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  إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمعلم باستخدام تطبيق ميكروسوفت فرونت بيج
)Microsoft Front Page(  

  
  
  

نترنت إللقد قمت بإنشاء موقع إلكتروني خاص بي للتواصل من خالله مع طالبي عن طريق ا
الذي يعتبر  )Microsoft Front Page(واستخدمت لهذا الغرض تطبيق ميكروسوفت فرونت بيج 

 بشكل مرئي دون التعامل المباشر  HTMLقوى وأسهل التطبيقات التي تتعامل مع لغة من أ
جراءات التي قمت باتباعها لغرض إنشاء الموقع إلمعها، وإليك عزيزي المعلم الخطوات وا

  .اإللكتروني المنشود
  
  

  التخطيط: أوًال
  

  :تبدأ هذه المرحلة بالسؤال اآلتي
  

  اإللكتروني؟ما الهدف من إنشاء هذا الموقع 
  

وعندما أجبت عن هذا التساؤل تبين لي أن الذي أريده عبارة عـن موقـع إلكترونـي بـسيط يتـيح                     
لي الفرصة لعرض دروسي على طالبي من خالله والتواصل معهم وتوجيههم، وبمـا أننـي أقـوم                 
بتدريس ثالثة صفوف هي السابع والثامن والتاسع األساسي فقد قمت بتجهيـز منـاطق خاصـة                

  ).فتراضيةالالغرفة الصفية ا(ب آل صف من الصفوف، والتي أسميتها بطال
  

  واآلن ماذا تحتوي هذه الغرف الصفية االفتراضية؟
  

 علـى طالبـي، وأن أطـرح بعـض          الـذي أقـوم بتدريـسه     أريد أن أعرض المهمـات الخاصـة بالـدرس          
ن، وأن يتـابع    م فـي المهمـات والتمـاري      هالتمارين عليهم وأن أزودهـم بارتباطـات لمراجـع تـساعد          

الـصور مـع    بعـض    بالـدروس المختلفـة، وأيـضًا أريـد أن أشـارك             ةطالبي أخبار النـشاطات المرتبطـ     
 أريد أن أفرد منطقـة للتـسلية واللعـب التربـوي الهـادف، إضـافة إلـى آـل ذلـك أريـد                آما ،طلبتي

  . اإللكترونيةلةالتواصل مع طالبي عن طريق المراس
  

وقعي اإللكتروني يجـب أن يظهـر علـى الطلبـة بـصفحة رئيـسة                على هذه االحتياجات فإن م     بناًء
اجون إليـه   ترتباطات تأخذ طالبي إلى المنطقة أو المناطق التي تمكنهم من تصفح ما يح            اتحتوي  

  . لموقعي اإللكتروني المفترضاآلتي، وقد قمت بعمل المخطط وتسمح لهم بالتواصل معي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  مخطط الموقع اإللكتروني

 الصفحة الرئيسة

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

 راسل المعلم

المهارات

التمارين

 يدةارتباطات مف

أخبار وإعالن

صورنا

التسلية
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  )Front Page(  تصميم الموقع باستخدام الفرونت بيج: ثانيًا
  

  )Front Page( فتح تطبيق الفرونت بيج: الخطوة األولى
  

  ومن ثم [All Programs]ومن ثم  [Start] من زر )Front Page( يتم فتح تطبيق الفرونت بيج
 [Microsoft Office] ومن ثم [Microsoft Office FrontPage 2003]  وبعدها ستظهر الواجهة

  :  المبينة في الشكل أدناه)Front Page( الرئيسة لتطبيق الفرونت البيج
  

  
  

  :واآلن لنتعرف على محتويات الواجهة الرئيسة
  

القائمة 
  الرئيسة

 

    
شريط 
    األدوات

    
شريط 

    التنسيق

    
     أشكال عرض صفحة الويب في الفرونت بيج

 
  إنشاء الموقع اإللكتروني: يةالخطوة الثان

  

  :إنشاء موقع إلكتروني
 من القائمة  [New]قم بالضغط على  زر 

  ،الرئيسة
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 على [New]وتلقائيًا سوف تظهر قائمة 
  يمين الشاشة، التي نختار منها

[One Page Web Site]  

 
  
