
 

       



  تاريخ اتش تي ام ال
وكان في وقتها عامال في المؤسسة  Lee-Tim Bernersقام الفيزيائي  ١٩٨٠في عام 

باقتراح واعداد نموذج بدئي لنظام يمكن بحاثي  CERNاألوربية لألبحاث النووية 
CERN  قام بكتابة مذكرة يقترح فيها  ١٩٨٩من استخدام ومشاركة المستندات. وفي عام

وبكتابة برامج المزود  HTMLنظام نص فائق مبني على االنترنت، وقام بوصف لغة 
  .١٩٩٠والمتصفح في اوخر عام 

كان اول وصف للجمهور من االتش تي ام ال وثيقة تسمى عالمات االتش تي ام ال 
  .١٩٩١لى شبكة االنترنت عن طريق بيرنرز لي في أواخر عام ذكر ألول مرة ع

من العناصر األولى التي تتألف منها ، نسبيا التصميم بسيط في  ١٨فهو يصف 
االتش تي ام ال باستثناء عالمة االرتباط التشعبي، هذه تأثرت بقوة في (االس جي 

منزل سيرن. ام ال كويد) ، أسست ال (اس جي ام ال كويد) على شكل وثائق في 
  احد عشر من هذه العناصر ال تزال موجودة في االتش تي ام ال.

غة ترميز النص التشعبي هي لغة العالمات التي تستخدم متصفحات الويب لتفسير ل
وتأليف النص والصور وغيرها من المواد في صفحات الويب المرئية أو 

م ال من االتش تي االمسموعة. يتم تعريف وترميز الخصائص االفتراضية لكل بند 
في المتصفح ،وهذه الخصائص يمكن تغيرها او تحسينها بواسطة استخدام مصمم 

صفحة ويب اضافية من االسي اس اس . تم العثور على العديد من عناصر النص 
) تقنيات الستخدام (االس ٩٥٣٧(اي اس او ) تقرير التقنية (تي ار  ١٩٨٨في عام 

وقت مبكر مثل تلك  مح اللغات تنسيق النص فيجي ام ال ) الذي يغطي بدوره مال
ـ في وقت مبكر ل ١٩٦٠المستخدمة من قبل األمر الجريان السطحي وضعت في 

GTSS  وقد استمدت هذه األوامر  (التوقيت متوافق نظام تقاسم ) نظام التشغيل :
 .التنسيق من األوامر المستخدمة من قبل عمال التجميع على تنسيق المستندات يدويا 

نطاقات متداخلة مع عمم العالمات على عناصر ( SGML ومع ذلك، يستند مفهوم
سمات المشروح ) بدال من مجرد آثار الطباعة ، مع أيضا الفصل بين هيكل و 

بيرنرز لي . CSS انتقلت تدريجيا في هذا االتجاه مع HTML العالمات ، وقد تم
هذا النحو من قبل فريق م تعريفه رسميا على ت SGML من  HTML يعتبر تطبيق

نشر أول اقتراح ل  ١٩٩٣مع منتصف عام   ( IETF)عمل هندسة اإلنترنت
إنترنت مشروع من "  (HTML)لغة توصيف النص التشعبي :" HTMLمواصفات

تعريف   SGMLقبل بيرنرز لي و دان كونولي ، الذي تضمنت نوع الوثيقة
  .لتعريف النحوي

  
  



 مقدمة
نراها صعبة بعد كثرة الكتب التي تشرح العمل فقط على  سهولة هذه اللغة الهيكلية

عكس كل تلك الكتب كتابي هذا يشرح األساس لتفهم اللغة بشكل سهل وبسيط ومن 
  ح االحتراف وكما يقولون بشاعرية ثم البداء بالعمل فـ دوماً األساس يكون مفتا

  ابداء من الممكن ِليستسلم لك المستحيل
اللغات االقدم واألكثر انتشاراً واستخداما في هيكلة  ثم أن هذه اللغة تعتبر من

صفحات الويب فهي بسهولة تعطي متصفح االنترنت أوامر وترشده لطريقة عرض 
محتوياتها حيث انه تعلمه ان ذاك عنوان رئيسي وذاك فرعي وذاك محتوى وما إلى 

  ذألك 
صفح هذه " إلصدار التعليمات إلى المتtagsما يعرف بالوسوم " HTMLتستخدم 

وتنقسم الوسوم إلى نوعين   <من  صغروأ > كبر منالوسوم تكتب بين عالمتي أ
وسم البداية ووسم النهاية علماً أن هناك بعض الوسوم دون نهاية لكن باختالف عن 

  وسوم البداية أيضاً 
 <html>  <h1> <head> <body>وسوم البداية:  -١
 <html> </h1> </head> </body/>وسوم النهاية:  -٢

  HTMLبكتابة وسم البداية والنهاية وتجميعهم نحصل على صفحة 
ويقوم متصفح  <html/>وينتهي بوسم  <html>يبدا بوسم  HTMLكود الـ

  االنترنت بترجمة السطور البرمجية ويعرضها كـ محتوى مرئي
تش تي ام ال ال تحتاج إلى ا ورغم كثرة المترجمات الخاصة بهذه اللغة اال أن

  (محرر النصوص) الخاص بـ Notepadمترجم فـ يمكننا العمل على 
WINDOWS .وأي مستعرض انترنت يتوفر لدينا لعرض عملنا الذي ننشئه  

  لسهولة الحفظ والعرض  ++Notepadلكن انصحكم بالعمل على بيئة 
 windows الخاص بـ notepadوأيضا أريد أن انوه بخصوص من سيعمل على 

  دوما عليكم حفظ الملف كـ الشكل التالي 
  ) دون االقواسhtml.تكتب بعد اسم الملف الصيغة(  file nameفي مستطيل 

 All filesنختار الخيار الثاني وهو  Save as typeومن مستطيل 



الصورة توضح لكم أكثر  Saveثم نضغط 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 واالساسياتالدرس األول : التعرف على اللغة 
HTML   هي الحروف األربعة من جملةHypertext Markup Language  
  اختصار للكالم فوق HTMLأي أن 

  ؟  Hypr Text Markup Languageماذا تعني 
  تعني لغة ترميز النص الفائق

  هي ليست بلغة برمجية كم يعتقد البعض )األتش تي آم ال(
  فائقة الدقةبل هي كم يتوضح في القول لغة ترميز نصية 
 javascrpitو   cssك  هاهي من لغات الهيكلة لصفحات الويب مثل غير

يقع على عاتقها تحديد أماكن العناصر على سطح  Htmlاال أن األخيرة للتصميم اما 
  الصفحة وال عالقة لها بتصميم الصفحة 

  صفحة ويب  ء== أي يمكننا القول انها خارطة الطريق لبنا
تش ا(ئمة وأن تكون في جانب من جوانب الصفحة نكتبها بكود مثال نريد انشاء قا

