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 صفحة صورة االمير
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 ولي العهدصورة صفحة 
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 المقدمة
 عزيزي المتعلم....

واالتصاالت مما أدى لقد شهدت اآلونة األخيرة تطورا ملحوظا في تكنولوجيا المعلومات 
إلى االنتشار الواضح لالستخدامات المتعددة لشبكة اإلنترنت العالمية في شتى مجاالت الحياة، 
لذا تم تجديد العديد من المناهج لتضم مجموعة من المهارات والمعلومات التي تنمي العديد من 

بداع وقدرة على التعامل مع متطلبات  العصر من جهة ويحقق القدرات لدى الطالب من تفكير وا 
 .لتربية بدولة الكويت من جهة أخرىاألهداف العامة ل

 
، فهو طويرا لمهاراته العلمية والعمليةالكتاب يعتبر تمهيدا مميزا لمستقبل المتعلم وت اوهذ

يحمل في طياته مجموعه من المهارات الخاصة ببناء مواقع الويب التي تسعى جميع المؤسسات 
اد لتصميمها بطريقة إحترافيه وبسيطة في نفس الوقت ونشره على شبكة والشركات وحتى األفر 

 االنترنت للتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم.
 

وسوف نوضح مفهوم الموقع كما نوضح كيفية بناء وتصميم واجهة موقع ويب بشكل 
ء وكيفية بنا (Microsoft Expression Web 4) جميل ومنظم ومترابط باستخدام برنامج

ضافة النصوص والصور واألفالم والملفات الفالشي ة والجداول واالرتباطات صفحات الموقع وا 
 .التشعبية
 

دمة بشكل يناسب حاجاتك متمنين لك عزيزي المتعلم التوفيق، وآملين أن تكون المادة مق
 .ومتطلباتك
 

 المؤلفون
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 المحتوى

 9 المقدمة

 Microsoft Expression Web 4 11باستخدام الويب قع اتصميم مووحدة 

 Microsoft Expression Web 4 13أساسيات برنامج  : أوال

 23 التعامل مع المواقع :ثانيا

 33 صفحات الويب :ثالثا

 63 الروابط التشعبية :رابعا

 83 تصميم واجهة موقع :خامسا

 103 نشر الموقع سادسا:

 113 المشاريع

 117 كراسة المتعلم

 141 اثرائيات

 149 المراجع
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 تعريف البرنامج. 
 مزايا البرنامج . 
 واجهة البرنامج . 
 طرق عرض الموقع . 
 . طرق عرض الصفحة 
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 عزيزي المتعلم 
 االسم تأخذبرامج  حزمةيكروسوفت العمالقة امأصدرت شركة 

(MicrosoftExpression )العديد من البرامج منها ما يستخدم للتصميم  ضمنهايوجد  حيث
 .(MicrosoftExpression Web4) ، وسوف نقوم بشرح برنامجالبرمجةومنها ما يساعد في 

 

 
 

 :تعريف البرنامج 
والمتغيرة Staticهو أحد البرامج االحترافية في تصميم مواقع االنترنت الثابتة 

Dynamic حيث يحتوي على العديد  من األدوات الالزمة لتصميم الموقع بالكثير من االمتدادات
 ......(Html ،Xml ،Asp)  المعروفة

 

 البرنامج: مزايا 
 على العديد من المميزات منها: Microsoft Expression Web 4يتمتع برنامج 

 سهولة االستخدام. .1
 .توفر القوالب وتنوعها .2
 مكتبة كاملة من كافة األدوات.  .3
 .                          ASP.Net&PHP&HTMLيدعم لغة  .4
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 البرنامج: اجهةو 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الشرح اسم المنطقة الرقم

يظهر في هذا الجزء شريط القوائم و أشرطة األدوات  القوائم واألدوات أشرطة 
(Common–Formatting–Standarad.) الخ ... 

 ( Panels)األلواح 
نوافذ طولية على جانبي شاشة البرنامج، تهتم بالعديد من  هي

المهام منها نافذة الخصائص ونافذة الملفات والمجلدات ونافذة 
 األدوات ونافذة األنماط ..... الخ.

 .محتوى الصفحات او المواقع فيهما يظهر الموقع والصفحات 

 معلومات عن كل جزء من الشاشة وقت العمل فيها. فيهيظهر  شريط الحالة 

 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

3 

4 
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 تلميحات

 Auto Hide) ( تتمتع بخاصية اإلخفاء التلقائيPanelsنوافذ األلواح ) 

فيشريطعنوانها،فيتغيرشكالألداةإلى الشكل يمكنإبقائهاظاهرةبصورةدائمةبالضغطعلىاألداة حيث(

 .وللرجوعإلىوضعاإلخفاءالتلقائينضغطعلىاألداةمرةأخرى 

  
 

 منطقة قائمة المجلدات
 . يظهربهامحتوياتالموقعمنمجلداتوملفات

 ه:ولكل ملفأيقونةترمزلنوع
 

 .األيقونةترمزلصفحةفرعيةمغلقة 

 

 .األيقونةترمزلصفحةفرعيةمفتوحة 

 .األيقونةترمزلصفحةرئيسيةمغلقة 

 .األيقونةترمزلصفحةرئيسيةمفتوحة 
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 منطقة الموقع والصفحات
 

 .،ويتمفيهاتصميمومعاينةموقع) الويب(أوتصميمومعاينةصفحاتهالبرنامجهيالمنطقةالرئيسيةفي
حيثيظهرلكلصفحةمفتوحة ،تمتازهذهالمنطقةبإمكانيةفتحأكثرمنصفحة) ويب(فينفسالوقت

 . تبويبفيأعلىالمنطقة،ويمكنالتنقلبينالصفحاتالمفتوحةبسهولةبالضغطعلىتبويبالصفحة المطلوبة
 
 
 

 
  

 

 تبويب الموقع تبويب الصفحة الرئيسية

 تبويب صفحة الخلية الحيوانية

 شريط طرق عرض الموقع
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 : طرق عرض موقع ويب
 folders)طريقة عرض المجلدات ) -1

 

 .تستخدم في التعاملمعمحتوىالموقعمنمجلداتوملفات،منحيثاإلنشاء،الحذف، النسخوالنقل

 
 

 (Publishingطريقة عرض النشر ) -2
 

 نشروتحديثالموقععلىملقمالويب.(Publishingطريقة عرض النشر ) خالل يمكنك من 
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 (sReportطريقة عرض التقارير ) 
 .لعرضتقاريرمفصلةعنمحتوىالموقع،والتعرفعلىحالةصفحاتهومشكالتهاإنوجدت

 
 

 (Hyperlinksطريقة عرض االرتباطات التشعبية ) -3
 

 .لعرضحالةاالرتباطاتالتشعبيةلصفحةمنصفحاتالموقع
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 : طرق عرض صفحة ويب

 (Designطريقة عرض تصميم )  -1
 . الخ .... لتحريرمحتوىالصفحةمننصوصوجداولوصور

 
 

 (Splitطريقة عرض انقسام )  -2
ريقةعرض)تعليماتبرمجية( ـماطـإللىقسمينأفقيينيعرضفيأعالهــمنطقةالعمفيها تنقسم
 . ريقةعرض)تصميم(ـوفياألسفلط
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 (Codeطريقة عرض تعليمات برمجية )  -3
بكتابة البرنامجويقوم،وهيلغةقياسيةيفهمهاأيمتصفح(،html)لعرضالتعليماتالبرمجيةبلغة

 .الخ.. هذهالتعليماتتلقائياعند أضافه مصمم الموقع نصاًأوجدوالًأوصورةً 
 

 
 

 
 
 



 

 

  

 إنشاء موقع ويب فارغ .  
إنشاء موقع ويب باستخدام   

 القالب .
 فتح موقع.  
 اغالق موقع. 
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هو عبارة عن مجلد يحتوي على ( Expression Web 4Microsoft)الموقع في برنامج
مجموعة صفحات )مستندات( مرتبطة ببعضها البعض ومجلدات فرعية أخرى وسوف نتطرق 

 . الدرس لكيفية التعامل مع المواقعفي هذا 
 فارغويب إنشاء موقع 

 إلنشاء موقع  جديد نتبع الخطوات التالية:

( من قائمة new site.أو اختر االمر )األدواتمن شريط  األداةاختر  -
(Site). 

 
 (.Newيظهر صندوق المحاورة الخاص باألمر جديد )  -

  

 

1 2 

3 

4 
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 .( General) اضغط على خيار عام  1
  

 .( One Page Site) اختر موقع ويب ذو صفحة واحدة  2
  

 استخدم زر استعراض لتحديد مسار الموقع الجديد. أومسارواسم الموقع الجديد  اكتب 3
  

 . ( OK)اضغط على زر 4
 

 
 

ة ــــع وهي الصفحــدة للموقــــهور صفحة واحــع ظــاء الموقــــظ بعد إنشــالح
 (.default.html)يةـالرئيس

 باستخدام القالبويب إنشاء موقع 

كبيرة من قوالب مجموعةبرنامج التسهل القوالب بناء مواقع الويب بشكل كبير، يوفر 
المواقع والتي تلبي متطلبات جميع المستخدمين، حيث يوفر البرنامج أيضا واجهات منسقة 
ومجموعة كبيرة من الصفحات شائعة االستخدام كصفحات أوراق األنماط المختلفة والتي من 

 خاللها نتحكم في تنسيق الموقع بالكامل.
 