  [Web Site Template]بعد ذلك ستظهر نافذة 

  .[One Page Web Site] وهو هنا تريدهلب الذي نوع القااختر ) 1(خطوة 
  .[TeacherWeb]ضع المسار الذي سينشأ عليه الموقع واسمه ) 2(خطوة 
  . للمتابعة[Ok]الضغط على ) 3(خطوة 

  

 
  

و ] Images[و  ]Private[المجلدات   بإنشاء)Front Page( بعد ذلك سيقوم  تطبيق الفرونت بيج
 .لتي سوف تستخدم الحقًاا] Index.htm[صفحة 

  

1
2

3

Folders + Index 
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  إضافة مجلد

من شريط األدوات، ومن ثم سيقوم تطبيق       ] New[ جديد قم بالضغط على أيقونة       إلضافة مجلد 
سم الذي تريد ولـيكن  القوم بتسميته بات بإنشاء مجلد جديد، وبعدها )Front Page( الفرونت بيج

"Pages ."آخر باسم ًاولنضف مجلد "Media."  
2 1 

   
 3 

 .وتكون النتيجة آما هو مبين جانبًا

 
  

، "الصف السابع"بنفس الطريقة وهي " Pages"واآلن سنضيف ثالثة مجلدات جديدة داخل مجلد 
  ".الصف التاسع "و،" الصف الثامن" 

 .وتكون النتيجة آما هو مبين جانبًا

 
   

  
  إضافة صفحة

جها داخـل المجلـدات التـي قمنـا بإنـشائها، ولنبـدأ             واآلن سوف نقوم بإضافة الصفحات التي نحتا      
 أخبار وإعـالن،   و رتباطات مفيدة،  وا التمارين، و المهمات،(بالصفحات الخاصة بالصف السابع، وهي      

  ).التسلية وصورنا،و
  :  جديدة آاآلتيإضافة صفحةوتتم عملية 
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  .نختار المجلد المقصود بالضغط عليه بالفأرة مرة واحدة) 1(خطوة 
  .من شريط األدوات] New[بالضغط على أيقونة نقوم ) 2(خطوة 
  " .المهمات.htm"نقوم بتسمية الصفحة الجديدة باسم ) 2(خطوة 

  .وتكون النتيجة آما هو مبين أدناه
2 1 

  
  

 . اإلجراءات سنقوم بإنشاء باقي الصفحات الخاصة بالصف السابعباتباع نفسو

 .بًاوتكون النتيجة آما هو مبين جان

ولكي نـستكمل الـصفحات الخاصـة بالـصفوف المتبقـة الثـامن والتاسـع نقـوم بـنفس االجـراءات                     
 .السابقة إلنشاء الصفحات

  
باإلضافة إلى الصفحات الخاصة بالصف الـسابع ال مـن إنـشاء صـفحة رئيـسة                : مالحظة

 .لصفوفتحتوي الروابط التي تصلنا إلى تلك الصفحات، وآذلك الحال بالنسبة لباقي ا
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اآلن نكـــون قـــد حـــصلنا مجلـــدات للـــصفوف 
السابع والثامن والتاسـع وآـل منهـا يحتـوي          
على عدد من الـصفحات التـي تلـزم لخدمـة          

ــشأ صــفحة    ــدافنا، ويبقــى أن نن راســل "أه
التــي ســوف نــضيفها داخــل مجلــد " المعلــم

"Pages."  

 
  

 تصميم صفحات الموقع اإللكتروني: الخطوة الثالثة
  :الخطوة سنقوم بالتعرف علىفي هذه 
 .تنسيق النصوص والصور باستخدام الجداول •
 .إدراج النصوص والصور •
 .ستيراد الملفات والمجلداتا •
 .تصميم خلفية للصفحة •
 ". Interactive Button"إدراج زر تفاعلي  •
  

  
 تنسيق النصوص والصور باستخدام الجداول
ءته عمن يقرأ صفحة الكتاب حيـث أن الـسمة          أن من يقرأ ويتصفح اإلنترنت يختلف في طريقة قرا        

بـد مـن تنـسيق صـفحات مواقـع           العامة لتصفح اإلنترنت هي المسح السريع للـصفحة، لـذلك ال          
هر أهمية إدراج نـصوص  ظاإلنترنت بحيث تساعد على مثل هذا النوع من القراءة السريعة، وهنا ت 

  .وسائط المتعددةقصيرة غير مكتظة وواضحة، باإلضافة إلى تدعيمها بالصور وال
  

بدأ بـصفحة   نوسوف نقوم اآلن بإدراج نـصوص وصـور مـضمنة داخـل جـدول لـضبط توضـعهما، وسـ                   
"Index.htm "من خالل النقر المزدوج عليها.  

