
  میحرلا نمحرلا هللا مسب 
  

 HTMLيف ةمدقتم ةرود 

mubarmej      14/9/2000: فیلأت 

ةرابع ىلإ HTMLراصتخإلا ریشي   HyperText Markup Language ممصت نأ ديرت لھف ،ةیفارتحإلا بيولا تاحفص عیمج میمصت يف ةمدختسملا ةغللا يھ ةغللا هذھو ،ةبعشتملا زیمرتلا ةغل وأ  

  .بكرلا كراشو نآلا لاعت ؟ ةیفارتحا بيو تاحفص

  مقدمة

ةطیسب صوصن تافلم ةروص يف HTMLتافلم بتكت   )Plain Text( دادتمإلا ذخأت  ،.html يف ،ةطیسبلا صوصنلل جمانرب يأ يف بتكتو ،ةداع  

مدختسا سكنیللا يف Notepadمدختسا زودنيولا   ،pico مدختسا شوتنكاملا يف  ،SimpleTextم جماربلا هذھ عیمج تاحفص لمعل ادج ةبسان ، 

HTML .  

وأ Internet Explorerنم رثكأ نوكي نلو ،تنرتنإلل حفصتم وھ هیلإ جاتحتس يذلا رخآلا رمألا   Netscape Navigator نآلا كنأ امبو ،اعم نینثألا وأ  

نم فلتخت تاحفصتملا نألو ،اھباتك دعب حفصتملاب تاحفصلا ةنياعم ىلإ جاتحتس ،اضيأ حفصتملا كلتمت كنأ نم دب الف ةحفصلا هذھ ىلع علطتت  

نأل ،تاحفصتملا عیمج يف میلس لكشب رھظت اھنأ نم دكأتتو ةدوجوملا تاحفصتملا عیمجب كتحفص ةنياعمب موقت نأ لضفي اذل رخآ ىلإ عون 

ايأ هحفصتمب ةحفصلا ةيؤر عیطتسي روھمجلا نأ نم دكأتلا كیلع نإف كلذل وھ هلضفي يذلا حفصتملا مدختسیس كتحفص روزیس يذلا روھمجلا 

  . ناك

 Internetحفصتم مدقي ،ایناث تاینقتلا رخآل اھمعدو ،الوأ ةیبرعلا ةغلل تاحفصتملا معد يھ كتاحفص ةباتك يف كھجاوت دق يتلا ةلكشملا 

Explorer نم  Microsoft لثم بيولا تاینقت رخآلو ،ةیبرعلا ةغلل اعئار امعد  HTML 4.0 و CSS و XMLفصتم امأو ،اھریغو Netscape Navigatorح  

 حفصتم لظي الوحألا لك يفو ،رخص ةكرش نم Sindbadجمانرب ىلإ جاتحت ةیبرعلا ةغللا معد نیسحتلو دیج لكشب ةیبرعلا ةغللا معدي ال وھف 

Netscape Navigator حفصتم اندمتعا اعیمج بابسألا هذھل ،میمصتلا يف ابعتم احفصتم  Internet Explorer 5.0يسایق حفصتمك تاحفصل    

  . هیف عئار لكشب رھظت يھف ،انعقوم

  ةظوحلم

ةرادصإلا يھ Netscape Navigatorحفصتم نم ةرادصإ رخآ  جمانرب نم ةرادصإ رخآو 4.72   Sindbad يھ نع رخص ةكرش تفقوت دقو 4.51   

اھفرعأ ال بابسأل ةریخألا ةنوآلا يف Navigatorبيرعت     

دج ةلھس ةیفصو ةغلHTMLةغل .. اذھ لك دعب  اھدادعإ مت میمصتلا ةنقتم ةیملاعلا تاحفصلا عیمج ،ةيوقو ةديرف تازیمو ةیلاع تاردق تاذ ا  

زیمتت HTMLةغل مادختساب   ،HTML ةغل يف اضيأ عیطتست ،ةفورعمو ةلھس دعاوق تاذ اھنأب اضيأ  HTML ، ةقيرط نم رثكأب هسفن ءيشلا لمع  

طبضلاب هديرت ام ىلع ابلاغلصحت كنأ دجتس اھب ركفت يتلا ةقيرطلا تناك امھمو كلذل   .  

نیمسق نم HTMLتافلم نوكتت    :  

كتحفص يف روھمجلا هدھاشي ام وھو:ىوتحملا  •   .  

  . قیسنتلا ثیح نم ىوتحملا فصت يھف ،قباسلا ىوتحملا كروھمج دھاشیس فیك ددحت يتلا ءازجألا يھو:موسولا  •
   ..HTMLةغل نم رطسلا اذھ كلذ ىلع لاثم 

                                                               Language> b/<Great>b<HTML is a 

  .. اذكھ رھظیس قباسلا رطسلا ةدھاشم يف حفصتملا مادختسا دنعو 

Great Language HTML is a  
  
  
  



ةرابع يف لثمتي يذلا ىوتحملا ،ةحضاو HTMLـلا فلم ءازجأ ودبت قباسلا لاثملا يف   HTML is a Great Language ةطاحملا موسولاو  ،

ىعدي امسو انمدختسا قباسلا لاثملا يف >و < يتمالعب   ،b ةملكل راصتخا وھو  bold) مسو ،موسولا نم جوز ةروص يف يتأيو )ضيرع  ،

حفصتم لا نأ ينعي حتفلا مسو ،مسولا مسا لبق( / ) ةمالع ىلع يوتحي هنأ يف حتفلا مسو نع قالغإلا مسو زیمتيو ،قالغإلل مسوو حتفلل 

.. ءافطإلاو لیغشتلا لثم ،قالغإلا مسو ىلإ لصي ىتحو مسولا يلت يذلا صوصنلا عیمج ىلع مسولا يف دوجوملا فصولا قبطي نأ بجي 

رخآو ،لئاملا طخلل مسو كلانھ .. ضيرعلا طخلل امسو كلانھ نأ امكو ،ةزیملا هذھ أفطي قالغإلا مسوو ضيرعلا طخلا ةزیم لغشي حتفلا مسو 

موسولا قيرط نع اضيأ اھصئاصخ ددحتو ،موسولا قيرط نع اھجاردإ متيHTMLفلم رصانع عیمج ،روصلاو لوادجلل ىرخأ موسوو ،ط خلا رییغتل   .

مسولا مادختسا ىلإ جاتحنس ،قباسلا انلاثم يف Greatةملك يف طخلا ریغت نأ الثم تدرأ اذإ   Font مسولا مدختسنس ثیح  ،Font طبضن نأب  

يلاتلاك اذھ متيو ،رمحألا نوللا ىلإ Greatةم لك يف طخلا نول ةیصاخ   ..  

                                             Language> font/<Great>"red="font color<HTML is a 

  .. اذكھ ودبتس ثیح 

Language HTML is a Great   

يتمالع نیب مسولا مسا دعب ةیصاخلا مسإ عضوب موقن اننإف موسولا دحأ صئاصخ طبضن ىتح هنأ وھو ،رخآ رمأ انل حضتي قباسلا لاثملا يف  

ـلاو <ـلا ةاواسملا ةمالع مث ةیصاخلا مسإ يأ " ةمیق="مسإ ةروص يف صئاصخلا نوكتو ،ءاضیب ةفاسمب ةیصاخلاو مسولا مسا نیب لصفنو>  

مسولل colorةیصاخلا طبضب انمق قباسلا لاثملا يف ،ةجودزملا سابتقإلا ساوقأ نیب ةیصاخلا ةمیق مث   font ةمیقلا دنع  red كلانھ ناك اذإو  ،

  ..الثم ،ةفاسمب ىرخألاو ةیصاخ لك لصفن ثحب ،ناكملا سفن يف اضيأ اھتفاضإ اننكمي ةیصاخ نم رثكأ 

                                   Language> font/<Great>"1="+size" red="font color<HTML is a 

  .. اذكھ رھظتس يتلا 

Language Great HTML is a  

   .. HTMLنع اھفرعت نأ بجي ةیفاضإ رومأ 

يف هنأ يأ ،ةریغص وأ ةریبك اھنوك ثیح نم فرحألا ةلاح يعارت ال HTMLةغل  •  HTML عضو  >b < نع فلتخي ال>B< .  

ھنم يأب اھتطاحإ مدع اضيأ نكميو)' ( ةدرفم وأ ( " ) ةجودزم سابتقإ ةمالعب صئاصخلا میق ةطاحإ نكمي  • نم فلأتت ةمیقلا تناك اذإ ا ، 

  . تافاسم نود ةدحاو ةملك

  . هیلإ جاتحي ال اھضعبو قالغإ مسو ىلإ جاتحت موسولا ضعب •

  . صئاصخلا هذھ ىلع ادبأ يوتحي ال قالغإلا مسو نكلو ،ةیفاضإ صئاصخ ىلع حتفلا مسو يوتحي ال دقو دق •

و ةفاسم اعیمج اھربتعتو ،ءاضیبلا تافاسملا يعارت الHTMLةغل  • عضو يواسي ،نیتملك نیب ةدحاو ةفاسم عضو نأ يأ ،ةدحا  

ةفاسم ىلإ مجرتت اھلكtabةلودج عضو يواسيو ،ديدج رطس عضو يواسيو ،ةفاسم نیثالث عضو يواسيو ،نیتفاسم   ، .  

  . دوجوم ریغ هنأكو امھنیب ءيش يأ لھاجتي حفصتملا نأ يأ> -- و -- !<نیب تاقیلعتلا عضوت  •

  HTMLفلم ةینب 

امھ نییسیئر نیئزج نم يسایقلا HTML فلم نوكتي   :  

رومألا نم اھریغو اھیف ةیحاتفملا تاملكلاو ةحفصلا ناونع لثم دنتسملاب ةصاخلا ةیفاضإلا تامولعملا ىلع يوتحي  :Headسأرلا  •  

  . ىوتحملا نمض نم ربتعت ال يتلاو ةحفصلاب ةصاخلا

مدختسملا ھاري يذلا ىوتحملا ىلع يوتحي وھو :Bodyمسجلا  •   .  