 الب نتبع الخطوات التالية:إلنشاء موقع جديد باستخدام الق

( من قائمة new siteمن شريط األدوات. أو اختر األمر) اختر األداة   -
(Site). 
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 يظهر صندوق المحاورة التالي : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. Templates) والباضغط على خيار ق 1
  

 .اختر احد القوالب التي يوفرها البرنامج 2
  

 استخدم زر استعراض لتحديد مسار الموقع الجديد. أومسار واسم الموقع الجديد  اكتب 3
  

فينشئ البرنامج نسخة موقع ويب جديد له نفس شكل وتنسيق ( Okزر) اضغط على 4
  .في المجلدالمحدد الذي تم اختيارهقالب الوصفحات 

 

 

1 

2 

3 

4 
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 : مثال

( سوف يظهر لك الموقع  personal7عند تطبيقك لخطوات إنشاء موقع باستخدام القالب ) 
 :بالمحتويات التالية

 

 :كالتالي عناصر الموقع الجديدالحظ أن باستخدام القوالب الجاهزة تكون 
 :Default.htmlالصفحة الرئيسية  -

 هي أول صفحة لزائر موقع الويب.
 :Master.dwtالقالب الرئيسي للموقع -

يحدد هذا القالب تخطيط صفحات الموقع ) شعار واسم الموقع، ازرار التنقل، 
 محتويات الصفحات .... الخ(.

 :Stylesاألنماطأوراق مجلد لصفحات  -
رات، تنسيق صفحات الموقع ) كتنسيق الخطوط، تنسيق الفق األنماطتحدد أوراق 

 ....الخ(.تنسيق الجداول، تنسيق الصور
 

 .... (images, photo _ gallery , linksومجلدات أخرى مثل ) 

 تلميحات:
موقع تم التعامل  آخراالفتراضية سيقوم بفتح  لإلعداداتعند تشغيل البرنامج فانه وفقا 

 ه.مع
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 (  Master Page) قالب الموقع التعديل في

 في ظهرسوف تفان تلك التعديالت (،MasterPage)في قالب الموقعتعديل عند إجراء 
تغيير بسيط على قالب  إضافةموقع دفعة واحدة، وفيما يلي سنوضح كيفية الجميع صفحات 

 الموقع:

يظهر محتوى القالب كما في  (Master.dwt)ضغطا مزدوجا على ملف القالب اضغط -
 الشكل التالي:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل في عنوان الموقع ووصفه:ال -أ
ظلل عنوان الموقع باستخدام الفأرة ثم اكتب العنوان الجديد باستخدام لوحة المفاتيح، كذلك 

 وصف الموقع كالتالي:

 

1منطقة المحتويات  منطقة التذييل 2منطقة المحتويات    

 وصف الموقع

 صورة تمثل الموقع اسم الموقع

 أزرار التنقل للصفحات
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 موقع:التعديل في صورة قالب ال -ب
 لتعديل صورة القالب، اتبع الخطوات التالية:

عدل في حجم الصورة بما يتناسب مع حجم الصورة األصلية ثم اعد تسمية  .1
 الصورة بنفس اسم الصورة في صفحة قالب الموقع. 

 (.Imagesاحذف الصورة األصلية من مجلد الصور )  .2
 الموقع. في( Imagesمجلد ) المراد إدراجها داخلالجديدة الصق الصورة  .3
 أحفظ التعديالت على صفحة قالب الموقع . .4

 

 
 

 فتح موقع 

 .( Open Site( األمر ) Siteاختر من قائمة )  .1
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 .(Openحدد مجلد الموقع، ثم اضغط على الزر )  .2

 
  

 غالق الموقعا

 .(Close( االمر ) Siteاختر من قائمة ) 
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 تلميحات
 (.Exit)( األمرFileاخترمن قائمة)Expression Web 4Microsoftروج من برنامج ــللخ

 



 

 
 

  

 تعريف صفحة الويب.  
 العمليات على الصفحات . 
 خصائص صفحة الويب .  
إضافة النصوص إلى صفحة  

 الويب .
إلى صفحة الويب إضافة الجداول  
. 
 إضافة الصور . 
 إضافة األفالم . 
 إضافة الملفات الفالشية . 
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 تعريف صفحة الويب 

ات ) نصوص، ـامج هي عبارة عن مستند يحتوي على العديد من المكونـــالصفحة في البرن
انواع ، جداول ... الخ ( ويمكن للبرنامج انشاء العديد من ، أفالم فيديوصور، ارتباطات تشعبية

الصفحات التي تمكنك من اضافة العديد من اللمسات االحترافية الى موقعك وسوف نتطرق الى 
 ذلك في الدروس القادمة .

 الويب العمليات على صفحات 
 ويب جديدةإنشاء صفحة  -أ

 اتبع الخطوات التالية :ويب إلنشاء صفحة 
( من قائمة newأو اختر االمر )،  من شريط االدواتاختر االداة .1

(File). 
 ( النشاء صفحة ويب.HTMLاختر االمر )  .2
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 :وعنونتهاالويب حفظ صفحة  -ب
 لكل صفحة من صفحات الموقع:

 اسم الصفحة: يمثل اسم الملف الذي تحفظ فيه. 
  عنوان الصفحة: يمثل النص الذي يظهر في سطر عنوان متصفح االنترنت عند

 تصفحها.
 

 الخطوات التالية:لحفظ الصفحة داخل مجلد الموقع اتبع 

 (. فيظهر صندوق المحاورة التالي: AsSave( األمر )Fileاختر من قائمة )  -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( لكتابة عنوان الصفحة.Change titleاضغط على زر )  2
  

 

3 

4 

2 
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 (. File nameاكتب اسم الصفحة في خانة )  3
  

 (. Saveاضغط على الزر )  4
 تلميحات :

باللغة االنجليزية وال يحتوى على مسافات أو رموز  الصفحةيجب أن يكون اسم 
خاصة، أما عنوان الصفحة فيكتب باللغة العربية أو اللغة االنجليزية ويمكن ان 

 يحتوي على اكثر من كلمة .
 

 اغالق صفحة ويب-ج 
 الغالق صفحة ويب اتبع الخطوات التالية:

 (.Close( األمر ) Fileاختر من قائمة )  -

 
 

 استيراد ملف لمجلد الموقع  -د 
 صفحة سبق اعدادها أو ملف الى الموقع الحالي اتبع الخطوات التالية: إلضافة

 (. فيظهر صندوق المحاورة التالي:Import( االمر ) Fileاختر من قائمة )  -1
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2 

3 

4 
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 (. Add Fileاضغط على الزر )  2
  

 أو الملف المطلوب استيراده.اختر اسم الصفحة  3
  

 (.Okاضغط على زر )  4
 

 :حذف صفحة من الموقع -ه 
 .(Foldersلحذف صفحة ما من الموقع انتقل الى طريقة عرض الموقع )

 .(Folder Listومن)أ
 (.Deleteاضغط بالزر األيمن على الصفحة المراد حذفها ثم اختر األمر )  -1

 
 

 .(، لتأكيد عملية الحذفConfirm Deleteصندوق المحاورة )يظهر لك  -2
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 (.Yes)  زر اضغط على -3
 

 معاينة الصفحة -و 
معاينة في المتصفح في مستعرض االنترنت استخدم األمر  لالطالع على شكل الصفحة

(Preview in Browser ( من قائمة )File أو باستخدام االداة ). 

 
 تلميحات 
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 معاينتها.يجب حفظ الصفحة قبل 
 خصائص صفحة الويب 

 تغيير لون خلفية الصفحة -أ
 (:Designفي طريقة العرض ) 

 .اضغط بالزر االيمن على أي مكان بالصفحة -1
 ( فيظهر صندوق المحاورة التالي: Page Propertiesاختر االمر )  -2

 
حدد لون الخلفية  (colorsثم من منطقة ) (،Formattingاختر بطاقة )  -3

 (.Okثم اضغط على زر)
 

 ادراج صورة كخلفية للصفحة -ب 
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 :(Designفي طريقة العرض ) 
 .اضغط بالزر االيمن على أي مكان بالصفحة -1
 :( فيظهر صندوق المحاورة التالي Page Propertiesاختر األمر )  -2

 
 (. Background picture( حدد خيار) Formattingاختر بطاقة )  -3
الصورة  ثم اضغط على ( الختيار ملف Browseاضغط على زر)  -4

 (.Okالزر)
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 تغيير اتجاه الصفحة: -ج 
لكي تجعل الوضع االفتراضي لجميع فقرات وعناصر الصفحة من اليمين 

 :(Designلليسار. في طريقة عرض ) 
 اضغط بالزر االيمن على أي مكان بالصفحة. -1
 :( فيظهر صندوق المحاورة التاليPage Propertiesاختر االمر )  -2

 
 .(Page Direction( ثم من قائمة الخيار)Generalبطاقة )ختر ا -3
 (. Right to Left) اختر -4
 (.Okاضغط على زر )  -5

  



 

44 
 

 ادراج صوت مصاحب للصفحة -د 
 (Designفي طريقة العرض ) 

 .اضغط بالزر األيمن على أي مكان بالصفحة -1
 :( فيظهر صندوق المحاورة التالي Page Propertiesاختر األمر )  -2

 
 BACKGROUNDمنطقة ) ومن( Generalبطاقة )اختر  -3

SOUND ( اضغط على زر)Browse لتحديد ملف الصوت )
 المطلوب.

 (.Okاضغط على زر )  -4
 تلميحات
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الوضع االفتراضي للصوت هو التكرار بشكل مستمر. ولكن يمكن تحديد عدد محدود من 
) ( وكتابة رقم أمام Foreverعالمة الصواب من خيار )  بإزالهمرات تكرار الصوت وذلك 

Loop). 
 ضافة النصوص الى صفحة الويبا 

، قم بوضع (Microsoft word) يمكن إدخال وتحرير النصوص كما في برنامج
المؤشر في المكان المطلوب ثم ادخل النص كما يمكنك التحكم في التنسيقات 

 .( Microsoft word) المختلفة للنص كما في برنامج 
 

  صفحة الويب فيالجداول 
( بهدف  Microsoft expression web 4جداول من خالل برنامج )  اضافةيمكنك 

تقسيم الصفحة إلى مناطق محددة تتفق مع التصميم األساسي لواجهة الموقع أو لعرض 
 مجموعة من البيانات بطريقة تسهل الوصول للمعلومة.

