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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد هلل الذي خلق األرض والسموات ، الحمدد هلل 

الذي علم العثرات ، فسترها على اهلها وانزل الرحمات ، ثم غفرها لهم ومحا السيئات 

، فله الحمد ملئ خزائن البركات ، وله الحمد ما تتابعت بالقلد  النبادات ، ولده الحمدد 

ماتعاقبت الخطوات ، وله الحمد عدد حبات الرمال فد  الفلدوات ، وعددد ترات الهدوا  

 فددددددددددددددددد  األرض والسدددددددددددددددددماوات ، وعددددددددددددددددددد الحركدددددددددددددددددات والسدددددددددددددددددكنات ،

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبحانه سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبحانه سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبحانه

الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصدم 

 قدسه والنحل يهتف حمدآ ف  خالياه

 

 ..الحمد هلل رب العالمين... سبحان هللا العظيم ..سبحان هللا وبحمده 

 

 JavaScriptاآلن لننطلق معا على بركة هللا تعالى ف  الجز  الثالث من الدورة وهو ال 
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 دورة مجانية



عليك أن تعلم صديق  أن جميع ما سيتم تكره مدن أمثلدة ومواعديع لدن تعطد  عدالم 

وتأكدد أن دور ، ولدن تعطد  جميدع الخصدائل لكدل عنصدر، الوي  بشدكل كامدل

واجعدل ، كتاب هو أن ياعك على الطريق وأنت عليك أن تكمدل/دورة/أي شرح

واجعدل صدديقك الثدان  ، وال تبتعد عنده نهائيدا..هو صديقك األول  Googleمن 

، إتا فعلدت تلدك..وتتجداو  ، إياك أن تقول سدهل، التطبيق العمل  لكل أمر تتعلمه

 ... !!تأكد أنك لن تستطيع كتابة شيفرة برمجية صعيرة 

 

طبيعددة برمجيددة قددد تختلددف عددن سددابقاتها باسددلوب أو طريقددة .. طبيعددة هددذه الدددورة

.. واكتد .. تعلدم ..لكن مدار  .. األمر سهل أكثر مما تتصور .. ^_^... التفكير 

 واسعى لألفال .. وابحث
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أي عمل يخالف الشريعة االسالمية بأي وسيلة كانت فأنت **( 

وهذه الدورة مجانية لكل من لن ، مسؤول عن تلك أمام هللا تعالى

 ...يخالف الشريعة االسالمية ف  عمله 

 

 : متطلبات الدورة**( 

•HTML 

•CSS 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

يُْرِسِل الّسما  ( 10)فقُْلُت اْستْعفُِروا ربُّكْم إِنّهُ كان غفّارا }

ويُْمِدْدُكْم بِأْمواٍل وبنِين ويْجعْل لُكْم ( 11)علْيُكْم ِمْدرارا 

 (12)جنّاٍت ويْجعْل لُكْم أْنهارا 
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 سورة نوح



ال جافا سكربت ه  لعة برمجة صممت خصيصا للتعامل مع 

وتعد ..  JAVAوالجافا سكربت ه  ليست ، صفحات الوي 

وال يوجد موقع اآلن الى ، الجافا سكربت لعة برمجة سهلة التعلم

 ..ويستخدم الجافا سكربت ف  صفحاته أو المكتبات المبنية عليها 

 

تعلمها ألي مطور  يجبلعات  3لعة البرمجة هذه تعد إحدى 

وه  أول لعة برمجة فعلية يج  تعلمها ..ومصمم مواقع انترنت 

 cssوال .. markup languageه   htmlباعتبار أن ال 

 ...  styling sheetه  
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ألنها ، من أكثر اللعات انتشارا؟، واآلن لماتا تعد الجافا سكربت

ويمكن ، سهلة ويتم استخدامها ف  جميع األجهزة تقريبا

أو األجهزة المحمولة ، أو الحواسي ، استخدامها داخل الوي 

 ..والهواتف الذكية 

 

ما هو الش   الذي يمكننا من خالل تعلمنا للجافا .. والسؤال اآلن 

 سكربت من فعله ؟

 

 ^_^أمووووووووور كثيرة ..^_^ اإلجابة بكل بساطة 
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 Document Object Modelأريدك أوال أن تتعرف الى مصطلح مهم وهو 

 ...  DOMويختصر ب 

 

للتعامل أو  W3Cهذا هو المعيار الرسم  والمعتمد من ال : DOMماتا يعن  

 htmlوهذا يعن  التحكم بالعمليات المرتبطة بأي عنصر ... htmlالوصول الى 

 .^_^وأي أمر آخر يمكن فعله .. من اعافة وحذف وتعديل

 

تصنع نوع من التفاعلية بين .. htmlفه  بوصولها الى ال ..الجافا سكربت رائعة جدا 

ولذلك فالجافا سكربت تقوم بالتعديل والحذف واإلعافة .. المستخدمين والصفحات 

والتعامل مع السمات ، وتعيير الخصائل cssباإلعافة الى امكانية التعامل مع ال 

 ^_^الكثير من األمور والت  سنتحدث عنها بإتن هللا تعالى ..
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 ..توعيح أمر مهم جدا ..يج  دائما قبل البد  بشرح الجافا سكربت 

JAVASCRIPT NOT JAVA  ...وكل منهما لعة ، أي أن الجافا سكربت ليست جافا
 ...  منفصلة عن األخرى مستقلة بمفاهيمها وبنيتها التركيبية

 

 . Sunمن شركة  Jamesصممت من قبل  OOPه  لعة برمجة كائنية التوجه  JAVAال 

 

 ..  Netscapeفهو سكربت تم انتاجه من قبل : أما ال جافا سكربت

 

اال أنه قد يوجد هناك بعض التشابه ، وه  مع انهما لعتان منفصلتان: هناك مالحظة مهمة
وتلك حس   اوية النظر الى وظيفة أو طبيعة المهمة المراد ..وهناك بعض االختالف 

 They are both similar and quite ..لذلك ستجد عبارة ف  االنترنت .. انجا ها 

 

وبما ستعمل ..لك  تكون ملما بما هو أمامك ..ه  معلومات لك ..هذه المعلومات  الت  تم تكرها
 أنيس حكمت أبوحميد  aneeshikmat@gmail.com *^_عليه بإتن هللا تعالى 



 ...^_^أماكن مختلفة  3يمكنن  كتابة الجافا سكربت ب 

 ...  <script></script>وتلك عن طريق استخدام ال  head tagاألول داخل ال 

 ..<script></script>وتلك عن طريق استخدام ال  body tagالثان  داخل ال 

 :  يستدعى بالطريقة التال  htmlخارج صفحة ال  jsالثالث داخل ملف بامتداد 

<script src=”ScriptFileName.js"></script>  .. 

 *^_واآلن لنبد  بشرح كل مكان من هذه األماكن 

 :  مالحظات

بالنسبة للمكان األول ) <script></script>كود الجافا سكربت يقع داخل ال 1)

 (.والثان 

(2type="text/javascript“  كانت تستخدم قديما أو ف  المتصفحات القديمة لتعريف أن

 لكن اآلن ال داع  لذلك، نوع السكربت هو جافا سكربت

 body or headداخل ال..وف  أي مكان كان^_^، ..يمكنك كتابة أي عدد من السكربت3)

، bodyلتسريع الصفحة ألنه ينفذ بعد تحميل ال  bodyيتم وعع السكربت ف  نهاية ال 4)

 ... bodyلك  ينفذ أو يستدعى قبل ال  headويتم وعع السكربت ف  ال 
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 :headداخل ال  scriptكتابة ال 1)

 

 

 

 

 

 

 : bodyداخل ال  scriptكتابة ال 2)
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كما رأينا فإنه يمكننا كتابة ال ..اآلن : داخل ملف خارج   Scriptكتابة ال 3)

script  داخل ملف خارج  يستدعى عن طريق ال 

<script src=“”></script> .. وهذا االستدعا  أياا يمكن أن يكون داخل

 ^_^. bodyأو داخل ال  headال 

 

 : شاهد مثاال
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،  فإنه من المهم أن نعرف كيف يمكننا طباعة النتائج، بما أننا نتعامل مع لعة برمجة

ولذلك يج  أن نتطرق الى طرق طباعة .. وفحل القيم أثنا  وقبل وبعد التنفيذ 

 ..أو اظهار البيانات أو القيم عن طريق الجافا سكربت

 

الموجودة وتلك  htmlيمكننا اظهار النتائج من خالل تعديل احدى محتويات ال : أوال

 و  document.getElementById(id)( أ..يكون باتباع خطوتين 

 innerHTMLاستخدام ( ب 

 

بنائا  htmlوهنا يتم تحديد عنصر ال  document.getElementId(id)ال 

فهذه تقوم بالتأشير على  innerHtmlأما ال ... الذي تم وععه  idعلى ال 

 *^_محتوى هذا العنصر 
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اال .. htmlسيتم وعع الشيفرة البرمجية الخاصة باألمثلة بنفس صفحة ال : مالحظة

علما أنن  أستخدم هذا األسلوب اآلن ، طويل أو به فكرة معينة..اتا كان السكربت 

والعمل الحقيق  يكون غالبا ..لعايات تنظيف وسهولة قرائة وتنفيذ األمثلة 

اال ف  بعض األكواد السريعة أو الخفيفة أو ..  js external fileباستخدام ال 

ويكفيك ..وجميع هذه األمور ستتعلمها لوحدك .. االستدعا  أو الحاالت الخاصة 

 *^_..أن تعرف اآلن كيف تستخدم الجافا سكربت 

 

اآلن لنعود ونشاهد مثاال على استخدام الطريقة األولى لطباعة القيم وه  عن طريق 

 .. htmlتعديل محتوى أحد عناصر ال 
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 bodyفستجد أنن  كتبت ..اتا انتبهت الى التعليق الموجود ف  الصورة السابقة 
script .. ألنه اتا قمت باستدعا  هذا ال .. لماتاscript  قبل انشا  عناصر ال

html .. فلن أستفيد شيئا  ... 

aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

 ^^اآلن أريدك أن تنتبه للشريحة التالية



فإن ..بما أننا قمنا باستدعا  أو طل  تعيير لعنصر مش موجود أو غير معرف بعد 

لكن كيف يمكنن  رؤية األخطا  الناتجة من السكربت ... النتيجو هو ظهور خطأ 

 ..الحظ الصورة ..

 

 

 

 

 

 

 

 ^_^... وأرجو أن تنظر الى الخطأ... اآلن شاهد المثال 
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هذه الدالة تقوم على اعافة أو كتابة .. ()document.writeاستخدام ال : ثانيا

يرمز الى ما يتعلق  documentاختصار ال .. )htmlمحتوى الى صفحة ال 

ولكن ال تستخدم هذه الدالة الى اتا بدك تعمل فحل ، ( بملف أو صفحة الوي 

والسب  ف  تلك أنها تقوم باعادة تحميل أو كتابة ...لعنصر أو خاصية معينة 

   htmlطبعا يمكننا استخدام ال ...الموجودة داخل الصفحة  htmlعناصر ال 

tag  داخل الinnerHtml  والwrite  .._^* 

 

 :  شاهد المثال

aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

C:/Users/interactive3.ALROWAD/Desktop/Anees File/FullWebCourse/3/4.html


وأروعها .. هذه الطريقة أهم طريقة من بين الطرق console.log:باستخدام ال : ثالثا

 ...   Pp:على األقل بالنسبة ل  ..^_^وأفالها 

 

عن طريق )الموجود داخل أي متصفح  debugتظهر النتائج باستخدام ال 

 ^_^ consoleومن ثم نختار ال (  F12الاعط ب 
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  فشال سقوط اإلنسان ليس

  الفشل ولكن

 !!سقط  أن يبقى حيث
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 توما  آديسون



ومن هذه ..قواعد يج  االلتزام بها لكتابة أي شيفرة برمجية ، لكل لعة برمجة بالعالم

هو المبادئ أو القواعد  syntaxويقصد بال ..اللعات الجافا سكربت بكل تأكيد 

وهذه المبادئ أو القواعد تكون ، الت  من خاللها يمكننا كتابة األوامر البرمجية

 ...ويج  معرفتها قبل البد  ببرمجة أي لعة ، محددة مسبقا

 

،  مقارنة مع لعات البرمجة األخرى، الجافا سكربت لعة برمجية خفيفة: مالحظة*( 

 *^_لكنها قوية 

ه  عبارة عن جملة  syntaxإن الشيفرة البرمجية الناتجة من ال : 2مالحظة*( 

 codeومجموعة الجمل تسمى  statementsهذه الجملة تسمى ، برمجية

 Varمثال ( case sensitive)الجافا سكربت حساسة لحالة األحرف : 3مالحظة *( 
 ...varال تساوي 
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 :  قواعد أو هجائيات اللعة لألنواع المختلفة

 : تكت  األرقام بالجافا سكربت بثالثة صيغ رئيسية وه : األرقام1)

 5782أرقام صحيحة مثل ( أ

 *^_( نقطة . ) وانتبه أن الفاصلة العشرية ه   5.3أرقام عشرية مثل ( ب

هذه الكتابة ه  األسلوب العلم  لتمثيل األرقام  155e5مثل  eباستخدام الرمز ( ج

لذلك .. خصوصا لألرقام الكبيرة والمرفوعة للقوة العاشرة وأكثر’ بالحاسوب

 ...تجدها كثيرا ف  اآلالت الحاسبة والحواسي  

 

  ‘أو ” يقصد بالنصوص هو أي حرف أو رقم أو نل داخل : النصوص2)
(double quote, quote) مثل :“anees 91 ^_^”  

 

يقصد بالتعاببير الحسابية ه  العمليات الحسابية مثل الطرح    :التعابيير الحسابية 3)

 ^_______^ 5*5: مثال..والجمع والارب والقسمة 

aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 



من األرقام أو النصوص  الت  تخزن داخل  مجموعةه  : (array)المصفوفات 4)
 ... [”anees”,”taher”,”saed“]مثل . متعير واحد

 

(5Object (الكائنات :) أريدك أن تعرف أن المصفوفات أو الfunction  أو
ويمكن تعريفها على أنها البيانات ... objectاألرقام حتى داخل الجافا سكربت ه  

 مثل ( properties)والخصائل  methodماافا اليها ال ، فقط
 {Age:“24", Name:“Anees^_*”} 

 

ويتم ، هو نطاق أو حيز تم حجزه لتنفيذ وظيفة محددة أو معينة: functionال 6)
 ...functionتنفيذ هذه الوظيفة من خالل استدعا  هذا ال 

 

وه  حرف أو مجموعة من الحروف الت  يتم حجزها : variablesالمتعيرات 7)
ليتم استخدامه لحفظ قيمة معينة متعيرة غالبا للقيام ، كإسم برمج  يدل على أمر ما

 25وهو  age = age + 1السنة القادمة يكون  ;var age = 24بوظيفة معينة مثل 
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باإلعافة ، يمكن استخدام العمليات الحسابية والعمليات المنطقية مثل الرياعيات8)

 *_^= الى تلك يمكن اسناد أو ارجاع القيمة مثل استخدام ال 
 ... x = 4أو  flag = 5 < 3أياا  sq = 5 * 5: أمثلة

 

 مثل ( هل تذكر تلك)وه  مجموعة الجمل البرمجية : statementsال 9)

x =5 * 5; 
y= 6 * 6;  .... هذه المعادلتين أو الجملتين هماJavaScript statments  

 

 ^_^ JSيرمز للجافا سكربت ب : مالحظة

والت  ال يمكن استخدامها الى لهدف ، ه  الكلمات الخاصة باللعة: keywordsال 01)

 ..يستخدم لتعريف متعير  keywordهذا  varمثل .. معين داخل اللعة 

   var age = 24مثل 
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(11Identifiers(المعرفات :)وه  أي اسم اطلق على 
, object function, variable ويج  أن يكون فريد(unique ) أي غير

 .. uniqueيج  أن يكون  Identifiersوهذا يعن  أن اي ، مكرر 

 

أو بصيعة أخرى ) objectأو ال  functionمن قواعد التعريف للمتعيرات أو ال 

ويمكن أن يحتوي أرقام ولكن ، ه  أن يسمى بحروف( Identifiersقواعد أي 

 ($) dollarأو  ( _ ) underscoreويمكن استخدام ال ، يج  أن ال يبدأ برقم

 

المتعيرات داخل الجافا سكربت يمكن أن تحتوي أكثر من نوع من البيانات مثل 21)

var x= 5  أوvar y = “anees” ...الخ 

 

يمكن استخدماها أكثر من مرة  functionأي شيفرة برمجية يتم كتابتها داخل 31)

 ^_^وبدون تقييد بعدد محدد من المرات 
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الجافا سكربت يتجاهل الفراغات (: white space)الفراغات أو المسافات 41)

بحيث يفيدك هذا األمر .. وهذا األمر جميل جدا، االعافية بالشيفرة البرمجية

 بتنسيق الشيفرة البرمجية بطريقة أكثر سهولة بالقرائة مثل

var x=5  وvar x = 5  ...وخصوصا عند .. الطريقة الثانية أسهل أو أريح بالنظر

 ...وجود شفيرة برمجية كبيرة أو متعددة 

 

ال تزد حجم السطر .. عند كتابتك أي سطر برمج  ف  الجافا سكربت أو بعيرها 51)

 (  الخ..حرف أو رقم أو مسافات  80)خانة محجو ة 80الواحد عن 

 

حرف نقوم بفصل  80ف  حال وجود أسطر برمجية طويلة تفوق بحجمها ال 61)

أو ) = ( هذا الفصل إما أن يكون بعد اشارة ال ، السطر البرمج  الى جزئين

شاهد المثال (.. ‘أو ” أي جملة تقع بين )الفصل ف  حالة وجود جملة نصية 

 *^_بالصفحة التالية 
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بينما في الثانية (  \)  backslashاألولى لقد استتخدمنا ال ... هل الحظت كيف يتم فصل األسطر(1

 ^_^قمنا مباشرة بعد المساواة بفصل الجملة 
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ولماتا لم .. ولماتا تكرته هنا على شكل نقاط .. لماتا كل هذا الكالم... اآلن أنت قد تقول 

 ...أتجاو ه وأبد  بالبرمجة مباشرة 

 

أنن  لن أستطيع أن أقوم ببرمجة أو قرائة أو تعلم أي لعة ...والجواب بكل تأكيد 

 ..والبنية التركيبية لها ..برمجة بدون تعلم قواعد وهجائيات التفكير لكل لعة

هل يمكنك أن تبدأ بصناعة الطائرة الورقية دون معرفتك بما تحتاجه من خش  

بس وال ..كان نفس  من  مان أعمل طائرة ورقية ..)طبعا ال ! ..والصق وورق ؟

 ...وهكذا ه  البرمجة (..  P:مرة ساويت وحدة و بطت 

 

اتا لم تركز بما قلت ولم تركز على األمثلة ..الكالم الذي سبق مهم جدا اآلن 

أريدك أن تبد  بقوة .. أرجوا  أن تعود وتعيد القرائة ..المختصرة الت  وععتها 

..^_^ 
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هذه ! ؟ innerHtmlهل تذكر ال ..هل تذكر األمثلة االولى الت  طرخناها بهذه الدورة 

 ^_^ JS statementsجميعها 

 

و  statementsما هو األسلوب الذي يمكن أن يفصل بين كل .. واآلن السؤال القوي

statements  أخرى  ؟ 

والسؤال اآلن هل هذه الفائدة الوحيدة للفاصلة (... ;الفاصلة المقوطة )الجواب هو 

 ! ...المنقوطة ؟

على  statementsفه  تمكننا أياا من كتابة أكثر من * ... ^_أياا الجواب ال 

 ”age = 24; name=“anees”;year=“1991سطر واحد مثل 

 

األسلوب الصحيح أو الدارج لكتابة الجافا سكربت هو بوعع الفاصلة : مالحظة

 ...ليست الزامية ..لكنها بالحقيقة   statementsالمنقوطة بنهاية كل 
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 code؟  مجموعة الجمل البرمجية تسمى  Statementsاآلن ماتا نسم  مجموعة ال 

 

 

 functionمثل ال  blockأياا تسمى مجموعة الشيفرة البرمجية الموجودة داخل ال 

 .Code Blockب 

 

 for loopمثل ال  statementsوالت  تعتبر  identifierهناك الكثير من ال 

 ..(سيتم تكرهم ف  الشرح بإتن هللا تعالى ..)الخ ...  switchأو  whileأو 

 

 ^_^واآلن لنتابع 
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 يج  أن تكون عندنا مقبرة جاهزة لندفن

 فيها أخطا  األصدقا 
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 cssوف  ال  htmlتكلمنا عنه ف  ال ... ^_^هذا الموعوع المهم والرائع والبسيط 

 ..لنتحدث عنه داخل الجافا سكربت..وحان دوره اآلن 

 

  htmlأو ال  cssداخل ال  commentبنفس الوظائف وبنفس الهدف من استخدام ال 

فهو يقوم بشرح وتوعيح الكثير من الجمل .. نستخدمه داخل الجافا سكربت..

