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ي لعط��و ا محم��د  ليل��ى   : جعه��ا ا ر و ع��ة  لطبا ا ق��ق  د

ج����ة  خ����ف����ا ح���������س����ي����ن  ي�������ل  ه�������ا  . د
ي�����ب ه�����د ح��������م��������د  اأ م��������ج��������د  اأ  . د

�����س ه����و ب����ر ي�����م  ل�����ك�����ر ا ع�����ب�����د  ه�����ب�����ة 
ن ت��������ل��ي�����ا ع�������������������ي�����������س���ى  ى  و ف��������������د

����س���ف  ي���و ح���م���ن  ل���ر ا ع���ب���د ل  ن�������س���ا  . د
ي ي�������ر و ل�������د ا م�����س��ط�����ف��ى  ب  ح���������ا ر  . د

ي ل��������������ع�����������ط�����و ا م��������ح��������م�����د  ل�����������ي��������ل��ى 
م ����س���خ���ي���د ب���و اأ م�������ح���م���د  ع���ي���ل  ����س���م�������ا اإ

: ب لكتا ا ا  ه��ذ ليف  تاأ عل��ى  ف  �س��ر اأ

: ليفه بتاأ م  ق��ا و



)HTML( ِّالِوْحَدُة الثّالثُة:  لغُة ت�سميِم �سفحاِت الويب

  . )HTML( الّدر�ُس الأّوُل: مقدمٌة اإلى لغِة

. الّدر�ُس الثاني: اإن�شاُء �شفحِة ويبٍّ

. الّدر�ُس الثالُث : تن�شيُق �شفحِة ويبٍّ

ْقِميَُّة والُنْقِطيَُّة. الّدر�ُس الرابُع : القوائُم الرَّ
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)Microsoft Office Excel 2010 ( الِوْحَدُة الّرابعُة: برمجيُّة الجداوِل الإلكترونيِّة
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الّدر�ُس الّرابع: تن�شيُق الجداوِل، والبياناِت ون�شُخها.

يُغ الح�شابّيُة الّدر�ُس الخام�ُس: ال�شّ

َواُل والقتراناُت الّدر�ُس ال�ّساد�ُس : الدِّ

َواُل الم�شروطُة الّدر�ُس ال�ّسابُع: الدِّ
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ِفَيُة والفرُز الّدر�ُس التا�سُع: التَّ�شْ
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اِلَثُة الِوْحَدُة الثَّ

، حيُث ي�شاُف مالييُن من  اأ�شا�شّياِت ع�شِر الإنترنتِّ اأ�شبَح التعامُل مَع �شفحاِت الويبِّ من 
على  بالعتمادِ  ال�شفحاُت  هذه  وتتنوُع  يومٍ،  كِل  في  الإلكترونيَِّة  المواقعِ  اإلى  ال�شفحاِت  هذِه 

، ومنها ال�شخ�شيُّ وغيُرها كثيٌر. ، ومنها الإخباريُّ المحتوى، فمنها التعليميُّ
اأن تكون قادًرا في  ، على  اأ�شا�شّياِت ت�شميمِ �شفحاِت الويبِّ اإلى  �شنتعّرُف في هذِه الوحدِة 

نهايِة الِوْحَدِة على بناِء موقٍع اإلكترونيٍّ متكاملٍ باإذِن اهلل.

الِب بَْعَد درا�سِة هذِه الِوْحَدِة اأْن: يُتوقَُّع مَن الطَّ
.)HTML( َم �شفحاِت ويبٍّ باإ�شتخدامِ لغِة ُي�شمِّ

ها. يتعرَف ُو�ُشوَم ُلغِة )HTML ( وخ�شائ�شَ
َقها. ُي�شيَف الن�شو�َص وُيَن�شِّ

. ْقِميِّ ُي�شيَف القوائَم ذاَت التَّْعداِد النُّْقِطيِّ والتَّعداِد الرَّ
وَر والجداوَل. ُي�شيَف ال�شُّ

      َيربَط �شفحَة الِوْيبِّ ب�شفحاٍت ومواقَع اأُخرى.
رَة.       ُي�شيَف الأ�شواَت والمقاطَع الم�شوَّ

)HTML(  ِّلَُغُة ت�سميِم �سفحاِت الويب



6

أواًل : تعريُفها ومزاياها

ى  �شِة باإن�شاِء �شفحاِت الويب، وُت�شمَّ ُتَعدُّ لغُة )HTML( اإحدى لغاِت الحا�شوِب الُمتخ�شّ
 : بيِّ )Hypertext Markup Language(، والّن�ُص الّت�شّعبيُّ لغَة تو�شيِف الّن�ِص الّت�شعُّ
هو ذلَك الّن�ُص الذي يظهُر في �شفحِة الويب، وعْن طريقِه يمكُن الّتنّقُل بيَن �شفحاِت الويب 
على �شبكِة الإنترنت، اإذ تمّثُل هذِه الّن�شو�ُص ارتباطاٍت )Links( بيَن �شفحاِت الويب. 
وتتمتُع لغُة )HTML( بالعديِد مَن الِمْيزاِت اّلتي تجعُلها منا�شَبًة لبناِء المواقِع الإلكترونّيِة، 

وِمْن هذِه الِميزاِت:

1- �شهولُة الّتعلُِّم وال�شتخداِم.

2- َتدَعُم اللّغَة العربّيَة عن طريِق ت�شميِم المواقِع العربّيِة، كما يظهُر في ال�ّشكِل )1-3(.

.)HTML( فحِة الُم�شّممِة بلغِة 3- ت�شتطيُع جميُع الُمت�شّفحاِت عر�َص ال�شّ

ِر ن�شو�ٍص، وعادًة ما يكوُن ُمرَفًقا َمجاًنا مَع جميِع اأنظمِة الّت�شغيِل. ُر باأيِّ ُمحرِّ 4-  ُتحرَّ

، وهنالك العديُد مْن         في كلِّ يوٍم ُت�شاُف المالييُن مْن �شفحاِت الويب على �شبكِة الإنترنتِّ
، مثِل: )HTML( و )PHP(. ويمكُن  لغاِت الحا�شوِب الّتي ُت�شتخَدُم لت�شميِم �شفحاِت الويبِّ
اإن�شاُء �شفحاِت الويب عْن طريقِ  بع�ِص البرمجّياِت دوَن الحاجِة اإلى ا�شتخداِم لغاٍت برمجّيةٍ، مثِل 

.)Google Web Design و Dreamwaver(
لغُة  وهي  الويب،  �شفحاِت  باإن�شاِء  ِة  الخا�شَّ اللغاِت  اأهمِّ  ِمْن  واحدًة  الدر�ص  هذا  في  و�شنعر�ُص 

َف اإلى مكوناِتها الرئي�شِة. )HTML(،ونتعرَّ

مٌة إلى ُلَغِة   )HTML(الّدرُس األوُل ُمَقدِّ
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.)HTML(  ٌم بلغِة ْكُل )3-1(: موقٌع عربيٌّ ُم�شمَّ ال�شَّ

  الن�شاُط )3-1(: مواقُع اإلكرتونيٌّة عربيٌّة

بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طبِِّق الآتَي:
حِة في الجدوِل.    ابحْث عْن موقٍع اإلكترونيٍّ لكلِّ مو�شوٍع مَن المو�شوعاِت الُمو�شَّ

        المو�سوُع                            ا�سُم الَموقِع بالعربيِّة               و�سُف الَموقِع            رابُط الَموقِع
 ِوزارُة تعليٍم عربّيٌة

 دائرُة الإفتاِء الأردنّيُة
 موقُع جامعٍة عربّيٍة

 موقُع األعاٍب عربيٌّ
 �شاعٌر عربيٌّ معا�شٌر

   امالأ الفراغاِت المبيَّنَة في الجدوِل، واحفْظها في ملفِّ المجموعِة.
  اذهْب اإلى العنواِن الإلكترونيِّ الآِتي:http://www.qurancomplex.org، ُثمَّ انقْر 

  لئحَة )View( ُثمَّ انقْر )Source(، فماذا ت�شاهُد؟
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)HTML ( ثانيًا: مكّوناُت لغِة 
ُل العنا�شَر اّلتي ُيعتَمُد عليها في  كِّ تتكّوُن )HTML( مْن مجموعٍة مَن الُو�ُشوِم )Tags( ُت�شَ
اإظهاِر محتوياِت �شفحِة الويب على �شا�شِة الُمَت�شّفِح، وبع�ُص الُو�ُشوِم لها خ�شائ�ُص اإ�شافّيٌة 

فحِة. لتح�شيِن مظهِر ال�شّ
             وفي ما ياأتي �شرٌح لأهمِّ الُو�ُشوِم والعنا�شِر والخ�شائ�ِص:

1- الُو�سوُم

با�شتخدام  �وِر والَجداوِل وغ�يِره�ا  الن�ش�و�ِص وال��شُّ تتيُح عر�َص  الّتي  الرموِز  مَن  هي مجموعٌة 
مجموعِة  م�ن   )HTML( ب�ل�غ�ِة  ال�م�ك�ت�وب�ِة  الويب  �ش�ف�حُة  ُن  وتتك�وَّ  ، الإنترنتِّ ِح  مت�شفِّ
ُو�شومٍ، اإْذ ُيك�َت�ُب ا�شُم الَو�ْش�ِم بْيَن اإ�ش�ارَتْي اأ�ش�َغَر م�ْن )>(، واأكبَر مْن )<(، وف�ي ُو�ُشوِم النِّهايِة 

رطُة الأماميَُّة )/( قبَل ا�شِم الَو�شِم كما يظهُر في ال�شكِل )2-3(. ُت�شاُف ال�شَّ

                                                                 
��ُح ال�ّش��كُل )3-3( ناتَج  وُيو�شّ
 )HTML( ُو�ُش���وِم  ت�طب��ي���ِق 
المبّينِة ف��ي ال�ّشكِل )3-2( على 

. ِح الإنترنتِّ فِّ ُمَت�شَ

.)HTML(  مٍة بلغِة ْكُل )3-2(: ُو�ُشوُم �شفحٍة ُم�شمَّ ال�شَّ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<html>

<head>

<title> مدر�ستي احلبيبة </title>

</head>

<body>

<p> مدرستي مدرسة الطالب املبدعني  </p>

</body>

</html>

head

body

html

ْكُل )3-3(: ناتُج تطبيِق و�شوِم )HTML( في ال�ّشكل ال�ّشابِق ال�شَّ
.                           على مت�شّفِح الإنترنتِّ



9

 2 - العنا�سُر

النِّهايِة،  وَو�ْشِم  البدايِة،  َو�ْشِم  مْن  نُة  المكوَّ الُجمُل  هي        
اأْن  يجُب  العن�شُر  وليكتمَل  بيَنهما،  اّلذي  والُمحتوى 
ِه، كما يظهُر  َيْحِمَل َو�ْشُم النِّهايِة ا�شَم و�ْشِم البدايِة نف�شِ

كِل )4-3(: في ال�شَّ

كِل )5-3(:  ُيراَعى في التَّعاُمِل مَع كتابِة العنا�شِر ما يلي كما هو مبيٌَّن في ال�شَّ
اأ   - يمكُن كتابُة َو�ْشِم البدايِة وو�شِم الّنهايِة على �شطٍر واحٍد، مثِل: و�شِم >title< في ال�ّشطِر َرْقمِ 

.)4(        
ب- يمكُن كتابُة و�شِم البدايِة وو�ش�مِ الّنهايِة على اأك�ث�َر مْن �ش�طٍر، مثِل: و�شِم >head< ف�ي

        الأ�شطرِ اّلتي َرْقُمها )3، 4 ،5  ( .
 ج�- يمكُن اأْن يحتوَي العن�شُر الواح�ُد على عنا�شَر اأُْخَرى. مثِل: و�ش�ِم >html< في الأ�ش�طِر  

ْقِم )1اإلى11(.           ذاِت الرَّ

ْكُل )3-4(: َتركيبُة العنا�شِر. ال�شَّ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<html>

<head>

<title> مدر�ستي احلبيبة </title>

</head>

<body>

<p> مدرستي مدرسة الطالب املبدعني  </p>

</body>

</html>

اأ ب

ج�

ْكُل )3-5(: ُطرِق كتابِة العنا�شِر. ال�شَّ
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الن�شاُط )3-2(: ُطرُق كتابِة العنا�رِص
     بالتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة واعتماداً على الُو�شوِم الآتيِة وال�شكلِ الناتجِ عن تنفيِذها، 

اأجْب عْن الأ�شئلِة اّلتي تليِه:

 

: ُح ناتَج تطبيِق ُو�ُشوِم )HTML( ال�ّشابقِة على مت�شّفِح الإنترنتِّ وال�ّشكُل الآتي ُيو�شّ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13

14

15

16

17

18

19

20

<html>

 <head>

    <title> األخالق احلميدة</title>

 </head>

 <body style="background-color:yellow" >

 <p><b> اخللق اساس التعامل بني األصدقاء</b> </p>

<ul dir= "rtl">

    <li>الصدق</li>

    <li>األمانة</li>

    <li>الكرم</li>

    <li>النصح</li>

</ul>

</body>

</html>
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      ا�شتخرْج ثالَث اأمثلٍة على كتابِة الو�شوِم كالآتي:
 اأ   - كتابُة و�شِم البدايِة والّنهايِة على �شطٍر واحٍد.

 ب- كتابُة و�شِم البدايِة والّنهايِة على اأكثَر مْن �شطٍر.
 ج�- كتابُة و�شِم البدايِة والّنهايِة وفي داخِلِه و�شوٌم اأخرى.

 احفِظ النتائَج في ملفِّ المجموعِة.

3 - الخ�سائ�ُس

تحتاُج بع�ُص الُو�ُشوِم اإلى اإعداداٍت اإ�شافّيٍة ت�شاعُدها على تح�شيِن وظاِئفها، مثِل تح�شيِن 
بع�ُص  الخطِّ ولونِه. وتحتوي  الفقراِت عْن طريِق اختياِر خ�شائ�ِص حجِم  و�شِم طباعِة 

ّيٍة واحدٍة اأو اأكثَر، وعنَد الّتعامِل مَع الخ�شائ�ِص يجُب الّتاأكيُد على: الو�شوِم على خا�شّ
يَِّة في و�شِم الِبداَيِة دائمًا . اأ   - كتابِة الخا�شِّ

ّيِة. ب- اإ�شناِد قيمٍة ُمنا�شبٍة اإلى الخا�شّ
يَِّة بيَن اإ�شارَتْي تن�شي�صٍ. ج�- كتابِة قيَمِة الخا�شِّ

كِل )6-3(. ريقِة الآتيِة الُمبّينِة في ال�شَّ يَُّة بالطَّ   وُتكَتُب الخا�شّ

ثالثًا : الوسوُم األساسّيُة لصفحِة الويب

فحُة المكتوبُة بلغِة )HTML(، على مجموعِة و�شوٍم اأ�شا�شّيٍة، وهي و�شُم       تحتوي ال�شّ
يٌح لكلٍّ منها:       >html<، و >head <، و >body < َوِفْيَما ياأتي َتْو�شِ

ْكُل )3-6(: طريقُة كتابِة الخا�شيَِّة ِفي و�شِم البدايِة. ال�شَّ

ُر الخا�شيَّ��ُة    َق��ْد تتك��رَّ
الواح��دُة م��َع اأكَث��َر ِمْن 
َو�ش��ٍم، وم��ْن اأم�ث�ل�تِ�ه�ا 
الّن���صِ  اتج��اِه  يَّ��ُة  خا�شِّ

.)dir(

 ماحظٌة
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>html<  1 - َو�ْسُم
 ُيَعدُّ و�شُم >html< الو�شُم الأ�شا�ُص في كلِّ �شفحٍة مْن �شفحاِت الويب؛ فهو يوؤّكُد اأنَّ هذِه 
مٌة با�شتخداِم لغِة )HTML(، ويحتوي في داخِله و�شومًا �شُتعاَلُج عْن طريِق  فَحَة ُم�شمَّ ال�شَّ
َو�شُم  وُيْكتَُب  الويب،  بداَيِة �شفحِة  >html< في  البدايِة  َو�ْشُم  وُيكَتُب   .)HTML( ُلغِة 

فحِة. النهايِة >html/< عنَد النتهاِء مْن كتابِة ال�شَّ

>head< 2 - و�سُم
ُل عمليََّة  مُّ هذا الو�شُم ُكلَّ الو�شوِم الفْرِعيَِّة اّلتي تتعلَُّق بمعلوماِت �شفحِة الويب والّتي ُت�شهِّ ي�شُ

ْفَحِة وكيفّيَة الّتعاُمِل َمَعها؛ فهُو يحتوي على: َف َعلى ُمحَتوى هذه ال�شّ الُو�شوِل والّتعرُّ
عْن  العنواِن، وذلك  فحِة على�شريِط  ال�شَّ عنواِن  ِبظهوِر  ُم  يتحكَّ الّذي  فحِة:  ال�سّ اأ   -  عنواِن 

والّتعليِم  الَتربّيِة  وزارِة  موقِع  عنواِن �شفحِة  ذلَك ظهوُر  ومثاُل   .>title< و�شِم  طريِق 
، ال�ُمب�يَّ�ِن ف�ي ال�شكلِ )3-7( وُي�ْكَتُب الَو�ْشُم كالآتي: الأردنّيِة في مت�شّفِح الإنترنتِّ

.>title<  وزارة التربية والتعليم الأردنية >/title<       

ِف الموَجِز ل�سفحِة الويب: ُت�شاُف الكلماُت المفتاحيَُّة  وو�شُف  ب- الكلماِت الِمْفتَاحيَِّة والو�سْ
كاِت        المحتوى ل�شفحِة الويب، عْن طريِق ا�شتخداِم َو�ْشِم >meta< الَّذي ُي�شاعُد محرِّ

      البحِث على َرْبِط هذِه المعلوماِت بالكلماِت المفتاحيَِّة اّلتي ُبِحَث عنها.
ْكُل )3-8( مثاًل للكلماِت المفتاحيَِّة وو�شِف المحتوى اّلذي يظهُر عنَد  ُح ال�شَّ وُيو�شّ

ِح. َعْر�ِص نتائِج البحِث على �شا�شِة المت�شفِّ

فَحِة. ْكُل )3-7(: عنواُن ال�شَّ ال�شَّ
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>body<  3 - َو�ْسُم

ِة بعر�ِص النُّ�شو�ِص  وهذا ي�شمُّ كلَّ الُو�شوِم الفرعيَِّة الّتي تتعلَُّق بمحتوى �شفحِة الويب، والخا�شَّ
بِط بيَن �شفحاِت الويب، فكلُّ ما ُي�شاَهُد  وِر، واإن�شاِء الجداوِل، والرَّ وتن�شيِقها، واإ�شافِة ال�شُّ
على حيِِّز الَعْر�ِص في مت�شّفِح الإنترنتِّ هو تطبيٌق لو�شوِم لغِة  )HTML( المكتوبِة �شمَن 

.>body < الو�شِم

.)HTML( 1 - عّرْف لغَة
.)HTML( 2 - اذكْر ثالثًا مْن ِميزاِت لغِة

.)HTML( 3 - عّدِد المكّوناِت الرئي�شَة للغِة
4 - اكتِب الُو�ُشوَم الرئي�شَة المكّونَة ل�شفحِة الويب الرئي�شِة.

5 - اكتْب خم�شَة ُو�ُشومٍ، لحْظَتها في الّدر�ِص، غيَر الو�شوِم الرئي�شِة.
ّيًة لحْظَتها في الّدر�ِص. 6 - اكتْب خا�شِّ

ْكُل )3-8(: ناتُج بحٍث عْن موقٍع اإلْكْترونيٍّ عْن طريِق كلماٍت مفتاحيٍَّة. ال�شَّ

فحِة الويبِّ       الن�شاُط )3-3(: املكّوناُت الرئي�سُة ل�سّ
بالتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة َطبِق الآتَي:

ناِت الرئي�شَة ل�شفحِة الويب. ُعْد اإلى ال�ّشكِل في الّن�شاِط )3-2(، وا�شتخرِج المكوِّ
احفِظ النتائَج في ملفِّ المجموعِة.

        أسئلُة الّدرِس
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أواًل : إنشاُء المجلداِت، وترتيُب الملّفاِت
 ،)HTML( ملّفاِت  مَع  رئي�صٍ  ن�ح�ٍو  على  �شنتعامُل  الويب،  �شفحِة  مَع  الّتعاُمِل  عنَد 
في  الملّفاُت  ُترَتُب  منّظمًا،  عمُلَك  يكوَن  وحّتى  والأفالِم،  وِت  وال�شّ وِر  ال�شّ وملّفاِت 

ُمَجلَّداٍت باّتباِع الُخُطواِت الآتيِة:
1 - اإن�شاِء ُمجّلٍد رئي�ٍص َي�شمُّ جميَع الُمجلَّداِت الفرعّيِة والملّفاِت.

.)Images( وِر با�شِم 2 - اإن�شاِء ُمجّلٍد فرعٍي لل�شّ
3 - اإن�شاِء ُمجّلٍد لالأ�شواِت با�شمِ )Sounds( اإذا ا�شُتخِدَمْت ملّفاُت �شوٍت.

4 - اإن�شاِء ُمجّلٍد لمقاطِع الفيديو با�شِم )Videos( اإذا ا�شُتخِدَمت ملّفاُت فيديو.
       وُتحَفُظ ملفاُت )HTML( في ال�مج�ّلِد الرئي�ِص دوَن الحاجِة اإلى مجّلداٍت فرعّيٍة 

       لترتيِبها.

مِة تبداأُ باإن�شاِء الُمجلَّداِت الّتي ُتنِظُم  يتّطلُب اإن�شاُء �شفحِة الويب مجموعًة مَن الُخُطواِت الُمنظَّ
العمَل، ُثَم اإن�شاِء ملّفاِت )HTML( الّتي تحتوي على ُو�ُشوِم �شفحِة الويب، ومنها و�شُم العنواِن 
ُد اّتجاَه �شفحِة الويب. >title< وو�شُم الِفْقَرِة >p< بالإ�شافِة اإلى ا�شتخداِم الخ�شائ�ِص اّلتي ُتحدِّ

إنشاُء صفحِة ويبٍّ  

الن�شاُط )3-4(: �سجرُة املجّلداِت
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

ٍة في  ار�شْم ر�شمًا تو�شيحيًّا ل�شجرِة الُمَجّلداِت اّلتي �شُتنَتُج مْن ت�شميِم �شفحِة ويبٍّ مخت�شَّ
ماّدِة العلوِم )Science(، وتحتوي على �شوٍر ومقاطِع فيديو.

احفِظ النتائَج في ملفِّ المجموعِة.

الّدرُس الثاني
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)HTML( ِّثانيا : إنشاُء ملف
اأُ �شفحُة الويب في ملفاِت )HTML(، باّتباِع الُخُطواِت الآتَيِة:   ُتن�شَ

رِة )Notepad(، وهي مَن ال�برام��ِج  1 - افتْح �شفحًة جديدًة با�شتخداِم برمجيَِّة الُمفكِّ
.)Windows(  ِالُملحقِة  في جميِع اإ�شداراِت نظاِم الّت�شغيل        

وَنَة مْن مجموعٍة مَن الُو�ُشوِم والخ�شائ�ِص، كما وردْت في  2 - اكتْب عنا�شَر )HTML(، المكَّ
ر�ِص الأّوِل. الدَّ

رِة با�شمٍ ذي امتداِد )html(، واإذا كاَن هذا الملفُّ ُيَمثُِّل ال�شفحَة   3 - احفْظ ملفَّ المفكِّ
.)index.html( �ُل ت�شمَيُتُه ب         الرئي�شَة في الموقِع فُيف�شَّ

4 - افتِح المجّلَد الّذي ُحِفَظ الملفُّ فيِه، ولحْظ اأنَّ �شورَة الأيقونِة هي َبرنامِج المت�شّفِح.
5 - انقْر نقراً مزدوجًا على ا�شِم الملفِّ فتظهَر �شفحُة الويب على المت�شّفِح.

الن�شاُط )3-5(: ا�ستخداُم برجميِّة
)Notepad( رِة املفكِّ

بالّتعاُوِن مَع زمالئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:
.)note.html( ْئ ملفاًّ جديًدا فارغًا واحفْظُه  با�شِم    اأَْن�شِ

.)Notepad( با�شتخداِم برمجّيِة المفّكرِة   
، اكتْب ت�شل�شَل الُخُطواِت الّتي عمْلَت عليها لإن�شاِء الملفِّ

 واحفْظها في ملفِّ المجموعِة.

ثالثًا : الوسوُم والخصائُص
ها  اأهمِّ هناِلَك العديُد مَن الو�شوِم والخ�شائ�ِص الُم�شتخَدمِة في لغِة )HTML( وِمْن 
اّتجاِه  ّيُة  وخا�شّ  ،>p< الِفْقَرِة  َوَو�ْشُم   ،>title< العنواِن  َو�ْشُم  ا�شتخدامًا  واأكثِرها 
لوِن  تحديِد  في  ُت�شتخَدُم  الَّتي   )style( النََّمِط  ّيُة  وخا�شِّ  ،Direction )dir( فحِة  ال�شّ

، ولوِنه، وحجمِه داخَل َو�ْشِم الِفْقَرِة. الخلفّيِة، ونوِع الخطِّ
>title< 1 - و�سُم العنواِن

ّيٍة مَن الخ�شائ�ِص  يِّة خا�شّ        يعمُل على تحديِد عنواِن �شفحِة الويب، ول يمكُن اإ�شافُة اأَ
)...،       اإليِه، مثِل ) الّلوِن، نوِع الخطِّ

 ماحظٌة
يمكُن حفُظ الملفِّ 

ال�م�ك�ت��وِب ب�ل�غ�ِة  
)HTML( بامتداِد 
)htm.(، ول�ك���نَّ 
 ).html( الم�ت�داَد

هو الأكثُر �شهرًة.
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الن�شاُط )3-7(: عنواُن �سفحِة الويب
               بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، تاأّمِل الُو�َشوَم الآتيَة وال�ّشكَل الّذي يليها هو ناتٌج

     عن تنفيِذها ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه:

لجعِل عنوان �سفحة الويب » ا�ساليب التّفكير« يُ�ستخَدُم الو�ْسُم الآتي:
>title< ا�ساليب التّفكير >/title < 

المثال 1

ْكُل )3-9(: �شفحُة ويبٍّ عنواُنها  »اأ�شاليُب الّتفكيِر«. ال�شَّ

المثال 2

.»Creative Idea«  ْكُل )3-10(:�شفحُة ويبٍّ عنواُنها ال�شَّ

لجعِل عنواِن �سفحِة الويب »Creative Idea« يُ�ستخدُم الو�سُم الآتي:
>title< Creative Idea >/title <

 
1

2

3

4

5

6

7

8

<html>

 <head>

    <title> اأ�ساليب املذاكرة </title>

 </head>

<body dir="rtl" style="background-color:yellow">

   <p> اجللو�س يف مكان هادئ</p>

   <p>توفر اإ�ساءة جيدة </p>

   <p> توفر الهواء النقي </p>
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؟       ما عنواُن �شفحِة الويبِّ
      اقترْح ثالثَة عناويَن جديدٍة لل�شفحِة.

     اكتِب العناويَن على ورقٍة، واحفْظها في ملفِّ المجموعِة.

  Paragraph>p<   2 - و�سُم ِفْقَرٍة
       يعمُل هذا الو�شُم على اإظ�ه�اِر ال�م�ح��توى ع�لى �ش�ك�ِل  ِفْقَراٍت. ولإظ�ه�اِر كلِّ ِف�ْق�َرٍة 

                 .>/p< وتنتهَي بو�شِم ، >p<  ِعلى نحٍو منفرٍد َيجُب اأْن تبداأَ بو�شم
                                                                        

             

 9 

10

</body>

</html>

المثال 3

المثال 4 

      ِفْقَرٌة تحتوي على الجملِة الآتيَِة » الجائزة الأولى الذهبية«:
>p< الذهبية   الأولى        >p/< الجائزة 

ْكُل )3-11(: �شفحُة ويب تحتوي على جملٍة واحدٍة. ال�شَّ

   الِفْقَرُة الأُولى تحتوي على الجملِة » الجائزة الأولى الذهبية«، والِفْقَرُة الثانيُة تحتوي على
   الجملِة » الجائزة الثّانية الف�سية«:

>p< الذهبية  الأولى    >p/< الجائزة 
>p< الف�سية  الثانية    >p/< الجائزة 
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Direction )dir( يُّة التّجاِه 3 - خا�سّ
الُمْمِكِن  ومَن  بِه،  ُت�شتخَدُم  اّلذي  ال�َو�ْش�ِم  في  الّن��صِّ  اّتجاِه  تغييِر  على  ّيُة  الخا�شّ هذِه  تعمل 

ّيُة  ا�شتخداُمها في ُو�ُشوٍم عدي�دٍة، وَت�شت��خ�دُم ه�ذِه الخا�شّ

ْكُل )3-12(: �شفحُة ويب تحتوي على ِفْقَرَتيِن. ال�شَّ

الِفْقَرُة الأُولى تحتوي على الجملِة »الجائزة الأولى الذهبية«، والِفْقَرُة الثانيُة تحتوي على الجملِة المثال 5
ه. »الجائزة الثانية الف�سية« ، ُكِتبَِت الِفْقَرتاِن على ال�سطِر نف�سِ

>p< الف�سيّة  الثانية  >p< >p/< الجائزة  الذهبية  الأولى  >p/<الجائزة 
جعَل  ا  ممَّ الأُولى؛  الِفْقَرَة  اأنهى   >/p< الّنهايِة  َو�ْشَم  اإنَّ  ال�ّشكِل )13-3(   وُيالَحُظ في 

الّناتَج تطبيَق ال�ّشطِر الواحِد َيظهُر على نحِو ِفْقَرَتيِن.

ْكُل )3-13(: �شفحُة ويب تحتوي على ِفْقَرَتيِن. ال�شَّ

 الن�شاُط )3-8(: ِفْقَراُت �سفحِة الويبِّ
ِل ال�ّشكَل الّذي َوَرَد في الن�شاِط )7-3(، بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة، تاأمَّ

 واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
فحُة؟  كْم عدُد الِفْقَراِت اّلتي تحتويها ال�شّ

رِة. انقِل الّن�صَّ الموجوَد في ال�ّشكِل اإلى برنامِج الُمَفكِّ
اأ�شْف ِفْقَرَتيِن اإ�شافيتيِن بو�شفهما ن�شائَح واأ�شاليَب الّدرا�شِة.

