
 

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 أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية مكّونات الكفاية

يستكشف واجهة برجمية إدارة 
 قواعد البيانات

 :مكّونات قاعدة البيانات يتعّرف
 جداول قاعدة البيانات. يستعرض .1

 .بني احلقول والّسجاّلت ضمن جدول يتنقل .2
 .أنواع حقوهلا ويتعّرفجداول قاعدة البيانات  تصاميم يستعرض .3
 . احلقول األساسية ضمن اجلداول يتعّرف .4

 

 يتعّرف بنية ملف الربجمة

(Script file) 

 :  Script  ملف بنية  يتعّرف
 . Database Connectionت االرتباط بقاعدة بيانا صيغة يتعّرف .1

 وتركيبتها اخلوارزمية البنى إىل التعرض يتم •
 .منوذج يتناوهلا خالل من

 :Scriptالبنى اخلوارزمية األساسية يف الربجمة  يتعّرف .2
 . variables املتغريات •

 

  
 حتميل ملف حيدد االرتباط بقاعدة بيانات. يتم • خارجي واستخدام وظائفه. Scriptملف حتميل  طريقة يتعّرف .3

يتعّرف بنية توظيف االستعالم 
 ومعاجلة البيانات

 . Variableمتغّيرا ويضمنها بيانات قاعدة استعالم صيغة حيّدد .1
الرتكيز على الرتكيبة اللغوية  ضرورة •

 لالستعالم.
  .ومكوناته االستعالمصيغة  بنية يتعّرف .2

 يعاجل من خالهلا استعالمات متنوعة لقاعدة بيانات ترتبط بنماذج ضمن صفحة ويب ينشئها. برمجية يصمم: الكفاية

( تستهدف استعالم قاعدة بيانات. فيصّمم واجهة تتمثل يف منوذج يرتبط مبلف الربجمة من خالل حتديد منط Script fileاحملور مكونات ملف برجمة ) هذا ضمن الطالب يتعرف الكفاية: مغزى
 لضرورية.ط وطبيعة احلقول واملعايري الضرورية الستعالم قاعدة البيانات. ثم يقوم الطالب بتفعيل االستعالم ومعاجلة حمتواه بإدراج التنسيقات ااالرتبا
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية مكّونات الكفاية

  

 اخلوارزمية لالستعالمات التالية:  البنى يتعّرف .3

 استعالم حذف سجل. •

 استعالم إدراج سجل ضمن جدول. •

ضرورة إظهار عدد الّسجالت اليت طاهلا كل  •
 استعالم.

  .املشروع جمّلد ضمن   script ملف حيفظ .4

 من صيغة االرتباط بقاعدة البيانات. يتحقق .5
يّطلع على حمتوى ملف االرتباط بقاعدة البيانات 

 .اخلارجي ووظائف متغرياته

  ويتحقق من وظائفه. script ملف  يشّغل .6

يصّمم مناذج واجهة استعالم 
 قاعدة البيانات

  :يعاجل النماذج
  : يضمنه ويب صفحة يف  formمنوذجًا  ينشئ .1

   Scriptوجب حتديد خصائص االرتباط مبلف  • .يوظف استعالًما لقاعدة بيانات يعاجلها   Script لملف مرجًعا •
 (.Actionخارجي )

 تابع:
يصّمم مناذج واجهة استعالم 

 قاعدة البيانات

 . (POST/GET)حتديد منط االرتباط مبلف  • .  Scriptالتواصل مع ملف  منط •

 حتديد طبيعة احلقل: نصي، رقمي. • :حيوي طبيعته، يحّدد حقال، •

o  .معيار استعالم جلدول 

o .معيار استعالم حذف سجل أو أكثر من جدول 
 (Delete) حلذف سجالت املعيار وظفت •

 . املناسب االستعالم باستخدام

 
 
 

جدول  ضمن إلدراج سجل جديد املعايري توظف •
(insert) . 
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية مكّونات الكفاية
 وي:حي طبيعتها، حيّدد ،قوالح •

o .بيانات سجل جديد ُيضاف جلدول 

 
  . script مبحتوى حقول النموذج مع ملف للتواصل زّرا •

حتديث حمتوى اإلطار من خالل توظيف العالمة  • .htmlمرجًعا ضمن رابط إلطار حيوي ملف  حيدد .2
 احملتوى. divضمن مقطع  iframeاملخصصة 

  .االستعالم أوامر تنفيذ من ويتحقق النموذج يشّغل .3

 حمتوى االستعالم. ينّسق .4

 شرطية يف تنسيق بيانات اجلدول. بنيةيوظف  •
 .Scriptتوظيف منوذج تنسيق مناسب ضمن ملف  •

ضااااامن  يعّدل .5 ساااااب  ضااااامن مقطع االرتباطات وحيّمل ملف النموذج املنا صاااااائص كل رابط  خ
 مقطع احملتوى.

ضمن االرتباطات  targetتوظيف خاصية  •
 املناسبة.

  =< ،=< ،<، >: االستعالم ضمن معيار حتديد يف منطقية معامالت يوّظف .1

ضرورة األخذ بعني االعتبار غياب السجل عند  • .حذفه أواستعالما إلدراج سجل  ينشئ .2
 احلذف.

 

 ,INSERT INTO TABLE (field1 • ضمن االستعالم. حقوله فيه حيّدد سجاًليدرج  .3

field2,…) VALUES (value1, 
value2,…) 
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية مكّونات الكفاية
 .حيّدده معيار على بناًء جدول سجال ضمن حيذف .4

 
• DELETE From Table Where 

field=value 

سااااتعالم معيار حتديد ضاااارورة •  ال حتى احلذف ا
 .بالكامل اجلدول حمتوى ُيتلف

 االستعالم تنفيذ من ققيتح

شاااااااة على تربز اليت األخطاء حمتوى حيلل .1 شاااااااا صاااااااد ويعاجلها مواطنها وحيّدد ال . حيلل األخطاء وير
 مواطنها ثم يعاجلها.

 طبيعة اخلطأ. حيّدد .2

 .ويعّدهلااألخطاء املرتبطة بلغة الربجمة  يدرك .3

 .احلاجة عند مكوناته من ويتحقق االستعالم يعّدل .4

حتديد ما إذا كان اخلطأ مرتبطا بنتيجة  •
 االستعالم ام مبصطلحات لغة الربجمة.

 