 ].Table[ومن ثم ] Insert[ومن ثم ] Table[ضغط على امن القائمة الرئيسة  . 1
ائص الجدول المـدرج  ، حيث يتم من خاللها التحكم بخص]Insert Table[ستظهر شاشة  . 2

، وحجـم اإلطـار   "2"هـو  " Colums"، وعـدد األعمـدة   "4"هـو   " Rows"حيث عدد األسـطر     
"Border Size " وذلك حتى ال يظهر اإلطار في المتصفح، ونضغط موافق " 0"هو"Ok." 
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 :سيظهر الجدول بهذا الشكل أدناهو

 
  

  :مالحظة
 . فالت على أطراف الخالياإل من خالل السحب وايتم التحكم بقياسات الخاليا

  
" Paste" و"Copy"راد إدخاله، أو إدراج النص عن طريق موبعد ذلك يتم إما إدخال النص ال .3

 .حيث تظهر النتيجة المبينة أدناه
 

نحتاج في هذه  المرحلة إلى وجود صورة أو صور داخل قالـب الموقـع اإللكترونـي، لـذلك                    . 4
 :الملفات التي نريدها بالطريقة اآلتيةسنقوم باستيراد 

 
مـن القائمـة    ] File[ومـن ثـم النقـر علـى         ] Images[بالنقر على اسم المجلد الهـدف        •

التـي يـتم مـن خاللهـا تحديـد      ] Import[، فتظهر شاشـة  ]Import[الرئيسة، ومن ثم    
جلـد  الملفات المراد إستيرادها إلى داخل قالب الموقع اإللكتروني، وبالتحديد إلـى الم           

 ].Images[الهدف 
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2  1 

 
4 3 

 
 5 

 .وتكون النتيجة آما هو مبين جانبًا

 
  

  :مالحظة
عامل معها أو ندرجها على صفحات الموقـع يجـب أن تكـون ضـمن المجلـد                 نتجميع الملفات التي    

ــا       ــن هن ــة، وم ــه الفرعي ــد مجلدات ــع أو أح ــيءاألساســي للموق ــا  تج ــتيراد الملف ــة اس ت  أهمي
"Importing Files" ألنــه علــى الطــرف اآلخــر إذا لــم تكــن الملفــات المــسخدمة داخــل المجلــد ،

األساسي للموقع فإنها ستكون مفعلة طالما آان تعاملنا معها على نفس جهـاز الكمبيـوتر، أمـا                 
عند نقل هذا الموقع اإللكتروني إلـى جهـاز آخـر للتعامـل معـه فـإن مـشكلة االرتبـاط التـشعبي                       

سوف تظهر ونواجه مـشكلة فـي إيجـاد هـذه الملفـات الـضائعة       " Broken Hyper Link"المنقطع 
  .وإعادة ربطها من جديد

 
  
 

 

 المجلد الهدف
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  ...واآلن نعود إلى عملية إدراج الصورة إلى الصفحة
أصبحت الصورة موجودة ضمن المجلد األساسي للموقع، ولكنهـا ليـست علـى الـصفحة                . 5

مــن القائمــة الرئيــسة، ومــن ثــم ] Insert[وإلدراجهــا علــى الــصفحة نقــوم بــالنقر علــى 
]Picture [ ونختار]From File[        وبعد ذلـك نقـوم باختيـار الـصورة التـي قمنـا باسـتيرادها ،

 ".Images"والموجودة على مجلد " black bord.gif"وهي 
  

 

 
  

  .واآلن أصبح لدينا نص وصورة مدرجان على الصفحة ومضبوطان بالجدول المدرج أيضًا
 

 
  

  :مالحظة
لمعاينة الشكل الـذي تظهـر فيـه محتويـات الـصفحة علـى متـصفح اإلنترنـت نقـوم بـالنقر علـى                        