  .. HTMLفلم میسقت ةیفیك نیبي يلاتلا لاثملا 

 



>                                                                                       html< 
>                                                                                   head    < 

                                                                                         ...  
                                                                                 > head/    < 

                                                                                   >body    < 
        ...                                                                                   

                                                                                  >body/    < 
                                                                                      >html/< 

مسجلل ةعباتلا ءازجألا امأ >head/<و > head<نیب عضوت سأرلل ةعباتلا ءازجألا ،حیضوتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي الو ،حيرص قباسلا لاثملا   ،

  . > body/<و > body<نیمسولا نیب عضوتف 

ـلا مسول حیحصلا ناكملاو >title/<و > title<ـب هتطاح إب حفصتملل ناونعلا طيرش يف رھظي يذلا دنتسملا ناونع ديدحت متي  ،>title < وھ

يف امك ةفشرألاو ثحبلا تایلمع يف مدختسي وھو ،ةحفصلا يف رھظي الو ةحفصلا ىوتحم نمض نم ربتعي ال titleمسولا نأ ثیح ،سأرلا   

  . titleـلا يمسو نیب ىرخأ قیسنت موسو عضو كنكمي الو ،ثحبلا تاكرحم 

يف اھیلإ يتأنسو ،سأرلا ةقطنم يف اضيأ عضوتmetaموسو ىسمت دنتسملا تافص ددحت ىرخأ موسو ا ضيأ دجوتو ةیفاضإ رومأ  هذھ يف    

  . ةرودلا

  . bodyمسجلا ةقطنم يف عضوي اھبلغأف موسولا يقاب امأ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خطوط و األلوانالـ

  ةیساسألا طامنألا

يناثلاو h1لوألا ناونعلا ،تايوتسم ةتس نم يھو نيوانعلا الوأ   h2 ىتح اذكھو  h6 ..   

                                                                         >1h/<1Heading >1h< 
                                                                         >2h/<2Heading >2h< 

                                                                         >3h/<3Heading >3h< 
                                                                         >4h/<4Heading >4h< 
                                                                         >5h/<5Heading >5h< 

                                                                         >6h/<6Heading >6h< 

   Pمسولاب اھتطاحإ متي تارقفلا ديدحتل 

>p/<Paragraph Text>p<

مسولا يف alignةیصاخلا مدختسا ةرقفلا هاجتا ديدحتل   P   

>                                                  p/<Left aligned paragraph>"left="p align<  
                                           >        p/<Centered paragraph>"center="p align< 

>                                               p/<Right aligned paragraph>"right="p align< 



  

ةیصاخلا عم aمسولا مدختسا ةلصو لمعل   href ةحفص نوكت دق ةھجولا ،ةھجولا ديدحتل  html ـب ناونعلا أدبي اھدنعو  http :ناونع ن وكي دقو

ـب أدبي اھدنعو ftpعقوم   ftp : ـب أدبي اھدنعو اینورتكلإ اديرب نوكي دقوmailto : يف روصلا نع ثيدحلا يتأي امدنع تاراسملا نع ديزملا فرعتس ،

  . اروص وأ اصوصن نوكت دق يھو ،اھسفن ةلصولا وأ ةنخاسلا تايوتحملا عض قالغإلاو حتفلا يمسو نیبو ،مداقلا سردلا

                                                                 >br><a/<.Microsoft Corp>/"com.microsoft.www://http="a href< 
                                          >a/<mail-My E>"com.hotmail@mubarmej:mailto="a href< 

یصاخلا لامعتسابaمسولل رخآ مادختسا اضيأ دجوي  نم الدب nameة    href) ةلصو جردت نأ عیطتست كلذ دعبو )اعم نینثإلا لامعتسا نكمي  ،

ةیصاخ لعجب كلذو >=""a name<هب يذلا ناكملا ىلإ ریشت ةيداع   ،href يف ددحملا مسإلا ىلإ ریشت ةيداعلا ةلصولا  name ةمالعب اقوبسم  

ا نم نیعم ءزج ىلإ كدوقت ةلصو عضت نأ تدرأ اذإ كلذ لاثم# ناكملا يف > a name="myname"></a<لمعب موقتس ،يلاحلا دنتسمل ، 

تادنتسملا ربع كلذ لمع اضيأ كنكميو >a/<يمسإ>"a href="#myname<يلاتلاك رخآ ناكم يأ يف ةلصو جردت مث ،بولطملا  نم (، 

مسإ >"a href="salem.html#myname<اذكھ ةھجولا دنتسملا نم هديرت يذلا ناكملا طبضلاب ددحت ثیحب ) رخآ دنتسم ىلإ دنتسم

  . >a/<ملاس

ةیصاخلا يف top#عضوب دنتسملا ىلعأ ىلإ ةلصو لمع اضيأ كنكمي   href .  

  . > br<مدختسا يلاتلا رطسلا ىلإ لاقتنإلا ىلع صنلا رابجإل 

  ) ةدحاو ةفاسم نم رثكأ لمعل(; nbsp&مدختسا ةفاسم ةفاضإل 

ھاجت نم حفصتملا عنملpreمسولا مادختسا كنكمي  رطسلاو تافاسم ثالث تافاسم ثالثلاو ةفاسم ةفاسملا بستحيو ءاضیبلا تافاسملا ل  

  . > pre/<و > pre<نیمسولا نیب طقف ،اديدج ارطس ديدجلا 

  > center/<و > center<نیمسولا نیب هعضوب ءيش يأ طیسوت كنكمي 

  Fontمسولا 

يأ كلتمي ال وھف ،صئاصخلا نم ةعومجم عم امئادfontمسولا لمعي  هنول ددحت يتلاو طخلا عون ددحت يتلا يھ هصئاصخ مھأو ،هدحول ریثأت    

  . همجح ددحت يتلاو

ةیصاخلا يھ fontمسولا صئاصخ لوأ   face مدختسملا طخلا عون ددحت يتلا    

>                                                 br><font/<Verdana Text>"verdana="font face< 
>                                             font/<Courier New Text>"urier NewCo="font face< 

طخلا نول ديدحتل ةمدختسملا colorةیصاخلا كلانھ كلذ دعب  لفسألا يفناولألاىلإ رظنأ (    (  



 > font/<Red>"red="font color<This is 
>font/<Blue>"blue="font color<and this is 

، sizeةیصاخلا يھ ةثلاثلا ةیصاخلا  ماجحألا هذھ دحأ ذخأي ةحفصلا يف يساسألا طخلاو ،طخلل ماجحأ ةعبس دجوت ،طخلا مجح ددحت يھو  

ةیصاخلا عم fontمسولا مدختسا صوصنلا نم ام ءزج وأ ةنیعم ةملك يف طخلا مجح ریغت نأ تدرأ اذإو   sizeمجح ةدايزل رادقمب هصاقنإ وأ طخلا    

طخلا ةدايز كنكمي هنإف 3وھ يساسألا طخلا اك اذإ ،نیعم  ىلإ لصت ىتح تارم 4  حبصیل نیترم هصاقنإ كنكميو طخ ربكأ وھو 7  رغصأ وھو 1   

ةفاضإب ناصقنلا وأ ةدايزلا ثیح نم مقرلا رثأ ديدحت متي ،هرییغتب مقت مل ام 3وھ يسایقلا يساسألا طخلا ،طخلل مجح  و ةدايزلل مقرلا لبق +  

مجحلاب صنلا حفصتملا ضرعیس 7مجحلا قوف ةدايزلا دنعو ،ناصقنلل مقرلا لبق  ھرابتعإ متي فوسف دحاولا نم لقأ ىلإ ناصقنلا دنع كلذكو 7   

1 .  

>                                                            br><font/<7Size >"+4="font size< 
>                                                            br><font/<6Size >"+3"=font size< 
>                                                            br><font/<5Size >"+2="font size< 

              >                                              br><font/<4Size >"1="+font size< 
>                                                             br><font/<3Size >"0="font size< 
>                                                            br><font/<2Size >"1-="font size< 

                                        >                    br><font/<1Size >"2-="font size< 

  > small<و > big<مسولا مادختساب ةدحاو ةوطخ هریغصت وأ ةدحاو ةوطخ طخلا ریبكتل ةعيرس ةقيرط اضيأ دجوت 

>                                                                        br><big/<4size >big< 
>                                                                    br<>small/<2size >small< 

>                                                             br><big/><big/<5size >big><big< 

ا طخلل ةبسنلاب طخلا رییغتب موقت كنألrelativeةیبسن اقرط ىمست طخلا رییغتل ةقباسلا قرطلا  يذلا مجحلا ديدحت اضيأ كنكمي ،يساسأل  

ةراشإ عضو نود نكلو اھتاذ sizeةیصاخلا قيرط نع يساسألا طخلا ىلع دامتعإلا نود طبضلاب طخلل هديرت  بولطملا مجحلا لباقم - وأ +      

>                                                             br><font/<7Size >"7="font size< 
>                                                             br><font/<6Size >"6="t sizefon< 



>                                                             br><font/<5Size >"5="font size< 
                     >                                        br><font/<4Size >"4="font size< 

>                                                             br><font/<3Size >"3="font size< 
>                                                             br><font/<2Size >"2="font size< 

                                               >                  font/<1Size >"1="font size< 

 ، طوطخلل ةیبسنلا ماجحألا اھیف تمدختسا يتلا نكامألا عیمج ىلع رثؤیس اذھو دنتسملا يف يساسألا طخلا مجح رییغت كلذك كنكمي

طخلا نول وأ دنتسمل ا يف يساسألا طخلا مجح رییغتل همادختسا نكميو> basefont<ىعدي مسو مادختساب يساسألا طخلا ریغنو 

يساسألا طخلا رییغتل لاثملا لیبس ىلع )هسفن ىلإ بسني ال(مجحلا يف ةیبسن میق دخأي ال وھو ،يساسألا طخلا عون وأ يساسألا   ،

مجحب Verdanaىلإ  دنتسملا يف يلاتلا رطسلا عضن رضخأ نولو3    
                             >                "Verdana="face" 3="size" Green="basefont color< 

قالغإ مسو ىلإ جاتحي ال وھف كلذل اھلك ةحفصلا يف هریثأت رھظي لبHTMLصوصن نم ددحم ءزج يف مدختسي ال قباسلا مسولاو    .  