.) first -p.html(  فحَة با�شِم احفِظ ال�شّ
، ولحِظ النّتائَج. ِح الإنترنتِّ فِّ افتِح الملفَّ با�شتخداِم ُمَت�شَ
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فحِة من الي�ساِر اإلى اليميِن: يِّة )dir( لجعِل اتّجاِه النّ�ِس في ال�سّ      ا�ستخداُم خا�سّ
     >body dir="ltr"<       

المثال 6

ْكُل )3-14(: اّتجاُه النَّ�ِص ِمَن الي�شاِر اإلى اليميِن. ال�شَّ

فحِة من اليميِن اإلى الي�ساِر: يِّة )dir( لجعِل اتّجاِه النّ�سِّ في ال�سّ      ا�ستخداُم خا�سّ
    > body dir="rtl"<    

المثال 7

ْكُل )3-15(: اّتجاُه الّن�ِص ِمَن اليميِن اإلى الي�شاِر. ال�شَّ

الن�شاُط )3-9(: اتّجاُه حمتوى الِفْقَراِت
 بالّتعاُوِن مَع زمالئَك في المجموعِة، طّبِق الآتَي:

َرِة. اأَِعْد فتَح ملفِّ )first -p.html( با�شتخداِم برمجّيِة الُمَفكِّ
غّيِر اّتجاَه الِفْقَرِة الأُولى اإلى الّتجاِه ) مَن الي�شاِر اإلى اليميِن(.

احفِظ الملفَّ با�شٍم جديٍد )first-dir.html( في ُمجّلِد المجموعِة.

       واحدًة مَن الِقيمِ الآتيِة:
  اأ   - )Right To Left )rtl: مَن اليميِن اإلى الي�شاِر.

  ب- )Left To Right )ltr: مَن الي�شاِر اإلى اليميِن. 
ّيِة في َو�ْشِم >body< �شيوؤثُر في اّتجاِه محتوى �شفحِة الويب كاملًة.        وا�شتخداُم هذِه الخا�شّ
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)style( يُّة النََّمِط 4 - خا�سّ
ٌح في الجدوِل )1-3(.  ّيُة َم�شوؤولًة عْن عدٍد مَن الّتاأثيراِت كما هو ُمو�شَّ          ُتَعدُّ هذِه الخا�شّ

.)Style(  قائمٌة بالأنماِط الَم�شوؤولِة عنها خا�شّيُة النََّمِط :)الجدوُل )3-1                         

                                              النََّمُط                                                         ال�ستخداُم
         background-color                           لوُن الخلفّيِة .

.                        Color                                         لوُن الخطِّ
                font-family          نوُع الخطِّ.
.                   font- size                   حجُم الخطِّ

.                  text-align        ُمحاذاُة الّن�صِّ

يغُة العاّمُة لخا�شّيِة )style( على النحِوالآتي:  وُتْكَتُب ال�شّ

: حيُث اإنَّ
❋ style N،... ،style2 ،style1 هي اإحدى الخ�شائ�ِص المبيََّنةِ في الجدولِ )1-3( 

يَِّة المذكورِة اأعالُه. ❋ value N ،...،value2 ،value1 قيمُة الخا�شّ
:)style( ّيِة وُيراَعى عنَد كتابِة الخا�شّ

اأ   - تحديُد قيمٍة للنََّمِط بعَد عالمِة الُنْقَطَتيِن الّراأ�شيََّتيِن ): (، على اأن ُيكَتَب النَّمُط وقيمُتُه داخَل
.  style= "background- color:red"  : عالمَتي تن�شي�ٍص مثاُله        

ب- الف�شُل بيَن اأكثَر مْن َنَمَطيِن بفا�شلٍة منقوطٍة  ) ; (، مثاُله:
  style= "text-align:center; font-size : 18px "        

)HTML( رابعًا : األلواُن في لغِة

فحِة،       ُت�شتخَدُم الألواُن لإ�شافِة طاِب�عٍ جماليٍّ على �شفحاِت الويب، بو�شِفها خلفيَّاٍت لل�شّ
واألواِن ن�شو�صٍ، وغيِرها.

ولختياِر الّلوِن في )HTML( طريقتاِن هما:

style =  "style1: value1; style2: value2;...; styleN: valueN"  

Style
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#

  .)yellow(  الأ�شفُر ،)black(  1 -  اختياُر ا�ْشِم الّلْوِن، ِمثاُلُه:  الأ�شوُد
.)#FFFFFF( الأبي�ُص ،)#2 - اختياُر رمِز اللَّْوِن، ِمثاُلُه:  الأ�شوُد )000000

فحِة وهو الّلوُن الأزرُق:                         اختياُر لوِن خلفيَِّة ال�سّ
                       با�ستخداِم ا�سِم الّلوِن:

 body style = "background- color: blue " <                   
                      وبا�ستخداِم رمِز الّلوِن:

 body style = "background-color :#143D8D                          

 َوُيْمِكُن اْخِتياُر ا�ْشِم اللَّْوِن اأو َرْقِمِه ِمَن الجدوِل )2-3(.

                                   الجدَوُل )3-2(: قائَمٌة بالألواِن واأرقاِمها.

                ا�سُم اللَّْوِن                                      َرمز اللَّْوِن                                        اللَّْوُن
 

#000000                       Black        
#0000FF                             blue         
#00FF00                       green       
 FFFF00                                 yellow      

#F78F1E             Orange    
# FF0000            red         
 # 534226              Brown     
#FFFFFF            White      

المثال 8

ْكُل )3-16(: �شفحُة ويبٍّ ذاُت خلفّيٍة زرقاَء. ال�شَّ

>"

>

>
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ِب، ِمْثِل    �شِة الّتي ُت�شاعُد على اختياِر رمِز الّلْوِن الُمنا�شِ             َوُهناِلَك الَكثيُر مَن المواقعِ الُمتخ�شِّ
.)https://color.adobe.com( وعنواُنُه adobe color  موقِع    

 النّ�شاُط )3-10(: اختياُر الألواِن
  بالّتعاُوِن مَع زمالِئك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

      ابحْث في �شبكِة الإنترنتِّ عن اأرقاِم األواٍن اأخرى غيِر الواردِة في الجدولِ )2-3(.
ُل اإليه في ملفِّ المجموعِة.       اكتْب ما تتو�شّ

،ُثمَّ طّبْق عليها المتطلباِت الآتَيَة: ْئ �شفحَة ويبٍّ   - اأن�شِ
فحِة: الأع�شاُب الأردنّيُة.   اأ   - عنواُن ال�شّ

فحِة: الأ�شفُر.   ب- َلْوُن خلفّيِة ال�شّ
: ِمَن اليميِن اإلى الي�شاِر.   ج�- اّتجاُه الّن�صِّ

  د  - َتْحتوي على الِفْقراِت الآتيِة:
»jordan Herbs « :1 1. الِفْقَرُة

2. الِفْقَرُة 2: »الأع�شاُب الأردنّيُة«
3. الِفْقَرُة3: »الميراميُة«.
4. الِفقَرُة 4: »القي�شوُم«.

5. الِفقَرُة 5: »النعنُع«.
   ه� - الِفْقَرُة 1 اّتجاُه الن�صِّ فيها: ِمَن الي�شاِر اإلى اليميِن.

.)herbs. html ( فحَة با�شِم    و  - احفِظ ال�شّ

        أسئلُة الّدرِس
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الّن�شو�ِص  تن�شيِق  بكيفّيِة  تتعّلُق  اّلتي  والخ�شائ�َص  الرئي�شَة  الُو�ُشوَم  الّدر�ِص  هذا  في  �شنتعّرُف 
وتغييِر اأنماِطها، بالإ�شافِة اإلى كيفّيِة اإ�شافِة الّرموِز اّلتي ل تظهُر على لوحِة المفاتيِح.

أواًل : وسوُم تنسيِق الّنصوِص
        الو�شوُم الآتيُة هي الم�شوؤولُة عْن اإ�شافِة الّن�شو�ِص اإلى �شفحِة الويب، وتن�شيِقها بتن�شيقاٍت 

ِر، وفي ما ياأتي �شرٌح لهذه الو�شوِم: طَّ عديدٍة، مثِل الغامِق، والمائِل، والُم�شَ
 )Heading ،>h1< ،>h2<،...،>h6 <( 1 - و�سُم َعْنَونَِة الِفْقَرِة

بو�شِفه عنوانًا  ُي�شتخَدُم  ما  ُمختلفٍة، وعادًة  َعْنَوَنٍة  باأنماِط  الّن�صِّ  اإظهاِر  الو�شُم على  يعمُل هذا 
للِفْقَرِة، وَيعِر�ُص الَو�ْشُم >h1<، الخطَّ بحجٍم كبيٍر، ُثمَّ يت�شل�شُل تنازليًّا بالحجِم اإلى اأْن ي�شَل 
اإلى حجِم خطٍّ �شغيٍر في َو�ْشِم > h6 <، وعنَد تطبيِق ُو�شومِ )HTML( المبّينِة في ال�ّشكِل 

)3-17(، �شتح�شُل على النتائِج الّظاهرِة في ال�ّشكِل )18-3(:

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 

15

<html> 

<head>

    <title>  عنوان الفقرات </title>

</head>

<body dir= "rtl">

   <h1>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h1>

   <h2>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h2>

   <h3>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h3>

   <h4>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h4>

   <h5>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h5>

   <h6>احلوار هو الطريقة املثلى حلل اخلالفات</h6>

</body>

</html>

.) >h6< اإلى >h1< ( ا�شتخداُم الُو�ُشوِم مْن:)ْكُل )3-17 ال�شَّ

 تنسيُق صفحِة الويبِّ   الّدرُس الّثالُث
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 الن�شاُط )3-11(: عنواُن الِفْقَرِة
 بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

اكتْب ِفْقَرًة واحدًة تتحّدُث عِن الأ�شلوِب الأمثِل لحلِّ الخالفاِت بيَن طاّلِب المدر�شِة.
اختْر عنوانًا ُمنا�شبًا لهذِه الِفْقَرِة.

ْم �شفحَة ويبٍّ َتعِر�ُص فيها العنواَن والِفْقَرَة. مِّ �شَ
.)advice2.html ( ِفحَة با�شم احفِظ ال�شّ

 احفِظ النتائَج في َمَلفِّ المجموعِة.

Bold >b<   2- َو�ْسُم التّن�سيِق غامٌق
       يعمُل هذا الو�شُم على اإظهاِر الّن�صِّ بتن�شيٍق غامٍق، المبيَُّن في ال�ّشطِر )7( في ال�ّشكِل )19-3(.

Italic >i< 3- َو�ْسُم التن�سيِق مائٌل
      يعمُل هذا الو�شُم على اإظهاِر الّن�صِّ بتن�شيٍق مائٍل، المبّيُن في ال�ّشطِر)8( في ال�ّشكِل )19-3(.

 Underline >u<  ٌر 4- َو�ْسُم التن�سيِق ُم�َسطَّ
، المبّيُن في ال�ّشطِر )9( في ال�ّشكِل )19-3(. يعمُل هذا الو�شُم على اإظهاِر الّن�صِّ بتن�شيٍق تحَته خطٌّ

.) >h6< اإلى >h1< ( ناتُج تطبيِق الو�شوِم مْن:)ْكُل )3-18 ال�شَّ
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المبّينُة في  المت�شّفِح  الّنتيجُة على  تظهُر  ال�ّشكِل )19-3(،  في  َوَرَد  ما  لتطبيِق  ونتيجًة 
كِل )20-3(: ال�شَّ

الن�شاُط )3-12(: تطبيُق اأكثَر ِمْن  تن�سيٍق على الجملِة
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َرِة. انقِل الّن�َص في ال�ّشكِل )3-19( اإلى برنامِج الُمَفكِّ
ي الفكَر«، وطبِّْق عليها الّتن�شيَق )غامًقا  ْف على الّن�صِّ ال�ّشابِق الِفْقَرَة الآتيَة: »القراءُة ُتَنمِّ اأَ�شِ

ومائاًل(.
الُح«، وطبِّْق عليها الّتن�شيَق )غامًقا  ديُق ال�شّ ْف على الّن�صِّ ال�ّشابِق الِفْقَرَة الآتيَة: »الكتاُب ال�شّ اأَ�شِ

.) وتحَته خ��طٌّ
احفِظ الملفَّ با�شمِ )format.html( في ُمجلَِّد المجموعِة.

احفْظ �شفحَة الويبِّ في َمَلفِّ المجموعِة.

<html> 

<head>

   <title> تن�سيق الن�سو�س </title>

</head>

<body dir= "rtl">

   <p><b>القراءة غذاء العقل</b></p>

   <p><i>القراءة غذاء العقل</i></p>

   <p><u>القراءة غذاء العقل</u></p>

</body>

</html>

ْكُل )3-19(: عر�ُص ُجمٍل بتن�شيقاٍت ُمختلفٍة. ال�شَّ

ْكُل )3-20(: ن�شو�ٌص بتن�شيقاٍت ُمختلفٍة. ال�شَّ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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5- ُو�ُسوٌم اأخرى
ُح هذِه الو�شوَم.        تعمُل هذه الُو�ُشوُم على تطبيِق الّتن�شيِق المتعّلِق بها، والجدوُل )3-3( ُيو�شّ

.)HTML( مجموعٌة مَن الّتن�شيقاِت الم�شتخدمِة في ُلغِة :)الجدوُل )3-3                 
 ُ          

 

الن�شاُط )3-13(: ا�ستك�ساُف الُو�ُسْوِم
بالتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

اأِعْد فتَح َمَلفِّ )format.html( مْن ن�شاِط )3-12( للّتعديِل.
اأ�شْف ِفْقَراٍت ُتعبُِّر عْن ُو�شومِ جدوِل )3-3( وطبِّْق عليها التن�شيَق الخا�صَّ بها.

ه. احفِظ الّتعديالِت على الملفِّ نف�شِ
اكتْب مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

ثانًيا : خصائُص تنسيِق الّنصوِص
ّيَة النََّمِط )style( في الّدرو�ِص ال�ّشابقِة، وفي هذا الّدر�ِص �شتتعّرُف الخ�شائ�َص  تعّرفَت خا�شّ

الفرِعّيَة التابعَة لها:
)background- color( 1- لْوُن الَخْلِفيَِّة 

فحِة، الِفْقَرِة، َعْنَوَنِة الِفْقَراِت، الَجَداِوِل، ...(، والقيمُة           وهذا ُي�شتخَدُم لتحديِد لوِن خلفّيِة كلٍّ مَن ) ال�شّ

الوظيفُة بالّلغِة العربيِّة                

َجْعُل النَّ�صِّ �ُشفليًّا.

َجْعُل النَّ�صِّ ُعْلِويًّا.

. َجْعُل النَّ�صِّ َم�ْشطوًبا عليه خطٌّ

َجْعُل النَّ�صِّ �شغيًرا.

ُع عالمِة ) ُمالَحَظٍة ( على َو�شْ
. النَّ�صِّ الُمهمِّ

التَّطبيُقالَو�ْسم

>sub<subscriptedThis is a test text 

This is a test text >sup<superscripted

>del<deleted textTest Text

>small<small   Test Text     

>mark<marked/highlightedTest Text

الوظيفُة بالّلغةِ الإنجليزيِّة
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« وانظِر  اّلت��ي َي�ْشتخدُمه��ا ه��ي ا�شُم الّل��وِن اأو َرْقُم��ُه. راج��ِع الّدر�َص الثان��َي » اإن�ش��اُء �شفحِة الوي��بِّ
ّيِة: الجدوَل)3-2(. والآتي مثاٌل على طريقِة كتابِة هذِه الخا�شّ

>p style="background-color:yellow"<       

  )color( ِّ2-  لْوُن الخط
، والقيمُة اّلتي َي�شتخدُمها هي ا�شُم الّلوِن اأو َرْقُمُه.      وُي�شتخَدُم لتحديِد لوِن الخطِّ

َيِة:       والآِتي مثاٌل على طريقِة كتابِة هذِه الخا�شّ
    > p style="color:blue"<       

)font- family( ِّ3- نوُع الخط
، ومَن الأمثلِة على    ، والقيمُة اّلتي َي�شتخِدُمها هي ا�شُم الخطِّ      وُي�شتخَدُم لتحديِد نوِع الخطِّ

.)  verdana،tahoma،courier،arial( الُخُطوِط الُم�شتخَدمِة     
ّيِة:      والآتي مثاٌل على طريقِة كتابِة هذِه الخا�شّ

  >p  style="font-family:tahoma"<      

)font- size ( ِّ4- حجُم الخط
، والقيُم الّتي َي�شتخِدُمها هي ن�شبٌة مئوّيٌة مْن حجِم الخطِّ       وُي�شتخَدم لتحديِد حجِم الخطِّ

.)px ِل      الُم�شَتخِدمِ حاليًّا، اأَو حجمِ الخطِّ )بالِبْك�شِ
ّيِة:      والآِتي مثاٌل على طريقِة كتابِة هذِه الخا�شّ

>p  style="font-size:18px"<      

)text- align( ِّ5-  ُمحاَذاُة النّ�س
)right( والقيُم الّتي َي�شتخِدُمها هي اأ�شماُء الُمَحاَذاِة:  اليميُن ، وُي�شتخَدُم لتحديِد ُمَحاذاِة الّن�صِّ

.)center(  اأِو الّتو�شيُط ،)left(  اأوالي�شاُر
يَِّة:      والآِتي مثاٌل على طريقِة كتابِة هذِه الخا�شّ

>p style="text-align:center"<     
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: ُح ال�ّشكُل )3-21( طريقَة ا�شتخدامِ خ�شائ�ِص تن�شيِق النُّ�شو�ِص في �شفحِة الويبِّ       وُيَو�شِّ
          

ال�ّشكُل )3-21(: تطبيُق الأنماِط.

ِح المبّيَنُة في ال�ّشكِل      فِّ         ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-21(، َتظهُر النتيجُة على الُمَت�شَ
:)22-3(        

ال�ّشكُل )3-22(: تطبيُق خ�شائ�ِص النََّمِط لتن�شيِق الّن�شو�ِص.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14  

15 

16 

17 

18 

19 

20

<html>

<head>

  <title> علماء المسلمين </title>

</head>

<body dir= "rtl" style="font-size:18px">

<h1>علماء المسلمين</h1>

<p style="background-color:yellow"> قام عد من العلماء المسلمين بإسهامات عديدة    

<p/> في العلم في مختلف المجاالت على فترات متعاقبة من الزمن منهم

<p style="font-family:tahoma;color:blue">الجزري في الهندسة والميكانيك</p>

<p style="font-size:200%;text-align:center"> البيروني في الفلك</p>

<p style="font-family:courier;font-size:32px;text-align:left"> اإلدريسي في

<p/>الجغرافيا 

</body>

</html>
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ُموُز ثالثًا : الرُّ
المفاتيِح،  لوحِة  على  َتْظهُر  ل  الّتي  الّرموِز  لإدراِج  �ًة  خا�شَّ طريق�ًة   )HTML( لغُة  َت�شتخِدُم 
ْمِز بن�صٍّ يدلُّ عليه، ويبداأُ هذا الّن�ُص باإ�شارِة )&( وينتهي باإ�شارِة الفا�شلِة  وهذا عْن طريِق ا�شتبداِل الرَّ

ا مقابلًة لها. المنقوطِة );(. والجدوُل )3-4( ُيظِهُر مجموعًة مَن الّرموِز ون�شو�شً

.)HTML( موِز وطريَقُة كتابِتها بلغِة                      الجدوُل )3-4(: مجموعٌة مَن الرُّ

 
ُموِز     الن�شاُط )3-14(: جدوُل الرُّ

بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:
.)HTML( ابحْث في �شبكِة الإِنترنتِّ عِن الجدوِل الكامِل للرموِز الُم�شتخدَمِة في ُلَغِة

�شّجِل مالحظاِتَك في ملفِّ المجموعِة.

     ُيمّثُل ال�ّشكُل )3-23( مثاًل
 ع�لى ا�ش�ت�خ�داِم اأح�ِد الّرموِز،

 وه�و ال�م��ج��م�وُع       في
 المعادلِة الآتيِة:

ا              

1
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<html>

<head>

  <title> Sum </title>

</head>

<body dir= "ltr" style="text-align:center">       

   <h1> S= &sum; (X<sup>2</sup> + 5)</h1>
</body >

</html>

&copy;
&reg;
&euro;
&trade;
&empty;
&isin;
&notin;
&sum;

ْمُز                              المقابُل ْمُز                     المقابُل                      الرَّ الرَّ

            ال�ّشكُل )3-23(: ا�شتخداُم رمِز المجموِع في معادلٍة ريا�شّيٍة.

&spades;
&clubs;
&hearts;
&diams;
&cap;
&cup;
&hArr;
&harr;
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ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-23(، َتْظهُر الّنتيجُة على المت�شّفِح المبّينُة في ال�شكِل )24-3(:    

 
.)HTML( معادلٌة مكتوبٌة بلغِة :)ال�ّشكُل )3-24

��  لحِظ ال�ّشكَل الآتَي وطبِِّق المطلوَب:

ها في ال�ّشكِل مَع مراعاِة النِّقاِط الآتَيِة: ْم �شفحَة ويبٍّ ُتظِهُر النتائَج نف�شَ       �شمِّ
.)tahoma( ِّ1 . نوِع الخط

.)px18( فحِة 2 . حجمِ الخطِّ في ال�شّ
.)px32( 3 . حجمِ الخطِّ لل�ّشطِر الأخيِر

 .)h1( 4 . عبارُة »طُرِق المحافظِة على المياِه« والعبارُة » في المدر�شِة« ُتَعدُّ َعْنَوَنَة ِفْقَراٍت مْن نوِع
. 5 . وجوِد عنواٍن ل�شفحِة الويبِّ

6 . ا�شتخداِم الألواِن الُمنا�شبِة.
7 . ا�شتخداِم اإ�شارِة حقوِق الملكّيِة   .

8 . ا�شتخداِم اّتَجاِه الّن�صِّ والُمَحاذاِة المنا�شَبيِن.

        أَْسئلُة الّدرِس
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ٍم وُمتتاِبٍع، فاإّنَك بحاجٍة اإلى ا�شتخداِم القوائِم، مثِل  مْن اأجِل َعْر�ِص المعلوماِت على نحٍو ُمنظَّ
 ،)HTML( عر�ِص اأ�شماِء الّطالِب في المجموعِة، اأْو َعْر�ِص مكّوناِت تجربٍة علمّيٍة ما ، وفي لغِة
والقوائُم  ُمت�شل�شٍل،  نحٍو  على  القائمَة  َتعِر�ُص  والّتي  ْقمّيُة  الرَّ القوائُم  القوائِم:  مَن  نوعاِن  هنالك 
اإ�شافِة  كيفّيَة  �شتتعّرُف  الّدر�ِص  هذا  وفي  مت�شل�شٍل.  غيِر  نحٍو  على  القائمَة  َتعِر�ُص  واّلتي  النُّْقِطيَُّة 
ْقِمّيِة والنُّْقِطيَِّة، والخ�شائ�َص الُم�شتخَدمَة في تغييِر �شكِل الَتْنِقْيِط، اأو الأرقاِم والحروِف  القوائِم الرَّ

الُمت�شل�شلِة.

ِة ْقِطيَّ ِة والنُّ ْقِميَّ أواًل: ُوُسوُم القوائِم الرَّ
  ul<( النُّْقِطيَِّة  القائمِة  َو�ْشَم  ن�شتخِدُم  فاإّننا  القائمِة  مَع  �شيظَهُر  اّلذي  التَّْعَداِد  نوِع  لتحديِد     
ْق�ِم�يَّ�ِة )>ol< Ordered List<( م�َع و�ش�ِم اإ�ش�اف�ِة  Unorderd List( َوَو�ْش�َم الق�ائمِة ال�رَّ

.)>li< List Item( ٍر ل�ل�ق�ائم�ِة� ُع��ْن���شُ
)Unordered List >uL<( ِّ1-  َو�ْسُم التَّْعَداِد النُّْقِطي

ْكِل)3-25( في ال�شطِر )10(.          ُي�شتخَدُم ِلَبْدِء قائمٍة ُنْقِطَيٍَََََّة، لحْظ طريقَة كتابِة هذا الَو�ْشِم في ال�شََََََّ
 )Ordered List >ol<( ِّ2-  َو�ْسُم التَّْعَداِد الَّرْقِمي

         ُي�شتخَدُم لبدءِ قائمٍة رقمّيٍة، لحْظ طريقَة كتابِة هذا الو�شِم في ال�ّشكِل )3-25( في ال�شْطرِ )19(.
)List Item  >li<( ٍر في القائمِة 3-  َو�ْسُم ُعْن�سُ

ٍر اإلى القائمِة، لحْظ طري�ق�َة ك�ت�اب�ِة ه�ذا الو�شِم ف�ي ال�ّشكِل )25-3(         ُي�شتخَدُم لإ�شافِة ُعْن�شُ
       في ال�ّشطِر )11(.

ْقِميَِّة والنُّْقِطيَِّة. ُح ال�ّشكُل )3-25( كيفّيَة ا�شتخداِم القوائِم الرَّ ويو�شّ

ُةالّدرُس الّرابُع ُة والنُّْقِطيَّ القوائُم الرَّْقِميَّ

>

<html>

<head>

    <title> إنتاج الفطر </title>

</head>

<body dir="rtl">

1

2

3

4

5
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ْقِميَِّة. ال�ّشكُل )3-25(: ا�شتخداُم القوائِم النُّْقِطيَِّة والرَّ
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<h1>طريقة زراعة الفطر</h1>

<h2>املكونات</h2>

<h3>

<ul>

     <li>كمية من الق�س</li>

     <li>ابواغ</li>

     <li>اكيا�س بال�ستيكية</li>

</ul>

</h3>

<h2>طريقة الإعداد</h2>

<h3>

<ol>

    <li>تعقيم الق�س</li>

    <li>تعبئة الكيا�س بطبقات من الق�س والبواغ</li>

    <li>عمل فجوات يف الكيا�س</li>

    <li>ترطيب الكيا�س</li>

</ol>

</h3>

</body>

</html>
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ِح المبيّنُة في ال�ّشكِل )26-3(. ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3�25(، َتظهُر النتيجُة على المت�شفِّ

ال�ّشكُل )3-26(: �شفحُة ويبٍّ تعر�ُص قوائَم ُنْقِطيٍَّة وَرْقِميٍَّة.

ِة ْقِميَّ ِة والرَّ ْقِطيَّ ثانيًا : خصائُص القوائمِ النُّ

  ُت�شتخَدُم الخ�شائ�ُص الآتيُة لتحديِد طريقِة ظهوِر اأ�شكاِل القائمِة النُّْقِطيَِّة، والأرقاِم والحروِف 
ْقِميَِّة:  في القوائمِ الرَّ

)list-style-type( ِّيُّة تحديِد نوِع التَّْعَداِد النُّْقِطي 1 - خا�سّ
ُح الِقيَم الُم�شتخَدمَة  ّيِة النََّمِط )style(، والجدوُل )3-5( ُيَو�شِّ ّيٌة فرعّيٌة مْن خا�شّ           وهي خا�شّ

        في القائمِة النُّْقِطيَِّة.
. يَِّة )":style="list-style-type( للتَّعداِد النُّْقِطيِّ  الجدوُل )3-5(: الِقيُم الُم�شتخَدَمُة في خا�شّ

                       الِقيمُة                                                           و�سُف ال�ّسكِل 

          list-style-type:disc         اإظهاُر الَتْعَداِد على �شكِل دائرٍة �شوداَء مملوءٍة.
َغٍة.        list-style-type:circle         اإظهاُر التَّعداِد على �شكِل دائرٍة �شوداَء ُمفرَّ

     list-style-type:square         اإظهاُر التَّْعَداِد على �شكِل ُمرَبٍع

       list- style-type:none                   عدُم اإظهاِر اأيِّ �شكٍل مَن الأَ�شكاِل
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                          تَحديُد نوِع التَّْعَداِد النُّْقِطيِّ َكُمَربََّعاٍت
>ul  style="list-style-type:square"  <                                                                        

.)square( َطٌة على �شكِل ُمَربََّعاٍت            ال�ّشكُل )3-27(: قائمٌة ُمَنقَّ

)type( ِّْقِمي يُّة تحديِد نوِع التَّْعَداِد الرَّ 2- خا�سّ
ُح القيَم ْقِميِّ ) اأرقاٍم اأْو حروٍف(، والجدوُل )3-6( ُيو�شّ ُد نوَع التَّْعَداِد الرَّ ّيٌة ُتحدِّ      وهي خا�شّ

. ْقِميِّ      الُم�شتخَدمَة في التَّْعَداِد الرَّ

. ْقِميِّ يَِّة )type( للتَّْعَداِد الرَّ                الجدوُل )3-6(: القيُم الُم�شتخَدمُة في خا�شّ

                            القيمُة                                                                   و�سُف التَّْعَداِد
  »type= »1      اأرقاٌم ُمت�شل�شَلٌة 3،2،1، ...

... ،C،B،A اأحرٌف مت�شل�شلٌة      type= »A«

... ،c،b،a اأحرٌف ُمت�شل�شَلٌة �شغيرٌة              type= »a« 
... ،III،II،I اأرقاٌم لتينيٌَّة ُمت�شل�شلٌة      type= »I«

...،iii،ii،i اأرقاٌم لتينيٌَّة مت�شل�شلٌة �شغيرٌة      type= »i«

>ol type= "I"<       :ْقِميِّ مثالُه الأرقاُم الاتينيَُّة                            تَحديُد نوِع التَّْعَداِد الرَّ

ال�ّشكُل )3-28(: قائمٌة َرْقِميٌَّّة بالأرقاِم الالتينيَِّة.

المثال 9

المثال 10
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ْقِميُّ الن�شاُط )3-15(: التَّْعَداُد النُّْقِطيُّ والتَّْعَداُد الرَّ
بالتّعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َرِة. انقِل الّن�َص في ال�ّشكِل )3-25( اإلى برنامِج الُمَفكِّ
عّدْل على التَّْعَداِد النُّْقِطيِّ لَيظهَر التَّْعَداُد على �شكِل مربٍع.

قِميِّ لَيظهَر التَّْعَداُد على �شكِل حروٍف بالّلغِة الإنجليزَيِة كبيرِة الحجِم. عّدْل على التَّْعَداِد الرَّ
.)List.html( احفِظ الملفَّ با�شِم

احفْظ �شفحَة الويبِّ في ملفِّ المجموعِة.