]Preview [     ،آما في الشكل أدناه، حيـث نالحـظ أن ال           من شريط حاالت عرض الصفحة السفلي
  .آما تم وضعه مسبقًا" 0"وجود إلطار الجدول ألن حجمه هو 
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  حة؟ آيف أضيف خلفية جذابة للصف

 ].Background[ومن ثم ] Format[بالنقر على  .1
 ].Formating[ومنها ] Page Properties[تظهر قائمة  .2
 .وهنا لدينا الخيار أن نضع خلفية الصفحة إما آصورة أو آلون .3
 

  

 

 
آخلفية التي تم اسـتيرادها بـنفس       " BackGround.jpg"وهنا في هذه الحالة قمنا باختيار صورة        

 .االستيراد المبينة مسبقًاطريقة 
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 شكل الصفحة في متصفح اإلنترنت 

لرؤية شكل الصفحة على متصفح اإلنترنت 
  قم بالنقر على أيقونة 

]Preview in Microsoft Internet 
Explorer [من شريط األدوات. 

 
  

  
  "Interactive Button"إدراج زر تفاعلي 

يساعدنا على صنع قوائم أنيقة ومتناسقة وروابط تـشعبية   " Interactive Button"الزر التفاعلي 
  :منظمة، وإلدراج الزر التفاعلي

 .نقوم بتحديد المكان الذي سندرج فيه الزر التفاعلي على الصفحة . 1
 ].Interactive Button [نختارومن ثم ] Insert[ على قائمة ننقر . 2
كل الـزر التفـاعلي مـن األشـكال     التي نختار منها شـ " Interactive Button"تظهر قائمة  . 3

 ونـوع   ، والـنص  ،مسبقة الصنع، ويمكن التعديل على وضعية هذه األزرار من حيث الحجم          
 . واللون،الخط

2 1 
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  مالحظة هامة
العمـل مـرة آـل خمـس دقـائق علـى أدنـى              ] Save[من المستحسن أن يقـوم المـصمم بحفـظ          

  .نتيجة ألي خطأ غير متوقعتقدير، وذلك تالفيًا لضياع العمل المنجز 
 

  
" Save Embedded Files"العمـل فـي هـذه المرحلـة تظهـر شاشـة       ] Save[وعند القيام بحفـظ  

درجت على صفحة الموقـع ولكنهـا غيـر محفوظـة فـي أحـد               أعلمنا أن هناك ملفات جديدة      التي تُ 
 هـذه   مجلدات الموقـع، لـذلك تطلـب هـذه الـشاشة تحديـد المكـان الـذي سـوف تقـوم بتخـزين                      

  .الملفات الجديدة فيه، ومن ثم تحفظها
  

حفظ الملفات الجديدة المدرجة على 
 .صفحات الموقع

 
  

وبالعودة إلى المخطط الـذي تـم وضـعه فـي بدايـة التـصميم نـرى أننـا بحاجـة إلـى خمـس أزرار                          
الصفحة الرئيسة،الصف السابع، الـصف الثـامن، الـصف         (وهي  " Index.htm"تفاعلية في صفحة    

التي سنقوم بإدراجها بـنفس الطريقـة المبينـة مـسبقًا، وتكـون النتيجـة               ) التاسع، راسل المعلم  
 :آاآلتي

  

 
  

وسوف نقوم بتصميم الصفحات الداخلية األخرى وإدراج األزرار التفاعلية فيها بنفس األسلوب 
 :حيث سيكون شكل صفحة الصف السابع آاآلتي
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 ابعالصفحة الخاصة بالصف الس

  

 
 الصفحة الخاصة بالصف الثامن

  

 
 الصفحة الخاصة بالصف التاسع

  

 
  فيها ثنين من األزرار  اشكل صفحة أخبار وإعالن الخاصة بالصف السابع، التي نالحظ أنه تم إدراج             

تعود بالمتصفح إما إلى الصفحة الرئيسة أو إلى صفحة الـصف الـسابع، وسـيكون               يمكن أن   التي  
 .لصفحات الداخلية األخرى بنفس الطريقةشكل ا
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 إنشاء االرتباطات التشعبية: الخطوة الرابعة
  :في هذه الخطوة سنقوم بالتعرف على

