ألي أحد ،مثل ................ ، ...............
 Web Blog .5تعنى ................................................

السؤال الثانى :ما الذى تفعله عند:
 .1التحدث مع أسخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل اآلراء والثقافات عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 .2التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات سخصية.

السؤال الثالث :أكتب كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ:
 .1يمكنك نسر صور الغير أو إرسال بريدهم اإللكتروني وتليفوناتهم لسخص آخر على اإلنترنت( .

)

(

)

 .2عند التعامل مع االنترنت ال تقبل أية رسائل مجهولة المصدر.
نوعا من التستر على
 .3عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدي التي تسهدها على االنترنت ُيعد ً

(

)

المتعدي.

 .4الحوارات عبر اإلنترنت ذات خصوصية  ،فال يمكن آلخرين بنس هذه الحوارات وطباعتها( .

)