. 1 - عْدِد الأ�شكاَل الّتي ُيظهُرها الّتْعَداُد النُّْقِطيُّ
ْئ �شفحَة ويب تحتوي على قائمٍة ُنْقِطيٍَّة باأ�شماِء الموادِّ الّتي تدر�ُشها في المدر�شِة. 2 - اأَن�شِ

ي�ها في    ْئ �ش�فح�َة ويب تح�توي على قائم�ٍة ع�دِديٍَّة ب�ت�رت�ي�ِب ال�ُخ�ُطواِت اّل�تي ُتوؤدِّ 3 - اأن�شِ
. باحيِّ         ال�شطفاِف ال�شّ

4 -  اأن��شْئ �ش�ف�حَة ويب ت�ح�ت�وي ع�لى ُخ�ُط�واِت اإن��ش�اِء ف�ي�لٍم ق��ش�يٍر ب�ا�ش�تخداِم برمجّيِة
.)MovieMaker(         

        أسئلُة الّدرِس
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الجماِل وجذِب  مَن  ن�وعٍ  الأفكاِر، ولإ�شفاِء  لتو�شيِح  وِر  ال�شّ الويبِّ على  تعتمُد �شفحاُت 
الُمت�شّفِح، وكذلك ِلُت�شاِعَد على اإي�شاِل المعلوماِت عن طريِقها، وفي هذا الّدر�ِص �شتتعّرُف اإلى 

.)HTML( وِر با�شتخداِم لغِة الو�شِم والخ�شائ�ِص اّلتي َت�شمُح بن�شِر ال�شُّ
)lmage <img<( أواًل: َوْسُم إدراِج صورٍة

ورِة اّلتي       يعمُل هذا الو�شُم على اإ�شافِة �شورٍة، ويحتاُج اإلى خا�شيَِّة الم�شدِر )src( لتحديِد ال�شّ
.>img< ُح ال�ّشكُل )3-29( ا�شتخداَم َو�ْشِم ي�شتخدُمها، ويتميَُّز بعدِم حاجِتِه اإلى و�شِم نهايٍة ويو�شّ

 
            

.)HTML( طريقُة اإ�شافِة �شورٍة با�شتخداِم :)ال�ّشكُل )3-29                                  

       ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-29(، َتظَهُر النتيجُة على المَت�شّفِح المبيَّنُة في ال�ّشكِل
:)30-3(       

ِح.                          ال�ّشكُل )3-30(: عر�ُص �شورِة �شعاِر لغِة )HTML( على �شا�شِة الُمت�شفِّ

إدراُج الّصوِرالّدرُس الخامُس
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<html>

<head>

      <title>HTML 5 </title>

</head>

<body>

<img src="HTML5-Logo.png"
>

</body >
</html>
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الن�شاُط )3-16(: َو�ْسُم النّهايِة
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

ملفِّ  في  مالحظاِتك  اكتْب  نهايٍة،  َو�ْشِم  اإلى   >img< َو�ْشُم  يحتاُج  ل  لماذا  ناق�ْص 
المجموعِة.

ما  اكتْب  ُثّم  نهايٍة،  َو�ْشِم  اإلى  تحتاُج  اأُخرى ل  ُو�ُشوٍم   عْن  الإِنترنتِّ  �شبكة  في  ابحْث 
ُل اإليه في ملفِّ المجموعِة. تتو�شّ

ثانًيا : خصائُص الصوِر

ها: وِر، واأهمُّ ِة بال�شّ      هنالك الكثيُر مَن الخ�شائ�ِص الخا�شَّ
) source )src( (  يُّة الم�سدِر 1 -  خا�سّ

ورِة اّلتي ُت�شتخَدُم مَع َو�ْشِم> img<، ويمكُن ا�شتخداُم          تعمُل هذه الخا�شّيُة على تحديِد ال�شّ
.)URL( ِّشورٍة مْن �شبكِة الويبِّ عن طريِق تحديِد رابِطها الإلكتروني�        

ملفُّ  يكوُن  عندما   )src( خا�شّيِة  ا�شتخداِم  طريقَة  ُح  ُيو�شِّ  )7( ال�ّشطُر   )29-3( وال�ّشكُل 
مجلِد  في  ال�شورُة  كانِت  واإذا   ،)HTML( ملفِّ  مَع  ِه  نف�شِ المجلد  في  موجوًدا  ورِة  ال�شّ

وِر)images(، فاإنَّنا ُنَعّدُل على خا�شّية )src( لت�شبَح كالآتي: ال�شّ
>img src="images /HTML5_Logo.png"<

ورِة على �شبكِة الإنترنتِّ ت�شبُح الجملُة كالآتي:         واإذا ا�شتخِدَم رابُط ال�شّ
>img src="http://www.w3.org/html/logo/downloads/HTML5_Logo_512.png"<   

 ) width ( و العر�ِس )height( يَّتا الرتفاِع 2 - خا�سِّ
ِل  ها، وَت�شتخِدمان قيَمهما بالِبْك�شِ وِر وعر�شِ يَّتاِن على تحديِد ارتفاِع ال�شّ        تعمُل هاتان الخا�شِّ

       )px( اأو )بالن�شبِة المئوّيِة( على النحِو الآتي:
ِل )px(:  َيعر�ُص ال�ّشكُل )3-31( اأمثلًة على اإظهاِر وِر با�ستخداِم قيمِة الِبْك�سِ           اأ   - اإظهاُر ال�سّ

ِل، المبّينِة في الحالِت الآتيِة: وِر ِبِقَيِم الِبْك�شِ                  ال�شّ
ٍل، في ال�شطِر )8(. ورِة )100( وارتفاُعها )200( ِبْك�شِ 1 . عر�ُص ال�شّ

ٍل، في ال�شطِر )11(. ورِة )200( وارتفاُعها )100( ِبْك�شِ 2 . عر�ُص ال�شّ

ٍل، في ال�شطِر )14(. ورِة )100( وارتفاُعها )100( ِبْك�شِ 3 . عر�ُص ال�شّ
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ِل.  ال�ّشكُل )3-32(: َعْر�ُص �شورٍة بارتفاٍع وعر�ٍص مختلَفيِن با�شتخداِم وحدَة الِبْك�شِ

                    

ٍل. وِر با�شتخداِم ِقَيِم ِبْك�شِ ال�ّشكُل )3-31(: طريقُة َعْر�ِص ال�شّ

ِح المبّينُة في  ونتيجًة ل�ت�ط�ب�ي�ِق م�ا ورَد ف�ي ال�ّشكِل )3-31(، َتظَهُر النتيجُة على الُمت�شفِّ
ال�ّشكِل )32-3(.

                                                                                                                                      

<html>

<head>

      <title>HTML 5</title>

</head>

<body dir="rtl">

<h3>ارتفاع ال�سورة 200 وعر�سها 100 بك�سل</h3>

<img src="HTML_logo.png" width="100px"height= "200px">

<h3>ارتفاع ال�سورة 100 وعر�سها 200 بك�سل</h3>

<img src="HTML_logo.png" width="200px" height= "100px">

<h3>ارتفاع ال�سورة 100 وعر�سها  100 بك�سل</h3>

<img src="HTML_logo.png" width="100px" height="100px">

</body>

</html>
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وِر با�ستخداِم ن�سبٍة مئويٍّة ِلَعْر�ِس الُمت�سّفِح: َي�شمُح هذا الأمُر بتغييِر حجِم ظهوِر           ب- اإظهاُر ال�سّ
ورِة على الُمت�شّفِح بالعتماِد على ما َي�ْشَغُلُه المت�شّفُح مْن �شا�شِة العر�ِص، فاإذا كانِت  ال�شّ
ورُة َت�شَغُل ن�شبَة 20٪، وكاَن عر�ُص الُمت�شّفِح هو )px300 ( ِمَن الَم�شاحِة الكلّيِة   ال�شّ

 .)px 60( ورِة هو لل�ّشا�شِة، فاإنَّ عر�َص ال�شّ
��وِر با�شتخ��داِم الّن�ش��ِب المئوّيِة                      ال�ّش��كُل )3-33( َيعِر���صُ اأمثل��ًة عل��ى اإظه��اِر ال�شّ

)25،20،15،10،5 بالمئِة(،وهذا من ال�شطِر )8( اإلى ال�شطِر )12(.

             

وِر با�شتخداِم الّن�شِب المئويَِّة.                                ال�ّشكُل )3-33(: طريقُة عر�ِص ال�شّ

ِح الُمبيَّنُة  في  ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-33(، َتظَهُر النتيجُة على الُمت�شفِّ
ال�ّشكِل )34-3(:

وِر بن�شٍب ِمَئويٍة ُمختلفٍة.        ال�ّشكُل )3-34(: اإظهاُر ال�شّ
َحَة  ها �شُيظِهُر اأبعاَدها الأ�شلّيَة، الُمو�شَّ ورِة دوَن تحديٍد لرتفاِعها وعر�شِ اإنَّ اإظهاَر ال�شّ

في ال�ّشكِل )3-30(، واّلذي اأظهَرها دوَن الّتعديِل عليها.
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<html>

<head>

      <title>HTML 5</title>
</head>

<body dir="rtl">

<h1> عر�س ال�سورة 5، 10، 15، 20، 25 بالمئة</h1>
<img src="HTML5_Logo.png" width="5"%>

<img src="HTML5_Logo.png" width="10"%>

<img src="HTML5_Logo.png" width="15"%>

<img src="HTML5_Logo.png" width="20"%>

<img src="HTML5_Logo.png" width="25"%>

</body>

</html>

25  20  15  10  5
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ّيُة الأخرى ِتلقائيًّا بما  ُد الخا�شّ يََّتين: الّطوِل اأو العر�ِص فقْط، �َشُتحدَّ في حاِل تحديِد اإحدى الخا�شِّ
يتنا�شُب مَع اأبعاِدها الأ�شلّيِة.

وِر )1( الن�شاُط )3-17(: حجُم ال�سّ
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َرِة. انقِل الّن�صَّ في ال�ّشكِل )3-31( اإلى َبرنامِج الُمَفكِّ
وِر  ال�شّ ُمجّلِد  مْن  اأُخرى  ب�شورٍة   )31-3( ال�ّشكِل  في  الُم�شتخَدمَة  وَر  ال�شّ ا�شتبدِل 

ِن في جهاِزَك. الُمخزَّ
احفِظ المَلفَّ با�شِم )image1.html( في ُمجّلِد المجموعِة.

وِر )2( الن�شاُط )3-18(: حجُم ال�سّ
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َرِة.   انقِل الّن�صَّ في ال�ّشكِل )3-33( اإلى برنامِج الُمَفكِّ
  احفِظ الملفَّ با�شِم )image2.html( في ُمجلَِّد المجموعِة.

ِح.   اعر�ْص ملفَّ )image2.html( با�شتخدامِ الُمت�شفِّ
  اختْر زرَّ تكبيِر الّنافذِة )Maximize( من �شريِط العنواِن لبرمجّيِة المت�شّفِح، فماذا ُتالِحُظ؟

ِح ِلَي�ْشَغَل ن�شَف ال�ّشا�شِة، فماذا ُتالِحُظ؟   �شّغْر نافَذَة الُمت�شفِّ
ُل اإليه في ملفِّ المجموعِة.   اكتْب ما تتو�شّ

، مَع ُمراعاِة الآِتي: ادراِت في الأردنِّ ْئ �شفحَة ويبٍّ تتحدُث عن اإحدى ال�شّ 1 - اأن�شِ
فحُة على ُعنواٍن ُمنا�شٍب. اأ   - اأْن تحتوَي ال�شّ

فحِة. فحُة على �شورٍة تظَهُر في بدايِة ال�شّ ب- اأْن تحتوَي ال�شّ
ادراِت اّلتي اخترَتها. فحُة على ِفْقَرٍة تتحدُث عن نوِع ال�شّ ج�- اأْن تحتوَي ال�شّ

.) Export.html ( فحَة با�شِم د  - احفِظ ال�شّ
ْئ �شفحَة ويبٍّ تحتوي على )األبوِم( �شوٍر للمدر�شِة، مَع مراعاِة الآتي: 2 - اأَن�شِ

فحُة على خم�ِص �شوٍر. اأ   - اأْن تحتوَي ال�شّ
                 .)myschool.html ( فحَة با�شِم ب- احفِظ ال�شّ

لحْظ

        أسئلُة الّدرِس
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ٍم ووا�شٍح.  ُيَعدُّ ا�شتخداُم الجداوِل اأم��ًرا �شروريًا لعر�ِص البياناِت والمعلوماِت على نحٍو ُمنظَّ
ولإ�شافِة جدوٍل بلغِة )HTML( يجُب ا�شتخداُم مجموعٍة مَن الُو�ُشوِم والخ�شائ�ِص.

أواًل :  وسوُم الجدوِل

اإن عملّي��َة الّتعاُم��ِل مَع الجدوِل في لغ��ِة )HTML( عملّيٌة دقيقٌة؛ لأّنه��ا تحتوي على ُو�ُشوٍم 
��ُم اإلى ُجْزاأَيِن هما: راأ�ُص الَج��ْدوِل ويحتوي عناويَن  ا، فالجدوُل ُيق�شَّ ها بع�شً ��ُل بع�شَ عدي��دٍة ُتكمِّ
ُح ال�ّش��كُل )3-35( و�شوَم الجداوِل  الأعم��دِة، وج�شُم الجدوِل ويحتوي على البياناِت، ويو�شّ

وا�شتخداماِتها:
                                                                                   

ال�ّشكُل )3-35(: الو�شوُم الُم�شتخَدمُة في اإن�شاِء الجداوِل.

:)HTML( والو�شوُم الآتيُة، هي الو�شوُم الُم�شتخَدمُة في التعاُمِل مَع الجدوِل في لغِة
>table< 1 - َو�ْسُم الجدوِل

مُّ جميَع الو�شوِم الُم�شتخدمِة في ُي�شتخَدم لإن�شاِء جدوٍل، وهو الو�شُم الرئي�ُص اّلذي َي�شُ
.>/table< اإن�شاِء الَجدوِل ومكوناته، ولُه و�شُم نهايِة 

>thead< 2 - َو�ْسُم راأ�ِس الجدوِل
ُي�شتخَدُم لف�شِل الجزِء الُعلويِّ مَن الجدوِل - الّذي يحتوي على �شفِّ العناويِن - عْن ج�شِم 

الجدوِل الّذي يحتوي على البياناِت.
>tbody< 3 - َو�ْسُم ِج�ْسِم الجدوِل

وِر،...(. ُي�شتخَدُم لعر�ِص البياناِت )الن�شو�ِص، الأرقاِم، ال�شّ

الجداوُل الّدرُس الّسادُس

خايا بياناٍت في الجدوِل

عنونُة عموِد الجدوِل

�سفوُف الجدوِل
راأ�ُس الجدوِل

ج�سُم الجدوِل

<thead> table head

<tbody> table body

<th> table header

<td> table data

<tr> table row

ء

ء
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 >th<  4 - َو�ْسٌم ِلَعْنَونَِة َعُمْوِد
ُي�شتخَدُم لإ�شافِة خلّيٍة كعنواٍن في اأعلى العموِد، ويتمّيُز بالّتن�شيِق الغاِمِق والُمَحاذاِة المتو�شطِة 

في الخلّيِة.
>tr< ِّف 5 - َو�ْسُم ال�سّ

وُي�شتخَدُم لإن�شاِء �شفٍّ في الجدوِل، ول يمكُن اإ�شافُة خلّيٍة ِلَعْنونِة عموٍد اأو خاليا البياناِت 
.>tr< دون اأْن يكوَن بيَن َو�ْشِم البدايِة والّنهايِة الو�شُم

 >td<  6 - َو�ْسُم البياناِت
       وُي�شتخَدُم لإن�شاِء خلّيٍة تحتوي على البياناِت الّتي �شُت�شاُف في الجدوِل.

:)HTML( سّمِم الجدوَل الآتَي بلغِة�                           

ال�ّشكُل )3-36(: جدوُل اأن�شطٍة مدر�شّيٍة.

ُخُطواُت اإن�شاِء الجدوِل المبيَِّن في المثاِل ال�شابِق با�شتخداِم الُو�ُشوِم الّظاهرِة في ال�ّشكِل )37-3(:
1 - اإن�شاُء جدوٍل فارٍغ با�شتخداِم  َو�ْشِم جدوِل >table< ، واّلذي �شيحتوي على جميِع الُو�شوِم 
للجدوِل في هذا  العاّمُة  الخ�شائ�ُص  ُد  فوِف والخاليا، وُتحدَّ ال�شّ اإن�شاء  في  �شُت�شتخَدُم  اّلتي 

الَو�شِم.  في ال�ّشطِر )6( 
، باّتباِع الآتي وهو: 2 - اإن�شاُء الجزِء الّراأ�شيِّ

اأ   - َبدُء الجزِء الّراأ�شيِّ با�شتخداِم َو�ْشِم >thead< . في ال�ّشطِر )7(.
 ب- اإ�شافُة �شفٍّ اإلى الجزِء الراأ�شيِّ مَن الجدوِل با�شتخداِم َو�ْشِم بداَيِة ال�شفِّ  >tr< . في ال�ّشطِر 

.)8(
 ج�- اإ�شافُة خاليا ثالٍث ُمَعْنَوَنٍة لكلِّ عموٍد با�شتخداِم َو�ْشِم > th < تحتوي على الّن�شو�ِص 

        ) ا�شِم الّن�شاِط، الم�شرِف، يوِم الّن�شاِط(.  في ال�ّشطِر )11،10،9(.
فِّ الأوِل با�شتخداِم َو�ْشِم نهايِة ال�شفِّ >tr/<.  في ال�ّشطِر )12(.         د  - اإنهاُء ال�شّ

المثال 11

ا�شُم النّ�شاِط
الثالثاءطالل م�شعلزراعُة الأ�شجاِر
الخمي�صريّان رائدالمخيُم الفلكيُِّ

يوُم النّ�شاِطالم�سرُف
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ه�- اإنهاُء الجزِء الّراأ�شيِّ مَن الجدوِل با�شتخداِم َو�ْشِم الّنهايِة ) >thead/<(  في ال�ّشطِر )13(.
3 - اإن�شاُء ج�شِم الجدوِل، باّتباِع الآتي وهو:

اأ   - َبدُء ج�شِم الجدوِل با�شتخداِم َو�ْشِم  >tbody< .في ال�ّشطِر )14(.

ب- اإ�شافُة �شفٍّ با�شتخداِم َو�ْشِم بدايِة �شفٍّ > tr< . في ال�ّشطِر )15(.
ج�- اإ�شافُة خاليا بياناٍت ثالٍث با�شتخداِم َو�ْشِم  > td< . في ال�ّشطِر )18،17،16(.

فِّ با�شتخداِم َو�ْشِم نهايِة ال�شفِّ  > tr/<. في ال�ّشطِر )19(. د  - اإنهاُء ال�شّ
ه� - اإ�شافُة �شفٍّ ثاٍن با�شتخداِم َو�ْشِم بدايِة ال�شفِّ > tr<.  في ال�ّشطِر )20(.

و  - اإ�شافُة خاليا بياناٍت ثالٍث با�شتخداِم َو�ْشِم > td<.   في ال�ّشطِر )23،22،21(
فِّ الّثاني با�شتخداِم َو�ْشِم نهايِة ال�شفِّ >tr/ <. في ال�ّشطِر )24( ز  - اإنهاُء ال�شّ

طِر  4 - اإنهاُء و�شِم ج�شِم الجدوِل با�شتخداِم َو�ْشِم الّنهايِة لج�شِم الجدوِل >tbody/ <.  في ال�شَّ
)25(

5 - اإنهاُء الجدوِل با�شتخداِم َو�ْشِم الّنهايِة للجدوِل    >table/<.   في ال�ّشطِر )26(

            
<html>

<head>

      <title>جدول الن�ساطات</title>

</head>

<body dir="rtl">

<table border="1" width="400" align="center" >
<thead>

        <tr>
               <th>ا�شم الن�شاط</th>

               <th>امل�رشف</th>

               <th>يوم الن�شاط</th>

        </tr>
</thead>

<tbody>

        <tr>
                <td>زراعة الأ�سجار</td>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14  

15
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    .)HTML( اإن�شاُء جدوٍل با�شتخداِم ُو�ُشوِم : )ال�ّشكُل )3-  37 

ِح المبّينُة في ال�ّشكِل )38-3(: ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-37(، َتْظَهُر الّنتيجُة على المت�شفِّ

ِح.              ال�ّشكُل )3-38(: جدوُل الّن�شاطاِت المدر�شّيِة )المثال11( على �شا�شِة الُمت�شفِّ

الن�شاُط )3-19(: َو�ْسُم التّذييِل الّراأ�سيِّ
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة ناق�ِص الآتَي:

.> th< ِّي هل هنالك َو�ْشٌم بديٌل عْن َو�ْشِم الّتذييِل الّراأ�شِ
؟ �ْشَم الّتذييِل الّراأ�شيِّ كيف يمكُن لهذا الو�شِم الجديِد اأْن ُي�ْشِبَه بالّنتائِج َوَ

ُل اإليِه في َملفِّ المجموعِة. اكتْب ما تتو�شّ

      <td>طالل م�سعل</td>

      <td>الثالثاء</td>

  </tr>

  <tr>

      <td>املخيم الفلكي</td>

      <td>ريان رائد</td>

      <td>اخلمي�س</td>

  </tr>

</tbody>

</table>

</body>

</html>

17 

18 
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ثانًيا :  خصائُص الجدوِل

للجداوِل في �شفحاِت الويبِّ خ�شائ�ُص �شروريٌّة، تجعلها اأكثَر تن�شيًقا للعر�ِص على �شفحِة 
الويبِّ ومالئمًة، ومْن هذِه الخ�شائ�ِص:

)border( يُّة �ُسمِك الإطاِر 1 - خا�سّ
 >table<ُت�شتخَدُم لتحديِد �ُشمِك الإطاِر المحيِط في الجدوِل، وُت�شتخَدُم مَع َو�ْشِم جدوِل       
      فقْط، ول ُت�شتخَدُم مَع اأيِّ و�شٍم مْن و�شوِم الجدوِل الأخرى، وَت�شتخِدُم قيًما عدّديًة �شحيحًة 
      مثاًل تدلُّ القيمُة )0( على عدِم وجوِد اإطاٍر، ) وهي الحالُة الّتلقائيَُّة لل�ج�داوِل(، ب�يَنما ت�دلُّ 

     القيمُة )1( علىوجوِد اإطاٍر رفيٍع، وكّلما زادِت القيمُة زاَد �شمُك الإطاِر.
)align( يُّة اتجاِه الُمحاذاِة 2 - خا�سّ

ل على اتجاِه ُمحاذاِة الّخليِة، واإذا ا�شُتخِدَمْت في َو�ْشِم الجدوِل >table< ف�اإّن�ه�ا           والّتي تدُّ
ٌح في ال�ّشكِل )3-37( في ال��ّش�ط�ِر )6(،          �شتوؤثُر في محاذاِة الجدوِل اأكمِلِه، كما هو ُمَو�شَّ
        والقيُم الُم�شتخَدمُة لهذِه الخا�شّيِة هي  محاذاٌة اإلى اليميِن )right(، ومحاذاٌة اإلى ال�ي��ش�اِر 

   .)center( ومحاذاٌة متو�شطٌة ،)left(        
)width( يُّة عر�ِس الجدوِل اأو الخليِّة 3 - خا�سّ

ّيُة العر�ِص لتحديِد عر�ِص ال�ج�دوِل اأو ال�خلّيِة، وال�ق�يُم الّتي َت�شتخِدُمها هذِه         ُت�شتخَدُم خا�شّ
ُب المئويُّة.        الخا�شّيُة اإّما الأعداُد واإّما الِن�شَ

Style )background-color(  4 - لوُن خلفيِّة الجدوِل اأوالخليِّة
ّيُة.         ُي�شتخَدُم لتحديِد لوِن الخلفّيِة في الَو�ْشِم اّلذي اأُ�شيَفْت اإليه هذِه الخا�شّ

الن�شاُط )3-20(: الُمَحاذاُة )1(
   بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة ناق�ِص الآتَي:

َرِة. انقِل الّن�صَّ في ال�ّشكِل )3-37( اإلى برنامِج الُمَفكِّ
عّدْل على ُمَحاَذاِة ال�ّشطِر الثاني، واجعْلُه اإلى ي�شاِر الخلّيِة.

عّدْل على ُمَحاَذاِة ال�ّشطِر الثالِث، واجعْلُه في َو�ْشِط الخلّيِة.
احفِظ الملفَّ با�شِم )Table.1 html( في ُمجلَِّد المجموعِة .
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الن�شاُط )3-21(: الُمَحاذاُة )2(
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة ناق�ِص الآتَي:

كيَف ُيمِكُن تطبيُق ُمَحاذاٍة على َعُمْوٍد مَن الجدوِل؟
ُل اإليِه في ملفِّ المجموعِة. اكتْب ما تتو�شّ

1 - �شّمْم جدوَل الح�ش�ِص المدر�شّيِة ل�شعبِتَك، مَع مراعاِة الآتي:
.)Lightyellow( اأ   - لّوِن الجدوَل بلوٍن اأ�شفَر فاتٍح

اًل. ب- حجُم الخطِّ في الجدوِل )18 ( ِبْك�شِ
اًل. ج�- حجُم الخطِّ في راأ�ِص الجدوِل )24( ِبْك�شِ

د  - محاذاُة الجدوِل في الَو�َشِط.
ه� - يحتوي الجدوُل على اإطاٍر �ُشْمُكُه وحدٌة واحدٌة.

.)school-class.html( فحَة با�شِم و  - احفِظ ال�شّ
مَع  و�شوَرها،  الأردنِّ  �شماِء  في  ِة  والمارَّ المهاجرِة  الّطيوِر  اأ�شماَء  َيعِر�ُص  جدوًل  �شّمْم   -  2

مراعاِة الآتي:
اأ   - اأْن يحتوَي الجدوُل على َعُمْوَديِن: ) ا�شِم الّطائِر، و�شورِة الّطائِر(.

ب- اأْن ُيكَتَب ا�شُم الّطائِر بخطٍّ غامٍق.
وِر. ديِن لجميِع ال�شّ ها ُموحَّ وِر على �شفحِة الويبِّ وعر�شُ ج�- اأْن يكوَن طوُل ال�شّ

د  - اأْن َي�شَغَل الجدوُل ما ِن�ْشَبُتُه )80٪( مْن �شفحِة الويب.
ه�- اأْن ي�شغَل العموُد الأّوُل ما ِن�ْشَبُتُه )60٪( مَن الجدوِل، والعموُد الّثاني ما ِن�ْشَبُتُه )٪40( 

مَن الجدوِل.
      .)bird.html( و  - اأْن يكوَن ا�شُم ملفِّ الويب

        أسئلُة الّدرِس
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، ف�شفحاُت الويبِّ ترتبُط  ِبيََّة )Hypertext( هي اأ�شا�ُص �ّشبكِة الإنترنتِّ عُّ اإنَّ الرتباطاِت التَّ�شَ
في ما بيَنها لت�شّكَل َموقًعا اإلكترونيًّا، والمواقُع ترتبُط في ما بيَنها لتكّوَن �شبكًة عنكبوتيًَّة مَن المواقِع 
وِت والفيديو اأثٌر كبيٌر لجْعِل �شفحاِت الإنترنتِّ اأكثَر  فحاِت الُمختلفِة. ولإ�شافِة مقاطِع ال�شّ وال�شّ
الّتعلُِّم  مواقِع  طريِق  عن  الإلكترونيِّ  للّتعلُِّم  اأف�شَل  مجاٍل  ولفْتِح  المعلومِة،  نقِل  في  وفائدًة  ُمتعًة 

الإلكترونّيِة الُمختلفِة.

ِبيُّ َشعُّ أواًل :  االرتباُط التَّ

الرتباُط الت�شّعبيُّ )Hypertext( هو طريقٌة َت�شمُح لمَت�شّفِح الإنترنتِّ النتقاَل بيَن �شفحاِت 
اأْو �شورٍة. ويتغّيُر موؤ�شُر  الُمتمّثِل بكلمٍة  الت�شّعبيِّ  الّنقِر على الرتباِط  الويبِّ الُمختلفِة عْن طريِق 

الفاأرِة عنَد المروِر فوَق الّرابِط الت�شّعبيِّ لُي�شبَح على �شكل يٍد )     (.
ّيُة الآتياِن: لربِط �شفحِة الويبِّ بمواقَع اإلكترونّيٍة ُي�شتخَدُم الَو�ْشُم والخا�شّ

) Anchor > a <( ِّ1 - و�شُم االرتباِط الت�شّعبي
ُي�شتخَدُم لرْبِط �شفحِة الويبِّ ب�شفحاٍت اأو مواقَع اإلكترونّيٍة اُأخرى عْن طريِق ن�صٍّ اأْو �شورٍة، 

.)href( ّيِة الَمْرِجِع وَيحتاُج هذا الَو�ْشُم اإلى خا�شّ
  Hypertext Reference )href( 2 - خا�سيُّة الَمْرِجِع

فحِة اأْو عنواُنها اّلذي �شَيحدُث الرتباُط به، اأْو الموقُع الإلكترونيُّ  ُد عْن طريقها ا�شُم ال�شّ  ُيحدَّ
)URL (، اأو ملفٌّ ُمعيٌَّن.

ِبيًّا لجملِة » ا�سغْط هنا«:                              اإ�سافُة موقِع » ِوزارِة التّربيِّة والتّعليِم الأردنيَِّة« بو�سِفه ارتباًطا ت�سعُّ

>a herf="http://www.moe.gov.jo"<ا�شغْط هنا>/a<

 وُيظهُر ال�ّشكُل )3-39( ا�شتخداَم َو�ْشِم الرتباِط الت�شّعبيِّ داخَل �شفحِة الويب
   

المثال 12

َرْبُط الّصفحاِت والمواقِع، وإضافُة الوسائِط
 ) صوٍت، مقطِع فيديو(    

الّدرُس الّسابُع
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 . ِبيٍّ عُّ                                                       ال�ّشكُل )3-39(: اإن�شاُء رابٍط َت�شَ

ِح المبّيَنُة في ال�ّشكِل )40-3(: ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-39(، تظهُر الّنتيجُة على الُمت�شفِّ

. يٍّ ال�ّشكُل )3-40(: ارتباٌط ت�شعبيٌّ عن طريِق محتًوى ن�شّ

ُتثّبُت  الّتي  بالِمْر�َشاِة  له  ت�شبيًها  الُمثبُِّت  )Anchor(؛  الّت�شعبيِّ  الرتباِط  َو�ْشِم  ُيطَلُق على   
ال�ّشفينَة في البحِر.

 ، لحْظ في ال�ّشكِل ال�ّشابِق اأنَّ جملَة » ا�شغْط هنا« اأ�شبَحْت بلوٍن ُمختلٍف، وتحَتها خطٌّ
ِر الفاأرِة فوَقها فاإّنُه يتحّوُل ِمْن �شكِل ال�ّشهِم اإلى اليِد، وهذا للّدللِة على اأنَّ هذا  وعَند مروِر ُموؤ�شِّ

. الّن�صَّ هو ارتباٌط ت�شعبيٌّ

<html>

<head>

 <title>مواقع مهمة</title>

</head>

<body dir="rtl"style= "text-align:center" >

<h3>لزيارة موقع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية </h3>
<p><a href="http://www.moe.gov.jo">ا�سغط هنا</a></p>           

</body>

</html>
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التّربيِّة والتّعليِم الأردنيِّة« بو�سِفِه ارتباًطا ت�سّعبيًّا ل�سورِة �سعاِر وزارِة  اإ�سافُة َموقِع » وزارِة 
التّربيِّة والتّعليِم الأردنيِّة:

>a href="http://www.moe.gov.jo"<>img src="moe-logo.jpg"<>/a<

. وُيظهُر ال�ّشكُل )3-41( ا�شتخداَم و�شِم الرتباِط الّت�شّعبيِّ داخَل �شفحِة الويبِّ

           

ال�ّشكُل )3-41(: اإن�شاُء رابٍط ت�شّعبيٍّ عْن طريِق �شورٍة.  