وأ bمسولا الثم ،ةفلتخملا تاقیسنتلل ىرخأ موسو اضيأ دجوت   strong مسولاو ضيرعلا طخلل  i وأ  em مسولا و، لئاملل  ttختسي لعجل مد  

  ةبتاكلا ةلآلا صوصن لثم مجحلا يف ةيواستم فورحلا 

                                   >br<!to> strong/<this>strong<is Bold Text and > b/<This>b< 
                                     >br<!to> em/<this>em<is Italic Text and > i/<This>i<but  

                                                         is Typewriter Text> tt/<This>tt<And  

ةیصاخلاب طخلا ضرع ديدحت كنكمي hrمسولا وھ يقفألا طخلا عضوب صاخ مسو دجوي   width ذخأت ثیح  ،width لثم ةقلطم امیق وأ 10   293 

يھ ىرخأ ةیصاخ اضيأ دجوت %85و % 20لثم ،ةحفصلا ضرع ىلإ ةبسنلاب ساقت ةیبسن امیقو ،لسكبلاب ضرعلا ددحت يھو   ،size ددحت  

ةیصاخلاو ،طخلا نول ديدحتل colorةیصاخ اضيأ دجوتو ،ةریغص ةقلطم امیق ذخأيو ایسأر طخلا عافترا   noshade دنعو ،ةمیق نودب ةیصاخ يھو  

 ةیسایقلا ةلاحلا يف امك اتوحنم سیلو اتمصم ودبي طخلا لعجت اھعضو
                                                                       This is the First Line 

                                                                                         >hr< 
                                                                      the Secound LineThis is 

                                                                          >"Purple="hr color< 
                                                                       This is the Third Line 

                                           >                                  %"30="hr width< 
This is the Fourth Line                                                                       

>                                                                       "40="hr noshade size< 



مسجلا مسو يف تاریغتملا ضعب مادختسا اضيأ نكمي  >body< ةیفلخ نول لثم ةحفصلا قیسنت ديدحت يف مدختست تاریغتملا هذھو  ،

ةرركتملا ةیفلخلا ةروصو bgcolorةحفصلا   background صنلا نولو  ،text ةديدجلا ةلصولا نولو  link ةميدقلاو  vlink ایلاح ةددحملاو  alink

یلفسلاوtopmarginةيولعلا ةحفصلا ةیشاحو  ىرسیلاو buttommarginة    leftmargin ىنمیلاو  rightmargin .  

                                                                                              "blue="vlink" yellow="link" red="body alink< 
                                                 >"0="topmargin" white="text" ackbl=" bgcolor 

                                                                       >br<.This is some Text 
                                                                >br<:And here are some links  

                                   >br><a/<Great Downloads>/"com.download.www://http="a href< 
                                     >br><a/?<!Bill Gates>"com.hotmail@bgates:mailto="a href< 

                                       >br><a/<Microsft Network>/"com.msn.www://http="a href< 
                                             >a/<mail-Free E>"com.hotmail.www://http="a href< 

>                                                                                      body/< 

  HTMLيف ناولألا 

ةمیق ةقباسلا ناولألا نم نول لك ذخأي ،قرزألاو رضخألاو رمحألا يھو ،ةثالثل ا ةیئوضلا ةیساسألا ناولألا طلخ نم جتنت رتویبمكلا يف ناولألا

ةبترم يھو 255 و 0نیب حوارتت  ةلمجلا عضوب موقن انول هیف عضن نأ ىلإ جاتحن ناكم يأ يف rgbوأ ) Red,Green,Blue(وأ ) قرزأ،رضخأ،رمحأ(،   ،

  ةیلاتلا 

rgb(R,G,B) 

و ،بسانملا اھناكم يفRـلا ةمیق عضنف ـلاوGـلا   B عضوب موقن ،ةيرشعتسلا ةروصلا يھ ىرخأ ةروصب ةقباسلا ةرابعلا ةغایص اضيأ نكمي ،كلذك  

يھ اھل ةيرشعتس ةمیق ىلعأ نإف 255يھ ناولألل ةيرشع ةمیق ىلعأ نأ ثیح ،ةيرشعتسلا اھروص يف يلاتتلاب ةقباسلا ماقرألا   ff لقأو  

لاتلاك نیتناخ ذخأي مقر لك نإف اذل00يھ ةمیق  ةمالع عضو لضفيو RRGGBB#.. ي ،  اھیلع فرعتت ىتح ةيرشعتسلا غیصلا يف ماقرألا لبق #  

ةيرشعلا ةمیقلا نم ةيرشعتسلا ةمیقلا ىلع لوصحلا نكمي ،ناولألا نيوكت يف ةيرشعتسلا غیصلا نومدختسي سانلا بلغأ ،تاحفصتملا عیمج 

 . Windowsـلا عم يتأت يتلا ةبساحلا مادختساب 

نم رثكأ معدت نكت مل ةميدقلا ةزھجألا ضعب نكلو ،نول نویلم 16.5نم رثكأ نيوكت ةقباسلا ةق يرطلاب عیطتست اذل ،ةظحللا سفن يف نول 256   

ةحفص نم رثكأ اوضرعتسي نأ نوحفصتملا عیطتسیس ناولألا هذھب عیمجلا مزتلا اذإف ،ةنمآلا حفصتملا ناولأب تیمس نول 216ىلع قفتا دقف   



ةھجاولا لثم ىرخألا رومألل يطایتحا يقابلاو طقف 216يھ حفصتملا اھجاتحي يتلا ناولألا ددع نأل لكاشم نو د تقولا سفن يف ةدحاو  

  . اھریغو

عضوب اھمادختسا كنكمي ناولألا هذھ ،نول 141يلاوح اھددعو ةفورعم ءامسأ اھلو ،ةرثكب مدختست ةفورعم ناولأ كلانھ قبس ام ىلإ ةفاضإ   

  : اھرھشأ نیبي يلاتلا لودجلاو نمآلا ناولألا حولل اھ عیمج يمتنت يھو ،طقف اھمسا

 

  .. حیضوتلل ةلثمأ 

>                                                                             "+1="font size< 
   >                                                 br><font/<1 Sample > "Khaki="font color< 

>                                                  br><font/ <2Sample > "cc#0066="font color< 
>                                         br><font/<3 Sample > )",202,112204(rgb="font color< 

                             >                                                         font/< 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  الــصــور

بجیف ،بيولا ىلع رشنلل ةرھاج ةروصلا نوكت نأ بجي ءيش لك لبق ،اھصاوخ يف مكحتلاو تاحفصلا يف روصلا ضرع HTMLةغل يف كنكمي   

اریبك امجح كلھتست اھنأل ،روصلا عم لماعتلا دنع ادیج رذحلا بجيو ،لیمحتلا يف ديدش ءطب ىلإ يدؤیس كلذ نأل مخض مجح اذ نوكت ال نأ 

  . HTMLتاحفص يف ناكمإلا ردق روصلا نم لیلقتلا لضفي كلذل ،تاحفصلا لیمحت يف اديدش اءط ب ببستو

وأ jpgعونلا نم ةروصلا نوكت نأ بجي دنتسملا يف روصلا ضرع عیطتست يكل   gif)  بيولا ىلع رشنلل روصلا زیھجترظنأ( .  

  HTMLنيوانعلا 

ادیج نيوانعلا هذھ مادختسا ةیفیك فرعت نأ بجيو ،روصلاو ةیبیعشتلا تالصولا اھمھأ ،رومألا نم ریثكلا يفHTMLيف نيوانعلا مدختست    .  

ةحفص يف الثم تنك ولف ،يلاحلا ناونعلل ةبسنلاب نوكت ةیبسنلا نيوانعلا ،ةقلطمو ةیبسن ،نيوانعلا نم ناعون كلانھ 

http://www.microsoft.com/ie/default.asp ةیصاخ ةلصو لمعب تمقو  href يواست اھل  download.html يذلا ناونعلا نأ حفصتملا فرعیس  

تناك ولو http://www.microsoft.com/ie/download.htmlوھ هیلإ باھذلا بجي   ،href يواست  download/english.html حفصتملا هجتیسف  

يف دوجوملا رطسلا فیضي حفصتملا نأ يأ http://www.microsoft.com/ie/download/english.htmlىلإ   ،href فلتخيو ،يلاحلا لیلدلا ىلإ  

ىلإ كب يدؤي صاخلا لیلدلا اذھ ،صاخ لیلد دجوي لیلد لك يف ،هرخآ يف ( / ) ةیفلخلا ةطرشلا ىلع يوتحي لیلدلا نأب لیلدلا نع فلملا 

ىلع يوتحت hrefتناك ول قباسلا لاثملا يفو .. ) ( زمرلا وھو يلاحلا لیلدلل بألا لیلدلا   /..windwos.html ناونعلا ىلإ هجتیس حفصتملا نإف  

http://www.microsoft.com/windwos.html لیلدلا نم جرخیس هنأ يأ  ie / ةقوبسم اھنأب زیمتتف ةقلطملا نيوانعلا امأ / يرذجلا لیلدلا ىلإ  ،

  . يلاحلا ناونعلاب ةقالع هل سیلو ،اقلطم اناونع ربتعي/ http://www.ayna.comناونعلا الثم، لوكوتوربلا مساب 

  روصلا جاردإ

مسولا قيرط نع HTMLةحفص يف روصلا جاردإ متي   IMG درفم مسو وھو ةمھم ةیصاخ ىلإ جاتحي مسولا اذھو )قالغإ مسو ىلإ جاتجي ال( ،   ،

طملا ةروصلا ناونع اھب عضن يتلاوsrcيھ میلس لكشب لمعي يكل    . ةبول 

                                                               >"gif.sample/images="/img src< 

و ةروصلا ضرع ديدحتلwidthةیصاخلا اضيأ دجوت   height بسح اھریغصتو ةروصلا ریبكت ناتقباسلا ناتیصاخلا ةطساوب نكمي ،اھعافترا ديدحتل  

اھیلع لصحي نأ ىلإ اریغص امجح ةروصلل حفصتملا رجحیف ،صئاصخلا هذھ كرت كنكمیف يعیبطلا مجحلاب اھ راھظإ ديرت تنك اذإو ،بولطملا

حيزت ةریغصلا ةروصلا نإف كلذل ناكم نم هلغشت ام رادقمب صوصنلا حيزتو ةحفصلا يف اناكم لغشت روصلا نكلو ،يعیبطلا مجحلاب اھلعجیف 

 ، مل اذإو ةروصلا ىلع حفصتملا لصحي نإ ىلإ يعیبطلا لكشلا نع فلتخم لكشب رھظتس تاحفصلاف ربكأ رادقمب اھحيزت ةریبكلاو الیلق صوصنلا

مجحلا صئاصخ مادختساب امئاد حصني كلذل ،ةھوشم ةحفصلا حبصت يلاتلابو طقف اریغص امجح اھل رجحي لظیس بابسألا نم ببس يأل اھدجي 

  . يعیبطلا نع ةروصلا مجح رییغت ديرت نكت مل ول ىتح روصلا موسو يف

                                                                                                                           "gif.sample/images="/img src< 
                                                                 >br><br><68= height73= width 

                                                                "gif.sample/images="/img src< 
                                                                       >100=height200 = width 



اھتیمھأ عبنتو ،روصلا يف ادج ةمھم ةیصاخ يھو alignةیصاخلا اضيأ دجوت  ةبسنلاب ةروصلا ضرع ةیفیكب مكحتلل ةدیحولا ةقيرطلا اھنوك نم  

ذخأت ،هب طبترتو ،هعم كرحتت اھب طیحملا صنلا نم اءزج ربتعت HTMLيف روصلا نأ ثیح ،اھب ةطیحملا صوصنلل   align يلي امیف میقلا نم ديدعلا  

  .. ةلثمألاو حرشلا عم اھل درس 

• bottom, baseline, absbottom:  ضرعت يھو   . ىرخأ ةملك يأ لثم رطسلا ىلع نوكت ثیحب ةروصلا  

                                    <img src="/images/sample.gif" align="bottom"> 

• left: رطسلاب ةقالع ةروصلل نوكي الو ةرقفلا راسي ىلع ةروصلا ضرعت يھو   .  

