
القوائم
ي مواقع الويب:

هناك نوعان من القوائم المستخدمة �ز

ي القائمة.
ي هذه القائمة، يتم اتباع تسلسل رقمي بحيث يتم ترقيم كل عنرص �ز

< قائمة مرتبة )Ordered List(: �ز

. ز عنارص هذه القائمة بتعداد نق�ي < قائمة غ�ي مرتبة )Unordered List(: يتم تمي�ي

)Ordered List( القائمة المرتبة
ز وسم الفتح  ي هذه القائمة ب�ي

يتم إنشاء القائمة المرتبة باستخدام وسم >ol<، حيث يتم وضع كل عنرص �ز
>/li< ووسم اإلغالق >li<

: لنلِق نظرة عىل المثال التاىلي

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<head>

<title>Examples</title>
<meta charset="UTF-8" />

</head>

<body>

<h1>ألعاب جماعية</h1>
<ol>

<li> كرة القدم </li>

<li>كرة السلة</li>
<li>كرة اليد</li>
<li>كريكيت</li>

</ol>

</body>

</html>

131

بنية المحتوى
ي
الثا�ز الدرس 

https://hulul.online/


)Unordered List( القائمة غ�ي المرتبة
.>/li< ووسم اإلغالق >li< ز وسم الفتح ي هذه القائمة ب�ي

يتم إنشاء القائمة غ�ي المرتبة باستخدام الوسم >ul< حيث يتم وضع كل عنرص �ز

: لنلِق نظرة عىل المثال التاىلي

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<head>

<title>Examples</title>
<meta charset="UTF-8" />

</head>

<body>

<h1>ألعاب جماعية</h1>
<ul>

<li> كرة القدم </li>

<li>كرة السلة</li>
<li>كرة اليد</li>
<li>كريكيت</li>

</ul>

</body>

</html>

ي كرة القدم صفحة معج�ب

يط للتنقل داخل  ئ قائمة تكون بمثابة �ش  أن تن�ش
ً

وعك. عليك أو� ي م�ش
�ي نضيف قوائم نادي مشجعي كرة القدم �ز

الموقع وتضم العنارص التالية:

< الصفحة الرئيسية 

< التاريــــخ 

< نبذة 

< المعرض 

< اتصل بنا 
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جرب بنفسك

ي المدرسة.
ئ قائمة تعداد نق�ي لعرض موادك الدراسية �ز أن�ش

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<head>

<title> Football Fan Page</title>
<meta charset="UTF-8" />

</head>

<body>

<ul>

<li>الصفحة الرئيسية</li>
<li>التاريــــخ</li>
<li>المعرض</li>
<li>نبذة</li>
<li>اتصل بنا</li>

</ul>

<h1>تعمل كرة القدم عىل جمع الناس مًعا</h1>
....

133

https://hulul.online/


 الخاصية href هي اختصار لـ 
 Hypertext Reference 

( و تحدد عنوان  ي )مرجع النص التشع�ب
ي ينتقل اليها االرتباط. 

صفحة URL ال�ت
إذا لم تكن الخاصية href موجودة، 
فلن تكون الوسم >a< ارتباًطا تشعبًيا.

 )Hyperlinks( الروابط التشعبية
ي موقع الويب الخاص بك ألنها تتيح لك االنتقال من 

من المفيد استخدام الروابط الموجودة �ز
صفحة ويب إىل أخرى.

أمثلة عل الروابط التشعبية:

ي نفس الموقع.
 روابط من صفحة إىل أخرى �ز

ي نفس الصفحة.
ي صفحة الويب إىل جزء آخر �ز

 روابط من جزء �ز

 روابط من موقع إىل آخر.