 

 جدول إضافة -أ
 جدول في صفحة ويب نتبع الخطوات التالية: إلضافة

 (. Insert Table( االمر ) Tableاختر من قائمة )  -1
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حيث  ( Insert Tabel) جدول باضافةيظهر صندوق المحاورة الخاص  -2

 الجدول والتحكم فيه كالتالي : اضافةيمكنك من خالله 
 

 منطقة الحجم
Size 

 
Rows : 
Columns : 

 .تحديد عدد الصفوف
 .تحديد عدد االعمدة

 

 منطقة التخطيط
Layout 

 
Alignment : 
Specify width: 
Cell padding : 
Table Direction : 

 .لتحديد محاذاة الجدول داخل صفحة الويب
 .تحديد وحدة قياس الجدول )بالبكسل أو النسبة المئوية(ل

 .الفراغات حول النصوص إلضافة
 .لتغيير اتجاه الجدول

 

 الحدودمنطقة 
Borders 

 
 

Size: 
Color: 
Collapse table border : 

 .حجم إطار الجدول رلتغيي
 .تحديد لون الحدود 

 .عمل تأثير بروز للجدول
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 منطقة الخلفية
Background 

 
Color : 
Use Background picture : 

 .خلفية لون للجدول إلضافة
 .إضافة صورة كخلفية للجدول

 

 االفتراضيالوضع منطقة 
Set 

 
Set as default for new tables :.حفظ التعديالت لتطبيقها على جدول جديد 

 تلميحات 
يراعى أن تكون وحدة قياس الجدول بالنسبة المئوية ليتالءم الجدول مع عرض صفحة 
الويب أثناء التصفح على الويب، أما إذا اعتمدنا على وحدة قياس البكسل نحصل على جدول 

 يتغير عرضه مهما كبرت نافذة الصفحة أو صغرت في المستعرض .ال 
 

 التعديل في خصائص جدول سبق إنشاؤه: -ب
 للتعديل في خصائص جدول سبق إنشاءه اتبع الخطوات التالية 

 ضع مؤشر الفأرة في أي خلية من خاليا الجدول المراد تعديله. -1
(  Table Properties( اختر من القائمة الفرعية لألمر ) Tableمن قائمة )  -2

 .(Tableر )ـــــاألم
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ابه لصندوق ـــــ( وهو مش Table Propertiesيظهر صندوق محاورة األمر )  -3
 .(Insert Tableر )ــــوار األمــــح

 (.Okبعد االنتهاء من التعديالت على خصائص الجدول اضغط على زر )  -4
 التعديل في خصائص الخلية: -ج

 

 المراد تعديلها. حدد الخلية ) الخاليا ( -1
( Table Properties( اختر من القائمة الفرعية لألمر )Tableمن قائمة ) -2

 .(Cellاألمر )

 
 .( Cell Propertiesيظهر صندوق المحاورة لألمر )  -3
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 منطقة التخطيط
Layout 

 
:Horizontal alignment 
Vertical alignment: 
Cell Direction : 

 المحاذاة االفقية.
 المحاذاة الراسية.

 تحديد محاذاة البيانات داخل الخلية.
 

 منطقة الحدود
Borders 

 
Size : 
Color : 

 لتغيير حجم اإلطار.
 تحديد لون الحدود.

 

 منطقة الخلفية
Background 

 
Color : 
Use Background 
picture : 

 خلفية لون للخلية. إلضافة
 اضافة صورة كخلفية للخلية.

 

 (.Okاضغط على زر )  الخليةبعد االنتهاء من التعديالت على خصائص  -4
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 :تقسيم و دمج خاليا الجدول-د
بعد إنشاء الجدول يمكنك تقسيم خلية إلى عدة خاليا أو دمج مجموعة خاليا في خلية 

 .واحدة
 تقسيم خاليا الجدول:اوال: 

 لتقسيم خلية إلى مجموعة من الخاليا نتبع الخطوات التالية:
 تحديد الخلية بوضع مؤشر الكتابة بها -1
( Modifyر) ـــــرعية لألمــــفــائمة الــــ( اختر من القTableائمة ) ـــمن ق -2

 (.Split Cellsر )ـــــاألم
 

 
 

 يظهر صندوق المحاورة التالي:

 
حدد االختيار المناسب )أعمدة، صفوف( ثم حدد العدد المطلوب ثم  -3

 (.Okالضغط على زر )
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 دمج خاليا الجدول:ثانيا: 
 لدمج مجموعة من الخاليا في الجدول اتبع الخطوات التالية 

 تحديد مجموعة الخاليا المراد دمجها في الجدول. -1
( األمر Modifyر ) ــــفرعية لألمــــائمة الـــ( اختر من القTableمن قائمة )  -2

(Merge Cells.فيتم دمج الخاليا المحددة ،) 

 
 

 في الجدول حذف أعمدة / صفوف -ه
 لحذف أعمدة  / صفوف في جدول سبق انشاؤه نتبع الخطوات التالية:

م اختر من ــدول، ثــــل الجــــاسب  داخـــــكان المنــــر في المـــــع المؤشـــض -1
   ( ثم االمر التالي:Delete( القائمة الفرعية لالمر )Tableة )ـائمــــق

  

 

 حذف عمـود

 حذف صـف

 حذف جدول

 حذف خـليـة



 

52 
 

 :إضافة أعمدة / صفوف للجدول -و
 يمكنك إضافة أعمدة  / صفوف لجدول سبق انشاؤه باتباع الخطوات التالية:

 ( االمر التالي:Insert( اختر من القائمة الفرعية لألمر ) Tableمن قائمة )  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 عمود يسار التحديد إلضافة 1
  

 عمود يمين التحديد إلضافة 2
  

 صف أعلى التحديد إلضافة 3
  

 صف أسفل التحديد إلضافة 4

 

 

1 

2 

3

1 
4 
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  الصورأضافة 
الصور في موقعك أهمية في إعطاء الموقع شكل جمالي وتساعد في  إلضافةان 

 توضيح البيانات للمستخدم.
 صورة اضافة -أ

 صورة في صفحة ويب نتبع الخطوات التالية: إلضافة
( اختر Picture( ثم من القائمة الفرعية لألمر) Insertاختر قائمة )  -1

 ( .From Fileر)ـــاالم

 
 .(Pictureفيظهر صندوق المحاورة الخاص باألمر )  -2
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 (.Openحدد الصورة المراد إدراجها ثم اضغط على زر )  -3
 :يظهر صندوق الحوار التالي -4

 
Alternate text .نص بديل يظهر في حالة عدم ظهور الصورة أثناء االستعراض 

Long description  تحديد اسم ملف نصي يحتوي على شرح للصورة ويظهر عند عدم
 ظهور الصورة أثناء االستعراض. 

 .(Okاضغط على )  -5
 

 تعديل خصائص الصورة -ب 
 الخطوات التالية:للتعديل في خصائص الصورة بعد إدراجها نتبع 

 .عليهاحدد الصورة ثم اضغط بالزر األيمن -1
 .(Picture Propertiesاختر األمر )  -2
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ر ـاص باألمـاورة الخـدوق المحــنـهر صيظ -3
 ( والذي يحتوي على:PicturePropertiesورة)ـخصائصالص

 :Generalبطاقة عام  -1

 
 من تحديد التالي: حيث تمكنك 

 الصورةمسار ملف  1
  

 النص البديل في حالة عدم ظهور الصورة. 2
  

 عمل ارتباط تشعبي للصورة . 3
 

  

1 

2 

3 
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 :Appearanceبطاقة المظهر  -2

 منطقة نمط االلتفاف
Wrapping style 

 تحديد موقع الصورة بالنسبة للنص
 

None : 
Left : 
Right : 

 إدراجها. ال يوجد التفاف للنص حول الصورة حبث تظهر الصورة في موضع
 الصورة  يسار النص.
 الصورة يمين النص.

 

 منطقة التخطيط
Layout  

Aligment : 
Borderthickness : 
Horizontalmargin : 
Verticalmargin : 

 محاذاة راسية للصورة في السطر) اعلى، اوسط .. (.
 سمك اإلطار الذي يحيط بالصورة.

 المسافة االفقية التي بين النص والصورة.
 المسافة العمودية التي بين النص والصورة.

 

 منطقة الحجم
Size 

 
Specifysize : 
Width&Height : 
Keep Aspect ratio : 

 يعني تغيير حجم الصورة.
 تحديد قياس الصورة مع تحديد وحدة القياس ) بكسل أو بالنسبة المئوية(.

 تثبيت نسبة االرتفاع الى العرض. 
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 تلميحات 

( عند حفظ صفحة الويب يظهر Imagesإذا تم إضافة ملفات الصور من خارج مجلد ) 
 صندوق المحاورة التالي:

 
 لتنضم الى باقي صور الموقع.( Images) يفضل تغيير مجلد حفظ الصورة الى
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 صورةأدوات شريط  -ج 

 
 الوظيفة االداة الوظيفة االداة

  .إدراج صورة من ملف 

وعمل ارتباط تشعبي لعرضهابحجمها تصغير الصور 
)تعمل على الصور عند الضغط عليها الحقيقي

 .الكبيرة نسبيا(

 .إرسال الصورة خلف الكائنات  .إحضار الصورة أمام الكائنات 

 .استدارة الصورة مع عقارب الساعة  .استدارة الصورة عكس عقارب الساعة 

 .رأسي للصورةعمل انعكاس   .عمل انعكاس أفقي للصورة 

 .إنقاص درجة وضوح الصورة  .زيادة درجة وضوح الصورة 

 .إنقاص درجة إضاءة الصورة  .زيادة درجة إضاءة الصورة 

 .GIFجعل خلفية الصورة شفافة وتحويلها بتنسيق   .عمل اقتصاص للصورة 

 .زيادة أو إنقاص الحجم الفعلي للصورة بالبكسل  .عمل برواز للصورة 

  .تحديد الصورة 
تحديد جزء من الصورة على شكل مستطيل وجعله 

 .منطقة فعاله

 
تحديد جزء من الصورة على شكل دائري 

  .وجعله منطقة فعاله
تحديد جزء من الصورة على شكل مضلع وجعله 

 .منطقة فعاله

 
إخفاء الصورة و إظهار المناطق الفعالة 

  .في الصورة
كانت قبل إجراء التعديالت زر إعادة الصورة كما 

 .عليها
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 االفالم أضافة 
 ادراج فيلم -أ 

 الدراج فيلم في صفحة ويب نتبع الخطوات التالية:
( اختر Mediaر) ـــــــائمة الفرعية لألمـــ( ثم من القInsertائمة ) ــــاختر ق -1

 .(Windows Media Player)رــــــــاألم

 
 .( Select media fileفيظهر صندوق المحاورة الخاص باألمر )  -2

 
 (.Insert( ثم اضغط على زر ) wmv.حدد ملف الفيديو بتنسيق ) -3
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( لعرض الفيلم Windows media playerالحظ ظهور واجهة عرض )  -4

 في المستعرض.
 تعديل خصائص الفيلم: -ب 

 الخطوات التالية :للتعديل في خصائص الفيلم بعد إدراجه نتبع 
( ثم اضغط بالزر األيمن windows media playerحدد نافذة عرض )  -1

 (.Control Properties XActiveواختر األمر ) 
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 Windows Media)يظهر صندوق محاورة خصائص الفيلم -2
PlayerProperties). 