                                     <img src="/images/sample.gif" align="left"> 

• middle, absmiddle: رطسلا فصتنم يف ةروصلا ضرعت يھو   .  

<img src="/images/sample.gif" align="middle">                                           

• right: رطسلاب ةقالع ةروصلل نوكي الو ةرقفلا نیمي ىلع ةروصلا ضرعت يھو   .  

                                    <img src="/images/sample.gif" align="right"> 



• top, texttop: اھالعأ رطسلا نوكیف رطسلا لفسأ ضرعت يھو   .  

                                    <img src="/images/sample.gif" align="right"> 

 

ةمیقلاو ،لسكبلاب راطإلا ضرع اھب ددحنو borderةیصاخ لا يھ ةروصلا لوح راطإ عضول ةیصاخ اضيأ دجوت ةمیق ددحت مل اذإ ،راطإ نود ينعت 0   

دمعي كلذل ،ةلصو نع ةرابع ةروصلا تناك اذإ راطإ عمو ةيداعلا ةلاحلا يف راطإ نودب رھظتس روصلا نإف ،ةروصلا مسو يف borderةیصاخلل   

ةلصولا يف راطإلا نول نأ ركذلاب ردجيو ،ةلصو نع ةرابع ةروصلا تناك ول ىتح راطإل ا ءافخإل روصلا عیمج يف" border="0عضو ىلإ سانلا 

  . ةميدقلل ةبسنلاب كلذكو ةديدجلا ةلصولا يف صوصنلا نول سفن وھ ةديدجلا

                                                         >/"com.microsoft.www://http="a href< 
                                                       >br><a/><"gif.sample/images="/img src< 

                                                         >/"com.microsoft.www://http="a href< 
                                            >br><a/<>"0="border" gif.sample/images="/img src< 

                                                    >"3="border" gif.sample/images="/img src< 

  . hspaceةیصاخلا قيرط نع ةطیحملا صوصنلا ةروصلا نیب ةفاسملا وأ ةروصلا لوح ةیشاحلا ضرع ديدحت اضيأ كنكمي 

ةیصاخلا يف هعضت يذلا صنلا نأ ثیحب ،ةروصلا فصول مدختست يھو ،روصلل altةیصاخ اضيأ دجوت   alt امامتإ ىتح ةروصلا نم الدب ضرعیس  

حیملتلا عبرم يف رھظت اضيأ صوصنلا هذھو ،ةروصلا حفصتملا دجي مل اذإ كلذكو ،اھلیمحت  ToolTipةروصلا ىلع ةرأفلاب ریشأتلا دنع   .  

  روصلا طئارخ

لثم قطانم ىلإ اھمیسقت متي روصلا هذھ ،ةفلتخم تالصوب Hot Spotsةنخاس ةعقب نم رثكأ اھیلع ةروص كلانھ نأ دجت نایحألا ضعب يف   

  . كلذ لمع ةیفیك وھ يلي امو ،ةطيرخلا



usemapةیصاخ يف مسإلا اذھ بتكن مث ،امسإ اھئاطعإو ةطيرخلا میمصتب موقن ثیح ،ةروصلاو ةطيرخلا ،نیئزج نم ةيروصلا ةطيرخلا نوكت ت

  . ةروصلل

  ةروصلا هذھ لثم ةروصل ةطيرخلا نيوكت ةیفیك حرشن ةيادبلا يف 

 

  يلاتلاك) ةطيرخلا(میسقتلا نوكیسف ةقباسلا ةروصلا میسقت اندرإ اذإف 

 

ةنخاسلا عقبلا ديدحتو ةقباسلا ةطيرخلا مسر يھ نآلا انتمھم ،يضارتفإلا عقوملا ماسقأ دحأ ىلإ ةثالثلا ءازجألا نم ءزح لك ریشي ثیحب يأ 

ةیصاخلاب ةطيرخلا مسإ ددحنو mapمسولا مادختساب كلذ متيو ،اھیلع تالصولاو   ،name قالغإلاو حتفلا يمسو نیب لاكشألا عضوب موقنو  ،

موسو ةروص يف نوكت لاكشألاو mapمسولل   ،area ةیصاخلا قيرط نع لكشلا ديدحتب موقن ،ةدرفم  shape ةیصاخلاب ةلصولا ديدحتب موقن مث  ،

href ةیصاخلاب لكشلا تایثادحإ ددحنو  coords يھ ةثالث لاكشألاو ،هتایثادحإ ةباتك ةقيرطب رخآلا نع لكش لكفلتخيو  ، :  

• circle: نوكتو ،ةرئادلا لكش وھو رطقلا فصن مث زكرملل يداصلا يثادحإلا مث زكرملل ينیسلا يثادحإلا نع ةرابع هتایثادحإ    )x, y, 

radius .(  

• rect:  يثادحإلا مث هل يداصلا يثادحإلا مث راسیلا ىلعأ نكرلل ينیسلا يثادحإلا نع ةرابع هتایثادحإ نوكتو ،لیطتسملا لكش وھو  

  ). x1, y1, x2, y2(هل يداصلا يثادح إلا مث نیمیلا ىندأ لباقملا نكرلل ينیسلا

• poly:  يثادحإلا نع ةرابع هتایثادحإ نوكتو ،ةمیقتسم عطق ةدع نم ةنوكملا لاكشألا مسر همادختساب كنكميو ،علضملا لكش وھو  

  ). x1, y1, x2, y2, .. xn, yn(طقنلا نم ءاشت ام بسح اذكھو ةیناثلا مث ىلوألا ةطقنلل يداصلا مث ينیسلا 

راسیلا ىلإ تھجتا املكو يداصلا يثادحإلا ةمیق دادزت لفسألا ىلإ لزنت املكو ،رفصلا ةطقن يھ راسیلا ىلعأ ةطقن نأ اضيأ فرعت نأ بجيو 

  . ينیسلا يثادحإلا ةمیق دادزت

وأ Adobe Photoshopلثم مسرلل جمانرب يأ مدختسن ةبولطملا تایثادحإلا ةفرعمل   Paint Shop Pro .   

يلاتلاك ةحیتنلا تناكو تایثادحإلا باسح مت قباسلا انلاثم يف  :  

>                                              "mymap#="usemap" gif.2sample/images="/img src< 
>                                                                           "mymap="map name< 

                                             /" com.jokes.www://http="href" rect="area shape< 
                                                                        >"6,10,67,44=" coords 

                                            /"com.story.www://http="href" circle="area shape< 
                                                                         >"121,93,27=" coords 

                                           /"com.download.www://http="href" poly="area shape< 



                                                  >"05,59,129,15,129,4,105,1,73,9037=" coords 
                                                                                       >map/< 

 ، دوسأ راطإ هلوح رھظي اھدحأ ىلع رقنلا دنع ،ةفلتخم ةلصو ىلإ ریشي اھنم لك ةنخاس قطانم ةدع ىلإ ةمسقم ةروصلا نأ نآلا ظحالتس

مسولا يف borderةیصاخلاب هتكامسب مكحتلاو راطإلا اذھ هلازإ كنكمي   shape ددحت نأ اضيأ عیطتست  ،alt ةروصلا نم مسق لكل فلتخم  

مسولا يف altةیصاخلا مادختساب   shape .  

                                   >"0="border" mymap#="usemap" gif.2sample/images="/img src< 
                                                                           >"mymap="map name< 

                                              /"com.jokes.www://http="href" rect="area shape< 
    "                                                                     ,44,67,106=" coords 

                                                                  >"Be Happy="alt" 0=" border 
                                            /"com.story.www://http="href" circle="area shape< 

                                                                          "121,93,27=" coords 
                                                                    >!"Enjoy="alt" 0=" border 

                                          /" com.download.www://http="href" poly="area shape< 
                                                   "37,90,73,105,59,129,15,129,4,105=" coords 

                                                            >"Best Downloads="alt" 0=" border 
                                                                                       >map/< 

 

  

  

  

  



  

  تنظیم الـمـحتوى 

ةرجش ةروص يف وأ ،ةبترم ةمئاق ةروص يف هعضو الثم كنكمي ،لاكشأ ةدع يف HTMLةغل يف ىوتحملا میظنت كنكمي  مھأو ) يمرھ ططخم( 

  . لوادجلا يھ ىوتحملا میظنت عاونأ

ةبترم ریغلاو olمسولا مادختساب هبترملا مئاقلا لمع كنكمي   ulدنب لكو امھنیب دونبلا عضوت ثیحب مسولاب ددحي    li میقرتلا عون ديدحت كنكميو  ،

ةیلاتلا میقلا دحأ ذخأتو typeةیصاخلا ربع اھریغو ةینامورلا وأ ةیبرعلا ماقألاب وأ فورحلاب ةبترملا مئاوقلا يف    :  

      1 :  1 ,2 ,3 ,4 ,..  

             a:  a, b, c, d , ..  

           A :  A, B, C, D , ..  

             i:  i, ii, iii, iv , ..  

            I:  I, II, III, IV , ..   

  : ةبترم ریغلا مئاوقلا يفو 

• circle:    

o   

• square:    

§   

• disc:    

•   

  . ةیمرھلا تاططخملا لیكشتل ةمئاق لخاد ةمئاق عضو نكميو

         >                                                                  "circle="ul type< 
Pepsi                                                                                    >li< 
Crash                                                                                    >li< 

                                   Up                                                  7 >li< 
>                                                                                        ul/< 

 
>                                                                               "I="ol type< 

                                                            %)               85(Windows >li< 
)                                                                             10%(Linux >li< 

)                                                                                3%(Mac >li< 
)                                                                              2% (Other>li< 

>                                                                                       ol/< 
 
 

                >                                                                         ol< 
American Companies                                                                     >li  < 

>                                                                                       ol  < 
                                          Microsoft                                  >li    < 

General Motors                                                                       >li    < 



>                                                                                      ol/  < 
 

                                                                     German Companies  >li  < 
>                                                                                       ol  < 

 Dubian                                                                              >li    < 
BMW                                                                                  >li    < 
>                                                                                   ul      < 

                           Class                                               6 >li        < 
 Class                                                                          7>li        < 

>                                                                                  ul/      < 
                                                     >                                 ol/  < 

>                                                                                        ol/< 

 

  لوادجلا 

اھیلع تانئاكلا عيزوتو ةحفصلا میمصتل لوادجلا نم دیفتست ةیفارتحإلا میماصتلا عیمجو HTMLتاحفص تانوكم مھأ نم لوادجلا ربتعت   ،

فوفص جاردإ بجي لودجلا لخادو tableمسولاب لودجلا جاردإ متي ،هنوديري يذلا بلاقلا يف اھلیكشتو   tr تانایبلا دجوت فوفصلا لخادو  td

بولطملا راطإلا ةكامس هیف ددحن ثیح borderةیصاخلاب لودجلل راطإ عضو نك مي يھ راطإلل ةیضارتفإلا ةمیقلا ،راطإ نود ينعت 0   0 .  