  ونحدد الجانب والجهة التي نريد أن تظهر القائمة به  )تي ام ال
  وكذالك بالنسبة لألزرار والصور او جدول 

  
  وهي خاصة بموضوع هيكلة الصفحة   htmlاالن اصبحنا ندرك ما هي 

    
   قواعد كتابة كود (اتش تي ام ال) وما هي

  وعلى القواعد التي تقف عليها   htmlنتعرف على  طرق كتابة 
   <tag></tag>(اتش تي ام ال) تكتب بالطريقة  -١
  (االتش تي ام ال) هي عبارة عن عدة منها  الوسوم  
  يكتب بالطريقتين التاليتين  الوسم او التاك -٢

  <tag></tag>وهي تكتب بالطريقة 
  </  tag>والطريقة الثانية 

  الذي نقوم بكتابته  التاكثباسم  tagفقط علينا استبدال كلمة 



  <tag></tag>الطريقة االولة -لندرك
  هي لها بداية ونهاية سنطلق عليها مصطلح زوجي في دروسنا

تاك دون نهاية ويمكننا كتابته بالشكل    </   tag>اما بالنسبة للطريقة الثانية 
<tag  />   ًوبالشكل العادي ايضا<tag>  أي نكتب البداية فقط  

وذألك لتجنب الخطاء وسنطلق على  </  tag>لكننا سنفضل الشكل األول وهو 
  هذه الطريقة مصطلح فردي

  
ولكل تاك وظيفة معين يمكننا إضافة الخصائص عليه مثل الون الحجم او تحديد 

  مكان العنصر وما إلى ذألك وسندرس أساسية الخصائص في الدرس القادم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدرس الثاني: التعرف على الخصائص
  

  بعد ما درسناه في الدرس السابق لنتعرف على موضوع الخصائص 
  الخصائص) (attributes-اذا قلنا أنه في (االتش تي ام ال ) شي يسمى بـ 

وهذه الخصائص تعدل وظيفة التاك بشكل معين مثل الموقع الون الشكل وما إلى 
  ذألك
 وسندرس في درسنا طريقةيجري الفضول بنا ما هي وظيفتها وكيف نضيفها لكن 

  اضافتها وسندرس بعض الخاصيات في قسم اخر الحقاً.
  وليس بينها التاكأن الخصائص تكتب داخل 

  صحيحة <tag   name="value"></tag>أي ك التالي 
<tag>name="value"</tag> خاطئة  

  
  أيضا ببساطة التاكالفردي تكتب داخل  التاكوفي ا

<tag  name="value"   /> 
  مكانها نكتب اسم الخاصية   nameال   

  نكتب قيمة الخاصية  valueو بين عالمتي التنصيص مكان 
  مثال  

<tag  size="11"></tag> 
  ١١وهي تعني الحجم والقيمة هي  size توجد الخاصية  لتاكهنا في ا

  
 </  "tag  color="red>فردي  التاكمثال اخر ل 

   redأي الون والقيمة هي  colorهنا توجد لدينا الخاصية 
  

  البداية فقط  تاكاالن هنا موضوع هام أن الخصائص تكتب في 
  ألنهاية أي ان الشكل التالي خاطئ تاكال يمكن كتابته في 



<tag></tag name="value">   خاطئ  
  

إلى هنا ننهي موضوع الخصائص لكننا سنعود اليه في درس الحق لنشرح بعض 
  كم قلناالخاصيات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التداخل-nested: ثالثالدرس ال
  

  (االتش تي ام ال) تعتمد على مبداء التداخل بشكل مباشر
  ماهو المقصود ؟

   الحظ الشكل                                         

                                     
  ١ لتاكداخل ا ٢التاكا نراه في الشكل فوق هو التداخل االن م

  وهكذا  ٢ تاكداخل ال ٥و ٤و  ٣ تاكوال
 كتايمكن ان يكون هناك نص او  التاكأن داخل هو المقصود بالتداخل نستنتج ان 

  اخر 
   

  الزوجي فقط  التاكالتداخل يحصل داخل  ==
  زوجي  تاكفردي ان يكون داخل  تاكمكن ل بمعني ي

  اخر سو ان كان زوجي او فردي تاكفردي  تاكالكن ال يمكن ان يكون داخل 
  الصحيح بالشكل .. 

  
  

     خاطئ وال

   
  



  ختصار هذا هو التداخل وهذه هي طريقة كتابة (اتش تي ام ال)االن بـ ا
  لو اضفنا موضوع الخصائص لتصبح ك التالي و

     
  تش تي ام ال) كتابة (اوهذه هي طريقة 

  قد يكون هناك بعض اإلضافات في اللغة لكن نحن ندرس األساس فقط 
  وهي لغة بسيطة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  :رابعالدرس ال
  المصطلحات في اتش تي ام ال

  
  Parent tag: مصطلح   اوالَ 

  
  في لغة اتش تي ام ال هناك عدة مصطلحات تستخدم في وصف التاك

  هي مجرد مسميات ورغم كونها كذالك سندرسها 
  

  اذا وصفنا كود االتش تي ام ال بـ شجرة العائلة 
  بالتأكيد سيكون لدينا في هذه الشجرة اب وجد واخ 

  يطلق على االب   parentويكون مصطلح 
  الحظ الشكل             

  
  

 tag2 & tag3 & tag4 لـ   parentيعتبر   tag1في الشكل فوق 
 tag7لـ  parentيعتبر   tag2وكذالك 

  ٤والتاك ٣و التاك  ٢هو آب لـ التاك  ١أِي ان التاك
  ٧آب لـ التاك  ٢والتاك 

 parent tagوهذا هو معنى 
  

 ً  Chidren: مصطلح ثانيا
Children  هو جمع لـChild   

  كـ االب   parentلقد سبق وقلنا ان مصطلح 



  أالبنا يطلق ع  Childrenمصطلح 
  الحظ الشكل               

            
 tag2 & tag3لـ   tag1)  (Parentفي الشكل فوق لدينا الـ

 tag1لـ  childrenهما   tag2 & tag3مما يعني أن ال 
  childوواحدهما يكون 

   ٣و  ٢هو اب او للتاك  ١شرح أكثر اذ قلنا أن التاك  
  ٣التاكوكذالك  ١هو ابن التاك  ٢هذا يعني امن التاك 

   ٢ابنا للتاك  ٦و ٥يوجد لدينا التاك ٢وداخل التاك 
 childrenوجمعهما  childأي 

  childوعلى هذا الشكل هذا معنى 
 

 siblingمصطلح  ثالثاً:
  يطلق على ما يشابه االخوات  sibling مصطلح 

  siblingاظن بعد المصطلحات السابقة تتوقعون كيف يكون 
      وننظر للشكللنعد                       

                 
  

 tag2 & tag3لـ  parentهو   tag1في هذا الشكل الـ



 tag1للـ  childrenهما  tag2 & tag3  والـ
 tag2للـ  childrenهما  tag5 & tag6وكذالك 

  ؟siblingاذا ماهو الـ 
  يطلق على االخوات sibling  قلنا أن الـ

 tag3لـ  siblingهو   tag2مما يعني أن 
  tag2لـ  siblingهو  tag3و 
 

   siblingيكون  tag5هناك  tag2وداخل الـ 
   sibling  وعلى هذا النحو يكون الـtag6 لـ 
  
  