أول أي .. functionsباإلعافة الى الوظائف المتعيرات أو ، واألسطر البرمجية

code  أوcode block  ... 

 

 : وهما.. commentهناك اسلوبين لكتابة ال ...ف  الجافا سكربت 

 ويكت إما على شكل : Single Line commentال (1

 inline-comment  أوoneline-comment ويكون هذا األسلوب 

 >---مثل  (//)باستخدام ال  
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ونستخدم هذا األسلوب : multi-line commentأما الطريقة الثانية فه  

 وهذا األسلوب غالبا ما يستخدم لشرح لوظيفة ، لكتابة أكثر من تعليق

Code block  أو شرحdocument .. ويستخدم بكثرة مع الAPI .. 

 ..   واآلن لنرى كيف يمكننا استخدامها 
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وهو دور ، أثنا  تطوير المواقع أو البرامج فإن التوثيق يلع  دورا مهما جدا

^_^  ... وهو تعطيل الشفيرة البرمجية وتفعيلها ..آخر نستخدمه كمطورين 

هذا األسلوب يتاح أثره وأهميته أثنا  كتابتك ... وتلك لعايات فحل النتائج 

مثل تعاملك مع ال ..وخصوصا ف  المراحل القادمة ، للشيفرة البرمجية

loop  الخ...أو جمل الشرط 
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،  بالدخول الى لعة البرمجة بشكل أكبر..اآلن لنبد  فعال وبقوة .. المتعيرات 
وخصوصا أننا اآلن أصبحت لدينا معرفة حول التفاصيل أو القواعد الخاصة 

هيا ... واآلن ننتقل للجز  الثان  والعمل  ف  الدورة .. بهذه اللعة بشكل عام
 *^_بنا أيها المبرمج العظيم 

 

المتعيرات هو اسم رمزي يحتوي على عدد معلوم أو غير معلوم من 
ويتم حجز ، “valueقيمة ”هذه المعلومات يطلق عليها اسم ال ، المعلومات

 .مساحة داخل الذاكرة مخصصة لهذا المتعير
 

يقل باإلسم الرمزي االسم الذي يمكن أن يتكون من حرف أو مجموعة 
وعادة يدل اسم ، عمن قواعد محددة$ أو _ حروف باإلعافة الى األرقام أو 

 ... ;var age = 24مثال ..المتعير على وظيفته 
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 ويقصد بالقيم أو المعلومات هو ما سيتم حفظه داخل المتعير مثل

 var age = 24;    ... 

 

فكما نعلم وكما تعلمنا جميعا ( ..رياعيات)فكرة المتعيرات ف  فكرة رياعية 

أن نستخدم   و ص ..ف  المراحل الدراسية وخصوصا ف  حل المعادات 

 ..كمتعيرات لحل أي معادلة 

 ^_^ x + y = 25بنفس الطريقة  scriptف  الجافا ..  25= ص + مثل   

 

 .انتبه للقواعد الت  تم تكرها سابقا حول شروط كتابة المتعير : تذكير
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 واآلن كيف يمكننا تعريف أو انشا  متعير؟
 declaringعملية انشا  المتعير تسمى ..أوال 
 varالنشا  متعير نستخدم كلمة محجو ة من كلمات اللعة وه  .. ثانيا
 ..   ثالثا
 
 
 
 

فإن القيمة تكون ( الطريقة األولى)عند تعريف المتعير ومن ثم اسناد القيمه له 
undefined  . 

 ..يعن  متعير ال يوجد له قيمة   undefined: مالحظة
Null : هناك فرق بينهم طبعا اتا أحببت ...)يعن  معير ال يوجد له قيمة  ..

 difference between null andابحث عن الموعوع تحت عنوان 
undefined in JavaScript) 
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 ...يفال أن تقوم بانشا  المتعيرات جميعها ف  أعلى السكربت*( 

 

، يمكن يتم تعريف أو كتابة المتعيرات كل متعير على حدى كالمثال السابق

 : شاهد هذا المثال..ويمكن كتابتها على شكل جمل 
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والنظر الى , يرجى االنتباه جيدا للمثال

...  الشيفرة البرمجية بعناية وتمهل

ويرجى القيام بكتابة متغيرات بجميع 

 ..الطرق التي ذكرت 
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هل خطر ببالك سؤال؟ماتا لو قمنا بإنشا  ... واآلن بعد مشاهدتنا للمثال السابق

 المتعير مجددا ؟

 

.. أنه لن يعطيك أي خطأ..فستكتشف .. اآلن لو قمت باعادة انشا  المتعير

 ..فإن القيمة المخزنة داخل المتعير لن تفقد ..باإلعافة الى تلك 

^_^قم بتطبيق المثال   



 الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك 
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أنواع البيانات هذه مهمة جدا ف  ... يوجد أنواع مختلفة من البيانات لكل لعة برمجة 

وهذا يتاح ف  اللعات ، وخصوصا ف  تحديد النوع المناس  لكل متعير، البرمجة

 ..  الت  يج  أن تحدد بها النوع 

 

لذلك (.. Dynamic Types)الجافا سكربت ال تشترط منك تحديد نوع البيانات 

ولكن تبقى ملزما بمعرفة األنواع والفروق أو ، فاألمر قد يكون أسهل نوعا ما

 ..االستخدامات لكل من هذه األنوع 

 

 (: تكرت اسم التصنيف للمعرفة)أنواع البيانات الموجودة داخل الجافا سكربت ه 

 وه  ال: primary (primitive) data typesال ( 1

 String, Boolean, Number 
 array, objectوه  ال : composite (reference) data typesاال ( 2

 ..Null, undefinedوه  ال : special  data typeال ( 3   
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 :واآلن سنتلكم بإتن هللا تعالى عن هذه األنواع بالترتي  التال 

String, Number, Boolean, Array, Object, Null, Undefined 

 

هذا النوع يقوم بحفظ مجموعة أو سلسلة من الحروف أو : Stringال ( 1

 ... “ or ‘ويتم تامين هذه السلسلة داخل ، األرقام أو الرمو  الخاصة

 

 :مثال

ولماتا وجد خياران  وليس ..” أو  ‘اآلن ماتا يمكننا أن نستفيد من استخدام ال 

 ‘أو  “أن هذا األمر الجميل يسمح لك باستخدام ال ..الجواب ... خيار واحد 
ممكن أن تفيد بأخذ  phpوف  اللعات األخرى مثل ال ، داخل نفس النل

 لنشاهد أمثلة على تلك .. أمر بسيط لكن مهم ... القيم من المتعيرات من عدمه 
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فيما يتعلق بالمعلومات حول انواع ..مالحظة ..)^_^..قم بتطبيق األمثلة 
لكن عندما نتقدم ، فإننا نقوم اآلن بذكر فكرة بسيطة عن كل نوع، البيانات هذه

 ...(بمستوى أعلى نوعا ما ..سنتلكم عن هذه األنواع ..بالمستوى قليال 

 

أو ، فه  يمكن أن تكون صحيحة..األرقام اتا كنت تذكر : Numberال (2
أو .. بدال من الفاصلة) . ( يمكن أن تقبل على شكل عشري باستخدام ال 

 :شاهد المثال...كرمز حاسوب  للقوى (  e) يمكننا استخدام ال 
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 جرب القيام بعملية طرح لل : مالحظة... ^_^ال تنسى تطبيق المثال 

varNumber = 2 – 2e10; ^_^.. وانظر الناتج_* 

 

3 )Boolean : إما ..فهو يحتوي قيمتان فقط ..وسهل جدا ..هذا النوع رائع

ture (صح ) أوfalse (ويستخدم هذا النوع من البيانات غالبا  ، )خطأ

 ^_^للتحقق من شرط معين 
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4 )array : المصفوفات ه  نوع من أنواع البيانات الت  يمكن استخدامها داخل

وتعرف على أنها طريقة أو وسيلة لتنظيم .. وه  مهمة جدا، الجافا سكربت

وترتبط دائما بمفهوم ، الخ..مجموعة من البيانات مثل األرقام واألحروف

كأداة  [square brackets]ويتم استخدام ال ...  key/valueموقع وقيمة 

 ..احتوا  للمصفوفة 

 

 :  شاهد المثال

 

 

 

 ...فه  أفال وسلبياتها أقل، النشا  مصفوفة فإننا نعتمد الطريقة األولى



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

5 )object: ماافا اليها ال ، ويمكن تعريفها على أنها البيانات فقط

method  والخصائل(properties)..  هل تذكرت أين قمنا بذكر

الحظ كيف أن .. js syntaxتكرناها ف  ..نعم ! ؟.هذا التعريف

وسنحتاج هذه المفاهيم أكثر ..المعلومات الت  تكرت وقتها مهمة للتقدم 

احتجنا ، ألننا كلما سرنا الى األمام.. فأبق نفسك متابعا أول بأول.. فأكثر

 ...  أن يدفعنا ما تعلمنا من الخلف

 

 :  مثال
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6 )Undefined & Null  : هل تذكر عندما تكلمنا عن الNull  والUndefined ؟  ..
 ألن الصفر هو قيمة .. وهذا ال يعن  صفر...لقد قلنا أن المعنى للكلمتين هو ال يوجد قيمة 

 (فارغة... )يعن  لم يسند لها قيمة ..ال يوجد قيمة 

 

نوعين مختلفين ولكن مع وجود بعض الفروقات ، إن هذان يمثالن نوعان من أنواع البيانات
 !...هل بحثت عن الفروقات ؟... 
 

رابطا لموقع حقيقة احترت هل أتكر الفروقات أو ما ه  النقاط لذلك قررت أن أعع لك 
 ...ابقه ف  قلبك فهو من أروع المواقع الت  يمكن أن تتعلم منها كمبرمج هذا الموقع ..

 

تعطى مباشرة الى المتعيرات الت  لم يتم   undefinedمن نقاط االختالف هو أن ال 
والتمييز يكون باستخدام ال .. ألي قيمة اعتمدت وتم تصفيرها  nullبينما ال ... تعريفها 

مقارنة = = بينما ال .. تعن  مقارنة للقيمة والنوع معا = = = ألن ...  ===أو ال  ==
 .للقيمة بدون النوع

http://stackoverflow.com/questions/6429225/javascript-null-or-undefined
http://stackoverflow.com/questions/6429225/javascript-null-or-undefined
http://stackoverflow.com/questions/6429225/javascript-null-or-undefined


aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

هل الطريقة الوحيدة لمعرفة نوع البيانات هو عن طريق الخبرة ... اآلن 

 ..الجواب طبعا ال ! ..البرمجية أو معرفة األنواع من خالل النظر ؟

 ..هناك  وسيلة يمكن استخدامها لمعرفة أنواع البيانات للمتعيرات 

 

 : مثال

انظر الى نتائج تطبيق هذا ... هذا المثال مهم جدا جدا جدا 

بعد ذلك ... F12عن طريق  consoleالمثال وانظر الى 

افتح على الشيفرة البرمجية لهذه الصفحة واقرأ األوامر 

 ...وانتبه للتعليقات ..وطرق كتابة الكود
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لنأت  بنوع من التفصيل .. بعد انتهائنا من الحديث عن المتعيرات وأنواع البيانات..اآلن 

 الخ.استخدامته ..خصائصه .. حول كل نوع 

 

وتكرنا كيف يمكن .. Objectلقد قمنا بتعريف ال .. Objectوأول ما نبد  به هو ال 

 .. objectأن نستخدم هذا ال 

 

 ؟؟؟..  Objectواآلن لماتا يمكن أن نستخدم ال 

فيه جميع الخصائل والدوال الت   classفإن هذه الحياة ه  .. اتا جئنا للحياة الواقعية 

يمثل أي كائن أو مخلوق  objectال .. يحتاجها من يعيش ومخلوق ف  هذه الحياة 

وقد يشترك ف  هذه الخصائل أكثر ، يرث أو يحتاج الى هذه الدوال أو الخصائل

 ...بقيم مختلفة وهذا يعن  خصائل واحدة بقيم مختلفة من شخل ولكن 
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 .. ومن األمثلة المشهورة والت  تارب بكثرة هو اإلنسان 

بل ، واالنسان ليس شخل واحد، له خصائل ودوال، objectاإلنسان يمثل 

، -يستثنى من تلك بن  صهيون وأبنا  اليهودية ومن معهم وواالهم–هم كثر 

،  وهناك لون للبشرة، وعمر مختلف، ومع تلك تجد أن لكل منهم اسم مختلف

أما الدوال فاإلنسان ليس  -هذه الخصائل-..الخ ...وهناك خصائل الشعر

 الخ ...ويمكن أن يسرع .. ويمكن أن يجلس..ويمكن أن يقف .. ثابت فيتحرك

 ...هذه النقاط وهذا المثال الذي تكرته

 

ما .. فإنه يج  أن نرى غيره .. اآلن بنفس األسلوب الذي رأينا به هذا االنسان 

 (objectالسيارة تمثل ..)رأيك أن تقوم بصنع مثال يتحدث عن السيارة 
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ولقد قمنا بذكر الطريقة الت  .. بأكثر من طريقة  Objectيمكننا تعريف ال 

 {.curly braces}.واألفال وه  عن طريق استخدام ال .. سنستخدمها 

 

 ...newوهناك طريقة أخرى عن طريق استخدام ال 

 

الطريقة .. Objectأياا يوجد هناك أكثر من طريقة السترجاع القيم من ال 

ومن ثم نقطة ومن ثم ال  objectالت  قمنا باستخدامها ه  عن طريق اسم ال 

key ..مثال :varObject.keyName ( هذه الطريقة التى أفال

 :  أما الطريقة الثانية فه ...استخدامها
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هل يمكن ..لكن ماتا عن الدوال؟ .. كان يخل الخصائل.. جميع الذي تم تكره 

 ؟  objectالوصول اليها من خالل ال 

 

 )(ثم نقطة ثم اسم الدالة ثم  objوتلك من خالل اسم ال .. ^_^الجواب هو نعم 

 :  شاهد هذا المثال

انظر الى طريقة ..سيتم شرحها في الدروس القادمة بإذن هللا تعالى الكن اآلن  functionبخصوص ال 

 ^_^وانظر النتائج ..وقم بنسخ نفس المثال وتطبيقه عندك .. objectاالستدعاء عن طريق ال 
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 ..أتوقع أنه لديك سؤال مهم

 

 والجواب هو أن .. ؟ functionولم أقل ( method)لماتا كنت أقول دالة 

أما اتا كان ..  objectخارج اطار ال  functionيطلق عليه  functionال 
هذا  functionفيصبح ال . functionهو بنفسه يحتوي على  objectال 

 ( method)كأنه خاصية وهذا يسمى دالة 

 

أنك لن مباشرة ( method )وبهذا نستطيع بالبرمجة اتا قيل لك أن هذه دالة 
اال عن (  objداخل ال  functionال )methodتستطيع استخدام هذا ال 

فيمكن استدعائه عن طريق ..لوحده  Function أما ال..  objectطريق 
 *  ^_ functionاسم ال 



رع  هللا عنهما  جابر بن عبد هللا وغيرهما عن قد أخرج البخاري، والترمذي

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة ف  األمور كلها، كما  :قال

إتا هم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير : يعلمنا السورة من القرآن يقول

اللهم إن  استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من : الفرياة، ثم ليقل

فالك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم العيوب، اللهم إن 

عاجل : كنت تعلم أن هذا األمر خير ل  ف  دين  ومعاش  وعاقبة أمري، أو قال

أمري وأجله، فاقدره ل  ويسره ل  ثم بارك ل  فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر 

فاصرفه عن ، ( عاجل أمري وآجله: أو قال)ل  ف  دين  ومعاش  وعاقبة أمري، 

ويسمى حاجته، أي : ، قال .واصرفن  عنه، واقدر ل  الخير حيث كان ثم رعن  به

اللهم إن كنت : اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر، فيقول مثال: يذكر حاجته عند قوله

وإن كنت تعلم أن ... إلخ خير ل  ف  دين .... تعلم أن سفري أو  واج  من فالنة

 ....إلخ شر ل  ف  دين .... سفري
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وال  syntaxهل تذكر عندما تكلمنا عن ال * ... ^_ Code Blockال 

statements  والcode  ومن ثم وصلنا الىcode block  .. نحن اآلن

 ...code blockبصدد الحديث عن ال 

 

،  وهو وسيلة صممت إلدا  وظيفة محددة code blockهو  functionال 

الحظ المثال ومن ثم قم بتطبيقه ...ويتم تنفيذ هذه الوظيفة لحظت االستدعا  

_^* 
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 :  ه  Functionاتا الحظت فإن الصيعة العامة لكتابة ال 

 function (keyword)  ثم اسم الfunction  ثم)( 

 

نفس القواعد الخاصة بكتابة أسما  : فه  functionأما قواعد كتابة اسم ال 

ارجع للنقطة رقم *)^_اتا كنت قد نسيتها ..راجع القواعد *.... _*المتعيرات 

 (  أو اته  الى در  المتعيرات syntaxف  الجافا سكربت  11

 

 اآلن سأتحدث عن مصطلحين مهمين جدا وهما  ال 

parameter  & arguments  
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 ( parentheses) ه  المتعيرات الت  يتم وععها داخل ال  parameterال 

 .. functionالخاصة بال 

 

 functionفه  المتعيرات أو القيم الت  يتم ارسالها الى  Argumentsأما ال 

 .أثنا  االستدعا 

 

 :مثال
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؟ أو بمعنى آخر كيف يمكننا  functionكيف يمكننا استخدام ال ..واآلن 

 ؟functionاستدعا  ال 

 

 :طرق وه  3هناك ، الجواب

فكان يوجد هناك شيفرة ... مثل األمثلة الت  تكرناها  (call)عن طريق ال 1)

 .. functionبرمجية تقوم على استدعا  ال 

مرتبط بحدث أو فعل  functionفيكون ال ،  user eventعن طريق ال 2)

 .. clickيقوم به المستخدم مثل ال 

 ^_^بشكل تلقائ   functionأن يستدعى ال 3)
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هناك أكثر من أسلوب ..)فقد رأينا عليها أمثلة كثيرة ..بالنسبة للطريقة األولى 

وبخصوص ما تبقى .. globalلكننا نكتف  بالشكل الرئيس  ، داخل هذا الشكل

 *(^_يمكنك أن تتطلع عليها بعد انهائك للمستويات األولى ..