                                                                           >"1="table border< 
                                                                                       >tr  < 

                                                                First Data-First Row >td    < 
                                                              Secound Data-First Row >td    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                       >tr  < 

                                                             st Data Fir-Secound Raw >td    < 
                                                            Secound Data-Secound Raw >td    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 



ةطساوب ايالخلا تايوتحمو ايالخلل ةیلخادلا دودحلا نیب ةفاسملاو cellspacingةیصاخلا ةطساوب ايالخلا نیب ةفاسملاب مكحتلا اضيأ كنكمي   ،

  . cellpaddingةیصاخلا 

                                         >"1="border" 20="cellpadding" 10="table cellspacing< 
                                                                                       >tr  < 

                                                                      >td/<First Cell>td    < 
                                                                    >td/<und CellSeco>td    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 

ةیصاخلاب هعافتراو widthةیصاخلاب لودجلا ضرعب مكحتلا نكمي   height هذھ مادختسا نكميو ،ةيؤم بسن وأ ةقلطم امیق ذخأي امھالكو  

هیف يھ يذلا فصلل ةبسنلاب بسحت اھنإف ةیبسن امیق ايالخلا ءاطعإ دنعو اضيأtdايالخلا يف صئاصخلا    .  

                                                >"1="border" 100%="height" 100%="table width< 
                                                                                       >tr  < 

                                                  First Cell>"40%="height" 100="td width    < 
                                               Secound Cell>"40%="height" 100%="td width    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                       >tr  < 

                                                  First Cell>"60%="height" 100="td width    < 
                                               Secound Cell>"60%="height" 100%="td width    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 

ةیصاخلاب ةیفلخلا يف ةروص نییعت نكميو bgcolorةیصاخلاب لودجلا ةیفلخ نولب مكحتلا نكمي   background يف صاوخلا هذھ لامعتسا نكمي  ،

ةمیق نییعت دنعو ،اضيأ tdايالخلا   bgcolor ، ةیلخلا كلت يف لودجلا نول ىلع ىغطیس ةیلخلا نول نإف ايالخلا دحأ ةمیق نع ةفلتخم لودجلل  

  . تاقبطلا بیترت يف لودجلا قوف ةدوجوم ةیلخلا نأل



                          >"80%="height" 90%="width" gif.sample="background" 1="table border< 
                                                                                       >tr  < 

                                                          First Cell>"Yellow="td bgcolor    < 
                                                                         Secound Cell>td    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 

ةیصاخلاب ایسأرو alignةیصاخلاب ایقفأ ةیلخلا ىوتحم ةاذاحمب مكحتلا نكمي   valign ةیصاخلا يف  ،align ةمیقلا  left و راسیلل ةاذاحم ينعت  rigth

و فصتنملاب centerو نیمیلل   justify ةیصاخلا امأ ،لوطلا يف ةيواسم رطسألا لعجت يلكلا طبضلل  valign ةمیقلا دخأتف  top ، ىلعألل  bottom

فصتنمللmiddleلفسألل    .  

                                                  >"80%="height" 90%="width" 1="table border< 
                                                                                       >tr  < 

                                             First Cell>"bottom="valign" right="td align    < 
                                               Secound Cell>"top="valign" left="td align    < 

                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 

 

ضرعل ةبسنلاب يبسنلا يلخادلا لودجلا ضرع بسحي انھو tdايالخلا دحأ يف لودجلا عضو قيرط نع ،لودج لخاد لودج عضو اضيأ نكمي   ،

  . يجراخلا لودجلا يف ةدوجوملاو هيوتحت يتلا ةیلخلا

                                                               >"1="border%" 95="table width< 
                                                                                       >tr  < 

                                                              First Cell-First Table >td    < 
                                                                                     >td    < 

                                                                     >"1="table border      < 
                                                                                 >tr        < 

                                                      First Cell-Secound Table >td          < 



                                                    Secound Cell-Secound Table >td          < 
                                                                                >tr/        < 

                                                                               >table/      < 
                                                                                      >tr/  < 

                                                                                       >tr  < 
                                                                                     >td    < 

                                                                     >"1="table border      < 
                                                                                 >tr        < 

                                                        First Cell-Third Table >td          < 
                                                      Secound Cell-Third Table >td          < 

                                                                                >tr/        < 
                                                                               >table/      < 

                                                             Fourth Cell-First Table >td    < 
                                                                                      >tr/  < 

                                                                                     >table/< 

ةیصاخلاب ایقفأو rawspanةیصاخلاب ایسأر ايالخلا جمد ضيأ نكمي  colspan ةیلخلا يف اھجمد بجي يتلا ايالخلا ددع امھنم لك يف ددحت ثیح  ،

  . tdايالخلا يف صئاصخلا هذھ مدختستو ،ةیلاحلا 

                                                                           >"1="dertable bor< 
                                                                                       >tr  < 

                                                   First Cell>"2="colspan" 2="td rowspan    < 
                                                                         Secound Cell>td    < 

                                                                           Third Cell>td    < 
                                                                                      >tr/  < 

                                                                                       >tr  < 
                                                              Fourth Cell>"3="td rowspan    < 

                                                               Fifth Cell>"2="td colspan    < 
                                                                                      >tr/  < 

                                                                                       >tr  < 
                                                                           Sixth Cell>td    < 

                                                                         Seventh Cell>td    < 
                                                                          Eighth Cell>td    < 

                                                                          Nineth Cell>td    < 
                                                                                      >tr/  < 
                                                                                     >table/< 



  رطألا

هذھ نیب رماوألا لدابت كنكمي امك ،تقولا سفن يف تاحفص ةدع ضارعتساو تاراطإ ةدع ىلإ حفصتملا میسقتل framesرطألا مدختست   

طغض املكو ،ةشاشلا نیمي ىلع لظي راطإ ةروص يف اھعضت كلذ دعبو ،عقوملا سرھف ىلع يوتحت ةلقتسم ةحفص لمع نكمیف ،تاحفصلا 

ةشاشلا نم ربكألا ءزجلا لتحي يذلاو راسیلا ىلع يذلا رخآلا راطإلا يف ةحفصلا لی محت متي ،سرھفلا يف تالصولا دحأ ىلع مدختسملا

  . كلذ متي فیكف ،رومألا لیھستل عقاوملا نم ریثكلا يف عبتت ةقيرطلا هذھ ،ةداع

يف اھضرع ب جي يتلا ةحفصلا يھ امو ،همدختستس يذلا تاراطإلا مقط میمصت ةحفصلا هذھ يف ددحت ،تاراطإلا ةحفص كلانھ ةيادبلا يف

تاحفصلا يقاب نكلو ،تاراطإلا موسو مدختستس تاراطإلا ةحفص يف ،اھدحول لقتسم فلم يف ةظوفحم نوكت ةحفص لك نأ ،راطإ لك 

  . تاراطإ نود ابلاغ ةيداع تاحفص نوكتس

موسو نم ددع دجوي ةعومجملا هذھ يفو ،تاراطإلا ةعومجم حتفي يذلا framesetمسولا وھ تاراطإلا موسو لوأ  عضنو ةدرفملا frameراطإلا    

عضو اننكمي وأ srcةیصاخلا يف ةحفصلا ردصم اھیف   frameset ـلا لخاد ىرخأ  frameset مسولا عضويو ،ىلوألا  frameset مسجلا ةقطنم جراخ  

body مسولا يف ددحن ،امئاد  framesetقت ديرن انك اذإ ،راطإ لك مجح ددحنو ،ایسأر وأ ایقفأ ةحفصلا مسقنس انك اذإ ىلع ایسأر ةحفصلا میس  

ةلصاف رخآلاو راطإ لك نیب لصفي ثیحب راطإ لك ضرع اھیف عضنو colsةیصاخلا مدختسن ةدمعأ لكش  وأ ةیبسن نوكت دق موجحلا هذھو ) , (  

مادختسا ب نكلو ءيشلا سفن لمعب موقن ایقفأ ةحفصلا میسقت اندرأ اذإو ،ةيوؤملا ةبسنلا ةمالع ىلع ةیبسنلا ءاوتحا يف فلتختو ةقلطم

نم الدب rowsةیصاخلا   cols ضرعب لوألا ةدمعأ ةثالث ىلإ ایسأر ةحفصلا میسقت اندرأ اذإ الثم ضرعب يناثلاو لسكب 100،  ةشاشلا نم % 10 

  : اذكھ موسولا ةعومجم نوكت ةشاشلا يقاب لتحي ثلاثلاو 

                                                                  >*",100,10%="set colsframe< 
                                                                   >"html.1sample="frame src< 
                                                                   >"html.2sample="frame src< 

                                                                   >"html.3sample="frame src< 
                                                                                  >frameset/< 

تاراطإلا دحأ نم الدب رخآ framesetعضو كنكمي انركذ امكو   frame   

                                                                       >*",50="frameset rows< 
                                                                 >"html.1sample="frame src  < 

                                                                    >*",100="frameset cols  < 
                                                               >"html.2sample="frame src    < 

                                                               >"html.3sample="frame src    < 



                                                                                >frameset/  < 
                                                                                  >frameset/< 

ةمیقلا دنع اھتبض اذإ frameborderةیصاخلا مادختساب حاولألا لوح رھظي يذلا راطإلا ةلازإ وأ عضو كنكمي  و راطإلا رھظي نل 0   1 ، راطإلا رھظي  

، framespacingةیصاخلا ربع كلذو حاولألا نیب ةفاسملا صاقنإ وأ ةدايز قيرط ن ع راطإلا مجحب مكحتلا كنكمي اھديرت يتلا ةمیقلا اھیف عضتف  

حاولألا مجح رییغت نم مدختسملا عنمل0دنع ناتقباسلا ناتیصاخلا طبض كنكمي    .  

                                     >"0="spacingframe" 0="frameborder*" ,%50="frameset cols< 
                                                                   >"html.1sample="frame src< 
                                                                   >"html.2sample="frame src< 

                                                                                  >frameset/< 

ةیصاخلا قيرط نع تاراطإلا نم راطإ لك يف Scroll Barsريرمتلا ةطرشأ روھظ يف مكحتلا كنكمي   scrolling ةمیقلا ذخأت يھو  yes راھظإل  

و ،امئاد اھروھظ عنمل noةمیقلاو ،امئاد ريرمتلا ةطرشأ   autoطقف اھیلإ ةجاحلا تقو اھراھظإل   .  

