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 مقدمة 

والذي ٌعنً لغة  Hyper Text Markup Languageهو اختصار للعبارة   HTMLالمصطلح 
ٌمكن  !ٌظن الناس أن إنشاء المواقع عملٌة صعبة معقدة، هذا لٌس صحٌحا  النصوص الحٌة التشعبٌة.  

وإذا أكملت قراءة هذا الدرس ستتمكن من إنشاء واحد خالل ساعة  .للجمٌع تعلم كٌفٌة إنشاء المواقع
 .واحدة فقط

ٌحتاج إلى برامج غالٌة ومتقدمة وهذا أٌضا  غٌر صحٌح، صحٌح أن  آخرون ٌظنون أن إنشاء المواقع
هناك الكثٌر من البرامج التً تدعً أنها تستطٌع إنشاء مواقع لك، بعضها ٌفعل ذلك بشكل أفضل من 
البرامج األخرى، لكن إن أردت إنشاء المواقع بشكل صحٌح فعلٌك أن تفعل ذلك بنفسك، لحسن 

 .بسٌطة واألدوات التً تحتاجها متوفرة لدٌك ومجانٌةعملٌة تطوٌر المواقع  الحظ

هذا الدرس  الهدف من هذا الدرس هو نعطٌك مقدمة سهلة وصحٌحة وشاملة إلى كٌفٌة إنشاء المواقع،
 .ٌبدأ من نقطة الصفر وال ٌتطلب أي معرفة مسبقة منك عن البرمجة أو تطوٌر المواقع

 بد أن ترر  بنفسك وتثابر على التعل،، لكن ال ال ٌمكن لهذا الدرس أن ٌعلمك كل شًء، لذلك ال
 .تقلق، تعل، تطوٌر المواقع ممتع وٌعطٌك شعورا  بالرضى عندما تتعلمه بشكل صحٌح

كٌف ستسخد، هذا الدرس؟ هذا أمر ٌعود لك، لكننا نقترح علٌك أن تقرأ رزبٌن أو ثالثة من هذا 
 .ٌدة التً تعلمتها فً كل رزءالدرس فً الٌو، وتخصص وقتا  للترار  مع األشٌاء الرد

 !حسنا ، لنبدأ فً التعل،
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 البداٌةالدرس األول: 

 .فً الدرس ألول سنتحدث بشكل مختصر عن األدوات التً تحتارها إلنشاء موقعك

 ما الذي تحتاره؟

 .فً الغال  أنت تملك كل األدوات التً تحتارها

المواقع والترول فٌها، اآلن أنت تنظر إلى هذه لدٌك "متصفح"، وهو البرنامج الذي ٌمكنك من تصفح 
 .الصفحة من خالل متصفحك

لٌس مهما  أي متصفح تستخد،، المتصفح األكثر انتشارا  هو ماٌكروسوفت إنترنت إكسبلورر، لكن 
 .هناك متصفحات أخرى مثل أوبٌرا وموزٌال فاٌرفوكس وكلها قابلة لالستخدا،

ماٌكروسوفت فرونت بٌج أو ماكرومٌدٌا درٌموٌفر أو  ربما سمعت أو حتى استخدمت برامج مثل
إنشاء المواقع لك، انسى  -أو تدعً أنها تستطٌع  -حتى ماٌكروسوفت وورد، هذه البرامج تستطٌع 

 .هذه البرامج اآلن! ألنها لن تساعدك على تعل، كٌفٌة كتابة صفحات موقعك

نظا، وٌندوز ٌمكنك أن تستخد،  بدال  من ذلك ستحتاج إلى محرر نصً بسٌط، إذا كنت تستخد،
 "Program" ث، قابمة البرامج "start" والذي ٌمكنك أن ترده فً قابمة إبدأ "Notepad" المفكرة

 :"Accessories" ث، فً قابمة األدوات
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إذا ل، تكن تستخد، وٌندوز ٌمكنك أن 
ترد برامج مماثلة فً أنظمة التشغٌل 
األخرى، فمثال  لٌنكس ٌحوي برنامج 

ونظا، ماك ٌحوي  "Pico" كوبٌ
 .TextEdit برنامج

برنامج المفكرة هو محرر نصً 
بسٌط ردا  وهو مناس  ردا  لكتابة 
الصفحات ألنه ال ٌتدخل عند كتابتك 
ألي شًء وٌعطٌك تحكما  كامال ، 
المشكلة فً العدٌد من البرامج التً 
تدعً أنها تقو، بإنشاء المواقع هو أنه 

ص القٌاسٌة تحوي العدٌد من الخصاب
التً ٌمكنك أن تختار من بٌنها، 
المشكلة فً هذا األسلو  أن كل شًء 
ٌر  أن ٌتناس  مع هذه الخصابص، 
لذلك هذه البرامج ال ٌمكنها أن تقو، 
بإنشاء المواقع تماما  كما تدري، أو 
أنها تغٌر األوامر التً كتبتها بنفسك، 
مع برنامج المفكرة أو أي محرر 

ن توره الشكر نصً بسٌط ٌمكنك أ
 .لنفسك على أي نراح أو أٌة أخطاء

 

متصفح وبرنامج المفكرة أو أي محرر نصً بسٌط، هذا كل ما تحتاره لكً تكمل الدرس وتقو، 
 .بإنشاء موقعك

 هل أحتاج بأن أكون على اتصال بالشبكة؟

 .ال تحتاج إلى اتصال بالشبكة سواء عند قراءتك لهذا الدرس أو عند إنشاء موقعك

إذا أردت أن تترن  االتصال بالشبكة عند قرابتك للدرس ق، بطباعته أو ببساطة ق، بقطع االتصال 
واقرأ الدرس من الشاشة، ٌمكنك أن تقو، بإنشاء موقعك على حاسوبك ث، ترفعه إلى الشبكة عندما 

 .تنتهً منه

 ماذا بعد ذلك؟

 .ٌة عن الدرس الثالثقبل أن تبدأ المتعة الفعل HTML إذه  للدرس التالً واقرأ عن
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 ؟ HTML لغة الدرس الثانً: ما هً

 .HTMLهذا الدرس سٌعطٌك مقدمة قصٌرة عن صدٌقك الردٌد، 

 ؟HTML  ما هً

HTML هً اللغة األم لمتصفحك. 

لً، الهدف  ، من قبل عال، ٌسمى تٌ، بٌرنرز0991اخترعت فً عا،  HTMLلكً نختصر القصة، 
من هذه اللغة هو تبسٌط عملٌة وصول العلماء فً رامعات مختلفة إلى البحوث التً ٌنشرونها، 

قا، تٌ، بوضع أساس شبكة  HTML المشروع نرح بشكل ل، ٌتصوره تٌ، بٌرنرز لً، باختراعه
 .الوٌ  كما نعرفها الٌو،

HTML شبكة إنترنت، ما تراه عند  هً لغة تسمح بعرض المعلومات )مثال: البحوث العلمٌة( على
ألي  HTML ، لكً ترىHTML زٌارتك ألي صفحة فً الشبكة هو تررمة المتصفح ألوامر

 ."Source" ث، المصدر "View" صفحة تزورها علٌك أن تضغط على قابمة عرض

 

 .تبدو معقدة لكن هذا الدرس سٌساعدك على أن تفهمها HTMLلمن ل، ٌعتد على رؤٌة هذه األوامر، 

 ؟HTML فابدة ما

، حتى لو استخدمت برنامرا  HTML إذا أردت إنشاء موقع فال تورد طرٌقة أخرى غٌر استخدا، لغة
ولو بشكل بسٌط ستساعدك على إنشاء مواقع  HTML إلنشاء المواقع مثل درٌموٌفر، معرفتك للغة

 .موقعك األولأفضل، الرمٌل أن هذه اللغة سهلة التعل،، فً درسٌن فقط ستتعل، كٌفٌة إنشاء 

HTML تستخدم إلنشاء المواقع، هذا كل شًء ببساطة! 

 ؟H-T-M-L حسنا ، ماذا تعنً

HTML هً اختصار "HyperText Mark-up Language" أنت ال تحتاج فً هذه المرحلة ،
 .لمعرفة ماذا تعنً هذه المصطلحات، مع ذلك لنشرحها بتفصٌل أكبر

 Hyper حالة أن تنتقل من أي نقطة إلى أي نقطة هً عكس "خطً" وهً تعنً فً هذه ال
كانت  -عندما كانت الفأرة شًء ٌلحقه القط  -بدون أن تسٌر فً خط سٌر محدد، فً الماضً 
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مختلفة،  HTML الحواسٌ  تعمل بشكل خطً، تقو، بتنفٌذ أمر ما ث، تذه  لما بعده، لكن
 زور موقعٌمكنك أن تذه  إلى أي مكان فً أي وقت، لٌس بالضرورة مثال  أن ت

MSN.com قبل أن تزور HTML.net. 
 Text تعنً النص، وهذه تشرح نفسها. 
 Mark-up  هو ما تفعله بالنص، فهذه الكلمة تعنً توصٌف النص، فأنت تقو، بتوصٌف

النص تماما  كما تفعل مع معالرات الكلمات فتضٌف العناوٌن والنقاط والنص السمٌك 
 .وغٌرها

 Language تعنً اللغة، فتقنٌة HTML  هً لغة توصٌف وهً أٌضا  تستخد، العدٌد من
 .كلمات اللغة اإلنرلٌزٌة

 Extensible HyperText Mark-up" والتً تعنً XHTML فً هذا الدرس ستتعل، أٌضا  
Language" وهً باختصار طرٌقة أحدث وأكثر تنظٌما  لكتابة HTML. 