 

 button clickفسأتكر مثاال بسيطا عن طريق ، أما بالنسبة للطريقة الثانية

ثم سنعاود الحديث عن الموعوع بإتن هللا تعالى ف  .. eventألنه أسهل 

 :  شاهد هذا المثال.... javascritp eventموعوع ال 
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تقوم على استدعا  نفسها بشكل  Self-Invokingأما الطريقة الثالثة وه  

 :  شاهد المثال..تلقائ  

 

 

 

 

 

 واستدعائه؟ functionهل أصبحت قادرا على كتابة أي ...ما رأيك ؟.. اآلن 

 

واآلن بق  أمر آخير .. وهذا األمر سهل جدا functionإننا كثيرا ما نستخدم ال 

 .. functionداخل ال  returnلم نتحدث عنه هو استخدام ال 
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وف  بعض األمثلة األخرى لم  returnف  العديد من األمثلة استخدمت 

 ...  أستخدمها

 

وتستخدم إلرجاع قيمة معينة ، هذه الكلمة ه  من الكلمات المحجو ة باللعة

ألنها سوف تقوم بانها  عمل هذا ال  functionوتوعع دائما ف  نهاية ال ..

function  بارجاع قيمة معينة للشيفرة البرمجية الت  استدعت هذا ال

function مثال  : 
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لذلك فإننا ناع ..فإننا ال نقوم بارجاع قيمة ..  returnوف  حال لم نستخدم ال 
 :  مثل..بدون أن نرجعه لقيمة أخرى  functionاالستدعا  لل 

 

 

 

 

 

 

وكن ايقاف تنفيذ .. أياا ليس ارجاع القيمة فقط returnمن بعض استخدامات ال 
function  مثال عندما يوعع بال .. معينfunction  كلمةreturn; .. فإنه

وغالبا ما نستخدمها مع جمل الشرط ف  حال وقوع  functionسيخرج من هذا ال 
 ..  والكثير..خطأ ولم بتم ارجاع قيمة 
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 :شاهد هذه األمثلة

 

 

 

 * ...^_وانظر النتائج .. قم بتجربة ارجاع هذه القيم 

 

حتى نخرج من هذا ..اآلن سأقوم بإتن هللا تعالى بعرض بعض األمثلة أياا 

وكل ما تكرناه .. لكن أريدك أن تقوم بتطبيق األمثلة.. متقنين له ... الموعوع 

فأنت لم تتعلم ... إلنك إن تقم بالتطبيق بشكل عمل .. أرجو أن تكون قد طبقته 

 ...  شيئا 
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 ما هي النتيجة هنا ؟
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 والذي يقوم بتنفيذ المثال السابق بطريقة ال.. اآلن مع المثال اآلخير

Self Invoke 

 

 

 

 

ولرؤية الشيفرة البرمجية الخاصة ، واآلن حان الوقت لرؤية ناتج تطبيق األمثلة

واآلن ستجدها .. يج  أن تكون قد قمت بتطبيق األمثلة ... )بهذه األمثلة 

فلديك االجابة هنا ثم عد واكت  ما أخطأت .. اتا حصل أي خطأ لديك ..هنا

 *^_( به
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وهنا ف  .. لو قمت بترجمة هذه الكلمة لوجدت أن معناها هو نطاق.. Scopeال 
الت   objectوال  functionالبرمجة تعن  مجموعة المتعيرات وال 

 ..يمكننا الوصول اليها من نقطة برمجية معينة 

 

 4ولتبسيط الموعوع سأتكر مثاال وهو لو افترعنا أن هنالك غرفة محاطة ب 
ويوجد شخل بداخلها يشاهد التلفا  وشخل بالخارج ..واجهات من الطوب

فهل يستطيع الذي بالخارج ، وال يوجد أي نافذة لرؤة الداخل أو لرؤية الخارج
إلن نطاق الوصول لهذا ، مشاهدة التلفا  مع الذي بالداخل  االجابة طبعا ال

فال ، وكذلك األمر للشخل الذي بالداخل، الرجل ال يستطيع اختراق الجدران
، اآلن ماتا لو قمنا بوعع نافذة مظللة...يستطيع معرفة ما يحدث بالخارج

حينها سيستطيع الذي ، بحيث يستطيع الذي بالخارج رؤية ما ف  الداخل؟
بالخارج مشاهدة التلفا  وبذات الوقت الذي بالداخل لن يستطيع مشاهدة 

 وهكذا ... الخارج 
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هو  scopeهذا ال .. scopeاآلن يج  أن تعلم أن الجافا سكربت تملك 

function scope .. وبهذا يكون المتعير أو الscope إما 

(1Local variable  

(2Global variable  

(3Auto Global 

 *^_واآلن لنبد  معا بهذا الموعوع السهل والمهم 

ف  هذا النوع يتم انشا  المتعير داخل نطاق ال :  local variableال ( 1

function  وبهذا يكون الlocal variable   يملكlocal scope 

 ..وهذا يترت  عليه 

 functionال يستطيع أحد الوصول الى هذا المتعير واستخدامه الى ال ( أ

 الذي يحتوي هذا المتعير
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دون أن  functionيمكن انشا  هذا المتعير بنفس اإلسم ف  أكثر من ( ب   

ألنه ال يستطيع أحد بالخارج رؤية التلفا  الذي ..يأثر كل منهم على اآلخر

 *^_بالداحل 

وبمجرد ..فإنه يتم انشا  هذه المتعيرات functionمجرد استدعا  ال ( ج

 (1شاهد المثال *...^_يتم حذف المعير  functionانتها  هذا ال 
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 (2المثال 

 

 

 

 

 

 

فإن أي سكربت سيأت  بعده لن ..ف  حالة حصول مثل هذا الخطأ : مالحظة

هذه األمثلة ( ..مهم جدا أن تقوم بكتابة األمثلة وتطبيقها: )شاهد المثال.. يعمل 

ومهم أن تقرأ ..مهم جدا .. consoleمهم أن ترى الشيفرة البرمجية وال 

 ..التعليقات

C:/Users/interactive3.ALROWAD/Desktop/Anees File/FullWebCourse/3/10.html


aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

يتم تعريف هذا النوع من المتعيرات خارج ال : Global variableال ( 2

function  ، داخل ^_^ وبهذه الحالة يمكن أن يستخدم ف  جميع األماكن

وهذا يعن  أن المتعير ... functionويمكن أن يستخدم داخل ال ، السكربت

 ...Global Scopeيمتلك 

 

 :  شاهد مثاال
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 :2مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

استطعنا أن نستخدم المتعيرات داخل وخارج .. Globalالحظ هنا باستخدام ال 

 *  ^_... بدون أي خطأ functionال 
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3 )Auto Global : دون ، نكون قد أسندنا قيمة الى المتعير..ف  هذا النوع

يقوم باعتبار هذا المتعير هو ..وهنا بطريقة تلقائية...varتعريفه باستخدام ال 

Global  ..شاهد المثال: 
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 :  Scopeمالحظات على ال 

يقصد ...)يمجرد انشا  متعير الجافا سكربت فإنه يبدأ دورته ف  العمل1)

 (باالنشا  لحظة الوصول الى المتعير وحجز مساحه له ف  الذاكرة 

ينته  ويحذف من الذاكرة بمجرد انتها  عمل ال  local variableال 2)

function.. واتا قمنا بعمل استدعا  مجددا للfunction .. فإنه يقوم

 ...ويحجز له المساحة مجددا..بانشا  المتعير مجددا 

 ^_^ينته  اتا قمت باغالق الصفحة  Global variableال 3)

يطلق عليها دورة حياة المتعيرات بالجافا سكربت وه   3الى  1النقاط من 4)

(Java Script Variable Life Time) 

فإن هذه المتعيرات ..  parametersاتا قمت بعريف متعير على شكل 5)

اتا كنت ال تعرف ال  functionراجع در  ال ..)localتعتبر 

parameters) 
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 واآلن لنشاهد بعض األمثلة
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وخصوصا أثنا  تعاملك مع الجافا ، أثنا  تطويرك للمواقع االلكترونية: مالحظة

ظاهرا أمامك  consoleأبق  ال ... أو أيا من المكات  الخاصة بها ، سكربت

هذا أمر يسهل عليك العمل .. لتبقى على اطالع ان حصل هناك أي خطا..

 ..كثير

 

تطبيق السكربت مباشرة داخل ال ..فإنه يمكنك أثنا  العمل..لمعلوماتك ..اياا 

console  ... 

 

وكثير ، مهم جدا للمشاهدة..^_^إنه ألمر رائع ... ^_^شاهد هذا الفيديو البسيط 

وحتى بعد تجاو هم لمستوى ..من المطورين ال يعرفون عن هذه الخاصية 

فعرفت هذه المعلومات بعد أكثر من عام على ..وأنا منهم طبعا...معين

 *^_.. ..دراست  للجافا سكربت 
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  فإن عبت قومــــــاً بالذي فيك مثلــــه

  فكيف يعي  النا  من هو أعور

  وان عبت قوماً بالذي ليس فيهم

 فذلك عند هللا والنـــــــا  أكبــــر
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أي حدث يمكن أن يقوم به المستخدم  eventsيقصد بال ...^_^..  eventsال 

وبوجود الجافا .. htmlأو المتصفح على أي عنصر من عناصر ال 

فإنه يمكن أن تحدث استجابة معينة من خالل السكربت لهذا ال ، سكربت

event  ،^_^ال : مثالhover ^_^.. ال ..هل تذكرهاclick .... هل

 الخ...تذكرها 

 .قم بتنفيذ أمر معين..عند تحميل الصفحة : للمتصفح eventمثال على **( 

 : eventالصيعة العامة الستخدام ال 

 

 

لكن اآلن نأت  الى .. جميع الخصائل الت  ف  هذا العنصر تم شرحها سابقا

ماتا ..أي عند قيام  بالنقر على الزر .. onclickوهو هنا eventال 

 ev clickالناتج سيكون مربع نل مكتوب فيه ..ف  هذه الصورة ..سيحدث
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 ..آخر  eventب أي  onclickيمكن استبدال ال ..اآلن بالصيعة العامة 

 ..فإنه يعود اليك ..أما بخصوص ما سيحصل عند حدوث الحدث 

 

 ..ويمكنك استخدام أكثر من أسلوب لتنفيذ كود معين عند حدوث حدث 

 عن طريق تنفيذ كود الجافا سكربت مباشرة1)

 مكتوب داخل السكربت functionل  callعن طريق عمل 2)

ويمكنك أياا تنفيذ الجافا سكربت وجعل التأثير يعمل مباشرة على 3)

  thisالعنصر باستخدام ال 

و  2واآلن ..فهذا المثال الموجود بالصيعة العامة ..بالنسبة للنقطة واحد ..واآلن 

 *^_لنرى أمثلة  3
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 : بخصوص الطريقة الثانية
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 ..قم بتجربة تلك .. هل قمت بتنفيذ األمثلة السابقة ؟

 

 :  ثم شاهد هذا المثال

 

 

 

 

لكن فكر ف  فكرة كل مثال .. أعلم أنها سهلة وبسيطة ..رجائا ركز بهذه األمثلة

 ^_^منهم 
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 : eventsأهمية ال 

 :  استخدامات كثيرة جدا وأهمها eventsلل 

 handle user inputالتحكم بمدخالت المستخدمين 1)

 

التفاعل مع المستخدمين بحيث يتم التعامل بشكل سريع مع أي اجرا  يقوم 2)

 user actionبه المستخدم 

 

التفاعل مع المتصفح والقيام باإلجرا  المطلوب بكل سهولة وسرعة 3)

browser action .. 
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 :  الت  يمكنن  استخدامهاeventsاآلن لنتحدث عن ال 

(1click :وهذا الحدث ينطلق عند النقر 

(2onchange  : هذا الحدث ينطلق بمجرد خروجك من  العنصر الhtml 

 على هذا العنصر...لكن بشرط أن يكون قد حصل تعيير معين ، الخاص به

(3onmouseover  :وهذا الحدث ينطلق عند دخولك الى العنصر 

(4onmouseout  :هذا الحدث ينطلق بمجرد خروجك من نطاق العنصر 

(5onmousedown :ينطلق هذا الحدث بمجرد النقر على  ر الفأرة 

(6onmouseup  :وهذا الحدث ينطلق بمجرد رقع أصبع  عن  ر الفأرة 

(7onload :هذا الحدث ينطلق بمجرد أن العنصر تم تحميله. 

(8onfocus :وهذا الحدث يعمل .. هذا الحدث بمجرد ما تم تحديد العنصر

 a>, <input>, select>مع 
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(9onblur :وهو بنفس ، هذا الحدث ينطلق بمجرد خروج التحديد عن العنصر

 وتاك دخول التحديد، ولكن هذا خروج للتحديد onfocusمواصفات ال 

(01ondblclick : الاعط على )هذا الحدث ينطلق عند قيامنا بالنقر نقرا مزدوجا

 ( ر الفأرة مرتين متتابعتين

(11onmousemove : ينطلق هذا الحدث طالما موشر الفأرة يتحرك فوق

 .العنصر

(21onkeydown : ينطلق هذا الحدث بمجرد الاعط على أي  ر من أ رار لوحة

 . المفاتيح

(31onkeypress : بنفس فكرة الonkeydown  لكن هذا الحدث ال يعتبر ال

shift  والctrl  والalt..وينطلق فقط لألرقام والحروف ..الخ من األ رار

 ..والرمو  الخاصة 

(41onkeyup : ينطلق..بمجرد رفع اصبع  عن أي من أ رار لوحة المفاتيح. 
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الموجودة  eventلكن هذه أهم ال ..نعم يوجد ..هل يوجد المزيد..والسؤال 

 ..واآلن ..والمدعومة من جميع المتصفحات الرئيسية 

 

وقبل أن تنطلق .. وهذا أمر مهم ..عليك أن تقوم بتطبيق مثال على كل خاصبة 

 ...ألنه ال يمكنك تجاهل هذا الموعوع المهم.. للشريحة التالية

 

سأقول لك أنت مبرمج !. . كيف سأطبق ولم أشاهد أمثلة عليها ؟..ستقول 

..  وتستطيع كتابة أي سكربت بسيط ..لديك الصيعة العامة .. محترف اآلن

 ^_^كل ما تبقى عليك هو التجربية .. eventsولديل ال 
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 !هل قمت بتنفيذ األسئلة السابقة ؟

 

 eventsأو تريد ان ترى جميع هذه ال ..وحدثت معك أخطا  ..اتا قمت بذلك 

 ^_^تعال مع  لنرى هذا المثال 

 

 :بعض الخصائل الجديدة ف  المثال: مالحظة

Placeholder : خاصية يمكن استخدامها لعملwatermark (.. شاهدها

 (بالمثال

عن طريق الجافا سكربت يمكننا استخدام العنصر ال   cssلتعيير الخصائل ل 

ثم القيمة = ثم  backgroundثم  styleبدنا نعيرلو الخصائل ثم 

 ^_^سهل ..يج  أن تستطيع القيام به ..واآلن لنفرح معا بالمثال ^_^..

C:/Users/interactive3.ALROWAD/Desktop/Anees File/FullWebCourse/3/15.html
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تكون دائما  eventهل كتابة ال ..أخر نقطة حول هذا الموعوع وه  ..واآلن 

 ...ونستدع  من خالله الجافا سكربت ؟.. htmlداخل ال 

 

داخل ال  eventيمكنك كتابة السكربت وال ..^_^ال ..الجواب بكل تأكيد 

script tag  ... 

 

 :شاهد الصيعة العامة

 

 :   مثال على الصيعة العامة
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 :  شاهد المثال التال 

C:/Users/interactive3.ALROWAD/Desktop/Anees File/FullWebCourse/3/16.html


 أعوت باهلل من الشيطان الرجيم 

 

الا ناْوٌم لاهُ " ها إاِله هُوا اْلحا ُّ اْلقايُّوُم الا تاأُْخُذهُ ِسناةٌ وا
ُ الا إِلاَٰ هللاه

هُ  ا الهِذي ياْشفاُع ِعْندا ْن تا ا فِ  اأْلاْرِض ما ما اِت وا اوا ا فِ  السهما ما

الا يُِحيطُونا  ْلفاهُْم وا ا خا ما ا باْينا أاْيِديِهْم وا إاِله بِإِْتنِِه ياْعلاُم ما

اِت  اوا ِسعا ُكْرِسيُّهُ السهما ا ا وا ا شا ْ ٍ  ِمْن ِعْلِمِه إاِله بِما بِشا

ِظيمُ  لِ ُّ اْلعا هُوا اْلعا ا وا الا يائُوُدهُ ِحْفظُهُما اأْلاْرضا وا  ”وا

 (255 البقرة)آية الكرسى 
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لكن بش   فيه ..سنعود مجددا للحديث عن األنواع الت  تكرناها من قبل ..اآلن 

باإلعافة تكر بعض الدوال الت  يمكن استخدامها مع ...تفصيل نوعا ما 

 ..كل نوع من أنواع البيانات 

 

ويستخدم هذا النوع لحفظ مجموعة (  النص ) Stringأول هذه األنواع هو ال 

وقد شرحنا ...من الحروف أو األرقام أو الرمو  الخاصة والتعديل عليها 

 ..تلك سابقا ف  أنواع البيانات 

 

يمأله المعامرة واألفكار ..الى عالم جديد ... واآلن سننطلق معا بإتن هللا تعالى 

_^* 
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 أو (‘) quoteداخل ( String)يمكن كتابة النصوص1)
 double quote(“)  مثل“anees”  أو‘anees’ ... 
 

 :شاهد المثال...  ‘ داخل ال ”ويمكن كتابة  ”داخل ال  ‘يمكن كتابة ال 2)

“anees ‘test’”  أو‘anees “test” ‘.... 
 

شاهد ... ‘داخل ” أو  “داخل  ‘لكتابة ..(\) backslashيمكننا استخدام ال 3)

أو حتى  ‘ ”\anees \”hikmat‘أو  “ ’\anees \’hikmat“: المثال

 “ ”\ anees \” hikmat“يمكنك كتابة 

عشان ما يفقع معاك ..الجواب بكل بساطة ..لماتا تكرت هذه النقاط؟..قد تتعج  

أريدك أن تشاهد المثال *..._...*مصطلح ينح  استخدامه * ..^_الكود 

 بالصفحة التالية لتعلم لماتا تطرقنا الى مثل هذه المواعيع
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 ..الحظ شكل الشيفرة البرمجية بالصورة

 

 

ما رأيك أن تقوم بحل هذا الشكل ليصبح صحيحا ب ..حس  النقاط الت  تكرناها 

 (الطرق تم تكرها بالشريحة السابقة..)^_^طرق  3

 

 :  backslashالرمو  الخاصة وال *( 

كان لها دور  (\) backslashلقد الحظت ف  الشريحة السابقة كيف أن ال 

هذه تسمى رمو  خاصة  “وال  ‘ال ...  “أو  ‘كبير ف  حل مشكلة ال 

 backslashاآلن يوجد أياا العديد من األمور الت  يمكن استخدام ال ..

 ..شاهد الجدول بالشريحة التالية ..لها 
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  backslashفإنك تشاهد مجموعة من الخصائص التي يمكن صنعها باستخدام ال .. كما تالحظ 

وانظر  alertجربها داخل ..هذه مهمة... n\..شاهد مثال كيف يمكننا طباعة سطر جديد لنص ..

 ^_^...وشوف أيتهما التي ستعمل  </ br>وجرب ال ..النتائج
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فنحن لم نبدأ ..الجواب طبعا ال .. هنا  stringهل ينته  ال ...والسؤال القوي 

واآلن نريد أن نصل الى خصائل ..ما تكرناه أمور تخل نفس النل ..بعد 

تعيير أو استبدال ..أو معلومات حول هذا النل مثل معرفة عدد الحروف

 ..الخ ...كلمة معينة 

 

* )length : هذه الخاصية تعد من خصائل الstring  وه  تسمح لنا

اتا  aneesمثال ... من بدايته حتى نهايته ..بمعرفة طول نل معين 

 : شاهد المثال.. 5استخدمت هذه الخاصية فالناتج هو 

 

 اآلن ف  هذا المثال الناتج 

 ... 12سيكون هو 
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الت  سنقوم باستخدامها مع ( method)اآلن سأبد  من هنا بالتحدث عن الدوال 

 ..بإتن هللا تعالى stringال 

(1charAt() 

(2charCodeAt() 

(3concat() 

(4fromCharCode() 

(5indexOf() 

(6lastIndexOf() 

(7replace() 

(8search() 
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(9slice() 

(10split() 

(11substr() 

(12substring() 

(13toLowerCase() 

(14toUpperCase() 

(15trim() 

 

وهناك غيرها بكل تأكيد ويمكنك ..حس  اعتقادي أهم الدوال الموجودة ..هذه الدوال 

هذه الدوال قد تكون ه  أكثر الدوال المستخدمة أثنا  المشاريع .. البحث عنها 

 ..واآلن لنبدأ على بركة هللا ... ولذلك فه  تي األهمية بمكان ..
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1 )charAt() : أو ..تستخدم هذه الدالة الرجاع حرف معينchar  معين

 :   موجود داخل هذا النل بنائا على موقعه داخل النل مثل

 

 

 

الخ  2..1.. 0مثل ..ال يقبل الى أعداد صحيحة  charAtأن ال ..الحظ 

لو ..وهذا يعن  ..والمالحظة الثانية أن العد يبدأ من صفر .. وهو اجباري

فسيكون الموقع هو .. lengthأردت طباعة الحرف األخير باستخدام ال 

length – 1 .. 