 .إنشاء ارتباطات تشعبية بين الصفحات من جمبع المستويات •
 .العودة إلى مستوى أعلى باستخدام االرتباط التشعبي •
 .[BookMark]استخدام اإلشارة المرجعية  •
 .ستدعائها وعرضها ال[htm.*]رتباط تشعبي على ملفات غير اإنشاء  •
 .رتباط تشعبي على عنوان بريدي أو موقع إلكترونياإنشاء  •

  
، وال  اآما نالحـظ فـإن الـصفحات التـي قمنـا بإنـشائها مـا زالـت إلـى اآلن آـل صـفحة علـى حـد                           

تـساعدنا علـى   " Hyper Links"نستطيع التنقل بين الصفحات، وإن خدمة االرتباطـات التـشعبية   
بقـى  يتوسوف أدرج الخطوات التفصيلية ألحد هذه االرتباطات التشعبية حيـث أن مـا         . هذا التنقل 

 .يصبح تكرارًا لنفس اإلجراءات وبنفس الطريقة
  

  
   :إنشاء إرتباط من الصفحة الرئيسة إلى صفحة الصف السابع

 .نقوم بفتح الصفحة الرئيسة .1
 ".الصف السابع"الزر التفاعلي الخاص بصفحة نقوم بالنقر المزدوج على  .2
 ".Interactive Button"تظهر شاشة  .3
 ].Link[من حقل ] Browse[بالنقر على نقوم  .4
الموجودة ضمن " الصف السابع"التي نختار منها صفحة " Edit Hyperlink"تظهر شاشة  .5

 ".Pages"ضمن المجلد " الصف السابع"المجلد 
 .نقوم بحفظ الصفحة الرئيسة .6
 

عند " يد"عند استعراض الصفحة الرئيسة على المتصفح نرى أن شكل الفأرة يتحول إلى شكل 
وهذا دليل على وجود ارتباط تشعبي في هذا الزر " الصف السابع"مروره فوق الزر التفاعلي 

 ".الصف السابع"وعند الضغط عليه ترى أن المتصفح ينقلنا إلى صفحة 
2 1 

 
فإننا نقوم بنفس االجـراءات المبينـة إلضـافة ارتبـاط     " Interactive Button"ي وأينما وجد زر تفاعل

 .تشعبي له
 

   مع االرتباطات التشعبية)إشارة مرجعية ( BookMarkاستخدام الـ 
  

في حال أردنا أن يقوم االرتباط التشعبي بنقلنا إلى منطقة معينة في الصفحة الهدف فكيف 
   ذلك؟لنايكون 

 على إرشاد االرتباط التشعبي إلى التي تعمل   BookMarkل استخدام الـ يكون ذلك من خال
في صفحة المهمات للصف الثامن أريد منطقة محددة في الصفحة المقصودة، ومثال على ذلك 

الـ  وتكون آلية استخدام ًا ينقلني من  أسفل الصفحة إلى أعالها،بيأن أنشأ ارتباطًا تشع
BookMarkآاآلتي : 
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لمؤشر على المنطقة التي قم بوضع ا .1
تريد أن يذهب االرتباط التشعبي إليها 
بالتحديد، وهنا في هذه الحالة سيكون 
السطر الذي يحتوي آلمة المهمات 

 .في أعلى الصفحة
 .]BookMark[اختر  ]Insert[من قائمة  .2

 

   

قم بتسمية الـ ] BookMark[في نافذة   .3
]BookMark [ أعلى "وليكن اسمها

 ".الصفحة

 
  

وتكون النتيجة آما هو مبين جانبًا حيث 
يظهر شكل العلم الذي يشير إلى وجود 

 .إشارة مرجعية في هذا المكان

 
وذلك لنقل " أعلى الصفحة"وفي أسفل الصفحة نقوم بإنشاء إرتباط تشعبي على آلمتي  .4

 .المستخدم إلى أعلى الصفحة
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 ".موافق"المطلوبة ومن ثم ] BookMark[قم بعد ذلك باختيار الـ  .5

 
وعند اختبار النتيجة في متصفح اإلنترنت فإن هذا االرتباط سينقلنا من أسفل الصفحة إلى  .6

 .عالهاأ
  

  إنشاء ارتباط تشعبي على ملفات الستدعائها
  

نحتاج أحيانًا أن نستدعي ملفات مخزنة ضمن الموقع اإللكتروني لعرضها ويكون امتدادها غير 
)*.htm(فكيف يكون ذلك؟   

 مخزن ضمن الموقع اإللكتروني فإن متصفح فيديوإذا قمنا بإنشاء ارتباط تشعبي على ملف 
، وللحصل على ذلك قم بالخطوات  [Save] واآلخر  [Open]اإلنترنت يعطيك خيارين أحدهما 

  :اآلتية
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 .[Images]والموجود في مجلد [Film] قم بانشاء ارتباط تشعبي على ملف  .1

 

 
  
قم باختبار النتيجة على متصفح اإلنترنت، سترى أنه عند الضغط على هذا االرتباط فأن  .2

 .المتصفح يقوم بفتح الفيلم المقصود وعرضه

 
  
  

  :مالحظة
نحتاج أحيانًا أن ننشئ ارتباطًا تشعبيًا مع موقع إلكتروني علـى الـشبكة، وفـي هـذه الحالـة مـا                     

  ".Insert Hyberlink"من شاشة " Address"هذا الموقع في خانة علينا سوى إدراج عنوان 
  
  

 يمكـن عملـه  و" Email Address"يوجد ارتبـاط مـن نـوع آخـر يـدعى      " راسل المعلم"وفي صفحة 
  :بالخطوات اآلتية

 . ومن ثم تظليلهcom.Yahoo@Email_Teacherآتابة عنوان بريد المعلم اإللكتروني  .1
 .من شريط األدوات] Insert Hyperlink[النقر على أيقونة  .2
 ].Email Address[، ومنها نقوم بالنقر على "Inset Hyperlink"تظهر شاشة  .3
  .ونقوم بكتابة عنوان البريد اإللكتروني في المساحة المخصصة .4
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 بين صفحات الموقع اإللكتروني المختلفـة فـإن         رتباطات التشعبية الوعند االنتهاء من إنشاء هذه ا     
 .إمكانية التنقل بين هذه الصفحات تصبح متاحة من خالل استعراضها على متصفح اإلنترنت

  
 إدراج الوسائط المتعددة: الخطوة السادسة

  :في هذه الخطوة سنتعرف على 
 .إدراج ملف فيديو •
 .إدراج ملف صوتي •
 .إدراج ألبوم صور •
 .إدراج فالش •

  
  خطوات إدراج فيديو 

 .من القائمة الرئيسة] Insert[نقوم بالنقر على  . 1
 ].Video[ومن ثم ] Picture[نقوم باختيار  . 2
 .والتي تطلب منا تحديد فيلم الفيديو المراد إدراجه" Video"تظهر شاشة  . 3
 .يتم إدراج فيلم الفيديو ضمن الصفحة" OK"بالنقر على موافق  . 4
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  :مالحظة
 .الختبار ما يتم إدراجه من الوسائط المتعددة يجب استعراض الصفحات على متصفح اإلنترنت

  
  خطوات إدراج صوت 

 .من قائمة األدوات الرئيسة] Insert[نقوم بالنقر على  . 1
 ].Web Component[نقوم باختيار  . 2
ومـن  " Advanced Control"، ومنهـا نختـار   "Insert Web Component"ستظهر شاشـة   . 3

 ".ActiveX control"ثم 
ومنهـا نختـار   " Chose Control"تظهـر شاشـة   " ActiveX control"بـالنقر المـزدوج علـى     . 4

"Windows Media Player." 
 .نالحظ أنه تم إدراج المتحكم الخاص بتشغيل الصوت" Finish"عند النقر على  . 5
" Windows Media Player Properties"بالنقر المزدوج على هذا المتحكم تظهر شاشـة   . 6

 .ونقوم باختيار ملف الصوت الذي نريد] General[نختار منها 
 

2 1 

 
4 3 
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 إدراج صوت على صفحات الموقع اإللكتروني

  
  .ونتبع الخطوات نفسها في إدراج الفالش وألبوم الصور

 

 
 إدراج الفالش
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 إدراج ألبوم الصور