 .ا هنا: إنشاء المواقع، لنبدأ مع ما ٌهمنXHTMLو HTML اآلن أنت تعرف ماذا تعنً
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 الدرس الثالث: العناصر والوسوم

 .وهً العناصر HTML اآلن أنت راهز لتعل، روهر لغة

هٌكلٌة محددة وتخبر المتصفح عن كٌفٌة عرض الصفحة، بشكل عا،  HTML العناصر تعطً لوثابق
 .للبداٌة ث، بعض المحتوٌات ث، وس، اإلغالق "tag" العناصر عبارة عن وس،

 وسو،"؟"

 .الوسو، هً توصٌفات تستخدمها لكً تضعها فً بداٌة العنصر وعند نهاٌته

 ."<" وتنتهً مع عالمة أكبر من ">" كل الوسو، لها نفس نفس الشكل، تبدأ مع عالمة أصغر من

الفرق بٌن  .<html/> ث، وس، اإلغالق <html> :بشكل عا، هناك نوعان من الوسو،، وس، البداٌة
 .مة "/"، توصٌف المحتوٌات ٌكون بوضعها بٌن وس، البداٌة ووس، اإلغالقاإلثنٌن هً عال

 .علٌك أن تتعل، وتستخد، وسوما  مختلفة HTML تتكون من هذه العناصر، لكً تتعل، HTML لغة

 هل ٌمكنك أن ترٌنً بعض األمثلة؟

ووس،  <em> ٌشدد النص "ٌرعله مابال " وكل النصوص بٌن وس، البداٌة em حسنا ، العنصر

 (."emphasis" هً اختصار "em") .ستظهر بشكل مابل فً المتصفح <em/> اإلغالق

 :1المثال 

  

 <em>نص مائل.</em> 

  

  

 :سٌظهر بهذا الشكل فً المتصفح

 .نص مابل

 ,("heading" هو اختصار h تستخد، للعناوٌن )حرف h6و h1، h2، h3، h4، h5 العناصر

ٌستخد، للمستوى الثانً من  h2 العناوٌن وبالتالً األكبر حرما ،هو المستوى األول من  h1 حٌث

هو المستوى السادس واألخٌر من هٌكلٌة العناوٌن وهو  h6العناوٌن وهو أصغر حرما  بقلٌل، و

 .األصغر

 :2مثال 

  

 <h1>هذا عنوان</h1> 

 <h2>هذا عنوان فرعي</h2> 
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 :ستظهر بهذا الشكل فً المتصفح

 هذا عنوان

 عنوان فرعًهذا 

 هل أنا بحارة دابما  إلى استخدا، وس، بداٌة ووس، إغالق؟

هو ورود عناصر تعتبر هً وس،  HTML كما ٌقولون، هناك استثناء من كل قاعدة، واالستثناء فً
البداٌة ووس، اإلغالق فً نفس الوقت، وهً تسمى العناصر الفارغة ألنها غٌر مرتبطة بنص معٌن 

اما ، فمثال  هناك وس، لكً لكسر النص وإرباره على الظهور فً سطر ردٌد، لكنها عناصر مستقلة تم

 .</ br> :هذا الوس، ٌظهر بهذا الشكل

 هل تكت  الوسو، بأحرف كبٌرة أ، صغٌرة؟

معظ، المتصفحات لن تهت، إذا كتبت الوسو، بأحرف كبٌرة أو صغٌرة أو خلٌط بٌن اإلثنٌن، 
<HTML> ،<html>  أو<HtMl> ًهو  الصحٌح نفس النتابج، مع ذلك األسلو  كلها ستعط

 .تعتاد على كتابة الوسوم باألحرف الصغٌرة كتابة الوسو، باألحرف الصغٌرة، لذلك علٌك أن

 أٌن أضع كل هذه الوسو،؟

أو أكثر، عندما تتصفح شبكة الوٌ   HTML ، المواقع تحوي وثٌقةHTML أكت  الوسو، فً وثٌقة
 .مختلفة HTML أنت فقط تقو، بفتح وثابق

 .إذا انتقلت إلى الدرس الالحق ستتمكن من إنشاء موقعك خالل عشر دقابق
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 الدرس الرابع: إنشاء موقعك األول

 .مع كل ما تعلمته فً الدروس السابقة أصبحت اآلن على بعد دقابق من إنشاء أول موقع لك

 كٌف؟

إلنشاء موقع: متصفح وبرنامج المفكرة أو فً الدرس األول ألقٌنا نظرة على األدوات التً نحتارها 
أي محرر نصً مماثل، وبما أنك تقرأ هذه الصفحة فأنت تستخد، اآلن متصفحا ، ما تحتاره اآلن هو 
أن تفتح نافذة ردٌدة من المتصفح لكً تستطٌع قراءة هذا الدرس بٌنما تستخد، النافذة األخرى لترى 

 .فٌها موقعك

 :والذي سترده فً قابمة إبدأ ث، برامج ث، أدوات "Notepad" لمفكرةأٌضا  علٌك أن تفتح برنامج ا

 

 !أنت راهز اآلن

 ماذا أفعل؟

لنبدأ بشًء بسٌط، سنقو، بإنشاء صفحة تقول "مرحى! هذا هو موقعً األول." أكمل القراءة وستعرف 
 .ك، هو بسٌط فعل ذلك



الصفحة   

11 
 

  

اللغة اإلنجلٌزٌة: من األعلى كما تقرأ أنت  HTML المتصفح ٌقرأ بسٌطة ومنطقٌة، HTML لغة
 بسٌطة تبدأ بما ٌر  أن تبدأ به أي صفحة HTML ، لذلك صفحةإلى األسفل ومن الٌسار إلى الٌمٌن

HTML وتنتهً بما ٌر  أن ٌأتً فً نهاٌة الصفحة. 

، ٌمكنك فعل ذلك عن HTML أول شًء علٌك فعله هو أن تخبر المتصفح بأنك "ستتحدث" معه بلغة

فً  "<html>" ال تورد أي مفاربة هنا، لذلك قبل أن تبدأ أي شًء أكت  <html> طرٌق وس،

 .أول سطر فً برنامج المفكرة

هو وس، البداٌة وٌحتاج إلى وس، إغالق لذلك ال تنسى  <html> كما تتذكر من الدروس الماضٌة،

 .<html/>و <html> كتابة وس، اإلغالق بعد سطرٌن فارغٌن، وبقٌة الوثٌقة ستكتبها بٌن

والذي ٌقد، معلومات حول  "head" الشًء التالً الذي تحتاره صفحتك هو أمر رأس الصفحة
والذي سٌحوي المحتوٌات التً ترٌد ان تضعها  "body" الصفحة للمتصفح، وكذلك تحتاج إلى أمر

أو  body ٌوضع فوق أمر (<head/>و <head>) أو رأس الصفحة head فً الصفحة، أمر

 .(<body/>و <body>) ""متن الصفحة

 :صفحتك ٌر  أن تكون بهذا الشكل

  

 <html> 

 

   <head> 

   </head> 

 

   <body> 

   </body> 

 

 </html> 

  

  

الحظ كٌف نسقنا الصفحة بطرٌقة منطقٌة حٌث وضعنا كل وس، فً سطر ردٌد ووضعنا مسافات 
، لكن لكً ترعل HTML فارغة قبل بعضها، كقاعدة، ال ٌه، كٌف تقو، بتنسٌق األوامر فً صفحة

الصفحة سهلة القراءة لك ولآلخرٌن ٌنصح بأن تنسق الصفحة بطرٌقة هٌكلٌة منطقٌة سهلة الفه، كما 
 .ترى فً المثال أعاله

إذا كانت صفحتك تشبه المثال أعاله فقد قمت بإنشاء موقعك األول، عملٌا  الموقع ممل وال ٌحوي شٌبا  
به عندما بدأت فً قراءة هذا الدرس، مع ذلك هو موقع وما قمت  وغالبا  لن ٌكون الموقع الذي تحل،

 .التً ستكتبها فً المستقبل HTML بإنرازه اآلن سٌكون قالبا  لبقٌة صفحات

 رمٌل، لكن كٌف أضٌف المحتوٌات للموقع؟

فً رأس الصفحة  تحوي رزبٌا ، رأس الصفحة ومتن الصفحة، HTML كما تعلمت سابقا ، صفحة
 ..عن الصفحة نفسها، أما المتن فٌضم المحتوٌات التً تشكل الصفحةتكتب معلومات 
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مثال ، إذا أردت أن تضع عنوانا  للصفحة ٌظهر فً الشرٌط العلوي للمتصفح فٌر  أن تفعل ذلك فً 

اكت  عنوانا  للصفحة بٌن وس،  .title رأس الصفحة، العنصر المستخد، لفعل ذلك هو

 :<title/> ووس، اإلغالق <title>البداٌة

  

 <title>موقعي األول</title> 

  

  

الحظ أن العنوان لن ٌظهر فً الصفحة نفسها، أي شًء ترٌده أن ٌظهر فً الصفحة ٌر  أن ٌضاف 
 بٌن وسمً متن الصفحة

كما قلنا سابقا ، نرٌد للصفحة أن تقول "مرحى! هذا هو موقعً األول"، هذا النص الذي نرٌد وضعه 
 ::علٌنا أن نكت  فً متن الصفحة ما ٌلًفً الصفحة، لذلك 

  

 <p>مرحى! هذا هو موقعي األول.</p> 

  

  

 .أو فقرة، وهو أمر بسٌط إلنشاء فقرات نصٌة "paragraph" هو اختصار <p> فً p الحرف

 :ٌر  أن تكون لدٌك بالشكل التالً HTML صفحة

  

 <html> 

 

   <head> 

   <title>موقعي األول</title> 

   </head> 

 

   <body> 

   <p>مرحى! هذا هو موقعي األول.</p> 

   </body> 

 

 </html> 

  

  

 !انتهٌنا! لدٌك اآلن أول موقع حقٌقً

 :كل ما علٌك فعله اآلن هو حفظ الصفحة على القرص الصل  ث، علٌك أن تستعرضها فً متصفحك

 فً برنامج المفكرة اختر "Save as..." من قابمة "File"  ًالقابمة العلوٌةف. 
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 اختر "All Files" فً نافذة "Save as type".  هذا مه، ردا ، ألنك إن ل، تفعل ذلك
 .HTML ستقو، بحفظه كملف نصً ولٌس كملف

 ،احفظ الصفحة باس "page1.htm" األحرف الثالثة األخٌرة .htm  تشٌر إلى أن الملف هو
وستكون النتٌرة متماثلة،  "html." ، بإمكانك أن تحفظ تضع بدال  منهاHTML من نوع

دابما ، لكن بإمكانك أن تختار بٌنهما ما تشاء، فال فرق بٌنهما، وال  "htm." شخصٌا  أستخد،
ٌه، أٌن تحفظ الملف فً القرص الصل ، ما دمت تتذكر أٌن حفظته لكً تستطٌع إٌراده مرة 

 .أخرى

 

 :اآلن إذه  إلى متصفحك

 فً القابمة العلوٌة اختر "Open" من قابمة "File" (CTRL+O). 
 إضغط على "Browse" فً النافذة التً ستظهر لك. 
 إبحث عن الملف الذي قمت بإنشاءه واضغط على "Open". 