ي نافذة متصفح جديدة.
 روابط تفتح �ز

ي جديدة.
و�ز ي إلنشاء رسالة بريد إلك�ت

و�ز  روابط تفتح تطبيق بريدك اإللك�ت

ز هذا الوسم  يتم إنشاء الروابط باستخدام وسم الفتح >a< ووسم اإلغالق >a/<، حيث إن كل ما يقع ب�ي
ي سيتم فتحها عند   للضغط عليه، ويمكننا تحديد العنوان الهدف )الصفحة ال�ت

ً
ووسم اإلغالق يصبح قابل

.href الضغط عىل الرابط( باستخدام خاصية

<a href=" https://www.moe.gov.sa/"> اضغط هنا </a>

ي  الصفحة ال�ت
سيتم فتحها

تحديد الرابط 
URL ي التشع�ب

وسم النهاية

النص الذي يضغط 
عليه المستخدم

 ،)URL( هذا الرابط خاص بموقع ويب
حيث نرى أن قيمة خاصية  href هنا هي 
اسم موقع الويب، تماًما مثل العنوان الذي 
ي متصفحك لزيارة تلك الصفحة.

تكتبه �ز
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<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<head>

<title>Examples</title>
<meta charset="UTF-8" />

</head>

<body>

<a href="https://www.moe.gov.sa/">اضغط هنا</a>
</body>

</html>

ي لمواقع ويب أخرى.  عىل رابط تشع�ب
ً

َ مثا� ل�ز

سينقلك الضغط عىل هذا النص 
ة إىل الموقع المحدد. مبا�ش
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)Target( خاصية الهدف
، فإننا نحدد موقع فتح  ي ي معلومات االرتباط التشع�ب

عندما نستخدم خاصية الهدف )target( �ز
الصفحة المرتبطة بعنوان URL هذا. يمكن أن تأخذ هذه الخاصية القيم التالية:

target خاصية

القيمةالوصف
ي عالمة تبويب جديدة.

blank_ستفتح الصفحة �ز

ي عالمة التبويب نفسها.
self_ستفتح الصفحة �ز

ي النافذة الرئيسية.
parent_ستفتح الصفحة �ز

ي محتوى النافذة.
top_ستفتح الصفحة �ز

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<head>

<title>Examples</title>
<meta charset="UTF-8" /><

</head>

<body>

<a href="https://www.moe.gov.sa/" target="_blank">اضغط هنا</a>
</body>

</html>
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<h2 id="history">التاريــــخ</h2>
<p> ي منتصف القرن التاسع ع�ش

ا �ز ي إنجل�ت
 <br/>.تعّد كرة القدم رياضة ذات تاريــــخ طويل، نشأت بشكلها الحاىلي �ز

  <br/> ُوجدت أندية كرة القدم منذ القرن الخامس ع�ش لكنها كانت غ�ي منظمة ودون صفة رسمية، ثم تّم إنشاء
، ولكن القليل منها فقط استمر بعد ذلك ي أواخر القرن التاسع ع�ش

<br/>.الكث�ي من هذه األندية �ز
ي مناطق أك�ث ثراًء قلياًل 

ي استمرت بنشاطها كانت تقع �ز ز أن األندية ال�ت <br/>،يعتقد معظم المؤرخ�ي
<p/>.حيث كان الناس ال يعملون بعد ظهر يوم السبت وكانوا قادرين عىل تحمل نفقات حضور المباريات 

<h2 id="gallery"> المعرض</h2>

<h2 id="about"> نبذة</h2>

<p>من خالل هذه الصفحة يمكننا تبادل األفكار واآلراء </br>

ي وقتنا الحاىلي
 <br/>.حول فريق كرة القدم الذي نقوم بتشجيعه أو حول كرة القدم بشكل عام �ز

<p/>.يمكننا أيًضا التواصل من خالل النموذج إلضافة المزيد من الصور أو المقاالت إىل المعرض 
</body>

</html>

يط التنقل إنشاء �ش
يط للتنقل، وتتكون هذه القائمة من مجموعة  وعنا قائمة مرتبة عىل شكل �ش ي م�ش

