
 

 

HTML 5  

 



 

 

HTML  اختصارهى Hyper Text Markup Language تعنى لغة رقم النص الفائق و 

 بييف تصميم صفحات الوتستخدم و 

 و تتميز بأنها 

  و لربامج أموجوده على مجيع أجهزة الكمبيوتر وال حتتاج لعملية تنصيب 

  تهائتفهم مبجرد قرأ بسيطةلغة 

 تعتمد عليها االساس يف عملية تصميم املواقع فـباقي اللغات 

  كما ستساعدك فى كثري من الربامج مثلAdobe Dreamweaver   

 

 :مالحظة صغرية 

لذا فستجد بعض اخلواص التى حذفت أو  HTML 5هذه الدورة لتعليم 

 HTML 4.01التى كانت موجودة فى األوامر و اضيفت من أو إىل 

 

 هذه الدورة من إعدادى /و 

 مهاب حممود عاصى

 

 فتقبلــــــــــــوا خالص حتياتى

 توكنا على اهلل



 

 

 اللغة ل : أساسياتوالدرس األ

اللغة من أفضلها  هذه أكواد على التعديل ميكنها الربامج من الكثري هناك

 املوجود على كل نسخ الويندوز Notepadبرنامج الــــ 

 اشاريعامل كتابةأوال : 

 الــ  تتكون لغة HTML  ميكن كتابتها أو ال حسب رغبة من أوامر هلا خصائص اختيارية أى

 املربمج

 ة و هىنهايالو تنتهي بــعالمة  <> ىوهة بدايالوامر بـعالمة األبدأ ت  </> 

 (<html/> و  <html>مثل : )و يكتب األمر بينهما 

  هما  و تنقسم األوامر إىل نوعني: 

 )ال حتتاج لعالمة النهاية(  و أوامر مفردة  )حتتاج عالمة النهاية(أوامر كاملة 

 و سيتضح هذا أكثر فى الدروس التالية

 حفظ املاشاريعثانيا : 

  html  أو htmيتم حفظها بصيغة   

دية مع تغيري الصيغة ايتم حفظه بالطريقة الع Notepadبعد كتابة الكود فى الــــ 

   htmإىل  txtمن  

  أو  xxx.htmنغريه إىل ف xxx.txt فإنه يكون    XXXفإذا كان اسم املاشروع 

xxx.html 

 و بكده يكون خلص الدرس األول



 

 

  وامرالدرس الثانى : األ

 كتابة األوامرأوال : 

 تستخدم من خالل صيغة موحدة هى HTMLمجيع األوامر فى لغة 

<tag attribute="value"></tag> 

 هى قيمة اخلاصية valueهى اخلاصية و  attributeهو األمر و  tag حيث

 األوامر األساسية فى املاشاريعثانيا : 

 هى أربعة أوامر موجودة فى مجيع املاشاريع و هى :

<html>  :و له خاصية واحدة هى و تبدأ به مجيع املاشاريع 

manifest : و قيمتها جيب   حتدد مكان ختزين املستند لتاشغيله بدون اتصال باالنرتنت

 URLأن تكون رابط 

 ستخدم من خالل الصيغةتو 

<html Manifest="URL" >Page Content</html> 

 فى الدروس القادمة إن شاء اهلل URLو سيتم توضيح قواعد كتابة 

فى النسخ قبل   manifestال تعمل اخلاصية  Internet Explorerفى املتصفح  مالحظة :

10Internet Explorer  

 

<head>  :علومات تعريف الصفحة مثل العنوان و تندرج حتته عدة م حيدد

 (noscriptو  script و  metaو  linkو   baseو  style و title) أوامر آخرى هى 



 

 

<title>  :عنوان الصفحة و يندرج حتت األمر السابق و جيب كتابته  حيدد

 دائما فى مجيع املاشاريع

<body>  :من نصوص و روابط و جداول و أوامر و قد  الصفحة حمتويات حيدد

ال  HTML 5و لكن  HTML 4.01كان يستخدم فى تنسيق الصفحات فى 

 تدعم ذلك

 