 

 !اآلن ٌر  أن تحوي الصفحة رملة "مرحى! هذا هو موقعً األول." تهانٌنا

لثالث عشر وتتعل، كٌفٌة إذا أردت أن ٌعرف العال، كله عن هذه الصفحة بإمكانك أن تقفز للدرس ا
 وضع هذه الصفحة على شبكة إنترنت، خالفا  لذلك اصبر وأكمل قراءة الدروس

  



الصفحة   

14 
 

  

 الدرس الخامس: ماذا تعلمنا حتى اآلن؟

 :دائماً بالقالب الذي قمنا بإنشاءه فً الدرس السابق ابدأ

  

 <html> 

   <head> 

   <title></title> 

   </head> 

 

   <body> 

   </body> 

 

 </html> 

الحظ كٌف  .<title/>عنوان صفحتك<title> :فً قس، رأس الصفحة اكت  دابما  العنوان

 :سٌظهر العنوان فً أعلى ٌسار نافذة المتصفح

 

ألرشفة موقعك وإظهاره  -مثل غوغل  -العنوان بشكل خاص مه، ألنه ٌستخد، فً محركات البحث 
 .فً نتابج البحث

 

 :محتوٌات صفحتك، وأنت تعرف اآلن بعض أه، العناصرفً رس، الصفحة اكت  

  

 <p>Is used for paragraphs.</p> 

 <em>Emphasis text.</b> 

 <h1>Heading</h1> 

 <h2>Subhead</h2> 

 <h3>Sub-subhead</h3>  
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 هً بالترربة والخطأ، لكن ال تقلق، ال ٌمكنك بأي طرٌقة أن HTML تذكر أن الطرٌقة الوحٌد لتعل،
 .تدمر حاسوبك أو اإلنترنت! لذلك استمر فً الترربة، هذه هً أفضل طرٌقة الكتسا  الخبرة

 ماذا ٌعنً هذا؟

ال أحد ٌتقن تطوٌر المواقع بتعل، األمثلة فقط فً هذا الدرس، فهذا الدرس هو مررد بداٌة بسٌطة لفه، 
 .المكونات بأسلو  ردٌد وإبداعًمكونات المواقع، ولكً تقو، بإنشاء موقع رٌد علٌك أن تستخد، 

 .لذلك ق، بترربة ما تعلمته حتى اآلن

 ما التالً؟

رر  إنشاء صفحات أخرى بنفسك، ق، بإنشاء صفحة تحوي عنوانا  للصفحة وعناوٌن فرعٌة مع 
 .بعض النصوص، رر  أن تفعل ذلك بدون الرروع إلى هذ االدرس
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 الدرس السادس: المزٌد من العناصر

 :ا المزٌد من الصفحات بنفسك؟ إن ل، تفعل فإلٌك هذا المثالهل قمت بإنش

  

 <html> 

 

   <head> 

   <title>My website</title> 

   </head> 

 

   <body> 

   <h1>A Heading</h1> 

   <p>text, text text, text</p> 

   <h2>Subhead</h2> 

   <p>text, text text, text</p> 

   </body> 

    

 </html> 

  

  

 ما التالً؟

 .حان الوقت اآلن لتعل، سبعة عناصر ردٌدة

ووس،  <em> بنفس الطرٌقة التً تؤكد فٌها على نص معٌن عندما تضعه بٌن وس، البداٌة

ووس،  <strong> ٌمكنك أن تضٌف تأكٌدا  أقوى باستخدا، وس، البداٌة ,<em/> اإلغالق

 .<strong/>اإلغالق

 :1مثال 

  

 <strong>This should be stronger 

emphasis.</strong> 

  

  

 :سٌظهر بهذا الشكل فً المتصفح

This should be stronger emphasis. 

 :small بطرٌقة مماثلة ٌمكنك تصغٌر النص باستخدا، العنصر



الصفحة   

17 
 

  

 :2مثال 

  

 <small>This should be in small.</small> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

This should be in small. 

 هل أستطٌع استخدا، عدة عناصر فً نفس الوقت؟

ٌمكن توضٌح ذلك  .لكن تجنب تداخل العناصر بإمكانك استخدا، عدة عناصرة بسهولة فً نفس الوقت،
 :بهذا المثال

 :3مثال 

 :إذا أردت التأكٌد على نص صغٌر الحر، ٌر  أن تفعل ذلك بهذه الطرٌقة

  

 <em><small>Emphasised small text</small></em> 

  

  

 :ولٌس بهذه الطرٌقة

  

 <em><small>Emphasise small text</em></small> 

  

  

وره االختالف فً المثال األول ٌكمن فً أننا أغلقنا أوال  الوس، الذي قمنا بافتتاحه آخرا ، بمعنى آخر 
 .المتصفحوس، البداٌة األول ٌغلق آخرا ، هكذا ال نربك أنفسنا أو 

 !المزٌد من العناصر

هذه  .هناك عناصر تستخدم وسم البداٌة ووسم اإلغالق فً نفس الوقت كما ذكرنا فً الدرس الثالث
ٌسمونها العناصر الفارغة وهً عناصر غٌر مرتبطة بالنص بأي طرٌقة، بل هً معزولة، كمثال 

 :الظهور فً سطر ردٌدالذي ٌربر النص على  </ br> لمثل هذه العناصر هناك الوس،

 :4مثال 
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 Some text<br /> and some more text in a new 

line  

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

Some text 

and some more text in a new line 

الحظ أن الوس، كت  بطرٌقة ٌختصر فٌها وس، البداٌة ووس، اإلغالق بوضع مسافة وشرطة أمامٌة 

 .</ br> :فً نهاٌته

الذي ٌستخد، فً  </ hr> عنصر آخر مشابه ٌحوي وس، البداٌة واإلغالق فً نفس الوقت هو

 :"horizontal rule" ٌعنٌان "hr" رس، خط أفقً، حرفً

 :5مثال 

  

 <hr /> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك:

 

 - كما هو حال معظ، العناصر -هناك عناصر أخرى تحتاج إلى وسمً البداٌة واإلغالق 

 .هذه العناصر تستخد، عندما ترٌد إنشاء القواب، .liو olو ul مثل

ul هً اختصار "unordered list"  ،وهو عنصر ٌقو، بوضع نقاط لكل بند فً القابمة

أو قابمة مرتبة فهو ٌضع رقما  لكل بند فً القابمة، ولكً  "ordered list" فهً اختصار ol أما

، هل أصبحت بالحٌرة، شاهد هذا "list item" أو li نستخد، الوس،نضع البنود فً القابمة علٌنا أن 

 :المثال

 :7مثال 

  

 <ul> 

   <li>A list item</li> 

   <li>Another list item</li> 

 </ul> 

  

  



الصفحة   

19 
 

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 A list item 
 Another list item 

 :8مثال 

  

 <ol> 

   <li>First list item</li> 

   <li>Second list item</li> 

 </ol> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

0. First list item 
2. Second list item 

 هل هذا كل شًء؟

نع، هذا كل شًء، ومرة أخرى، ق، بعمل ترار  بنفسك ورر  العناصر السبعة التً تعلمتها فً هذا 
 :الدرس

  

 <strong>Stronger emphasis</strong> 

 <small>Small text</small> 

 <br /> Line shift 

 <hr /> Horizontal line 

 <ul>List</ul> 

 <ol>Ordered list</ol> 

 <li>List item</li> 
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 الدرس السابع: الخصائص

 هناك خصابص ٌمكنك أن تستخدمها لمعظ، العناصر

 ما هً الخاصٌة؟

المتصفح كٌف ترٌد لموقعك أن ٌظهر، وتخبر  HTML أنت تتذكر أن العناصر تعطً هٌكلٌة لصفحة

تخبر المتصفح أن ٌقو، بنقل ما بعدها من نص إلى سطر ردٌد، فً بعض  </ br> كمثال

 .العناصر ٌمكنك أن تضٌف المزٌد من المعلومات، هذه المعلومات تسمى خصابص

 :1مثال 

  

 <h2 style="background-color:#ff0000;">My 

friendship with HTML</h2> 

  

  

الخصابص تكت  دابما  بنفس الطرٌقة، فهً تبدأ باس، الخاصٌة ث، ٌتبعها عالمة ٌساوي "=" ث، قٌمة 
ووظٌفتها الفصل بٌن أوامر  "style" الخاصٌة، الفاصلة المنقوطة فً المثال تستخد، فقط فً خاصٌة

 .مختلفة، سنتحدث عن ذلك فً وقت الحق

والتً ٌمكن استخدامها  ،style واحدة منها وهًهناك خصابص كثٌرة ومختلفة، سنتعل، أوال  
 :فمثال  ٌمكن إضافة لون خلفً للصفحة .إلضافة تصمٌم لموقعك

 :2مثال 

  

 <html> 

    

   <head> 

   </head> 

 

   <body style="background-color:#ff0000;"> 

   </body> 

 

 </html> 

  

  

 .سك، سنشرح أكثر عن األلوان فً وقت الحقهذه الخاصٌة سترعل لون الصفحة أحمرا، انظر بنف
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 بدال  من color :الحظ أن كتابة الوسو، والخصابص ٌر  أن تكون بالتهرأة األمرٌكٌة، )مثال
colour)التً تراها فً األمثلة  ، من المه، أن تكون منتبها  عند كتابتك لؤلوامر وتستخد، نفس التهرأة

 .وإال فلن ٌعرض المتصفح صفحاتك بطرٌقة صحٌحة

 كٌف أصبحت الصفحة حمراء؟

للون خلفٌة الصفحة، هذا الرق، ٌشٌر إلى اللون األحمر،  "ff0000#" فً المثال أعاله وضعنا قٌمة
بعض وهذه  كل لون له رقم خاص ،HEX وهو ٌعتمد نظا، عد سداسً عشر، وٌسمى باإلنرلٌزٌة

 :األمثلة

 ffffff# :أبٌض
 000000# :أسود
 ff0000# :أحمر
 0000ff# :أزرق
 00ff00# :أخضر
 ffff00# :أصفر