 *^_( عروري)بعد تلك قم بتطبيق المثال األول والثان  : شاهد هذا المثال
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2) charCodeAt() : ف  دورة الhtml .. إن كنت تذكر فقد تطرقندا الدى موعدوع
حس   charوقلنا أن لكل ..وغيرها .. Unicodeوتكلمنا عن ال  Charestال 

اآلن بإمكاننددا معرفددة رقددم ال ..الددذي يسددتخدمه رقددم يمثلدده  Unicodeنظددام ال 
Unicode  لهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا الchar ... فمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددثال ال 

A  بالجدول ورقم ال  65رقمها هوa  97هو  .._^* 

 : شاهد هذا المثال

 

 

ويبدددأ العددد مددن صددفر ، وهددو الزامد ، تسددتقبل هددذه الدالدة رقددم صددحيح فقددط..أيادا هنددا 
 ..اآلن قم بتطبيق المثال هذا *.. ^_..  length – 1وصوال الى ال 

للحرف قبل األخير دون كتابدة رقدم ثابدت  Unicodeأياا أريدك أن تقوم بطباعة ال 
بطبدددددع ال ..حدددددرف 20أو  10أو  5يعنددددد  اتا جائدددددت الكلمدددددة ..لهدددددذا العنصدددددر

Unicode  للحرف القبل األخير مباشرة_^ * 
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3 )concat() : بحيث يمكن الدمج ..تستخدم هذه الدالة للدمج بين النصوص

 ...بين نصين أو أكثر باستخدام هذه الدالة 

 :   الصيعة العامة ه 

 

 

ترمز  ..StringNameVarوال  stringيرمز الى متعير من نوع  strال 

 concatالى اسم المتعير الذي نريد عم النصوص الموجودة داخل ال 

 ( x الى  1عدد المتعيرات من ..)لنشاهد المثال معا ثم قم بتنفيذ المثال ..اليه
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4) fromCharCode() : هذه الدالة تقوم بعملية عكسية للcharCodeAt 

 *^_..charوتحويله الى ال  Unicodeبحيث تقوم بأخذ رقم ال 

 (: nالى  1طبعا عدد األرقام ألمراد تحويلها من )الصيعة العامة 

 

 (.وقم بتطبيقها: )شاهد األمثلة
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5 )indexOf() : تخبرنا بموقع أول نل تم العثور عليه ..هذه الدالة الرائعة

بمعنى آخر لوقمت باستخدام هذه الدالة مع حرف ..عمن سلسلة الحروف

 2وهنا ..بالقيه  eفإنه سيرجع موقع أول حرف ... aneesف  كلمة  eال 

 

 :لنرى الصيعة العامة..اآلن 

 

 

 

غير موجود ..فهذا يعن  أن العنصر المراد البحث عنه . 1-اتا أرجعت الدالة 

أن هذه الدالة حساسة لحالة األحرف ..أياا هناك مالحظة مهمة..

 ...    aال يساوي البحث عن  Aفالبحث عن ..بخصوص البحث 
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6)lastIndexOf() :مراد ترجع آخر عنصر فه  ، هذه الدالة عكس السابقة

ويبدأ البحث ف  هذه الدالة من آخر ...بدال من أول عنصر..البحث عنه 

ويرجع الموقع الفعل  لهذا الحرف ..حرف موجود رجوعا الى أول حرف

 aneesف  كلمة  eمثل أريد أن أبحث عن حرف ..ف  حال وجد 

 ..3فيكون الناتج هو ..باستخدام هذه الدالة ..

 

 

 

 

فه  حساسة لحالة ..ينطبق على هذه الدالة  indexOfما ينطبق على 

 ..والقيمة صفر تدل على عدم وجود قيمة ..األحرف
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7 )replace() : تقوم على البحث عن نل معين موجود ..هذه الدالة الجميلة

النل المراد البحث عنه ، ومن ثم استبداله بنل جديد...stringداخل 

هذا ..  RegExp|وإما أن يكت  بصيعة ، وتبديله إما أن يكت  مباشرة

 ..واآلن سنكتف  بالنل المباشر..الموعوع سنتطرق اليه الحقا ان شا  هللا 

 

 :الصيعة العامة

 

X : هو الstring  الذي سنبحث فيه عن كلمةanees  ونقوم باستبدالها بكلمة

taher  ... مكان كلمةanees  يمكنك وععregExp .. لكن لن أتطرق

 :  شاهد المثال التال ... لهذا الموعوع
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ولك  .. ه  الت  تعيرت فقط xفقط أول كلمة من ال ..نعم ..هل الحظت الناتج 
قبل وبعد النل / نستطيع تعيير كامل الكلمات داخل النل يمكننا اعاف 

 : شاهد المثال الثان .. gمع اعافة حرف ال ” وبدون وعع 

 

 

 

 regExpاللون األصفر اآلن يمثل ..هل الحظت كيف هو شكل البحث اآلن 
 iوال ..كل العناصر gوتعن  ال .. flagه   i  وهناك ال gبسيط وال 

 *(^_طبق األمثلة ... )تجاهل حالة األحرف
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8 )search() : هذه الدالة تستخدم للبحث عن نل معين داخل الstring 

ف  حال لم يكن النل  1-ويرجع ... ويقوم على ارجاع موقع النل هذا ..

وفعليا ف  .. regExpأو  stringيكون هنا البحث عن طريق .. موجودا 

 ... regExpيتم تحويل النل الى ..هذه الدالة 

 

 :الصيعة العامة

 

ف  هذه الحالة ... Aneesترمز الى النل المراد البحث فيه عن كلمة  xال 

لكن .. لتجاهل حالة األحرف iويمكننا استخدام ال ، يج  أن يكون متطابق

 ...تكون ألول قيمة   تم ايجادها ..عملية جل  الموقع 
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9 )slice() : وارجاعه ..هذه الدالة الجميلة تقوم على أخذ جز  من النل .. 

 

 :   الصيعة العامة

 

ف  حال أنك اكتفيت ..البداية الزامية والنهاية اختيارية ..ف  الصيعة العامة 

وصوال ..بالدباية فإنه سيقوم بأخذ الجز  من البداية الت  قمت بتحديدها 

 ..لنشاهد أمثلة على تلك ...لنهاية النل 
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 :شرح المثال مع النتائج

 

 

 

 0قم بأخذ من الموقدع ..والسب  أنن  قلت له  aneesالناتج كان : 16الحظ المثال رقم 
 فكان هذا الناتج 5بطول 

حددت البداية من الموقع الخامس فكدان النداتج مدن الموقدع الخدامس وحتدى :  17المثال 
 (إلنه لم تحدد النهاية)نهاية النل 

ولدم أحددد نهايدة فطبدع .. وهذا يعن  قم بالبدأ من العنصر اآلخير 1-قلت له : 18المثال 
 ...وهو أصال آخر حرف dالحرف 

 19وهذا يعن  خذ النل من الموقع ال  10-الى  19قلت له قم بالقطع من : 19المثال 
بمعتددى آخددر قمنددا باسددتثنا  آخددر ..والنهايددة تكددون قبددل نهايددة الددنل بعشددرة أحددرف

 *^_وأخذنا ال  بيناتهم ...حرف  19عشرة حروق وأول 
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10 )split() : تستخدم هذه الدالة  على تقسيم النل الى أجزا  بحيث تصبح

 ..  مصفوفة من األجزا  بدال من أن تكون مصفوفة من الحروف

 

 : شاهد هذا المثال...ليتاح الفرق بشكل بسيط 

 

 

 

 ..hikmatسيكون  22أما ناتج المثال .. nهو حرف ال : 21ناتج المثال 

 

 :  الصيعة العامة لهذه الدالة..اآلن نعود 
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الجز  الذي سنعتبره فاصال لك  يقسم هذا النل الى  separatorيقصد بال 

أو ..أو رقم معين ..فمثال يمكن أن يكون حرف معين.. مصفوفة بنائا عليه 

regExp  بدون أي ش   وبهذه الحالة يتم فصل ..”“ أو مسافة أو حتى

 ..الحروف 

فهو يحدد كم عنصر على األكثر يمكن أن يتحول الى مصفوفة  limitأما ال 

 الخ ..عناصر فقط  5فيمكنن  أن أحدد ..

 

 (:  أرجو أن تقوم بالتطبيق مهم جدا)شاهد هذا المثال...هذان الخياران اختياريان
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عد قبل ..اتا لم تقم بحل أو تتبع نتائج المثال السابق .. نتائج تطبيق المثال السابق

 ..أن تقر  هذه النتائج 

 

 

 

 

 

 ..تأكد منها بدقة .. هذه ه  نتائج األمثلة السابقة

 

 *^_ 11وصلنا الدالة رقم ..هانت يا شباب .....أووووووووووووووه ^__^ 
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11 )substr():   تقوم هذه الدالة على اقتطاع جز  من .. هذه الدالة مهمة جدا

بأنك تقوم ..لكن االختالف ف  هذه الدالة .. sliceوه  تشبه ال ..النل 

ونقطة البداية ممكن ..ونقطة البداية ..بتحديد عدد الحروف المراد اقتطاعها 

الكن القيمة الثانية وه  عدد ... ويمكن أن تكون سالبة .. أن تكون موجبة

 ..  فه  موجبة اجباريا..الحروف المراد اقتطاعها 

 

 :  الصيعة العامة

 

 

 .. Nullفإن الناتج هو .. أكبر من عدد الحروف ..ف  حال كانت بداية القطع 
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 :  شاهد المثال

 

 

 

 

 

 (:وحاول توقع النتائج..تتبع المثال)النتائج
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12)substring():   هذه الدالة صورة مصعرة عن الslice .. بحيث تقوم

باقتطاع جز  معين من النل بنائا على البداية والنهاية الت  تم تحديدها 

والفرق بين هذه الدالة وال ..والنهاية الت  توعع ال تكون عمن القطع ..

slice  باإلعافة الى أنه يوجد .. هو أنه ال يمكنك استخدام قيم سالبة هنا

بحيث لو قمت بوعع الرقم األول أكبر  swappingخاصية ف  هذه الدالة 

والقيمة السالبة ف  هذه الدالة يتم ... فإنه سيتم تبديل الرقمين ..من الثان  

 ...تحويلها الى صفر

 

 :  الصيعة العامة

 

هذا الموقع ..ه  آخر موقع  5ه  البداية وال  0وال ...  stringهو  xالمتعير 

 5بدون الموقع ...4و 3و  2و  1و  0وسيتم قطع ...لن يتم اقتطاعه 
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 :شاهد المثال

 

 

 

 

 

وقارن  sliceقم باستبداله بالدالة ..وكل مثال موجود أمامك : )الحظ النتائج بدقة

 *(:  ^__االختالفات الت  تكرتها بالشريحة السابقة مهمة ...بين النتائج 
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13) toLowerCase () : مهمتها بكل بساطة ..هذه الدالة البسيطة والرائعة

 *^_...  lower caseهو تحويل حالة األحرف الى 

 

 :االستخدام

 

 ...الى النل  xيرمز ال 

 :   شاهد المثال
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14) toUpperCase () : فه  تقوم على ..هذه الدالة عكس الدالة السابقة

 *^____.. Upper Caseتحويل حالة األحرف الى 

 

 :  االستخدام

 

 

 

 : شاهد النتائج
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15) trim() : ف  موعوعنا عن ال * ^_آخر خاصية والحمد هلل ..واآلن

string .. وه  خاصية الtrim _^  * 

 

 ...  هذه الدالة تقوم بحذف الفراغات أو المسافات قبل وبعد النل 

 

 :  االستخدام

 

 : مثال

 



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

نكون انتهينا من الحديث عن أهم الدوال الخاصة ..بحمد هللا تعالى .. واآلن

هل درست ..واآلن ما رأيك أن نرى .. بالنصوص داخل الجافا سكربت 

 ..جيدا المواعيع السابقة أم ال 

 :  انظر الشكل

 

 

 

 

 عمل مثل هذا الشكل للنل التال  ..هل يمكنك باستخدام الجافا سكربت 

Anees Hikmat Anees Abu-hmaid ..  بحيث تستخدم الدوال الت

 split  والثانية replaceاألولى استخدمت : مساعدة للحل..تحدثنا عنها 
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وبسطر واحد جافا ..فكرة الحل بسيطة جدا *.. ^_..هل قمت بحل السؤال 

مثل ال  htmlهل خطر ببالك استخدام ال ... لكل شكل* ^_..سكربت 

mark tag _^..* 

 

تتبع الحل والنتائج والشيفرة ..مع أمثلة على جميع الدوال السابقة ..شاهد الحل 

 *^_... البرمجية 
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الشهدا  الذين يقاتلون ف  سبيل  :قال صل هللا عليه وسلم 

هللا ف  الصف األول وال يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا 

فأولئك يلقون ف  العرف العال من الجنة ياحك إليهم 

ربك، إن هللا تعالى إتا عحك إلى عبده المؤمن فال 

 .حساب عليه

 .فى صحيح الجامع األلبان  صححه الشيخ
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واآلن *..^_  syntaxتحدثنا عن األرقام ف  موعوع أنواع البيانات وال 

 *^_ولنتابع التقدم ...لنستزيد من الشعر بيت 

 

 64bitالجافا سكربت بتعتمد نظام ال *.. ^_اآلن أول معلومة على الريق 

وبهذا ف  .. IEEEوهذا األمر معتمد من ال .. للبيانات من نوع رقم 

تختلف عن لعات البرمجة األخرى من حيث الحاجة لتعريف متعيرات مثل 

integer (عدد صحيح ) أوfloat (عدد عشري ) أوlong ( عدد صحيح

 الخ( ...كبير

بحيث يمكنك فقط تعريف ..تعطيك نوعا من الراحة ف  التعامل..الجافا سكربت 

 ..متعير ووعع الرقم بداخله 
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ف  الرياعيات هل يمكنك ... هو القسمة على صفر..أول ما سنتحدث عنه ( 1

اتا اتا واجهت هذه المشكلة ..الجواب بالطبع ال ...القسمة على صفر؟ 

 ماتا سيكون الحل بوجهة نظرك ؟..البرنامج الذي أنت به 

 

باإلعافة الى تلك هناك ، لكل لعة برمجة أسلوب خاص للتعامل مع هذا الخطأ

 ..أسالي  يتبعها المبرمجون لتالف  هذا الخطأ 

 

هناك قيمة مخزنة داخل ، .^_^..واآلن وما يهمنا هنا هو تعامل الجافا سكربت

هذه القيمة ه  الت  ستنتج ف  حال القسمة  Infinityالجافا سكربت تسمى 

واتا قمت بالقسمة على سال  صفر فإن الناتج سال  ... على صفر

Infinity .... 
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 :^_^واآلن لنشاهد المثال معا 

 

 

 

 

 

 

 

 2 )NaN : هذه كلمة يتم استرجاعها من قبل الجافا سكربت لتدل على القيم  /

مثل القسمة على .. Not a Number.. القيمة الموجودة ليست برقم

 ...NaNالناتج هو ...  ”anees”/54.. حرف 
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 :NaNشاهد مثاال على 

 

 

 

 

 

 

.. infinityوال  NaNمع ال  typeofلو قمت بتجربة استخدام : مالحظة

مالحظة النوع لن (..----------أنت عع الناتج--------...)سيكون الناتج 

 _^ ..*طبق وانظر النوع ..لذلك ...يكون نل 
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 وهل هناك حد أدنى ؟!..هل هناك حد أعلى للرقم الذي يمكن ادخاله ؟..اآلن

 

ولمعرفة تلك يمكنك ..هناك حد أعلى وحد أدنى لكل رقم ..نعم ..الجواب ببساطة 

كنوع مثل ال  Numberاستخدام بعض من خصائل ال 

MAX_VALUE ... 

 

 :  شاهد المثال
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 *^_جربها بنفسك .. Number.MIN_VALUEأياا هناك ال 

 

عندما نتكلم .. methodوال  global methodهناك ما يسمى بال : مالحظة

فهذا يعن  أنه يمكن تطبيقها على  global methodعن دالة على أنها 

فإنن   Numberواآلن بحس  طبيعة عملنا مع ال ...جميع أنواع البيانات 

 دوال مهمة وه   3سأتكر 

(1parseInt :والذي ، هذه الدالة تقوم على تحويل النل الى رقم صحيح

 *_يسترجع هو أول رقم والمسافات ه  المسموحة 

(2parseFloat :هذه الدالة تقوم على تحويل النصر الى رقم عشري 

(3Number :تستخدم هذه الدالة لتحويل متعير الجافا سكربت الى رقم 
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واآلن سنتكلم بإتن هللا تعالى عن بعض الدوال الت  يمكن استخدامها مع ال 

Number type.. 

(1toString :تقوم هذه الدالة على ارجاع الرقم على شكل نل.. 

(2toExponential :تستخدم هذه الدالة لتحويل الرقم الى شكل أس  بعد تقريبه  ،

 (...string)يتم ارجاع هذا الرقم على شكل نص 

(3toFixed() : هذه الدالة تقوم على تحديد عدد الخانات العشرية الت  أريدها أن

...  وهذه مفيدة جدا ف  التعامل مع األمور النقدية والت  بها أعشار.. تبقى

 ..الناتج يعود على شكل نص  أياا*..^_

(4toPrecision() : هذه الدالة تقوم على تحديد طول الرقم الذي سيظهر مع

 *^_اآلن لنشاهد أمثلة على الموعوع ....وترجع الناتج على شكل نص ..تقري 

مالحظة التعيير بالستخدام الدوال الت  تكرنها والخاصة باألرقام تكون على *( 

 ...وال يعير هذا على القيمة المتعير األصل ( قيمة مرجعة جديدة)مستوى الناتج
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 ...لنشاهد مثاال عن جميع المواعيع الت  تكلمنا عنها بإتن هللا تعالى ..واآلن 

 

وحاول اآلن تعيير األرقام والقيم ..أرجو أن تكون قد طبقت األمثلة السابقة)

 ..(وتوقع الناتج..
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 ..العلم يبن  بيوتا ال عماد لها      

 والجهل يهدم بيت العز والكرم 
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ه  مجموعة العمليات الت  يمكن القيام بها بين المتعيرات أو القيم  Operatorsال 
هذه العمليات تختلف بطبيعتها بحس  طبيعة ، المختلفة وإلدا  وظائف مختلفة

 ..أو الهدف منها ..المتعيرات أو القيم المراد التعامل معها 

 

 : Operatorأنواع  ال 

(1Arithmetic  Operator 

(2Assignment Operator 

(3String Operator 

(4Bitwise Operator 

(5Unary Operator 

(6Comparison Operator 

(7Logical Operator 

(8Conditional Operator 
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 *^_ Operatorبشرح أنواع ال ..واآلن لنبد  على بركة هللا تعالى 

1 )Arithmetic Operator : وه  العمليات الرياعية والت  يمكن اجرائها

 ..وتكون هذه العمليات بين متعيرات أو قيم..بوساطة الجافا سكربت

 

 :  العمليات الت  يمكن استخدامها ف  هذا النوع ه 

  –و  ++و  %و  /و  *و  –و  +

 

 *^_واآلن لنرى معا أمثلة وشرح لكل من هذه العمليات 
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التفاصبل بالشريحة التالية 

 لكن انتبه جيدا للنتائج ؟
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 * ...^_لن أقوم بشرحها ..عمليات الجمع والطرح والارب والقسمة 

 

 .. 4هو  6على  10فلذالك باق  قسمة ..القسمة  باقيتعن  %اشارة ال 

 

 !!؟؟.. x++و  ++xواآلن نذه  الى 

 *^_.. ;x = x + 1بشكل آخر ..  xالجملتان تعن  اعافة رقم واحد للمتعير 

 ..xثم  1أما الثانية فتعن   يادة .. ثم  يادة واحد  xلكن الفرق أن األولى تعن  

لكن ..  10قام بطباعة .. ++xفإنه عندما قمنا بطباعة ..ولهذا اتا الحظت النتائج 
فإنه قام ..وف  الحالة الثانية ..  11فأصبح  xبعد هذه الحركة قام بزيادة ال 

 ... 12ومن ثم طبعها فكان الناتج  1+  11فأصبحت ..أوال  1بزيادة 

 *^_شاهد األمثلة بالشرحة التالية (.. --) وهذا الكالم ينطبق على 
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 Arithmetic Operatorبهذا نكون انتهينا بإتن هللا تعالى من موعوع ال 

 

 ...consoleوال تنسى تتبع النتائج والنظر الى ال ..شاهد األمثلة من هنا 

 Console هذه هي النتائح الخاصة بال
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2) Assignment Operator : حفظ / وهذه العمليات تستخدم السناد القيم

لالسناد ف  أحد األمثلة ) = ( وقد استخدمنا اشارة ال .. القيم داخل متعيرات

 *..^_السابقة 

 

 :  العمليات الت  يمكن استخدامها ف  هذا النوع ه 

 =%  و =/ و  =*و  -=و  =+و  =

 

 *^____________لنرى مثال على هذه العمليات ..واآلن 
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عدل عليه ..انظر الى المثال 

هل كانت كما ..قارن النتائج ..