  Rootمصطلح  رابعاً:
 parentمصطلح روت يطلق على التاك األساس او التاك الذي ليس له 

  تعتمد على مبدا التداخل  )اتش تي ام ال(كما قلنا سابقا 
  الحظ الشكل                        

                       
 parentقد قلنا أن مصطلح الروت يطلق على التاك األساس او التاك الذي ليس له 

   parentلكن أي منهم ليس له  tagsهناك في الشكل عدة 
  Root tagأي أنه هو الـ  parentهو الذي ليس له  tag1   الـ

 وهذا هو الروت تاك 



  
  html tagsالدرس الخامس: 

  
 htmlفي هذا الدرس سنتعرف على احدى التاكات الموجودة في لغة  

  tagهي مجرد تسمية نستبدلها باسم الـ   tagشرحنا أن 
  تبدا بـ تاك أساسي يكون نقطة البداية لكل شيء و(اتش تي ام ال) يجب أن 

  أي أن يحوي كل شيء بداخله وال يكون هو بداخل شيء هذا التاك سيكون هو 
هو نقطة  htmlهذا التاك الذي يسمى بـ  Htmlالذي وهو التاك  Root Tagالـ 

  البداية في لغة (اتش تي ام ال) ودوما تبدا لغة (اتش تي ام ال) بهذا التاك
  وهو يحوي كل شيء بداخله أيضا هو تاك زوجي له بداية ونهاية 

  ==يعني أن أي شيء نريد كتابته بلغة (اتش تي ام ال) يجب أن يدخل داخل التاك 
Html  واي صفحة (اتش تي ام ال) تبدا بهذا التاك وتنتهي به وال يصلح أن يكون

  هذا التاك داخل تاك اخر فـ هو نقطة البداية لكل شيء 
 <html>  غذى من درسنا اليوم أننا  اذ كتبنا صفحة (اتش تي ام ال) سنبدها بـالم

  <html/>وننهيها بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  محتويات االتش تي ام ال: لسادسالدرس ا

  
  دائماً صفحة (االتش تي ام ال) تنقسم إلى قسمين

  وهو راس الصفحة تكتب به معلومات الصفحة headerهما القسم األول وهو 
 <head></head>على الشكل ويكتب 

  
  هو قسم محتويات الصفحة  bodyاما بالنسبة للقسم الثاني الذي هو الـ 

  (أي أن األشياء التي تظهر في الصفحة هي التي تكتب داخل هذا القسم)
  <body></body>ويكتب على الشكل 

  انتقل معي إلى القسم العملي وجرب الكود معي
  

  االن أنظر إلى الشكل

  
  وهو يحوي معلومات الصفحة  headفي الشكل اعلى هناك القسم 

  وهو يحوي معلومات الصفحة  bodyوهناك أيضا القسم 
  

هذا التاك يكتب داخل القسم األول أي  titleسنتعرف االن على تاك جديد وهو التاك 
 النهاية يكتب بينهما االسم الذي titleالبداية و titleويكتب بين  head داخل التاك

  يظهر في شريط المتصفح فوق الذي غالبا ما يكون اسم الموقع 



  ووظيفته titleاالن لننتقل إلى القسم العملي وننفذ الكود لنعلم كيفية عمل 

                         
  في الشكل أعاله لدينا الكود الخاص بنا وبه كل التاكات التي درسناها

  JMالنهاية كتب  titleلبداية وا  titleالحظ انه بين   titleومنها تاك 
 من خالل الشكل اسفل هذا السطر titleاالن لنعرف ما هي وظيفة 

  
  JMالبداية والنهاية  title: قد كتبنا في كودنا بين titleلنعرف وظيفة 

أعاله لدينا صورة للمتصفح في شريط المتصفح فوق عالمة التبويب حددت 
   JMبمستطيل الحظ في عالمة التبويب كتب 

هي اظهار الكتابة التي نكتبها بين الوسمين في اسم عالمة   titleأن وظيفة  نستنتج:
  التبويب والصورة توضح أكثر

  
  bodyالتطرق إلى القسم االخر من الصفحة 



  وذكرنا انه يحوي محتويات الصفحة body  سبق وذكرنا الـ
  كيف؟ 

سفل السطرالحظ معي الشكل أ

  
  

  الثاني بالتحديدفي هذا الكود وفي القسم 
 test >> hello world   ) النهاية البداية و bodyكتب بين الوسمين (

  يحوي محتويات الصفحة هذا يعني أننا عندما نقوم بتشغيل body عندما نقول ان الـ
  الكود او الصفحة التي قمنا بـ انشائها 

 
  هكذا سوف تكون الصفحة الخاصة بنا 

  test >> hello worldتالحظون داخل الصفحة كتب 
  يظهر في المتصفح bodyوكـ التالي ما نضيفه في الـ 



  قد نقوم بإضافة سطر او كلمة او زر او ....إلخ
Commentsالتعليقات او المالحظات :  

التعليقات او المالحظات هي للمبرمج فقط أي انه كود تكتب به مالحظة ال ينفذها 
ة تلك المالحظة لن تظهر في مالحظ bodyالمتصفح مثال لو اضفنا داخل الـ

  يظهر محتوياته الصفحة في المتصفح body المتصفح نعم نحن قلنا أن الـ
  لكن المالحظات او التعليقات هو كود ال ينفذه المتصفح

(هي مجرد ملحوظات نكتبها في حال اذ عدنا للتطوير الصفحة الحقا او قام مبرمج 
  اين هو وماذا يفعل او يتذكر) ماخر بالعمل عليها يقوم بقراء الكود فـ يفه

 <--و تنتهي بـ  --!>   وهي تبدا بـ
هذه المالحظات تفيد للشخص الذي سوف يقوم بالتعديل على الكود الخاص بنا او 

العمل عليه من بعدنا او قد نعود بأنفسنا الحقاً للتطوير الكود فـ تنفعنا هذه 
  المالحظات

 
 

مثال  ـالمالحظة يمكنك أن تكتب أي شي تريده ففي الشكل أعاله داخل الوسم كتبت 
يمكنك الكتابة تستطيع التعديل على الكود هنا او ال تستطيع التعديل او أي شي تريده 

  أنت 
عندا كتابة مالحظة علينا أن ال ننسى اغالق الوسم او اغالق  هنا اريد أن انوه

ة سعيتبر المتصفح كل ما النه اذ لم نقم بـ اغالق الوسم او المالحظ <--المالحظة بـ 
) سيعتبره مالحظة ولن يقوم بتنفيذه لذالك علينا دوماً اغالق --!>هو خلف البداية (