ونتيجًة لتطبيِق ما َوَرَد في ال�ّشكِل )41-3(، 
َتظَهُر الّنتيجُة على المت�شّفِح المبّينُة في ال�ّشكِل 

:)42-3(

المثال 13

 ال�ّشكُل )3-42( ارتباٌط ت�شعبيٌّ عن طريِق �شورٍة.

<html>

<head>

 <title>مواقع مهمة</title>

</head>

<body dir="rtl"style= "text-align:center" >

<h3>لزيارة موقع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية </h3>

<p><a href="http://www.moe.gov.jo"><img  src="moe-logo.jpg"></a></p>           

</body>

</html>
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الن�شاُط )3-22(: ربُط �سفحتَي ويبٍّ
بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة طّبِق الآتَي:

َرِة، مَع مراعاِة الآتي:  �شّمْم �شفحَة ويبٍّ با�شتخداِم برمجّيِة الُمَفكِّ
فحُة على ِفْقَرٍة تتحَدُث عْن َوَحَداِت الإدخاِل في جهاِز الحا�شوِب. اأ   - اأْن تحتوَي ال�شّ

فحِة على عبارِة » �شوِر وحداِت الإدخاِل«. ب- اأْن تحتوَي نهايُة ال�شّ
.)inputText.html( ج�- احفِظ الملفَّ با�شِم

َرِة ُمراعًيا الآتَي: �شّمْم �شفحَة ويبٍّ با�شتخداِم برمجّيِة الُمَفكِّ
فحُة على �شوٍر لوحداِت الإدخاِل في جهاِز الحا�شوِب. اأ   - اأن تحتوَي ال�شّ

.)inputlmages.html( ب- احفِظ الملفَّ با�شِم
فحِة الأولى عن طريِق رابٍط ت�شّعبيٍّ ُمّت�شٍل مَع عبارِة » �شوِر  فحَة الّثانيَة بال�شّ اربِط ال�شّ

فحِة الأولى. وحداِت الإدخاِل«، الموجودِة في ال�شّ
احفْظ �شفحَتي الويبِّ في  المجموعِة.

ثانًيا :  إضافُة الوسائِط 

اأْو  لم�شاهدِتها  الّتوّقِف  اإلى  َح  الُمت�شفِّ تدفُع   ، الويبِّ اإلى �شفحِة  الُمتعّددِة  الو�شائِط  اإ�شافَة  اإنَّ 
فحِة، ويجعُلها اأكثَر َرواًجا وَقُبوًل، ولكلِّ نوٍع مْن اأنواِع الو�شائِط  �شماِعها، وهذا ُيثري محتوى ال�شّ

ِة. و�شٌم خا�صٌّ بِه، ويجُب مراعاُة الخ�شائ�ِص الُمْرَفَقِة لكلِّ َو�ْشمٍ للح�شوِل على الّنتيجِة الَمرجوَّ
، وذلك با�شتخداِم الو�شوِم والخ�شائ�ِص       و�شنتعرُف في هذا الّدر�ِص طريقَة اإ�شافِة ملفٍّ �شوتيٍّ

الآتَيِة وهي:
>  audio <  ِّوتي 1 - و�سُم الملفِّ ال�سّ

ّيِة )controls( وو�شِم ،ويح�تاُج هذا الو�شُم اإلى خا�شّ         ُي�شتخَدُم لإ�ش�افِة م�لفٍّ �شوتيٍّ
وتيِّ على نحو فاعٍل.       > source< لإ�شافِة الملفِّ ال�شّ

>source < 2 - َو�ْسُم الم�سدِر
        ُي�شتخَدُم لتحديِد م�شدِر الملفِّ ونوِعه،  وُي�شتخَدُم اأي�شًا مَع ملّفاِت الفيديو.

>controls<  ِم يُّة �سريِط التّحكُّ 3 - خا�سّ
وتيَِّة، الذي يحتوي على  ال�شّ الملّفاِت  اإلى  ِم  الّتحكُّ اإ�شافِة �شريِط  ّيُة على  تعمُل هذِه الخا�شّ
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وِت. وهذه  ِم في ارتفاِع ال�شّ ، بالإ�شافِة اإلى الّتحكُّ يقاِف، وال�ّشريِط الّزمنيِّ زرِّ الّت�شغيِل والإ
يَُّة تعمُل دوَن اإ�شناِد ِقَيٍم اإليها. الخا�شِّ

 >type< 4 -  خا�سيُّة النّوِع
تعمُل هذِه الخا�شّيُة على تحديِد نوِع الملفِّ الُم�شتخَدِم اعتماداً على الِقيِم المذكورِة في 

الجدوِل )7-3(.
اِت الو�شائِط.                                   الجدوُل )3-7(: خ�شائ�ٌص لأنواِع َملفَّ

       الملّفاُت                                  امتداُد الملفِّ                                     نوُع الملفِّ

الملفِّ  نهايِة  َو�ْشِم  قبَل  وتيِّ  ال�شّ الملفِّ  ت�شغيِل  في  خلٍل  وجوِد  عْن  ُتعبُِّر  ر�شالٍة  اإ�شافَة  اإنَّ 
وتيِّ  ال�شّ الملفِّ  نوَع  َيْدَعُم  ل  الإنترنتِّ  ُح  ُمت�شفِّ كاَن  اإذا  ُمهمٌّ  اأمٌر   >/audio< وتيِّ  ال�شّ

ِخ الحديثِة ِمَن الُمت�شّفحاِت. الُم�شتخَدِم، وهذا اأمٌر نادُر الحدوِث في النُّ�شَ
: ُح ال�ّشكُل )3-43(، طريقَة اإ�شافِة ملفٍّ �شوتيٍّ اإلى �شفحِة الويبِّ  ويو�شّ

            

audio/mpeg
audio/ogg
audio/wav
video/mp4

video/webm
video/ogg

Mp3
Ogg
Wav
Mp4

WebM
Ogg

ملّفاٌت �شوتّيٌة

ملّفاُت الفيديو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<html>

<head>

      <title>ملف �سوتي </title>
</head>

<body dir="rtl"style= "text-align:center" >

<h1>سورة الفاحتة�</h1>

 <audio controls>
<source src= "Quran001.mp3"type=" audio/mpeg" >
المت�سفح ل يدعم هذا النوع من الملفات ال�سوتية
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.)HTML( اإ�شافُة ملفٍّ �شوتيٍّ با�شتخداِم و�شوِم :)ال�ّشكُل )3-43

ِح الُمَبيَّنُة في ال�ّشكِل )44-3(      ونتيجًة لتطبيِق ما ورَد في ال�ّشكِل )3-43(، َتْظَهُر الّنتيجُة على المت�شفِّ

ِح. ال�ّشكُل )3-44(: َعْر�ُص ملفٍّ �شوتيٍّ على �شا�شِة المت�شفِّ

    الن�شاُط )3-23(: اإ�سافُة مقطِع فيديو
    بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة تاأّمِل الَو�ْشَم >video<، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة اّلتي تليِه:

ما الو�شُم الُم�شتخَدُم لإ�شافِة مقطِع فيديو؟
ّيِة )controls( مَن الَو�ْشِم؟ ما اأثُر حذِف خا�شّ

ما اأثُر وجوِد خا�شّيِة الّطوِل والَعْر�ِص؟
ما ا�شُم ملفِّ الفيديو الُم�شتخَدِم؟
ما نوُع ملفِّ الفيديو الُم�شتخَدِم؟

ُح ل َيْدَعُم نوعّيَة الفيديو الُم�شتخَدمَة؟ ما الّر�شالُة الّتي �شتظهُر اإذا كاَن المت�شفِّ
ّيِة )src( اإذا كان ملفُّ الفيديو في ُمجلٍَّد ا�شُمه )Media(؟ ما القيمُة الّتي �َشُت�ْشَنُد اإلى خا�شّ

ُل اإليِه في ملفِّ المجموعِة. اكتْب ما تتو�شّ

 </audio>

</body>

</html>

11

12

13

14

 <video width= "320" height=" 240" controls>
 <source src= "movie.mp4" type=" video/mp4">
                                            المت�شفح ل يدعم هذا النوع من ملفات الفيديو
 </video>
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 الن�شاُط )3-24(: اإ�سافُة مقطٍع مَن اليوتيوِب

ُم الموقُع العالميُّ اليوتيوُب  )YouTube( خدمَة ا�شت�شافِة مقاطِع الفيديو مجانًا،       ُيقدِّ
، وهذا عن  واإمكانيَة م�شاركِة مقاطِع الفيديو على �شفحاِت الويبِّ الُمختلفِة على نحٍو مجانيٍّ

، على الّنحو الآتي: ُق في �شفحِة الويبِّ ُخ مَن الَموقِع وُيل�شَ طريِق َو�ْشِم  iframe اّلذي ُين�شَ
اختْر مْن موقِع )YouTube( مقطَع الفيديو الّذي �َشُت�شيُفُه اإلى �شفحِتَك.

.)Share( انقْر على رابِط م�شاركٍة
.)Embed( اختْر نوعًا ُمت�شّمنًا

ِد لظهوِر الفيديو فيِه. ان�شِخ الَو�ْشم>iframe<، واأل�شْقُه في �شفحِة الويبِّ في المكاِن الُمحدَّ
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     الن�شاُط )3-25(: َو�ْسُم )>iframe<( لإ�سافِة 
)YouTube( مقطِع فيديو مْن      

ِل الو�شَم > iframe<، ُثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه:       بالّتعاُوِن مَع زمالِئَك في المجموعِة تاأمَّ

           ما الَو�ْشُم الُم�شتخَدُم لإ�شافِة مقطِع فيديو؟
ّيَتي الّطوِل والَعْر�ِص؟  ما اأثُر وجوِد خا�شّ

 ما ا�شُم الملفِّ الُم�شتخَدِم؟
 ما نوُع ملفِّ الفيديو الُم�شتخَدِم؟

ُح ل َيْدَعُم نوعّيَة الفيديو الُم�شتخَدمَة؟  ما الّر�شالُة الّتي �شتظهُر اإذا كان الُمت�شفِّ
ّيِة )frameborder(؟  ما فائدُة الخا�شّ

ُل اإليِه في ملفِّ المجموعِة.  اكتْب ما تتو�شّ

ْم �شفحَة ويب لمادِة الّثقافِة الإ�شالمّيِة تحتوي على: مِّ 1 - �شَ
اأ   - ن�صِّ �ُشَوِر الإخال�ِص والمعّوذتين.

ب- ملفٍّ �شوتيٍّ لتالوِة ال�ّشورِة بعَد ن�صِّ كلٍّ ِمْنها.
ْم �شفحَة ويب تحتوي على بع�ِص مقاطِع الفيديو الّتي �شّمْمَتها في الِوْحَدِة الّثانيِة مِّ 2 - �شَ

ٍف لكلِّ مقطِع فيديو.        ) �شناعِة الأفالِم( با�شتخداِم )MovieMaker(، مَع اإ�شافِة و�شْ
ْم �شفحًة تتحّدُث عْن » تجارِب الجاذبّيِة«، واأ�شْف ثالثَة مقاطِع فيديو مَن اليوتيوِب مِّ 3 - �شَ

فحِة.         لإثراءِ  محتوى ال�شّ

<iframe width= "560" height=" 315" 
 src="//www.youtube.com/embed/hin8Tgwk2Ns" frameborder="o
 allowfullscreen"></frame> 

        أسئلُة الّدرِس
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1 - عّرف ما ياأتي:
.)HTML( اأ   - لغَة       

       ب- الو�شوَم.
2 - اذكِر الو�شوَم الرئي�شَة ل�شفحِة الويب.

3 - اذكِر الو�شوَم الم�شتخدمَة لإن�شاِء جدوٍل.
4 -  اأكمِل الجدوَل الآتَي بكتابِة وظيفِة كلِّ و�شٍم في العموِد المقابِل َلُه:

من  كلٍّ  في  الُم�شتخَدمِة  يَِّة  الخا�شِّ تحَت   )  ✓  ( عبارِة  بو�شِع  الآتَي  الجدوَل  اأكملِ   -  5
ِل: الُو�شوِم المبيََّنِة في العموِد الأوَّ

  

6 - اكتِب العباراِت الآتيَة بلغِة )HTML( وبالتن�شيِق المبيَِّن اإزاَء كلٍّ منها:
        اأ   - »المحاولُة ِمفتاُح ال�نّ�ج�اِح«، بتن�شيٍق غامٍق ولوٍن اأزرَق.

َطٍة. يماِن نبني الأوطاَن«، بتن�شيٍق مائٍل وُمحاذاٍة م�ت�و�شِّ         ب- »بالعلِم والإ
، ولوٍن اأَ�شفَر.         ج�- »الأَخالُق الح�شنُة ِزْيَنُة الإن�شاِن«، بتن�شيٍق غامٍق تحَتُه خطٌّ

 ، ، ثانِويٍّ َة ببناِء قائمٍة ُنْقِطيٍَّة تحتوي على الكلماِت الآتيِة: اأ�شا�شيٍّ 7 - اكتِب الُو�ُشوَم الخا�شَّ
بكالوريو�ٍص، ماج�شتيٍر، دكتوراٍة.

          أسئلُة الِوْحَدِة

الَو�ْسُم
>title<

>p<   
>li<   

>img<
>td<   

الوظيفُة

>title<  
>table< 

>p<     
>li<     

يَُّة الخا�سِّ الَو�ْسُم
DirStyleBorder
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ذاتيًّا ومعرفِة  نف�شِك  لتقومِي  الآِتَي  التقديِر  �ُشلََّم  اأكمْل  الثالثِة،  للِوْحَدِة  درا�شِتك  بعَد 
ْعِف لدْيَك حماوًل اإيجاَد احللوِل املنا�شبِة: ِنَقاِط ال�شَّ

اأَ�شتطيُع اأْن:
ْقمُ                         الَمَجاُل           ممتاٌز    جيٌد     �شعيٌف  الرَّ

َد مكوناِت لغِة )HTML( الرئي�شَة.    1         اأُعدِّ
َئ �شفحَة ويب فارغًة.    2       اأُن�شِ

   3         اأتعاَمَل مَع الألواِن املختلفِة.
   4      اأكُتَب ِفْقراٍت وعناويَن.

   5         اأ�شتخدَم اخل�شائ�َص املختلفَة للنُّ�شو�ِص.
   6      اأ�شتخدَم الأَمناَط املختلفَة للنُّ�شو�ِص.

   7         اأعِر�َص معادلٍت ريا�شيًَّة على �شفحِة الويب.
ْقِميََّة يف �شفحِة الويب.    8      اأ�شتخدَم القوائَم الُنْقِطيََّة والرَّ

وَر باأَحجاٍم خمتلفٍة ل�شفحِة الويب.    9        اأُ�شيَف ال�شُّ
ِب امِلَئِويَِّة. ِل وبالنِّ�شَ وِر واجلداوَل بالِبْك�شِ َد اأبعاَد ال�شُّ   10     اأُحدِّ

َئ جدوًل واأماَلأَُه بالبياناِت.   11       اأُن�شِ
ها بع�شًا.   12       اأربَط ال�شفحاِت املختلفَة ببع�شِ

  13       اأربَط �شفحاِت الويبِّ مبواقَع اأُخرى.
دَة ل�شفحِة الويب.   14       اأُ�شيَف الو�شائَط املتعدِّ

التقويُم الذاِتيُّ



الوحدُة الّرابعُة

اإجراِء بع�ِص العملّياِت الح�شابّيِة لعالماِتنا المدر�شّيِة، وقد ُيطَلُب تمثيٌل بيانيٌّ  اإلى  قد َنحتاُج 
دٍة،  لمجموعٍة مَن النَّتائِج اّلتي ح�شَلنا عليها، وكثيراً ما نحتاُج اإلى فرِز هذِه الّنتائِج َوْفَق �شروٍط ُمحدَّ
كلُّ ذلَك اأ�شبَح ُممِكًنا بوجوِد َبرنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة )Excel( اّلذي �شنتعّرُف اإليه في هذِه 

الِوْحَدِة.
يُتوقَُّع مَن الّطالِب بَعد درا�سِة هذِه الِوحدِة اأْن:
َل َبرنامَج الجداوِل الإِلكترونّيِة. ُي�شغِّ

يتعّرَف اأجزاَء ال�ّشا�شِة الرئي�شِة.
يتعاَمَل مَع الملّفاِت.

َرها. ُيدِخَل البياناِت وُيحرَّ
يتعّرَف مفهوَم الَمدى باأنواِعِه.

َم اأوراَق العمِل. ُينظِّ
فوِف والأعمدِة. يتعاَمَل مَع الجداوِل وال�شّ

َق الجداوَل. ُين�شِّ
َب �شرٍط ُمعيٍَّن. َق البياناِت والخاليا َح�شَ ُين�شِّ

ِقها. ها وَل�شْ يعمَل على ن�ْشِخ البياناِت وق�شِّ
َب اأولويَّاِت الّتطبيِق. ُيجرَي العملّياِت الح�شابّيَة َح�شَ

َي�شتخِدَم المراجَع الُمطلَقَة للخاليا في المعادلِت الح�شابّيِة.
َي�شتخِدَم القتراناِت المكتبّيَة لمعالجِة البياناِت.

ُيمثَِّل محتوياِت ورقِة العمِل َبيانيًّا.
ِفَيِة والفرِز. يََّتي الّت�شْ َي�شتخِدَم خا�شّ

Excel 2010اجلداوُل الإلكرتونيُّة
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وتنظيِمها  ْقِميَِّة  والرَّ يَِّة  الّن�شِّ البياناِت  مَع  الّتعاُمَل  لُم�شتخِدِمها  الإلكترونّيِة  الجداوِل  برمجّيُة  ُتتيُح 
ُتتيُح  كما   ، الُمختلَفِة  الح�شابّيِة  العملّياِت  اإجراِء  وت�شهيَل  ُمتقاطَعٍة  و�شفوٍف  اأعمدٍة  في  وتن�شيِقها 
طاٍت بيانّيٍة جّذابٍة، ول َتختلُف طريقُة ت�شغيِل  للُم�شتخدِم اإخراَج هذِه البياناِت على �شكِل ر�شوٍم وُمخطَّ
اّلتي  الأخرى   )  Microsoft Office  ( برمجّياِت  ت�شغيِل  الإلكترونّيِة عْن طريقِة  الجداوِل  برمجيَِّة 
البرمجيَِّة  PowerPoint 2010( ولت�شغيِل هذِه  اإليها من قبُل، مثِل )Word 2010(  و )  تعّرْفَت 

اتَّ�ِب�ِعِ الُخُطواِت الآتيَة:

ال�ّشكُل )4-1(: ال�ّشا�شُة الرئي�شُة لربنامِج اجلداوِل الإلكرتونّيِة.

)Start( ْ1 - انقْر ِزرَّ ابَداأ
)All Programs ( 2 - اخرْت جميَع الربامِج

)Microsoft Office( 3 - اخرْت
)Microsoft Office Excel  2010 ( 4 - اخرْت

حُة يف اّل�شكِل )1-4(. َل الربجمّيُة، وَتظهَر ال�ّشا�شُة الّرئي�شُة املُو�شَّ غَّ فُت�شَ

العمُل َمَع برنامِج الجداوِل اإللكترونّيِة الّدرُس األوُل
Microsoft Office Excel   2010 

 - Microsoft Excelالم�صنف 1
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أواًل : أجزاُء الّشاشِة الرَئيسِة 
ُن �شا�شُة برجمّيِة اجلداوِل الإلكرتونّيِة مَن الأجزاِء الرئي�شِة الآتَيِة وهي:  تتكوَّ

1 - �سريُط العنواِن
ِم في الّنافذِة، و�شريِط اأدواِت الو�شوِل ال�شريعِ وا�شِم البرنامِج مَع ا�شِم   يحتوي على اأدواِت الّتحكُّ
كِل  َبْدِء الّت�شغيِل وهو) الُم�شَنُّف1(، كما يظهُر في ال�شَّ الملفِّ الّذي َيظهُر على نحٍو تلقائيٍّ عنَد 

.)2-4(

ال�ّشكُل )4-2(: �رشيُط العنواِن.
2 - �سريُط التّبويباِت

فحِة الّرئي�شِة، اإدراٍج، محاذاة، ...(، اإْذ ي�شمُّ كلُّ تبويٍب  ، ال�شّ يحتوي على مجموعِة تبويباٍت )ملٍفّ
مجموعاٍت مَن الأدواِت لتطبيِق بع�ِص العملّياِت في البرنامِج، كما يظهُر في ال�ّشكِل )3-4(.

ال�ّشكُل )4-3(: �رشيُط الّتبويباِت.
يغِة  3-  �سريُط ال�سّ

هو المكاُن اّلذي َتْظَهُر فيِه محتوياُت الخلّيِة الّن�شطِة )التي يقع عليها الموؤ�شر( في الجدوِل، ويحتوي 
على زرِّ اإدراِج �شيغٍة، و�شندوِق المرجِع اّلذي يبّيُن مرجَع عنواِن الخلّيِة الّن�شطِة، كما يظهُر في 

ال�ّشكِل )4-4(. 

يغِة. ال�ّشكُل )4-4(: �رشيُط ال�شّ

 - Microsoft Excelالم�صنف 1
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4 - َحيُِّز العمِل )الجدوُل(
فوِف والأعمدِة الّتي َينتِ�ُج عْن تقاُطِعها عدٌد مَن الخاليا اّلتي ُتدَخُل وُتعاَلُج  يتكّوُن مَن ال�شّ
ِف، فمثاًل: الخلية )B3( هي  فيها البياناُت. ويتم ت�شميُة الخلية ح�شَب رمز العمود ورقم ال�شَّ

ِف )3(. الخليُة الناتجُة من تقاطِع العموِد )B( مع ال�شَّ
5 - �سريُط اأوراِق العمِل

يحتوي كلُّ ملفٍّ في برمجّيِة الجداوِل الإلكترونّيِة على اأوراٍق عديدٍة للجداوِل وهي ثالُث 
ِل بيَن اأوراِق العمِل  اأوراٍق، وُتمثُِّل كلُّ ورقٍة جدوًل اإلكترونّيًا متكاِماًل، وي�شَمُح ال�ّشريُط بالّتنقُّ
ِل بيَن الأوراِق، ، كما يظهُر  الُمختلفِة بالَنقِر على عناويِن الأوراِق اأْو بالَنقِر على اأ�شهِم الّتنقُّ

في ال�ّشكِل )5-4(.

كُل )4-5(: �شريُط اأوراِق العمِل. ال�شَ

الن�شاُط )4-1(: ت�سغيُل برمجيِّة الجداوِل الإلكترونيِّة، 
والتّعرُف على اأجزاِء ال�ّسا�سِة

بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك:
�شّغْل برمجّيَة الجداوِل الإلكترونّيِة بالطريقِة الّتي تعّرْفَتها، فهل هناَك ُطرٌق اأُخرى لت�شغيِل 

البرنامِج؟
الجداوِل  وبرمجّيِة  الّن�شو�ِص،  معالِج  برنامِج  ِمْن  لكٍلّ  الّرئي�شِة  ال�ّشا�شِة  اأجزاِء  بيَن  قارْن 

ْد:  الإلكترونّيِة وحدِّ
اأ   - اأوجَه ال�ّشبِه.                           ب- اأوجَه الختالِف.

ْقَم الُمنا�شَب في الجدوِل اأدَناُه اأ�شفَل الجزِء الُمنا�شِب مْن اأجزاِء �شا�شِة برمجّيِة  اكتِب الرَّ
الجداوِل الإلكترونّيِة المبّينِة في ال�ّشكِل الآِتي:
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ُف         اخلليُة الّن�شطُة            العموُد               اأوراُق العمِل         َحيُِّز العمِل                ال�شّ

ُل اإليِه يف َملفِّ املجموعِة     اكتْب ما تتو�شّ

ثانًيا : الّتعاُمُل مَع الملفاِت

      قد ترغُب في اإن�شاِء ُم�شَنٍّف جديٍد، ولعمِل ذلك �شّغْل برمجّيَة الجداوِل الإلكترونّيِة، واّتبِع 
الُخُطواِت الآتيَة انُظِر ال�ّشكَل )6-4(:                                                                                          

1 - اإن�ساُء ُم�سنٍَّفٍ جديٍد
اأ   - اختْر لئحَة َمَلفٍّ ُثمَّ اخَتِر الأمَر جديد، وانقْر على خياِر ُم�سنٍَّف فارٍغ.

ب- انقْر على زرِّ اإن�ساٍء ، فيظهَر ُم�شنٌَّف جديٌد فارٌغ.

                                        
       



62

  

    فّكْر

ال�ّشكُل )4-6(: اإن�شاُء ملفٍّ جديٍد.
2 -  اإغاُق الُم�سنَِّف

لإغالِق ُم�شنَِّف )Excel( بعَد انتهاِء العمِل بِه، اختْر 
لئحَة ملفٍّ ، ُثَمّ اخَتِر الأمَر اإغاق، انُظرِ ال�ّشكَل

.)7-4( 

3 -  اإنهاُء البرنامِج
، ُثمَّ اختِر الأمَر اإنهاًء لإنهاِء        اختْر لئحَة ملفٍّ

      البرنامِج.اأنظِر ال�شكل )7-4(.
ال�ّشكُل )4-7(: اإغالُق الُم�شنَِّف، واإنهاِء 

  الَبرنامِج.

�َشُيْغَلُق الُم�شنَُّف َفَقْط، ويبقى الَبرنامُج فاعاًل.
لحْظ

ما الفرُق بين اإغالِق الُم�شنَِّف واإنهاِء البرنامِج؟
هل هناك طرٌق اأُخرى لإغالِق الُم�شنَِّف؟



63

ال�ّشكُل )4-7(: اإغالُق الُم�شنَِّف، واإنهاِء 
  الَبرنامِج.

الن�شاُط )4-2(:التّعامُل مَع امللّفاِت
بالتّعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك طّبْق ما ياأتي:

لهذا  الفرتا�شيُّ  ال�شُم  هو  فما  الإلكرتونّيِة،  اجلداوِل  برجمّيِة  ُم�شنًَّفا جديًدا يف  ْئ  اأن�شِ
الُم�شنَِّف؟

احفِظ الُم�شنََّف على �شطِح املكتِب با�شِم »احلا�شوِب«.
اأغلِق الُم�شنََّف، ُثم برجمّيَة اجلداوِل الإلكرتونّيِة.

ِف الّتا�شِع ِلتعريفِهم باأهمّيِة  عِمَلْت جلنُة احلا�شوِب يف املدر�شِة على َعْقِد ندوٍة لّطالِب ال�شّ
برجمّيِة اجلداوِل الإلكرتونّيِة، فاألقى رئي�ُص اللَّجنِة كلمًة ذكَر فيها املقطَع الآتَي: »ال�شبُب 
يف ظهوِر برجمّيِة اجلداوِل الإلكرتونّيِة هو اإيجاُد البديِل العمليِّ لدفاتِر احل�شاباِت املُعتادِة، 
ُتَوفُِّر  اإْذ  والأعمدِة،  فوِف  ال�شّ يف  الأرقاِم  على  احل�شابّيُة  العملّياُت  فيها  َتُدُث  واّلتي 
ُر عْن طريِقها الكثرُي مَن الوقِت وال�ُج�هِد«. النّوعيُة اجلديدُة درجًة اأعلى مَن الّدَقِة، وُيوفَّ

ُل  ا�شتخرْج مَن الِفْقَرِة ال�ّشابقِة ثالَث فوائَد لربجمّيِة اجلداوِل الإلكرتونّيِة، واكتْب ما تتو�شّ
اإليِه يف ملِفّ املجموعِة.

     عنَد اإغالِق املُ�شنَِّف اأو اإنهاِء الرَبنامِج دوَن ِحْفِظ املُ�شنَِّف َيظهُر �شندوُق احِلواِر الآتي:

غِط على زِرّ »حفٍظ«  واّلذي ُيِكُن عن طريِقِه حْفُظ الّتغيرياِت الّتي َحَدَثْت على املُ�شنَِّف بال�شّ
غِط على زرِّ » عدِم احلفِظ«. اأو عدِم ِحْفِظهابال�شّ

   ماذا يحدُث اإذا ُنِقَر على زرِّ اإلغاِء الأمِر؟ وماذا يحدُث اإذا ُنِقَر على الأداِة                ؟
  

َك جّرْب بنف�سِ

لحْظ
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    فّكْر
    ما الفرُق بنَي الأزراِر على ي�شار �رشيِط العنواِن                          والأزراِر على ي�شاِر �رشيِط 

     الّتبويباِت                  ؟
     هل يمكُن اإغالُق مجموعِة ملّفاٍت دفعًة واحدًة ؟ كيَف ذلَك ؟

    

ْئ ُم�شَنًّفا جديًدا، واحفْظُه با�شِم )مدر�َشِتي( على   1- �شّغْل برمجيََّة الجداوِل الإلكترونّيِة، واأن�شِ
�شطِح المكتِب.

2 - تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي، واأجْب عّما يليِه:

اأ   - اكتْب ُخُطواِت اإظهاِر ال�ّشكِل ال�ّشابِق ، وما وظيفُتُه؟
ب- ما الأدواُت اّلتي تظهُر على �شريِط اأدواِت الو�شوِل ال�ّشريِع؟

ج�- اكتْب ُخطواِت اإ�شافِة اأداِة اإدراِج اأعمدٍة اإلى �رشيِط اأدواِت الو�شوِل ال�رّشيِع.
د  - كيَف ُنغّيُر مكاَن ظهوِر �شريِط اأدواِت الو�شوِل ال�ّشريِع على ورقِة العمِل ليكوَن اأ�شفَل 

�شريِط  الّتبويباِت ؟

        أسئلُة الّدرِس
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بداأَ العمُل في المدر�شِة على اإدخاِل بياناِت الّطالِب اإلى ُم�شنَِّف برنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة 
لتخزيِنها وتنظيِمها، واإجراِء العملّياِت الح�شابّيِة عليها، لُتحَفَظ وُت�شترَجُع وقَت الحاجِة اليها، وقد 

فوِف العمَل. با�شَر ُمَرُبو ال�شّ

أواًل : التعامُل مَع البياناِت

       ويت�شمُن ذلَك اإدخاَل البياناِت في الخاليا وتعديَلها.
1 - اإدخاُل البياناِت 

عنَد ت�شغيِل برنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة  فاإَنُه يعمُل تلقائيًّا على اإن�شاِء ُم�شَنَِّف فارغٍ، وتكوُن 
اأْو  اأرقاٍم  اأْو  مْن حروٍف  الَبياناُت  وُتدَخُل   ، الملفِّ هذا  في  الّن�شطَة  الخلّيَة  هي   )A1( الخلّيُة 
 ،)Enter( على  ُي�شَغُط  ُثَم  المفاتيِح،  لوحِة  با�شتخداِم  الّن�شطِة  الخلّيِة  اإلى  ُمبا�شرًة  ُمعادلٍت 

فينتقُل اإطاُر الخلّيِة الّن�شطِة تلقائيًّا اإلى الخلّيِة الواقعِة اأ�شفَلها. 