 المصدر منطقة
Source  

 .امكانية تعديل مسار موقع الفيلم
 

 التحكمعناصر منطقة 
Control layout  

 .الظهار أو اخفاء عناصر التحكم في الفيلم
 

 منطقة خياراتالتشغيل
Playback options 

 

 
 للتحكم في التشغيل مع بدء العرض، عدد مرات التكرار.

 

 منطقة اعدادات الصوت
Volume settings 

 
 للتحكم في مستوى الصوت أو جعل الصوت صامت.
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  الفالشيةأضافة الملفات 
 ( الى صفحات الويب.swf.يتيح البرنامج امكانية اضافة ملفات فالش بصيغة ) 

 ملف فالش في صفحة ويب نتبع الخطوات التالية: إلضافة
( من القائمة  Flash Movie( االمر ) Insertاختر من قائمة )  -1

 (.Mediaالفرعية لالمر ) 

 
 .(Select Media Fileمر )الفيظهر صندوق المحاورة الخاص با -2

 
 (.Insertالمراد ادراجه ثم اضغط على زر )  ملف الفالشحدد  -3



 

 

 
 

  

 تعريف االرتباط التشعبي . 
 إنشاء ارتباط تشعبي والتحكم فيه . 
 تعريف اإلشارة المرجعية .  
 واالرتباط بها .إنشاء اإلشارة المرجعية  
 تعريف األزرار التبادلية . 
 إنشاء األزرار التبادلية والتحكم بها . 
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ذكرنا سابقا أن موقع الويب هو مجموعة من صفحات الويب المرتبطة بعضها ببعض. 
لذلك فان مفهوم االرتباطات مفهوم أساسي في بناء المواقع. كما انه يسهل العمل في بناء 

عشرات من مصممي مواقع الويب أن يشتركوا في بناء موقع واحد بحيث يقوم  المواقع فيستطيع
 كل مصمم بإنشاء صفحة أو أكثر ثم يتم الربط بين الصفحات .

 

  االرتباط التشعبيتعريف 
يتحول  عليههو أحد عناصر صفحة الويب )نص، صورة، زر .... الخ( عند التأشير 

مؤشر الفأرة إلى صورة اليد وعند الضغط عليه بالفارة أثناء التصفح ينقلنا لعرض موقع آخر أو 
 مكان  أخر في الموقع الحالي .

 

 والتحكم فيه انشاء ارتباط تشعبي: 
 

 انشاء ارتباط تشعبي -أ 
 

ظلل العنصر ) نص، صورة، .. ( المراد ربطه، ثم اضغط عليه بالزر االيمن  -1
 (. Hyperlinkللفارة، واختر االمر ) 
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( الحظ ظهور النص المحدد في  Insert Hyperlinkيظهر لك صندوق محاورة )  -2
الصفحة المراد (اختر  Link toثم من منطقة ) ،( Text to displayانة ) ـخ

 االرتباط بها.

 
( لتحديد المـــكان الذي ستعرض فيه هذه  TargetFrameأضغط على زر )   -3

( حدد  TargetFrame، سيظـــهر لك صندوق المحــــاورة ) الصفــحة
(PageDefault.كإطار هدف لتظهر فيه الصفحة المرتبطة معها ) 
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 (.Okاضغط على زر )  -4
 (.Ok(، اضغط على زر )  Insert Hyperlinkيظهر لك صندوق محاورة )  -5

 تعديل االرتباط التشعبي -ب 
نستطيع تعديل ) نص االرتباط، العنوان، اإلطار الهدف( لالرتباطات التشعبية بعد 

 إدراجها وذلك بإتباع الخطوات التالية:
 Hyperlinkاضغط بالزر األيمن على االرتباط التشعبي، اختر أمر) -1

Properties). 

 
 .(Edit Hyperlinkيظهر صندوق المحاورة ) 
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 من خالل صندوق المحاورة عدل نص االرتباط أو العنوان أو اإلطار الهدف. -2
 تلميحات

دوق ــ( من صن Remove Linkط على زر ) ــــاط التشعبي يتم الضغــــلحذف االرتب
 (.Edit Hyperlinkاورة )ــــالمح

 
 الصورة :إنشاء ارتباط تشعبيلجزء من  -ج 
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 يمكنك البرنامج من عمل ارتباطات تشعبيه ألجزاء من الصورة بإتباع الخطوات التالية: 

حدد الصورة في صفحة الويب ثم اظهر شريط أدوات  "صورة "  -1

 
م دائرة ــريط أدوات الصورة، ثم ارســـ( من شCircularhotspotاضغط على أداة ) -2

م يظهر صندوق المحاورة ــبه.عند االنتهاء من الرساط ــــراد االرتبـــــعلى الجزء الم
 .  (insert hyperlinkلألمر)

 
 (.Okحدد الصفحة المراد االرتباط بها ثم اضغط )  -3

 

 إنشاء ارتباط تشعبيبصفحة جديدة : -د 
 يمكنك البرنامج من عمل ارتباطات تشعبيه لصفحة جديدة بإتباع الخطوات التالية: 

ظلل العنصر ) نص، صورة،.. ( المراد ربطه، ثم اضغط عليه بالزر االيمن  -1
 (. Hyperlinkللفارة، واختر االمر ) 
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(الحظ ظهور النص المحدد في Insert Hyperlinkيظهر لك صندوق محاورة) -2
 Create New(الخيار)Link toاختر من منطقة)،(Text to displayخانة)

Document.) 

 
أضغط على زر  المحاورة اكتب اسم صفحة الويب الجديده ثميظهر لك صندوق  -3

(Target Frameلتحديد المكان الذي ستعرض فيه هذه الصفحة ). 
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( كإطار PageDefault( حدد )  Target Frameيظهر لك صندوق المحاورة )  -4
 هدف لتظهر فيه الصفحة المرتبطة معها.
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 (.Okاضغط على زر )  -5
 (.Ok(، اضغط على زر ) Insert Hyperlinkيظهر لك صندوق محاورة )  -6

 
 إنشاء ارتباط ببريد الكتروني: -ه 

يمكنك البرنامج من عمل ارتباطات تشعبيه لعنوان بريد الكتروني بإتباع الخطوات 
 التالية: 

ظلل العنصر ) نص، صورة،.. ( المراد ربطه، ثم اضغط عليه بالزر االيمن  -1
 (.Hyperlinkللفارة، واختر االمر ) 

 
( Linktoاختر من منطقة )،(Insert Hyperlinkيظهر لك صندوق محاورة ) -2

 (.E-mail Addressالخيار )
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تروني في ـــــــد االلكـــــــــالبري لك صــــــــــندوق المحــــــــاورة اكتب عنـــــــوانهر يظــــــ -3

 .(E-mail Addressانة)ــــــــــخ

 
 (.Okثم اضغط على زر )   -4
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  اإلشارة المرجعية تعريفBook Mark 
وتساعد اإلشارات  ،هي مكان يحدد بالصفحة يحمل اسما للوصول إليه عند الحاجة

 المرجعية على سهولة تصفح صفحات الويب الطويلة المليئة بالمعلومات.
 المرجعية واالرتباط بها: إنشاء اإلشارة 

 إدراج اإلشارة المرجعية -أ
 ضع المؤشر في المكان المراد وضع اإلشارة المرجعية فيه. -1
 (. Bookmark( اختر األمر )  Insertمن قائمة )  -2

 
(، اكتب اسما لإلشارة المرجعية  في bookmarkيظهر صندوق المحاورة لألمر)  -3

 .(Ok)( ثم اضغط على زر bookmark nameخانة  )
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 انشاء ارتباط تشعبي باإلشارات المرجعية : -ب
حدد النص المراد عمل ارتباط تشعبي له، ثم اضغط بالزر األيمن  -1

 .(Hyperlinkواختر)

 
(اضغط على Insert Hyperlinkالمحاورة لألمر )عندما يظهر صندوق  -2

 Place in This)حدد االختيار(Link to) ( أو من منطقةBookmarkزر)

Document). 
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سيظهر لك مجموعة اإلشارات المرجعية في الصفحة، حدد اإلشارة المرجعية  -3
 .(okالمطلوب االرتباط بها ثم اضغط على زر )

 
 (.Okضغط على زر ) ا( ثم  Insert Hyperlinkيظهر صندوق المحاورة لالمر)  -4
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 األزرار التبادليةتعريف 

 األزرار التبادلية هي أشكال جمالية تحتوى عناوين ترتبط تشعبيا بصفحات ويب أخرى .
 