 توقعت ؟
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3 )String Operator :بكل بساطة يمكنك .. العمليات على النصوص

وقد ) + ( ..وه  عملية ال الجمع ..استخدام عملية واحدة فقط على النصوص

وهذه العملية تعن  ...استخدمناها بكثرة ف  األمثلة السابقة 

concatenation  ... باإلعافة الى تلك يمكنك استخدام ال (+=... ) 

 

وال يكون ..فإن الناتج هو نل.. اتا تمت عملية الجميع بين رقم ونل : مالحظة

 ...  الناتج رقما ف  الجمع الى بين رقمين 

 

ف  حال أردنا أن نجعل رقمين يتعامالن مع عملية الجمع مثل النل : مالحظة

أو بوعع أحد األرقام أو جميعهما * ..^_..بينهما ”“ يمكننا أن نستخدم ال ..

 : شاهد المثال ف  الصفحة التالية... ““داخل 
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 .رب اغفر لى وت  على إنك أنت التواب الرحيم  

 .رب اغفر لى وت  على إنك أنت التواب العفور  

 .اللهم إنك عفو تح  العفو فاعف عنى  
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4) Bitwise Operator : العمليات الت  تتعلق بهذا األسلوب لن أطيل

لكن ما سأقوله أن هذا .. logicإلنك يج  أن تعرف موعا ما ف  ال ..بها

كل تمثيل ثنائ  بجها  .. bitالنوع يقوم التعامل مع األرقام من خالل ال 

 ..مثل تحديد السال  والموج ..هذا التمثيل له قواعد معينة .. الحاسوب

خانة  32تحجز ..اآلن ما يهمن  ف  الموعوع هو أن تعرف أن الجافا سكربت 

 .. bitwiseللتعامل بال 

 >>و  <<و  ^و  ~و | و  &ه   bitwiseالعمليات ال  يمكن استخدامها بال 

وه  تختلف .. bitwise andهذه تعن   &؟؟ ال ... كيف مبدأ العمل..اآلن 

 &ومن ثم عمل  bitwiseبحيث تقوم على تحويل الرقم الى .. &&عن ال 
والناتج ..الخاصة بالرقم الثان   bitالخاصة بالرقم األول وال  bitبين ال 

 ..يحول الى رقم عادي  bitالذي يعود يكون 
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 : واآلن شاهد المثال التال 

And Bitwise Operator 

 ( .~)باستثناء ..والذي يظهر أمامك ..جميعها ستعمل بشكل الصحيح..اذا قمت بتنفيذ األمثلة التي تشاهدها..اآلن 
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 هل قمت بتطبيق األمثلة السابقة ؟

 

 ؟ 10ماتا كان النتاج للصورة الرابعة؟ هل كان 

 32والسب  ف  تلك أن الجافا سكربت تحجز ..  6-كان الجواب ..الجواب ال 

 :وبهذا فالشكل يكون وكأنه التال .. فقط  4وليس ..خانة لك  تتعامل مع الرقم 

00000(32 time)0101 

 s..صفر 1ويصبح ال  1تصبح األصفار  notومع استخدام عملية ال 

11111(32 time)1010 

فإن الناتج ..واآلن كما الحظت (...هو عدد خانات الرقم كامل 32افصد ب )

 *^_شاهد المثال *... ^_.. الجديد يختلف لهذا السب 
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5) Unary Operator : وه  العمليات الت  يمكن تنفيذها على معامل واحد
وه  ..وهذا األمر يذكرنا بدالة استخدمناها كثيرا جدا وه  من هذا النوع ؟، 
 .. operator Unaryهذه الدالة احدى ال ..  typeofال 

 

 ..من أشهر األمثلة على هذا النوع من العمليات 

 الخ) + ( ...وال  voidوال  deleteوال  typeofال 

 ..تم شرحها سابقا typeofال 

 ..معين objectتستخدم لحذف  deleteال 

وتجعل قيمة ال  returnتستخدم لتتجاهل القيمة المرجعة من ال  voidال 
return   تساويundefined .._^* 

وتستخدم لتحويل نل الى رقم  ;x = +y: وتكت  على الشكل التال  ) ) +ال 
 *^_واآلن لنشاهد مثاال *..^_
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6) Comparison Operator : هذا النوع من العمليات بختل أو يتعلق
 ..  بعمليات المقارنة بين القيم المختلفة أو المتعيرات 

 

 :  يمكننا استخدام..للمقارنة بين المتعيرات 

 .. =>و  =<و < و  <و ==! و =! و === و == 

هل هما ..تستخدم عند المقارنة لفحل عنصرين === وال == ال 1)
 تقارن المساوة مع نوع المتعير === والفرق بينهم أن ال .. متساويين أم ال 

تفارن هل القيم غير  ==!وال ..عكس النقطة واحد  =!وال   ==!ال 2)
 مستاوية بالنوع والقيمة

 هل العنصر األول أكبر من الثان  ..مقارنة : < 3)

 .هل العنصر األول أقل من العنصر الثان : مقارنة : >4)

 ...مقارنة العنصر أكبر أو يساوي أو أقل أو يساوي : <=و =  <5)
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ه  دالة رائعة جدا تستخدم مع  Mathال ..  Math Objectال ..^_^

مثل اختيار األرقام العشوائية وتحديد ..األرقام للقيام بوظائف رياعية محددة 

 ^_^الخ من هذه األمور الرياعية ..والتقري  ..أصعر قيمة 

 

ومن ثم نقطة ومن ثم اسم  Mathكل ما يلزمنا هو كتابة  Mathالستخدام ال 

 ...Math.min(10, 15, 12)مثل ... العملية الرياعية المراد تنفيذها 

 

لذلك سنتلكم .. لهذه الدالة الكثير من العمليات الرياعية الت  يمكننا استخدامها 

 ^_^.. عن أكثر هذه العمليات استخداما 
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(1Random : وتستخدم هذه الدالة إلرجاع رقم عشوائ. 

(2Max :تستخدم هذه الدالة إلرجاع أكبر رقم. 

(3Min :تستخدم هذه الدالة إلرجاع أصعر رقم. 

(4Round :تستخدم هذه الدالة لتقري  الرقم لعدد صحيح. 

(5Ceil : عدد صحيح ألكبرتستخدم هذه الدالة لتقري  الرقم. 

(6Floor : عدد صحيح إلقلتستخدم هذه الدالة لتقري  الرقم. 

(7Constants  مثل ال(PI  والSQRT2 )... 

(8Abs : (.تحويل من سال  الى موج )الرجاع القيمة المطلقة للرقم 

(9sin, cos, tan :إلرجاع الجا أو الجتا أو الظا 

(10Pow : 8=  3مرفوعة للقوة  2مثل ..تستخدم لرفع الرقم لقيمة اسية معينة 
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ووععت صور لتقوم ..األمثلة ليست مكتوبة : )أمثلة على الخصائل المختلفة

 (بتنفيذ األمثلة مباشرة ورؤية النتائج

 

1 )random:وبعد : شاهد المثال ثم انظر الى المالحظات ف  الشريحة التالية

 ^_^ ...وانظر النتائج ..تلك طبق المثال 
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 :مالحظات

 1 الى 0 من هو العشوائية لألرقام المدى    (1

 الناتج فإن (2 المثال)جمع عملية وجود بدون.. معين برقم العشوائ  العدد عرب عند   (2
 4 = 1 -  5 ألن ... 4 و 0 بين المدى سيكون بالمثال 1 الثان  والرقم 0 ال بين سيكون

 

   :كالتال  سيكون الناتج فإن.. الارب عملية وجود مع رقم جمع عند   (3

 القيمة -  (العشوائية األرقام مدى عمن وستكون للمدى النهاية قيمة)األكبر القيمة       
 قيمة أقل + والناتج 1 +  (ممكن عشوائ  رقم أقل)األقل

 هو النهائ  الشكل اتن >== 31 = 1 + 20 – 50       
 Math.random() * 31 + 20 

 

 قمت اتا مثال..المطلوب حس  النتائج تحديد أو إلخراج أخرى معادلة استخدام يمكتن   (4
 المدى عمن داخل يكون لن األكبر الرقم فإنه.. األخير المثال ف  الموجودة 1 +  بحذف
 ... العشوائية لألرقام
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2 & 3: max & min : 

 

   :العامة الصيعة

Math.max(n1,n2,n3,...,nX) 

Math.min(n1,n2,n3,...,nX)   

 

  :مثال
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4) round: الى 0 من يكون التقري  ..الرياع  للتقري  تستخدم أنها تنسى ال  

 ...األكبر الرقم الى 9 الى 5 ومن ..األقل الرقم الى 4

 

  Math.round(x) :العامة الصيعة

 

  :أمثلة

 انتبه هنا

 انتبه هنا
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5) ceil: صحيح عدد أكبر الى الرقم تقري  على الدالة هذه تقوم.. 

 

 Math. ceil(x) :العامة الصيعة

 

  :أمثلة
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6) floor: صحيح عدد أقل الى الرقم تقري  على الدالة هذه تقوم.. 

 

 Math. floor(x) :العامة الصيعة

 

  :أمثلة
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7) Constants: ال مثل الرياعية الثوابت بها ويقصد..الثوابت PI فقيمتها 

   ..تعريف دون مباشرة استخدامها يمكنك لذلك ... 3.14 دائما

 

  :Constants ال على األمثلة من

(1PI 3.14 وقيتمها 

(2E  2.71 وقيمتها النيبيري العدد وه 

(3LOG2E ال وترجع log لل E  2 لألسا   

   : *(^_ البقية وانظر Math Constants js عن بالبحث قم) األمثلة شاهد
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8) abs: الى سال  من الرقم بتحويل البسيطة الدالة هذه خالل من ونستطيع 

 ...موج 

 .. Math.abs(x) :العامة الصيعة

   :مالحظات

 رقم.. x قيمة تكون أن يج 1)

 .NAN سيكون الناتج.. نل وكانت رقم تكن لم اتا2)

 0 هو الناتج فإن x مكان Null وعع تم اتا3)

 ... هو كما يبقى الموج  الرقم4)
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9) sin, cos, tan: التسمية تسميتها تطابق والت  ،الدوال هذه باستخدام 

  نفسها ه  أياا الوظيفة فإن ،الرياعية

 

sin ..و الزاوية جا ترجع cos و الزاوية جتا ترجع tan الزاوية ظا ترجع ...   

 

 .. Math.sin|cos|tan(x) :العامة الصيعة

 

  :أمثلة
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10) pow: مهم مش اش  ف  انو اسا  على ..^_^ جدا مهمة الخاصية هذه  

:P ...._^* 

  = 3 للقوة مرفوعة 2 مثل . معينة لقوة معين رقم رفع على تقوم الخاصية هذه

8 

 Math.pow(x, y) :العامة الصيعة

 .األ  تمثل y وال الرقم تمثل x ال

 .. الجذر تحت الرقم وععنا كأننا وهكذا .. 2/ 1 استخدام يمكن :مالحظة

 :المثال شاهد
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 !؟ اآلن ماتا

 

 واطالعك قرائتك بعد عنها اسألك أن أح  الت .. األمور بعض هناك.. حقيقة

 ..السابق الشرح على

  صحيح؟ عشوائ  رقم طباعة يمكنن  كيف تسائلت هل1)

 !!؟ عشريتين منزلتين ألقرب رقم تقري  يمكنن  كيف تسائلت هل2)

 مع Math من أكثر استخدام يمكنن  هل أو يمكنن  كيف.. تسائلت وهل3)

 البعض؟؟؟ بعاها

  اآلن لكم وسأقدم .. للحل طرق عدة وهناك ... مهمة مالحظات هذه حقيقة

 اآلن لكننا..أفال أخرى طرق وهناك.. تعالى هللا بإتن الحلول أسهل..

  الكالم بهذا وأخل.. المشكلة لحل الجيد المستوى تو باألسلوب نكتف 

 *^_ ...التقري ..
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 هذه خصوصا..الحل اسلوب يختلف قد الخانات عدد كثر إن مالحظة) :األمثلة
 (التقري  لهذا المطلوبة الدقة ودرجة ...للتقري  المالحظة

 

 

 

 

 

   ..عشري سيكون التقري  فإن واحد المثال ف  .. الحظ

 *_^ 1.005 مثل رقم ظهور حال ف  مشكلة يسب  الحل هذا) ... مئات والثان 

 الرقم تحويل تم .. الوقت وبذات Math من أكثر استخدام فتم الثالث أما
  floor استخدمت لمذاى... وبرأيك ..صحيح الى .... عشري من العشوائ 

 .... ؟^_^

 



 أعوت باهلل من الشيطان الرجيم

لاْيناا )  الا تاْحِمْل عا بهناا وا اِخْذناا إِن نهِسيناا أاْو أاْخطاأْناا را بهناا الا تُؤا را

ا  ْلناا ما مِّ الا تُحا بهناا وا لاى الهِذينا ِمن قاْبلِناا را ْلتاهُ عا ما ا حا ما إِْصًرا كا

ْوالاناا  ْمناا أانتا ما اْرحا اْغفِْر لاناا وا نها وا اْعُف عا الا طااقاةا لاناا بِِه وا

افِِرينا  لاى اْلقاْوِم اْلكا     (فاانُصْرناا عا

 صدق هللا العظيم

 [286/سورة البقرة]
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 ... والتاريخ الوقت مع التعامل ...البرمجة عالم ف  المهمة االمور من

 

 Dates ال استخدام طريق عن يكون فإنه.. التاريخ مع للتعامل بالنسبة
Object سكربت الجافا داخل والموجودة ... 

 

 أو اليوم أو الشهر أو السنة مستوى على يكون قد التاريخ أو الوقت مع التعامل

 (الخ... والساعات الدقائق

 

 *^_ الشيق الموعوع هذا معا لنبدأ واآلن
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إن اإلستخدام أو الشكل العام للتداريخ والوقدت يطبدع باسدتخدام ... ()Dateال *( 

ويقددوم هددذه الدالددة علددى طباعددة اليددوم والشددهر والسددنة وفددرق  ()Dateال 

 ..باإلعافة الى الدولة الت  أنت بها ، الوقيت مع غرينتش

 

 

أياددددددا يمكننددددددا إعددددددافة تدددددداريخ محدددددددد ووقددددددت محدددددددد نريددددددد طباعتدددددده *( 

date(DateString)  ...مثل : 
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ويبددأ التدأريخ مدن .. millisecondكما يمكنن  تحديدد الوقدت بنائدا علدى ال *( 
ولتمثيددل هددذه الصدديعة يمكننددا وعددع رقددم داخددل ال ...مدديالدي  1970عددام 

dates... ويعتمددد هددذا األسددلوب علدددى الUTC  العددالم  للوقددت نظدددام ال
 : شاهد مثاال

 

 

 

 

 

وكيدف أثددر فدرق التوقيددت علددى .. مثلدت نقطددة البدايددة  0الحدظ كيددف كدان القيمددة 
جز  من الثانية على النتدائج بجعدل  3600000الساعة الظاهرة وكيف أثر 

 ... 3الساعة 
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 * ..^_ 7أياا يمكنك تحديد الوقت والتاريخ باستخدام نظام األرقام ال *( 

هذا النظام يقوم على وعع األرقام بشكل متسلسل من السنة ثم الشهر ثم اليوم ثدم 
 ...^_^الساعة  ثم الدقائق ثم الثوان  ثم أجزا  الثانية 

 

 :الحظ المثال

 

 

 

 

 

 

 ^_^  داخل الجافا سكربت  11الى  0اتا الحظت األمثلة فإن األشهر تبدأ من 
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لكن هذه ليسدت ..اتا الحظت أشكال التواريخ السابقة فه  قد تكون صعبة القرائة 

 UTCأياا قد تحتاج ان تاع التداريخ أو يعدرض علدى شدكل ال .. مشكلة 

 وهذا يمكنك فعله بسهولة عن طريق استخدام ال ..

toDateString()  والd.toUTCString() ... 

 *^_: شاهد مثاال
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يجد  ..وبعددة أشدكال ..بعد تعرفنا على طدرق كتابدة التدواريخ واألوقدات ..واآلن 

كيددف يمكنندد  .. أن نددتعلم كيددف يمكننددا التعمددل مددع هددذ التددواريخ أو الوقددات 

أو حسدداب عدددد أجددزا  الثانيددة .. جلدد  توقيددت معددين أو اعددافة وقددت معددين 

إنمددا هدد  فكددر ..فددإن البرمجددة ليسددت مجددرد أوامددر .. الددخ مددن هددذه األمددور..

 ..يتحكم بتلك األوامر 

 

 .. Setو  Getسنقوم بتقسم الدوال الى ..واآلن 

 

معظدم الددوال التد  سدنقوم بددذكرها يمكدن أن يكدون لهدا أكثدر مدن شددكل : مالحظدة

 ... ()getDateو  ()getUTCDateمثال ..للوقت 
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1 )Get Date Method : هددذه الدددوال تفيدددنا بجلدد  قدديم معينددة مددن داخددل

 :  ومن هذه الدوال المستخدمة..التاريخ أو الوقت 

getDate() : 31الى  1تقوم على ارجاع األيام على شكل رقم من 

getDay() : 6الى  0تقوم على ارجاع اليوم خالل األسبوع من 

getFullYear() : خانات 4تقوم على ارجاع السنة من 

getHours() : 23الى  0تقوم على ارجاع الساعة من 

getMinutes() : 59الى  0تقوم على ارجاع الساعة من 

getMonth() : 11الى  0تقوم على ارجاع الشهر من 

getSeconds() : 59الى  0تقوم على ارجاع الثوان  من 

getTime() : الى اآلن بأجزا  الثانية  1970تقوم على ارجاع الوقت من 

getMilliseconds() : 999الى  0تقوم على ارجاع اجزا  الثانية من 
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ال تنسى أن الهدف من وعع الصورة هو أن تقوم بتطبيدق المثدال : )شاهد األمثلة
 (: التعلم يحتاج الى التطبيق... وليس النظر والتجاو  فقط 

 

 

 

 

 

 اآلن ف  المثال : الحظ النتائج

 األول ستكون النتائج ثابتة ألنه 

فإندده يعمددل ..بينمددا فدد  المثددال الثددان  ...  2014/ 11/  10تددم تحديددد التدداريخ ب 
لددذلك سددتقى النتددائج فدد  تعيددر مسددتمر مددع كددل عمليددة ..علددى الوقددت الفعلدد  

 (.reload by F5..)تحديث للصفحة 
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 !؟ set methodهل ننتقل الى الجز  الثان  ..واآلن ماتا ..واآلن 

 

 ..ف  تفكير شرير يدور برأس  اآلن ..الجواب ال 

أن تطبع ل  الوقت الفعل  بكل عملية تحدديث للصدفحة بنائدا ..لو طلبت منك اآلن 
 : على الشكل التال 

طبعدا جميدع األرقدام الناتجدة هندا هد  .... )235 – 20 - 10 – 5 – 12014)
افتراعية تمثدل شدكل المخرجدات الدذي أريدده أن يظهدر والدذي يمثدل السدنة 

 (. والدقائق والثوان  وأجزا  الثانية    ( 31الى  1)واليوم 

 

: طباعدة هدذا الشدكل 1411549216886 ^_^ 12 * 24 - 8 / 22014)
ثددم أجددزا  الثانيددة مددن ^_^ السدداعة * اليددوم  –الشددهر / والددذي يمثددل السددنة 

 ..(الى اآلن  1970
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 :الحل

 

 

 

 

 

 

اال أنددده يمكندددك التالعددد  بالددددوال ..الهددددف مدددن هدددذا المثدددال هدددو لفدددت انتباهدددك 
 ..وليست حفظ ..البرمجة فن ... وساتخدامها حس  حاجتك 

وهنداك طريدق أخدرى مثدل ..يمكنك حله بهدذه الطريقدة ..بالنسبة لحل هذا السؤال 
 .. او أي طريقة أخرى  datesاستخدام مكتبة جاهزة للتعامل مع ال 

Google It ---  ^_^---  ابحث عنchange js date format .. 