                                   

  

    فّكْر
الإلكترونّيِة   الجداوِل  َبرنامِج  داخَل   )Enter( الإدخاِل  مفتاِح  عمِل  تغييُر  يمكُن  هل 
غِط عليِه اإلى الأعلى، بدًل مَن النتقاِل اإلى الأ�شفِل ؟ بَحيُث ينتقُل اإطاُر الخلّيِة الّن�شطِة بعَد ال�شّ

2 - تحريُر البياناِت 
       لتحريِر محتوياِت خليٍة جزئيًّا، وتعديِل بياناِتها يمكُنَك اّتباُع الُخُطواِت الآتَيِة : 

ِط الخلّيَة اّلتي تريُد تعديَل محتوياِتها، وذلَك بالنقِر عليها.  ّ اأ   - ن�شِ
يغِة كما يظهُر في ال�ّشكِل )8-4(. ب- حّدِد البياناِت اّلتي تريُد تعديَلها في �شريِط ال�شّ

ج�- ا�شتخدْم لوحَة المفاتيِح لإ�شافِة بياناٍت اأْو حذِفها
          ال�ّشكُل )4-8(: تحريُر البياناِت.

َك جّرْب بنف�سِ
               جّرْب ُطرًقا اأُخرى لتحريرِ البياناِت في الخليَِّة.

  الّتعاُمُل مَع الجداوِل اإللكترونّيِةالّدرُس الّثاني
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الن�شاُط )4-3(: اإدخاُل البياناِت
    بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك طّبْق ما ياأتي: 

افتْح ُم�شنََّف )الحا�شوِب( الّذي اأن�شاأَتُه في الن�شاِط )2-4(.
اأدِخِل البياناِت الآتيَة:  

َكِن                         وليُّ الأْمِر  الّرْقمُ     ا�شُم الّطالِب                     مكاُن ال�شَ
ٍن                     والُده 1    محمُد �شعيد         �شاحيُة الأميِر َح�شَ

2    اأحمُد رائد                          النزهُة                                    والُده        

لُت�شبَح )جبَل الح�شيِن( بدًل مَن )النزهِة (  ال�ّشكِن،  بياناِت الخلّيِة في عموِد مكاِن  ْل  عدِّ
ُل اإليِه في َمَلفِّ المجموعِة. واكتْب ما تتو�شّ

      ام�شْح محتوياِت عموِد وليِّ الأمِر. 
      هْل هناَك ُطرٌق اأُخرى لم�شِح محتوياِت العموِد؟

ثانًيا : الَمدى 

الفاأرِة في  َر  ُموؤَ�شِّ ُمَعيٍَّن من الخاليا ن�شُع  الُمتتاليِة. ولتحديِد مدًى  هو َمجموعٌة مَن الخاليا 
الخلّيِة الأُولى وننقُر الزَرَّ الأي�شَر، ون�شحُب لنهايِة الَمدى الَمطلوِب.

وِللَمَدى اأنواٌع عديدٌة ِهَي:
1 - مدًى اأفقيٌّ 

       وتمتدُّ بِه الخاليا في �شفٍّ واحٍد، مثُل الَمَدى ) A3:F3(، انظِر ال�ّشكَل )9-4(.

َك جّرْب بنف�سِ

. ال�ّشكُل )4-9(: مدًى اأفِقيٌّ
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 2- مدًى عموديٌّ  
ِح في ال�ّشكِل )10-4(.       وتمتدُّ به الخاليا في عموٍد واحٍد، مثُل الَمدى )C1:C9( الُمو�شَّ

.                                                    ال�ّشكُل )4-10(: مدًى عموديٌّ
3- مدًى عامٌّ 

ِح  في  وتمتدُّ بِه الخاليا في اأكثَر مْن �شفٍّ واأكثَر مْن عموٍد، مثُل الَمدى )B2:D7( الُمو�شَّ
ال�ّشكِل )11-4(.

. ال�ّشكُل )4-11(: مدًى عامٌّ
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الن�شاُط )4-4(: املَدى 

بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك حّدِد اخلاليا يف كلِّ مدًى مّما ياأتي، ُثَمّ اذكْر نوَع كلٍّ منها.
. )A2 : D2(
. )A1 : A5(
. )A5 : C1(

العموُد  B  كاماًل.
فُّ رقم 2. ال�شّ

الأعِمَدُة )A ، B( مًعا.
فوُف )2 ، 3 ، 4( مًعا.                                                                            ال�شّ

ِجْد ُطرقًا اأخرى غرَي الّنقِر وال�ّشحِب لتحديِد اخلاليا، وا�شتعْن بتعليماِت الّدعِم  مْن لئحِة ملفٍّ

ثالًثا : الّتعامُل مَع الجداوِل 
يكُن  وكذلك  اإليها،  بحاجٍة  َنُعْد  مل  اّلتي  البياناِت  حذَف  الإلكرتونّيِة  اجلداوِل  برنامُج  ُيتيُح 
فوِف اجلديدِة بعَد اإن�شاِء  ب�شهولٍة اإ�شافُة بياناٍت جديدٍة عْن طريِق اإدراِج املزيِد مَن الأعمدِة وال�شّ
ورقِة عمٍل لبياناِت طالِب املدر�شِة، وقْد نحتاُج اإلى اإ�شافِة بياناٍت ِلطاّلٍب ُجدٍد َدخلوا ُموؤّخًرا اإلى 

املدر�شِة، وكذلك اإلى حذف بياناٍت ِلطاّلٍب انتقُلوا اإلى مدار�َص اأخرى.
فوِف والأعمدِة  1 - اإدراُج ال�سّ

       لإ�شافِة �شفٍّ جديٍد اإلى اجلدوِل اتبِع اخُلُطواِت الآتيَة:
فِّ املطلوِب اإدراَج �شفٍّ فوَقُه، انُظِر ال�ّشكَل )12-4(. اأ   - انقْر َرْقَم ال�شّ

فحِة الرئي�سِة، ُثمَّ جمموعَة  خايا، ُثمَّ اخرْت اأداَة  اإدراجٍ املُبيَّنَة يف ب- اخرْت تبويبَة ال�سّ
          ال�ّشكِل )4-12(، فتظَهَر لئحٌة فرعّيٌة ُثمَّ اخرْت منها اإدراَج �ش�فوِف ال�ورقِة ل�ُي�دَرَج

ِد . فِّ املُحدَّ           �شفٌّ جديٌد فوَق ال�شّ

    فّكْر
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فوِف                                               ال�ّشكُل )4-12(: اإدراُج ال�شّ

فوِف املُراِد اإدراُجها  فوِف م�شاويًا لعدِد ال�شّ ُد عدٌد مَن ال�شّ  لإدراِج اأكرَث مْن �شفٍّ دفعًة واحدًة ُيحدَّ
فوَقها.

فوِف والأعمدِة 2 - حْذُف ال�سّ
فحِة الرئي�شِة، ُثمَّ مجموعَة  َف اأِو العموَد المطلوَب حذُفُه، واختْر تبويبَة ال�شّ اأ   - حّدِد ال�شّ

خاليا، ُثَمّ انقْر اأمَر حذٍف المبّيِن يف ال�ّشكِل )13-4(.
ب- اخ�ت�ِر الأم�َر ال�م�ن�ا�ش�َب م�َن ال�قائمِة 

        الُمن�شِدلِة.
                        

   ال�ّشكُل )4-13 (: حذُف الأعمدِة.

لحْظ
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    الن�شاط )4-5(:  اإدراُج �سفوٍف واأعمدٍة
    بالَتعاُوِن مَع زمالِئَك يف املجموعِة :

افتْح ملفَّ )احلا�شوِب( املذكوِر من َقْبُل يف ن�شاِط )3-4(.
ِه الّرْقَم الوطنيَّ  . اأدرْج عموًدا جديًدا للجدوِل، بعَد عموِد )ويلِّ الأَْمِر( و�َشمِّ

احفِظ امللفَّ واأغلْقُه.

فوِف  3 - تعديُل عر�ِس الأعمدِة اأِو ارتفاِع ال�سّ
       ويتمُّ ذلك كالآِتي:

فِّ  ِه، اأِو الحِدّ الأ�شفِل لل�شّ اأ   - انقْل موؤ�شَر الفاأرِة اإلى الحِدّ الأي�شِر للعموِد الُمراِد تعديُل عْر�شِ
فِّ )3( وعملّيَة  الُمراِد تعديُل ارتفاِعِه، ويبّيُن ال�ّشكُل )4-14( عملّيَة تعديِل ارتفاِع ال�شّ

.)A( تعديِل َعْر�ِص العموِد

فوِف.                                ال�ّشكُل )4-14(: تعديُل َعْر�ِص الأعمدِة وارتفاِع ال�شّ

ُر اإلى �َشْهٍم ذي َراأْ�َشْيِن                        انُظِر ال�ّشكَل )14-4(. ب- يتحّوُل الموؤَ�شِّ
فِّ المطلوِب. َل عر�ُص العموِد، اأِو ارتفاُع ال�شّ ج�- انقْر في التِّجاِه الُمنا�شِب وا�شحْب، فُيَعدَّ

فِّ ليتنا�شَب تلقائيًّا وحمتوياِت اخلاليا، انقْر نقًرا ُمزدوًجا  لتعديِل عْر�ِص الع�موِد، اأِو ارت�ف�اِع ال�شّ
فِّ اأْو رمِز العموِد على احلدِّ الفا�شِل ِلرْقِم ال�شّ

لحْظ
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    الن�شاُط )4-6(: تعديُل َعْر�ِس الأعمدِة  وارتفاِع
فوِف با�ستخداِم اأداِة تن�سيٍق مْن جمموعِة  خايا     ال�سّ

    بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتِك، تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي، وطبِّْق ما يليِه:

ئ  الجدوَل المبيََّن في ال�ّشكِل ال�ّشابِق. اأن�شِ
ِه. ن�ّشْط اإحدى الخاليا في العموِد )C( الُمراِد تغييُر عْر�شِ

فحِة الرئي�شِة وانقْر على اأداِة تن�شيٍق. اختْر تبويبَة ال�شّ
اختْر اأمَر عر�ِص العموِد من القائمِة المن�شدلِة.

اأدِخِل العْر�َص المطلوَب مْن �شندوِق الِحواِر الّذي َيظهُر. انُظِر ال�ّشكَل الآتَي:
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لَبْدِء  ا�شتعداًدا  عِب  ال�شُّ الّطالباِت في  اأعداِد  المدر�شِة بح�شِر  الّتا�شِع في  ِف  ال�شّ ُمَربِّياُت  قامْت   -
ِة مْن خالِل تنفيِذ الآتي: العمِل، �شاعْد ُمَربِّياِت ال�شفوِف على اإنجاِز الَمَهمَّ

ئ اجلدوَل الآتَي: اأ   - اأْن�شِ

َعِب بدًل مَن احلروِف. ب- ام�شْح بياناِت املَدى )B4:B10( واكتْب اأرقاًما لل�شُّ
ِه الّتا�شَع )8(، وعدُد طاّلِبِه )42( طالًبا. فِّ التا�شِع )7( و�َشمِّ ج�- اأدرْج �شًفا جديًدا بعَد ال�شّ
.) فِّ د  - اأدرْج عموًدا جديًدا قبَل العموِد )C( واأدِخْل يف �شفِّ العناويِن )ا�شَم مربّيِة ال�شّ

ه� - عّدْل عْر�َص العموِد اجلديِد ليتنا�شَب والبياناِت املُدَخلَة.
ْعَبِة. عبِة( بدًل مَن ال�شُّ و  - غرّيْ حمتوى اخللّيِة )B3( لُت�شبَح )َرْقَم ال�شُّ

)A ( ز  - احذِف العموَد
ح - احذْف �شفَّ املجموعِ.

نََّف با�شِم )اأعداِد الّطالباِت(، واأغلْقُه. ط - احفِظ امل�شَ

        أسئلُة الّدرِس
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ًة لإن�شاِء ملفِّ بياناٍت خا�صٍّ بطلبِة المدر�شِة ي�شمُّ  ، واأ�شبحِت الحاجُة ُمِلَحّ بداأَ العاُم الدرا�شيُّ
الجداوِل  برنامِج  مْن  اأف�شَل  المدر�شِة  اإدارُة  تجْد  ولْم  الّطالَب،  تخ�صُّ  الّتي  المعلوماِت  جميَع 
اإْذ يحتوي الُم�شنَُّف على اأوراِق عمٍل عديدٍة، وَي�ْشُهُل الو�شوُل اإلى  الإلكترونّيِة لتحقيِق الغايِة، 
ها، و�شنتعّرُف لحقا كيفّيَة  المعلوماِت الموجودِة داخَلها، والّتعاُمُل مَع البياناِت الُمرتبطِة ببع�شِ

اإدارِة اأوراِق العمِل داخَل الُم�شنَِّف.

أواًل : عدُد أوراِق العمِل

ويمكُنَك الّتنقُل بيَن اأوراِق العمِل بالنقِر على ا�شِمِِ الورقِة في �شريِط )اأوراِق العمِل(، فبالنَّْقِر 
باإجراِء  الإلكترونّيِة  الجداوِل  َبرنامُج  وَي�شَمُح  وُت�شتعَر�ُص محتوياُتها،  ُتفَتُح   )2( ورقِة  على 

العديِد مِن العملياِت على اأوراِق العمِل.
2 - تغييُر العدِد التلقائيِّ لأوراِق العمِل

في  العمِل  اأوراِق  عدِد  وِلتغييِر  افترا�شيًّا،  ُتن�شاأُ  اّلتي  العمِل  اأوراِق  عدِد  لزيادِة  اإمكانيٌة  هناَك 
الُم�شنَِّف الجديِد، اّتبِع الُخُطواِت الآتَيَة: 

اأ   - انُقْر على لئحِة ملفٍّ واخرْت اأمَر خياراٍت.
العدِد  تعديَل  ت�شتطيُع  وعنَدها  ال�ّشكِل )16-4(  في  المبّيُن  الِحواِر،  �شندوُق  فَيظهَر  ب- 

الفترا�شيِّ لأوراِق العمِل في الُم�شنَِّف الجديِد.

ُع الفترا�سُيّ لأوراِق العمِل  1 - الو�سْ
يعمُل برنامُج الجداوِل الإلكترونّيِة على اإن�شاِء ثالِث اأوراِق عمٍل تلقائيًّا في الُم�شنَِّف الواحِد. 

انظِر ال�ّشكَل )15-4(

                               ال�ّشكُل )4-15(: اأوراُق العمِل.

 الّتعاُمُل مَع األوراِقالّدرُس الّثالُث
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يِّ لأوراِق العمل.                               ال�ّشكُل  )4-16(: تغييُر العدِد الفترا�شِ

 ثانًيا : إعادُة تسميِة ورقِة العمِل 

)الورقُة1،  العمِل، وهي  لأوراِق  تلقائّيًة  اأ�شماًء  الإلكرتونّيِة  اجلداوِل  َبرنامُج  يختاُر          
الورقُة2، الورقُة 3(، وي�شَمُح باإعادِة ت�شميِة ورقِة العمِل با�شٍم اآخَر ذي دللٍة لي�شُهَل تذّكُر 

حمتوياِتها والتعاُمُل معها.
ولإعادِة ت�شميِة ورقِة عمٍل، اتبْع ما ياأتي:

1- انقْر نقًرا مزدوًجا فوَق تبويِب ورقِة العمِل المراِد تغييُر ا�شِمها َفيظهَر ال�شُم القديُم، وقْد 
َد، كما يظهُر في ال�ّشكِل )4-17/اأ(. ُحدِّ

2- اكتِب ال�شَم الجديَد لورقِة العمِل مثاًل: اأحمد �شعيد، كما يظهُر في ال�ّشكِل )4-17/ب(.
في  يظهُر  �شعيد(، كما  )اأحمد  الورقِة  ا�شُم  في�شبَح   )Enter( الإدخاِل  ِمْفَتاَح  ا�شغْط   -3

ال�ّشكِل )4-17/ج�(.
        

)ب()اأ( 
)ج�(

ال�ّشكُل )4-17(: اإعادُة َت�ْشِمَيِة ورقِة العمِل.
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    هل هناَك طرٌق اأخرى لإعادِة ت�شميِة اأوراِق العمِل؟  

 ثالًثا : زيادُة أوراِق العمِل وحذُف بعِضها

1 - اإدراُج ورقِة عمٍل 
م�شنَِّف  يف  عمٍل  اأوراِق  اإ�شافَة  ت�شتطيُع 
الإلكرتونّيِة،  اجلداوِل  َبرنامِج  يف  العمِل 
فمثاًل: اإذا كنَت تعمُل على م�رشوٍع يحتاُج 
اأكرَث مْن ثالِث ورقاِت عمٍل، فاإنََّك ت�شتطيُع 
عملٍ  م�شنَِّف  يف  جديدٍة  ورقاٍت  اإ�شافَة 
اأف�شُل  وهذا  َترغُب،  اّلذي  بالعدِد  واحٍد 
واإليك  عديدٍة  ُم�شنَّفاٍت  ا�شتخداِم  مِن 

الُخُطواِت:
اأ   - انقْر الزرَّ الأيمَن فوَق اأحِد الأوراِق المراِد اإ�شافُة ورقِة عمٍل قبَلها فتظهَر قائمٌة، انظِر 

ال�ّشكَل )18-4( .
ب- اختْر اأمَر اإدراجٍ، فيظهَر �شندوُق احِلواِر، انظِر ال�ّشكَل )19-4(.

ج�- اختْر ورقَة عمٍل مْن �شندوِق احِلواِر، ُثمَّ انقْر موافق. 

ال�ّشكُل )4-19(:  اإدراُج ورقِة عمٍل.

    فّكْر

 ال�ّشكُل )4-18(: اإدراُج ورقِة عمٍل.



76

  

ورقِة  قبَل  جديدٍة  عمٍل  ورقُة  �َشُت�شاُف 
ال�ّشكِل  يف  يظهُر  كما  دِة،  املُحدَّ العمِل 

     .)20 -4( 
2 - حذُف ورقِة عمٍل 

ورقتنِي  اأْو  ورقًة  ت�شتخدُم  كنَت  اإذا 
ت�شتطيُع  فاإّنَك  العمِل  ُم�شنَِّف  يف  فقْط 
املُ�شتخَدمِة  غرِي  الأوراِق  باقي  حذَف 
لتوفرِي م�شاحِة الّتخزيِن اّلتي قْد َت�ْشَغُلَها. 

وُخُطواُت احلذِف:    
اأ   - ا�شغْط على الزرِّ الأيِن فوَق ا�شِم 

الورقِة املُراِد حذُفها.
ب- اختْر اأمَر حذٍف من القائمِة.

ج�- اإذا كانْت ورقُة العمِل تتوي على بياناٍت
        �شيظهُر �شندوُق ِحواٍر لّتاأكيِد عملّيِة احلذِف، املُبنّيِ يف ال�ّشْكِل )22-4(.

                                   ال�ّشكُل )4-22(: تاأكيُد حذِف الورقِة في حاِل وجوِد بياناٍت فيها.
د - انقْر حذف ُتالِحِظ اختفاَء ورقِة العمِل مْن �رشيِط اأوراِق العمِل.

         
        ما الفرُق بنَي حذِف ورقِة العمِل واإخفائها ؟

ُل اإليِه مَع اأفراِد جمموعِتَك.         ناق�ْص ما تتو�شّ

�شيَفْت ورقُة عمٍل جديدٍة. ال�ّشكُل)4- 20(: بعَد اأْن اأُ

 ال�ّشكُل )4-21(: حذُف ورقِة عمٍل.

    فّكْر
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  رابًعا : نسُخ ورقِة العمِل أْو نْقُلها.

ِه تعني اإعادَة ترتيِبها، اأّما ن�شُخ ورقِة العمِل فيعني  اإن عملّيَة نقِل اأوراِق العمِل يف امل�شنَِّف نف�شِ
اإن�شاَء ُن�شخٍة اأُخرى منَها، وِلنقِل ورقِة عمٍل اأو ن�شِخها، اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة:

1 - انقْر زرَّ الَفاأَْرِة الأيمِن على الورقِة الُمراِد 
نقُلها.

2 - اختْر اأمَر نقٍل اأْو ن�سٍخ من القائمة الظاهرِة 
في ال�ّشكِل )23-4(

ن�شٍخ  اأْو  نقٍل  الِحواِر  �شندوُق  يظهْر   -  3
المبيَُّن في ال�ّشكِل )24-4(.

4 - اخت��ِر الموق��َع الّذي تريُد نق��َل ورقِة 
العم��ِل اإليِه  اأْو ن�شَخه��ا في الم�شنَِّف 

نف�شِه.
5 - انقْر داخَل مربِع اإن�شاِء ن�شخٍة اإذا كنَت 
انقْر  ثم  الّنقِل،  مَن  بدًل  الّن�شَخ  تريُد 

موافقًا.

خامًسا : تغييُر لوِن الورقةِ 

اّتبِع  الورقِة  لوِن  ولتغيرِي  ُفها،  تعرُّ لي�شُهَل  باللَّوِن،  الأوراِق  تبويِب  عالماِت  ترميُز  يكُنَك   
الُخُطواِت الآتيَة :

1 - انقِر الزرَّ الأيَن على ا�شِم الورقِة املراِد تغيرُي لوِن خلفّيِتها.
2 - اخرِت الأمَر ) لَْوَن َعامِة التّبويِب( .

ال�ّشكُل )4-23(: اختياُر اأمِر نقٍل اأْو ن�شٍخ.

         ال�ّشكُل )4-24(: �شندوُق الِحواِر نقٍل اأْو ن�شٍخ.
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3 - اخرِت الّلوَن املطلوَب املبنّيَ يف ال�ّشكِل )25-4(.     

                                 ال�ّشكُل )4-25(: اختياُر الّلوِن املنا�شِب لورقِة العمِل.

           جّرْب ُطرًقا اأُخرى لكلِّ عملّيٍة مّما ياأتي:
اإدراِج ورقِة عمٍل.
حذِف ورقِة عمٍل.

َنَ�ْش�ِخ ورق�ِة عمٍل اأو نقِلها.
تغيرِي لوِن خلفّيِة ورقِة العمِل.

َك جّرْب بنف�سِ
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     الن�شاُط )4-7(: التّعامُل مَع اأوراِق العمِل
املدار�ِص،  على   )EMIS-Eduwave( نظاِم  بتطبيِق  والّتعليِم  الرّتبّيِة  ِوزارُة  قامْت 
وطلَبْت منهم الَبْدَء باإدخاِل البياناِت الإح�شائّيِة املُتعلِّقِة باملدار�ِص والّطلبِة وال�ّشعِب واملعلمنَي 

اإلكرتونيًّا، واملطلوُب م�شاعدُة اإدارِة املدر�شِة باإن�شاِء اجلدوِل الآتي واإدخاِل البياناِت.
غرّيِ العدَد الفرتا�شيَّ لأوراِق العمِل يف برنامِج اجلداوِل الإلكرتونّيِة اإلى اأربٍع. 

  

غرّيِ ال�شَم الفرتا�شيَّ لأوراِق العمِل الأرب�عِ لتظهَر مثَل ال�ّشكِل ال�ّشابِق.
انقْل ورقَة العمِل ) البياناِت الأ�شا�شّيَة للبناِء( لُت�شبَح بعَد ورقِة ) البياناِت الأ�شا�شّيِة للمدر�شِة(.

َعي ورقَتي ) البياناِت الأ�شا�شّيِة للبناِء 4( و ) البياناِت الأ�شا�شّيِة للبناِء 3(. َبّدْل َمو�شِ
َها )مالحظاٍت(. اأدرْج ورقَة عمٍل جديدٍة يف نهايِة اأوراِق العمِل، و�َشمِّ

ان�شْخ ورقَة العمِل اجلديدِة.
اخِف ورقَة العمِل ) البياناِت الأ�شا�شّيَة للبناِء(، فماذا تالِحُظ؟

. غرّيْ لوَن ورقِة عمِل ) مالحظاٍت( اإلى الّلوِن الّرماديِّ
احذْف ورقَة العمِل ) البياناِت الأ�شا�شّيَة للبناِء 4(.
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لإدخاِل  الإلكرتونّيِة  اجلداوِل  َبرنامِج  با�شتخداِم  جديٍد  م�شنٍَّف  باإن�شاِء  فِّ  ال�شّ ُمَربَِّيُة  قامْت   -
اأوراِق عمٍل يف  َع�رْشِ  باإن�شاِء  املعلمَة  �شاعِد  بدفرِت احل�شوِر والغياِب.  ِة  الّطالباِت اخلا�شّ بياناِت 

هذا امل�شنَِّف، وطبْق ما ياأتي:
اأ   - اأدخْل بياناِت الّطالباِت يف اجلدوِل الآتي؛ بحيُث يكوُن هناَك ورقُة عمٍل لكلِّ طالبٍة:

ب- غرّيِ ا�شَم كلِّ ورقٍة اإلى ا�شِم الّطالبِة.
ج�- احذْف ورقَة الّطالبِة ) �شالم حممود( لنتقاِلها مَن املدر�شِة.

َّواتي ُوِلْدَن يف عّماَن اإلى الّلوِن الأزرِق. د  - غرّيْ لوَن اأوراِق الّطالباِت الل
ه� - اأدرْج ورقَة عمٍل جديدٍة بنَي ورقِة )تقى( وورقِة )اأريج(.

ْئ ن�شخًة مْن ورقِة العمِل اجلديدِة. و  - اأْن�شِ

        أسئلُة الّدرِس
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المثال 1

عِن  بياناٍت  مُّ  َي�شُ اإعداِد جدوٍل  على  المدر�شِة  في  ِف  الَمْق�شَ عِن  الم�شوؤولُة  المعّلمُة  عمَلِت 
ْقِمّيِة  ال�ّشلِع الَموجودِة في المق�شِف والكمّيِة الَمْبيَعِة واأ�شعاِرها، وكاَن لبدَّ مْن تن�شيِق البياناِت الرَّ

ِتها وطبْق ما ياأتي: بما يظهُرها على نحٍو اأو�شَح. �شاعِد المعّلمَة في َمَهمَّ
ْئ جدوًل با�شتخداِم برجمّيِة اجلداوِل الإلكرتونّيِة، واأدخِل ال�ب�ي�ان�اِت الّظاه�رَة يف ال�ّشكِل     اأْن�شِ

.)26-4(    

                                    ال�ّشكُل )4-26(: جدوُل بياناِت املق�شِف.

تنسيُق الجداوِل والبياناِت ونسُخها الّدرُس الّرابُع

اأكرَث جاذبّيًة  العمِل  اأوراَق  الّتي جتعُل  الأدواِت  مَن  العديَد  ُم  ُيقدِّ الإلكرتونّيِة  برنامُج اجلداوِل 
واحرتافّيًة؛ اإْذ ت�شتطيُع اإجراَء العديِد مَن الّتن�شيقاِت على اجلداوِل لإظهاِر البياناِت على نحٍو وا�شٍح 
َوجميٍل، والّتحّكِم بطريقِة ظهوِرها؛ لي�ْشُهَل ا�شرتجاُعها عنَد احلاجِة اإليها، وفيما يلي عر�ٌص لهذه 

التن�شيقاِت: 

 أواًل : تنسيُق األرقاِم

ْقِمّيِة يف خاليا ورقِة العمِل دوَن تغيرِي القيِم احلقيقيِة املَوجودِة  ت�شتطيُع تغيرَي مظهِر البياناِت الرَّ
فحِة الرئي�شِة، وت�شتطيُع تطبيَق  يف اخللّيِة، ويحدُث ذلَك باختياِر اأيقونِة جمموعِة َرْقمٍ مْن تبويبِة ال�شّ
اأو  يَِّة  الَع�رْشِ املنازِل  عدِد  وزيادُة  الُعْمَلِة،  نوِع  تديُد  ومنها:  الأرقاِم،  على  الّتن�شيقاِت  مَن  الكثرِي 

نق�شاُنها، واإظهاُر الّن�شبِة امِلَئويَِّة.
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ظّلِل املَدى )D3:E12( لإ�شافِة رمِز الُعْمَلِة اإلى البياناِت.
اخرْت تبويبَة ال�سفحِة الرئي�سيِة، ومنها جمموعُة َرْقٍم.

ال�ّشكِل  يظهُر يف  منها رمَز ) د.اأ(، كما  اختْر  ُمن�شِدَل�ٌة،  قائمٌة  تظهْر  ُعْمَلٍة،  تن�سيِق  انقْر على 
.)27-4(

ال�ّشكُل )4-27(: اإ�شافُة تن�شيِق ُعْمَلٍة اإلى البياناِت.

اإلى  )د.اأ(  رمِز  باإ�شافِة   ،)28-4( ال�ّشكِل  يف  يظهُر  كما  اجلدوِل  يف  البياناِت  تن�شيُق  في�شبَح   
البياناِت.

ال�ّشكُل )4-28(: اإ�شافُة رمِز )د0اأ( اإلى البياناِت.

الن�شاُط )4-8(: تن�سيُق اخلطِّ
يف اجلدوِل ال�ّشابِق يف ال�شكِل )4-28( َطبِِّق الآتَي: 

.)Simplified Arabic( غرّيْ نوَع خطِّ البياناِت اإلى      
اجعْل حجَم اخلطِّ يف �شفِّ العناويِن )16(، وباقَي بياناِت اجلدوِل )14(.