 مزايا األزرار التبادلية:
 توفر مكتبة كبيرة منها لها أشكال مختلفة وألوان مختلفة. -
 مرور مؤشر الفارة عليه أو الضغط عليه . التحويم أي شكل الزر يتغير عند -
 إمكانية إجراء تنسيقات متعددة على الزر حسب رغبة المستخدم . -

 

 انشاء االزرار التبادلية والتحكم بها 
 اضافة زر تبادلي -أ 

 زر تبادلي: اضافةفيما يلي خطوات 
 .ضع مؤشر الكتابة في المكان المراد إدراج الزر التبادلي به -1
 .(Insert( من قائمة )Interactive Buttonاختر ) -2
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(، اختر الشكل المناسب، ثم Interactive Buttonsيظهر صندوق المحاورة لألمر ) -3
 (.Textاكتب نص الزر التبادلي في خانة )

 
 (، ثمedit hyperlink( ليظهر لك صندوق حوار االمر )browseاضغط على زر ) -4

 حدد الصفحة المراد االرتباط بها.

 
 (.Okاضغط على زر ) -5
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 ( للتعديل في  تنسيق الزر التبادلي:Fontاختر بطاقة ) -6

 معاينةال

 
Preview :.لمعاينة التعديالت على الزر التبادلي 

 

 تنسيق الخط

 
Font : 
Font 
Style : 
Size : 

 لتغيير نوع الخط.
 لتغيير شكل الخط.
 لتغيير حجم الخط.

 

 حالة الزر

 
Original Font 
Color: 
Hovered Font 
Color : 
Pressed Font 
Color : 

 وهو اللون الذي يظهر في البداية.
 وهو اللون الذي يظهر عند مرور الفأرة )التحويم( فوقه.

 وهو اللون الذي يظهر عند الضغط على الزر.



 

80 
 

 ( لتغيير حجم الزر:Imageاختر بطاقة )

 المعاينة

 
Preview : التبادليمعاينة التعديالت على الزر. 

 

 حجم الزر
 

Width : 
Height : 
Maintain proportions : 

 لتحديد عرض الزر التبادلي.

 لتحديد ارتفاع الزر التبادلي.
 للمحافظة على تناسب قيم العرض والطول للزر.

 

 حالة الزر
 

Createhoverimage : 
Create pressed 
image : 

 إلنشاء صورة لحالة الزرعند التحويم.
 إلنشاء صورة لحالة الزرعند الضغط.

 

 تحديد امتداد صورة الزر

 
 ) لون أو خلفية شفافة (.لتحديد امتداد صورة الزر والخلفية المطلوبة

 

 (.Okبعد االنتهاء من جميع التعديالت اضغط على زر )  -7
 
 

 تلميحات:



 

81 
 

التبادلي، ثم اختر للتعديل في الزر التبادلي بعد إنشائه، اضغط بالزر األيمن على الزر 
 .(Button Propertiesر )ـــــأم
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 .Framesتعريف صفحة اإلطارات  
 إنشاء صفحة إطارات . 
 خصائص االطار . 
 التعامل مع اإلطارات . 
 الدينامكية .تعريف قوالب الويب  
 إنشاء قالب ويب ديناميكي والتحكم فيه. 
 التعامل مع قوالب الويب الديناميكية. 
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  االطاراتتعريف صفحةFrames 
، يوجد بها عدة مناطق كل منطقة صفحة اإلطارات هي نوع من صفحات الويب

 تعرض صفحة من صفحات الموقع وتجمع في نافذة واحدة.
 إنشاء صفحة اطارات 

 نشاء صفحة اطارات جديدة نتبع الخطوات التالية:ال
 أو.األدواتمن شريط  االداة اضغط على السهم بجانب -
( إلنشاء صفحة إطارات  Pageثم  االمر ) ( new(اختر االمر ) Fileمن قائمة ) -

 جديدة.

 
 يظهر صندوق المحاورة التالي:

 

1 

2 

3 
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 (. Frames Pagesاختر )  1
  

 التخطيط المناسب. حدد نوع 2
  

 (. Okاضغط على زر )  3
 

 تظهر لك الصفحة كالتالي :

 
 :حيث يمكنك تحديد احد االختيارات التالية

 .يستخدم هذا الزر الدراج صفحة تم انشائها مسبقا 

 يستخدم هذا الزر النشاء صفحة جديدة. 
 

 خصائص االطار 
ثم نضغط  ،الفأرة في أي مكان في اإلطارإلظهار نافذة خصائص اإلطارات نضع مؤشر 

 .( Frame Propertiesبالزر االيمن ونختار من القائمة المختصرة االمر ) 
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يمكنك التحكم في  (Frame Properties)ومن خالل صندوق المحاورة الخاص باألمر 

 خصائص اإلطار كالتالي:

 تحديد االسم والصفحة االولية
 

Name : 
Initial 
page : 

 لتحديد اسم االطار.
 لتحديد الصفحة االولية.

 

 حجم االطار
Frame size  

 .للتحكم في حجم االطار من حيث العرض واالرتفاع
 

 الهوامش
Margins  

 .لتحديد قياس الهامش العلوي والهامش الجانبي
 

 خيارات
Options 

 
Resizable in browser: 
Show scrollbars: 

 لتثبيت حجم اإلطار أثناء استعراض الصفحة. 
 التحكم في أشرطة التحريك.

 التعامل مع االطارات 
 تقسيم اإلطارات -أ 
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 يتم تقسيم اإلطارات بطريقتين:
 الطريقة األولى

 .يتم تحديد اإلطار المراد تقسميه ) يظهر حول اإلطار برواز اخضر ( -1

 
 (Frames) ( ومن القائمة الفرعية لألمر Formatاختر قائمة )  -2

 .(Spilt Frames)  اختراألمر

 
 يظهر صندوق المحاورة التالي: -3
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حدد االختيار المناسب سواء كان انقسام في االعمدة او في الصفوف ثم  -4

 (. Okاضغط زر )
 الطريقة الثانية

 :يتم وضع مؤشر الفارة على حدود االطار فتتغير كما في الشكل التالي -1
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( يتم Ctrlبالسحب واإلفالت لزر الفارة األيسر مع الضغط على زر ) -2
 سيا أو أفقيا.أتقسيم اإلطار ر 

 
 

 حذف اإلطارات -ب 
من القائمة الفرعية لألمر (  formatقائمة )  اخترلحذف أي إطار يتم تحديده أوال ثم 

 (Frames ) ( اختر األمرDelete frames ). 
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 حفظ اإلطارات -ج 
يظهر لك ( File)  من قائمة ( save as) صفحة اإلطارات استخدم االمرلحفظ 

 :صندوق المحاورة التالي

 
والذي يمكنك من خالله حفظ جميع الصفحات الموجودة داخل كافة اإلطارات الفرعية 

 صفحة تلو األخرى ثم ينقلك الى حفظ الصفحة اإلطارات األساسية .
  

 :تعريف قوالب الويب الديناميكية 

هي صفحات ويب سابقة التجهيز ومزودة بكافة الخصائص واإلعدادات و 
نقوم برنامج الوفي التنسيقات، ومختلف عناصر الصفحة مثل النصوص والصور وغيرها، 

بإرفاق قالب ويب ديناميكي إلى صفحات الموقع الذي نعمل به، وسوف يقوم هذا القالب 
بطة بالقالب في احد المناطق القابلة بتحديد تخطيط هذه الصفحات وتعرض الصفحة المرت
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للتعديل . يتيح لك البرنامج استخدام عدد غير نهائي من قوالب الويب الديناميكية في نفس 
 الموقع .

 

 والتحكم فيه إنشاء قالب ويب ديناميكي 
 انشاء قالب الويب الديناميكي -أ 

 النشاء قالب ويب دينامكي اتبع الخطوات التالية:
 الويب.افتح موقع  -1
 .( HTML)أنشئ صفحة ويب جديدةبامتداد  -2

 
 
 

صور و نصوص  و صمم الصفحة وذلك بإدراج الكائنات المختلفة ) جداول - 3
..الخ ( والتي سوف تظهر بشكل ثابت في كافة الصفحات التي سوف يتم 

 إرفاق قالب الويب الديناميكي بها.
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حدد اسم صفحة القالب ثم أحفظ الصفحة بتنسيق ، (save asاختر األمر ) -4
Dynamic web templates. 

 
 . dwt))حفظ الصفحة باالمتداد الحظ  -

 
 تلميحات

( Dynamic Web Templateيمكنك انشاء صفحة ويب ديناميكية بتحديد نوع الصفحة )
 (.dwt.( حيث يقوم البرنامج بإنشاء صفحة بامتداد )Newمن صندوق المحاورة لالمر )

 

 .Editable Regionsإضافة المنطقة القابلة للتعديل -ب 
 افتح صفحة الويب الديناميكية المحفوظة. -1
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ضع المؤشر في المكان المراد إدراج المنطقة القابلة للتعديل فيه ثم اخترمن  -2

( من القائمة Manage Editable Regions(،  االمر )Formatقائمة )
 (. Dynamic Web Templateر )ــالفرعية لألم

 .(TemplateDynamic Webمن شريط ) أو األداة 

 
 يظهر صندوق المحاورة  التالي: -3



 

95 
 

 
ظهور ، و (Rename( الى الزر ) Add( تغير الزر)  Addالحظ بعد الضغط على زر ) 
المكان المحدد داخل ( وظهورها في Editable Regionsاسم المنطقة في صندوق حوار )

 .الصفحة
 

 

يلاكتب اسم المنطقة القابلة للتعد  
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 ( ثم أحفظ التعديالت على الصفحة.Closeاضغط على زر ) -4
 

 :للتحكم في المناطق القابلة للتعديل يمكنك استخدام األزرار التالية
 الوظيفة الزر

 منطقة التعديل الجديدة. إلضافة 
 إلعادة التسمية للمنطقة القابلة للتعديل. 
 القابلة للتعديل.لحذف المنطقة  
 لنقل المؤشر إلى المنطقة القابلة للتعديل. 