   <--المالحظة او الوسم بـ 
  
  



  
  
  
  
  

  
  

  شرح لبعض التاكات الدرس السابع:
  

ا القسم العملي سوف نبدأ بدارسة بعض الوسوم او بعد أن درسنا األساسيات ودخلن
  على اللغة ونصبح على دراية ألنشاء صفحة اتش تي ام الالتاكات لنتمرس 

  
 لزائدةا رموز الفراغات في لغة االتش تي ام ال المتصفحات ال تأخذ بعين االعتبار

  نهاية الفقرات أي سطر جديد وهي تنفذ كل الكود في سطر واحدو
االن جرب بنفسك واكتب الكود التالي وقم بتشغيله

 



ستظهر لنا هذه النتيجةبعد كتابة الكود وتشغيله 

   
عدنا بوايضاً انظر لشكل النتيجة أعاله. رغم كوننا كتبنا كل جملة في سطر مختلف 

اال انها عرضت في سطر واحد و بفراغ الكثير   projectsو   myبين كلمتي 
  واحد وكيفما كتبت الجملة لن تتغير النتيجة

  الحل هنا بسيط 
  </ br>التاك 

   <br>ويمكنك كتابته هكذا أن شئت    </ br>سوف نستخدم التاك او الوسم 
  ووظيفته هي النزول بسطر إلى األسفل االتاك هذا تاك فردي أي ليس له نهاية 

  ننا نكتب على الورد وضغطتنا انتر لننزل سطرا لألسفل)(يعني وكأ
في نهاية كل سطر    </ br>االن اكتب الكود بإضافة التاك 

 



 يد أن اخبركم هنا انه يمكنك كتابة الكود حتى بالشكل التاليار

وستكون النتيجة في كلتا الحالتين هكذا

  
تكون قد انهيت السطر وعندما يقوم  </ br>اذا نستنتج أنه بمجر كتابتك للتاك 

سطر جديداً حتى  </ br>المتصفح بترجمة الكود وعرضه سيعتبر كل ما بعد التاك 
ت الكود بسطر اخر لكن يفضل كتابة الكود كـ الشكل األول أي ان ان لم تكن قد كتب

  وذألك للسهولة علينا </ br>نزيح الكتابة إلى سطر جديد بعد كل تاك 
   

  </ p>التاك 
  لكن مع إضافة سطر إضافي بين السطور  </ br>هذا التاك يقوم بنفس وظيفة التاك 

   </ br>بدل  </ p>لنفهم اكثر سنجرب الكود السابق لكن بإضافة تاك 



  
االن اكتب الكود أعاله وقم بتشغيله ستكون النتيجة لديك كـ الشكل التالي

  
  الحظ الشكل 

لكن بإضافة سطر إضافي  </ br>عمل بنفس وظيفة زميله  </ p>نالحظ ان التاك 
  ينزل سطرين بدل سطر واحد واضافة مساحة بين كل سطربين السطور أي 

  </ p>وهذه وظيفة التاك 
  

االن بهذا التاكين نكون قد حللنا مشاكلة ان المتصفح ال يأخذ السطور الجديدة بعين 
االعتبار ويعرض المحتوى بسطر واحد لكن بإضافة احد من هذه التاكات فوق 

نكون اعالمنا المتصفح بان ينزل سطرا لألسفل وتبقى لدينا مشكلة الفراغات الزائدة 
  بين الكلمات 



ويعتبر هذا الرمز من الخصائص  ;nbsp& الرمزسنستخدم  لحل مشكلة الفراغات
  ويصفونه أيضا بالتاك او الوسم

  )  None Breakable  spaceاالحرف هي اختصار لجملة (
زام عليك االلتبعدد الفراغات التي نريدها واو الرمز كلما علينا هو كتابة هذا الوسم و

   <>القواس اكبر واصغر من الوسم وعدم كتابة اباألحرف الصغيرة في كتابة هذا 
  ;nbsp&االن جرب الكود بإضافة الوسم 

جرب الكود التالي انا سوف اضيف الرمز اربع مرات أي انني اريد اربع فراغات 
  وانت اكتب الرمز بعد الفراغات التي تريده

  
بعد كتابة الكود أعاله وتشغيله تكون النتيجة كـ التالي

  



  ..  ;nbsp&اربع فراغات كما اردت وهذه هي وظيفة الوسم 
  

وهناك العديد من اإلشارات مثل الفرغات وغيرها من الرموز والتي يجب تكتب 
  بصورة خاصة باستخدام الرموز او التاكات وليس مباشرة بصورتها الطبيعية

  
تها كل هذه اإلشارات محجوزة ضمن مفردات لغة اتش تي ام ال ومن الخطاء كتاب

  بشكلها الطبيعي لئال يودي ذاك إلى خطا تكويدي وحدوث مشاكل لدينا
وحتى انه هناك اشارت غير موجود على لوحة المفاتيح اساساً كـ إشارة حقوق 

وكلها تحتاج إلى طريقة الرموز( الوسوم او  ®او إشارة العالمة المسجلة  ©الطبع 
 التاكات) لكتابتها 

 
  ه اإلشارات والتاكات او الرموز الخاصة بهاواليكم جدول يحوي بعض من هذ

  وانوه ان هذه الرموز تنكتب دون إضافة عالمتي اصغر واكبر من
  
  

   سفلول في الصفحة التالية أالجد



 



  ناخاصية االلوالدرس الثامن: 
  

  تجميل الصفحة.
  ذكرنا سابقاً أننا نضيف الخصائص إلى التاك لتعديل على وظيفته او ما شابه

ن تلويوحتى  للخلفية صورةو الدرس سنتعرف على خاصية إضافة الونفي هذا 
 ً ملنا وهذه سيكون ع الوصلة التشعبية وسندرس إضافة الوصلة في درس منفرد الحقا

  أي قسم المحتويات bodyداخل القسم 
قد سبق وقمنا بكتابة صفحة اتش تي ام ال في الدرس السابق وتعلمنا بعض 

نا لم نضم أي تصميم لصفحتنا اخذ المتصفح بعين الحركات واالشارات وبما ان
  االعتبار االعدادات االفتراضية وعرض صفحتنا حسب االعدادات االفتراضية له

  ونجمل صفحتنا بشكل بسيطتعلم خاصية إضافة لون لكن في درسنا هذا سن
 olorbgc خاصية:

Bgcolorتحديد درسنا لوسنستخدمها في اصية تستخدم لتحديد لون الخلفية : هذه الخ
  لون خلفة الصفحة

  لنبدأ بالعمل والتطبيق لنفهم اكثر.
 bgcolorاالن جرب الكود الذي درسناه في الدروس السابقة مع إضافة الخاصية 