.)Bold( غّيْ منَط البياناِت يف �شفِّ العناويِن اإلى
ا�شبْط تن�شيَق البياناِت يف اجلدوِل اإلى تو�شيٍط.
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ْقِميِّة  الن�شاُط )4-9(: تن�سيقاٌت اأخرى للبياناِت الرَّ
ئ اجلدوَل الآتَي، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه:       بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك، اأْن�شِ

ن�ّشِق البياناِت يف العموِد )E( باإ�شافِة رمِز الّن�شبِة املئويِّة لها.
.)D( ّيًة اأُخرى اإلى البياناِت يف العموِد اأ�شْف خانًة َع�رْشِ

غرّيِ الّتواريَخ يف العموِد )F( اإلى الّتن�شيِق الآتي: )14 حزيران، 2015(
هل هناَك طرٌق اأخرى لإجراِء الّتن�شيقاِت ال�ّشابقِة؟

ُل اإليِه يف ملفِّ املجموعِة. اكتْب ما تتو�شّ

ِة ثانًيا : تنسيُق حدوِد الخاليا ولوِن الخلفيَّ
وو�شوحًا،  جماًل  اأكرَث  وليبدَو  ال�ّشابِق)9-4(،  الّن�شاِط  يف  للجدوِل  الّنهائّيُة  ورُة  ال�شّ لتكتمَل 
، ليظهَر مثَل ال�ّشكِل )29-4 (.  ْن خلفّيَة �شطِر العناويِن باللَّْوِن الّرماديِّ اأ�شْف حدوًدا اإلى اجلدوِل، ولوِّ

                                ال�ّشكُل )4-29 (: تن�شيُق حدوِد اخلاليا، وَلْوِن اخللفّيِة.
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ولتطبيِق تن�شيِق احلدوِد طّبِق اخُلُطواِت 
الآتيَة :

فح��ِة الرئي�سيِة،  1  - اخت��ْر تبويب��َة ال�سّ
، ُثّم انقْر اأداَة  ومنها مجموعُة خطٍّ
الحدود، وم��َن القائمِة المُن�شدلِة 
الّت��ي َتظهُر، اختْر خي��اَر مزيٍد مَن 
الحدوِد، انظِر ال�ّشكَل )30-4(.

2 - يظه��ْر �شن��دوُق الِح��واِر  تن�سيِق 
خ�الي�ا ال�م�ب�يَّ�ُن ف�ي ال��ش�ك��ِل
        )4- 31(، اختْر تبويبَة حدوٍد.

                                                                                      ال�ّشكُل )4-30(: تن�شيُق حدوِد اجلدوِل.
3 -  اخت��ْر نمَط الخطِّ المطلوِب وَلْوَنُه، ُثمَّ 
انقْر على الحدِّ الُم��راِد تغييُرُه في جزِء 
معاين��ِة الّتخطيِط، الّظاه��ِر في ال�ّشكِل 

)4-31(، وانقْر  موافق.

ال�ّشكُل )4-31 (: �شندوُق احلواِر  تن�شيِق خاليا.                        
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ولتطبيق لون الخلفية،اّتبع الخطواِت الآتية:
فح��ِة الّرئي�سي��ِة، ومنه��ا  1 -اخت��ْر تبويب��َة ال�سّ

. مجموعُة خطٍّ
 2 - ُث��َم انق��ْر اأداَة  لوِن الّتعبئ��ِة، واختِر الّلوَن 
المنا�شَب  الُمبيََّن في ال�ّشكِل )32-4(.

  
                       ال�ّشكُل )4-32 (: تغيرُي لوِن خلفّيِة اخللّيِة. 

ثالًثا : الُمَحاَذاُة

على  تعمُل  الإلكرتونّيِة  اجلداوِل  برجمّيَة  فاإنَّ  ما،  خلّيٍة  اإلى  بياناٍت  اإدخاِل  على  تعمُل  عندما 
ا�شتخداِم املحاذاِة الفرتا�شّيِة، علًما اأّن املحاذاَة الأفقّيَة هي الّطريقُة اّلتي ُتاذي بها الربجمّيُة حمتوياِت 
اخللّيِة ن�شبًة اإلى احَلاَفَتنْيِ الُيمنى اأو الُي�رشى مَن اخللّيِة. واملحاذاُة العمودّيُة هي الطريقُة اّلتي تاذي 

بها الربجمّيُة حمتوياِت اخللّيِة ن�شبًة اإلى اأعلى اخللّيِة واأ�شفِلها.
ولتغيرِي املحاذاِة اّتبعِ اخُلُطواِت الآتيَة:

ِد الم�َدى الّذي يحتوي على البياناِت الُمراِد تغييُر محاذاِتها. 1   - ح�دِّ
اأْو  الأفقّيِة،  المحاذاِة  اأدواَت  ُثمَّ  اختْر  محاذاٍة،  ُثمَّ مجموعَة  الرئي�سيِة،  فحِة  ال�سّ تبويبَة  2  - اختْر 

اأدواَت المحاذاِة العموديَِّة، انُظِر ال�ّشكَل )33-4(.

                                                     ال�ّشُكل )4-33(: املحاذاُة.
ا برمجّيُة الجداوِل الإلكترونّيِة بخياِر " َميالٍن"  لتغييِر َميالِن الّرموِز �شمَن    كما تزّوُدَك اأي�شً
فِر،  الخلّيِة، اإْذ ُيعبَُّر عن اّتجاِه محتوياِت الخلّيِة بالّدرجاِت. والّتجاُه الفترا�شيُّ هو بدرجِة ال�شِّ

واّلتي ُتحاَذى َوْفَقها الرموُز اأفقيًّا �شمَن الخلّيِة.
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اتبِع  الرموِز  ميالِن  ولتغيرِي 
اخُلُطواِت الآتيَة:

1  - حّدِد املدى الّذي يحتوي 
املُراِد تغيرُي  البياناِت  على 

َميالِنها.
فح��ِة  ال�سّ تبويب��َة  اخت��ْر   -   2
ُثّم م�ج�م�وع�َة  ال�رئي�سيِة، 
مح��اذاٍة، ُث��ّم انق��ْر عل��ى 
في  الموجوِد  هِم  ال�شَ رمِز 
فليِة  ال�شُّ الُي�ش��رى  الّزاويِة 
مربُع  فيظهَر  للمجموعِة، 
ُثّم  تن�شيِق خاليا،  الِحواِر 

تبويبُة محاذاٍة، انُظِر ال�ّشكَل )34-4(.

ْك موؤ�رَش ال�ّشاعِة بالجّتاِه املطلوِب للَميالِن، اأْو اأَْدِخْل درجَة الَميالِن المطلوبَة. 3 - حرِّ

 رابًعا : نْسُخ الّتنسيِق

اإْذ  مفيدٌة جًدا،  ِميزٌة  الّتن�شيِق، وهي  ن�شِخ  اإمكانّيَة  الإلكترونّيِة  الجداوِل  برنامُج  يّوفُر   
يمكُنَك تن�شيُق خلّيٍة واحدٍة وتطبيُقُه على خاليا اأُخرى في ورقِة العمِل، وهذا مفيٌد اإذا كنَت 

ل ترغُب في اإن�شاِء ورقِة عمٍل جديدٍة توفيًرا للوقِت وَتَجنُّبًا للتَّكراِر.
 َوِلَعَمِل ذلك، اّتبْع ما ياأتي:

1   - حّدِد الخلّيَة الُمراَد ن�شُخ تن�شيِقها.
فحِة الرئي�سيِة، ومنها مجموعُة الحافظِة، ُثَم انقْر على اأداِة ن�شِخ الّتن�شيِق،  2   - اختْر تبويبَة  ال�سّ

انُظِرال�ّشكَل )35-4(

 ال�ّشكُل )4-34(: �شندوُق احِلواِر تن�شيِق خاليا اأو تبويبِة حماذاٍة.



87

      3  - ّحدِد الخاليا الُمراَد تطبيُق الّتن�شيِق عليها.

)Conditional Format( ُّخامًسا : الّتنسيُق الّشرطي

 يّقدُم برنامُج اجلداوِل الإلكرتونّيِة اإمكانّيَة تن�شيِق خاليا اجلدوِل �شمَن �رشوٍط ُمعيَّنٍة، فتظهُر 
بع�ُص اخلاليا بتن�شيٍق خمتلٍف لتمييِزها عْن باقي خاليا اجلدوِل، وُي�شتخَدُم للم�شاعدِة يف اكت�شاِف 

، ولعمِل ذلَك تاأّمِل املثاَل الآتَي: البياناِت وتليِلها على نحٍو َمرئيٍّ
  

للمجتمِع  جمل�ٍص  باإن�شاِء  املدر�شِة  اإدارُة  قامْت 
امل�رشفنَي  مَن  اأع�شاًء  ي�شمُّ  املدر�شِة  يف  املحليِّ 
املعّلمنَي  وبع�ِص  الأموِر  واأولياِء  الرّتبوينَي 
اجلداوِل  برنامُج  ا�شُتخِدَم  وقد  والّطالِب، 
املجل�ِص،  اأع�شاِء  بياناِت  لإدخاِل  الإلكرتونّيِة 
واأرادْت اإدارُة املدر�شِة تلويَن اخلاليا اّلتي تتوي 
على اأ�شماِء الأع�شاِء الذكوِر بلوٍن اأحمَر، لي�ْشُهَل 
متييُزها عِن اخلاليا الّتي تتوي على اأ�شماِء الإناِث 
لذلَك قامِت املعلمة املعنيُة بتطبيِق تن�شيٍق �رَشِْطيٍّ 

على البياناِت يف اجل�دوِل، ولعمِل ذلَك ط�ّبِق اخُلُطواِت الآتيَة:
ْرِطيِّ عليها، وهي عموُد الجن�ِص في جدوِل البياناِت. حّدِد الخاليا الُمراَد تطبيُق الّتن�شيِق ال�شَّ

. ْرِطيِّ فحِة الرئي�سيِة، ُثمَّ مجموعَة اأنماٍط،  ُثّم انقْر على اأيقونِة التّن�سيِق ال�سَّ اختْر تبويبَة ال�سّ
اختْر َخياَر قواعِد تمييِز الخايا مَن القائمِة الُمن�شِدَلِة الّتي ظهَرْت.

اختْر َخياَر ي�ساوي ِمَن القائمِة الُمن�شدلِة ، انُظِر ال�ّشكَل )36-4(.

المثال 2

ال�ّشكُل )4-35(: ن�شُخ الّتن�شيِق.

. ِْطيِّ    ال�ّشكُل )4-36(: الّتن�شيُق ال�رشَّ
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 فيظهَر �شندوُق الحواِر ت�شاوي المبيَُّن في ال�ّشكِل )4-37(، اأدخِل ال�ّشرَط المطلوَب، وهو 
تلويُن الخاليا اّلتي تحتوي على كلمِة ذكٍر بالّلون الأحمِر.

 اختِر الّلوَن المطلوَب الأحمَر وا�شغْط موافقًا.

   

ال�ّشكُل )4-37(: �شندوُق الِحواِر ت�شاوي.

 تالحُظ تلويَن الخاليا اّلتي ُتحّقُق ال�ّشرَط بالّلوِن الأحمِركما يظهُر في ال�ّشكِل )38-4(.

. ْرِطيِّ ال�ّشكُل )4-38(:نتيجُة الَتن�شيِق ال�شَّ

، فماذا تالحُظ ؟ ْرِطيِّ           طبِّْق قواعَد اأُخرى للّتن�شيِق ال�شَّ
    

َك جّرْب بنف�سِ
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ْرِط��يِّ  ويمك��ُن م�ش��ُح الّتن�شي��ِق ال�شَّ
دِة اأو م�ش��ُح الّتن�شيِق  م��َن الخاليا الُمحدَّ
لجمي��ِع خاليا الورقِة، وذلَك بالّنقِر على 
، ُثمَّ اخت��ْر اأمَر  ْرِط��ّيِ اأيقون��ِة التّن�سي��ِق ال�سَّ
ِدَلِة،  م�ش��ِح القواعِد م��َن القائم��ِة الُمن�شَ
ومنها اختْر اأح��َد الخياَري��ِن الُمتاَحيِن، 

الُمَبيََّنيِن في ال�ّشكِل )39-4(.

                                                              
. ِْطيِّ ال�ّشكُل )4-39(: م�شُح التن�شيِق ال�رشَّ       

سادًسا : الّتنسيُق كجدوٍل 

َفِة مْن  هو تن�شيٌق جاهٌز لمًدى ُمعّيٍن مَن الخاليا عْن طريِق اختياِر اأحِد اأنماِط الجداوِل الُمعرَّ
قبُل واّلتي ُيوّفُرها برنامُج الجداوِل الإلكترونّيِة، ولعمِل ذلَك، اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة: 

1   - حّدِد الَمدى الُمراَد تن�شيُقُه.
فحِة الرئي�سيِة، ُثمَّ مجموعَة اأنماٍط، ثم انقْر على اأيقونِة التن�سيِق كجدوٍل. 2  - اختْر تبويبَة ال�سّ

ِدَلِة. انُظِر ال�ّشكَل )40-4(. 3  - اختِر الّتن�شيَق المنا�شَب مَن القائمِة الُمْن�شَ

ال�ّشكُل )4-40(: الّتن�شيُق كجدوٍل. 
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ِْطيُّ الن�شاُط )4-10(: التّن�سيُق ال�رصَّ
 تاأّمِل اجلدوَل الآتَي، وبالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك، طّبْق ما ياأتي:

ن�ّشْق عموَد المعدِل تن�شيًقا �َشْرِطيًّا؛ ليظهَر �شريُط البياناِت بالّلوِن الأزرِق في الخاليا، 
وُيَمثُِّل طوُل �شريِط البياناِت الِقيمَة الموجودَة في الخلّيِة، اأْي اأنَّ ال�ّشريَط الأطوَل ُيَمثُِّل 

القيمَة الأعلى، كما هو مبيَُّن في ال�ّشكِل الآتي:

ظّلِل اخلاليا اّلتي تتوي على ا�شِم »فاطمة«  يف عموِد )ا�شِم الطالِب( بالّلوِن الأخ�رِش.  
ِف بالّلون الأحمِر الفاحِت. م اأحدَث ثالِث طالباٍت ان�شمْمَن لل�شّ لّوِن اخلاليا اّلتي ت�شُّ

طّبِق الّنمَط الفات�َح )6( على اجلدوِل.

ا�صم الأبا�صم الطالب

حممود�شالم
ن�شال�شلمى

اأ�شامةبراءة
من�شوراأمل

خ�رشاأ�شيل
نبيلفاطمة
اأ�شامةعائ�شة

ماجدتقى
حمموداأريج

حممدهدى
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ها ولصُقها سابًعا : نسُخ بياناِت الخاليا، وقصُّ

يوّف��ُر َبرنامُج اجل��داوِل الإلكرتونّيِة 
اإمكانّي��َة ن�شِخ البياناِت املوجودِة ونقِلها 
على ورقِة العمِل م��ْن خلّيٍة اإلى اأخرى، 
وم��ْن م��ًدى اإلى اآخ��َر، ولك��ي يحدَث 

الّن�شُخ اأو الّنقُل، اّت�بِع اخُلُطواِت الآتيَة:
ِد اخلاليا اّلتي تريُد ن�شَخها. 1  - َحدِّ

ُثمَّ  الرئي�سيِة،  فحِة  ال�سّ تبويبَة  اخرْت   -  2
على  انقْر  ُثمَّ  احلافظِة،  جمموعَة 

اأيقونِة ن�شٍخ.
َة ل�ت�كوَن في  3 -  ن�ّشِط ال�خ�ليَة الُم�ع�دَّ
          الّركِن الأيمِن الُعلويِّ مْن مجموعِة 

        الخاليا الُمل�شَقِة.
َق ما  ٍق فيل�شَ 4 -  انقْر على اأيقونِة لَ�سْ

�َخ، اأْو ُق�صَّ من قب�ُل، ابت�داًء مَن الخل�ّيِة المخ�تارِة باتِّ�ج�اِه ال�ي�شاِر واإلى الأ�ش�فِل، ان�ُظ�ِر           ُن�شِ
         ال�ّشكَل )41-4(.

ةُ ثامًنا : الّتعبئُة الّتلقائيَّ

بناًء  التلقائيِّ  اإذ يعمُل على الإدخاِل  الّتلقائيَِّة؛  الّتعبئِة  ِميَزَة  َبرنامُج الجداوِل الإلكترونّيِة  يوّفُر 
اأْو  الُمت�شل�شلِة  الأرقاِم  مثَل  ّيًة  َن�شّ اأْم  َرْقِميًَّة  �شال�شَل  اأكاَنْت  �شواٌء  المكتوبِة،  ال�ّشل�شلِة  طبيعِة  على 

اأ�شماِء الأ�شهِر اأِو الأَيَّامِ.

 

ال�ّشكُل )4-41(: ن�شُخ بياناِت اخلاليا ول�شُقها.
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ْقِم )1( املوُجْوِد يف اخللّيِة )A3(  يف ال�ّشكِل  لن�شِخ الرَّ
)4-42( اإلى باقي اخلاليا يف العموِد )A(، ا�شحِب 
اخللّيَة مْن ِمْقَب�ِص الّتعبئِة  يف اخللّيِة )A3( اإلى الأ�شفِل، 
يحتوي  وهو  الّتلقائّيِة،  الّتعبئِة  خياراِت  مربُع  يظهْر 

على اخلياراِت الآتيِة وهي :
   ن�سُخ الخايا: هو ن�شُخ محتوياِت الخلّيِة اإلى

   الخاليا الّتي تلي�ها دوَن ت�غ�ييٍر ف�ي ال�مح�ت�وي�اِت 
   اأو الّتن�شيقاِت. 

  تعبئُة ال�ّسل�سلِة: هي عمُل �شل�شلٍة عدديٍة )1-2-3-4.....( مَع الّتن�شيقاِت، باّتباع الآِتي: 
 اأ   - ظّلِل اخللّيَة الأولى والّثانيَة، ولحْظ ظهوَر ُمربِع خياراِت الّتعبئِة الّتلقائّيِة  يف الزاويِة 

فلّيِة للخلّيِة الّثانّيِة.           الُي�رشى ال�شُ
 ب- اخرِت الأمَر تعبئَة ال�ّشل�شلِة، وا�شحْب نحَو الأ�شفِل، فماذا تالحُظ؟  انُظِر ال�ّشكَل )43-4(.

                                                    ال�ّشكُل )4-43(: تعبئُة ال�ّشل�شلِة.

المثال 3

 ال�ّشكُل )4-42(: الّتعبئُة التلقائّيُة.
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        تعبئُة التّن�سيقاِت: هي ن�شُخ الّتن�شيِق دوَن املحتوياِت، باّتباع الآِتي: 
 اأ   - انقْر على الخلّيِة الُمراِد ن�شُخ تن�شيِقها، وا�شحْب باّتجاِه الأ�شفِل مْن ِمقب�ِص الّتعبئِة لتحديِد  

        جميِع الخاليا الُمراِد ن�شُخ الّتن�شيِق اإليها.
ب- مْن مربِع خياراِت التّعبئِة التّلقائيِّة، اختِر الأمَر تعبئَة التّن�سيقاِت فقْط، فماذا تالحُظ؟ انُظِر 

        ال�ّشكَل )44-4(.

ال�ّشكُل )4-44(: تعبئُة الّتن�شيقاِت.
ُدْوَن تن�سي��ٍق: وه��ي ن�ش��ُخ  تعبئ��ٌة 
المحتوياِت دوَن ن�شِخ الّتن�شيِق، 
ُخ محتوى الخلّيِة الأولى  اإْذ ُين�شَ
ِد دوَن  اإلى باق��ي الَمدى الُمحدَّ
ن�شِخ تن�شي��ِق هذه الخلّيِة. انُظِر 

ال�ّشكَل )45-4(.

ال�ّشكُل )4-45(: )تعبئٌة دوَن تن�شيٍق(.
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َم يعمُل َبرنامُج اجلداوِل الإلكرتونّيِة على ن�شِخ الّنمِط، ومثاُل ذلَك تكملُة الأّياِم، اأِو  اإ�شافًة ملا تقدَّ
الأ�شهِر اأِو الأرقاِم بَنَمٍط  ثابٍت.

انُظِر الأ�شكاَل )4-46/اأ(، و )4-46/ب(، فماذا تالحُظ؟ 

           ال�ّشكُل )4-46/اأ(: تكملُة الأ�شهِر.            ال�ّشكُل )4-46/ب( تكملُة الأّياِم.

ُة بجهاِز حا�شوِب ُمراٍد، فاأخبْرُه، كيَف ُيمكُن اأْن يعمَل الَمَهامَّ الآتَيَة  1 - تعطلِت الفاأرُة الخا�شّ
با�شتخداِم مفاتيِح الخت�شاِر في لوحِة المفاتيِح وِهَي: 

        اأ   - الّن�شُخ                     ب- الق�صُّ                       ج�- الّل�شُق
2 - تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة من )اأ اإلى د(.

 

        أسئلُة الّدرِس
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اأ  - كيَف يظَهُر ال�شكُل؟ وما الّتبويُب الفاعُل في هذِه الحالِة؟ وما هي الّتن�شيقاُت اّلتي ن�شتطيُع 
تطبيَقها عْن طريِقِه؟

، الُمبّيِن في ال�ّشكِل اأعالُه؟ ب   - ما مقداُر زاويِة الَميالِن اّلتي اختيرْت للّن�صِّ
، احتواٍء منا�شٍب، دْمِج الخاليا. طّبْقها، ج�   - ما عمُل كلٍّ مَن الأوامِر الآتيِة: التفاِف الّن�صِّ

ُل اإليه في ملفِّ المجموعِة.           ودّوْن ما تتو�شّ
د   - كيَف يحدُث الّتنّقُل بيَن تبويباِت �شندوِق الِحواِر ال�شابق؟ اكتْب اأكثَر مْن طريقٍة.

ها الأ�شبوعيِّ با�شتخداِم برمجيَِّة الجداوِل الإلكترونّيِة،  اإن�شاِء جدوِل درو�شِ 3  - �شاعْد ريَم في 
وتطبيق ما ياأتي:

وَنَمِط �شفِّ   ،)Simplified  Arabic( اإلى الجدوِل  الُم�شتخَدِم في  الخطِّ  نوِع  تغييَر   اأ -  
.)Bold(  العناويِن اإلى

ب   - ظّلْل خلفّيَة �شفِّ العناويِن باللَّوِن الأزرِق الفاتِح.
ج�   - �شاعْد ريَم على جْعِل الجدوِل ُمرتًَّبا بحدوٍد تختلُف مَن الخارِج عْن الّداخِل.

4  -  اأراَد اأحمُد تحديَد عالماِته اّلتي تزيُد عْن )90( باللَّوِن الأ�ش�فِر، ل�ي�راها وال�ُدُه على ن�ح�ٍو
          اأف�شَل. �شاعْد اأحمَد على كتابِة تن�شيٍق �َشْرِطيٍّ لهذِه الحالِة. 
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اإدارُة  اأبي عبيدَة )1200( طالٍب لهذا العاِم، وتدرُك  ِليَن فْي مدر�شِة  َبلَغ عدُد الّطلبِة الُم�شجَّ
ِف المدر�شِة لتلبيِة حاجاِت الّطلبِة؛ لذا  المدر�شِة اأهمّيَة تنويِع الأ�شناِف الُمباعِة وزيادِتها في َمْق�شَ
ِف، واقترحْت عمَل برنامٍج ح�شابيٍّ خا�صٍّ  قّررِت الإدارُة توفيَر اأ�شناٍف عديدٍة وجديدٍة في الَمق�شَ
بالمق�شِف؛ وذلَك لت�شهيِل الح�شاباِت وتنظيِمها اّلتي تتعّلُق بالم�شترياِت والمبيعاِت، ومعرفِة كمّيِة 
ِة بالَمق�شِف. �شنعمُل على م�شاعدِة  الموادِّ الموجودِة فيه، وح�شاِب الأرباِح والّتكاليِف الخا�شّ
ِة عْن طريِق ا�شتخداِم برنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة؛ لأنَّ هذِه العملّياِت  اإدارِة المدر�شِة بهذِه الَمَهمَّ
الح�شابّيَة ُتَعدُّ الوظيفَة الأ�شا�شّيَة لهذا البرنامِج، و�شنو�شُح الآَن كيَف ت�شتطيُع ا�شتخداَم البرنامِج 

لإجراِء العملّياِت الح�شابّيِة.

أواًل : رموُز العملّياِت الحسابّيِة وعملّياُت المقارنِة

                 

 الجدوُل )4-1(: رموُز العملّياِت الح�شابّيِة.
             رموُز العملّياِت الح�شابّيِة

+  الجمُع                               
-  الّطرُح                          
^  الأ�ش�ُص                         
* رُب                           ال�شّ

     /  الق�شمُة بناتٍج حقيقيٍّ        

 الجدوُل )4-2(: رموُز عملّياِت المقارنِة.
            رموُز عملياِت المقارنِة

  اأَقلُّ مْن                                   <
   اأكبُر مْن                                 >
  ي�شاوي                                  =

  اأقلُّ مْن اأو ي�شاوي                 =<
  اأكبُر مْن اأْو ي�شاوي                =>
  ل ي�شاوي                             ><

الّصيُغ الحسابّيُة  الّدرُس الخامُس 

هي رموٌز ُت�شتخَدُم في برمجيَِّة الجداوِل الإلكترونيَِّة لالإ�شارِة اإلى العملّياِت الح�شابّيِة وعملّياِت 
حاِن ذلك: المقارنِة، والَجْدَولِن الآتياِن ُيو�شِّ
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ثانًيا : أوَلِويَّاُت العملّياِت الحسابّيِة 

ّمى  ُت�شَ القواعِد  من  مجموعًة  يتبُع  فاإنَّه  ح�شابيٍَّة  عبارٍة  ناتِج  بايجاِد  الحا�شوُب  يقوُم  عندما      
َب  َح�شَ ُتَرتَُّب  القواعُد  وهذه  غيِرها،  قبَل  بها  ي�ب�داأُ  الح�شابيِة  العملياِت  اأيِّ  لتحديِد  اْلأَْوَلَِويَّاِت 

الأَْوَلِويَِّة كالآِتي:
1 - الأقوا�ُص 

َرْت يعمُل على ح�شاِب ما  ُيعاَلُج ما بداخِل الأقوا�ِص اأوًل، وَيبداأُ بالأقوا�ِص الداخليِة، واإْن تكرَّ
ِل مْن جهِة الي�شاِر. بداخِل القو�ِص الأوَّ

2 - الأ�صُّ 
الرفُع  للقّوِة. 

ْرُب والِق�ْشَمُة بناتٍج حقيقيٍّ 3 - ال�شَّ
الح�شابيِة  العبارِة  في  العملّياُت  هذِه  تكررْت  واإْن  الأَْوَلِويَِّة،  في  العمل�يتاِن  هاتاِن  تت�شاوى 

ها، َيبداأُ بالعملّيِة الأُْولى مْن جهِة الي�شاِر.  نف�شِ
4 - الجمُع والطرُح 

الح�شابيَِّة  العبارِة  في  العملّياُت  هذِه  تكررْت  واإْن  الأَْوَلِويَِّة،  في  العمل�يتاِن  هاتاِن  تت�شاوى 
ها، َيبداأُ بالعملّيِة الأُولى مْن جهِة الي�شاِر.  نف�شِ

ِل الّتطبيِق.  َب ت�شل�شُ ُح ناتَج تنفيِذ الّتعبيِر الح�شاِبيِّ الآتي َح�شَ                      يو�شّ

 

المثال 4
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3  + 12   -  7  -  3 *  6 

3  + 12   -  7  -  18

15  - 7   -  18

8  - 18 

-10

ِل الّتطبيِق.  َب ت�شل�شُ ُح ناجَت تطبيِق الّتعبرِي احل�شابيِّ الآتي َح�شَ                     يو�شّ

 

  �سوؤال:
ِل الّتطبيِق، ثم قاَرْن اجابتك باإجابِة زمالئَك. َب ت�شل�شُ اأوجْد ناجَت الّتعابرِي احل�شابّيِة الآتيِة َح�شَ

                                 6    3 - 12  / 3 + 2         
           )4 - 1 + 4(     3 ^ 2 –1        

ثالًثا : إنشاُء الّصيِغ الحسابّيِة  

الّناجِت  واإعطاِء  وتطبيِقها،  احل�شابّيِة  يِغ  ال�شّ اإدخاِل  اإمكانّيَة  الإلكرتونّيِة  اجلداوِل  َبرنامُج  يوّفُر 
يِغ احل�شابّيِة، َيِجُب مراعاُة ما ياأتي:  مبا�رشًة، وعنَد كتابِة ال�شّ

يُغ احل�شابّيُة دائمًا بعالمِة امل�شاواِة  ) = (. 1 - اأْن تبداأَ ال�شّ
2 - اأْن تتعامَل مَع مرجِع اخللّيِة ولي�َص حمتواَها.

يغِة الح�شابّيِة. ُر في الخلّيِة الُمراِد ظهوُر الّناتِج فيها، ُثّم البدُء بكتابِة ال�شّ َع الموؤَ�شِّ 3 - اأْن ُيو�شَ

في  َلِع  لل�شِّ الإجمالّيِة  الأ�شعاِر  لح�شاِب  الإلكترونّيِة  الجداوِل  برنامَج  المدر�شُة  َت�شتخدُم 
ِف المدر�شيِّ فمثاًل: لإيجاِد ال�شعِر الإجماليِّ للب�شكويِت نقوُم بان�شاِء �شيغٍة ح�شابيٍَّة تعمُل  المق�شَ
على �شرِب القيمِة الموجودِة في الخلّيِة )C3( في القيمِة الَموجودِة  في الخليِة )D3( واإظهاِر 

الّناتِج في الخلّيِة )E3( انظِر ال�ّشكَل )47-4(.  