نظا، أرقا، األلوان ٌأتً بشكل واحد، فهو ٌبدأ بعالمة # ث، ستة أرقا، أو أحرف، هناك أكثر من ألف 
مر علٌك، قمنا بعمل رق، لؤللوان ولٌس من السهل تذكر إلى أي لون ٌشٌر أي رق،، ولكً نبسط األ

 .لون:  216لون وهً من أكثر األلوان استعماال   206ملف ٌحوي 

بإمكانك أٌضا  استخدا، أسماء األلوان باللغة اإلنرلٌزٌة لؤللوان المعروفة مثل األبٌض واألسود 
 .واألحمر واألزرق واألصفر

 :3مثال 

  

 <body style="background-color: red;"> 

  

  

 .نكتفً بهذا القدر حول األلوان لنعد إلى الخصابص

 أي العناصر تستطٌع استخدا، الخصابص؟

 .مجموعة مختلفة من الخصائص ٌمكن استخدامها لمعظم العناصر

، ألن وضع br لكن لٌس فً وسو، أخرى مثل body الخصابص تستخد، غالبا  فً الوسو، مثل
 .النص فً سطر ردٌد ال ٌتطل  خصابص إضافٌة

وكما هناك الكثٌر من العناصر فهناك أٌضا  الكثٌر من الخصابص، بعض الخصابص صممت 
لتستخد، لعنصر محدد وبعضها اآلخر ٌمكن استخدامها لعناصر مختلفة، وبعض العناصر ٌمكنه أن 

 .نما بعضها اآلخر ال ٌمكنه سوى أن ٌحوي خاصٌة واحدةٌحوي خصابص كثٌرة بٌ

http://ar.html.net/tutorials/html/lesson7_216websafecolourchart.php
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson7_216websafecolourchart.php


الصفحة   

22 
 

  

قد ٌبدو األمر مثٌرا  للحٌرة اآلن، لكن ما أن تعتاد على التعامل مع الخصابص المختلفة لترد أنها 
 .منطقٌة وسترى ك، هً سهلة عند استخدامها

 .هذا الدرس سٌعرض علٌك أه، الخصابص

 ما هً مكونات العناصر؟

كون من وس، بداٌة تحوي خاصٌة أو أكثر أو قد ال تحوي أي خاصٌة، ث، هناك بشكل عا، العناصر تت
 .بعض المحتوٌات ث، وس، اإلغالق، هذه ببساطة هً مكونات العناصر، انظر إلى الشكل التوضٌحً
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 الدرس الثامن: الروابط

 .فً هذا الدرس ستتعل، كٌف تقو، بإنشاء رابط بٌن صفحتٌن

 رابط؟ما الذي أحتاره إلنشاء 

عنصر بسٌط مع خاصٌة  عنصر، :HTML إلنشاء رابط ستستخد، ما تستخدمه دابما  عند، كتابة
 HTML.net ، إلٌك هذا المثال لرابط لموقعواحدة وستتمكن من إنشاء رابط ألي شًء وكل شًء

 :وكٌف سٌكون شكله

 :0مثال 

  

 <a href="http://www.html.net/">Here is a link 

to HTML.net</a> 

  

  

 :سٌظهر فً المتصفح بهذا الشكل

Here is a link to HTML.net 

 hypertext" هً اختصار href والخاصٌة "anchor" هو اختصار a العنصر

reference"وهً التً تحدد إلى أٌن سٌذه  الرابط، غالبا  عنوان فً اإلنترنت أو اس، ملف ما ،. 

، وهً العنوان الكامل "http://www.html.net" تحوي القٌمة href المثال أعاله الخاصٌةفً 

، "Uniform Resource Locator" وهً اختصار URL وٌسمى العنوان HTML.net لموقع
 Here is a link to" ٌر  أن تضاف فً أي عنوان، أما الرملة "//:http" الحظ أن

HTML.net"  فً المتصفح على شكل رابط، تذكر أن تقو، بإغالق فهً النص الذي سٌظهر

 .<a/> العنصر بوس، اإلعالق

 ماذا عن الروابط بٌن الصفحات فً موقعً؟

إذا أردت إنشاء رابط بٌن صفحتٌن فً نفس الموقع فال تحتاج إلى أن تضع كامل العنوان للصفحة، 
قمت بحفظهما فً نفس و page2.htmو page1.htm فمثال  إذا قمت بإنشاء صفحتٌن ولنسمهما

 المرلد فٌمكنك أن تربط من صفحة إلى أخرى بكتابة اس، الملف فً الرابط، فمثال  رابط من صفحة
page1.htm ٌشٌر إلى page2.htm سٌظهر بهذا الشكل: 

 :2مثال 

  

 <a href="page2.htm">Click here to go to page 

2</a> 

  

  

http://www.html.net/
http://www.html.net/
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 :فالرابط سٌظهر بهذا الشكل "subfolder" ولنسمهوضعت فً مرلد فرعً  2إذا كانت الصفحة 

 :3مثال 

  

 <a href="subfolder/page2.htm">Click here to go 

to page 2</a> 

  

  

سٌكون شكل  0فً المرلد الفرعً إلى الصفحة  2لو أردنا أن نضع رابطا  معاكسا  من الصفحة 
 :الرابط هكذا

 :4مثال 

  

 <a href="../page1.htm">A link to page 1</a> 

  

  

تشٌر إلى مرلد واحد فً مستوى أعلى من الملف الذي ٌحوي الرابط، بنفس النظا، ٌمكن  "/.."
 ."/../.." اإلشارة إلى مستوٌٌن أو أكثر من المرلدات بكتابة

points to the folder one level up from position of the file from which the 

Following the same system, you can also point two (or link is made. 

more) folders up by writing 

 .هل فهمت هذا النظا،؟ بإمكانك دابما  أن تكت  العنوان الكامل للملف إذا وردت هذا النظا، معقدا  

 ماذا عن الروابط الداخلٌة فً نفس الصفحة؟

ال  ٌمكنك إنشاء ردول بالمحتوٌات اعلى الصفحة بإمكانك إنشاء روابط داخلٌة ضمن الصفحة، فمث

 أو id وٌحوي روابط تشٌر إلى كل فصل فً الصفحة، كل ما تحتاره هً خاصٌة تسمى

"identification" والعالمة "#". 

 :لتضع إشارة للعنصر الذي ترٌد وضع رابط له، مثال id استخد، خاصٌة

  

 <h1 id="heading1">heading 1</h1> 

  

  

بإمكانك اآلن إنشاء رابط لهذا العنصر باستخدا، عالمة "#" فً خاصٌة الرابط، العالمة "#" ٌر  أن 

 :للعنصر الذي ترٌد الربط له، مثال id تتبع بقٌمة
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 <a href="#heading1">Link to heading 1</a> 

  

  

 :كل هذا سٌتضح مع هذا المثال

 :5مثال 

  

 <html> 

    

   <head> 

   </head> 

 

   <body> 

 

  <p><a href="#heading1">Link to heading 

1</a></p> 

  <p><a href="#heading2">Link to heading 

2</a></p> 

 

  <h1 id="heading1">heading 1</h1> 

  <p>Text text text text</p> 

 

  <h1 id="heading2">heading 2</h1> 

  <p>Text text text text</p> 

    

   </body> 

 

 </html> 

  

 :(سٌظهر بهذا الشكل فً المتصفح )رر  أن تضغط على الرابطٌن 

Link to heading 1 

Link to heading 2 

Heading 1 

Text text text text 

Heading 2 

Text text text text 

http://ar.html.net/tutorials/html/lesson8.php#heading1
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson8.php#heading2
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 .ٌر  أن تبدأ بحرف ولٌس برق، id قٌمة الخاصٌة مالحظة:

 هل ٌمكن أن أضع رابطا  ألي شًء آخر؟

بإمكانك أٌضا  أن تضع روابط لعناوٌن برٌد إلكترونً، ٌمكنك فعل ذلك بطرٌقة مشابهة لطرٌقة وضع 
 :أخرىرابط لصفحة 

 :6مثال 

  

 <a href="mailto:nobody@html.net">Send an e-

mail to nobody at HTML.net</a> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

mail to nobody at HTML.net-Send an e 

متبوعا  بعنوان  :mailto كتابةاالختالف الوحٌد بٌن الرابط لبرٌد إلكترونً ورابط لملف هو 

البرٌد، عندما ٌضغط أحده، على الرابط سٌعمل برنامج البرٌد اإللكترونً وٌعرض رسالة ردٌدة 
فارغة تحوي عنوان البرٌد اإللكترونً الذي وضعته فً الرابط، سٌحدث هذا فً حال ورد برنامج 

 !برٌد إلكترونً مثبت على الحاسو ، رر  ذلك اآلن

 بص أخرى ٌر  علً أن أعرفها؟هل هناك خصا

باإلضافة إلى ذلك بإمكانك أن تضع  href إلنشاء رابط استخدا، دابما  الخاصٌة

 :للرابط title خاصٌة

 :7مثال 

  

 <a href="http://www.html.net/" title="Visit 

HTML.net and learn HTML">HTML.net</a> 

  

  

 HTML.net :سٌظهر بهذا الشكل فً المتصفح

تستخد، لوضع شرح قصٌر عن الرابط، إذا وضعت مؤشر الفأرة على الرابط دون أن  title خاصٌة
 .ٌظهر لك title تضغط علٌه سترى النص الذي كتبته فً خاصٌة

mailto:nobody@html.net
mailto:nobody@html.net
http://www.html.net/
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 الدرس التاسع: الصور

ا تمكنت من وضع صورة المغنً والممثل الشهٌر دٌفٌد هاسلهوف فً منتصف ألن ٌكون رابعا  إذ
 صفحتك؟

 :ربما، لكن فً الحقٌقة ٌمكن فعل ذلك بسهولة، كل ما تحتاره هو عنصر واحد ...هذا ٌبدو كتحد

 :1مثال 

  

 <img src="david.jpg" alt="David" /> 

  

  

 :ستظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 

هو  ,src) وموقعها (img)كل ما تحتاج أن تفعله هو إخبار المتصفح بأنك ترٌد وضع صورة، 

 ، هل فهمت ذلك؟("source" اختصار

ال ٌرتبط بنص  </ br> هو فً نفسه وس، البداٌة واإلغالق، مثل img الحظ كٌف أن عنصر

 .معٌن

"david.jpg" هو اس، ملف الصورة الذي ترٌد وضعها فً صفحتك، و".jpg"  هو نوع ملف
تخبر المتصفح  "HTML ،".jpg تزظهر أن الملف هو وثٌقة "htm." الصورة، تماما  مثل الالحقة

