
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة حاسوب ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10computer                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة حاسوب الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10computer1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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تصمیم صفحات الویب الدینامیكیة
803/تقن801/تقن105مقّررات تقن

HTMLدرس لغة 
<table> - <tr> - <th> - <tdعالمات الجدول <



أهداف الدرس
 إلدراج جدول.HTMLيتعّرف عالمات •

 إلدراج جدول بطريقة صحيحة.HTMLيوّظف عالمات •

يمّيز بين عالمة خلّية رأس جدول وعالمة خلّية البيانات.•



تطبيق عالمات إدراج جدول
<table- إدراج العالمة <1

<body>
<table>
</table>

</body>

FlashDevelop: index.html

إلدراج جدول أبدأ
بإدراج العالمة

<table>

وال أنسى عالمة
<tableاإلغالق </

Google Chrome: index.html

ال ينتج عن إدراج العالمة
<tableأّية نتيجة حالّيا، فهي <

تعتبر تهيئًة إلدراج الجدولِ.

أرغب
في
إدراج
الجدول
اآلتي

My id My name

20201111 ahmad



تطبيق عالمات إدراج جدول
<tr- عالمة إدراج صّف جديد: <2

<body>
<table>

<tr>
</tr>

</table>

</body>

FlashDevelop: index.html

وال أنسى عالمة
<trاإلغالق </

أدرج الصف األول من
<trالجدول بعالمة <

Google Chrome: index.html

إذا افترضنا أّن حدود الجدول ستظهر
باللون األسود، فلن ينتج عن إدراج

> سوى ظهور مرّبع صغيرtrالعالمة <
باللون األسود وذلك ألن الجدول

اليزال خاليا.



تطبيق عالمات إدراج جدول
<th- عالمة إدراج خلّية رأس الجدول <3

<body>
<table>

<tr>
<th>My name</th>
<th>My id</th>

</tr>
</table>

</body>

FlashDevelop: index.html

Myس��درج عنوان العمود األول "
name>  مستعينا بالعالمة "th>

"��My idدرج عنوان العمود الثاني “

Google Chrome: index.html

تّم إدراج خاليا صّف رأس الجدول بفضل
.<th>العالمة 

تقوم بتوسيط محتوى <th>العالمة 
 بصفة تلقائية.boldالخلّية وجعله بتنسيق 

My name My id



تطبيق عالمات إدراج جدول
- إدراج صف جديد للجدول4

<body>
<table>

<tr>
<th>My name</th>
<th>My id</th>

</tr>
<tr>
</tr>

</table>

</body>

FlashDevelop: index.html

أدرج الصف الثاني
للجدول

Google Chrome: index.html

My name My id



تطبيق عالمات إدراج جدول
<td- عالمة إدراج خلّية بيانات جدول <5

<body>
<table>

<tr>
<th>My name</th>
<th>My id</th>

</tr>
<tr>

<td>ahmad</td>
<td>20201111</td>

</tr>

</table>

</body>

FlashDevelop: index.html

��درج خلّية بيانات العمود األول
"ahmadفي الصف الثاني مستعينا "

<tdبالعالمة  <

وأدرج خلّية بيانات العمود الثاني
"20201111في الصف الثاني  "

Google Chrome: index.html

My name My id

تّم إدراج خاليا بيانات الجدول بفضل
> في الصف الثاني منtdالعالمة <

الجدول.

ahmad 20201111



األنشط
ة



 إلدراج جدولHTMLعالمات 

 المستخدمة في إدراج الجداول:HTML: أختر عالمات الـ 6سؤال •

<table>

<br>

<tr>

<a>

<ht>

<td>

<th>

<body
>



 إلدراج جدولHTMLعالمات 
> على تنسيق النص بداخلها كاآلتي:(اضغط على اإلجابةth: تؤّثر عالمة رأس الجدول <14سؤال •

الصحيحة):

توسيط النص ضمن الخلّية
فقط

 فقطboldجعل النص 

boldتوسيط النص وجعله 
Column Name2 Column Name1

أحسن
ت



<body>

</body>

.اضغط على رقم المنطقة الصحيحة إلدراج عنوان رأس جدول للعمود الثاني -1

<table>

</table>

نتيجة التطبيق

ستظهر اإلجابة الصحيحة باللون األخضر

التطبيق

<tr>

</tr>

<th> </th> <th> </th>

<td> </td> <td> </td>

1 2

3 4

<tr>

</tr>

 إلدراج جدولHTMLعالمات 



<body>

</body>

.اضغط على رقم المنطقة الصحيحة إلدراج بيانات خلية العمود األول في الصف الثاني -1

<table>

</table>

نتيجة التطبيق

 ستظهر اإلجابة الصحيحة باللون األخضر

التطبيق

<tr>

</tr>

<th> </th> <th> </th>

<td> </td> <td> </td>

1 2

3 4

<tr>

</tr>

 إلدراج جدولHTMLعالمات 



تطبيق عالمات إدراج جدول
 الصحيحة في مرّبع النص األصفر المناسب، إلدراج الجدول المبّين أمامك، ثّم اضغط على الزرHTMLأكتب جمل  -1

."موافق"

<body>
<table>

<tr>

</tr>

<tr>

</tr>

</table>
</body>

FlashDevelop: index.html Google Chrome: index.html

description code

mouse 100

نفترض أن حدود الجدول قد
قْت مسبقا باللون األسود. ُنس�

صف
رأس
الجدول

مساع
دة



تطبيق عالمات إدراج جدول
 الصحيحة في مرّبع النص األصفر المناسب، إلدراج الجدول المبّين أمامك، ثّم اضغط على الزرHTMLأكتب جمل  -1

."موافق"

<body>
<table>

<tr>

</tr>

<tr>

</tr>

</table>
</body>

FlashDevelop: index.html Google Chrome: index.html

101 code

mouse description

نفترض أن حدود الجدول قد
قْت مسبقا باللون األسود. ُنس�

عمود
رأس
الجدول

مساعدة
1

مساعدة
2