                                                                       >*",20="frameset rows< 
                                                  >"no="scrolling" html.1sample="frame src  < 

                                                                    >*",100="frameset cols<   
                                               >"yes="scrolling" html.2sample="frame src    < 

                                                               >"html.3sample="frame src    < 
                                                                                >frameset/  < 

                                                                                  >frameset/< 



عبوnameةیصاخلا ةطساوب حاولألا ةنونع وأ ةیمستب موقت نأ بجي ،رخآ ىلإ حول نم كتالصوو كرماوأ لسرت نأ عیطتست يكل  لمعل كلذ د ، 

ةیصاخلا مدختسا aمسولا ةطساوب ةلصو   target ةديدج حفصتم ةشاش يف ةلصولا حتف كنكمي ،ةلصولا ةھجو ديدحتل  _blank يف اھحتف وأ  

يلاحلا حوللا يف اھحتف وأ top_حاولألا ةعومجم قوف ةیلاحلا ةشاشلا   _self بألا حوللا يف اھحتف وأ وأ parent_) حاولأ لخاد حاولأ ةلاح يف(   

  . حوللا مسإ عضوب حول يأ يف اھحتف

                                                                  >--html    .4    sample--!< 
                                                                       "html.1sample="a href< 

                                                              >br><a/<1Page >"blank_=" target 
                                                                       "html.3sample="a href< 

                                                                >br><a/<3Page >"top_=" target 
                                                                       "html.2sample="a href< 

                                                                    >a/<2Page >"main=" target 
                                                                       "html.4sample=" hrefa< 

                                                                    >a/<4Page >"main=" target 
                                                                       >*",20="frameset rows< 

                                                                 >"html.1sample="frame src  < 
                                                                    >*",200="frameset cols  < 

                                                               >"html.4sample="frame src    < 
                                                   >"main="name" html.3sample="frame src    < 

                                                                                >frameset/  < 
                                                                                  >setframe/< 

تحت دنتسملاب ناكم يأ يف راطإلا اذھ جاردإ متي ،ةروصلا لثم دنتسملا يف امئاع نوكي صاخ عون نم راطإ اضيأ دجوي ،قبس ام ىلإ ةفاضإ 

ةحفص ضرعیل راطإ لمعب موقيو bodyمسقلا   ،HTML وھ همسوو ،ةیجراخ  iframe ةیصاخلا هصئاصخ مھأو  src ردصملا دنتسملا ددحت يتلا  

راطإلا لثم وھف يقب امیفو ،يداعلا راطإلا لثم امامت هیلإ ةھجوم تالصو لمعو nameةیصاخلاب هنونع اضيأ كنكمي ،راطإلا يف هضرع بجي يذلا   

ةمجح ديدحتل height  و   widthةیصاخ اضيأ كلتمي       



  

  النماذج

  httpربع تانایبلا لاسرإ 

لوكتورب صنيو ،كلذ لمع يف httpلوكوتورب مدختست كنإف بيول ا دوزم ىلإ ،بيولا حفصتم نم تامولعملا لاسرإ ديرت امدنع  http نأ ىلع  

ةرابعلا لسرت كنإف httpلوكوتورب ربع مدختسملا مسإ لاسرإ تدرأ اذإ الثم ،ةمیقو مسإ نع ةرابع جوز لك ،جاوزأ ةروص يف لسرت تانایبلا   

ا ءزجلا ،نیئزج نم نوكتي هنأل جوز ىمسي اذھname=mubarmejةیلاتلا  اھسفن ةمولعملا وھ يناثلا ءزجلاو )name(ةمولعملا مسإ وھ لوأل    ،

)mubarmej( تامالعب تامولعملا جاوزأ نیب لصفت كنإف ةمولعم نم رثكأ لسرت نأ تدرأ اذإو لسرت كنإف دلبلاو مسإلا لسرت نأ تدرأ اذإف & ، 

لا ةرابعلا بتكت نأ كنكميname=mubarmej&country=Kuwaitةیلاتلا ةرابعلا  نأ ثیح country=Kuwait&name=mubarmejيلاتلاك ةقباس    

ام ةداع تامولعملا نألو urlنيوانع ةروص يف تانایبلا لاسرإ ىلع اطورش كلانھ نإف قبس ام ىلإ ةفاضإ ،ةجردلا هذھ ىلإ امھم سیل بیترتلا   

عیطتست ال كنأ وھ ءيش لوأو urlتافصاومل اقب اطم حبصي ثیحب قباسلا تانایبلا رطس ليوحت نم دب ال هنإف نيوانعلا هذھب ةقصتلم لسرت  ،

وھ دلبلا ناك اذإف ( + )ةراشإ ىلإ لوحت تانایبلا يف تافاسملا عیمج نأ ىلع قفتا دقف اذل ،تافاسملا عضو   ،United States رطس نإف  

لا زومرلا ليوحتل ىرخأ طورش اضيأ كلانھوname=mubarmej&country=United+Statesنوكیس تانایبلا  ءایشألا نم ریثكلاو ةيزیلجنا ریغ ، 

  . لاسرإلل ةزھاج حبصت ىتح تانایبلا ىلع اھقیبطت متي يتلا

  فيرعت

ةلودجلا تامالعو ةديدجلا رطسألاو تافاسملا يھ:ءاضیبلا تافاسملا    .  

ىمست ىلوألا ،نیتقيرطب لسرت تانایبلا نأ ىلع اضيأ httpلوكوتورب صني   get ىمست ةیناثلاو  postاسرإ متي ةروصب getةقيرطب تانایبلا ل ،   

دلبلاو مسإلا ذخأي جمانرب كيدل ناك اذإ الثم ،تانایبلا نم دیفتسیس يذلا جمانربلا مسإ ىلإ فاضي ءزج نع ةرابع نوكت ثیح ادج ةطیسب 

ةقيرط نإف http://somewhere.com/script.cgiوھ جمانربلا اذھ ناونع ناكو ،دوزملا ىلع اھتزخيو   getعب طقف موقتس ناونعلا ىلإ ةفاضإ لم  

ةحفصلا مسإ حبصیف ،هتزھج يذلا تانایبلا رطس اھیلي ماھفتسا ةمالع نع ةرابع يھ ةفاضإلا هذھ ةقباسلا 

http://somewhere.com/script.cgi?name=mubarmej&country=United+States امبرو اذھك ائیش تفداص كنأ نم دب الو  

يف تانایبلا هذھ لك دجتس ،اھریغو ثحبلا تایلمع يرجتو ةمخضلا عقاوملا روزت امدنع ةصاخ كحفصتم يف ةھجولا عبرم يف ادیقعت رثكأ 

ةقيرط يھف ةیناثلا ةقيرطلا امأ ،تانایبلا لاسرإ يف getةقيرطل ةبسنلاب اذھ ،ناونعلا طيرش   post الو عقوملا بلط عم اھدحول لاسرإ متي اھیفو  

ةلصوك اھمادختسا ةلوھسب كنكميو ریثكب طسبأ getةقيرطلا نأ يف ضعبلا امھضعب نع ناتق يرطلا فلتخت ،ناونعلا طيرش يف تانایبلا رھظت  

جذامنلا قيرط نع ىلإ لمعت ال اھنأ ثیح ،ةلوھسب ةلصو ةروص يف اھلمع نكمي ال postنكلو ،كسفنب تانایبلا رطس بكرت نأب ةيداع  نانثإلا (  

ةقيرط نكل )جذامنلاب زاتمم لكشب نالمعي   ،postلضفأ نم    get ثیح ،ةلماك ةلاسر صن لثم تانایبلا نم ةریبك ةیمك لاسرإل ةبسانم اھنأ يف  

ربع ءارشلل ةنمآ اھنأ ينعي ال اذھ  ( postةقيرطب متت نأ بجي ةيرسلا تالاصتإلاو تانایبلا كلذك ،عقوملا ناونع يف ءایشألا هذھ ضرع رسعتي 

  ). ىرخأ تاینقت ىلإ جاتحت امنإو بيولا 

  جذامنلا ةمھم

تاعبرم لثم تانایبلا لاخدإل ةلھس ةھجاو جذامنلا كیطعت ،اذھ لك يف جذامنلا ةمھم فرعت نأ بجي ،تانایبلا لاسرإ متي فیك تفرع نأ دعب 

جمانربلا ناكم ديدحت وھ هلعف كیلع ام لك ،تاودألا نم اھریغو ،رارزألاو ال /معن تاعبرمو رایتخإلا مئاوقو صنلا

)http://somewhere.com/script.cgi ( اھعابتا ديرت يتلا ةقيرطلاو ،قباسلا انلاثم يف)get وأ  post( ضعب ددحتو ،اھلاسرإ ديرت يتلا تانایبلاو  ،

ضعب راتخيو لوقحلا ضعب ألمي نأ وھ نآلا ةحفصلا رئاز ىلع ام لك ،رمألا ىھتناو ) submit(لاسرإلا رز عضتو لوقحلا ممصتو ماجحألاو ناولألا 

يتلا ةقيرطلا بسحو هتددح يذلا ناكملا ىلإ اھلاسرإ مث اھزیھجتو اھليوحتو تانایبلا عمجب حفصتملا موقیف لاسر إلا رز طغضيو ،تارایخلا

  . HTMLةغل يف ةیلعافت ةقيرط لضفأ يھ لعفلاب جذامنلا ،اھتددح 

موسو ةروص يف تامولعملا جاردإ متيو formمسولاب جذومنلا جاردإ متي   input مسولا يوتحي ،ةدرفم  form  اھمھأ صاوخلا نم ةعومجم ىلع

action يھ ةیناثلا ةیصاخلاو ،تانایبلا نم دیفتسیس يذلا جمانربلا ناونع ددحت هیفو  method امإ تانایبلا لقن ةقيرط ددحت اھیفو  post وأ  get

يھ اھیف ةیصاخ مھأف inputموسولا امأ   typeو ،مدختسملا نم ةمولعملا ذخأیس يذلا نئاكلا عون اھیف ددحتو   : ةیلاتلا میقلا دحأ ذخأي  



• Text: هیف ءيش يأ لاخدإ مدختسملل نكمي صن عبرم ةروص يف جذومنلا يف رھظيو تامولعملا لاسرإ قرط رھشأ وھو   .  

• Button: ءيش يأ لمع يف رزلا نم دافتسيو ،رز لمعل   .  

• Checkbox:  ةمیقلا لسري هنإف ھرایتخا مت اذإ ،رایتخا عبرم لمعل  onخا متي مل اذإو   . ةمولعم يأ لسري ال هنإف ھرایت 

• File: تافلملا لاسرإل   .  