 :أن الملف هو صورة، هناك أنواع مختلفة من ملفات الصور التً ٌمكنك إضافتها لصفحتك

 GIF (Graphics Interchange Format) 
 JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
 PNG (Portable Network Graphics) 
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،هذا لسببٌن، فتستخدم للصور الفوتوغرافٌة JPEG تستخدم عادة للرسومات، أما GIF صور
ٌمكنها أن تحوي مالٌٌن األلوان،  JPEG لونا ، بٌنما 256ٌمكنها أن تحوي فقط  GIF األول صور

فهً أفضل  JPEG البسٌطة أماهً صٌغة ملف أفضل لضغط الصور  GIF والسب  الثانً هو أن
للصور المعقدة التً تحوي تفاصٌل كثٌرة، وكلما زاد ضغط الصورة صغر حرمها، وهذا ٌعنً أن 
صفحتك ستظهر بسرعة أكبر، وربما تعرف من خبرتك فً المواقع أن الصفحات الثقٌلة ٌمكنها أن 

 .تكون بطٌبة بشكل كبٌر لدررة تزعج الزابر

األكثر استخداما  فً صفحات المواقع، مؤخرا   JPEGو GIF صورةفً الماضً كانتا صٌغة ال
 PNG صٌغة ،GIF بدأت تكتس  شهرة أكثر وأكثر على حسا  صٌغة PNG صٌغة الصور

، حٌث ٌمكنها أن تحوي مالٌٌن الصور وتقوم JPEGو GIF تحوي عدة طرق تجمع بٌن ممٌزات
 .بضغطها بشكل فعال

 من أٌن آتً بالصور؟

محرر الصور هو  و، بإنشاء صورك الخاصة فأنت بحارة إلى برنامج محرر صور،إذا أردت أن تق
 .أحد أهم األدوات التً تحتاجها إلنشاء مواقع جمٌلة

لؤلسف لٌس هناك محرر صور ٌأتً مع نظا، وٌندوز أو مع أنظمة التشغٌل األخرى، لذلك علٌك أن 
فاٌروركس، وهً أفضل محررات تشتري برنامج باٌنت شو  برو أو فوتوشو  أو ماٌكرومٌدٌا 

 .الصور فً السوق

عموما ، كما قلنا سابقا ، لٌس من الضروري أن تشتري برامج غالٌة السعر إلنراز هذا الدرس، اآلن 
 .وهو برنامج مرانً وال ٌكلف شٌبا   IrfanView ٌمكنك إنزال برنامج رٌد لتحرٌر الصور ٌسمى

أو ٌمكنك إنزال الصور من مواقع مختلفة، لكن احذر من مخالفة قوانٌن حقوق النشر، مع ذلك، من 
 :المفٌد أن تعرف كٌف تقو، بإنزال الصور

 .إضغط بالزر األٌمن على أي صورة فً أي موقع .0
 .فً القابمة التً ستظهر لك "...Save picture as" اختر .2
 ."Save" ط علىاختر مكان حفظ الصورة فً حاسوبك واضغ .3

التً قمت بإنشاءها،  HTML إفعل هذا للصورة أدناه، ق، بحفظها فً حاسوبك فً نفس مكان ملفات
 :PNG الحظ أن الشعار حفظ بصٌغة

 

 .اآلن ٌمكنك وضع الصورة فً إحدة صفحاتك، رر  بنفسك

 هل هذا كل ما أحتاره لمعرفته حول الصور؟

الصور، أوال  ٌمكنك أن تقو، بإضافة صورة من مرلد آخر هناك أشٌاء أخرى ٌر  أن تعرفها حول 
 :أو حتى من موقع آخر

http://www.ifranview.com/


الصفحة   

29 
 

  

 :2مثال 

  

 <img src="images/logo.png" /> 

  

  

 :3مثال 

  

 <img src="http://www.html.net/logo.png" /> 

  

  

 :ثانٌا ، ٌمكن للصور أن تكون روابط

 :4مثال 

  

 <a href="http://www.html.net"> 

 <img src="logo.png" /></a> 

  

  

 :(ستظهر فً المتصفح بهذا الشكل )رر  أن تضغط على الصورة

 

 هل هناك أي خصابص ٌر  أن أعرفها؟

التً تخبر المتصفح عن مكان الصور، بران   src عندما ترٌد وضع صورة فأنت تحتاج خاصٌة

 الصورذلك هناك عدد من الخصابص التً ٌمكن أن تكون مفٌدة عند إضافة 

تستخد، لتعطً وصفا  بدٌال  للصورة إذا ل، تظهر الصورة ألي سب  سٌرى المستخد،  alt خاصٌة

نصا  بدٌال  ٌشرح محتوٌات الصورة، هذه الخاصٌة مهمة خصوصا  لمن ٌعانً من أي إعاقة بصرٌة، 

 :alt وهً كذلك مفٌدة فً حال ل، تظهر الصور بسرعة كافٌة، لذلك استخد، دابما  خاصٌة

 :5ثال م

  

 <img src="logo.gif" alt="HTML.net logo" /> 

  

  

http://www.html.net/
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بعض المتصفحات تعرض النص البدٌل فً مربع صغٌر ٌظهر للمستخد، عندما ٌضع مؤشر الفأرة 

الهدف هو تقدٌ، نص بدٌل ٌصف الصور،  alt على الصورة، الحظ عند استخدا، خاصٌة

للمستخد، ألن الذٌن ٌعانون من اإلعاقة ٌر  أال تستخد، لعرض الرسابل خاصة  alt خاصٌة

 .البصرٌة سٌسمعون النص البدٌل بدون أن ٌفهموا معناه أو ٌدركوا محتوى الصورة

 :ٌمكن استخدامها لتقدٌ، معلومات إضافٌة للصورة title الخاصٌة

 :6مثال 

  

 <img src="logo.gif" title="Learn HTML from 

HTML.net" /> 

  

  

 فً متصفحك سٌظهر بهذا الشكل

 

 Learn HTML from" إذا وضعت مؤشر الفأرة بدون أن تنقر على الصورة سترى النص
HTML.net" ٌظهر لك فً مربع صغٌر. 

 :heightو width هناك خاصٌتان مهمتان وهما

 :7مثال 

  

 <img src="logo.png" width="141" height="32" /> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 

ٌمكن استخدامها لتحدٌد طول وعرض الصورة، القٌمة التً توضع  heightو width الخاصٌة

للطول والعرض تقاس بالبكسل، والبكسل هو وحدة قٌاس دقة الشاشة، معظ، الشاشات لها دقة 
، وعلى عكس مقٌاس السنتمٌتر، البكسل ٌختلف حرمه بحس  دقة الشاشة، فمستخد، 767×0124

بكسل، لكن فً شاشة أخرى قد  25ٌكون السنتمٌتر ٌساوي فً شاشته  لدٌه شاشة ذات دقة عالٌة قد
 .سنتمٌتر 0.5تساوي 
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إذا ل، تضع مقٌاسا  للعرض والطول فالصورة ستوضع بمقٌاسها، لكن بالخاصٌتٌن ٌمكن التالع  
 :بحر، الصورة

 :8مثال 

  

 <img src="logo.gif" width="32" height="32" /> 

  

  

 متصفحك سٌظهر بهذا الشكل فً

 

عموما ، انتبه إلى أن حر، الصورة بالكٌلوباٌت سٌبقى كما هو وستأخذ الصورة نفس الوقت لتظهر 
علٌك أال تصغر مقٌاس صورة  للمستخد، حتى لو كانت صغٌرة الحر، من ناحٌة المظهر، لذلك

صور ، بدال  من ذلك ق، بتصغٌر الصور من خالل برنامج محرر باستخدام خاصٌتً الطول والعرض
 لكً ترعلها أصغر حرما  

مع ذلك، تظل فكرة رٌدة أن تستخد، خاصٌتً الطول والعرض ألن المتصفحات تستطٌع أن تعرف 
 .ك، مساحة الصورة التً ٌر  أن تظهر فً الصفحة فتسرع بذلك ظهور الصفحة للمستخد،

 .ٌكفٌنا اآلن ما رأٌناه من صور دٌفٌد هاسلهوف
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 الدرس العاشر: الجداول

مثل المعلومات التً تعرض بشكل منطقً من خالل أعمدة  الجداول تستخدم لعرض بٌانات مجدولة
 .وصفوف

 هل هً صعبة؟

قد ٌكون فً البداٌة معقدا ، لكن إذا بقٌت هادبا  وراقبت ما تقو، به رٌدا   HTML إنشاء الرداول فً
 .HTML سترى أن الرداول بسٌطة ومنطقٌة، تماما  كما هو كل شًء فً

 :1مثال 

  

 <table> 

   <tr> 

  <td> 1خلية  </td> 

  <td> 2خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 3خلية  </td> 

  <td> 4خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 2خلٌة  0خلٌة 

 4خلٌة  3خلٌة 

 ؟<td>و <tr> ما الفرق بٌن

تعقٌدا  قمنا بعرضه فً هذا الدرس حتى اآلن،  HTML أكثر أمثلةكما ترى فً المثال أعاله، هذا هو 
 :لنق، بتفكٌك المثال وشرح كل وس،

 :هناك ثالث عناصر تستخدم إلنشاء أي جدول

 وس، البداٌة <table> ووس، اإلغالق </table>  ،ًٌبدأ من بٌنهما الردول وٌنته

 .منطقً
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 <tr> ًتعن "table row"  خالله الصفوف وتنتهً، ال زال وهً العنصر الذي تبدأ من

 .األمر منطقٌا  

 <td> هً اختصار "table data".  ،هذا الوس، ٌبدأ وٌنهً كل خلٌة فً صفوف الردول

 .كل هذا بسٌط ومنطقً

الذي ٌدل على  <tr> ، ٌتبعه وس،<table> هذا ما ٌحدث فً المثال األول، الردول ٌبدأ بوس،