 اكتب الكود التاىل  :تطبيق عملى

<html>  

<head>  

<title> HTML 5 Course Lesson 2 </title> 

</head>  

<body>  

By Mohab A'sy 

</body>  

</html> 

 

 و بكده يكون خلص الدرس الثانى

 



 

 

 النصوص الدرس الثالث : تنسيق

 يتم تنسيقها من خالل عدة أوامر هى

<br> : "break rule"  فارغ بني النصوص سطر لرتكيستخدم أمر مفرد 

<hr> :"horizontal rule"  أفقي خط ضعيستخدم لوأمر مفرد  

<p> : "paragraph"يستخدم إلضافة هوامش تلقائيا قبل و بعد العناصر 

<h1> to <h6>  :"Heading"  6إىل  1و تكتب بالرتتيب من  6جمموعة أوامر عددها 

حيث يعد أهم و النص  h2اكرب حجما من النص بعد   h1و يكون النص بعد 

 و هكذا h3اكرب حجما من النص بعد   h2بعد 

<b> : "bold"  أمر جلعل اخلط عريض 

<u> : "underline"حتت النصخط وضع أمر ل  

<i> : "italic"  مائلأمر جلعل اخلط  

 تبعا للصيغة االتية)األوامر الكاملة( تستخدم أوامر تنسيق النصوص 

<tag>Text</tag>  

 استخدام عدة أوامر على نص واحد فى نفس الوقت كالتاىلو ميكن 

<tag1>< tag2>< tagn>Text</tag1></tag2></tagn>  

و يصعب  األوامر مع بعضها خلاال تتد حتى و لكن يفضل عدم إكثار األوامر

 فيما بعد فهمها و تعديلها



 

 

 

 

 اكتب الكود التاىل :تطبيق عملى

<html>  

<head>  

<title>Format Tags</title> 

</head>  

<body>  

<h1>Mohab A'sy</h1> 

<br> 

<h2>HTML Course</h2> 

<b><u><i> HTML Course </b></u></i> 

<hr > 

</body>  

</html> 

 

 و بكده يكون خلص الدرس الثالث

 

 



 

 

 الدرس الرابع : الصور

  <img>   عن طريق األمرإضافة الصور يتم 

 عدة خواص من أهمهاله و 

scr: "Source"األهم و هى حتدد موقع الصورة و يستخدم من خالل الصيغة التالية اصيةاخل 

<img scr="image name . type">Text</img>  

 يكتب امسها و نوعها  احملفوظ فيه املاشروع إذا كانت الصورة فى نفس امللفمالحظة :

 نوعها أما إذا مل تكن موجودة فى نفس امللف يكتب مسارها كامال ثم امسها و

width بالــ و قيمتها تكون الصورة: خاصية لتحديد عرض  pixel 

heightبالــ و قيمتها تكون : خاصية لتحديد ارتفاع الصورة  pixel 

alt: "alternative" و التى تظهر عند مرور السهم عليها الصورة لتحديد معلوماتخاصية 

 اكتب الكود التاىل :تطبيق عملى

<html> 

<head><title>Add Images</title></head>  

<body> 

<img src="image name. type"alt="Mohab A'sy" width="300" 

height="100"> 

</body> 

</html> 

 و بكده يكون خلص الدرس الرابع



 

 

 ةيبالروابط التاشع:  امسالدرس اخل

 (href ) من خواصهو  "a> "a hyperlink>تتم إضافتها عن طريق األمر 

href :"Hyperlink REFerence"  الرابطعنوان خاصية لتحديد 

 ةصفحإضافة رابط لأوال : 

<a href="http://link">Text or image</a> 

  imageى عند الضغط عليه يتم فتح الرابط و كذلك النص الذ وه Text  حيث

 <img> باألمريتم تغيريها  image و

 ربيد إلكرتونىلإضافة رابط : ثانيا 

<a href="mailto:e-mail">Text or image</a> 

 صفحةرابط لإضافة :  رابعا

<a href="page name.htm">Text or image</a> 

 

 

 مالحظة :

 يكتب امسها و نوعها  احملفوظ فيه املاشروع فى نفس امللف الصفحةإذا كانت 

  أما إذا مل تكن موجودة فى نفس امللف يكتب مسارها كامال ثم امسها و نوعها

 