 

 تلميحات
 Manage Editable)يمكن إدراج المنطقة القابلة للتعديل من القائمة المختصرة باختياراالمر

Regions.) 

 
 

 .التعامل مع قوالب الويب الديناميكية 
 إنشاء صفحات ويب تعتمد على القالب الديناميكي -أ 

 التالية:اتبع الخطوات قالب ديناميكي  النشاء صفحة جديدة تعتمد على

 افتح موقع ويب . -1
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 .)File( من قائمة )  Newاختر األمر )  -2
 (.Create From Dynamic Web Templateاألمر ) اختر -3

 
 Attach Dynamic Webيظهر صندوق المحاورة لالمر ) -4

Template على الصفحة ( ثم حدد صفحة القالب المراد تطبيقها
 الجديدة.
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( يقوم البرنامج بإظهار الصفحة الجديدة مع Openاضغط على زر ) -5
 تحديثها بالعناصر والمحتويات الثابته بها.

 
 (.Closeاضغط على زر ) -6

 ظـــالح
  ظهور الصفحة الجديدة بمنطقتها القابلة للتعديل، وعند اإلشارة إلى إحدى المحتويات

 التالية        أمامها.الثابتة تظهر العالمة 
  عند التعديل في صفحة القالب يتم التعديل التلقائي لكل صفحات الموقع المرتبطة

 بقالب الويب الديناميكي .
 

 طبيق قالب ويب ديناميكي على صفحة ويب جاهزة : ت -ب 
يتيح البرنامج تطبيق القالب الديناميكي على صفحة تم إنشاؤها مسبقا مع إدارة المناطق 

 القابلة للتعديل وذلك بإتباع الخطوات التالية:

 افتح موقع ويب المراد العمل عليه. -1
 .الويب المراد تطبيق القالب عليهاافتح صفحة  -2
 .(Formatمن قـــــائـــــمة ) -3

 Dynamic)األمر(Dynamic Web Template)اختر من القائمة الفرعية لألمر -4

Web AttachTemplate       .) 
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حدد ( Attach Dynamic Web Templateالمحاورة لالمر )من صندوق  -5
 .(Openالقالب المراد تطبيقه على الصفحة ثم اضغط )

 
 

تظهر رسالة تنبيه لتعديل محتوى الصفحة ليظهر داخل المناطق القابلة  -6
 (.Yesللتعديل إلكمال تطبيق القالب على الصفحة اضغط على زر )
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( حدد المنطقة Match Editable Regionsيظهر صندوق محاورة االمر) -7
(، أو اضغط على Okالمراد ظهور محتوى الصفحة بها ثم اضغط على زر )

 لتحديد مناطق أخرى لتظهر بها الصفحة .( Modifyزر )

 

 تلميحات 
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لتطبيق قالب الويب الديناميكي على مجموعة من الصفحات دفعة واحدة نتبع الخطوات 
 التالية:

 (.Folder Listتطبيق القالب عليها من قائمة ) تحديد الصفحات المراد -
( Dynamic Web Template( القائمة الفرعية لالمر )Formatاختر من قائمة ) -

 (.Attach Dynamic Web Templateثم االمر )
 ثم اتبع الخطوات السابقة إلكمال تطبيق القالب الديناميكي. -

 

 يب إلغاء تطبيق قالب الويب الديناميكي من صفحة و  -ج 
 إلزالة قالب مطبق على صفحة ويب نتبع الخطوات التالية:

 افتح موقع ويب المراد العمل عليه. -1
 افتح صفحة الويب المراد إزالة القالب منها. -2
ـــــــــــــــــــمة ) -3 (اختــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن القائمــــــــــــــــــة الفرعيــــــــــــــــــة لألمــــــــــــــــــر Formatمــــــــــــــــــن قـــــائــــ

(WebTemplateDynamic). 
 (.Detach From Dynamic Web Templateاألمر) -4

 
 

يظهر صندوق المحاورة  للتأكيد على التعديل ) ازالة ربط القالب بصفحة الويب  -5
.) 
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 نشر موقع الويب. 

 

 



 

104 
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عند االنتهاء من تصميم موقعك على االنترنت يجب عليك نشره على أحد الخوادم المتصلة 
نشرة محليا على  كذلك يمكنكرؤية موقعك،  من باالنترنت وذلك لكي يتمكن عمالؤك وأصدقائك 

 .جهازك
 

 نشرموقع الويب 
 تبع الخطوات التالية:لنشر الموقع على جهازك ا

 (. Publishing Settings)( األمر Siteاختر من قائمة ) -1

 
( لضبط إعدادات Add(، اضغط على زر )Site Settingsيظهر صندوق المحاورة لألمر ) -2

 .النشر
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( وذلك لنشر الموقع على جهازك File System( االمر )Connection Typeاختر من ) -3
 .الشخصي

 
 ( لتحديد مكان نشر الموقع.Browseأضغط على زر ) -4
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 الخاص بنشر الموقع.أنشئ المجلد  -5

 
 (. Ok(، اضغط زر)Publishing Destinationsالحظ ظهور اسم مجلد نشر الموقع في ) -6
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 ( للبدء في نشر الموقع.Publishing( األمر )Siteاختر من قائمة ) -7

 
 

( ليتم نشر الملفات Connect to the current publishing destinationاضغط على ) -8
 الى مجلد النشر.

 
 

انقسام الشاشة إلى قسمين، الجزء األيسر ( و Publishingظهور طريقة عرض الموقع ) الحظ -9
 خاص مجلد الموقع والجزء األيمن خاص بمجلد الموقع المراد النشر فيه.
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 للبدء في عملية نشر الموقع. حدد ملفات الموقع ثم اضغط على زر  -11

 
 

 اثناء نشرها.الحظ ظهور نافذة جديدة لبيان حالة الملفات  -11
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عند االنتهاء من عملية النشر تظهر ملفات الموقع في الجانب األيمن وظهور حالة النشر  -12

 في شريط الحالة.
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 تلميحات 

عن طريق تحديد إعدادات  باإلنترنتيمكنك نشر الموقع على احد أجهزة الخوادم المتصلة 
( ثم  .…FTP , SFTP( واختيار احد طرق االتصال مثل )   Connection Settingsاالتصال )

 ادخال عنوان الموقع على االنترنت والذي تم حجزه من قبل شركة االستضافة.
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 عزيزيالمتعلم 
 

يمثاللمشروعالحاسوبيتطبيقًالمااكتسبتهمنمعارفومهاراتحاسوبيةخالاللفصاللدراسيالحالي 
 . لتحقيقمنتجحاسوبيتستفيدمنهأنتوزمالؤكالطالب

 

 أوال: مجال المشروع
نشاءصفحات الويبالالزمةلهمع تصميمواجهةللموقع نشاءموقعويبجديدوا  باستخدام االطارات أو هوا 

 باستخدام قوالب الويب الديناميكية
 

 ... الرياضيات-العلوم–الحاسوب–اللغة العربية–سنتركلكتحديدأحدالمجاالتالعامة)التربيةاإلسالمية
 . الخ(كمحتوىلصفحاتالويبالموجودةداخاللموقع الذيسوفتنشئه

 

 مواصفاتالمشروع:ثانيا  
 

 : يجبأنيتضمنالمشروعمنثالثإلىخمسصفحاتويبتحتويعلىالعناصرالتالية
 

 صفحة إطارات أو قالب ويب ديناميكي يطبق على كافة صفحات الموقع. -1
 .صورةكخلفيةلصفحةويب -2
 ويب.صوتكخلفيةلصفحة -3
 .نصوصللصفحات -4
 . جدولمنسقًاولهصورةفيخلفيته -5
 صورا وأفالم وملفات فالشيه. -6
 أزرار تبادلية وربطها بالصفحات. -7
 ارتباطات تشعبية. -8
 . إشاراتمرجعية -9
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 ثالثا: مراحل إعداد المشروع

 :يمكنناتقسيمفترةإعدادالمشروعإلىسبعةمراحلنوجزهافيمايلي
 

 المرحلةاألولى:التخطيطلبناءالموقع
 : بالتنسيقبينالمعلموالطالببكتابةالبياناتالتاليةفيجدوليوضعفيدفترالطالب

 مجااللموقعبحيثيكونمختلفًالكلطالبعناآلخر. 
 تحديدموضوعكلصفحة)ويب(داخاللموقع . 
 )تحديد مصدربياناتكلصفحة)ويب. 

 

 إنشاءالموقع الثانية:المرحلة
 مجااللموقعالذيتماالتفاقعليهمعالمعلم.ينشئكلطالبموقع) ويب(جديد باسميناسب 

 

 استيرادملفاتالوسائطالمتعددة :المرحلةالثالثة
يجمعالطالبملفاتالوسائطالمتعددةمنصوروأصواتوأفالم وملفات فالش ونصوص 

 ( في الموقع. Imagesويقومالطالبباستيرادها إلىمجلد)
 

 إنشاءصفحاتالويب :المرحلةالرابعة
للموقع باستخدام قالب ويب ديناميكي وتنسيقه حسب موضوع الموقع تصميم الصفحة الرئيسية 

وتطبيقه على كافة صفحات الموقع أو باستخدام صفحات اإلطارات ثم 
 ينشئالطالبصفحات)الويب(التيتماالتفاقعليهامعالمعلممعتحديدأسماءالصفحاتوعنونتها.

 

 تحديدخصائصبعضالصفحات :المرحلةالخامسة
 .يحددكلطالبخصائصالصفحاتالتيلهاصورةفيالخلفيةأوصوتفيالخلفية

 

 إضافةمحتوياتالصفحات :المرحلةالسادسة
 إضافةالنصوص، جداول، صور، افالم فيديو، ملفات فالش واألزرار التبادلية لصفحات الموقع.

 

 المرحلة السابعة: االرتباطات التشعبية
ضافة اإلشارات المرجعية .عمل االرتباطات التشعبية لربط صفحات الموق  ع بعضها ببعض، وا 
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 االول الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 Microsoft Expression Web 4أساسيات برنامج  عنوان الدرس

 تعريف البرنامج.  بنود الدرس

 .مزايا البرنامج 

  برنامجالواجهة. 

 .طرق عرض الموقع 

 .طرق عرض الصفحة 

 .( 1ورقة عمل )  التطبيق

  التقويم
........................................................................................ 

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

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

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

 
........................................................................................ 
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 ( 1ورقة عمل ) 

 

 . Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  .1

 (.biologyافتح الموقع ) .2

 اعرض قائمة المجلدات في الموقع ثم أكمل البيانات التالية: .3

 .......................... عدد صفحات الموقع 

 .......................... اسم الصفحة الرئيسية 

 ..........................عدد المجلدات الفرعية في الموقع 

 

 أكمل البيانات التالية: ( Report) انتقل إلى طريقة عرض  .4

 ............................... عدد الملفات في الموقع 

 ............................... عدد الصور في الموقع 

 .............................. عدد االرتباطات التشعبية في الموقع 

 

 أكمل البيانات التالية: Hyperlinksانتقل إلى طريقة عرض  .5

 اسم صف( حة تتضمن ارتباطا تشعبيا يشير إلى الصفحةDefault.html )

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

  اسم صفحة يشير إليها احد االرتباطات التشعبية الموجود في

 ( ...........................Default.htmlالصفحة)

 

 أغلق البرنامج . .6
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 الثاني الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 التعامل مع الموقع عنوان الدرس

 انشاء موقع ويب ذو صفحة واحدة.  بنود الدرس

 .انشاء موقع باستخدام القوالب 

 . التعديل في قالب الموقع 

 .حفظ الموقع 

 .فتح الموقع 

 .اغالق موقع 

 

 .( 2ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

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

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

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

 
........................................................................................ 
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 ( 2ورقة عمل ) 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1
 

 (.Personal1الجاهز )أنشئ موقع باستخدام القالب  -2
 

 ( .My Siteاجعل مجلد الموقع باسم ) -3
 

 :انتقل إلى طريقة عرض تقارير ثم أكمل التالي -4

 عدد الملفات في الموقع ......................................................

 إجمالي عدد االرتباطات التشعبية في الموقع ..................................

 االرتباطات التشعبية المقطوعة في الموقع ...............................عدد 
 

 ( ثم عدل ما يلي: Master.dwtافتح الصفحة )  -5

 (. My Siteغير اسم الموقع واجعله )  -

 غير وصف الموقع واجعله ) موقعي (. -

 ( لتظهر كصورة رئيسية للقالب. kuwait.jpgادرج الصورة )  -
 

 أحفظ التعديالت على الموقع.  -6

 أغلق الموقع . -7

 .(COMPUTER)أنشئ موقع جديد ذو صفحة واحدة  في مجلد باسم -8

 أغلق الموقع . -9

 البرنامج. أغلق -11
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 الثالث الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 صفحات الويب عنوان الدرس

 إنشاء صفحة ويب جديدة .  بنود الدرس

 .حفظ الصفحة ويب وعنونتها 

  ملف لمجلد الموقعاستيراد. 

 .حذف صفحة ويب 

 معاينة صفحة ويب 

 .إغالق صفحة ويب 

 خصائص صفحات الويب. 

 .( 3ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 3ورقة عمل ) 

 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( الى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :Hobbies) انسخ الموقع -2

 (.Hobbiesافتح موقع ) -3

 انشئ صفحة جديدة ثم: -4

 صفك (. –اسمك  –اكتب ) الهواية المحببة اليك  -

 (.my hobbyاحفظ الصفحة باسم ) -

 اجعل عنوان الصفحة )هوايتي(. -
 

 عاين الصفحة.( من مجلد التدريبات، ثم paint.htmاستورد الى الموقع الصفحة ) -5

 ( من الموقع.archery.htmlاحذف الصفحة ) -6

 اجعل خلفية الصفحة الرئيسية باللون االصفر ثم احفظ التعديالت. -7

( من مجلد الصور من مجلد التدريبات كخلفية للصفحة Cameraادرج صورة ) -8

(photography.html .ثم احفظ التعديالت ) 

 اليسار( ثم احفظها. –( الى )اليمين  Defaultغير اتجاه الصفحة )  -9

 ( بحيث يتم تشغيله بشكل مستمر، ثم احفظها.musicادرج صوت في الخلفية لصفحة ) -11

 عاين الموقع. -11

 اغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -12
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 الرابع الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تابع / صفحات الويب عنوان الدرس

 .اضافة النصوص  بنود الدرس
 جدول. اضافة 

 .اضافة صف / عمود الى الجدول 

 .حذف صف / عمود من الجدول 

 .خصائص جدول 

 .خصائص خلية 

 تقسيم و دمج خاليا الجدول. 

 .( 4ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

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



 

125 
 

 ( 4ورقة عمل ) 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( الى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :AlwatanAlarebiالموقع )انسخ  -2

 (.AlwatanAlarebiافتح موقع ) -3
 ( ثم أضف النص التالي أسفل الخريطة.Defualtافتح الصفحة ) -4

" مفهوم الوطن العربي: هو اصطالح يطلق على مجموعة الدول العربية التي يجمعها 
 دولة". 22اللغة العربية والدين اإلسالمي ويضم عدد من السمات المشتركة من أهمها 

 ( ثم أدرج في نهاية الصفحة الجدول التالي:important.htmlافتح الصفحة ) -5

  مساحة دول الخليج العربي

 (2المساحة ) كم الدولة

 17818 الكويت

 83611 االمارات العربية المتحدة

 2251111 المملكة العربية السعودية

 7711 البحرين

 314111 سلطنة عمان

 11127 قطر

 عدل خصائص الجدول كالتالي: -6
 من عرض الصفحه . %81اجعل عرض الجدول بنسبة  -
 .14اجعل الفراغ حول النص داخل الخاليا بمقدار  -
 اجعل لون حدود الجدول باللون األزرق الداكن. -
 أضف تأثير )بروز( لحدود الجدول. -
 للجدول.( تظهر كخلفية map.jpgاجعل الصورة ) -

 ادمج خاليا الصف األول. -7
 اجعل خلفية الصف األول تظهر باللون األزرق الفاتح. -8
 اضف صف في نهاية الجدول . -9
 أعمدة راسية . 3قسم الصف األخير في الجدول إلى   -11
 عاين الموقع في المستعرض  . -11
 أغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -12
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 الخامس الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تابع / صفحات الويب عنوان الدرس

 ادراج صورة.  بنود الدرس

 .خصائص الصورة 

 شريط ادوات صورة. 

 .( 5ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 5ورقة عمل ) 

 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( الى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية : biologyانسخ الموقع )  -2

 (.biology افتح موقع )  -3

 (.animal cellافتح الصفحة ) -4

 ( اسفل العنوان في الصفحة. cellادرج الصورة )  -5

 (. 5بكسل (، وعرض الحدود للصورة )  511عدل ابعاد الصورة ليصبح العرض )  -6

 عديالت.اجعل الصورة في يسار الصفحة، ثم احفظ الت -7

 (. cell coverافتح الصفحة )  -8

 ( اسفل النص. cellcoverادرج الصورة )  -9

 اجعل محاذاة الصورة في منتصف الصفحة. -11

 أضف تأثير بروز للصورة. -11

 استخدام اداة تباين لزيادة وضوح الصورة. -12

 عاين الموقع. -13

 اغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -14

 

 
 
 
 
 



 

128 
 

 

 السادس الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تابع / صفحات الويب عنوان الدرس

 ادراج افالم.  بنود الدرس

 .خصائص االفالم 

 .ادراج ملف فالشي 

 

 .( 6ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

........................................................................................ 
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( 6رقة عمل ) و  

 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( الى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :biologyانسخ الموقع ) -2

 (.biologyافتح موقع ) -3

 (،واجعل عنوانها )فيديو الخلية(.vedio cellانشئ صفحة جديدة ثم احفظها باسم ) -4

   ددةــــائط المتعــــل الوســـالل مشغــن خـل مــ(، ليعمbiology cellلم )ــادرج الفي -5

(Windows medis player). 

( ليتناسب مع Windows medis playerعدل نافذة مشغل الوسائط المتعددة ) -6

 محتويات الصفحة ثم احفظ الصفحة.

 مرات(. 4حدد عدد مرات تكرار الفيلم ليصبح ) -7

 (.parts of cell(، ادرج الملف الفالشي )flashفي الصفحة ) -8

 بكسل(، ثم احفظ التعديالت على الصفحة. 411عدل ابعاد الملف ليصبح العرض ) -9

 عاين الموقع. -11

 اغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -11
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 السابع الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 الروابط التشعبية عنوان الدرس

 تعريف االرتباط التشعبي.  بنود الدرس

 والتحكم فيه انشاء ارتباط تشعبي. 

 

 

 

 .( 7ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 7ورقة عمل ) 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( إلى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :biologyانسخ الموقع ) -2

 (.biologyافتح موقع ) -3

 في الصفحة الرئيسية،  -4

 أنشى االرتباط التشعبي المناسب لربط العبارات التالية بالصفحات المقابلة لها: -أ

 االطار الهدف عنوان الصفحة المرتبطة العبارة

 نافذة جديدة cytoplasm.html السيتوبالزم

 نافذة جديدة cell organelles.html العضيات

 أنشى ارتباط تشعبي لصورة ) البريد االلكتروني ( بعنوان بريدك.  -ب
 

(، أنشئ االرتباط التشعبي  الجزاء محددة من  animal cell.htmlفي الصفحة ) -5

 الصورة بالصفحات المقابلة لها:

 اإلطار الهدف عنوان الصفحة المرتبطة الجزء المحدد من الصورة 

11 cytoplasm.html اطار جديد 

9 cell organelles.html اطار جديد 
 

واربطه بصفحة جديدة  ،( ظلل عنوان الصفحة )غشاء الخلية( Cell Coverفي الصفحة ) -6

 (.Cellباسم )

 عاين الموقع. -7

 أغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -8

 

 
 



 

132 
 

 الثامن الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تابع / الروابط التشعبية عنوان الدرس

 تعريف االشارة المرجعية.  بنود الدرس

 . انشاء اشارة مرجعية واالرتباط بها 

 .تعريف االزرار التبادلية 

 والتحكم بها انشاء ازرار تبادلية. 