، <td/>2خلٌة <td>و <td/>0خلٌة <td> :لسطربداٌة صف ردٌد، وهناك خلٌتان فً هذا ا

الذي ٌحوي أٌضا  خلٌتٌن، ث، نغلق  <tr> ونبدأ آخر <tr/> ث، نغلق الصف بوس، اإلغالق

 .<table/> الردول

الصفوف تظهر بشكل خط أفقً من الخالٌا، واألعمدة على شكل خط رأسً  :فقط لنوضح األمر أكثر
 :من الخالٌا

 2خلٌة  0خلٌة 

 4خلٌة  3خلٌة 

 تشكالن عمودا   3وخلٌة  0تشكالن صفا ، خلٌة  2و خلٌة 0خلٌة 

فً المثال أعاله الحدول ٌحوي صفٌن وعمودٌن، وٌمكن للردول أن ٌحوي عددا  ال نهابٌا  من 
 .الصفوف واألعمدة

 :2مثال 

  

 <table> 

   <tr> 

  <td> 1خلية  </td> 

  <td> 2خلية  </td> 

  <td> 3خلية  </td> 

  <td> 4 خلية </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 5خلية  </td> 

  <td> 6خلية  </td> 

  <td> 7خلية  </td> 

  <td> 8خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 9خلية  </td> 
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  <td> 11خلية  </td> 

  <td> 11خلية  </td> 

  <td> 12خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 4خلٌة  3خلٌة  2خلٌة  0خلٌة 

 7خلٌة  7خلٌة  6خلٌة  5خلٌة 

 02خلٌة  00خلٌة  01خلٌة  9خلٌة 

 هل هناك أٌة خصابص للرداول؟

بالطبع هناك خصابص للرداول، هناك مثال  خاصٌة اإلطار التً تستخد، لتحدٌد سمك اإلطار حول 
 :الردول

 :3مثال 

  

 <table border="1"> 

   <tr> 

  <td> 1خلية  </td> 

  <td> 2خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 3خلية  </td> 

  <td> 4خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 
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 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 2خلٌة  0خلٌة 

 4خلٌة  3خلٌة 

 (التاسع انظر الدرس) سمك إطار الردول ٌحدد بمقٌاس البكسل

 :وكما هو الحال مع الصور، ٌمكنك أن تحدد عرض الردول بالكبسل أو بالنسبة المؤٌة لمقٌاس الشاشة

 :4مثال 

  

 <table border="1" width="30%"> 

  

  

 .% من مقٌاس الشاشة، رر  ذلك بنفسك31هذا المثال سٌعرض فً المتصفح ردوال  بعرض 

 المزٌد من الخصابص

 :للرداول، هذان اثنان منهاهناك خصابص كثٌرة 

 align:  ٌحدد المحاذاة لمحتوٌات الردول، أو الصف أو فً الخلٌة، فمثال  ٌمكن محاذاة النص
 .إلى الٌمٌن أو الٌسار أو فً المنتصف

  ٌحدد المحاذاة الرأسٌة لمحتوٌات الخلٌة، فٌمكن محاذاة النص فً األعلى أو األسفل أو
 .المنتصف

 :5مثال 

  

 <td align="right" valign="top">Cell 1</td> 

  

  

 ماذا ٌمكن أن أضع فً الرداول؟

لكن الجداول مخصصة  نظرٌا  ٌمكن أن تضع أي شًء فً الرداول، النصوص والصور والروابط،
، لذلك ال تستخدمها لوضع أي شًء ألنك ترٌد ببساطة أن ترعل األشٌاء لعرض البٌانات مجدولة،

 .تظهر بران  بعضها البعض،

http://ar.html.net/tutorials/html/lesson9.php
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson9.php
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قبل سنوات معدودة كانت الرداول تستخد، غالبا  كأداة للتصمٌ،، لكن إذا أردت أن تتحك، بطرٌقة 
 .لكن هذا سنناقشه الحقا   (CSS :عرض النصوص والرداول هناك طرٌقة أفضل بكثٌر )تلمٌح

اآلن ق، بتطبٌق ما تعلمته وصم، عددا  من الرداول بمختلف القٌاسات ومختلف الخصابص 
 .هذا ٌمكن أن ٌبقٌك مشغوال  لساعات والمحتوٌات،
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 الدرس الحادي عشر: المزٌد حول الجداول

عنوان الدرس "المزٌد حول الرداول" ٌبدو ممال  بعض الشًء، لكن أنظر للران  اإلٌرابً، إذا 
لن تستطٌع معرفته  HTML تمكنت من إتقان إنشاء الرداول فلن ٌكون هناك أي شًء فً

 .واستخدامه

 إذا ؟ماذا بقً 

 .تستخدمان إلنشاء رداول رابعة ومتقنة rowspanو colspan خاصٌتان هما

Colspan هً اختصار "column span"، Colspan تستخدم فً الوسم <td>  لتحدد

 :عدد األعمدة التً ستتمدد لها الخلٌة

 :1مثال 

  

 <table border="1"> 

   <tr> 

  <td colspan="3">Cell 1</td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 2خلية  </td> 

  <td> 3خلية  </td> 

  <td> 4خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 0خلٌة 

 4خلٌة  3خلٌة  2خلٌة 

" قامت الخلٌة فً الصف األول بالتمدد لثالثة أعمدة، ولو قمنا بوضع 3بالقٌمة " colspan بتحدٌد

لعمودٌن اثنٌن، وسٌتعٌن علٌنا إضافة خلٌة أخرى للصف األول حتى ستتمدد  colspan " لقٌمة2"

 تصبح األعمدة متساوٌة
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 :2مثال 

  

 <table border="1"> 

   <tr> 

  <td colspan="2"> 1خلية  </td> 

  <td> 2خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 3خلية  </td> 

  <td> 4خلية  </td> 

  <td> 5خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك 

 2خلٌة  0خلٌة 

 5خلٌة  4خلٌة  3خلٌة 

 ؟rowspan ما هً خاصٌة

 :تحدد عدد الصفوف التً ستقوم الخلٌة بالتمدد فوقها rowspan كما ربما خمنت،

 :3مثال 

  

 <table border="1"> 

   <tr> 

  <td rowspan="3"> 1خلية  </td> 

  <td> 2خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 3خلية  </td> 

   </tr> 

   <tr> 

  <td> 4خلية  </td> 

   </tr> 

 </table> 
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 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

 0خلٌة 

 2خلٌة 

 3خلٌة 

 4خلٌة 

، هذا ٌعنً أن الخلٌة ٌر  أن 0" للخلٌة 3القٌمة " rowspan فً المثال أعاله أعطٌنا الخاصٌة

 2والخلٌة 0الذي تقع فٌه الخلٌة مع صفٌن آخرٌن أسفلها، الخلٌة  تتمدد فوق ثالث صفوف، الصف
 .والخلٌة أربع تشكالن صفٌن منفصلٌن 3التان تقعان فً نفس الصف، بٌنما الخلٌة 

هل تشعر بالحٌرة؟ حسنا ، األمر لٌس معقدا  لكن من السهل أن تضٌع فً التفاصٌل فً بعض األحٌان، 
 .HTML وال  على الورق قبل أن تطبقه علىلذلك من األفضل أن ترس، الردول أ

 .بنفسك rowspanو colspan ربما ال تشعر بالحٌرة، إذا ق، بإنشاء ردولٌن واستخدا، كل من
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 (CSS)  باستخدام تقنٌة الدرس الثانً عشر: التصمٌم

 ألٌس من الرمٌل أن تتمكن من إعطاء صفحتك التصمٌ، الذي تستحق؟

 بالتأكٌد، لكن كٌف؟

، فً هذا الدرس سترد مقدمة قصٌرة (CSS)  صفحتك تصمٌماً ٌجب أن تستخدم تقنٌة لكً تعطً
لذلك اعتبر  . CSSدرس بتفاصٌلها فً  CSS، لكن بعد ذلك ٌمكنك تعل، كل شًء حول CSSإلى

 .هذا الدرس مررد فاتحة شهٌة

تهتم بالجوانب  :ففً كتابة الصفحات، كل واحدة لها وظٌفة محددة، HTML هً النصف اآلخر للغة
 .(تعطً لمسة أنٌقة )التصمٌم CSS الصعبة "هٌكلٌة الصفحة ومحتوٌاتها" بٌنما

ٌمكنك أن تضع نوع الخط ، فمثال  من خالل خاصٌة CSS ٌمكن إضافة ،الدرس السابع كما رأٌت
 :وحرمه

 :1مثال 

  

 <p style="font-size:20px;">This is typed in 

size 20</p> 

 <p style="font-family:courier;">This is typed 

in Courier</p> 

 <p style="font-size:20px; font-

family:courier;">This is typed in Courier size 

20</p> 

  

  

 بهذا الشكل فً متصفحكسٌظهر 

This is typed in size 20 

This is typed in Courier 

This is typed in Courier size 20 

لتحدٌد نوع الخط الذي نرٌد استخدامه من خالل  style فً المثال أعاله اسخدمنا خاصٌة

، الحظ كٌف أن (font-size وحددنا حر، الخط من خالل أمر (font-family أمر

 .الفقرة األخٌرة استخدامنا األمرٌن معا  وقمنا بالفصل بٌنمها من خالل فاصلة منقوطة

http://ar.html.net/tutorials/css/
http://ar.html.net/tutorials/css/
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson7.php
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson7.php
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 ٌبدو أن هذا ٌحتاج إلى الكثٌر من العمل؟

، فبدال  من اسخدا، أنها تمكنك من إدارة التصمٌم من خالل مكان واحد CSS إحدى أذكى خصائص

كٌف ٌر  أن ٌعرض التصمٌ، لكل لكل وس،، ٌمكن أن تخبر المتصفح مرة واحدة  style خاصٌة

 :النصوص فً الصفحة

 :2مثال 

  

 <html> 

 

   <head> 

   <title>My first CSS page</title>  

 

   <style type="text/css"> 

    h1 {font-size: 30px; font-family: 

arial;} 

    h2 {font-size: 15px; font-family: 

courier;} 

    p {font-size: 8px; font-family: "times 

new roman";} 

   </style> 

 

   </head> 

 

   <body> 

   <h1>My first CSS page</h1> 

   <h2>Welcome to my first CSS page</h2> 

   <p>Here you can see how CSS works </p> 

   </body> 

 

 </html> 

  

  

 عرض المثال 

، لفعل ذلك علٌك وضعت فً رأس الصفحة، ولذلك ٌمكن تطبٌقها على كل الصفحة فً المثال أعاله

 الذي ٌخبر المتصفح بأنك تستخد، <"style type="text/css> فقط أن تضع الوس،

CSS. 