• Hidden:  ةحفص يف ءيش يأ رھظي الو ،اھديرت يتلا ةمیقلاب اھديرت يتلا ةمولعملا لسري  HTML ةمولعم جمد هقيرط نع عیطتست  ،

اھرییغت ىلإ جاتحي الو مدختسملا اھنع ملعي ال ثیحبHTMLفلم لخاد ام    .  

• Image: لا يف مدختست   . رزلا لثم رومألا نم ریثك 

• Password:  صنلا عبرم نع فلتخي امنإو ریفشت ةيأ نود ةحضاو ةروصب رورملا ةملك لسري وھو ،رورملا ةملك لاسرإل مدختسي  

  ( * ). موجن ةروص يف رھظت فورحلا نأ يف يداعلا 

• Radio: تارایخ ةدع نم ام ةمیق مدختسملا راتخي يكل رئاودلا لمعل مدختسي   .  

• Reset: ةیلصألا ةلاحلا ىلإ هتداعإو جذومنلا تايوتحم وحمل مدختسي   .  

• Submit: جذومنلا يف ةدوجوملا تامولعملا لاسرإل مدختسي رز ةروص يف رھظي   .  

امھ نامسولا اذھو formيمسو نیب اضيأ ناعضوي نيرخآ نیمسو ةطساوب جذومنلا عم تامولعملا لاسرإ اضيأ كنكمي   selectایتخا ةمئاق لمعل  

يمسو نیبو ،رطسألا ددعتم صن عبرم لمعل textareaمسولاو   select موسو ةدع عضن  option نوكيو ةمئاقلا يف دنب نع ربعي اھنم دحاو لك  

  . ھرایتخا مت يذلا دنبلا ةمیق لسرتو ةنیعم ةمیق دنب لكل

  ةظحالم

لودج ةروص يف جئاتنلا كل دیعيو نیتقيرطلا نم يأب اھ لسرت يتلا تامولعملا ذخأب موقي دوزملا ىلع دوجوم ریغص جمانرب لمعب تمق دقل

  . جذامنلا لمع ةیفیك ةفرعمل هیلإ تابلطلا عیمج هیجوتل همدختسنسو

ةیصاخلا ددحنو ةیبسنلا تاراسملا مادختساب موقنس اذل فلملا اذھ هب يذلا لیلدلا يف دوجوم وھو echo.plجمانربلا مسإ   action انبراجت يف  

امئادecho.plةمیقلا ىلع    .  

  . جذومنلا تانئاك نم نئاك لك ىلع زكرنس كلذ دعبو ةماع ةلثمأ لمعب ةيادبلا يف موقنس

  : يلاتلا لاثملا ىلإ رظنأ 

                                                                      >"pl.echo="form action< 
                                       >br><"name_first="name" text="input type<: ame First N 

                                   >br><"name_secound="name" text="input type<: Secound Name  
                                                Exact Match > "exact="name" radio="input type<

                                                >br<All Words> "all="name" radio="input type< 
                                             >"search="value" todo="name" hidden="input type< 

                                                         >"archSe="value" submit="input type< 
                                                                                      >form/< 

  



ةقيرطلا مادختساب ةقباسلا ةبرجتلا تدعأ اذإو getةقيرط مادختساب بيولا ربع تامولعملا لقن متي فیك قباسلا لاثملا يف احضاو وبي   ،post

  . نیتقيرطلا عم لماعتلل زھجم) echo.pl(هتددعأ يذلا جمانربلا نأل ة قباطم جئاتن ىلع لصحت فوسف

  صنلا عبرم

ةیصاخلا رییغت عم inputمسولا مادختساب ،اقباس انركذ امك صنلا عبرم عضوب موقن   type ةمیقلا ىلإ هل  text ةیئادتبا تايوتحم يأ عضو اننكميو  ،

ا اضيأ نكميو ،هلvalueةیصاخلا قيرط نع هیف اھديرن  هديرن يذلا عبرملا لوط ديدحتلsizeةیصاخلا قيرط نع همجحب مكحتل    ، .  

                                                         >"get="method" pl.echo="form action< 
                                   >br><"username="name" 20="size" text="input type<Username  

                                         >br><"email="name" 40="size" text="input type<Email  
                             >br><://"http="value" url="name" 40="size" text="input type<URL  

                                                                        >"submit="input type< 
                                                                                      >form/< 

  رایتخإلا عبرم

ةیصاخلا ديدحتب اضيأ inputمسولاب عضوي وھو   type ةمیقلا دنع اھل  checkbox مسإلا قيرط نع اھلاسرإ متیس يتلا تامولعملاب نكميو  ،

ةیصاخلاب ةمیقلاو nameةیصاخل اب  value ةمولعملا لسري جذومنلا لعجن نأ الثم اننكمیف  do=subscribe تاعبرم دحأ رایتخاب مختسملا ماق اذإ  

ةمیقلا دنع هل nameةیصاخلا طبضب كلذو ،رایخلا   do ةیصاخلاو  value ةمیقلا نع هل  subscribe لاسرإ متي نلف رایخلا عبرم رایتخا مدع دنعو  ،

  . هب قلعتي ءيش يأ

ال وأ لسرتس ةمولعملا تناك اذإ طقف ددحي انھ مدختسملا الإhiddenعونلا لثم هنأ يأ    .  

                                                         >"get="method" pl.echo="form action< 
                           >br<.Subscribe> "subscribe="ueval" do="name" checkbox="input type< 

                                                                        >"submit="input type< 
                                                                                      >form/< 

  ددعتم نم رایتخإلا

اھتیصاخ طبضت ثیحب inputموسو ةطساوب ددعتم نم رایتخإل ا رئاود لمع كنكمي  type ةمیقلا دنع  radio يتلا موسولا نم ةعومجم لمعلو  ،

ةیصاخلا ةمیق لعجاو اھنم دحاو لكل inputمسو لمعب مق اھدحأ رایتخا مدختسملا ىلع بجي   name ةمیق رییغت عم اعیمج اھیف ةيواستم  

ع نوكیف ،اھنم لك يفvalueةیصاخلا  ةیصاخلا ةمیق بسح اھتمیقو nameةمیقلاب ددحي اھمسا ةدحاو ةمولعم رارزألا هذھ عیمج نع ةباین اندن    

valueھرایتخا مت يذلا رزلل   .  

                                                         >"get="action" pl.echo="form action< 



                                                                                   >br<: Age  
                                       >br<17 - 10> "17="value" age="name" radio="input type< 
                                       >br<50 - 18> "50="value" age="name" radio="input type< 

                                     >br<100 - 51> "100="value" age="name" radio="input type< 
                                                                                >br<: Gender  

                                         Male> "male="value" gender="name" radio="input type< 
                                 >br<Female> "female="value" gender="name" radio="input type< 

                                                                        >"submit="input type< 
                                                                                      >form/< 

وأ Maleرایتخا طقف عیطتست كنأ قباسلا لاثملا نم ظحالت   Female مسإلا سفن ناكلتمي اھنأل ،ةیناثلا ةمئاقلا نم  name .  

  ةمئاقلا

ةیصاخ هل نیعنو selectةمئاقلا مسو عضوب الوأ موقن ةمئاقلا نيوكت دنع   nameبو ،جذومنلا يف رھظتس يتلا موسو ةدع عضوب موقن كلذ دع  

option ةیصاخ اھنم لكل  value ةیصاخلا يف دوجوم اھمسإ يتلا ةمولعملا لاسرإ متیس تانایبلا لاسرإ دنعو  name مسولا نم  select اھتمیقو  

مسولا نم valueةیصاخلا يف ةدوجوم   optionھرایتخا مت يذلا   .  

                                                         >"get="method" pl.echo="form action< 
                                                                      >"country="select name< 

                                                                Kuwait>"kw="option value    < 
                                                                Saudia>"sa="option value    < 

                                                              Emirates>"ua="option value    < 
                                                                 atarQ>"qt="option value    < 

                                                               Bahrain>"bh="option value    < 
                                                                  Oman>"om="option value    < 

                                                                                    >select/< 
                                                                        >"submit="input type< 

                                                                                      >form/< 

  رطسألا ددعتم صنلا عبرم

مسو نع ةرابع وھو Textareaةیصنلا ةحاسملا ب اضيأ ىسميو  ،textarea جودزم رھظت نأ اھديرت يتلا تايوتحملا عضت امھنیبو ) قالغإو حتف (  

تانایبلا نم ةریبك ةیمك لاسرإل مدختسي هنألpostةقيرطلاب اھتامولعم لسرت يتلا جذامنلا عم ابلاغ مدختسي وھو ،عبرملا لخاد    .  

ةیصاخلاب رطس لك يف فرحألا ددعو rowsةیصاخلاب رطس ألا ددع يف مكحتلا كنكمي  cols )  ةدمعألا ددع .(  



                                                         >"get="method" pl.echo="form action< 
                                                 >"05="cols" 6="rows" message="textarea name< 

                                                       !This Text will appear inside the box  
                                                                                          WOW 

                                                                              :)s working 'It 
                                                                              >br><textarea/< 

                                                                        >"submit="input type< 
                                                                                      >form/< 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أمور أضافیة 

  metaموسو 

مسولا وھ دحاو مسو نم رثكأ تسیل اھنأ الإ metaموسو اھمسا نأ نم مغرلا ىلع   meta !   

تاملكلاو ةحفصلا فصو لثم ،ةحفصلا لوح تامولعملا نم ديزملا ءاطعإل metaمسولا مدختسي  مسإو ةحفصلا فلؤم مسإو ةحفصلل ةیحاتفملا  

دنتسم ةسيورت يف عضوت metaتاحفصاو عیمجو ،تامولعملا نم اھریغو ةحفصلا فیلأتل مدختسملا جمانربلا   HTML يمسو نیب يأ  head

  . ىوتحملا نم اءزج تسیل اھنأل يعیبط رمأ اذھو

ةیصاخلاب ضعبلا اھضعب نع metaتاحفصاو فلتخت   name وأ  http-equiv مسولا عون ددحت جماربلا ضعب دجوت  ،meta ةیصاخلا بسح  name

نینثإلا عضو لضفألا نمف اذلhttp-equivةیصاخلا بسح ىرخأ جماربو    .  

ةیصاخلا يھ metaموسول ةیناثلا ةیصاخلا   content نیتیصاخلا نم لكب اھمسا تددح يتلا ةمولعملا ىوتحم ددحت يتلا  name و http-equiv .