 

 .( 8ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 8ورقة عمل ) 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( إلى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :biology) انسخ الموقع -2

 (.biologyافتح موقع ) -3

 ( أنشى اإلشارات المرجعية لربط العبارات التالية بإجابتهاQ&A.htmlفي الصفحة ) -4

 اإلجابة العبارة

ي عبارة عن أكياس غشائية تشبه فقاعات ممتلئة بسائل ما ، ه ما هي الفجوات ؟

حين التخلص  الخليةإلىيخزن الماء والمواد الغذائية أو فضالت 

 .منها

الغشائية المسطحة مستديرة  األكياسو عبارة عن مجموعة من  ؟ ما هو جهاز جولجي

الى مجموعة من الحويصالت الغشائية  باإلضافة، األطراف

 المستديرة.

عضيات الخلية وغالبا ما يطلق عليها اسم مركز التحكم أوضحهي  ؟ ا هي النواةم

 في الخلية.

 

ثم ادرج في نهاية الصفحة زر تبادلي باسم (، cell cover.html)انتقل إلى الصفحة -5

 . (default.html))رجوع( واربطه بالصفحة 

 عاين الموقع. -6

 أغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -7

 

 
 



 

134 
 

 التاسع الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تصميم واجهة الموقع عنوان الدرس

 تعريف االطارات.  بنود الدرس

 .انشاء صفحة اطارات 

 .تعديل خصائص االطارات 

 التعامل مع االطارات 

 .حفظ االطارات 
 .دمج االطارات 
 .تقسيم االطارات 
 .تغيير حجم االطارات 
 .حذف االطارات 

 .( 9ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 9ورقة عمل ) 

 .Microsoft Expression Web 4شغل برنامج  -1

 ( إلى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :Chemistryانسخ الموقع )  -2

 (.Chemistryافتح موقع ) -3
 Banner and( واجعلي تخطيط الصفحة ) Framesبتنسيق )أنشئ صفحة ويب  -4

contents .) 
 :طارين لتصبح كما في الشكل التالي( إلى إ 3ثم قسم اإلطار )  2غير حجم اإلطار رقم  -5

 
 عين صفحات االطارات حسب الجدول التالي: -6

 اسم صفحة الويب رقم االطار

1 Banner.html 

2 Buttons.html 

3 periodic table.html 
 صفحة جديدة 4

ثم احفظ صفحة االطار (، footer.html) باسم  4احفظ الصفحة في االطار رقم  -7

 . (main.html)االساسية باسم
 أغلق الموقع . -8
 انهي البرنامج. -9

 

1 

2 

3 

4 
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 العاشر الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 تابع / تصميم واجهة موقع عنوان الدرس

 بنود الدرس
 .تعريف قوالب الويب الدينامكية 
 .إنشاء قالب ويب ديناميكي والتحكم فيه 
 إنشاء صفحات ويب تعتمد على القالب الديناميكي. 
  .تطبيق قالب ويب ديناميكي على صفحة ويب جاهزة 
  تطبيق قالب الويب الديناميكي من صفحة ويب.إلغاء 

 .( 11ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 11ورقة عمل ) 

 

 ( الى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية : Natureانسخ الموقع )  -1

 ( . Natureافتح موقع )  -2

 ( . Master.dwtأنشئ صفحة قالب ويب ديناميكية و أحفظها باسم )  -3

 ( في أعلى صفحة القالب. Bannerأدرج الصورة )  -4

( ، ثم أحفظ  Bodyأضف المنطقة القابلة للتعديل أسفل الصورة واجعلها باسم )  -5

 التعديالت على صفحة القالب .

(،  Master.dwtانشئ صفحة ويب جديدة تعتمد على صفحة قالب الويب الديناميكية )  -6

 (.  birds.htmlثم احفظها باسم ) 

( ثم احفظ  Intro.htmlقم بالغاء تطبيق صفحة قالب الويب الديناميكية عن الصفحة )  -7

 التعديالت.

 ( على جميع صفحات الموقع. Master.dwtطبق صفحة قالب الويب الديناميكية )  -8

 عاين الموقع. -9

 اغلق الموقع مع حفظ جميع التعديالت. -11
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 الحادي عشر الدرس  

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 نشر الموقع عنوان الدرس

 بنود الدرس
 .خطوات نشر موقع الويب 

 

 .( 11ورقة عمل )  التطبيق

 التقويم 

 
 

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 ( 11ورقة عمل ) 

 

 .Microsoft Expression Web 4 شغل برنامج  -1

 ( إلى المجلد الخاص بك ونفذ الخطوات التالية :biologyانسخ الموقع ) -2

 (.biologyافتح موقع ) -3

 المكتب.انشر الموقع على مجلد باسمك على سطح  -4

 عاين الموقع . -5

 أغلق الموقع.  -6
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 عشر الثاني الدرس

 ......................................... اليوم

 ................/......../............... التاريخ

 المشاريع عنوان الدرس

 بنود الدرس
 المشروعتعريف. 
 اختيارموضوعالمشروع . 
 توظيفإمكاناتبرنامجMicrosoft Expression 

web4لتنفيذالمشروع . 
 البرامجالممكناستخدامهافيتنفيذالمشروع . 

 

 تطبيق المشروع التطبيق

 التقويم 

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

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

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

 
........................................................................................ 
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 ( 1)اثرائي

 . Expression WebMicrosoftشغل برنامج  -1

 (.Personal 1موقع باستخدام القالب الجاهز ) أنشئ -2

 (. schoolاحفظه باسم )  -3

 ( ثم عدل ما يلي: Master.dwtافتح الصفحة )  -4

 غير اسم الموقع واجعله ) اسم مدرستك (. -5

 غير وصف الموقع واجعله ) موقعي ( -6

 ( لتظهر كصورة رئيسية للقالب. kuwait.jpgادرج الصورة )  -7

 انشئ صفحة جديدة ثم نفذ التالي : -8

 صفك (. –اكتب )اسمك  -

 (. namesباسم ) احفظ الصفحة  -

 اجعل عنوان الصفحة ) بياناتي (. -
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( من مجلد Q&A.html-music.html – gulf.html –first.htmlالموقع )  إلىاستورد  -9

(work ثم عاين الصفح ،) ات. 

 في موقعك. imagesجميع ملفات الصور والصوت إلى مجلد  أضف -11

 ( من الموقع.Q&A.htmlاحذف الصفحة ) -11

 الرئيسية باللون األزرق الفاتح ثم احفظ التعديالت.اجعل خلفية الصفحة  -12

 ( ثم احفظ التعديالت. names.html( كخلفية للصفحة )Cameraادرج صورة ) -13

 اليسار ( ثم احفظها. –( الى ) اليمين  Defaultغير اتجاه الصفحة )  -14

 ( بحيث يتم تشغيله بشكل مستمر، ثم احفظها. musicادرج صوت في الخلفية لصفحة )  -15

 ( ثم أضف النص التالي أسفل الصفحة. namesتح الصفحة ) اف -16

" مفهوم الوطن العربي: هو اصطالح يطلق على مجموعة الدول العربية التي يجمعها 

 دولة". 22عدد من السمات المشتركة من أهمها اللغة العربية والدين االسالمي ويضم 
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 في نهاية الصفحة الجدول التالي: أضف -17

 (2كم المساحة ) الدولة

 178818 الكويت

 838611 االمارات العربية المتحدة

 282518111 المملكة العربية السعودية

 787 البحرين

 3148111 سلطنة عمان

 118127 قطر

 عدل خصائص الجدول كالتالي: -18

 تتغير ابعاد الجدول كلما تغير عرض الصفحة. -

 .14اجعل الفراغ حول النص داخل الخاليا بمقدار  -
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 حدود الجدول باللون االزرق الداكن. اجعل لون -

 اضف تأثير ) بروز ( لحدود الجدول. -

 ( تظهر كخلفية للجدول. camera.jpgاجعل الصورة )  -

 أضف صفا في نهاية الجدول. -

 أدمج خاليا الصف األخير. -

 ( تظهر كخلفية لخاليا الصف الثاني. earth.htmاجعل الصورة )  -

 رأضف عمودا في نهاية الجدول من اليسا -

 قسم الخلية األولى في العمود األخير من اليسار في الجدول الى ثالثة خاليا. -

 ( ثم نفذ التالي  : music.htmافتح )  -19

 .611عرض وارتفاع  211عدل ابعاد صورة العود لتصبح  -

 .التفاف النص يمين -

 .محاذاة الصور في الوسط -

 .بكسل 5أضفإطار للصورة بسمك  -

 احفظ الصفحة بعد التعديالت. -
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 احفظ التعديالت على الصفحات. -21

 عاين الموقع. -21

 اغلق الموقع. -22
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 المراجع
 

  مركز أرادوكس، تعرف على برنامجMicrosoft Expression web ، من
 م.7002،مايكروسوفت

  7027 – 7022للصف العاشر للعام الدراسي  –الجزء االول  –كتاب المعلوماتية. 
  للعام الدراسي  للصف العاشر –الجزء االول  –كتاب االحياء 
  للعام الدراسي   للصف العاشر –الجزء االول  –كتاب الوطن العربي 
  للعام الدراسي   للصف العاشر –الجزء االول  –كتاب الكيمياء 
  للعام الدراسي   للصف العاشر –الجزء االول  –كتاب اللغة االنجليزية 

 
 Jim cheshire, Microsoft Expression web, second edition, 2011. 
 

 Chris leeds, Step By Step Microsoft Expression Web4, Microsoft, 
2010. 
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