  ...انتشرت البطالة بين الشباب األلمان بشكل كبير... 1943ف  عام 

والت  أرقت المجتمع ف  تلك الفترة ..فماتا كان حل هتلر لهذه المشكلة اإلقتصادية 

 !؟

قام هتلر بالتحدث أمام الرابطة االشتراكية الوطنية للمرأة فقال إنه بالنسبة للمرأة 

  "ال بد أن يتركز عالمها حول  وجها وعائلتها وأطفالها وبيتها: "األلمانية

وصلت المانيا خالل فترة وجيزة الى ما يسمى .. باإلعافة الى عامل انتاج السالح 

عودة النسا  للمكوث ف  منا لهن "وبالتحليل اإلقتصادي قالو أن .....العمالة الكاملة 

حتى منحت الفرصة للرجال للحصول على الوظائف الت  كن يشعلنها أنعشت البالد 

 "وقللت من مشاكل الشباب األلمان... ف  تلك الفترة 

ويكف  للملكة جلوسها على كرس  اإلمارة ..فه  ملكة ..هذا هو التكريم الحقيق  للمرأة 

 ...تدير شؤون مملكتها ..
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2 )Set Date Method : يمكنندا باسدتخدام هدذه الدالدة أن نقدوم بوعدع وقدت أو

 : ومن الدوال المستخدمة ف  تلك...^_^ dateجز  من الوقت الى 

setDate() : 31الى  1هذه الدالة تقوم على وعع اليوم على شكل رقم من 

setFullYear() : هذه الدالدة تقدوم علدى وعدع السدنة ويمكدن اعدافة الشدهر

 *^_واليوم كخيار اعاف  

setHours() : 23الى  0هذه الدالة تقوم على وعع الساعة من 

setMilliseconds() : 999الى  0هذه تقوم على وعع أجزا  الثانية من 

setMinutes() : 59الى  0تقوم هذه الدالة على وعع الدقائق من 

setMonth() : 11الى  0تقوم هذه االدالة على وعع األشهر من 

setSeconds() : 59الى  0تقوم هذه الدالة على وعع الثوان  من 

setTime()  : الى اآلن 1970تقوم هذه على وعع أجزا  الثانية من. 
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 (:طبق لك  تستطيع حل السؤال بالشريحة التالية)اآلن شاهد األمثلة 

  

 

 النتائج
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أن تقددوم باسددتخدام ال ..سددأطل  منددك اآلن ..بنائددا علددى مددا تعلمنددا : ^_^سددؤال 

Date()  والSet  والGet  بطباعة ماتا سيكون التاريخ ..الت  تعلمناها 

 ماتا ستفعل ؟...  2014-9-24: يوم من التاريخ التال   20بعد 

 

 2014-9-29أيام سيكون التاريخ هو  5بعد .. 2014-9-24اليوم هو : كمثال

تدذكر أندك تعدرف عدن ..طبعا هنا لتستطيع حل هدذه المعادلدة ... ^_^اآلن دورك 

 * ^_... عملية الجمع 

 

 (((((((((((((((((( 0________ الحل سهل_______ 0))))))))))))))))) 

 2014/10/14: الناتج هو 
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 :الحل مع تطبيق هذه األمثلة مهم جدا جدا جدا

 

  

 ..هل ركزت بالنتائج؟؟؟
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تدذكر ) 8فإنن  سأقوم بوعع الشهر  9عندما قمت بطل  الجمع لشهر ..1نعم ف  الحل 
الموجدودة  1+ أما بخصوص عمليدة الجمدع .. 9وهذا يعن  شهر ( 11الى  0من 

يعندد  الندداتج سدديكون هددو .. فهدد  لطباعددة الشددهر بددالرقم الددذي يفهمدده المسددتخدم 
وليصبح النداتج صدحيحا بالنسدبة للمسدتخدم الدذي سديقرأ التداريخ ..  14/9/2014

الدى  1وبذلك وكأننا أصبحنا نتعامل على أسدا  * ..^_..علينا أن نايف واحد ..
 ...9بدال من  10فيصبح الشهر هو * ^_ 12

 

يوموبمدا أن  20ومدن ثدم قمدت بإعدافة ال .. أما الثان  فهو سيقوم بأخدذ الوقدت الحدال  
ألن النظددام .. 14/9/2014أياددا فددإن الندداتج هددو  24/9/2014تدداريخ اليددوم هددو 
 1وبنفس األسلوب ثمنا بجمع الرقم .. 11الى  0يرقم األشهر من 

 

نعددم ..طبددع الندداتج بشدكله الصددحيح ..فالحدظ أنندد  بدددون جمدع الددرقم واحدد .. أمدا الثالددث
 Setاو  GETلدديس باسددتخدام ال ..عندددما تقددوم بطباعددة التدداريخ كامددل مباشددرة 

 ....^_^سيقوم النظام لوحده بعمل المطلوب 
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 Datesانتهينددددددا مدددددن الحدددددديث عددددددن ال ..بحمدددددد هللا تعدددددالى وفادددددله ..اآلن 

 

فهد  مهمدة والفدروق دقيقدة تظهدر أثندا  ..أرجو أن تكدون قدد طبقدت األمثلدة 

 ...التطبيق والتجربة 

 

 ...لنشاهد تطبيق جميع األمثلة معا ..واآلن 
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 من أقوال البخاري رحمه هللا تعالى

 ".ما أردت أن أتكلم بكالم فيه تكر الدنيا إال بدأت بحمد هللا والثنا  عليه"
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عدددن المنطدددق فددد  الحاسدددوب ..لقدددد تحددددثنا فددد  أول هدددذه الددددورة المتواعدددعة 

(Boolean ... ) وقلنا أن هذا المنطق إما أن يكون صدحيحا وإمدا أن يكدون

بدإتن هللا تعدالى الدى .سنتطرق معا ..واآلن ( ... True or False..)خاطئا 

 ..مزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموعوع 

 

 لمذا نستخدم المنطق ف  الحاسوب؟ 

 1أو  0ومنطيقدده مبندد  علددى .. أريدددك أن تعددرف أن الحاسددوب كلدده منطددق ( ج

لددذلك حينمددا نريددد أن نقددوم بكتابددة أي برنددامج ..نعددم أو ال ..خطددأ أو صددح ..

يلزمنا التفكير بالطريقة أو اآلليدة التد  يمكنندا مدن خاللهدا تطدوير البدرامج ..

وخصوصدا حدين يحدين الوقدت للتعامدل ..وهذا أمدر مهدم جددا .. والتطبيقات 

 ... مع الشروط وعمليات المقارنة 
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 !ماتا اآلن ؟

 

 0أن ناتج أي عالقة منطقية من الت  تعلمناها سابقا هو إمدا ..أول أمر أريدك أن تعرفه 
اتا فهددذا ندداتج ..الجددواب ال ..؟  2هددل الخمسددة أقددل مددن .. 2 > 5مثددل ... 1أو 

 (... false)بالحاسوب 

 

 ..يمكنك استخدام طريقتين ..اآلن لمعرفة ناتج عالقة منطقية 

  booleanباستخدام ال 1)

 ..بوعددددددددددددع العالقددددددددددددة المنطقيددددددددددددة مباشددددددددددددرة فدددددددددددد  جملددددددددددددة طباعددددددددددددة 2)
 

يندر أن نسدتخدمهم لوحددهم لمعرفدة نداتج العالقدة ..طبعا هذا الكالم أو الطريقتين 
أنك ستقرأها لوحدك أو ستعرف النتيجة بخبرتدك أو ..والسب  ف  تلك ..المنطقية 

وهدذاأمر .. وتسدتخدم غالبدا لفحدل نداتج العالقدة ..^_^..بالنظر الى العالقة فقدط 
 ...عندما نصل ألي أمر سيحصل به شرط أو مقارنة..مهم فيما بعد 
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 :أمثلة

 

 

 

 

 

 ؟هل تطابق هذه الصورة ؟... ما النتائج الت  رأيتها 

 

 أنت .. فهذا األمر رائع جدا..اتا كانت اإلجابة نعم 

 ويبقى علينا اآلن أمر * ^_.. اآلن مستعد لإلحتراف

 .....وهو  ..واحد قبل اإلنطالق السريع 
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 .. سأخبرك بأمر مهم ..اآلن 

وكدل شد   لديس لده  trueكل ش   يمثدل قيمدة حقيقدة فهدو “...هناك قاعدة تقول 

 “..falseقيمة حقيقة فهو 

 

وهددذا ”  trueكددل شدد   يمثددل قيمددة حقيقددة فهددو ” الجددز  األول مددن القاعدددة *( 

والنصددددددوص وندددددداتج  nالددددددى ...3وال  2وال  1وال  trueيعندددددد  أن ال 

 ..trueفتكون دائما ..ف  قيم حقيقة ..العالقات المنطقية الصحيحة 

 :  شاهد المثال
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 .. trueماتا كانت النتائج؟ بكل تأكيد جميعها ..هل طبقت المثال السابق؟ 

 

“ falseوكدل شد   لديس لده قيمدة حقيقدة فهدو ” أما الجز  الثان  مدن القاعددة *( 

أو غيدر صدحيحة  falseأو  0هذا يعن  أن أي قيمة غير معرفة أو تعطيند  

هدد  ..داخددل عالقددة منطقيددة أو المتعيددرات الفارغددة أو النصددوص الفارغددة 

False .. 

 :  شاهد المثال

NaN 
Empty String 
 
 
Empty Var value 
null 
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قددادرا علددى ..يفتددرض أن تكددون اآلن ..بعددد استعراعددنا األمثلددة السددابقة ..اآلن 

وهدذا أمددر ..وهدذا الهددف مدن هدذا الددر  ..تخمدين نداتج أي عالقدة منطقيدة 

 ...مهم 

 

قددم بدددالتعيير ..لكدددن ...أريدددك أن تقددوم باسدددتعراض المثددال مدددرة أخددرى ..واآلن 

 ...وانظر النتائج ..والتجربة والتعديل بالقيم 
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وتكرنددا معلومددات كثيددرة حولتهددا ..لقددد تحدددثنا عددن المصددفوفات ... المصددفوفات 

نسدددتخدمها ..يجددد  أن نعدددرف كيددف نعرفهدددا ..لكددن اآلن وصدددلنا لمرحلددة ..

باإلعافة الدى مدا هد  ... نحدث المعلومات الخاصة بها .. نحذف..نايف ..

 ..الدوال الرائعة والت  يمكن استخدامها مع هذه المصفوفات 

 ...واآلن لنبدأ على بركة هللا تعالى 

صدمم خصيصدا لحفدظ أكثدر مدن قيمدة ..المصفوفات ه  نوع من أندواع البياندات 

 :داخل متعير واحد ويمكن تعريف المصفوفة بطريقتين 

 

1 

2 
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 ..قمنا بتعريف مصفوفة ..ف  الطريقتين السابقتين 

وقمندا مباشدرة بتعريدف المصدفوفة عدن طريدق ، لكن الطريقة األولدى هد  الجيددة

 ووعع القيم بداخلها ..  ] [استخدام ال 

فإندددده قمنددددا باسددددتدعا  ال ، أمددددا فدددد  الطريقددددة الثانيددددة وهدددد  الطريقددددة السدددديئة

constructor  اسدتدعا  غيدر ..)الموجود بالبنية التركييبة للجافا سدكربت

 (!!مبرر

 

وبدذات الوقدت .. بنائدا علدى الطريقدة األولدى ..واآلن سبدأ بإتن هللا تعالى الشدرح 

سددنتطرق الخددتالف فدد  بعددض األمثلددة أو مالحظددات فدد  حددال أنددك قمددت 

 ...باستخدام األسلوب الثان  
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 :عند كتابة أي مصفوفة يرجى مراعاة ما يل 

 .لتعريف المصفوفة [ ]استخدم ال 1)

 استخدم الفاصلة للفصل بين العناصر2)

قدد يسدب  مشدكلة مدع اخدتالف ..)آخر عنصر ف  المصفوفة ال يدأت  بعدده فاصدلة 3)

 (.المتصفحات

 األسطر والمسافات يتم تجاهلها من قبل المصفوفة 4)

 key/valueالمصفوفة تحفظ على شكل ..كل قيمة ف  المصوفة لها عنوان 5)

ويمكن تجاهل تلك وإعطا  المصفوفة القيم ..يمكن اعطا  المصفوفة القيم مباشرة 6)

 .ف  مراحل أخرى حس  الحاجة

مثدل  [key]ليتم استدعا  قيمة مدن داخدل مصدفوفة يدتم وعدع اسدم المصدفوفة ثدم 7)

arrayName[0] ..وهنا قمت بجل  العنصر األول من المصفوفة 

 .يمثل أول قيمة 0وال، 0المصفوفات يتم عنونتها ابتدائا من ال 8)
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 : شاهد أمثلة على المالحظات السابقة
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 *^_ P:ايييييه مش عارف ف  كثير أشيا  ..ماتا ..واآلن 

 

؟؟ مداتا ..ماتا لدو قمدت باسدتخدامها مدع المصدفوفات ... ؟؟  typeofهل تذكر ال 
 سيكون الناتج؟

فالمصفوفة ندوع خداص مدن ال .. objectنعم ..!!! .. objectسيكون الناتج هو 
object  ... وهدد  فعليددا أسددلوب أفاددل لألمددور التدد  تحتدداج الددى تمثيددل مددن

أمدا ال ..الخاص بهذه المصفوفة جميعها أرقام  keyويكون ال .. الصفوفات 
object   ومدن هدذا المنطلدق يظهدر لندا مفهدوم جديدد .. فقد تكدون اسدم نصد

 ...Associative Arraysيسمى بال 

هدد  مصددفوفة تكددون عناوينهددا نصددوص بدددال مددن  Associative Arraysال 
لكددن مصددفوفات ..وهددذا النددوع تدعمدده العديددد مددن لعددات البرمجددة ... األرقددام 

اتا احتجدت  objectويمكنك استخدام ال ..الجافا سكربت ال تدعم هذا النوع 
 ...الى تلك 
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 ..وبنائا على ما تكرناه ف  الشريحة السابقة ..اتا 

 ..فإننا ننوه الى التال  بشكل مفصل

وهد  نقطدة القدوة لددى ...استخدم المصوفة حين تكون العناوين التد  لدديك أرقامدا 

 ...المصفوفة 

 ...حين تكون العناوين الت  لديك نصوصا  objectاستخدم ال 

 Associative Arraysال تدعم ال .. وال تنسى أن مصفوفات الجافا سكربت 

 : شاهد المثال بالشريحة التالية..وللبرهنة على تلك ..

 

تعنددد  عددددد العناصدددر الموجدددودة داخدددل  arrayName.length: مالحظدددة*( 

 ..المصفوفة 
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فه  خاصية مدعومة  isArrayبالنسبة لل : مالحظة

وغير مدعومة من قبل ال ..بالمتصفحات الحديثة 

ie8 .. وهناك طرق أخرى لمعرفة تلك.. 

Google it: Check if object is array 
 



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

 ..؟؟ ...هل الحظ المثال السابق

 

... صفر..“ a1“لقد كان طول المصفوفة الت  أعطيناها عناوين نصية مثل..نعم 

 .... 4كان الناتج هو ..والت  أخذت عناوين رقمية  xبينما المصفوفة 

سترجع ..عند فحل المصفوفتان للتأكد هل ه  مصفوفة أم ال ..وبذات الوقت 

 ...objectوسترجع اإلثنتان ..مصفوفة 

 

األسلوب ..ف  أول موعوعنا قلنا أنه هناك أسلوبين لتعريف المصفوفة ..واآلن 

وهو ..وتكرنا السيئة األولى لألسلوب الس   .. الس   واألسلوب الجيد 

الخاص بالمصفوفة والمبن   constructorوجود استدعا  غير مبرر لل 

 *__*انظر الشريحة التالية ..والثان  هو ...تلقائيا بالجافا سكربت 
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 * ..........  ^_ما عليكم منو ..مصطلح تقن  هذا!! ... كارثة 

 ...وانظر الناتج ؟..نفذ المثال لألهمية 

 

 !تختلف عن المصفوفات األخرى ؟.. z3برأيك لماتا كانت نتيجة ال 



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

 10كانت ألنك قمت بتعريف ..  undefinedإن ما رأيته من نتيجة وه  ال 

قمت بانشا  ..وبمعنى آخر .. undefindعناصر للمصفوفة وجميعهم 

 ... ولم تعطيها أياا منها ..قيم  10مصفوفة ستحتوي على 

 

 ...!!وإنما كعدد للعناصر المراد انشائها ..ليست كقيمة  10لذلك اعتبرت ال 

 

 *^_لذلك انتبه 

 

كيف يمكنن  اعافة عنصر جديد للمصفوفة ...لنأت  الى موعوع آخر ..واآلن 

 بعد تعريفها ؟
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 يمكننا اعافة عنصر جديد للمصفوفة عن طريق : الجواب هو

للقيمة  keyومن ثم وعع عدد العناصر الناتج ك ..إما تحديد عدد العناصر1)

 الجديدة 

 .بشكل يدوي مباشرة keyإما أن تحدد ال 2)

 .pushباستخدام ال 3)

 .unshiftباستخدام ال 4)

 .spliceياستخدام ال 5)

 

ولكل طريقة ميزة خاصة بها ...لكل من هذه الوسائل استخدامتها ..حقيقة 

 ^_^وطريقة جيدة ..ولكن هناك بالمجمل طريقة سيئة .. ^_^
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 ( 1الطريقة 

ولهذا اتا وجد ..فإننا قلنا أن المصفوفة يبدأ ترقيمها من الصفر ..اتا كنت تذكر 
   2الى  0فعناوين األرقام ستكون من .. [1,2,3]عندي المصفوفة التال  

 

ماتا سيكون الناتج ؟ سيكون الناتج هو .. lengthاتا قمنا باسترحاع ال ..اآلن 
 ..^_^ألننا قمنا بارجاع عدد العناصر ..  3

 

 ؟؟ ..اتن ماتا تالحظ اآلن 

ه  العنوان الذي يج  أن ..إن القيمة الراجعة والت  تمثل عدد العناصر .. نعم 
 *^_ 3سيأت   2يعن  بعد ال .للقيمة الجديدة ..يأت  بعد العنوان الحال  

 >----: شاهد المثال
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 النتائج

 هل الحظت كيف تم اعافة العنصرين الجديدين ؟

 .. keyومن ثم أخذ عددهم ووعع القمية ك ..نحن اآلن نقوم بعد العناصر ... األمر سهل جدا

 

وهنا يكون عملها مع المصفوفة لتحويلها ..  toStringف  المثال استخدمت خاصية ال : مالحظة

_^  *بالنسبة ل  كان لتسهل طباعة  المصفوفة مباشرة ..stringمن مصفوفة الى نل من نوع 

 ^_^لكن قد نستخدمها ألمور أخرى كثيرة .. 
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يمكن باستخدام هذه الطريقة اعافة عنصر الى مصفوفة مباشرة عن : 2الطريقة 
 : مثال...معين  keyطريق اختيار رقم 

 

 

 

 

 ..  هناك مشكلة ..الكن 

المشكلة تكمن ف  أن هذه الطريقة ستقوم بانشا  أو ترك العناوين الت  قبلها فارغة 
 ..لذلك انتبه .. وهذا أمر س   جدا ..

فإنه من الموقع الرابع لعاية ..بما أننا قمنا بانشا  العنصر الجديد ف  الموقع العاشر 
 ...   undefinedسيكون ..الموقع التاسع 

بأنك تستطيع ..لكن تختلف عنها .. toStringتعمل نفس عمل ال  joinال : مالحظة
 ...تحديد نوع الفاصل الذي تحتاجه 
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هذه الطريقة جميلة جدا إلعافة عناصر (: pushباستخدام ال ) 3الطريقة 

 ...  جديدة لمصفوفة معينة 

ه  دالة ف  الجافا سكربت يمكن استخدامها مع المصفوفات إلعافة  pushال 

الخاص بهذه ( return)وناتج اإلرجاع..  المصفوفة  آلخرعنصر جديد 

 *^_المصفوفة هو طول المصفوفة الجديدة 

 

 :  شاهد المثال
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تقوم هذه الدالة على اعافة عنصر (: unshiftباستخدام ال ) 4الطريقة 

ومن ثم تقوم بإ احة كافة العناصر ..لها  األولولكن بالموقع ..للمصفوفة 

وصاح  .. بصير ثالث ..يعن  صحاب الموقع الثان  ..خطوة الى األمام 

 الخ...الموقع الثالث بصير رابع 

 

اتا هذه الدالة .. )يكون الطول الجديد للمصفوفة أياا ..ناتج اإلرجاع لهذه الدالة 

 (.^_^باستثنا  مكان اعافة العنصر .. pushمشابه لل 

 :  شاهد المثال
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أننا ..ومن مزايها ..هذه الدالة رائعة جدا (: spliceباستخدام ال ) 5الطريقة 
أياا بإمكاننا تحديد الموقع ..نستطيع أن نقوم باإلعافة والحذف بذات الوقت 

 ..إنه أمر جميل ... المراد اعافة العنصر اليه 

 

 : وه  كالتال  parameters 4لهذه الدالة 

arrayName. splice(I, R, V); 

 :  وأقصد بهذه اإلختصارات ما يل 

I : 3يعن  ابدأ من الموقع .. 3مثال ..وهو الموقع المراد بد  اإلعافة من عنده.. 

R : وأقصد بها عدد العناصر المراد حذفها والت  تأت  بعد اعافة العناصر
فسيقوم بحذف عنصرين من المصفوفة وهما .. 2يعن  ..باستخدام هذه الدالة 

 (ستتاح بالمثال)العنصرين الذان يأتيان بعد ما سيتم اعافته على المصفوفة 

V :الفيم المراد اعافتها / وأقصد به الفيمة.... 
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 :شاهد المثال اآلن

 

 

 

 

 

 

 هل يمكنك توقع النتائج؟ 

الى المصفوفة ف   aneesفإنن  قلت له أعف (: اللون األصفر)ف  أول سطر 

فيصبح شكل المصفوفة ..وال تقم بحذف أي من العناصر .. العنوان األول

 :  كالتال 
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 :ف  السطر الثان  صاح  اللون النهدي

احذف عنصرين وهما الموقع الثان  .. فإنن  قلتا له اته  الى الموقع الثان  

فيصبح شكل .. saedو  taherومن ثم أعف القيم الجديدة وه  ..والثالث

 :   النتائج هو 

 

 %_%من المصفوفة .. 54والرقم  5الحظ أنه تم حذف الرقم 

 

فإنن  (: P:ما ال  على األلوان )أما ف  السطر الثالث وهو اللون الفستق  الفاتح

الى المصفوفة من  ahmad, muath, rashadقلت له قم باعافة القيم 

فيكون المحذوف الموقع ..وقم بحذف عنصر واحد من المصفوفة ..  0الموقع 

 ...1وهو الرقم  0

 



 وشر ما يكس  اإلنسان ما يصم** شر البالد بالد ال صديق بها 

 

 المتنب  ف  مدح الصديق

 

aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

سنتحدث عن خطوات ..كما تكلمنا عن خطوات اإلعافة الى مصفوفة ..واآلن 

 ..أو طرق الحذف 

______________________________________^* 

 

 ..فإن الحذف أمر سهل..لكن بما أننا فهمنا اإلعافة 

 

 :  طرق الحذف

1) pop() :قم بحذف آخر عنصر 

2 )shift() :قم بحذف أول عنصر 

3 )splice() : وهنا نكتف  بوعع الParameters  التاليةI  وR _^  *

 ..وعدد عناصر الحذف من هذا الموقع ..يعن  بحدد الموقع ..
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 :شاهد األمثلة

 

 

 

 

 

 

احذف من الموقع الساد  .. )قامت بحذف آخر رقمين.. spliceالحظ أن ال 

قامت بحذف أول  shiftقامت بحذف آخر عنصر وال  popوال ( .. رقمين

 :  لتخرج النتائج بالشكل التال .. عنصر
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 هل بق  ش   ؟.. برأيك ..واآلن 

 ^_^مفاجئات حلوة * ^_لسا ف  * ..^___

 

كيف يمكنك تعديل فيمة ..برأيك .. ^_^اآلن سنتكلم عن تعديل قيمة موجودة 

 موجودة ؟

 

الخاص بها  keyنقوم باستخدام ال .. لتعديل أي قيمة مخزنة داخل مصفوفة

 :  شاهد المثال..ونسند لها القيمة الجديدة ..
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بعدما قمنا بالحديث عن طرق اعافة وحذف وتعديل عناصر المصفوفة .. اآلن 

وكيف يمكنن  ، كيف يمكننى ترتي  عناصر المصفوفة..ما رأيك أن نرى ..

وكيف يمكنن  طباعة أكبر قيمة ^_^، طباعة المصفوفة بشكل عكس  

وكيف يمكنن  دمج مصفوفتين أو .وأصعر قيمة موجودة داخل المصفوفة

كيف يمكنن  أخذ جز  من مصفوفة ..باإلعافة الى تلك . ^_^أكثر معا 

 !!ووععها ف  متعير آخر لتصبح مصفوفة أخرى؟

 :  ^_^اتا هيا لنرى كيف يمكننا تلك ..^_^ لقد أعجبتك المواعيع ..^_^ 

(1reverse() 

(2sort() 

(3concat() 

(4slice() 
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،  تقوم هذه الدالة على طباعة عناصر المصفوفة بشكل عكس : reverseال ( 1

 .. parametersهذه الدالة ال تستقبل أي 

 

 :  شاهد المثال

 

 

 

 

 ^_^ماتا ستكون النتائج برأيك 
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والترتي  إما أن يكون هجائ  ، ه  دالة تستخدم لترتي  المصفوفة: sortال ( 2

 ..^_^ويمكن أن يكون تنا ل  أو تصاعدي ، أو رقم 

 

 :  مالحظات

 .الحالة اإلفتراعية للترتي  ه  هجائ  وتصاعدي( أ

على  functionفإننا نقوم بارسال ..لتحديد الترتي  على الشكل الرقم  ( ب

 (.ستتاح بالمثال..) sortباستخدام ال  argumentsأنه 

 ..قبل الخمسة  40فإن ال ..بالترتي  الهجائ   5و  40اتا قمت بوعع الرقم ( ج

 

 ^_^واآلن الى األمثلة 
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 (:تصاعدي وتنا ل )ترتي  الهجائ ( مثال أ

 

 

 

 

 !.. هل رأيت القكرة البرمجية الت  قمت باستخدامها ؟

ليس المهم أن ..حتى تنفذ ما تريد ..يهمك كيفية التالع  بالدوال ..إنك كمبرمج 

وأستدع  وأستخدم الخصائل كما أريد عند ..لكن أن أفهم .. أحفظ 

 ^_^ احتياج  لها 
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 (: تنا ليا وصاعديا)التعامل مع األرقام( مثال ب

 .. sortباستخدام ال  functionقلنا للتعامل مع األرقام سناطر الى ارسال 

 :  شاهد المثال

 

 

 

 

والجمع على ، إن عملية الطرح تقوم على الترتي  التصاعدي.. هل الحظت 

 .. الترتي  التنا ل 
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طباعة أكبر رقم موجود داخل مصفوفة معينة ..لو طلبت منك اآلن : ..مثال ج

 ؟ أو طباعة أقل رقم موجود داخل مصفوفة معينة ؟..

 

 كيف ستقوم بالحل ؟ 

 

 .ومن ثم النظر الى الشريحة التالية ..أرجوا أن تقوم بحل هذا السؤال 

 

أريدك أن تقوم بترتي  أفكارك واستعالل ما تعلمنا حتى نؤدي هذه الفكرة 

 *^_.. اليسيطة 
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يكون عن طريق ترتي  المصفوفة تصاعديا أو تنا ليا ..حل السؤال بكل بساطة 

 ..وأول قيمة ف  المصفوفة ه  أكبر أو أصعر قيمة حس  الترتي  ..

 

_____________________________________________^* 
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3 )concat() : والناتج ..تستخدم هذه الخاصية لدمج أكثر من مصفوفة معا
 ..يكون مصفوفة جديدة 

 

 ...ويمكن أن تستقبل هذه الدالة مصفوفة أو أكثر لعملية الدمج 

 

 :شاهد المثال

 

 

 

 .. yوالمصفوفة  xالحظ هنا أنه تتم عملية الدمج بين المصفوفة 

و  zوالمصفوفة  xوالحظ أن عملية دمج أخرى تتم بين المصفوفة 
newArray  ... 
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4)slice() : تقوم هذه الدالة على اقتطاع جز  من المصفوفة وارجاعه على

 ..شكل مصفوفة جديدة

 

  ;arrayName.slice(start, end): الصيعة العامة

 .وه  قيمة عددية صحيحة اجبارية..ه  نقطة البداية : startال 

ف  حال لم ... وه  قيمة عددية صحيحة اختيارية..ه  نقطة النهاية : endال 

 ..الى النهاية  startيكون مقدار القطع من نقطة ال ..توعع هذه القيمة 

 

فإن  ;arr.slice(2, 5)مثال لو قمت بوعع ...  1-النهاية تكون القيمة : مالحظة

 *^_والخامس غير داخل ..  4+  3+  2القطع سيكون العنصر 
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 :شاهد المثال

 

 

 

 

 

 

ماتا ..لو قمنا بوعع المواقع بالسال  .. وقبل أن ننتقل لموعوع جديد .. واآلن 

وهذا .. هذه الوظيفة البسيطة لك ..وانتبه للناتج ..جرب ... ^_^سيحدث 

 ...مثال يمكنك تنفيذه للتالحظ النتائج 



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

موعوع سهل جدا ...انتهينا من المصفوفات ..نكون بحمد هللا تعالى ..واآلن 

 ..فأنت لم تكتس  شيئا .. اتا لم بتنفيذ األفكار ..لكن يلزمك تنفيذ األفكار ..

 

 ...لن تصبح علم وخبرة ..ألن المعرفة إن لم ترتبط بالممارسة 

 

حاولت أن ال أعع أي )^_^ لنشاهد جميع األمثلة الت  تكرناها معا ...واآلن 

وتختبر ..لك  تقوم بتتبع النتائج ..تعليق بالشيفرة البرمجية الخاصة بالمثال 

 *^_... قدراتك 
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ِ بن عمرو بن العاص رع  هللاه عنهما قال  لّى هللاُ : عن عبد هللاه لم يكن رسوُل هللاه صا

شاً  لهم فااِحشاً وال ُمتافاحِّ لاْيِه وسا ناُكم أاْخالقاً » : وكانا ياقُوُل . عا  «إِنه ِمن ِخياِرُكم أاْحسا
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نريد ..وتفاصيلها والتعامل معها ..بعد حديثنا المطول عن أنواع البيانات ..اآلن 

 ..وهو التعامل مع أنواع البيانات المختلفة معا .. أن ننتقل الى جز  آخر 

 

ماتا سيكون ناتج جمع نل ورقم؟ ماتا سيكون ناتج طرح رقم ..وأقصد بذلك 

 الخ ...من ؟ كيف يمكنن  جعل األرقام كالنصوص؟ 

 

وه  عملية تحويل نوع من أنواع  Type Conversionهذا ما يطلق عليه ب 

 ^_^الى نوع آخر ويكون هذا التحويل بشكلين ..البيانات 

 ..إما أن يكون التحويل تلقائ  1)

 *^_ JS Functionوإما أن يكون التحويل باستخدام ال 2)
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 :التحويل التلقائ ( 1

 عملية جمع رقم معnull  وال ..يكون الناتج هو الرقمnull  يتم تحويلها

 0الى 

 عملية جمع نل معnull  يتم تحويل الnull  فتصبح بالشكل ..الى نل

 ”anull“وبهذا يكون الناتج دمج النل األول مع الثان  ..  ”null“التال  

 ويتم ، (“ 1”الى  1)يتم تحويل الرقم الى نل ..عملية جمع نل مع رقم

 “a1”دمج النل والرقم معا 

ف  حال كان النل ..يتم تحويل النل الى رقم .. عملية طرح رقم من نل

 أما اتا كان هذا الشكل ..  9 = ”1“ – 10فيصبح الشكل .. “ 1”مثل هذا 

10 – ”a1 “ =NaN ..ليس برقم. 
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 عملية طباعة أيobject .. يتم مباشرة تحويلها الى نل باستخدام ال
toString  .. وتكون المخرجات بالكشل التال  : 

 الناتج سيكون ..داخل متعير ومحاولة طباعته مباشرة  objectتخزين ( أ
"[object Object]” ..ويكون عن طريق ، وهذه الرسالة كثير ما تظهر

يقوم بوعع ال .. objectبدال من أن يستدع  القيمة الخاصة بال ..الخطا 
object  اعرف وين تروح .. ^_^..لذلك ان رأيت هذا ... نفسه^_^ 

 
وقمت بوعع المصفوفة فإن الناتج .. اتا كانت مصفوفة المراد طباتها( ب

شفناها * ^_...  1,2,3تصبح  toString ..[1,2.3]الراجع هو تحويل ال 
 ^_^كثير بدرو  المصفوفات 

 
 stringيتم تحويلها الى ..مباشرة  ()new dateعملية طباعة ال ( ج

 ( dateراجع در  ال–التاريخ كامل )أياا ويكون الناتج هو 
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 فيصبح شكلها ..األرقام والجمل المنطقية يتم تحويلها الى نل أياا

 : كالتال 

 “true”تصبح   true( أ

 “  false”تصبح  false( ب

  “15”تصبح   15( ج
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 :Functionالتحويل باستخدام ( 2

 

 التحويل من رقم الى نل ويكون تلك بطريقتين األولى استخدامGlobal 
method    وهString  والثانية باستخدامtoString .. 

 .. ()toString.5أو  String(5): مثل

 

 مثل تحويل ..التحويل من  منطق الى نلfalse  الى“false”  ويكون هذا

 أياا  toStringوال  Stringعن طريق استخدام ال 

 

 تحويل التاريخ الى نل ويكون أياا باستخدام الدالتين السابقتان من الدالة

Date()  مثلString(Date())  أوDate().toString() 
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 تحويل نل الى رقم يمكنك تلك عن طريق استخدام الNumber  أو عن

الخ من دوال الحساب الت  تكرناها .. parseFloatأو  parseIntطريق 

_^  * 

وتحويل أي رقم ، تحويل نل فارغ الى رقم يكون الناتج صفر: مالحظة

والنل ...  2.13يكون هو نفسه لكن بنوع رقم   2.13عشري مثل 

وغير هيك يحول الى ... 5الى “ 5”الرقم  فقط يحول الى رقم أياا مثل 

NaN ... 

 تحويل المنطق الى رقم يكون باستخدام الدالةNumber 

 لتحويل التاريخ الى رقم نستخدم أيااNumber (.. ناتج هذه العملية هو

 ( ...()getTimeنفسه ناتج ال 
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 (:  جرب ونفذ: )^_^واآلن لنشاهد مثال 
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 *  ^_..ما رأيك ببعض األسئلة الت  تدعونا الى التفكير قليال ..واآلن 

 

 (:Tricks)أسئلة أنت ستجيبها 

 

 

 

 

 

 

 ^_^  وانظر النتائج ..ثم نفذ الشيفرة البرمجية ..حاول توقع اإلجابة 
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 ...نكون انتهينا أياا من هذا الموعوع المهم ..أصدقائ  ..واآلن 

 

لتستطيع معرفة النتائج الممكنة والمشاكل الت  يمكن أن تحصل ..وهو مهم جدا 

كل تلك يكون بمعرفة انواع البيانات ...باإلعافة الى التحكم بالمخرجات ..

 ... وناتج  العالقات الت  بينها 

 

أياا لم أقم بالتعليق على الشيفرة البرمجية ...)لنشاهد جميع األمثلة ..واآلن 

 *(^_..وعد واسترجع اتا أخطأت ..ثم نفذ.. تتبع الكود ..
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 (عالم مسلم)اإلدريس  

 

أحد كبار الجعرافيين ف  التاريخ ومؤسس  علم الجعرافيا، كما أنه كت  ف  التاريخ 

 .واألدب والشعر والنبات ودر  الفلسفة والط  والنجوم ف  قرطبة
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تستخدم الجمل الشرطية لتحديد سلوك البرنامج بنائا * .. ^_الجمل الشريطة 

ويلع  دورا مهما جدا جدا ف  ، (شرط)على محددات أو معطيات معينة

 ..وف  جميع لعات البرمجة ..برمجة الصفحات اإللكترونية 
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 :لنقوم بشرح الصيعة السابقة..اآلن 

 

(1if : تستخدم الif  لوعع شيفرة برمجية يتم تنفيذها ف  حال كان الشرط

 ..  trueناتجه هو 

(2else : تستخدم الelse  لتنفيذ الشيفرة البرمجية ف  حال لم يتحقق الشرط  /

ه   if  /else ifأي عندما تكون المرجعات من ال .)الشروط الت  تسبقه

false ..._^* 

(3else if : تستخدم هذه الجملة لتنفيذ شيفرة برمجية بنائا على شرط آخر اتا

 ..الت  قبلها  ifلم يتم تنفيذ الشرط الموجود بال 
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 : مالحظات

(1if -  else ه  كلمات محجو ة داخل الجافا سكربت. 

 ..واال سيظهر لك خطا.. lowercaseعلى شكل .. elseوال  ifتكت  ال 2)

 ... else ifيمكنك كتابة عدد غير محدد من ال 3)

 trueيكون اتا كان نااتج الشرط  ifحيز تنفيذ ال 4)

الشروط الت  سبقتها جميعها / يكون اتا كان ناتج الشرط elseحيز تنفيز ال 5)

false. 

(  false)الشروط الذي قبلها/ يكون اتا لم يتحقق الشرط  else ifجيز التفيذ لل 6)

 trueوكان ناتج الشرط الخاص بها هو ..

وه  آخر  elseالشروط بشكل متسلسل وصوال الى ال / يكون تنفيذ الشرط 7)

ولم ..وإن لم يتحقق ش   ..ال يكمل الباق  ..ف  حال نفذ أحد  الشروط.. مرحلة 

 وسيكمل عمل البرنامج بالشكل الطبيع ..لن يقوم بتنفيذ ش  .. elseيوجد 
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 (:ال تنسى التنفيذ..طبق )1مثال 

 

 

 

 

 

فإن الشرط سيتنفذ دائما ..داخل الشرط  x = 7اتا قمت بوعع : مالحظة مهمة

 .. فه  تستخدم إلسناد القية  =أما ال .. ==انتبه أننا نقارن باستخدام ال ..
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 ..1موجودة ف  المثال  yو  xقيم ( 2مثال 

 

 

 

 

 

 ..ه  من تم تنفيذها ألنه لم يتحقق الشرط الذي قبله  elseفإن ال ..اتا الحظت 

بشكل  elseفحاول قرائة ال ..اتا أردت قرائة وكتابة الشروط ..وكمالحظة 

 ماتا ستكون قرائتك لها ؟ ..؟.آخر

 *  ^__ if(x == y)ف  هذا المثال تعن   elseال 
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 ..1موجودة ف  المثال  yو  xقيم ( 3مثال 

 

 

 

 

 

 

ويعن  )ته  فوجد شرط آخر ..لذلك .. 13ال تساوي  xقيمة ال .. هل الحظت 

وكانت اإلجابة ( .. yتساوي  xفتحقق هل ال .. 13تساوي  xاتا لم تكن 

دون الدخول الى .. ويكمل سير البرنامج..يتم تنفيذ الشرط ..وبهذا ... نعم 

 .. elseال 
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على فرض ( الموجود الصورة)  functionما رأيك أن تتبع تنفيذ ال ..اآلن 

 ..ماتا سيكون الناتج ..مرات  function 4أنه تم استدعا  هذا ال 
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المهم لدي ف  الدرجة األولى هو معرفة ما .. هل استطعت تتبع الحل ...واآلن 

واتا عرفت قيمة كل متعير بكل ... سيتم تنفيذه مع كل عملية استدعا  

 ..فأنت بالتأكيد ستسطيع اإلجابة .. مرحلة 

 *^_ورائع للبد  بالتقدم ف  المستوى ..مثال سهل 

 

 ...^_^لنشاهد األمثلة مع حل السؤال السابق ..واآلن 

 

 *^_...أرجوا أن تكون اهتممت بالتطبيق 
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أخبره  سالما أن ابن شهاب عن عقيل عن الليث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا

أن رسول هللا صلى هللا عليه  رع  هللا عنهما أخبره عبد هللا بن عمر أن

ال يظلمه وال يسلمه ومن كان ف  حاجة  المسلم أخو المسلم وسلم قال

أخيه كان هللا ف  حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه 

 من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة كربة

 

 فتح الباري ف  شرح صحيح البخاري 
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تستخدم لتنفيذ مهام معينة بنائا على تحقق شرط .. if/elseبنفس فكرة ال  Switchال 
  .. 

 

 ؟switchلكن لماتا يكمن أن نستخدم ال 

..  ف  حال تواجد أكثر من شرط ونريد تنفيذ أمر واحد فقط  switchنقوم باستخدام ال 
..  لكن الفرق الذي يحصل هو بآلية التنفيذ( ....if elseتشبه فكرة استخدام ال )

 بحيث 

ألنها تستخدم ف  مكان واحد .. تحس  القيمة المراد التحقق منها مرة واحدة فقط 1)
 ...   switchوهو داخل ال 

ترمز الى  case (..caseيتم مقارنتها مع كل ، القيمة الت   ف  النقطة األولى2)
 (...حالة جديدة للشرط

فإن ..القيمة الموجودة ف  النقطة األولى  caseاتا ساوت القيمة الموجودة ف  ال 3)
 ..الشرط ينفذ
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 :ه  switch الصيعة العامة لل  

 

 

 

 

 

 

 

إنها جميلة جدا أثنا  التعامل مع الشروط المحددة ...هل الحظت هذه الدالة 

 الخ  ...أو أسما  األشهر ..على فرض طباعة أيام األسبوع ..
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 : 1مثال 
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 ا

فما .. breakأقوم بوعع  caseفإنن  بعد كل جملة ..اتا الحظت ..آلن 

 وظيفتها برأيك؟

 

 

الت   blockتخرج من ال ) switchعلى الخروج من ال  breakتقوم ال 

ال يوجد هناك داع لالستمرار ف  ..مجرد ما جدنا القيمة ..ولذلك (... تنفذ به

ولكن ماتا سيحصل اتا ..^^فأقول له توقف *... ^__...فحل العناصر 

سيقوم بتنفيذ جميع األسطر * ..^_بكل بساطة ! ...قمت بتركه يستمر ؟

أو انهى تنفيذ ... defualtأو .. آخرى  breakالت  بعده حتى يتوقف عند 

 ..!!caseجميع ال 
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فه  آخر ما ينفذ ..وكما تالحظ ..  defaultأما بخوص الكلمة األخرى فه  

وه  الت  تقوم بتنفيذ كود معين اتا لم يتحقق أي شرط ..حس  التسلسل 

فال ..ألنها آخر عنصر ..بعدها  breakفإننا لم ناع ..أياا اتا الحظت ..

 ^_^داع  لذلك 

 

 2: مثال
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 !..هل الحظت المثال السابق ؟

ومن ثم .... 3و  2و  1فستجد أنه قام بطباعة الرقم  consoleاتا نظرت الى 
وتلك ألنك ..  3وكانت النتيجة النهايئة الظاهرة على المتصفح ه  ..توقف

 *^__...لم توقف اإلستمرارية الخاصة به 

 

إنه من المفيد جدا ف  بعض األحيان أن ال تستخدم ..لكن هل هذا األمر س   ؟ 
 !!!!! ؟ breakال 

 

 ما ه  هذه الحالة؟ ..واآلن تتسآل .. نعم ال تتعج  

كل ..هذه الشروط تصنف الى مجموعات .. لو افترعنا وجود أكثر من شرط 
هنا ستحتاج هذه ...مجموعة تشترك بنفس النتائج أو الكود الذي يسنفذ 

 :شاهد المثال بالصفحة التالية..^_^الحركة 
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 : 3مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونفس الش   الشرط ..  3أو  2أو  1الشرطاألول يعن  ..الحظ طريقة التنفيذ 
لذلك يكون ناتج تنفيذ الشفرة .. breakوالتوقف يكون عند ال ...الثان  

 ...للمجموعة كاملة نفس الشيفرة البرمجية
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 1يعن  إما أن تساوي ..هل جمل الشرط فقط تات تنفيذ مباشر .. ماتا ..واآلن 

 !!...وهكذا  2أو تساوي 

 

 ..بل يمكنك استخدام العالقات المنطقية أياا ..الجواب طبعا ال 

 ( 4مثال 
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 *^__________سؤال موجه لك ..واآلن 

 

كلما قمت بالاعط على ..قمنا بتنفيذ مثال .. if—elseف  الموعوع السابق 

 ..اختلفت القيمة حس  الشرط..الزر الموجود بالصفحة 

 

لكن مع ععطة  ر يقوم بطباعة اسم ..اآلن أنا أريدك أن تقوم بنفس الفكرة 

بصير ..اتا ععط كمان مرة ..بصير أحد ..اتا ععط ..اليوم مثل سبت 

 ..برجع بعيد الدورة من السبت ..واتا وصل الى الجمعة .. وهكذا ..اثنين 

 

انتقل ..بعد اإلنتها  من حل السؤال ( .... switchاستخدم ال ..)سؤال بسيط 

 ^_^للشريحة التالية 
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 هل قمت بحل المثال ؟..واآلن 

 

مع ..وستحد حل هذا المثال .. طبعا لحل هذا المثال أكثر من أسلوب وطريقة 

 ..جميع األمثلة الت  تم تكرها هنا بإتن هللا تعالى 

 

فأنت لم تحصل على أكبر قدر ..اتا لم تطبق .. ال تنسى أن التطبيق هو المهم 

 ...ممكن من المعرفة 
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 اللهم اغفر ل  ولوالدي وارحمهما كما ربيان  صعيرا

 

 اللهم إن  أسألك برحمتك يا رحيم يا عزيز يا غفور 

 أن تعفر ل  وألب  وأم  ولجميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم 

 إنك سميع عليم رحيم ر اق كريم

 

 الحمد هلل رب العالمين
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خطوة بخطوة ..بدئنا ننتقل ..حول مفاهيم الجافا سكربت ..بعد حديث طويل 

 ..نحو الطريق لتنفيذ وتفعيل مجموعة الخصائل الت  تعلمناخا ..

وهو مفهوم ..ونحن اآلن بصدد شرح موعوع مهم جدا ف  عالم البرمجة 

 (Loop..)الدوران أو التكرار بالجافا سكربت

 

علينا معرفة ما هو االمر ( ..loop)لنقوم بعملية التكرار لتنفيذ أمر معين 

 :داخل الجافا سكربت loopطرق عمل ..واآلن ..المناس  لذلك 

(1for loop 

(2while loop 

(3do while loop 

(4for/in loop 
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1 )for : تستخدم الforتحدد بدايته ،  لتنفيذ دوران بعدد معين من المرات

تحقق شرط اإلنتها   عدموينته  تنفيذها عند ، forونهايته منذ تعريف ال 

.. 

 

 :  الصيعة العامة

 

 

 

 

 ..لنبدأ بشرح مكوناتها ..واآلن ، ه  كلمة محجو ة forأن .. الحظ 
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 .ويقصد بها القيمة الت  سيدأ من عندها الدوران: start( أ

 .عنده الدوران ليستمرويقصد بها الشرط الال م : Condition( ب

ويقصد بها كود ينفذ لتعيير القيمة اإلبتدائية حتى : changeStartValue( ج

 ..ف  النهاية ..يتم عدم تنفيذ الشرط 

 

 : 1مثال -واآلن لنشاهد مثاال على تلك 
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 : طريقة عمل المثال السابق

 .. 0والذي قيمته اإلبتدائية  iوه  المتعير المسمى ..  startأوال يقوم بتنفيذ ال 

اتا ( ... falseأم  trueبمعن  آخر يرجع ..)نتحقق هل الشرط ينفذ أم ال : ثانيا

سيخرج من .. falseواتا أرجع ..فإنه سيتابع العمل . trueأرجع الشرط 

 ،،جملة الدوران 

الحالية  iوه  طباعة قيمة ال ..سيقوم بتنفيذ الشيفرة البرمجية الموجودة : ثالثا

 .. consoleداخل ال 

الى  i( اعافة )ويقوم على جمع .. changeStartValueيذه  الى : رابعا

 ..1وتساوي  i = 0 + 1فإنها ستصيح .. i = 0فإتا كانت ..الحالية  iقيمة 

وتستمر الدورة هكذا حتى نصل الى عدم ( ...ثانيا)نعود الى النقطة : خامسا

 .تحقق الشرط
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 : 2مثال

 

 

 

وقمت بتحديد مقدار ..كان التكرار بشرط متناقل..الحظ ف  هذا المثال 

وععت شرط ..ولتنفيذ الكود ..والقيمة اإلبتدائية بعشرة ..  2التناقل ب 

 ...   0أكبر من  Iتحقق بأن تكون ال 

 

 :  النتائج
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ولكن اتا ... الى شرح المصفوفات ..لقد تطرقنا ف  الدرو  الماعية : 3مثال 

هل ..عنصر  1000مكونة من .. أردت منك طباعة عناصر مصفوفة 

 ؟؟؟ .. arr[….n]ثم  arr[1]ثم  arr[0]ستقوم بكتابة 

واتا قلت لك اطبع العناوين الفردية أو الزوجية ف  .. طبعا ال ..الجواب 

أو اجري أي عملية حسابية على المصفوفات سيكون هذا عن .. المصفوفة 

 ..^_^.. loopطريق ال 

 

 :  شاهد المثال
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 هل ركزت جيدا ف  المثال السابق؟

 

 :  مالحظات

والسب  ف  تلك .. 0ف  تعاملنا مع المصفوفات نبدأ بالقيمة ..اتا الحظت 1)

راجع در  المصفوفات اتا لم )أن عنونة المصفوفات تبد  من الصفر 

 (.تعرف هذه المعلومة

 lengthقمنا باستخدام احدى الدوال الت  تستخدم مع المصفوفات وه  ال 2)

لذلك تم استخدام الشرط ..هذه الدالة ترجع لنا عدد عناصر المصفوفة ...

 length -1وبهذا يكون البد  من صفر واإلنتها  عند ( ..  <) أقل ..

فهذا يعن  أن الدوران ..  10وكمثال اتا أرجعت الدالة أن طول المصفوفة 

  10وبهذا يكون عدد العناصر هو .. 9وينته  عند  0يج  أن يبدأ من 
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 :4مثال 

 

 

 

 

 

 

قمنا بطباعة المعلومات الموجودة بالمصفوفة والت  ..ف  هذا المثال ..الحظ 
قيمة  9وبشرط أن تكون أقل من ..بها رقما  وجيا ( key)تمثل العناوين 

 ..كما تريد..بإمكانك التالع  والتحكم بالشرط ...  iال

فهذه طريقة يمكنها أن تختصر علينا الكثير من .. InnerDivبالنسبة للمتعير 
 (  وععتها للفكرة..)داخل متعير  objفأقوم بتخظين ال .. الوقت أثنا  التنفيذ
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تستخدم هذه الكلمة المحجو ة أياا إلنشا  دورا : whileننتقل الى ال ( 2

ف  حال أردنا تنفيذ شرط معين ..لكن نستخدم هذا األسلوب .. forمثل ال ..

ف  هذا النوع ال ...ويتوقف عندما يصبح الشرط غير صحيح ..لمدة طويلة 

ولكن يج  أن يوعع شرط يتحقق ف  مرحلة ..يشترك وعع بداية ونهاية 

 ..  واال سيستمر بعدد غير نهائ ..معينة حتى يتم الخروج من الدوران 

 

 :  الصيعة العامة
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وهو بمعنى ..ثم يدخل على الدوران ..فإنه يوجد شرط .. كما تالحظ ف  الصيعة 

بمجرد أنه أصبح يرجع ..هذا الشرط .. ^_^تنفذ أكثر من مرة .. ifآخر 

false  .. فذلك يعن  انتها  الدوران..._^* 

 

 : 1مثال
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 كما تالحظ ف  المثال السابق

قبل الدخول وتنفيذ أي سطر ..بالتحقق من الشرط whileأوال يقوم ال ..أوال 

اتن الشرط الصحيح .. 1ه   xوقيمة .. x < 5وكان الشرط هو ..برمج  

داخل  xالسطر األول سيقوم بطباعة قيمة .. فيقوم بالدخول الى الدوران ..

فهذه ه  الت  ستجعل من ..  ++xلكن انتبه  اآلن ل ..  consoleال 

سيدخل ف  لوب غير منته  ..واتا قمت بتجربتها ... الشرط غير صحيح

 * ...^_.. Crashedحتى يظهر لك المتصفح رسالة تقول ..

 

ثم الشرط ... ثم التنفيذ الشيفرة البرمجية الموجودةة داخل الدوران..اتن الشرط 

 ...مرة أخرى
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 : 2مثال

 

 

 

 

 

 : انتبه لهذا المثال جيدا

ومع تلك فإن الدوران !! ..شرط منطق  ..نهاية ..بداية ..الحظ أنن  لم أحدد 

هل تذكر حينما تكرناها بال .. breakوتلك بسب  ال ... 10سيتوقف عند 

switch .. ستتجعلك تخرج خارج الدوران ..لكن هنا ..ه  بنفس المبدأ

 (  توقف الدوران اجباري..)



aneeshikmat@gmail.com  أنيس حكمت أبوحميد 

3 )do while:  لكنها تختلف عن ال ، ه  وسيلة دوران أيااfor  أو ال

while ..حتى وإن لم يتحقق الشرط ..)بإنها تنفذ مرة واحدة على األقل

 ...فإنه سيقوم بتنفيذ الشيفرة الموجودة لمرة واحدة ..

 

 :   الصيعة العامة
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 طريقة ترتي  التنفيذ؟..هل الحظت ف  الصيعة العامة 

 

لذلك يج  أن ..  whileثم تحقق من شرط ال ( نفذ الكود)ستجد أنه اوال افعل 

 ..  ينفذ هذا الكود لمرة واحدة على األقل

 

 : 1مثال 
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 ..ما تتوقع أن يكون النتائج ؟..اتا الحظت المثال األول 

 

 ^_^الجواب هو هذا 

 *.^_مع أن الشرط لم يتحقق الى أنه قام بتنفيذ الدوران 

 

 : 2مثال
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 ..  هل الحظت ف  المثال الثان  

 

باإلعافة الى تلك .. التقليدية  whileكما تعلمنا بال .. لقد قمت بادخاله بدوران 

 *( ..&_شرط الذي سيجعل الدوران يتوقف ..) ++iال تنسى اعافة .. 

 

تستخدم لعمل قفزة ..داخل الجافا سكربت  keywordه  : continueال * 

فسيقوم ..اتا قمت بتنفيذ المثال السابق ..ولهذا ..أو تجاو  ف  جمل الدوران 

إلنن  قلت له اقفز الى شرط الدوران .. فقط ..بطباعة األعداد الفردية 

 %_.. % continueوال تقم بتنفيذ األسطر الت  تأت  بعد .. مجددا
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4 )for/in loop : يستخدم هذا للقيام بدوران داخلobject  فإتا كنت ..معين

 stringالخاصة به عبارة عن  keyتكون ال .. objectفإن ال ..تذكر 

 فكيف يمكنن  المرور على عناصره ؟!.. ؟.. وهذا يعن  أنه ليس رقم ..

 

 :    شاهد الصيعة العامة...  for/in loopلذلك وجدت ال 
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 :  الحظ الصيعة العامة

X : تمثل القيمة الت  سيتم حفظ الkey  بها.. 

 .. objectهو أي متعير من نوع .. objectال 

 keyالمتعير الذي سيستخدم لحفظ ال )جملة الدوران تكون بصيعة التالية 

 ..(منه  keyالذي سيتم أخذ ال  objectثم ال  inالحال  ثم 

 

 :  شاهد المثال
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 ..  هل الحظت المثال السابق 

 

 :^_^يج  أن تكون النتائج بالشكل التال  ..هل قمت بتنفيذه ؟ 

 xه  ال ageو  mnameوال  fnameال 

 ... keyوتمثل قيم ال 

 ^_^ه  الت  قامت بتنفيذ السطر الجديد  n\وال 

 

 (  يرجى أن تتبع الشيفرة البرمجية..)لنشاهد جميع االمثلة السابقة معا ..واآلن 

F:/FullWebCourse/FullWebCourse/3/33.html


 

ت لِتُشااِهد * رجا دثا ش ٌ  مؤلِْم خا  *! *   الُدموع كائِناٌت فُاولِية ُكلما حا
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وهو ال ..ف  آخر موعوع ف  هذه الدورة المتواععة ..بإتن هللا تعالى ..واآلن 

handling error  .. 

 

..  consoleواستخدام ال  depugلقد تكلمنا ف  أول الدورة عن أهمية ال 

من األخطأ الت  يمكن أن تحصل أحصيتها .. واآلن سنأت  إلسلوب حماية 

 ^_^ try/catchوتلك عن طريق استخدام ال .. او لم أحصها ..

 

أنه ال يوجد ..أح  أن أخبرك *..^_وقبل البد  بهذا الموعوع الرائع ..أوال 

وإن كان .. أن يكت  برنامج بدون أخطا  ..مبرمج مهما بلغ من احترافية 

لذلك هذا أمر اعتيادي * ... ^_نسيان وعع فاصلة منقوطة مثال ..الخطأ 

 ..  وليس عيبا 
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 لنتكلم عن ..واآلن 

Try  والcatch  والthrow  والfinally .. 

 

الشيفرة البرمجية الت  يمكن أن يقع بها الخطأ  tryيوعع داخل ال : tryال 

^_^ 

 ..ويوعع بها ماتا سيحدث اتا وقع الخطأ : catchال 

 ^_^مكتوبة من قبل المبرمج .. تستخدم الرجاع رسالة خطأ معينة : throwال 

بعض النظر  try/catchيوعع بها كود ينفذ بعد عملية تنفيذ ال : finallyال 

 ..أم خاطئة ..إن كانت النتيجة صحيحة 
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 :  الصيعة العامة
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 :  شاهد األمثلة

 ( 1مثال 

 

 

 

 

 

الحظ .. لطباعة الخطأ الذي حصل  messageلقد قمت باستخدام ال ..الحظ 
 ..  try/catchكيف تم التحكم باألخطا  الظاهرة عن طريق ال 

 

ثم ..ال تنسى القيام بتنفيذ الكود اآلن ) ---لنرى النتائج ف  هذه الحالة ..واآلن 
 (  االنتقال الى الموعوع الجديد
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 : try/catchالنتيجة عند استخدام ال 

 

 

 

 

  consoleهذه النتيجة الت  ظهرت إلنن  قمت بطباعة الخطأ باستخدام ال 

 

 .. try/catchال حال لم أستخدم واآلن شاهد هذه النتيجة ف  
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لو لم أستخدم ال ..وف  هذا المثال ..فإنه ف  هذه الحالة ..اتا الحظت 

try/catch  .. بسب  وجود الخطأ..لتوقف تنفيذ السكربت  .. 

 

وهذه نقطة .. ^_^فإن العمل بالسكربت سيستمر ..  try/catchلكن بوجود ال 

 ^_^مهمة جدا 

 

الجميلة تستخدم لبنا   keywordهذه ال ..  throwواآلن للنطلق الى ال 

 ^_^لنشاهد المثال معا ..يتم التعامل معها ..أخطا  خاصة بنا 

 :الى الشريحة التالية ---
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 : 2مثال
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فإنن  قمت بحصر األخطا  الت  يمكن أن تحدث ..ف  المثال الثان  كما تالحظ 

فقمت باستخدام ال ..واآلن لطباعة كل خطأ على حدى .. أثنا  ادخال العمر 

throw  .. نكتف  بطباعة ال ..ولطباعة الخطأ الذي قمنا باستخدامه

errMessage  .._^* 

 

 ..^_^..طبعا تنفيذ هذا المثال مهم جدا 

 

هل يمكنك كتابة مثال بنفس .... input fieldوكتابة ال ..اآلن قم بتنفيذه 

 ! الطريقة ؟

وأن ال ..حرف  20على أن ال يكون اإلسم أكبر من ..لإلسم ..هيا قم بتجربة تلك 

 ..بعد تنفيذك للمثال السابق ...جرب تلك *..^_يحتوي أرقام 
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 : 3مثال
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 ..   finallyالحظ استخدام ال ..واآلن 

أو لم يقع ..اتا وقع خطأ ..ف  المثال السابق سيتم تنفيذ الكود ف  جميع الحاالت 

 ..  خطأ 

 

 ^_^شاهد النتائج للمثال السابق 



  اللهم  اتنا ف  الدنيا حسنة وف  اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
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 يمكنك اإلنتقال الى ما يسمى بال ..بعد قرائتك لهذه الدورة 

JS DOM  والJS BOM   ... 

 

ف  المستقبل القري  إن كان لنا ، بإتن هللا تعالى..وسيكونان ف  دورة جديدة 

 ...  عمر وقدر ف  تلك 

 

يمكنك البحث والقرائة عن هذان المفهومان بمستواك الحال  .. ولذلك الحين 

 *^_... وبكل سهولة ان شا  هللا
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نسأل هللا ..ولكل عمل هدف .. وهكذا لكل بداية نهاية ، ولكل جهد وعمل نتيجة 
تعالى أن نكون قد وفقنا ف  سرد المفاهيم الت  تم تكرها بإسلوب غير ممل 

 ..بإسلوب قد جذبك قدر المستطاع ..

 

وعثراتنا ، ويعفر لنا  التنا..ونسأل هللا تعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواعع 
والحمد هلل رب .. وأن ير قنا ويتقبل منا برحمته وكرمه ومنه وفاله .. 

 .. العالمين

 

 ..اللهم اغفر ل  ولوالدي وللمسلمين أحيائهم وأمواتهم إنك على كل ش   قدير 

 ..  ونعوت بك من سخطك والنار ..اللهم نسألك موجبات رحمتك 

ل  ولجميع شباب .. اللهم اغفر ل  وارحمن  وار قن  الر ق الحالل الطي  
 ..اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرعى ... المسلمين يا رب العالمين 
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