لقد أضفنا �ز
ز من الصفحة، بينما  من الروابط. بشكل عام، يجب أن ترتبط بعض عنارص هذه القائمة بجزء مع�ي

ي نفس الموقع.
تبط العنرص “اتصل بنا” )Contact Us( بصفحة أخرى �ز س�ي

ي نفس الصفحة
ز �ز االرتباط بجزء مع�ي

ز الجزء من الصفحة  ي نفس الصفحة، يجب أن نقوم بتمي�ي
ز �ز  قبل أن نبدأ بإنشاء ارتباط بجزء مع�ي

الذي سيتم الرجوع إليه ع�ب هذا الرابط، ولهذا الغرض سوف نستخدم خاصية “id” كمعرف.

ي كرة القدم صفحة معج�ب

ي صفحة الويب.
ز العنرص عن با�ت يتم استخدام خاصية “id”  مع جميع عنارص HTML لتمي�ي

ز المعرف  يمكن تعي�ي
id بكلمة تبدأ بحرف 
طة سفلية )_(،  أو ب�شَ
ز نفس  وال يمكن تعي�ي
اسم الُمعرف لعنرصين 

ي نفس 
ز �ز مختلف�ي

الصفحة.
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ارتباط صفحة إل أخرى عل نفس الموقع
يط التنقل بأجزاء محددة من نفس الصفحة. ستش�ي عالمة التبويب "اتصل بنا"  ي �ش

لقد ربطنا 3 عالمات تبويب �ز
إىل صفحة ويب أخرى من موقعنا.

."contact-form.html" بطه بهذا الملف ي الدرس السابق، وس�ز
ئ ملف HTML كما تعلمنا �ز أوال، لنن�ش

لربط عنرص بمحتوى عىل الصفحة، نستخدم معرف هذا 
وعنا. ي م�ش

ا بوسم )#(. لنطبق هذا األمر �ز
ً
<ul>المحتوى مسبوق

<li><a href="#top">الصفحة الرئيسية</a></li>
<li><a href="#history">التاريــــخ</a></li>
<li><a href="#gallery">المعرض</a></li>
<li><a href="#about">نبذة</a></li>
<li>اتصل بنا</li>

</ul>

ارتباط صفحة إل أخرى عل نفس الموقع
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<ul>

<li><a href="#top">Home</a></li>
<li><a href="#history">History</a></li>
<li><a href="#gallery">Gallery</a></li>
<li><a href="#about">About</a></li>
<li><a href="contact-form.html" target="_blank">Contact Us</a>Contact Us</li>

</ul>

ي نفس الموقع فإننا نستخدم عنوان URL ذا الصلة.
عند االرتباط بصفحات أخرى �ز

ي نفس المجلد، فإن قيمة خاصية href تكون عبارة عن اسم الملف المرتبط بها.
إذا كانت صفحات الموقع �ز
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ي
و�ز يد اإللك�ت روابط ال�ب

ي للمستخدم عند الضغط عليه. يتم هذا عن طريق 
و�ز يد اإللك�ت هناك نوع من الروابط يقوم بفتح تطبيق ال�ب

ي الذي سيتم اإلرسال إليه.
و�ز يد اإللك�ت ز قيمة الخاصية href لتبدأ بـ :mailto متبوًعا بعنوان ال�ب تعي�ي

ئ قسًما آخر عىل موقعنا باسم " معلومات مفيدة" )Useful Information( حيث سنضيف  لنن�ش
ز بلعبة كرة القدم. ف المستخدم�ي ي قد ُتعرِّ ونية ال�ت ي وعناوين بعض المواقع اإللك�ت

و�ز عنوان بريد إلك�ت

ي كرة القدم صفحة معج�ب

يجب وضع الوسوم 
الرئ�سية داخل قسم 

 )>body<….>�body<(
 ،HTML من مستند

ي أي م�ان آخر 
فوضعها �ز

سيؤدي إل ظهور أخطاء.