بكسل، وكل العناوٌن  31بحر،  Arial فً المثال كل العناوٌن فً الصفحة ستستخد، خطا  من نوع
بكسل، وبقٌة النصوص فً الفقرات ستستخد،  05بحر،  Courier الرانبٌة ستستخد، خطا  من نوع

 .بكسل 7بحر،  "Times New Roman" خطا  من نوع

http://ar.html.net/tutorials/html/lesson12_example2.php
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson12_example2.php
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ألنك تستطٌع من خالل ملف منفصل أن  منفصل، فً ملف CSS هناك خٌار آخر ٌتمثل فً كتابة
، هذا أسلو  ذكً إذا أردت أن تغٌر حر، الخط ونوعه فً تتحكم بتصمٌم صفحات عدة مرة واحدة

 موقع كبٌر ٌحوي مبات أو آالف الصفحات، لكننا لن نشرح ذلك اآلن، ٌمكنك أن تتعل، هذا فً درس
CSS. 

 ؟CSS ماذا ٌمكن أن أفعل أٌضا  فً

تستخد، ألكثر من مررد تحدٌد نوع وحر، الخط، فمثال  ٌمكنك أن تحدد ألوان عناصر ٌمكن أن 
 ::الصفحة ولون الخلفٌة، هنا بعض األمثلة لترر  علٌها

  

 <p style="color:green;">Green text</p> 

 

 <h1 style="background-color: blue;">Heading on 

blue background</h1> 

 

 <body style="background-image: 

url('http://www.html.net/logo.png');"> 

  

  

رر  أن تدخل فً المثال فً بعض الصفحات التً قمت بإنشاءها، ورر  ذلك بالطرٌقتٌن، كما ترى 
 فً رأس الصفحة CSS فً المثال أو بوضع

 مررد ألوان وخطوط؟ CSS هل

ٌمكنها أن تتحكم بتنسٌق الصفحة وطرٌقة عرض  والخطوط،بران  التصمٌ، وتفاصٌله مثل األلوان 
 الهوامش، المحاذاة، العرض والطول ... إلخ(، بتنظٌ، مخلف العناصر باستخدا،) البٌانات فٌها

CSSٌمكنك أن تصم، صفحتك بأسلو  أنٌق دقٌق ،. 

 :3مثال 

  

 <p style="padding:25px;border:1px solid 

red;">I love CSS</p> 

  

  

 سٌظهر بهذا الشكل فً متصفحك

I love CSS 
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ٌمكن للعنصر أن ٌوضع إلى ٌسار أو ٌمٌن الصفحة فً المثال التالً  float بستخدا، أمر

 :سنعرض هذا المبدأ

 :4مثال 

  

 <img src="bill.jpg" alt="Bill Gates" style= 

"float:left;" /> 

 

 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit,  

  sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore 

  magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam,  

  quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit  

  lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat...</p> 

  

  

 هر بهذا الشكل فً متصفحكسٌظ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat... 

فً المثال عنصر واحد "الصورة" قمنا بوضعها إلى الٌسار والعنصر اآلخر "النص" ق، بتغطٌة 
 .المساحة الفارغة حولها

، ٌمكنك أن تضع العنصر فً مكان محدد حٌث ترٌد له أن ٌكون فً position باستخدا، األمر

 :الصفحة

 :5مثال 
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 <img src="bill.jpg" alt="Bill Gates" 

style="position:absolute;bottom:50px;right:10px;" /> 

  

 عرض مثال 

المتصفح، لكن ٌمكنك بكسل من ٌمٌن  01بكسل من األسفل و 51فً المثال الصور وضعت على بعد 
 .أن تضعها بالضبط حٌث تشاء، رر ، سترد أن األمر سهل ومثٌر

 رمٌل، لكن هل هً سهلة؟

، وكما ذكرنا أعاله، هذا الدرس هو مررد مقدمة قصٌرة، الحقا  فً عشر دقائق CSS ال ٌمكنك تعلم
 . CSSدرس ٌمكنك أن تتعل، المزٌد بنفسك فً

، ولنذه  إلى الدرس التالً حٌث ستتعل، كٌف تقو، بوضع موقعك على HTML اآلن لنركز على
 .الشبكة لكً ٌستطٌع كل الناس فً العال، مشاهدته

  

http://ar.html.net/tutorials/html/lesson12_example5.php
http://ar.html.net/tutorials/html/lesson12_example5.php
http://ar.html.net/tutorials/css/
http://ar.html.net/tutorials/css/
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 الدرس الثالث عشر: رفع الصفحات إلى الشبكة

تستطٌع أن ترى صفحاتك، حان الوقت لكً ٌرى بقٌة العال، ما قمت حتى اآلن أنت الوحٌد الذي 
 .بإنرازه

 هل العال، مستعد لهذا؟

لكً تضع صفحتك على اإلنترنت فأنت بحاجة إلى مساحة فً  العال، مستعد كما ستكون أنت مستعدا ،
 .مزود موقع وبرنامج مجانً لنقل الملفات

ساحة مرانٌة فً مزود لموقعك، مزود الموقع سٌكون إذا كنت تملك اتصاال  بالشبكة فربما تملك م
، لكن ربما تحتاج إلى تفعٌله http://home.provider.com/~usernumber عنوانه مثال  

 .أوال ، إقرأ حول هذا فً صفحات موقع مقد، خدمة اإلنترنت فً بلدك

الطرٌقة التً هناك خٌار آخر هو أن تحصل على مزود ٌقد، مساحة مرانٌة على اإلنترنت، بنفس 
ٌمكنك أن تسجل لمساحة مجانٌة على  قمت فٌها بالحصول على برٌد إلكترونً مثل هوتمٌل،

 إضغط على 000webhost.com )، هناك عدة شركات تقد، خدمات مثل هذه منه،اإلنترنت
"Order"  )فقط بضع دقابق التسرٌل ٌتطل  -واختر العضوٌة المرانٌة. 

 :مثال   "Host Name" لكً تحصل على صالحٌة الدخول للمزود، فأنت تحتاج إلى معرفة ما ٌسمى
ftp.htmlnet.site50.net ،وأن تملك اس، مستخد، وكلمة سرٌة للمستخد. 

 هل هذا كل ما أحتاج؟

ا ال تملك واحدا  للدخول إلى مزود ورفع صفحاتك له فأنت تحتاج أٌضا  إلى برنامج نقل ملفات، ربم
 .فً حاسوبك اآلن، لكن لحسن الحظ ٌمكنك الحصول على واحد مرانا  

 ، ٌمكنك إنزال.وال ٌكلف شٌئاً  FileZilla هناك العدٌد من برامج نقل الملفات، من أفضلها هو
FileZilla من موقع.filezilla.sourceforge.net  

 كٌف أقو، برفع الصفحات؟

 باستخدا، 111webhost.comفً األسفل سترد شرحا  لكٌفٌة نقل صفحاتك إلى حسا  مرانً 
FileZilla لكن الطرٌقة نفسها ال تتغٌر كثٌرا  لكل مقدمً خدمة استضافة المواقع وبرامج نقل ،

 .الملفت

 :مثال "host name" معلومةق، بتشغٌل برنامج نفل الملفات وأنت متصل بالشبكة، أدخل 
ftp.htmlnet.site50.net تحت خانة "Address" ث، اس، المستخد، وكلمة السر ث، إضغط ،

، ٌر  أن ٌكون لدٌك اآلن اتصال بالمزود، فً الرهة الٌسرى من البرنامج ٌمكنك Connect على
 مزودوالرهة األخرى سترى فٌها محتوٌات ال "Local site" أن ترى محتوٌات حاسوبك

"Remote Site": 

http://www.000webhost.com/
http://filezilla.sourceforge.net/
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والصور التً قمت بإنشاءها فً حاسوبك وانقلها إلى المزود بالنقر علٌها  HTML إبحث عن ملفات
مرتٌن، سٌقو، البرنامج بنقل الملفات بٌن حاسوبك والمزود، وسٌتمكن العال، من رؤٌة ما قمت 

 بإنشاءه، مثال: عنوان صفحة موقعك قد تكون بهذا الشكل
http://htmlnet.site50.net/page1.htm> 

وستصبح تلقابٌا  صفحة البداٌة  "index.html" أو "index.htm" ق، بتسمٌة إحدى الصفحات
بدون اس، الملف فالمتصفح فً  http://htmlnet.site50.net الربٌسٌة فً موقعك، إذا كتبت

 .http://htmlnet.site50.net/index.htm الحقٌقة سٌعرض

وترن  العناوٌن  (www.your-name.com) ، من األفضل أن تشتري عنواناً خاصاً بكالحقاً 
الطوٌلة والمعقدة التً تستخدمها خدمات االستضافة المرانٌة، ٌمكنك أن تشتري عناوٌن المواقع من 

  NetworkSolutions.أو Speednames خدمات كثٌرة مثل

  

http://www.speednames.com/
http://www.networksolutions.com/
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 الدرس الرابع عشر: المعاٌٌر القٌاسٌة

 .HTML فً هذا الدرس سندرس المزٌد من الران  النظري من

 ؟HTML ما الذي ٌمكن معرفته أٌضا  عن

تقول بطرق مختلفة، ٌمكن أن  HTML ٌمكنها أن تكت  بطرق مختلفة، والمتصفحات ٌمكنها أن تقرأ
، هذا هو سب  ظهور بعض المواقع بشكل مختلف فً متصفحات لها عدة لهجات HTML بأن

 .مختلفة

  World Wideمن خالل منظمة  HTMLهناك محاوالت عدٌدة إلنشاء معٌار قٌاسً موحد للغة
 Web Consortium (W3C)نع،! الررل الرابع الذي اخترع -لً  التً أنشأها تٌ، برنرز 

HTML -  لكن هذا ٌحتاج إلى وقت طوٌل صع. 