المثال 5

المثال 6

3

1

2

4
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ُف املدر�شِة.                                                    ال�ّشكُل )4-47(: َمْق�شَ
ولإدخاِل هذه ال�شيغِة احل�شابيَِّة اتَّبِع الآتَي:

.) E3(  1 - حّدِد اخللّيَة املُراَد ظهوُر الناجِت فيها، وهي اخللّيُة
اإ�شارِة )  ( بيَنها،   ُثّم اكتِب الخاليا الُمراَد �شرُبها مَع و�شِع  اواِة ) = (،  2 - اكتْب عالمَة الُم�شَ

)=C3   D3 (   لت�شِبَح المعادلُة
.)E3( في لوحِة المفاتيح َيْظَهْر الّناتُج مبا�شرًة في الخلّيِة  )Enter ( 3 - ا�شغْط على ِمْفَتاِح

 َولِحْظ اأنَّ ال�شيغَة الّتي َتمَّ كتابُتها ل َتظَهُر في الخلّيِة ) E3 (، بل ناتُجها فقْط، وِلم�شاهدِة ال�شيغِة 
يِغ في اأ�شفِل �شريِط التَّْبِوْيَباِت تجْد ال�شيغَة هناَك. انقْر على الخليِة )E3 ( وانظْر في �شريِط ال�شِّ

رابًعا : َنْسُخ الّصيِغ الحسابّيِة  

      ت�شتطيُع في برنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة  ن�شَخ �شيغٍة ح�شابّيٍة مْن خلّيٍة ول�شَقها في خلّيٍة 
َب  ِق الخلّيِة فاإنَّ مراجَع الخاليا تتغيَُّر على نحٍو تلقائيٍّ َح�شَ اأخرى. ولكْن عندما تعمُل على َل�شْ
ِق فيها، وهذا ي�شاعُدَك في توفيِر الوقِت والُجْهِد عنَد ن�شِخ معادلِت  الخلّيِة اّلتي عمْلَت على اللَّ�شْ

المعلوماِت المت�شابهِة.
َرْقُمُه )6(  اّلذي  املثاِل  املوجودِة يف اخللّيِة )E3( يف   )=C3   D3  ( يغِة  ال�شِّ ن�شِخ  فمثاًل: عنَد 

.)=C4   D4 ( يغُة ال�شابُق اإلى اخللّيِة )E4( ت�شبُح ال�شّ
ولن�شِخ �شيغٍة اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة المبّينَة في ال�ّشكِل )4 – 48 (: 

يغِة.  ِد ال�خ�ل�ّيَة الّتي تحتوي على ال�شّ 1 - ح�دِّ
2 - ا�شغْط على الّزرِّ الأيمِن للَفاأَْرِة، تظهْر لئحٌة، ُثمَّ انقْر منها على اأمِر ن�سٍخ.    
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يِغ احل�شابّيِة.                                         ال�ّشكُل )4 – 48 (: ن�شُخ ال�شّ
                                

.)E4(  يغِة اإليها، وهي اخللّيُة 3 - حّدِد اخللّيَة اّلتي تريُد ن�شَخ ال�شّ
ٍق المبيَِّن في ال�ّشكِل  4 - ا�شغْط على الّزرِّ الأيمِن للفاأرِة، تظهْر لئحٌة، ُثمَّ انقْر منها على اأمِر لَ�سْ

.)49-4(

        

يِغ احل�شابّيِة.                                         ال�ّشكُل )4 – 49 (: ل�شُق ال�شّ
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ِق يف ال�ّشكِل ال�ّشابِق، تعاَوْن مَع اأفراِد جمموعِتَك لتجربِة احلالِت  ظهرْت َخياراٌت خمتلفٌة لأمِر اللَّ�شْ
ُل اإليِه يف ملفِّ املجموعِة.   ال�ّشابقِة، واإيجاِد الفروِق يف مابيَنها، ودّوْن ما تتو�شّ

يِغ احل�سابيِّة   الن�شاُط )4-11(: ن�سُخ ال�سّ
     اعتماًدا على اجلدوِل الظاهِر يف ال�ّشكِل ) 4 – 49 ( وبالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك طّبْق 

ما ياأتي: 
ال�ّشعِر  لإيجاِد   )E( العموِد  يف  اخلاليا  لباقي   )E3( اخللّيِة  يف  املوجوَدَة  يغَة  ال�شّ ان�شِخ 

الإجمايلِّ لباِقي ال�ّشلِع.
الإجمالّيِة يف  ِلالأ�شعاِر  الُكليِّ  املجموِع   E13 ( لإيجادِ    ( اخللّيِة  اكتْب �شيغًة ح�شابّيًة يف 

 .)E( العموِد

                                                            

َك جّرْب بنف�سِ
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ِف المدر�شِة. ئ الجدوَل الآتَي الّذي ُيَمّثُل بياناِت َمْق�شَ - بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك اأَْن�شِ

لِع ليظهَر الّناتُج في الخلّيِة  يغَة الاّلزمَة لح�شاِب مجموِع  الكمّيِة لجميِع ال�شِّ اأ   - اكتِب ال�شّ
.)C13(

.)D13،E13( يغَة واأل�شْقها في خاليا الَمَدى ب- ان�شِخ ال�شّ
يغَة الاّلزمَة لح�شاِب ِمْقَداِر الخ�شِم على ثمِن البيِع الُكلِّي للب�شكويِت، ِليْظَهَر  ج�- اكتِب ال�شّ

. الّناتُج في الخلّيِة ) J3(  علًما اأنَّ ِمْقَداَر الخ�شِم = 1.5٪ م�شروًبا في ثمِن البيِع الُكليِّ
.)J4: J12( يغَة ال�ّشابقَة لباقي الخاليا في الَمدى د  - ان�شِخ ال�شّ

يجاِد مجموِع الّربِح لجميِع ال�شلِع. ه� - اكتْب في الخلّيِة   I13 �شيغًة لإ
                 

        أسئلُة الّدرِس
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الخام�ِص  مَن  فوِف  ال�شّ لطلبِة  الّطالبيِّ  البرلمانيِّ  المجل�ِص  انتخاباُت  المدر�شِة  في  بداأْت 
الّتا�شعِ، وجرْت  ِف  ال�شّ عِن  طاّلٍب  رُة  َع�شَ ِب  ِللَمْن�شِ تر�ّشَح  وقْد  َر.  ع�شَ الثانَي  الأ�شا�شيِّ وحّتى 
فوِف لحظَة انتهاِء عملّيِة القتراِع، ولْم َيِجِد الُمعلِّموَن اأف�شَل  مْن  عملّياُت الفرِز في جميِع ال�شّ
ُيوّفُر مكتبًة كبيرًة  البرنامَج   اإنَّ  اإْذ  البياناِت، ومعالجِتها؛  َبرنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة  لتخزيِن 
َواِل( الُمَتعّددِة الأنواِع. ومنها الّريا�شّيُة والإح�شائّيُة و المالّيُة، والّتي ُيمكُن  مَن القتراناِت ) الدِّ

ت�شميُنها في جداوِل البرنامِج  للعمِل على مًدى وا�شٍع في معالجِة البياناِت. 
وُيبّيُن ال�ّشكُل )4-50( نتائَج الت�شويِت في �شفوِف التا�شِع:

َواِل( يف برنامِج اجلداوِل الإلكرتونّيِة ِلعمِل الآتي:   ويف ما ياأتي �شيتمُّ �رشُح كيفيِة ا�شتخداِم )الدَّ
1 - اإيجاُد مجموِع الأ�شواِت للّطالِب )طالل محمد( مْن جميِع ال�ّشعِب، وتخزيُن الّنتيجِة في 

.)H2( الخلّيِة
يغِة الموجودِة في الخلّيِة )H2 ( اإلى باقي الخاليا في العموِد )H( لإيجاِد مجموِع  2 - ن�شُخ ال�شّ

الأ�شواِت لجميِع الّطلبِة.
.)I2( 3 - اإيجاُد ُمعّدِل الّت�شويِت للّطالِب طالل محمد، وتخزيُن الّنتيجِة في الخلّيِة

                      ال�ّشكُل )4-50(: بياناُت النتخاباِت الربملانّيِة الّطالبّيِة.

َواُل واالقتراناُت الجاهزُةالّدرُس الّسادُس الدِّ
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ِل  ي�غ�ِة الم�وجودِة في الخلّيِة )I2( اإلى باقي الخالي�ا في الع�موِد )I( لإيج�اِد ُمع�دَّ 4 - ن�شُخ ال�شّ
لبِة.         الّت�شويِت لجميِع الطَّ

.)H12( 5 -  معرفُة الّطالِب اّلذي ح�شَل على اأعلى ت�شويٍت، وتخزيُن نتيجِة الت�شويِت في الخلّيِة
.)C14( 6 - اإيجاُد عدِد الخاليا اّلتي تحتوي على بياناٍت َرْقِمّيٍة، وتخزيُن النتيجِة في الخلّيِة

 ) SUM ( ِّأواًل : َداَلُة الجمِع الّتلقائي

القيِم يف عدٍد كبرٍي من اخلاليا. ولإيجاِد جمموِع  اإيجاِد جمموِع  لت�شهيِل  الدالُة  ُت�شتخَدُم هذِه 
الأ�شواِت للطالب طالل حممد اّتبعِ اخُلُطواِت الآتيَة:

1 - حّدِد الَمدى الُمراَد جمُعُه )C2:G2(، بالإ�شافِة اإلى الخلّيِة )H2( الُمراِد و�شُع الّناتِج فيها.
خياراِت  من  المجموَع  واختِر  الرئي�سيِة   ال�سفحِة  تبويِب  من  الّتلقائيِّ  الجمِع  اأداِة  على  انقْر   -  2
القائمِة الُمن�شدلِة المبيَّنِة في ال�ّشكِل )4� 51(، فُتْجَمَع قيُم الخاليا الُمحّددِة، ويظهَر الّناتُج 

في الخلّيِة الفارغِة )H2 (، وتظهَر ال�شيغُة ) SUM )C2:G2 = في �شريِط ال�شيغِة.
يغَة ) C2:G2( SUM =  اإلى باقي خاليا العموِد ) H( لإيجاِد مجموِع الأ�شواِت  3 - ان�شِخ ال�شّ

لباِقي الّطلبِة، كما تعلْمَت مْن َقْبُل.

.                                                ال�ّشكُل )4-51(: َداَلُة اجلمِع الّتلقائيِّ

)Average( ط ثانًيا : َداَلُة المتوسِّ

وُت�شتخَدُم هذِه الدالُة لت�شهيِل اإيجاِد املتو�شِط احل�شابيِّ للقيِم يف عدٍد كبرٍي من اخلاليا.
:)I2( اّتبِع اخُلُطواِت الآتيَة لإيجاِد متو�شط الّت�شويِت للُمر�َشِح طالل حممد يف اخللّيِة

1 - حّدِد اخللّيَة )I2 ( املُراَد ظهوُر الّناجِت فيها.
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ط( مْن َخياراِت القائمِة الُمن�شِدَلِة، الُمبّيَنِة في  ، واختْر )المتو�سِّ 2 -  انقْر على اأداِة الجمِع الّتلقائيِّ
ال�ّشكِل )4- 52(.

ِد الِقيَم الُمراَد اإيجاُد متو�شطها، ُثمَّ ا�شغْط ِمْفَتاَح الإدخاِل) Enter(، ليظهَر الّناتُج في  3 - َحدِّ
الخلّيِة الفارغِة )I2(. وتظهَر ال�شيغُة )Average )C2:G2 = في �شريِط ال�شيغِة.

                                                ال�ّشكُل )4- 52(: اإيجاُد املعّدِل.

4 - ان�شِخ ال�شيغَة )C2:G2( Average= اإلى باقي خاليا العموِد )I( لإيجاِد متو�شط الت�شويِت
        لباقي الطلبِة كما تعلْمَتَ ِمْن قبُل. 

 )Min( و الأ�سغُر قيمًة )Max(  الدالُة الأكرُب قيمًة :)الن�شاُط )4-12
مَع   وناق�ْشها  واأ�شغِرها  قيمٍة  اأكرِب  لتحديِد  فيها  تتاُج  قْد  العملّيِة  احلياِة  مَن  باأمثلٍة  فّكْر 

زمالِئَك يف املجموعِة.
ها اّلتي  يف ال�ّشكِل ال�ّشابِق )4-50( ا�شتخدْم دالَتي اأكرِب قيمٍة و اأ�شغِر قيمٍة بالطريقِة نف�شِ
يجاِد الّطالِب اّلذي ح�شَل على اأكرِب عدٍد مَن الأ�شواِت،  اّتبْعَتها حل�شاِب اجلمِع التلقائيِّ لإ
الأ�شواِت،  مَن  عدٍد  اأقلِّ  على  ح�شَل  الّذي  والّطالِب   ،)H12( اخللّيةِ  يف  الّناجتَ  ِع  و�شَ

.)H13( ِع الّناجتَ يف اخللّيِة و�شَ
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)Count( ِّثالًثا : َداَلُة الَعد

       تعمُل دالُة العدِّ على ح�شاِب عدِد اخلاليا الّتي تتوي على اأرقاٍم. وحل�شاِب عدِد اخلاليا الّرْقِميَِّة 
يف اجلدوِل، المبيَِّن في ال�ّشكِل )4-50(، اتَّبعِ اخُلُطواِت الآتيَة:

.)C14( 1 - حّدِد الخلّيَة الُمراَد ظهوُر الّناتِج فيها، وهي الخلّيُة
ال�شكِل  المبيَِّن يف  اإدراِج دالٍة  احِلوار  يغِة فيظهَر �شن�دوُق  ال�شّ اإدراِج دالٍة في �شريِط  انقْر زرَّ   - 2

.)53-4(

3 - اخرْت فئَة اإح�ساٍء .
.Count 4 - اخرْت الدالَة

5 - انقْر موافق، يظهْر �شندوُق احِلواِر و�سيطاِت الّدالِة، المبيَِّن يف ال�ّشكِل )54-4(.
6 - اكتْب الَمدى )A1:G13( في ُمربِع )Value1( اأو ظّلِل الَمدى المطلوَب، ولحِظ الإطاَر 

َط المتحرَك اّلذي يظهُر حوَل المدى الُمّظلِل. الُمنقَّ
7 - انقْر موافق، يظهْر عدُد الخاليا الّتي تحتوي على اأرقاٍم فقْط في الخلّيِة )C14( وهَي )60( 

خليًة.

يغِة.          وتظهْر ال�شيغُة )COUNT )A1:G13  =  يف �رشيِط ال�شّ

. كُل )4- 53(: اإدراُج َداَلِة العدِّ ال�شَّ
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                                             ال�ّشكُل )4-54(: �شندوُق احِلواِر و�شيطاِت الّدالِة. 
                 

)COUNTA( دالَُة )الن�شاُط )4-13     
     يف ال�ّشكِل ) 4 – 50 ( وبالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموِعتَك:

يف  طبيعِتها  اإلى  الّنظِر  دوَن  بياناٍت،  على  تتوي  الّتي  الفارغِة  غرَي  اخلاليا  عدَد  اأوجْد 
)A1:G13( املدى

ُل اإليِه يف ملفِّ املجموعِة.  دّوْن ما تتو�شّ
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ِل ال�شكَل الآتَي، ُثّم اأجْب عِن - في ما يلي عالماُت الّطالِب اأحمَد في جميِع الموادِّ الدرا�شيَِّة. تاأمَّ
    الأ�شئلِة الّتي تليِه:

.)F2( اأ   - اأوجْد عالمَة اأحمَد الكلّيَة في مادِة الّتربّيِة الإ�شالمّيِة، واحفِظ الّناتَج في الخلّيِة
يغَة في ال�ّشوؤاِل ال�ّشابِق لباقي الخاليا في العموِد )F( لإيجاِد العالمِة الكليَِّة لباقي  ب- ان�شِخ ال�شّ

. الموادِّ
.)B10( ِل، واحفِظ الّناتَج في الخلّيِة ج�- اأوجْد معدَل اأحمَد في اختباِر ال�ّشهِر الأوَّ

ِتِه. َلُه في باقي الختباراِت؟ �شاعْدُه في َمَهمَّ ُب اأحمُد ُمَعدَّ د  - كيَف َيْح�شِ

        أسئلُة الّدرِس
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كلُّ الّدواِل الّتي تعلمَتها من قبُل، هي دوَن اأيِّ �رشوٍط، ولكْن ماذا لو احتجَت اأو ُطِلَب منك 
َواِل امل�رشوَطِة �ُشيوعًا. ٍ ؟ �شتتعّرُف يف هذا الّدر�ِص اإلى اأكرِث الدِّ اإجراُء ح�شاباٍت مقرونٍة ب�رشٍط ُمَعيَّ

 )SUMIF( أوال : َداَلُة الجمِع المشروِط

ُق �شرًطا ُمعّيًنا في مًدى ما. وهي الّدالُة الّتي تعمُل على جمِع القيمِ  اّلتي ُتحقِّ
يبّيُن ال�ّشكُل )4-55( اأعماَر َمجموعٍة مْن موظفي �شركِة الكهرباِء ورواتَبهُم، قْد اأُدِخلْت لبرنامِج 
اأعماُرهم عن  اّلذين تزيُد  اإجماليِّ رواتِب الموظفيَن  الجداوِل الإلكترونّيِة، والمطلوُب ح�شاُب 

خم�ٍص وثالثيَن �شنًة. 

   ال�ّشكُل )4- 55(: بياناُت موظفي �رشكِة الكهرباِء.

        ولإجراِء ذلَك َن�شتخِدُم دالَة اجلمِع امل�رشوِط SUMIF كالآتي:
. E14 1 - حّدِد اخللّيَة املُراَد ظهوُر الّناجِت فيها، وهي اخللّيُة

يغِة. 2 - انقْر زرَّ اإدراِج دالٍة  يف �رشيِط ال�شّ

َواُل الَمْشُرْوَطُةالّدرُس الّسابُع الدِّ
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3 - اختْر فئَة  ريا�سيّاٍت ومثلثاٍت.
.SUMIF 4 - اختْر دالَة

الِة، المبّيُن في ال�ّشكِل )4- 56(. 5 - انقْر موافق، يظهْر �شندوُق الِحواِر و�سيطاِت الدَّ
   )C2:C13( مبراجِع اخلاليا اّلتي �شيتحّقُق فيها ال�رّشُط وهو ،)Range( 6 - امالأْ خانَة

7 - اكتِب ال�رّشَط املطلوَب يف خانِة )Criteria(  وهو "35>".
ِق ال�شرِط وهو   8 - امالأْ خانَة )Range Sum( بمراجِع الخاليا اّلتي �شيتمُّ جمُعها في حاِل َتَحقُّ

  .)E2:E13(
َدِة على ورقِة العمِل. الِة يف اخللّيِة املُحدَّ 9 - انقْر موافق  لُتدِرَج نتيجَة الدَّ

                                    ال�ّشكُل )4- 56(: �شندوُق احِلواِر و�شيطاِت الدالِة.

    الن�شاُط )4-14( دالُة اجلمِع امل�رشوِط 
    بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك، اأن�شئ اجلدوَل املُبنّيَ يف ال�ّشكِل )4- 55(، ُثمَّ طّبْق ما ياأتي :

ا�شتخدْم دالَة اجلمِع املَ�رشوِط لإيجاِد اإجمايلِّ َمموِع رواتِب املوظفَي اّلذين تِقلُّ  اأعماُرهم 
عن اأربعنَي �شنًة.

اأوجْد جمموَع  رواتِب املوظفنَي الذكوِر. 
اأوجْد جمموَع رواتِب املوظفنَي الإناِث.

احفِظ امللفَّ با�شِم رواتَب على �شطِح املكتِب . 
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)COUNTIF(  ثانيا : َداَلُة العدِّ المشروِط

يغِة،  ُق �رشًطا ُمعيًَّنا وذلَك �شمَن املدى املُدَخِل يف ال�شّ وُتعِطي هذِه الدالُة عدَد اخلاليا اّلتي ُتقِّ
و�شتتعّرُف يف املثاِل الآتي اإلى طريقِة عمِلها.

فِّ التا�شِع يف مادِة احلا�شوِب، ويبنُي ال�ّشكُل  قاَم املعلُم �شليٌم بعقِد اختباٍر ل�م�شتوى طلبِة ال�شَّ
اأْن يعرَف  اإلى رموٍز )A،B،C،D،F(، واأراَد  )4-57( العالماِت امل�شتحقَة لكٍل منهم م�شنَّفًة 

.E وكتابَتُه اأماَم الرمِز يف العموِد ، B  عدَد مّراِت َتْكَراِر كلِّ عالمٍة يف العموِد

                                                ال�ّشكُل )4- 57(: عالماُت طالبي الوظيفِة.

ولإجراء ذلك اتَّبِع الآتَي:  
يغِة. 1 - انتقْل اإلى الخلّيِة الُمراِد اإظهاُر الّنتيجِة فيها )E2(، وانقْر زرَّ اإدراِج دالٍة،  في �شريِط ال�شّ

. )COUNTIF(2 - اختْر فئَة  اإح�ساٍء، واختْر  دالَة العدِّ الَم�شروِط
3 - انقْر موافق، يظهْر  �شندوُق الِحواِر و�سيطاِت الّدالِة، المبّيُن في ال�ّشكِل )4- 58(.

   )B2:B10( وهو ،) Range( 4 - حّدِد الَمَدى الُمراَد تطبيُق الّدالِة عليِه في خانِة الَمَدى
5 - اكتِب ال�ّشرَط المطلوَب في خانِة ) Criteria(، وهو )D2( )مرجُع الخلّيِة اّلتي تحتوي 

ال�ّشرَط الُمطلوَب(
6 - انقْر زرَّ موافٍق، ولحْظ ظهوَر الّنتيجِة في الخلّيِة الُمحّددِة.
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    فّكْر

باقي  اإلى   )E2( الخلّيِة  في  الموجودَة    =COUNTIF)B2:B10;D2( يغَة  ال�شّ ان�شِخ   -  7
خاليا العموِد )E( كما تعلْمَت ِمْن قبُل؛ وذلَك لإيجاِد عدِد مّراِت َتْكَراِر كلِّ رمٍز مَن الّرموِز 

الأخرى.

                                     ال�ّشكُل )4- 58(: �شندوُق احلواِر و�شيطاِت الّدالِة.

َد ال�رّشُط ليكوَن مرجُع اخللّيِة )D2(، ولي�َص  حمتواها )A( يف املثاِل ال�ّشابِق؟     ملاذا ُحدِّ
ُل اإليِه يف تقريٍر.     اكتْب ما تتو�شّ

)IF( ثالثًا : الّدالُة الّشرطّيُة

ُت�شتخَدُم الّدالُة ال�رّشطّيُة يف َبرنامِج اجلداوِل الإلكرتونّيِة لتطبيِق اختباراٍت �رشطّيٍة على القيِم، 
ِقِه. ِْط، وناجٍت اآخَر يف حاِل عدِم حتقُّ ِق ال�رشَّ قُّ واإظهاِر ناجتٍ يف حاِل حَتَ

فِّ التا�شِع. و�شنعر�ُص فيما يلي كيفيَة  ْت عالماُت طلبِة ال�شَّ       يف ال�ّشكِل الآتي )4-59( ُعِر�شَ
اإظهاِر النتيجِة لكلِّ طالٍب ناجٍح اأو را�شٍب بناًء على العالمِة 
ها يف الختباِر، معتربيَن اأنَّ عالمَة النجاِح هي  الّتي ا�شتحقَّ

خم�شون:

.)C2( 1 - انتقْل اإلى الخلّيِة الُمراِد اإظهاُر الّنتيجِة فيها، وهي
ُثمَّ اخْتر فئًة   يغِة،  ال�شّ اإدراِج دالِة،  في �شريِط  انقْر زرَّ   - 2

ال�ّشكُل )4- 59(: عالماُت الطلبِةمنطقيًة.
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3 - اختِر الّدالَة ال�ّشرطّيَة )IF(، وانقْر موافق، يظهْر �شندوُق الحواِر و�سيطاِت الّدالِة، المبّيُن في 
ال�ّشكِل )60-4(.

.)Logical - test( يف خانِة ال�رشِط )B2<=50( 4 - اكتِب العبارَة ال�رشطيَة
.)Value-if-true( ِق ال�رشِط 5 - اكتْب كلمَة "ناجٍح" يف خانِة حتقُّ

.)Value-if-false( ِق ال�رشِط 6 - اكتْب كلمَة "را�شٍب" يف خانِة عدِم حتقُّ
َدِة. 7 - انقْر )موافق( فتظهَر نتيجُة الطالِب اأحمَد يف اخللّيِة املحدَّ

8 - ان�شِخ ال�شيغَة كما تعلمَت من قبُل اإلى بقيِة الطلبِة.

)IF ( الدالُة ال�رّصطيُّة:)الن�شاُط )4-15
    بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك تاأّمْل ِكال  ال�ّشكلنِي )4- 59( و )4- 60( ُثّم طّبْق ما ياأتي:

اكتِب ال�رّشَط املُنا�شَب يف خانِة ال�رّشِط يف ال�ّشكِل)4- 60(.
اكتْب كلمَة ناجٍح و كلمَة را�شٍب يف املكاِن املُنا�شِب يف �شندوِق احِلواِر، فاأيُّهما تختاُر اإذا 

حتّقَق ال�رّشُط؟
= IF)B2 <= 50 ; "يغِة  )"را�شٌب"; "ناجٌح يغَة املكتوبَة يف �رشيِط ال�شّ لحِظ ال�شّ

ناق�ص املق�شوَد بكلِّ جزٍء مْن اأجزاِئها مَع زمالئك.
الّتغيرُي الواجُب اإحداُثُه على  اإِلى )B2>50(وما  َتَّ تغيُي ال�رّشِط ال�ّشابِق  لْو  ماذا يحدُث 

يغِة لتعطَي نتائَج �شحيحًة؟ ال�شّ
ُل اإليِه يف ملفِّ املجموعِة.         دّوَن ما تتو�شّ

ال�ّشكُل )4- 60(: �شندوُق احلواِر و�شيطاِت الّدالِة
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- يف ما يلي عالماُت الّطالِب اأحمَد يف جميِع املوادِّ الّدرا�شّيِة، تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي، ُثّم اأجْب عِن 
    الأ�شئلِة اّلتي تليِه:

 ) G( اأوجْد نتيجَة اأحمَد بكتابِة كلمِة " ناجٍح" في العموِد )IF( اَلِة ال�شرطّيِة اأ   - با�شتخداِم الدَّ
يَن، وكلمِة "را�شٍب" اإذا كانت  اإذا كانت العالمُة الكلّيُة في الماّدِة اأكبَر ِمْن اأْو ت�شاوي خم�شِ

غيَر ذلَك.
.)F11( ِع الإجابَة في الخليِة ب- اأوجْد عدَد الموادِّ اّلتي ر�شَب فيها الطالُب، و�شَ

        أسئلُة الّدرِس
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اّلتي  الأرقاِم  لبياناِت الجدوِل، وُي�شتخَدُم لإظهاِر دللِت  َمرئيٌّ  البيانيُّ هو تمثيٌل  ُط  الُمخطَّ
فْهُمها وتحليُلها  القراءِة، والعْر�ِص، ويمكُن  �شهلَة  ِمّما يجعُلها  الجدوِل؛  ُعُب مالحظُتها في  َي�شْ

والمقارنُة بيَنها على نحٍو �شري�عٍ.
الجداوِل  برنامِج  في  الُمتواِفرِة  المختلفِة  البيانّيِة  الُمخّططاِت  اأنواِع  مْن  الكثيُر  وهنالَك   

الإلكترونّيِة مثلِ العموديِّ والدائريِّ وغيِر ذلَك. 

أواًل : مفاهيُم عاّمٌة 

قبَل اإن�شاِء الُمخّطِط، يجبُّ الّتعّرُف اإلى اأهمِّ عنا�شِر الّتخطيِط وعالقِتها بما تمثُِّلُه مْن بياناٍت 
انظِر ال�ّشكَل  )4-61( وهي:

ًفا. 1 - �شل�شلُة البياناِت: هي مجموعٌة مَن البياناِت الُمرتبطِة اّلتي تمّثُل عموًدا اأْو �شّ
2 - اأ�شماُء ال�ّشال�شِل: هي عناويُن الأعمدِة في الجدوِل.

3 - ِنَقاُط بياناٍت: هي ِقَيٌم داخَل الخاليا.
فوِف في الجدوِل. 4 - اأ�شماُء الفئاِت: هي عناويُن ال�شّ

الّدرُس الّثامُن

ٌة لإدراِج خُمّطٍط. ال�ّشكُل )4-61(: مفاهيُم عامَّ

ُة   الّدرُس الّثامُن طاُت البيانيَّ  الُمَخطَّ
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َطاِت البيانّيِة  ثانًيا : إنشاُء الُمَخطَّ

ٍط لتمثيِل البياناِت في الجدوِل: طّبِق الُخُطواِت الآتيَة لإدراِج ُمخطَّ
ِد البياناِت المراَد تمثيُلها بيانًيا. 1 - حدِّ

2 - اختْر تبويبَة اإدراٍج، ُثمَّ مجموعَة  ُمخّططاٍت، ُثمَّ اختْر  نوَع المخّطِط  المطلوِب.
ِدَلِة الّتي تظهُر في ال�ّشكِل )62-4(،  3 - اختِر ال�ّشكَل الُمنا�شَب لنوِع المخّطِط مَن القائمِة الُمن�شَ

فيظهَر المخطُط البيانيُّ على �شكِل كائٍن ر�شوميٍّ عائٍم فوَق ورقِة العمِل.

.                 ال�ّشكُل )4-62(: اإدراُج خمّطٍط بياينٍّ

يُّ        هناك اأنواٌع عديدٌة مَن المخّططاِت الُمتاحِة في برنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة منها الَخطِّ
طاِت لها �شكٌل ثنائيُّ الأبعاِد اأو ثالثيُّ الأبعاِد. ِريِطيُّ وغيُرها، وجميُع اأنواِع الُمَخطَّ والدائريُّ وال�شَّ

ثالثًا : نقُل الُمخّطِط

باّتباِع  اأخرى  اإلى ورقِة عمٍل  اأْو  العمِل  اآخَر داخَل ورقِة  اإلى  نْقُل المخّطِط مْن مكاٍن  يمكُن 
الُخُطواِت الآتيِة: 

1 - انقْر زرَّ الفاأرِة الأيمِن داخَل َم�ْنِطقِة الُمخّط�ِط ِلتظهَر القائ�م�ُة الفرعّيُة المبيّنُة في ال�ّشكِل
.)63-4(      

لحْظ
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                                                 ال�ّشكُل )4-63(: نقُل ُمخّطٍط.

2 - اختْر اأمَر نقِل المخّطِط ليظهَر �شندوُق الِحواِر نقِل مخّطٍط المبّيُن في ال�ّشكِل)64-4(.

                                         ال�ّشكُل )4-64(: �شندوُق الِحواِر نقِل الُمخّطِط.

ِط« يمكُن نقُل المخّطِط عن طريِق اأداِة »نقِل الُمَخطَّ
الموجودِة �شمَن تبويبِة اأدواِت المخّطِط و�شمَن

 التبويبِة الفرعّيِة ت�شميٍم.

لحْظ
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رابًعا : تغييُر حجِم الُمخّطِط

ِط عن طريِق �شحِب الَمقاب�ِص المحيطِة به في الّتجاِه المنا�شِب،  َم بحجِم الُمخطَّ ت�شتطيُع الّتحكُّ
انظِر ال�ّشكَل )4-65(، وذلَك بعَد الّنقِر داخَل َمْنِطَقِة الُمخّطِط وظهوِر تلَك المقاب�ِص.

ِط.                                                 ال�ّشكُل)4-65(: تغيرُي حجِم املخطَّ

خامًسا : تنسيُق الُمخّطِط

اأنماًطا عديدًة مختلفًة  ُم  ُيقدِّ اإذ  الُمخّطِط؛  تن�شيِق  اإمكانّيَة  الإلكترونيَِّة  الجداوِل  برنامُج  ُيتيُح 
ِط، ُثّم الّتبويبِة الفرعّيِة ت�سميٍم، ومنها  يمكُن تطبيُقها على المخّطِط عْن طريِق تبويبِة اأدواِت المخطَّ

اختْر اأحَد الأنماِط مَن الخياراِت المتاحِة لتن�شيِق المخّطِط، المبّيِن في ال�ّشكِل )66-4(.

                                              ال�ّشكُل )4-66(: تن�شيُق المخّطِط.
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ُت�شتخَدُم الّتبويبُة الفرعّيُة  ت�سميٌم لتغييِر نوِع المخّطِط، اأْو �شكِل المخّطِط اأْو لتغييِر الّتن�شيِق 
الأ�شا�شيِّ للمخّطِط انُظِر الجزَء الأيمَن في ال�شكلِ )67-4(.

                                        ال�ّشكُل )4-67(: الّتبويبُة الفرعّيُة ت�شميٌم.

وُت�شتخَدُم التبويبُة الفرعّيُة تخطيٌط لو�شعِ عناويَن للمخّطِط، ولإظهاِر المحاوِر، ولتغييِر خلفّيِة 
المخّطِط، ولإجراِء تحليٍل للُمخّطِط انُظِر ال�شكَل )68-4(.

                                           ال�ّشكُل )4-68(: الّتبويبُة الفرعّيُة تخطيٌط.

    وُت�شتخَدُم الّتبويبُة الفرعّيُة تن�سيٌق لتغييِر حدوِد المخّطِط، واأ�شكاِل الّن�شو�ِص في داخِلِه. انُظِر 
ال�ّشكَل )69-4(.

                                    ال�ّشكُل )4-69(: الّتبويبُة الفرعّيُة تن�شيٌق.
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طاِت الن�شاُط )4-15(:اإدراُج املَُخطَّ
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد جمموعِتَك طّبْق ما ياأتي:

حَة فيه: ئ اجلدوَل الآتَي واأدخِل البياناِت املُو�شَّ اأن�شِ

اأدرْج مخطًطا بيانيًّا هو عموٌد ثنائيُّ الأبعاِد متفاوُت الم�شافاِت.
ن�ّشِق المخّطَط ليظَهَر بنمِط َرْقمِ )31(.

�شمِّ المخّطَط با�شِم عالماِت الّطالِب.
�شمِّ المحوَر )�ص( اأ�شماَء الّطلبِة، والمحَوَر )�ص( العالماِت.

-منظوٍر-اأ�شفَل( على ُعنواِن املخّطِط. طّبِق  اأنواَع الْتاأثرِي )ظلٍّ

سادًسا : ِطباعُة المخّطِط 

الُمخّطَط  ِد  ،َحدِّ ذلك  ولعمِل  الُمخّطِط،  طباعِة  اإمكانّيَة  الإلكترونّيِة  الجداوِل  برنامُج  يتيُح 
 ، الُمراَد طباعُتُه بنقِر زرِّ الفاأرِة الأي�شِر داخَل َمنِطقِة الُمخّطِط، ُثمَّ اختِر الأمَر طباعًة مْن لئحِة ملفٍّ
ِد، الُمبّيِن في  وحّدْد عدَد النُّ�شِخ المطلوِب طباعُتها، ولحْظ ظهوَر خياِر طباعِة الُمخّطِط المحدَّ

ال�ّشكِل )70-4(.
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    فّكْر

                                                  ال�ّشكُل )4-70(: طباعُة الُمخّطِط.

    كيَف تعمُل على طباعِة الُمخّطِط مَع بياناِت ورقِة العمِل ؟ 

َئ الُمخّطُط بناًء عليها ؟   ِط عنَد تغييِر البياناِت في الجدوِل الّذي  اأُن�شِ           ماذا يحدُث للُمخطَّ
َك جّرْب بنف�سِ
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ْئ جدوًل  ُثّم اأدخِل البياناِت المبّينَة في ال�ّشكِل الآتي: 1 - اأن�شِ

2 - حّدْد مدى الخاليا )B2:D5( واأدرْج مخّطًطا بيانيًّا خطيًّا  ثنائيَّ الأبعاِد.
3 - غّيْر حجَم المخّطِط بت�شغيِرِه، واأظهْرُه في ورقٍة ُمنف�شَلٍة عِن الجدوِل.

4 - طّبِق الّنمَط )31( على المخّطِط.
5 - �شمِّ المخّطَط »تكاليَف«.

ادَي » المبلَغ«. 6 - �شمِّ المحوَر ال�ّشينيَّ » الّتكاليَف الّثابتَة« والمحوَر ال�شّ
7 - اختِر الّنمَط                                                     وطبْقُه على المخّطِط.

8 - طّبْق نمَط )Word Art(                                                      على الخطِّ في و�شيلِة الإي�شاِح.
9 - اطبِع المخّطَط.

        أسئلُة الّدرِس

مخطط تف�شيلي ملون � اأزرق مائي، التمييز 5

تعبئة � خمري، ن�ص 2، مخطط تف�شيلي � الخلفية 2
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لت�شهيِل  الجداوِل  في  البياناِت  ترتيِب  اإعادِة  اإمكانيَة  الإلكترونّيِة  الجداوِل  برنامُج  ُيوفُِّر   
هذا  في  لهما  �شنعر�ُص  الّلَتيِن  والفرِز  التَّ�شِفَيِة  عمليَتي  طريِق  عن  منها،  المعلوماِت  ا�شتخال�ِص 

الدر�ِص.

 أواًل: الّتصفَيُة  

اأو  َينَطِبُق عليها �شرٌط  الّتي  اأو  الّتي ت�شترُك بياناُتها ب�شفٍة واحدٍة  فوِف  هي عملّيُة عْر�ِص ال�شّ
اأكثُر، حيُث ُتْعَر�ُص البياناُت الّتي طابقِت ال�ّشروَط فقْط. ولت�شفيِة بياناِت الجدوِل الّذْي يحتوي 
َر عامًا،  على اأ�شماِء مجموعةٍ مَن الّطالِب واأعماِرِهْم، وعر�ِص بياناِت الّطلبِة في ُعُمِر الأربعَة ع�شَ

اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة:
1 - انقْر داخَل اأيِّ خلّيٍة تحتوي على بياناٍت في الجدوِل .

ِفيٍَة، المبيّنَة في فحِة الرئي�سيِة، ومن مجموعِة تحريٍر اختْر اأداَة فرٍز وتَ�سْ 2 - اختْر تبويبَة ال�سّ
        ال�شكِل )4- 71( الآتي: 

          الّدرُس الّتاسُع

3 - اختْر اأمَر ت�سفيٍة َتظهْر عناويُن الأعمدِة ، وعلى ي�شاِر كلٍّ منها �شهُم للّت�شفَيِة.
4 - انقْر على �شهِم الّت�شفَيِة الخا�صِّ بالعموِد الُمراِد ت�شفَيُة الجدوِل بناًء عليِه مثاًل )العمر(، فتظهَر 
انُظِر  ت�شاُعِديًّا  مرتبًة   َتْكَراٍر  دوَن  العموِد  ذلَك  في  الموجودِة  الِقيِم  ت�شتمُل على جميِع  قائمٌة 

ال�ّشكَل )4- 72(

ال�ّشكُل )4- 71(: تطبيُق اأمِر الّت�شفَيِة.

 الّتصفَيُة والفرُزالّدرُس الّتاسُع
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5 - حّدِد الِقيمَة الُمراَد ت�شِفَيُة الجدوِل بناًء عليها وهي)14( وانقْر موافق.

      يجبُّ اأن تكوَن البياناُت الُمراُد ت�شفيُتها على �شكِل جدوٍل ل تف�شُل الخاليا الفارغُة بيَنها.

ال�ّشكُل )4- 72(: قائمُة خياراِت الّت�شفَيِة.

�شتالحُظ ظهوَر اأ�شماِء الّطالِب الّذيَن اأعماُرهم
 )14( ع�ام�ًا فقْط ك�م�ا ه�و م�بيٌَّن ف�ي ال�ّش�كِل

  .)73 -4( 

ال�ّشكُل )4-73(: ناتُج الّت�شفَيِة.

لحْظ
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ثانيًا : الفرُز

في  فوِف  ال�شّ بفرِز  ترَغُب  قْد  فمثاًل:  الفرِز  عملّيِة  طريِق  َعْن  البياناِت  ترتيِب  تغييُر  يمكُنَك 
ْو عدديًّا َوْفَق ت�شل�شِل الُمَعّدلِت. جدوِل اأ�شماِء الّطالِب َوْفًقا للّت�شل�شِل الأبجديِّ لال�شمِ ،اأَ

     ال�ّشكُل )4-74( ُيَمثُِّل جدوًل باأ�شماِء 
التا�شِع ومعدلِتِهنَّ  قاِت في �شفوِف  الُمتفوِّ الّطالباِت 
ترتيِب  اإعادُة  والمطلوُب   ، الحاليِّ الدرا�شيِّ  للعامِ 
الّطالباِت  اأ�شماِء  ترتيُب  ِلي�شبَح  الجدوِل  بياناِت 

ِب )المعدِل(. قاِت تناُزليًّا بح�شَ الُمتفوِّ

لتطبيِق ذلَك اّتبِع الُخُطواِت الآتيَة:
ْد اأيَّ خليٍة �شمَن جدوِل البياناِت املراِد فرُزها. 1 - حدِّ

جمموعُة  ومنها  الرئي�سيِة،  فحِة  ال�سّ تبويبَة   اخرْت   -  2
يف  املُبينَِّة  وت�سفيٍَة  فرٍز  اأداِة  على  انقْر  ُثّم  تحريٍر، 

ال�ّشكِل  املبنّيُ يف  احِلواِر فرٍز  �ٍس، يظهْر �شندوُق  فرٍز مخ�سَّ ال�ّشكِل )4-75(، واخرْت خياَر 
.)76-4(

3 - �شْع عالمًة اأماَم ال�َخياِر ) تحتوي البياناُت على روؤو�ٍس(، وذلَك 
لن�شتبعَد �شفَّ العناويِن مْن عملّيِة الفرِز.

4 - اختِر العموَد الّذي �شُيفَرُز بناًء عليِه، وهَو عموُد )المعدِل(.
، لي�شبَح ترتيُب ال�ّشجالِت  5 - اخرْت نوَع الفرِز، وهو هنا تنازليٌّ
مَن الياِء اإلى الألِف، اأْو مَن الأَْحَدِث اإلى الأَْقَدِم اأْو مَن الأعلى 
على  بناًء  ال�ّشجالُت  فتترتََّب  موافق،  انقْر  ُثّم  الأدنى،  اإلى 

عموِد المعدِل.

المثال 7

ال�ّشكُل )4-75(: اأمُر َفْرٍز.

 ال�ّشكُل )4-74(: اأ�شماُء الّطالباِت المتفوقاِت.



126

  

    فّكْر
                                            ال�ّشكُل )4-76(: �شندوُق الِحواِر فرٍز. 

      هل يوجُد طرٌق اأخرى لتطبيِق اأمِر فرٍز على بياناِت الجدوِل؟
                                    

فِّ  ال�شّ اأكثَر مْن طالبٍة في مرحلِة  ُمعدِل  اِوَي  َت�شَ ُتالِحُظ   الفرِز،  بعَد  ال�ّشكَل)77-4(  انُظِر 
الّتا�شِع، وفي مثِل هذِه الحالِة فاأيُّ الطالبتيِن َت�شِبُق 

الأُخرى؟ 
َب  اِوي ِلنتائِج الفرِز َح�شَ          ونظراً لحالِت الَت�شَ
عمليََّة  فاإنَّ  ِل(  الأوَّ )المعياِر  ِل  الأوَّ الم�شتوى 
الفرِز تحدُث بناًء على م�شتَوياٍت اأكثَر من )معياٍر 
َب  َح�شَ تنازليًّا  الجدوُل  ُيرَتُب  كاأْن  عموٍد(  اأو 
ت�شاعديًّا  ُثمَّ  اأ�شا�شّيًا،  معياراً  بو�شفِه  المعدِل 
الّطالباِت  لأ�شماِء  الأبجديِّ  الّت�شل�شِل  َب  َح�شَ
َب  اِوي الِقيِم َح�شَ بو�شفِه معياراً ثانويًّا، فعنَد َت�شَ
على  بناًء  ترتيِبها  على  يعمُل  فاإّنُه  الأّوِل  المعياِر 

المعياِر الّثاني، وبذلَك فاإّن الّطالبَة اأمينَة َت�ْشِبُق �شهيَر، و�شوزاَن ت�شِبُق نايفَة، ورائدَة ت�شِبُق �شيريَن. 
�ٍص ليظهَر �شندوُق الِحواِر            ولإجراِء اأكثَر من م�شتًوى ِللفرِز يلزُمنا النقُر على اأداِة  فرٍز مخ�شّ
فرٍز، ُثمَّ الّنقُر على اأداِة اإ�شافِة م�شتًوى كما هو ُمَبيٌَّن في ال�ّشكِل )4-78( ثمَّ اإكماُل بقيِة الخياراِت 

ِلْلم�شتوى الجديِد.

 ال�ّشكُل )4-77(: الجدوُل بعَد الفرِز.
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الن�شاُط )4-16(: التّ�سفيَُة
بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتك اأدخِل الجدوَل المبيََّن في ال�شكِل )4-77( اّلذي مرَّ معَك من 

قبُل في هذا الدر�ِص ثمَّ طبِِّق الآتَي با�شتخداِم الت�شِفَيِة:
فِّ التا�شِع )ج(، ُثمَّ اأَِعْد اإظهاَر جميِع الطالباِت. اأظهْر فقِط الطالباِت من ال�شّ

اأظهْر فقِط الطالباِت اللََّواِتي معدلُتهنَّ اأكبُر من )95(، ُثمَّ اأَِعْد اإظهاَر جميِعِِِ الطالباِت .

الن�شاُط )4-17(: الفرُز
   بالّتعاُوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك اأن�شئ البياناِت الواردَة في ال�ّشكِل الآتي وطّبْق ما يليِه:

اأّوًل والأ�شماِء بو�شِفها  ِل بو�شفِه ِمْعياراً  رتْب بياناِت الجدوِل ال�ّشابِق تنازليًّا بناًء على الُمعدَّ
ِمْعياراً ثانيًا.

 ال�ّشكُل )4-78(: الفرُز باأكثَر مْن معياٍر.
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ٍة، ُثمَّ التراُجِع عن كلِّ  - اأن�شئ الجدوَل الآتَي، وطبِّْق ما يليِه ُمدوًنا مالحظاِتَك بعَد تطبيِق كلِّ َمَهمَّ
ِة اّلِتي تليها: ٍة لتطبيِق الَمَهمَّ مَهمَّ

اأ   - اعِر�ْص �شفوَف ال�ّشياراِت الم�شنوعِة �َشَنَة )2012(.
. ب- اعر�ْص �شفوَف ال�ّشياراِت ذاِت الّلوِن الِف�شيِّ

ج�- ا�شتخدِم الّت�شفيَة ِلَعْر�ِص بياناِت ال�ّشياراِت البي�شاِء.
د  - ا�شتخدِم الّت�شفيَة لعر�ِص بياناِت �شياراِت )المر�شيد�ِص( البي�شاِء.

ْحَدِث خم�ِص �شياراٍت. ه� - اعر�ْص �شفوَف اأَ
ِنَعْت بعَد العاِم )2005(. و  - اعر�ْص �شفوَف ال�ّشياراِت اّلتي �شُ

ِنعْت في العاِم )2000( اأْو )2006( . ز  - اعر�ْص �شفوَف ال�ّشياراِت اّلتي �شُ
ح - اعر�ْص �شفوَف ال�ّشياراِت ذاِت اللَّْوَنيِن الأحمِر والأخ�شِر .

لنوِع  الّترتيِب الأبجديِّ  َب  ، وَح�شَ اأّوليٍّ نِع كمعياٍر  ال�شّ َب �شنِة  ال�ّشياراِت َح�شَ ط�- رتِّْب جميَع 
. ال�ّشيارِة كمعياٍر ثانويٍّ

        أسئلُة الّدرِس
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لِب من ال�ّشلِع الغذائيَِّة  ادر�ِص الجدوَل الآتَي )قبَل التعديِل( اّلذي ُيبيُِّن ُمعّدلِت الإنتاِج والطَّ
)بعَد  الجدوِل  في  كما  لي�شبَح  تليِه  اّلتي  الأ�شئلَة  ونّفِذ   ،)2004( لعاِم  العربيِّ  الوطِن  في 

التعديِل(:

                                   الجدوُل قبَل التَّعديِل

                الجدوُل بعَد التعديِل

45.60
22.30
  2.60
36.80
  1.50

35.70
19.20
  5.30
  0.50
  0.20

81.30
41.50
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  1.70

58.60
53.30
35.50
98.80
90.50

F E D C B A
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2
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معدلت النتاج
والطل�ب

ن�سبة الكتفاء الذاتي  ٪الطلبالوارداتالإنتاجالمحا�سيل
الحبوب
القمح
ال�شكر

الخ�شروات
البقوليات
المجموع

المعدل
اأعلى قيمة
اأدنى قيمة

G F E D C B A
1
245.6

22.3
  2.6
36.8
  1.5

35.7
19.2
  5.3
  0.5
  0.2

81.3
41.5
  7.9
37.3
  1.7

58.6
53.3
35.5
98.8
90.5

3
4
5
6
7
8
9
10

معدلت النتاج والطل�      

ن�شبة الكتفاء الذاتي  ٪الطلبالوارداتالإنتاجالمحا�شيل
الحبوب
القمح
 ال�شكر

الخ�شروات
البقوليات
المجموع

المعدل
اأعلى قيمة
اأدنى قيمة

أسئلُة الِوْحَدِة 
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ْف حدوداً داخليًَّة وخارجيًَّة للجدوِل. اأ   - اأَ�شِ
ّيِة للجدوِل. ْط جميَع البياناِت النَّ�شِّ ب- َو�شِّ

يََّة  خا�شِّ وطبِّْق  فيها  لِب(  والطَّ الإنتاِج  معدلِت   ( العنواَن  وو�ّشِط   )A5وA4( اخلاليا  ادمجِ  ج�- 
ٌح في الجدوِل ) بعَد التعديِل (. التفاِف النَّ�صِّ كما هو ُمَو�شَّ

د  - َن�ّشِق الخاليا في الَمَدى )C2:F6( ِلت�شبَح َمنِزلتيِن َع�ْشِريََّتْيِن بعَد الفا�شلِة.
( في الَمَدى َل، اأعلى ِقْيَمٍة، اأدنى ِقْيَمِةٍ ه� - اأدرجِ القتراناِت التاليَة بالترتيِب ) المجموَع، الُمعدَّ

.)C7:C10(         
واِل لالأعمدِة الأُخرى. و  - با�شتخدامِ الّتْعِبَئِة التلقائيَِّة، ا�شتكمْل باقَي الدِّ

ز  - َرتِّْب بياناِت الجدوِل تنازليًّا بناًء على عموِد الإنتاجِ.
فِّ المجموعِ. ْرِطيَّ ) اأ�شرطَة البياناِت( على �شَ ح - طّبِق التن�شيَق ال�شَّ

ْرِطيَّ ) قواعَد تمييِز الخاليا(. ط - طّبِق التن�شيَق ال�شَّ
ي - َمثِِّل الجدوَل ال�شابَق بمخطٍط َبَياِنيٍّ ) عموٍد ثنائيِّ الأبعاِد متفاوِت الم�شافاِت(.

ِط بت�شغيِرهِ. ك - َغيِّْر حجَم الُمخطَّ
ِط بحيُث يظهُر اأ�شفَل الجدوِل. َع الُمخطَّ ل - َغيِّْر َمْو�شِ

ِط . م  - َطبِِّق النََّمَط )29( على الُمَخطَّ
َط. ن - اطَبعِ الُمَخطَّ
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�شْع اإ�شارَة )    ( في ُمرَبِع درجِة اإتقاِن الَمَهاَرِة الُمنا�شبِة لَك، في حاِل �شعوِرَك بوجوِد َمَهاراٍت لم 
كِل المطلوِب، وا�شتعْن بزمالئَك في المجموعِة لتطبيِقها عمليًّا، اأِو اطلِب الم�شاعدَة  تتقْنها بال�شَّ

من ُمَعلِِّمَك.

الَمَهاَراُت              درجُة اإِتقاِن الَمَهاَرِة ْقُم      الرَّ
                  ممتاٌز       جيٌد        �سعيٌف

ُف اإلى مكّوناِت ال�شا�شِة الرئي�شِة لبرمجّيِة الجداوِل اأَتعرَّ  1 
        الإلكترونّيِة.

نَّفًا جديداً. ُئ ُم�شَ اأُن�شِ  2 
ُف اإلى الَمَدى واأنواِعه. اأتعرَّ  3 

اأُدِرُج �شفوفًا واأعمدًة اإلى الجدوِل.  4 
اأحذُف �شفوفًا واأعمدًة من الجدوِل .  5 

نَِّف. اأغّيُر العدَد الفترا�شيَّ لأوراِق العمِل في الُم�شَ  6 
نَِّف. اأدرُج الأوراَق اإلى الُم�شَ  7 

نَِّف. اأحذُف الأوراَق ِمَن الُم�شَ  8 
اأَنقُل الأوراَق واأن�شُخها.  9 

ُق البياناِت في الجدوِل. اأَُن�شِّ  10
. ْرِطيَّ اأ�شتخدُم التن�شيَق ال�شَّ  11

ها. اأَن�شُخ بياناِت الجدوِل واأق�شُّ  12
اأ�شتخدُم التعبئَة التلقائيََّة.  13

ُف اإلى اأَْوَلِويَّاِت تنفيِذ العملياِت الح�شابيَِّة. اأتعرَّ  14
يغِ الح�شابيَِّة. ُف اإلى كيفيِة اإن�شاِء ال�شِّ اأَتعرَّ  15

اأ�شتخدُم دالَة الجمعِ التلقائيِّ .  16
ِل. اأ�شتخدُم دالَة الُمعدَّ  17

التقويُم الذاِتيُّ
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. اأ�شتخدُم دالَة الَعدِّ  18
اأ�شتخدُم دالَة الجمعِ الَم�ْشُروِط.  19

اأ�شتخدُم دالَة العدِّ الم�شروِط.  20

ْرِطيََّة. اأ�شتخدُم دالَة )IF( ال�شَّ  21
طاِت البيانيََّة. ُئ الُمَخطَّ اأُن�شِ  22

َط البيانيَّ . ُق الُمَخطَّ اأُن�شِّ  23
َط البيانيَّ . اأَنقُل الُمخطَّ  24
. َط البيانيَّ اأطبُع الُمخطَّ  25

ِب ِمْعياٍر َمَعيَّنٍ. ي بياناِت الجدوِل بَح�شَ فِّ اأُ�شَ  26
اأَفِرُز البياناِت في الجدوِل ت�شاُعديًّا اأْو تنازليًّا.  27
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اقتراُن الَجْمِع )SUM(: هو اقتراٌن ُي�شتخدَم لجْمِع َعدٍد مَن الأرقاِم الَموجودِة في الخاليا في 
فوِف والأعمدِة. �شفٍّ اأْو َعموٍد اأو مجموعٍة مِن ال�شّ

ِط الِح�شابيِّ لعدٍد مَن الأَرقامِ  الَموجودِة  اقتراُن المعَّدِل )Average(: ُي�شتخدُم لإِيجاِد المتو�شِّ
في َمًدى ُمعيٍَّن مَن الخاليا.

تنظيِم  على  تعمُل  حيُث  الإلكترونيَِّة،  الجداوِل  َبرَنامِج  ِمْيزاِت  اإحدى  هي   :)Sort( الفرُز 
اأْو  َرْقِميًّا  الَفْرُز  ُمعّيٍن، وَقْد يكوَن  بياناِت عموٍد  َب  تنازليًّا َح�شَ اأو  البياناِت وترتيِبها ت�شاعديًّا 

اأبجديًّا.
التعبئُة )Fill(: اإحدى ُطرِق َن�ْشِخ الُمعادلِت في َبْرمجيَِّة الجداوِل الإلكترونيَِّة.

ُن مْن عدٍد كبيٍر  الجدوُل )Table(: هو َحيُِّز العمِل في َبرنامِج الجداوِل الإلكترونيَِّة، ويتكوَّ
مَن الخاليا تتوزُع اأفقيًّا وعموديًّا على �شكِل �شفوٍف واأعمدٍة.

الخليَُّة )Cell(: هي تقاطُع �شفٍّ مَع عموٍد، وهي مكاُن ِحْفِظ المعلوماِت، وهي تحتوي على 
و�ٍص اأو ُمَعاَدلٍت. ِقَيٍم َرْقِميٍَّة اأْو ُن�شُ

ُر ) الّتي ُت�شتخَدُم حاليًّا(،  الخليَُّة النّ�سطُة )Active Cell(: هي الخلّيُة الَّتي يقُع عليها الُموؤَ�شِّ
وَتظهُر ُمحاطًة باإطاٍر اأ�شوَد عري�صٍ ُيميُِّزها عْن غيِرها مِن الخاليا .

الّر�سُم البيانيُّ )Chart(: هو تمثيٌل َمرئيٌّ لبياناِت الجدوِل، وُي�شتخَدُم لإظهاِر دللِت الأرقاِم 
فهُمها  ويمكُن  والعِر�ِص،  القراءِة  �شهلَة  يجعُلها  مّما  الجدوِل؛  في  مالحظُتها  ُعُب  َي�شْ الّتي 

وتحلُيلها والمقارنُة بيَنها على نحٍو �شريٍع.
يغِة )Formula Bar(: هو �شريٌط خا�صٌّ ببرنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة، اإذ تظهُر  �سريُط ال�سّ
دائًما محتوياُت الخلّيِة الّن�شطِة في الجدوِل �شواٌء اأكانْت بياناٍت اأْم معادلٍت، ويظهُر َمْرِجُع 

الخلّيِة الّن�شطِة.
�سريُط اأوراِق العمِل  )Sheets Bar(: هو �شريٌط خا�صٌّ بَبرنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة ي�شمُح 

ِل بيَن  اأوراِق العمِل الُمختلفِة. بالّتنقُّ
فوُف ُمرقَّمٌة بالأرقام 3،2،1،..... �سفٌّ ) Row(: هو �شطٌر اأفقيٌّ مَن الخاليا في الجدوِل، فال�شّ
.)A،B،C ،D( شطٌر راأ�شيٌّ مِن الخاليا في الجدوِل، اأعمدُتُه بالأحرِف� :)Column ( عموٌد

الَمدى )Range (: هو مجموعٌة من الخاليا الُمتتالَيِة.

مسرُد الُمْصطلحاِت
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�شمَن �شفٍّ  الُمتتاليِة  الخاليا  مَن  (:  هو مجموعٌة   Horizontal Range( الأفقيُّ  الَمدى 
واحٍد.

الَمدى العمودّيُّ )Vertical Range(:  هو مجموعٌة مَن الخاليا المتَتاليِة �شمَن عموٍد واحٍد.
الَمدى العامُّ )Common Range(: هو مجموعٌة مَن الخاليا المتتاليِة �شمَن اأكثَر مْن �شفٍّ 

وعموٍد.
برمِز  خلّيٍة  اأّيِة  اإلى  ي�شاُر  حيُث  الخلّيِة  اإحداثياُت  هو   :)Cell Reference( الخليِّة  َمرِجُع 

فِّ الَّتي َتَقُع الخلّيُة على تقاُطِعِهما. العموِد، وَرْقِم ال�شّ
ُم�سنٌَّف ) Book(: ال�شُم الفترا�شيُّ لَملفٍّ في َبرنامِج الجداوِل الإلكترونّيِة، ويحتوي على 

مجموعٍة مْن اأوراِق العمِل.
اأِو  َواِل،  الدِّ اأو  الأ�شماِء،  اأو  الخاليا،  مراجِع  اأْو  الِقَيِم  مَن  �شل�شلٌة  هي   :)Formula( ْيَغٌة  �سِ

ّيِة اّلتي ُتْنِت�ُج ِقَيمًا جديدًة. المعامالِت الّريا�شِ
فلّيِة مَن الُمَربَِّع الَّذي  ِغيُر في الزاويِة الُي�شرى ال�شُّ ِمْقبَ�ُس التّعبئِة )Fill Handle(: هو الُمَربَُّع ال�شّ

ُيحيُط بالخلّيِة الّن�شطِة.
ُن من  ورقُة العمِل )Worksheet(: هي َحيُِّز العمِل في َبْرَمِجيَِّة الجداوِل الإلكترونّيِة، وتتكوَّ
من  كبيٍر  ...( وعدٍد   ،  C ، B ، A  ( الأَبجديِة  بالحروِف  الُمَعْنَوَنِة  الأعمدِة  من  كبيٍر  عدٍد 

ليًّا )1، 2، 3، ...(. ْل�شُ َمِة َت�شَ فوِف الُمَرقَّ ال�شُّ

لغة )HTML(: هي احدى لغات الحا�شوب، المتخ�ش�شِة باإن�شاء �شفحات الويب.
وَغيِرها  والجداوِل  وِر  وال�شُّ النُّ�شو�ص،  َعر�ْص  يتيح  التي  الرموز  من  مجموعٌة  هي  الو�سوُم: 

ح الإنترنت. با�شتخداِم مت�شفِّ
نُة من و�شِم البدايِة و و�شِم النهايِة و المحتوى الذي بينهما. العنا�سُر: هي الجمُل المكوَّ

الخ�سائ�ُس: هي اإعدادات اإ�شافيٌة تطبَّق على الو�شوم لتح�شين وظائفها.
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أوال: المراجُع العربّيُة
.2011 ، 1 - رنا را�شم اأبوليلى، لغُة النُّ�سو�ِس الفائقِة  HTML، ط 1، داُر مجدلِويٍّ

َعاٌع للنَّ�شِر والعلومِ، 2008. ٌة(، �شِ 2 - نبيل كوراني، اإك�سل 2007 ) دورٌة خا�سَّ
3 - غريغ بيري، مايكرو�سوفت اأوفي�س الكلُّ في واحٍد، مكتبُة جريٍر، 2007.

4 - جون  وايكينباخ، هيرب تي�شون، واآخرون، مايكرو�سوفت اأوفي�س 2007 بايبل، مكتبُة داِر 
الفاروِق، 2007.

5 - الِمنهاُج الّدرا�سيُّ الُمعتَمُد لمهاراِت تقنيَِة المعلوماِت )كامبردج(: دليُل التدريِب، جون ل�شكا.

 ثانيا: المراجُع األجنبّيُة
1 - Willard٫ Wendy٫ HTML: A Beginnerََs Guide٫ 5th edition٫ Mc Graw-

Hill٫ 2013.

2 -  Deitel٫ Harvey & Paul٫ Internet and World Wide Web How To 

Program٫ 5th edition٫ Prentice Hall٫ 2011.

3 - Powell٫ Thomas٫ HTML٫ & CSS: The Complete Reference٫ Fifth 

Edition٫ 5th edition٫ Mc Graw-Hill٫ 2010.

4 - Duckett٫ Jon٫ Beginning HTML٫ XHTML٫ CSS٫ and JavaScript٫ 1th 

edition٫ Wrox٫ 2009.

1 -  http://www.ar.wikipedia.org 
 2 - https://color . adobe.com
 3 - http://www.gifmaker.me 
 4 - www.microsoft.com
 5 - http://www.w3schools.com/html

 ثالثا: المواقُع اإللكترونّيُة

قائمُة المراجِع



تَمَّ ِبَحْمِد اهلِل تََعْالَى
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