  
 Framesم اإلطارات استخدا) : 1(ملحق 

في تصميم المواقع اإللكترونية الضخمة وذات االرتباطات التشعبية المعقدة نحتاج لوجود 
االرتباطات التشعبية الرئيسة بشكل ثابت على الدوام أثناء تصفح الموقع، وذلك لتسهيل العودة 

ة إلى استخدام إلى الصفحات الرئيسة في الموقع، وللحصول على مثل هذه النتيجة فإننا بحاج
 التي تساعدنا في تقسيم الصفحة الرئيسة إلى أآثر من صفحة تظهر Framesاإلطارات 

  .جميعها ضمن إطار واحد
 

  
 صفحة إنترنت ذات ثالثة إطارات

  
  آيف ننشأ صفحة بثالثة إطارات في خمس خطوات فقط؟

 .[New] نختار [File]من قائمة  .1
 

 
 

 .[More Page Templates]، ونختار منها على يمين  الصفحة[New]تظهر قائمة  .2

1 3 

2 
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 Banner] ومنها نختار قالب [Frames Pages] ننتقل إلى دالة [Page Template]من نافذة  .3
and Contents] وهنا نالحظ ظهور نموذج مصغر من القالب المختار في الزاوية السفلية ،
 ".موافق" وبعد ذلك نضغط اليمين للنافذة،

 
 

ضمن إطار واحد وما ) إطارات( بإنشاء ثالث صفحات (Front Page) برنامج الفرنت بيج  يقوم .4
 . في آل إطار الستكمال انشاء اإلطارات[New Page]عليك سوى الضغط على 

1 

3 

2 
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 طلب منك (Front Page) الصفحة فترى أن برنامج الفرنت بيج [Save]قم بعد ذلك بتخزين  .5

القيام بتخزين أربع صفحات بدًال من صفحة واحدة، وهي الصفحات الثالث المبينة في 
 . ضمن إطار موحدالشكل أعاله والصفحة الرابعة هي الصفحة التي تجمعها جميعًا
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 .وبهذه الطريقة نحصل على صفحة ويب ذات إطارات ثالثة

  
نترنت فإن إجراءات إنشاء ارتباط تشعبي إلفي حالة استخدام اإلطارات في تنسيق صفحات ا

تختلف قليًال عن الطريقة االعتيادية، وذلك بسبب وجود مشكلة تحديد المكان الذي سيتم 
طار الهدف الذي ستظهر فيه إل يجب تحديد اهعرض الصفحة المطلوب استدعائها، وذلك يعني أن

  .الصفحة
 :إنشاء االرتباط التشعبي في هذه الحالة على النحو اآلتيويتم 

 وبعد اختيار الصفحة التي نريد استدعائها، نقوم بالضغط [Insert Hyperlink]في نافذة  .1
 .[Target Frame]على زر 

 نختار اإلطار الذي نريد ظهور الصفحة فيه، وهو هنا يدعى إطار [Target Frame]في نافذة  .2
 .[main]الـ 

 

 
 
 

 إضافة خدمات البحث والعداد والتاريخ ) : 2(ملحق 
 التي تعتبر إحدى أهم Java scriptتطبيقات الـ  (Front Page) يدعم برنامج الفرنت بيج

التطبيقات التي تستخدم في بث الحياة في تصاميم صفحات الويب وإعطائها جمالية وزيادة 
 المستخدمة محرآات البحث التي Java scriptتفاعها مع المستخدم، ومن أهم تطبيقات 

 Java scriptال يمكن حصر تطبيقات الـ وتساعد المستخدم على سهولة الوصول إلى المعلومة، 
 الملحق سوف نتحدث عن آيفية استخدام االمتاحة بشكل مجاني على اإلنترنت، وفي هذ
  .وتفعيل تطبيقات الجافا ضمن المواقع اإللكترونية

  

1 
2 
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ن أسهل طريقة للمستخدمين ذوي الخبرة القليلة في البرمجة أو غير المبرمجين في العادة فإ
للحصول على تطبيقات الجافا سكريبت هي من خالل البحث على اإلنترنت عنها وهي عملية 
سهلة وميسرة، ومن ثم يتم نسخ برامج جافا سكريبت الجاهزة ومن ثم وضعها في جسم 