كان نٌتسكٌ  هو  -عندما كانت المتصفحات برامج تدفع بعض المال لشراءها  -فً الماضً 
والتً أعطٌت الحقا  رق،  2.1المدعومة هً  HTML المتصفح المسٌطر، فً ذلك الوقت كانت نسخة

% من حصة سوق المتصفحات ل، تهت، كثٌرا  بدع، 91لتً تملك أكثر من ، لكن نٌتسكٌ  وا3.2
 .المعاٌٌر، بل على العكس قامت بإنشاء عناصر خاصة ال تدعمها المتصفحات األخرى

لسنوات عدة ماٌكروسوفت تراهلت اإلنترنت تماما ، لكن بعد ذلك دخلوا فً المنافسة مع نٌتسكٌ  
األولى من متصفح ماٌكروسوفت وهو إنترنت إكسبلورر ل، وأعلنوا عن متصفحه، الخاص، النسخة 

من نٌتسكٌ ، لكن ماٌكروسوفت قامت بتقدٌ، متصفحها مرانا   HTML ٌكن ٌقد، دعما  أفضل لمعاٌٌر
 .وأصبح إكسبلورر الحقا  المتصفح األكثر شهرة وانتشارا  

لى دع، المزٌد من بدأ من النسخة الرابعة والخامسة من متصفح إكسبلورر ركزت ماٌكروسوفت ع
، نٌتسكٌ  ل، تتمكن من تطوٌر نسخة ردٌدة من W3C التً صممتها منظمة HTML معاٌٌر

 .متصفحها وأكملت نشر نسخة قدٌمة هً النسخة الرابعة

، اآلن إكسبلورر هو XHTMLو 4.10وصلت إلى الرق،  HTML البقٌة معروفة، الٌو، معاٌٌر
ال ٌدعمها أي  HTML % وٌدع، عناصر91تزٌد عن المسٌطر على سوق متصفحات الوٌ  بنسبة 

 Mozilla متصفح آخر لكنه أٌضا  ٌقد، دعما  للمعاٌٌر القٌاسٌة، كذلك تفعل المتصفحات األخرى مثل
 .ونٌتسكٌ  Operaو

اآلن وفً  - متبعاً المعاٌٌر القٌاسٌة سٌظهر موقعك على كل المتصفحات HTML لذلك، إذا كتبت
وهً  HTML قد تعلمت فً هذا الدرس الطرٌقة الجدٌدة األكثر دقة لكتابةف المستقبل وألنك محظوظ

 ..XHTML تسمى

 كٌف أعرف أي نسخة أستخد،؟

الذي  HTML ، فأنت تحتاج إلى أن تخبر المتصفح عن نوعHTML مع ورود نسخ مختلفة من
 ٌسمى، ولكً نخبر المتصفح علٌنا أن نستخد، ما XHTML تستخدمه، فً حالتنا نحن نستخد،

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
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"Document Type Declaration" أو نوع الوثٌقة، وهذا ٌكت  دابما  فً أول سطر من ،
 :الصفحة

 :1مثال 

  

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Strict//EN"  

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd"> 

 

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

lang="en"> 

 

 <head> 

 <title>Title</title> 

 </head> 

 

 <body> 

 <p>text text</p> 

 </body> 

 

 </html> 

  

  

فأن تحتاج أٌضا  إلى إخبار المتصفح  -السطر األول فً المثال أعاله  -إلى ران  تعرٌف الصفحة 
، html ارة إلى إضافة المزٌد من المعلومات لوس،، لذلك فأنت بحXHTML بأنك ترٌد كتابة

 .langو xmlns باستخدا، الخاصٌة

xmlns هً اختصار "XML-Name-Space"  وٌر  دابما  أن تحوي هذه

، هذا كل ما تحتاج لمعرفته، لكن إن كنت تتوق http://www.w3.org/1999/xhtml :القٌمة
  W3C.الموضوع فً موقعلمعرفة المزٌد من ٌمكنك أن تقرأ حول هذا 

تستخد،، وهً   ISO 639المعاٌٌر أنت توضح أي لغة كتبت بها الوثٌقة، لهذا lang فً خاصٌة

 ."en" اللغات فً العال،، فً المثال أعاله استخدامنا اللغة اإلنرلٌزٌةقابمة برموز كل 

ٌمكن للمتصفح أن ٌعرف بالضبط كٌف ٌقرأ صفحتك وٌعرض ما  "DTD" باستخدا، تعرٌف الصفحة
 .التً ستكتبها فً المستقبل HTML كتبته، لذلك استخد، المثال أعاله كقال  لكل صفحات

 أردت أن تتأكد من أن صفحتك خالٌة من األخطاءتعرٌف الصفحة أٌضا  مه، إذا 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/
http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm#2letter
http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm#2letter
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 تصحٌح األخطاء؟ لماذا علً فعل ذلك؟

ق، بإدخال تعرٌف الصفحة إلى صفحات موقعك دابما  وٌمكنك أن تتأكد من أن صفحاتك خالٌة من 
 .المرانٌة W3C's validator األخطاء باستخدا، خدمة

واكت  عنوان  validator.w3.org الختبار موقعك، ضع صفحتك على اإلنترنت، اآلن توره إلى
وق، باختبارها، إذا كانت صفحتك خالٌة من األخطاء سترى رسالة تهنبة بذلك! وإال  "URL" الصفحة

ن قمت بكتابة أمر بشكل خاطا، ق، بعمل بعض سترد تقرٌرا  باألخطاء ٌخبرك بالضبط عن ماذا وأٌ
 .األخطاء قاصدا  لترى كٌف تعمل هذه الخدمة

 مدقق األخطاء لٌس مفٌدا  فقط لكشف األخطاء، بعض المتصفحات ستحاول أن تصحح أخطاء
HTML  فً الصفحات بعرضها مع تخمٌن ما كان ٌرٌد مصم، الصفحة فعله، مع مثل هذه

خطأ أبدا ، على كل حال، المتصفحات األخرى تعمل بطرٌقة مختلفة وقد المتصفحات ٌمكن أال ترى ال
 .ال تعرض الصفحة بأي شكل، لذلك مصحح األخطاء ٌخبرك عن أخطاء قد ال تعل، بورودها

 .ق، بالتأكد من خلو صفحاتك من األخطاء واحرص على أن تظهر بشكل صحٌح دابما  

  

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
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 الدرس الخامس عشر: النصائح األخٌرة

 لقد وصلت إلى الدرس األخٌر تهانٌنا!

 أنا أعل، كل شًء اآلن؟

تعلمت الكثٌر اآلن وأنت قادر على إنشاء موقعك الشخصً! لكن ما تعلمته فً هذا الدرس هو 
 .األساسٌات وهناك المزٌد ٌمكنك تعلمه وإتقانه، وأنت تملك األساس الذي ٌمكن أن تبنً علٌه

 :فً الدرس األخٌر ستحصل على بعض النصابح

 وال ، من األفضل أن تعتنً بنظا، وهٌكلٌة صفحاتك، بكتابة صفحات مرتبة فأنت ال تعرض أ
 .بل أٌضا  تبسط عملٌة إدارة الصفحات على نفسك HTML لآلخرٌن احترافك فً

  ًالتزا، بالمعاٌٌر القٌاسٌة وق، بتصحٌح األخطاء فً صفحاتك، ال ٌمكننا التأكٌد بشكل كاف
 استخد، تعرٌف الصفحة XHTML ت  صفحات نظٌفة باستخدا،على هذه النقطة، دابما  أك

DTD وق، بتصحٌح األخطاء من خالل خدمة.validator.w3c.org  
 ضع محتوٌات فً صفحات موقعك، تذكر أن HTML  هً مررد أداة تسمح لك بعرض

المعلومات على اإلنترنت، لذلك كن حرٌصا  على أن تحوي الصفحات محتوٌات مفٌدة، 
الصفحات الرمٌلة قد تظهر بشكل رٌد، لكن معظ، الناس ٌستخدمون اإلنترنت بحثا  عن 

 المعلومات.ئ
  وأشٌاء ترن  المبالغة فً وضع محتوٌات كثٌرة فً صفحات موقعك مثل الصور الثقٌلة

أخرى تردها على الشبكة، هذا ٌبطأ ظهور الصفحة وقد تكون الصفحة محٌرة للزوار، 
 .% من الزوار51ثانٌة لظهورها ٌمكنها أن تفقد  21الصفحات التً تحتاج إلى أكثر من 

  ًتذكر أن تضٌف موقعك لمحركات البحث وأدلة المواقع حتى ٌستطٌع الناس الوصول لها، ف
لرمٌع محركات البحث ٌمكنك أن ترد رابطا  إلضافة المواقع الردٌدة، أه، الصفحة الربٌسٌة 

، لكن هناك غٌره  Googleمحركات البحث هو
 .Lycosو AlltheWebو AltaVistaو Yahooو DMOZ مثل

 فً هذا الدرس تعلمت استخدا، برنامج المفكرة "Notepad"  وهو برنامج بسٌط وسهل
حوي خصابص أكثر، ٌمكنك االستخدا،، لكن من األفضل أن تبحث عن محرر نصً متقد، ٌ

  Download.com.أن ترد ملخصات وعروض للكثٌر من المحررات النصٌة فً موقع

 كٌف أتعلم المزٌد؟

أوال ، من المه، أن تستمر فً العمل والتراري على ما تعلمته فً هذا الدرس، ق، بدراسة مواقع أخرى 
فً القابمة  "View" تعرف كٌف قاموا بإنشاء الصفحات ق، بالضغط على قابمةوإذا أردت أن 
 ."Source" الربٌسٌة ث، اختر

http://validator.w3.org/
http://www.google.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.lycos.com/
http://www.download.com/
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 ، هناك الكثٌر من المواقع التً تقد، دروسا  رابعة عنHTML كة عن مقاالت حولبإبحث فً الش
HTTML. 

 .، هناك تلتقً بالخبراء وتتعل، منه، الكثٌرنتدٌاتالم اقرأ واطرح األسبلة فً

  .CSSلكً تكمل ما تعلمته حول  CSSدرس أخٌرا  ولٌس آخرا ، علٌك أن تقرأ درس

 .HTML أخٌرا  ما تبقى هو أن نتمنى لك ساعات ممتعة مع

 (-: نراك فً الشبكة

 

 

 

 

 حبمد اهلل وشكرهمت 

 

 

http://ar.html.net/forums/
http://ar.html.net/forums/
http://ar.html.net/tutorials/css/
http://ar.html.net/tutorials/css/