يھ كعقوم يف ةیحاتفملا تاملكلا تناك اذإف keywordsاھمسإ الثم ةیحاتفمل ا تاملكلا كنإف )تارود سورد تالقم روص جمارب باعلأ(،   ،

 : يلاتلا مسولا كيدل نوكي نأ ىلإ جاتحتس 

" keywords="equiv-http" keywords="meta name< 
="contentدورات,دروس,مقالت,صور,برامج,ألعاب>" 

 . ةيداع ةلصافب رخآلا نع اھنم لك لصفي ةیحاتفملا تاملكلا نأ قباسلا مسولا نم ظحال

وأ nameةیصاخلا دخأتو ،ةقيرطلا سفنب ةحفصلا تامولعم ديدحت متي ةقباسلا ةقيرطلا يف امكو   http-equivةیلاتلا میقلا دحأ   :  

• keywords : راركتلا زوجي الواھتیمھأ بسح ةبترمو ،لصاوفب ةلوصفم دنتسملل ةیحاتفملا تاملكلا نییعتل   .  

• description : ةملك نورشعلا ىدعتي ال نأ لضفيو ةحفصلل طیسب فصو عضول .  

• generator : ةحفصلا ءاشنإل مدختسا يذلا جمانربلا مسإ .  

• author : ةحفصلا فلؤم مسإ .  

• content-type :  تاحفصل ،ةمدختسملا فراحملا ةحفصو تانایبلا قسن ديدحتلHTMLةبوتكملا ةیبرعلا مسولا عض زودنيولا يف    

 : يلاتلاك 

• "type-content="equiv-http" type-content="meta name< 
• >"1256-windows=cahrset; html/text=" content 
• copyright : ةحفصلا عبط قوقح نع تامولعم . 

  تاحفصلا بيرعت

  . میلس لكشب هاجتإلا راھظإ ایناثو ،ةمیلس ةروصب طوطخلا راھظإ الوأ ،نییسیئر نیئزج يف بيرعتلا تاءارجإ صخلتت

بتكت تنك اذإ windows-1256يھو ایلاح ةرشتنملا ةیبرعلا فراحملا تاحفص مادختسا نم دكأتلا بجي میلس لكشب ةیبرعلا طوطخلا راھظإل   ،

ادع ام ،ةیسایقلا فراحملا ةحفص يھ هذھف Windowsيف كتاحفص   Windows 2000 ةیملاعلا فراحملا ةحفص مدختسي وھف ةدحوملا  

Unicode ةئیب يف كتاحفص بتكت تنك اذإ امأو  ،Unix (Linuxالثم   . ماظنلا بيرعتل همدختست يذلا جمانربلا ىلع دمتعي كلذ نإف)  

ىوتحملا عونب صاخلا metaمسولا طبضل جاتحت كنإف ةقباسلا الوحألا عیمج يفو   content-typeةبسانم ةمیق دنع   .  

ةیصاخلا طبضو pمسولا مادختسا يھ ةقيرط لوأ ،قرط ةدع ب متیف تاحفصلا هاجتا رییغت امأ  align ةمیقلا دنع هل  right ةطیسب ةقيرط يھو  ،

لضفألا ةقيرطلا يھو ةیناثلا ةقيرطلا امأ ،تاقیسنتلاو لوادجلا نم ریثكلا لمع ديرت امدنعو ةریبكلا عقاوملا يف ةبعتم حبصت اھنكلو ،ةعفانو 

مسولا يفdirةیصاخلا مادختسا يھف    html ةمیقلا دنع هطبضو  rtl حبصت ثیحب ،راسیلا ىلإ نیمیلا نم ایلك هجتت ةحفصلا لعجب كلذ موقي  ،



ىلع ىلوألا ةیلخلا يھ لودجلا يف ىلوألا ةیلخلا حبصتو راسیلا ىلإ نیمیلا نم هجتت نيوانعلاو ،راسیلا ىلإ نیمیلا نم هجتت تارقفلا 

يف ةرفوتم ریغ يھو Internet Explorer حفصتم يف ایئاقلت ةرفوتم ةزیملا هذھو ،نیمیلا  Netscape Navigator بیكرت دنع نكلو  ،Sindbad ،

ةحفصلا ىلع dirةیصاخلا رثؤت الو ايودي هديري يذلا هاجتإلا مدختسملا ددحي ثیح ناونعلا طيرش ىلع يف رز ةروص يف رھظت ةزیملا هذھ نإف   

 . ایئاقلت

>"rtl="html dir< 

 HTMLءارو ام 

بيولا ريوطت ةنھم ملعت نم تیھتنا كنأ لوقن نأ انعسي الف HTMLةغل ملعت نم تیھتنا دقو نآلا   Web Developing ریثكلا كمامأ الز الف ،

الیحتسم ارمأ اھلك اھب قاحللا حبصيو رارمتساب ددجتت بيولا تاینقتف ،برعلا عیمج هب بلاطن يذلا يفارتحإلا ىوتسملا ىلإ لصت ىتح هملعتتل 

 ، كملعن نأ انیلع يقب ،عئارلا تنرتنإلاو رتویبمكلا ملاع يف اداور اوحبصأ مھرارصإو مھمزعبو تابثب قيرطلا ىلع مھف ءايوقألا امأ ءافعضلا ىلع

ءاش نإ ةیلبقتسم تارود يف تاینقتلا هذھ عیمج بكاونس اننأب كدعنو ،اھنع تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا ةیفیكو تاینقتلا هذھ ضعبب 

  . برعلا عیمج ىلإ انرود يدؤنل هللا

  ةیلاتتملا طامنألا قاروأ

وأ Casscading Style Sheetوأ ةیلاتتملا طامنألا قاروأ   CSS ةحفص يف موسولا اھب رھظت نأ بجي يتلا ةیفیكلا يف مكحتلل مدختست ةینقت يھ  

اك هرییغتلو ،ةيداع ةقيرطو يداع طخبو دوسألا نوللاب رھظيH1يسیئرلا ناونعلا الثمف ،بيو  مسو لك لخاد Fontمسو عضو نم دب ال ن    H1

موسولا عیمج رھظت نأ بجي فیكو لوادجلا رھظت نأ بجي فیكو ،رھظي نأ يسیئرلا ةحفصلا ناونعل ديرن فیك نحن ددحن نأ انعطتسا ول اذامف 

ةینقت مادختساب كلذ لمع اننكمي نآلا HTMLةغل يف ىرخألا   ،CSSدملا ىلع ةینقتلا هذھ ريوطت مت دقو ىلإ انلصو ىتح ةقباسلا ماوعألا ى ، 

بتكلاو تالصولا نم ةریبك ةعومجم عم ةیملاعلا ةیتوبكنعلا ةكبشلا عمجم نم اھیلع لوصحلا نكميو ةغللا هذھ تافصاوم نم ةیناثلا ةخسنلا 

   /CSS/Style/org.3w.www://http: تارودلاو 

  عسوتلل ةلباقلا زیمرتلا ةغل

وأ eXtensible Markup Languageوأ عسوتلل ةلباقلا زیمرتلا ةغل   XML ةیسایقلا موسولا نم صلختلا متي ثیحب ةديدج ةینقت نع ةرابع يھ  

نكمیف ،امھم ریغ موسولا رمأ حبصأCSSةینقت ترھظ نأ دبف ،هب ةصاخلا هموسو صخش لكل حبصيو  ال يذلا h6مسولا لعجب موقأ نأ الثم ين    

زاوربب ةزوربم نوكتو ارمحأ اھنول حبصي ثیحب ،الثم تاظحالملا ةباتك يف همدختسأ صاخ لكشو صاخ نول هل اصاخ امسو حبصي اریثك همدختسأ 

نآلا هنم ةدئافلا امف ،ءيش ىلإ ریشي ال h6مسإلا حبصأ اذكھو ،رظنلل هتفالو لیمج    !  

يذلا ىوتحملا روھظ ةیفیك ددحتو ،هديرت مسا يأب اھیمستو موسولا لمعب موقت كنأ ثیحب عسوتلل ةلباقلا زیمرتلا ةغل ةرك ف ترھظ دقف اذل

مسق ىلإ بھذإ XMLنع ديزملل ،ةیلاتتملا طامنألا قاروأ قيرط نع مسولا لخادب   XML بيولا عمجم يف   :XML/org.3w.www://http/   

  تبيركس افاجلا ةغل

رز لمع كنكمیف )ةیكیمانيد ( ةریغتم تاحفص ریفوتل بيو تاحفص يف لمعلل ةصصخم ،ةدودحم ةجمرب ةغل نع ةرابع يھ تبيركس افاجلا ةغل   ،

تاكرحلا لمع يف ةیصخشلا تاحفصلا يف ریبك لكشب مدخ تستو ،بيو دوزم ىلإ تامولعملا لاسرإ نود نوبزلا زاھج ىلع ةصاخ تایلمع ذفني

 ، ةلوھسب كعقوم ىلإ اھتفاضإو اھلقنب موقتل ةعئارو ةزھاج تاتبيركس رفوت يتلا عقاوملا نم ديدعلا اریخأ ترھظ دقو ةیكرحلاو ةینفلا تاریثأتلاو

عقوم وأ /com.internet.javascript://http: عقوم ىلإ بھذإ تبيركس افاجلا ةغل نع تامولعملا نم ديزملل   

com.dynamicdrive.www://http/ .  

  دوزملا ةھج ةجمربلا

هذھ ىمستو ،تانایبلا لدابتل اھیلع قفتم تافصاومل اقبط ایكیمانيد اھعنصو تاحفصلا بیكرت اھیف متي قيرط ي ھ دوزملا ةھج ةجمربلا

وأ Common Gateway Interfaceوأ ةعئاشلا تاباوبلا ةھجاو تافصاوملا   CGI لمعي نأ طرشب ةجمربلا تاغل نم ةغل يأب جماربلا ةباتك نكميو  ،

نكلو CGIتافصاوم بسح جمانربلا  فئاظوو تازیملا نم ديدعلا ىلع اھءاوتحاب زیمتت يھو Perlةغل يھ امادختسا ةجمربلا تاغل رھشأ ،   

سكعلا ىلع ،طقف CGIجمارب ةباتكل ةصصخم ةغل تسیلو ةماع ةغل يھو ،ایكیمانيد تاحفصلا ءاشنإ تایلمع يف ةبولطملا صوصنلا ةجلاعم   



احفصلا لمعل ایلك ةصصخم ةغل يھو ةديدجلاPHPةغل نم  دحوملا هرھظمب رھظي جمربم عقوم لعجل ةمدختسملا ةغللا يھو ةیكیمانيدلا ت  

تادوزم ىلع ةروصقم اھنكلو اضيأ تفوسوركيام نم ASPةغل اضيأ دجوتو ،طبارتملاو قسانتملاو   NT تادوزم يف لمعت الو طقف  UNIX عسوألا  

عجار Perlلوح تامولعملا نم ديزملل ،اراشتنا    :com.perl.www://http/ ةغل لوح تامولعملو  PHP عجار  net.php.www://http/   

  

  

  

  

  