[Body]الذي يستطيع  ختبار التطبيق من خالل متصفح اإلنترنت صفحة الويب ومن ثم نستطيع ا
  .قراءة هذا البرنامج وتنفيذه

  
 إدراج محرك بحث

 هذا البرنامج المكتوب بلغة الجافا سكريبت الذي يضيف محرآَا إيجادبعد البحث على اإلنترنت و
 .للبحث ضمن الموقع خاصتنا

>form name="jksearch" action="http://www.google.com/search" method="get" 
onSubmit="jksitesearch(this"(<  

  
>p>Search Ossama:<br/ <  

>input id="hiddenquery" type="hidden" name="q/ "<  
>input name="qfront" type="text" style="width: 200px" value="navigator object" /> 

<input type="submit" value="Search" /><br 
  

/<  
>div style="font: bold 11px Verdana;">Google:<input name="se" type="radio" 

checked>  Yahoo:<input name="se" type="radio" <
  

MSN:<input name="se" type="radio"<  
>/div<  

  
>script type="text/javascript"<  

  
 //All-in-one Internal Site Search script- By JavaScriptKit.com 

(http://www.javascriptkit.com(  
 //For this and over 400+ free scripts, visit JavaScript Kit- 

http://www.javascriptkit.com/  
 //This notice must stay intact for use  

  
//Enter domain of site to search.  

var domainroot="www.javascriptkit.com"  
  
var searchaction=[ //form action for the 3 search engines  

"http://www.google.com/search",  
"http://search.yahoo.com/search",  

"http://search.msn.com/results.aspx"  
[  

  
var queryfieldname=["q","p","q"] //name of hidden query form for the 3 search 
engines  

  
function switchaction(cur, index(}  

cur.form.action=searchaction[index[  
document.getElementById("hiddenquery").name=queryfieldname[index[  

{  
  

function jksitesearch(curobj(}  
for (i=0; i< document.jksearch.se.length; i++){ //loop through radio to see which is 
checked  
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if (document.jksearch.se[i].checked==true(  
switchaction(document.jksearch.se[i], i(  

{  
document.getElementById("hiddenquery").value=curobj.qfront.value  
{  

  
  

>/script<  
  

>/p<  
  

>/form< 
 .[search.htm]قم بإنشاء صفحة جديدة باسم  .2
 التي اعتدنا التعامل [Design] وليس [code] بوضعية [search.htm]قم بفتح الصفحة  .3

 .معها
قم بنسخ برنامج جافا سكريبت المدرج أعاله الخاص بعملية البحث، وإدراجه في منطقة الـ  .4

[Body]من مكونات الصفحة . 

  
قم باختبار الصفحة على متصفح اإلنترنت، فتظهر النتيجة أننا حصلنا على محرك بحث  .5

 .)آما هو مبين في الشكل أدناه.(داخل موقعنا اإللكتروني
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 )Date (إدراج التاريخ

قم بإدراج البرنامج المرفق أدناه في جسم صفحة الويب للحصول على تاريخ على صفحة الويب 
  .يقوم بقراءة التاريخ الموجود على النظام وتحديثه يوميًا

>script language="Javascript"><! --  
  
  

var dateModified = document.lastModified;  
mydate = dateModified.slice(0,10(;  

  
document.write("<b>Today Date is : " + mydate + "</b<(";  

  
// --<  

>/script< 

 
  
 )Counter (إدراج عداد الزيارات

قم بإدراج البرنامج المرفق أدناه في جسم صفحة الويب للحصول على عداد إلكتروني يقوم 
  .عدد المرات التي يزور فيها المستخدم موقعنا اإللكترونيبإحصاء 

 
  

>a href="http://www.findmorepro.com/" target="blank "<  
>img alt="Website counter" hspace="0" vspace="0" border="0" 

src="http://www.easytrafficcounter.com/049396bjmodi/counter.img?theme=0&digits
=4/"<  
>/a<  

>noscript><br/><a href="http://www.easytrafficcounter.com/">Free 
Counter</a><br>The following text will not be seen after you upload your website, 
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please keep it in order to retain your counter functionality <br> <a 
href="http://www.casinokingdom.com/casino-games/blackjack.asp" 

target="_blank">online casino blackjack</a></noscript< 
  

  
  
  
  
  
 


