
Html   بببب     
تأليف محمد رمزي

 بسم الله الرحمن الرحيم والصله والسلم علي  
 اشرف

 المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه افضل   
 الصلة والتسليم اما بعد هذا الدرس الثاني من

لغة التش تي ام ال

لنبدأ

 للستفسارات

www.facebook.com/barmagdesignwebsites

www.programingwebsitesdevelopment.blogspo
t.com 

اول التعريف بالكاتب
السم:محمد رمزي حلمي

 سنة15العمر:

http://www.facebook.com/barmagdesignwebsites
http://www.programingwebsitesdevelopment.blogspot.com/
http://www.programingwebsitesdevelopment.blogspot.com/


اعشق البرمجة وتعلم لغات البرمجة وتصميم المواقع

htmlاليوم سأعلمكم لغة 

الدرس الول
     html  اول ما هي 

HTML.هي اللغة الم لمتصفحك 
 م من1990 اخترعت في عام HTMLلكي نختصر القصة، 

 قبل عالم يسمى تيم بيرنرز لي، الهدف من هذه اللغة هو
 تبسيط عملية وصول العلماء في جامعات مختلفة إلى البحوث
 التي ينشرونها، المشروع نجح بشكل لم يتصوره تيم بيرنرز

  قام تيم بوضع أساس شبكة الويبHTMLلي، باختراعه 
كما نعرفها اليوم.

HTMLهي لغة تسمح بعرض المعلومات (مثال: البحوث  
 العلمية) على شبكة إنترنت، ما تراه عند زيارتك لي صفحة

 ، لكي ترىHTMLفي الشبكة هو ترجمة المتصفح لوامر 
HTMLلي صفحة تزورها عليك أن تضغط على قائمة  



 ". (هذا الجزءSource" ثم المصدر "Viewعرض "
ar.html.net منقول من

  html  ماذا تحتاج لستخدام 

اول انت ل تحتاج الي اتصال بالنترنت  
 تحتاج الي برنامج  notepad  وهو في قائمة    

الخصائص من قائمة ابدا

  html  كيف تكتب لغة 
 ويوضع الوسم بين  مثال tagsتتكون اللغة من اوسمة 

>       علمتي < 
كل وسم يتكون من وسم بداية ونهاية البداية يكون <المر>

النهاية<المر/>
 > وتنتهيhtmlمثال:عندما تبدا في الكتابة تبدا ب بوسم <

/> وسنعرف ذلك لحقاhtmlب <
     html  البداية مع 

  notepad  افتح برنامج 
وقم بكتابة اكواد اللغة وسيتم معرفتها فيما بعد

http://ar.html.net/


              html  العناصر الرئيسية في 
  >  html  الوسم <

> ووسم الغلق <htmlويتكون من وسم البداية <
html</

وهذا الوسم الذي تبدا به الكتابة
مثال:

                                                                              
                                                                             

headثانيا وسم 
 يستخدم في ادراج الوامر التي في راس الصفحة ويتكون من

/>head> <headوسم بداية و نهاية <



  title  ثالثا الوسم  
 هو وسم يتكون من وسم بداية ونهاية وهو يدل علي اسم

الصفحة (عنوان الصفحة التي تظر في هذا الشريط)

 > وtitleويتكون من وسم بداية ووسم نهاية البداية:<
> ويكتب بين الوسمين عنوان الصفحة مثلtitleالنهاية </



     body  رابعا الوسم 
وهو وسم يدل علي ما يتضمنه الصفحة من محتوي

>bodyووسم بدايتة <
/>bodyووسم نهائته <

ويكتب بينهما ما تتضمنه الصفحة من محتوي
وجاء موعد التطبيق العملي

 افتح برنامجnotepad 
اكتب الكود التي



 ستظهر لك هذه الرسالهsave ثم fileثم اضغط 

 ستظهر لك هذه النافذةcancelقم بالضغط علي 



غير

الي

okثم اختر مكان الحفظ ثم اضغط 
 حيث يكون بهذه الصورةtxtثم غير صيغة ملف ال 

page1.html او page1.htmثم غير اسمة الي 
 ثم افتح الملف سيفتح لك متصفح النترنت وسيكون بهذه

الصورة



 اتمني في نهاية الدرس الول ان تكونو فهمتوا هذا الدرس
وان تطبق هذا الكود بنفسك حتي تتاكد من مدي استيعابك اليه

الدرس الثاني

  بعض الوسام المهمة                        

  <p>   ببببب



Paragraph هو اختصار الي

<p>ويتكون من وسم بداية

</p> ووسم نهاية 

 وهو يعبر عن الكتابة الحره أي تستخدمه في
body  الكتابة داخل الوسم

لنقل مثال

 قم بعمل صفحه تحتوي علي صورة الفاتحة

اكتب الكود التي



والنتيجة ستكون

 وكما نلحظ ان الكلم مكتوب في سطر واحد
 ولكن ما هو الوسم اللذي يجعل الكلم يكتب في

 !!!اسطر؟؟؟؟؟

<br>  انه الوسم  

هذا الوسم ليس له نهاية أي ليكتب

</br>

طريقة الكتابة



يكتب في الوسم<p>او أي وسم كتابي 

والكلم الذي يأتي بعده يكون في سطر جديد

وعنكا نعدل في الكود السابق كالتي

:والنتيجة تكون



<strong>  ثالثا الوسم  

 هذا الوسم يساعد علي تفخيم الخط

 ويتم كتابته بين الوسم<p>ونهايته كالتي 



والنتيجة ستكون

<b>  و  <i>  و  <u>   ثاثا الوسام  

وهم

الذين يستخمون في الكتابة في الورد

<b>

 هذا الوسم يستخدم في تفخيم الخط

Strong هذا الوسم يعمل عمل الوسم 

  <i>   ببببب

وهو يجعل الخط مائل

  <u>   ببببب

يجعل الكلم تحته خط



:مثال

وتكون النتيجة

 

 والسلم عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقي في
دروس اخري