وقد درسنا طريقة إضافة الخصائص إلى  bodyوتكتب هذه الخاصية داخل تاك 
نا ان وذكر  التاك في درس سابق سنعمل بنفس تلك الطريق ونضيف الخاصية هذه

 nameوقلنا ان  "name="valueالخاصية تكتب داخل وسم البداية على الشكل 
وبما انا الخاصية  قيمة الخاصية valueهي اسم الخاصية وبين عالمتي التنصيص 

bgcolor  هي لتحديد الون سنكتب بين عالمتي التنصيص رمز الون المراد اضافته
  ff0000#وليكن الون األحمر ورمزه 

  
  

  جرب الكود التالي 



 
االن بعد كتابة الكود قم بتشغيله وستكون النتيجة كـ التالي

  
  وقد تم تلوين خلفية الصفحة بالشكل األحمر 

وقمنا بكتابتها داخل التاك  bgcolorاذا لقد قمنا بتحديد لون الخلفية بخاصية 
<body>  البداية وقد اضفنا قيمة الون األحمر عبر رمزها#ff0000  بين عالمتي

كـ التالي  body تنصيص بعد إشارة = وكان الكود الذي كتب داخل تاك الـ
bgcolor="#ff0000"  وهكذا اضفنا الون األحمر  

  
  قد يجري السؤال بنا من اين جات قيمة االلوان؟

  لأللوان RGBرغم كوني أفضل ان تقم بدراسة درس يخص قيم األلوان ونظام 
  اللوان وقيمهاسوف اشرح لكم القليل عن ا

  Rوهم األحمر ويتمثل بالحرف  RGBهناك ثالثة الون أساسية في نظم األلوان 
   Bواالزرق الذي يتمثل بالحرف  Gواالخضر ويتمثل بالحرف 



درجة ويعبر عن هذه الدرجات باألرقام  ٢٥٦ولكل لون من هذه األلوان األساسية 
  ون أخرى.. وعند مزج هذه الدرجات نحصل على ال٢٥٥حتى  ٠٠٠من 

والحظنا أن في كودنا كانت قيم االلوان مكونة من ستة خانات او رموز وهي 
  مكتوبة بالصيغ التالية

  
  تمثل األزرق Bتمثل األخضر و  Gتمثل األحمر و  Rوكما قلنا 

  
لون من خالل المزج بين درجات االلوان  ١٦٧٧٧٢١٦ويمكننا الحصول على 

  ١٦٧٧٧٢١٦=٢٥٦×٢٥٦×٢٥٦عملية الضرب األساسية ونستنتج ذألك من خالل 
نظام الوهي تعبر عن الون األبيض. هي ارقام مكتوبة ب ffffffوبالنسبة إلى الرموز 

ويعبر عنه باستخدام األرقام  ١٦الرقم  السداسي العشري.أساس هذا النظام هو
 .A,B,C,D,E,Fوالحروف  ٩إلى  ٠العادية من 

  بنظام السداسي العشري FFكافئه الرقم ي بالنظام العشري العادي ٢٥٥الرقم فـ  
اذ كان في قيمة الون على اليسار(أي كـ التالي  ffوالرقم السداسي العشري  

ff0000 00من الون األحمر وإذ كان في الوسط ( ٢٥٥) سيمثل الدرجةff00 (
) 0000ffمن الون األخضر وبالتأكيد اذ كان على اليمين( ٢٥٥سيمثل الدرجة 
  األزرقمن الون  ٢٥٥سيمثل الدرجة 

ويمكنكم دراستها في درس  RGBإلى هنا سوف اكتفي بالشرح عن قيم األلوان وقيم 
  واليكم هذا الجدول الذي فيه بعض األلوان وما يقابلها من رموز  RGBتخص 



  
  

  نكتفي باأللوان ونعود إلى درسنا لكي ال نضيع كثيراً عن اتش تي ام ال
  

  background صية:الخا
وهذه الخاصية تقوم بوضع صورة للخلفية  backgroundاالن سندرس الخاصية 

  (خلفية الصفحة) وطريقة اضافتها بسيطة جداً 



حيث أننا نكتب الخاصية مثل كل الخصائص بشكل طبيعي ونضع مكان قيمة 
الخاصية الرابط الخاص بالصورة (عنوانها او موقعها) وتكتب اسم الصورة فقط أذا 

  لمجلد الذي فيه صفحتنا كانت بنفس ا
لنبدأ بالتطبيق. اجلب الصورة التي تريد اضافتها وضعها بنفس المجلد الذي قمت 

بحفظ الصفحة فيه(الصفحة: ملف االتش تي ام ال) انا سوف أجرب على 
  الصورةالتالية

 
  االن لنكتب الكود التالي

 
عندما نكتب الكود نكتب بين عالمتي التنصيص"" اسم الصورة كاملة مع  مالحظة

 "image.jpg"الصيغة كما في الشكل 
  االن بعد كتابتنا للكود وتشغيل الصفحة يكون الناتج

 
نالحظ أن المتصفح قام بتكرار الصور بشكل تجانبي واخفاء كل الون الذي كنا قد 

الخاصة بإضافة الصورة توقف  backgroundحددنا سابقاً. في الواقع ان خاصية 



بشكل محدد لكن من األفضل كتابة الخاصية أيضا فبعض  bgcolorعمل خاصية 
المستخدمين يقومون بإلغاء عرض الصور من اعدادات المتصفح وهذا الون سيظهر 

لديهم ان قامو بإلغاء عرض الصور وبالتالي هناك بعض المتصفحات هي 
  ض الصور فـ لذألك يفضل إضافة خاصية الون ايضاً متصفحات نصية فقط وال تعر

  كـ خلفية للصفحةويمكننا استخدام صور بأحجام مختلفة 
  
  

   text , link , vlink , alinkالخاصيات: 
أكثرية الوصالت قد تكون الحظت عند زيارتك لمواقع االنترنت أن 

ماً ملونة هي دوالتشعبية(الروابط) التي تضغط عليها لتنقل إلى مواقع أخرى 
الوصالت التي تم النقر عليها مسبقاً تحولت إلى  (مميزة بالون) وان زرقباأل

ي تعتمدها المتصفحات وقد نريد نحن القرمزي وهذه هي األلوان االفتراضية الت
تغير تلك األلوان بصدد ان لم تعجبنا وربما استخدمنا صورة غامقة او لون غامق 

وهذا سيودي إلى اختفاء تلك الوصالت واختفاء النص بحد ذاته هذه الخصائص 
تمنحنا إمكانية تغير تلك األلوان واختيار لون اخر وكلها تضاف داخل التاك 

<body>  ك شرح ل وظيفة كل خاصيةوإلي  
Text=""  تقوم بتغير لون النص األساسي للصفحة ويضاف رمز    هذه الخاصية

  الون المراد بين عالمتي التنصيص
Link=""  هذه الخاصية تحدد لون الوصالت التشعبية (الروابط) ويتم إضافة رمز

  الون بين عالمتي التنصيص
Vlink="" لتشعبية التي تمت زيارتاها ويضاف هذه الخاصية تحدد لون الوصالت ا

  رمز الون كـ سوابقه داخل عالمة التنصيص
Alink="" ر ما يتم النقهذه الخاصية تحدد لون الوصلة التشعبية الفعالة ( أي عند

  ويضاف الون كـ سوابقه )عليها
  االن علينا البدا بالتطبيق وتجميل الصفحة وال تهم طريقة ترتيب الخصائص 

  التاليالحظ الكود 



 
في تاك  bodyالحظ أنه في الكود أعاله تم وضع خاصيات عدة وكلها داخل التاك 

صورة للخلفية  والون األسود  image.jpgالبداية والحظ ايضاً انه اخترنا الصورة 
#) حددته لون الخلفي في حال ما لم يتم عرض الصورة وتم ٠٠٠٠٠٠ورمزه(

حددنا الون األبيض   textالخاصية ولدينا في  bgcolorتحديده عبر الخاصية 
) وتم تحديد الون األخضر للوصالت التشعبية عبر الخاصية fff8dc#للنص ورمزه(

link ورمز الون.(#33ff66)  وفي الخاصيةvlink  تم تحديد الون األحمر
وهذه الخاصية تحدد لون الوصالت التي تم زيارتها مسبقاً. يبقى   (ff0000#)برمزه

) 999999#وتم اختيار الون القرمزي قيمة له ورمز الون ( alink لدينا الخاصية 
  وهذه الخاصية تحدد لون الوصلة الفعالة أي عند النقر عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لدرس التاسع: الوصالت التشعبيةا
  

الوصالت التشعبية. عندما نقول أن االنترنت عبارة عن شبكة عنكبوتية علينا القول 
د فهذه الوصالت التشعبية ترأن الوصالت التشعبية هي خيوط الربط بين الشبكة 

بكثر في كل المواقع وهي تلك الروابط المخبئة خلف كلمات حمل من هنا اضغط 
توصلك إلى صفحات أخرى في نفس هنا اذه إلى الصفحة الفالنية وكلها روابط 

  الموقع او موقع اخر ونحنا في درسنا هذا سندرس الوصالت التشعبية 
هناك الكثير من خيارات الوصالت التشعبية مثل هناك وصالت تؤدي لغير مواقع 

وهناك وصالت تؤدي إلى صفحات في نفس الموقع ووصالت لمكان اخر في نفس 
ع حالتها تبقى على نفس المبدأ وال تختلف بـ الصفحة(إلى اعلى إلى اسفل) وبجمي

  مبدأها اال أن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي قد تلقى اختالفاً 
نستخدمه كـ تاك  <a></a>ادراج الوصالت التشعبية يكون عبر الوسم(التاك) 

أساسي ألدراج وصلة تشعبية إلى أن التاك ال يعمل وحده بل تطلب إضافة 
  HREFالخاصية  خصائص معينة ولدينا

وهي تعمل على تحديد الموقع الذي تؤدي أليه الوصلة التشعبية  HREF الخاصية
  ويتوجب علينا كتابة عنوان الموقع كامالً 

  
 وصلة تشعبية  أدراجطريقة 

تشعبية تؤدي إلى محرك لصنع وصلة  hrefمع الخاصية <a></a>سنستخدم التاك 
 http://www.google.comالبحث جوجل وعنوانه 

  يكون الكود لدينا بالشكل التالي س
<a  href="http://www.google.com "></a> 

واحد وهو تحديد عبارة الوصلة التشعبية (أي العبارة التي  ءلكن يتبقى علينا شي
  ) اضغط هنا"-"مثل العبارات حمل من هناسوف يتم الضغط عليها 

جداً وهي عبر كتابة العبارة بين تاك البداية وتاك وطريقة كتابة هذه العبارة بسيطة 
  ) <a>تكتب العبارة  هنا<a/>أي النهاية (

 كون الكود كـ التالييس  Go To Googleفـ مثال اردنا ادراج وصلة باسم 
<a href="http://www.google.com">Go To Google</a> 



 حسناً لنجرب ونضف الكود إلى صفحتنا التي قمنا بأنشائها مسبقاً 
  هكذا سيكون الجانب البرمجي من صفحتنا بعد إضافة الوصلة التشعبية

 
   االن أكتب الكود أعاله وقم بتشغيله

  وستكون النتيجة كـ الشكل التالي.

  
ذت ن الوصلة اخاذاً قد نجحنا بإضافة وصلة تشعبية وأريد أن الفت انتباهك ايضاً أ

   body  في التاك  linkالون األخضر لها وهذا بسبب اضافتنا الخاصية 
  

  Go To Googleأنك تستطيع وضع صورة او زر حتى بدل هذه العبارة 



البداية   <a>وكل ما عليك فعله هو كتابة التاك الخاص بـ ادراج صورة بين تاك 
ابة ويمكننا كت عتمد على التداخل(تذكر سبق وذكرنا اتش تي ام ال تالنهاية  <a/>و

  )تاك داخل تاك اخر
 imgلنقوم بوضع صورة كـ وصلة تشعبية أي خالفاً للعبارة فوق سنستخدم التاك 

  وهو تاك فردي أي دون نهاية  srcمع الخاصية المرفقة به 
االن ألدراج صورة بدل العبارة انسخ الصورة المراد وضعها في نفس المجلد الذي 

  البداية والنهاية  aبين تاك  imgلنكتب الكود الخاص بنا مع إضافة التاك فيه صفحتنا
  االن اكتب الكود:

 
بين  image2.pngمع مراعاة وضع اسم وصيغة الصورة التي تريد اضافتها بدل 

عالمتي التنصيص" " وقم بتشغيل الكود الخاص بك. وستكون النتيجة أنك نجحت 
  بذألك.

 
  الوصلة التشعبية كما تالحظ .. عبارة وتم إضافة الصورة مكان



  HTMLفي  الدرس العاشر: النماذج
  

  في هذا الدرس سنتعرف على النماذج وطريقة استدراجها بشكل مبدأي 
أن تدرسها في مرحلة  رغم كون هذه الدروس من الدروس الصعبة وقد يوجب

ال تخلو من ني سوف الخصها لك في هذا الدرس وذاك الن مواقع الويب متقدمة اال أ
  النماذج ومن األفضل ان نكون على دراية بها

اتش تي مثلها مثل كل التاكات.  هيو htmlالنماذج هي من العناصر المدعومة في 
ام ال توفر إمكانيات متواضعة ِل أضافة النماذج وسيكون بمكانك التعامل مع 

  النماذج بكل بساطة وسنتطرق اليها االن 
  أوال ماذا نقصد بالنماذج؟

واالختيارت واالسم او اسم  بالنماذج نقصد مربعات الكتابة واالرسال والبحث
  المستخدم وكلمة السر .....إلخ

  
يتكون من وسم  formالتاك  .<form></form>نقوم بأدراج االشكال داخل التاك 

مظهرها وطريقة تعريفها أيضا بداية ونهاية ورغم كون االشكال تختلف في مبدأها و
  تدرج داخل هذا التاك. اال ان كلها

  
في درس اليوم ستكون لدينا بعض الخصائص تتعلق بطبيعة النموذج والخصائص 

  ID , NAME , ACTION , METHOD , ENCTYPEهي . 
  inputوسيكون لدينا ايضاً عنصر المدخالت 

  المدخالت عناصر أوالً 
تحديد سمة ليتم من خالله  نوع المدخالت</ input>الغالبية يستخدمون التاك 

type  نوع البيانات المدخلة  
نحدد نوع  type (مهمته تعريف اشكال البيانات في النموذج. وب إضافة الخاصية

  الشكل الذي نريده)
  <form>هو من اهم العناصر في النموذج  <input>عنصر المدخالت 



 typeوداخله يتم تحديد نوع البيانات  </ input>وهو تاك فردي أي ليس له نهاية 
   " "=typeوهي األخرى تكتب كـ خاصية 

  وبهذه الطريقة 
  سندرس المدخالت األكثر ورودا او أكثر شيوعاً في الويب و
  

  ID الخاصية:
تعمل على تحديد االيدي الخاص بالفورم وهي مهمة في حال وجود أكثر من فورم 

  البداية مثال  formفي الصفحة وتكتب مثل أي خاصية اخر داخل 
<form  id="f0012" > </form> 

  
  NAME  الخاصية:

تعمل على تحديد اسم للفورم وأيضا تكون مهمة في حال وجود أكثر من فورم من 
  اجل تميز الفورم وتكتب مثلها مثل كل الخاصيات .مثال 

<form id="f0012" name="jform">  </form> 
  ACTIONالخاصية: 

تم ارسال البيانات النموذج اليه من هذه الخاصية تعمل على تحديد العنوان الذي سي
اجل معالجتها بالصورة المطلوبة. قد يكون العنوان بريداً الكترونياً وعادة ما يكون 

) الذي يتواجد serverموجود على الخادم( CGI كـ ذألك وقد يكون عنوان برنامج
اليه  هعليه الموقع ويقوم هو باستقبال هذه البيانات ويعالجها بحسب التعليمات الموج

مثالً يضيفها إلى احدى الصفحات في الموقع مثل المنتديات او ان يقوم بالبحث عن 
  كلمة او عبارة داخل الموقع نفسه مثل نماذج البحث في الويب.امثلة 

<form id="f0012" name="jfrom" 
action="mailto:email@domain.com">  </form> 

name_and_address_of_cgi_script">   </form <form id="f0012" name="jfrom" ac on="  
  METHODالخاصية: 

هذه الخاصية وظيفتها تحديد طريقة التعامل مع العنوان المحدد في الخاصية السابقة 
action  ولهذه الخاصية قيمتين وهماget , post .  



تستخدم هذه القيمة اذا كانت عملية المعالجة داخلية أي داخل الخادم نفسه  get القيمة
  فمثال لو كان النموذج نموذج بحث عن كلمة داخل الموقع نفسه تستخدم هذه القيمة 

تستخدم هذه القيمة في حاالت المعالجة الخارجية أي مثل ارسال  post القيمة
  البيانات إلى بريد الكتروني . امثلة وتوضيح

<form id="f0012" name="jform" 
" method="pst">   </form> mailto:email@domain.comaction="  

في المثال أعاله تم تحديد العنوان عنوان بريد الكتروني أي ان عملية المعالجة 
  methodللخاصية  postخارجية لذألك توجب وضع القيمة 

<form id="f0012" name="jform" 
action="name_and_address_of_cgi_script" method="get"> 
</form> 

في هذا المثال كان عنوان لدينا داخل الخادم مما يعني أن عملية المعالجة داخلية 
 methodللخاصية  getولذألك توجب اختيار القيمة 

  
  INCTYPEالخاصية: 

لها  ل البيانات وفقاتقوم هذه الخاصية على تحديد طريقة الترميز التي سيتم ارسا
  وهي تأخذ قيمتين ويجب ان تكتب هذه القيم كم هي بالضبط 

  application/x-www-form-urlencodedالقيمة األولى: 
  text/plain: القيمة الثانية

الدافع الستخدام احدى القيمتين يستند على طبيعة عملية المعالجة التي ستجرى على 
وهنا نقصد له خالالبيانات او طبيعة برنامج البريد الكتروني الذي سيستقبل البيانات 

ultiM-ام ال يدعم، وهذه األخيرة اختصار لعبارة  MIMEاذا كان البرنامج يدعم 
nsxtentioE ailM nternetIpurpose  وهي من المعايير السائدة في اإلنترنت

والتي تتعلق بنقل جميع أنواع البيانات من صوت وصورة وليس فقط النصوص من 
الفرق بين القيمتين من حيث طريقة ارسال واستالم  .خالل البريد اإللكتروني

  البيانات
  
  



  ستصل البيانات بالشكل التالي  text/plainعند استخدام 
  الواصلة:البيانات 

NAME=Jiyan Mhmed 
Address=Sulimane Kurdistan 
E-mail=Jiyan.mhmed@gmail.com  

هي أسماء الحقول في النموذج ونقوم نحن بتعريفها أثناء   Name , Address, Emailالكلمات(
عملية تصميم النموذج أما النصوص الظاهرة بعد إشارة المساواة فهي البيانات المدخلة، وسوف 

  )عن تعريف أسماء الحقول بعد قليلنتحدث 
  

ستصل البيانات  urlencoded -form-www-application/xعند استخدام
  :بالشكل

NAME=Jiyan+Mhmed&Address=Sulimane+Kurdistan&E-
mail=Jiyan.mhmed@gmail.com 

  
في نهاية الحديث نستنتج أن افضل طريقة لتعريف النموذج قد تكون بالقيمة 

text/plain حالة أردت استقبال البيانات من موقعك إلى عنوان بريدك  في
  ويكون الكود كـ التالي  اإللكتروني

<form id="f0012" name="jform" 
" method="post" mailto:email@domain.com"action=

inctype="text/plain">  </form> 
 

عريف ينا عملية توهكذا نكون انتهينا من عملية تعريف النموذج وخاصياته ويتبقى لد
وسبق وذكرناه  </ input>اشكال البيانات في النموذج وسنستخدم في ذألك التاك 

وهذه األخرى  type ويضاف إلى هذا التاك الخاصية فوق في عناصر المدخالت
  لها قيم كثيرة 

  
  

  اليك جدول بالقيم 



  القيمة  شكل القيمة
  <input type="text" /> 
  <input type="password" /> 

 </ "input type="hidden>  يكون النموذج مخفي ال يظهر
  <INPUT TYPE="radio">  
  <INPUT TYPE="checkbox"> 
  <INPUT TYPE="submit"> 
  <INPUT TYPE="reset"> 
  <INPUT TYPE="button"> 

  
الجدول أعاله يوضح كل قيمة وظيفتها او نوعها وارجو ان أكون قد أوضحت لكم 

  typeوظيفة الخاصية 
 nameوهي الخاصية  </ input>ولدينا خاصية أخرى تستخدم مع التاك 

ووظيفتها تسمية حقل البيانات ولك حرية اختيار االسم وهذا االسم يعرف الحقل 
ه الحقا في المعالجة وان وجت من قبل داخل النموذج نفسه بحيث يتم استخدام

البرامج التي قد تضيفها ك مصمم للموقع وأيضا عندما تقوم بأرسال بيانات النموذج 
  إلى البريد يقوم بتعريف الحقول حسب هذه األسماء

  
  االن لنبدأ بتطبيق بعض النماذج

  حقل النص: اذا اردنا ان يقوم المستخدم بإدخال حروف او ارقام .. -1
 , firstnameاالن لنعد إلى الصفحة التي قمنا بـ انشاها مسبقاً ونضف حقل نص 

lastname  
  
  
  

  جرب الكود التالي 



  
واشغل الكود فـ يكون الناتج:

 
 

  لقد نجحنا . 
لترتيب النماذج يفضل استخدام الجداول وهي أيضا يوفرها االتش تي ام  مالحظة:

  تنجح في ترتيبها دون جدول.ال ويفضل استخداماها ألنك غالباً لن 
  
  تحديد الجنس(ذكر ام انثى): وسنستخدم في ذألك ازرار الراديو -2



  كثر من واحد اختيار أ والحظ أنه مع ازرار الراديو يمكن اختيار زر واحد وال يمكن
  االن اكتب الكود التالي:

 
لقد سمينا النموذجين بنفس االسم في الخاصية االن بعد كتابة الكود الحظ معي 

name  واخترنا االسمsex  وتوجب علينا ذألك ألنه يعلم المتصفح بانه هذا الزرين
لنموذج واحد واذا غيرنا احد األسماء سيصبح لدى المستخدم القدرة على اختيار 

 دئيةوهي تعمل على تعين قيمة افتراضية مب valueالزرين وايضاً اضفنا الخاصية 
   للحقل يمكن للمستخدم تعديلها سنشرحها الحقاً 

  االن قم بتشغيل الكود.

  



  أذا كانت هذه النتيجة لديك فـ مبروك لقد نجحت 
  

  انشاء كلمة سر  االن لـ ننشى حقل
  حسنا اكتب الكود التالي: 

 
بعد كتابته قم بتشغيله وتالحظ ان النتيجة قد أضاف حقل كلمة مرور وتكون 

فية عند كتابتها الحروف مخ

 



  واالن لنضف زر ارسال . 
 enctypeو  methodو  actionوهنا علينا إضافة الخصائص 

  لنبدأ عملية إضافة الكود والخصائص 
انا سأقوم بإضافة المعلومات التي تناسبني( اقصد من بريد وطريقة استقبال 

  البيانات)

  
واالن اشغل الكود بعد كتابته

  
  سيعمل الزر بأرسال البيانات إلى بريدي االلكتروني submitواالن بعد ضغط زر 

  
   inputاالن سأعرفكم على بعض الخصائص األخرى التي نكتبها في التاك 



VALUEذكرنها مسبقاً وهي لتعين قيمة افتراضية مبدئية لحقل البيانات :  
فمثال لو اضفت هذه الخاصية إلى نموذج حقل النص او نموذج االسم في صفحتنا 

" (القيمة تخترها حسب رغبتك) عند تشغيل الكود NAMEالسابقة واخترت القيمة"
  ستظهر هذه القيمة في المربع الخاص باالسم ويمكن للمستخدم حذفها 

  مثال اكتب الكود 
  nameوجربه ستالحظ انه لديك مربع نص وداخله مكتوب كلمة 

ويمكنك محو الكلمة وكتابة في المربع كما يحلو لك ... وهذه وظيفة الخاصية أي أن 
  تكون للنموذج قيمة افتراضية يمكن للمستخدم تغيرها 

   
 sizeالخاصية: 

هذه الخاصية تعمل على تحديد حجم لحقل البيانات فـ مثال لو اردت تكبير مربعات 
  .النص تستخدم هذه الخاصية لتحديد حجم معين .

  
 maxlengthالخاصية: 

  تعمل هذه الخاصية على تحديد حد اقصى للحروف المدخلة في الحقل ..
 20فـ مثال لو اردت ان يكون اقصى عدد للحروف المدخلة في حقل كلمة السر هو 

حرف نستخدم هذه الخاصية وعندها يكون المستخدم مجبراً على اختيار كلمة مرور 
  حروف 20تحتوي على عدد رموز اقل من 

  
  
  
  
  



  بعض التاكات
  

هنا سنتعرف على بعض التاكات دون تجريبها ويمكنك انت أنت تجربها بنفسك 
  وتفهم طريقة عملها رغم أني سوف اشرح وظيفتها نظرياً 

  
   </ hr>التاك 

  وظيفة التاك هذا هي عمل خط افقي (مسطرة) 
   sizeويحدد السمك الذي تريده عبر الخاصية 

  widthويحدد طوله عبر الخاصية 
  colorويحدد لون الخط عبر الخاصية 

تعمل على تحديد مكان الخط مثال محاذة إلى اليمين او  alignولدينا ايضاً الخاصية 
 left , right , centerالى الوسط او اليسار وتأخذ هذه الخاصية القيم 

  ادات االفتراضية وان لم تضف أحد الخاصيات سيعرض المتصفح الخط بـ االعد
  
  

   <b></b> التاك
  وظيفة هذا التاك كتابة نص بخط عريض بحيث تكتب النص بين تاك البداية والنهاية 

  
  <sub></sub>التاك 

  وظيفته كتابة نص ألسفل قليال  subscriptهو اختصار كلمة 
 hello how <sub>are</sub> youمثال كـ التالي 
  you arehello howستظهر هكذا 

  
 <sup></sup>التاك 

  أي ادراج كلمة ألعلى قليالً  subوظيفته عكس وظيفة التاك 



  <i></i>التاك 
وظيفته كتابة كلمة بخط مائل بحيث تكتب الكلمة المرادة لها الظهور بخط مائل بين 

  تاك البداية والنهاية 
  
  

  <u></u>التاك 
خط تحته  وظيفة هذا التاك وضع خط تحت النص ويكون النص المراد ظهور

  مكتوب بين تاك البداية والنهاية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُ        ٕ      ٕ     
 ُ        html     ٔ   
    
                            : ٔ     



  
  
 
 
  