 



 

 

 

 اكتب الكود التاىل  :تطبيق عملى

<html>  

<head><title>Hyperlinks</title> 

</head>  

<body> 

<p align="center"> 

<a href="http://www.google.com">Google</a> 

</p> 

</body>  

</html> 

 

 امساخلو بكده يكون خلص الدرس 

 

 

 

 

 



 

 

 القوائم:  سادسالدرس ال

 سلسلةالقوائم املأوال : 

 تستخدم األوامر

<ol>: "ordered list" إلضافة قائمة مسلسلة 

 عدة خواص من أهمهاله و 

Type : أهمها  قيم او هل سلسلحتدد نوع الت( i و I و  a  و A 1 و)  

 باألرقام الرتتيبجلعل   :1

I:   الرتتيبجلعل ( حبروف التينية كبريةcapital ) 

i  : الرتتيبجلعل ( حبروف التينية صغريةsmall ) 

A:   إجنليزيحبروف  الرتتيبجلعل( ة كبريةcapital ) 

a:   حبروف إجنليزية الرتتيبجلعل ( صغريةsmall ) 

<li> : "list items"  إلضافة عنصر فى القائمةأمر مفرد  

 سلسلةالقوائم غري املا : ثاني

<ul>: "unordered list" إلضافة قائمة غري مسلسلة  

<li> : إلضافة العناصر 

 



 

 

 قوائم التعريفا : ثالث

 و نظامها خيتلف عن النوعني السابقني فهى تاشبه طريقة تنظيم أبيات الاشعر

 مرواستخدم األت

<dl> : "define list"و هو ياشبه األمران <ol> و <ul> 

<dt> : "define item"  فى القائمة عنصرإلضافة أمر مفرد 

<dd> : "describe item"  لوصف العنصرأمر مفرد 

 

 اكتب الكود التاىل  :تطبيق عملى

<html>  

<head><title>Lists</title></head>  

<body> 

<ol type="A"><li>cairo<li>alex<li>almonufia</ol> 

<ul type="circle"><li>cairo<li>alex<li>al monufia</ul> 

<dl><dt>pyramids<dd>at Giza<dt>al sadat city<dd>at al 

monufia</dl> 

</body> 

</html> 

 

 و بكده يكون خلص الدرس السادس



 

 

 اجلداول:  سابعالدرس ال

 (ال تعتمد على األعمدة)يتكون اجلدول من صفوف أفقية بها خاليا 

 يستخدم إلدراجها األوامر

 ل و تنسيقهإدراج جدوأوال : 

<table> : خاصيتهو   باقى األوامر يدرج حتتهإلدراج اجلدول و ( border)  

border : دة قياسها البكسل و هلا قيمتان هماوح و لتحديد مسك حدود اجلدول 

ال يوجد حدود للجدول  :""أو          يوجد حدود للجدول  :1  

 إدراج خاليا و تنسيقها:  ثانيا

<tr> : "table row"   يستخدم إلضافة صف 

<td> : "table default cell"   ذات خيارات افرتاضية فى اللغة( يستخدم خلية قياسية(  

 و قيمته ممكن أن تكون نص أو صورة أو رابط .... إخل

 (rowspan و colspan ) و خاصيتاه

colspan  :الصيغة التاليةمن خالل  أفقيادمج اخلاليا ل 

< td colspan="number">Content</td> 

rowspan  :الصيغة التاليةمن خالل  يادمج اخلاليا رأسل 

< td rowspan="number">Content</td> 



 

 

 

 اكتب الكود التاىل :تطبيق عملى

<html> 

<head><title>Tables</title> 

</head> 

<table border="3"> 

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

<tr><td>Cell 2</td> <td>Cell 3</td></tr>  

<tr><td rospan="2">Cell 4</td></tr> 

</table>  

</body>  

</html> 

 

 و بكده يكون خلص الدرس السابع

 

 و انتهت الدورة

 و ارجو أن تكونوا قد استفادمت منها

 دمت فى أمان اهلل

 و السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته


