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تستعمل صفحات اإلنترنت الحدیثة األدوات التالیة إلحداث أفضل نتیجة 

  html إال أن أساسیات مع أنھ تم إطالق العدید من اإلصدارات مع مرور الزمن

لدیھ كود بدایة   html. فكما لساندویش شریحتین من الخبز

. HTMLمن  5جعل لیظھر محتویات الشبكة في مستعرض وھو اإلصدار 

ھي مجرد نصوص یمكنك إستعمال إي محرر نصوص 
note pad  على سبیل  

 

                          HTML 

تستعمل صفحات اإلنترنت الحدیثة األدوات التالیة إلحداث أفضل نتیجة  صفحات اإلنترنت الحدیثة

 php:الخلفیة 
 cms:إدارة المحتوى 

  
مع أنھ تم إطالق العدید من اإلصدارات مع مرور الزمن

فكما لساندویش شریحتین من الخبز ساندویشایمكن أن تشبھ ب
  ونھایة ھذه األكواد كما في الساندویش تحیط كل شیئ

HTML  جعل لیظھر محتویات الشبكة في مستعرض وھو اإلصدار
  1990األول ظھر سنة 

ھي مجرد نصوص یمكنك إستعمال إي محرر نصوص   htmlملفات صفحة األنترنت األولى 
note padیمكن إستعمال   htm أو htmlإلنشائھا شریطة أن یتم حفظھا بصیغة 

                                              

                         

صفحات اإلنترنت الحدیثة
  ممكنة

 html:الھیكلة
 css:العرض

   java script:التصرف
مع أنھ تم إطالق العدید من اإلصدارات مع مرور الزمن:  <html>الكود

  .بقیت كما ھي
یمكن أن تشبھ ب htmlھیكلة 

ونھایة ھذه األكواد كما في الساندویش تحیط كل شیئ
HTML 5 

HTMLھو نوع محدد من 
األول ظھر سنة اإلصدار 

  
صفحة األنترنت األولى   

إلنشائھا شریطة أن یتم حفظھا بصیغة 

 : مثال
                                            



  

 HTML بعض أكواد ال
 
 

 HTMLكود  الوصف مثال

<!DOCTYPE  html> الصفحة نوع  <!DOCTYPE>  

  

الرابط إنشاء  <a>    

وبالتالي یسھل أساسي إلنشاء صفحة یمكن أن یظھر مضمون الصفحة بدونھ لكن كود الصفحة یكون خاطئ 
  )سیتم التطرق إلى ھذا فیما بعد( إختراقھا 

<html><body>………………………………..…</body></html> 

الصفحة بدن  <body>   

  

السطر إلى العودة  <br> 

<center> ھذا النص سیأتي في الوسط</center> توسیط النص <center> 

<html><head><title>عنوان الصفحة</title></head></html>  یحتوي كل المعلومات
 التي تجعل الصفحة تعمل

<head> 

 

قائمة في نص تعریف    <dd> 

 

    <audio> إدراج الصوت

<html><head><title>عنوان الصفحة</title></head></html> عنوان الصفحة <title> 

 

 <p> إنشاء فقرة

<i>ھذا نص مائل</i> نص مائل <i> 

<html><head><title> عنوان
 <h1></body></html/>عنوان<title></head><body><h1/>الصفحة

مستویات من  6یحتوي 
 حجم العنوان

<h1>….<h6> 

 

 </hr> خط إفقي



 

إلى / وسط(جھة الكتابة 
)إلى الیمین/ الیسار   

<align > 

<html><head><title>first page</title></head><body><img src= "tree.jpg"alt=""> 
Alt : وصف الصورة في حالة ال یمكن إظھار 

 إدراج صورة
 

<img> 

 

و قائمة قائمة مرتبة 
 غیر مرتبة

 
نموذج لقائمة غیر 

:مرتبة   

<ol> <ul> 

 

إلنشاء 
 األعمدة

:<tr> <TABLE> 
 
 
 

 
 إنشاء جدول

لتحریر 
محتوى 
 الجدول 

:<td> 

 >html><meta charset="windows-1256"<: التشفیر إلى العربیة 
 یجب تغییر التشفیر إلى العربیة حین كتابة صفحات باعربیة وإال لن تظھر في المستعرض: مالحظة

 نوع التشفیر 
 

<meta 
charset> 

 

حجم الخط   
<font size> 

<font> 

 

لون  
 الخط
<font color>  

 

 <Q> لإلدراج مزدوجتین

 

 <small> لتصغیر الخط

 

 <time> إدراج التوقیت

 

 <u> لتسطیر الخط



  ملحوظة
   

ھذا العمل عبارة عن مجھود ذاتي الترجمة قد ال تكون مفھومة بشكل واضح لدا 
أنصح بتجریب كل كود بعد التعرف علیھ لمعرفة وظیفتھ ولتسھیل تذكره عند 

  الحاجة إلیھ
الذي یوفر مزایا تسمح  ++NOTEPADأنصح باستعمال محرر نصوص متقدم كا 
  .تكملة للكودبالتعرف على الخطأ ویقترح البرنامج ألیا 

  /https://notepad-plus-plus.orgرابط تنزیل البرنامج 
 AHMEDMETIAZ@gmail.comي إستفسار إنتقاد راسلوني أل
 

  روابط مھمة
www.Html.net  بوابة الhtml 

www.w3schools.com   أكبر موقع لتعلم البرمجة  
www.html5.cv    عن كل شیئhtml5 

www.tutorialspoint.com  
www.html5tutorial.net 

www.html-5-tutorial.com 
www.zdrojak.cz 
www.interval.cz 

www.html5.cz 
www.w3.org 

www.html5rocks.com   
WWW.SOLOLEARN.COM 

www.html5tutorial.info 
  

  مصادر ھذا العمل
WWW.SOLOLEARN.COM 

LEARN PROGRAMING ANDROID APPLICATION 
  