جرب بنفسك

ي وبريدها 
و�ز افتح الملف الذي أنشأته مسبًقا بقائمة المواد الدراسية، وأضف رابًطا لموقع المدرسة اإللك�ت

. ي
و�ز اإللك�ت

<h2>معلومات مفيدة</h2>
<ul>

<li><a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a></li>

<li><a href="https://www.fifa.com/" target="_blank">Fifa.com </a></li>
<li><a href="https://www.uefa.com/" target="_blank">UEFA.com </a></li>

<ul>

<a href="mailto:emailaddress@example.com"> نص قابل للضغط عليه </a>
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إضافة الصور ومقاطع الفيديو
ي 

افية. من الممارسات الجيدة االحتفاظ بالصور �ز ي موقع الويب الخاص بك و�ظهارها بطريقة جذابة واح�ت
من المهم إضافة الصور �ز

ي 
ي سنستخدمها �ز ي ملفات الموقع، لذلك قد أنشأنا مجلًدا فرعًيا باسم "Images " يتم فيه إضافة الصور ال�ت

مجلد منفصل عن با�ت
موقعنا.

ُيستخدم وسم >img<  إلضافة صور إىل صفحة 
الويب. يجب االنتباه إىل أن هذا الوسم ال يحتوي 

عىل وسم إغالق.

عند استخدام فيجوال ستوديو كود
Explorer ي قسم

 )Visual Studio Code(، و�ز
Images المستكشف(، يوجد مجلد فر�ي باسم(
ننا من معاينة جميع ملفات الصور 

�
)الصور( يمك

ي الموقع.
المتاحة لالستخدام �ز

>img src="file's path" alt="description" width="600" height="400"/<

تخ�ب المتصفح بموقع العثور عىل 
ملف الصورة.

يوفر وصًفا نصًيا للصورة يصف 
الصورة إن لم تستطع أن تراها.

يتم تحديد ارتفاع 
الصورة بوحدة البكسل.

يتم تحديد عرض 
الصورة بوحدة البكسل.
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HTML مسارات ملف

المسارالوصف

ي نفس المجلد كما الصفحة 
توجد صورة picture.jpg �ز

الحالية.
>img src="picture.jpg"<

ي نفس 
ي مجلد الصور �ز

توجد صورة picture.jpg �ز
. الفهرس الحاىلي

>img src="images/picture.jpg"<

ي المجلد 
ي مجلد الصور �ز

توجد صورة picture.jpg  �ز
الرئيس للصفحة الحالية.

>img src="/images/picture.jpg"<

ي مجلد أعىل بمستوى واحد من 
توجد picture.jpg �ز

. المجلد الحاىلي
>img src="../picture.jpg"<

>video< يمكنك أيًضا إضافة مقطع فيديو إىل المستند الخاص بك باستخدام وسم

ي الفيديو.
ي تتيح لك التحكم �ز ات ال�ت ز يحتوي هذا الوسم عىل بعض الم�ي

>video src="file's path" poster=" file's path" width="600" height="400"  preload controls loop<

الفيديو  يل  ز ت�ز أثناء  ي 
الصورة �ز ستظهر 

زر  عىل  المستخدم  بضغط  ح�ت  أو 
التشغيل.

يخ�ب المتصفح بما يجب 
فعله عند تحميل الصفحة. يش�ي إىل أنه سيتم تشغيل 

ي المتصفح الفيديو تلقائًيا بعد انتهائه.
ورة وجود أزرار خاصة �ز يش�ي إىل رصز

ل�ي يعمل الفيديو.

وعرض  ارتفاع  تحديد  يتم 
البكسل. بوحدة  الفيديو 

ل�ي يعمل الفيديو.
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لُنِضْف صوًرا إىل موقع الويب الخاص بنا:

ي كرة القدم صفحة معج�ب

جرب بنفسك

ئ فيديو باستخدام صور مايكروسوفت )Microsoft Photos( من صور مختلفة خاصة بكرة القدم، ثم  أن�ش
أضف الفيديو إىل صفحة مشجعي كرة القدم.

<!--Let's add the images to our site-->

<h2 id="gallery"> المعرض</h2>
<img src="/Images/World_Cup.jpg" width="600" height="400">

<img src="/Images/Soccer_field.jpg" width="600" height="400">

<img src="/Images/football_stadium.jpg" width="600" height="400">

<img src="/Images/soccer-saudi-arabia-logo.jpg" width="600" height="400">

هذا تعليق، الحظ أنه ال يتم عرض 
ي المتصفح.

التعليقات �ز
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ي
ي الدرس الثا�ز

وسوم ΗΤΜL المستخدمة �ز

الوظيفةالوسم

>ol<.تحدد قائمة مرتبة

>li<.تحدد عنرص قائمة

>ul<.تحدد قائمة غ�ي مرتبة

>a<. ي تعّرف االرتباط التشع�ب

>img<.يتم استخدامها إلدراج صورة

>video<.يتم استخدامها إلدراج الفيديو
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تدريب 1
  حّدد وأصلح  

ي 
األخطاء �ز

: نامج التالي ال�ب

<DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="ar">

<title>Examples</title>
<meta charset="UTF-8" />

</head>

<body>

<h1>أالمواد الدراسية </h1>
<ul>

<li> االرياضيات <li>
<li>اللغة العربية<li>
<li>التاريــــخ<li>

</body>

</html>

تدريب 2
ي لألصدقاء". تتضمن هذه 

و�ز يد اإللك�ت ئ صفحة ويب تتكون من قائمة غ�ي منسقة بعنوان "ال�ب   أن�ش
ي عالمة تبويب 

ي �ز
و�ز يد اإللك�ت ي ألصدقائك، ويتم فتح تطبيق ال�ب

و�ز يد اإللك�ت الصفحة عناوين ال�ب
مختلفة وذلك عند الضغط عل أحد هذه العناوين.

لنطبق مًعا

تدريب 1

تدريب 2
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ي الختام
�ز

جدول المهارات

المهارة
درجة اإلتقان

لم يتقنأتقن
1. كيفية استخدام محرر فيجوال ستوديو كود. 

2. استخدام وسوم HTML إلضافة فقرات وعناوين.

3. إضافة ارتباطات تشعبية إىل موقع ويب.

4. إنشاء قائمة عىل موقع ويب.

5. استخدام وسوم HTML، إلضافة الصور ومقاطع الفيديو إىل موقع ويب.

تدريب 4
ي الدرس السابق الخاص بالمعلومات السياحية 

   استمر ب�نشاء موقع الويب الذي أنشأته �ز
: ي فيجوال ستوديو كود ونفذ ما يلي

للمسافرين. افتح مجلد "Adventure_website"  �ز
يط  ئ قائمة غ�ي مرتبة من العنارص التالية:  الصفحة الرئيسية، حول، ألبوم الصور، االتصال. ستكون هذه القائمة �ش <  أن�ش

تنقل حيث يتم ربط كل عنرص بقسم خاص به من الصفحة.
ي تريدها. < أضف الصور ال�ت

< أضف مقطع فيديو.
ي ل�ي 

و�ز ئ قائمة غ�ي مرتبة أسفل الصفحة تحتوي عىل روابط مفيدة للمستخدم، كما يمكنك إضافة بريدك اإللك�ت <  أن�ش
يتمكن المستخدم من االتصال بك.

تدريب 3
ي نافذة جديدة.

ئ قائمة عنا� مرتبة تتكون من 3 روابط لمواقع مختلفة يفتح �ل منها �ز <  أن�ش
ئ قائمة بأطعمتك المفضلة. < أن�ش

ي نافذة 
<   اعرض صورة بحيث يتم فتح صفحة ويب لمحرك بحث من اختيارك )مع مراعاة أن يفتح �ز

جديدة( وذلك عند الضغط عل تلك الصورة.

تدريب 3
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