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  ؟HTMLما هي الـ 

 فهرس الصفحة
  | هل البد أن أكون متصل باإلنترنت طول الوقت ؟ | كیف تعمل ؟ |  ؟HTMLما هي الـ  [

 ]  بعمل كل شيء في صفحات الموقع ؟ HTMLهل تقوم الـ 

تعلیمي سنقوم بالشرح الوافي لجمیع الكثیر من الناس تتسأل عن األنترنت و عن أسرارها في هذا البحث ال 

 !!. ونبدأ باإلجابه علي األسألة األكثر تكررا و شیوعا ؟HTMLالدروس الخاص بالغة 

  ؟HTMLما هي الـ 

هي لیست لغة برمجة بالمعنى والشكل المتعارف علیه للغات . إنها اللغة المستخدمة إلنشاء صفحات اإلنترنت

 ال تحتوي على جمل التحكم والدوران، وعند الحاجة الستخدام هذه الجمل فهي مثًال . Cالبرمجة األخرى كلغة 

كذلك فهي ال تحتاج إلى مترجم  . Java, JavaScript, CGIیجب تضمین شیفرات من لغات أخرى كـ 



وهي غیر مرتبطة بنظام تشغیل معین، ألنه یتم تفسیرها وتنفیذ تعلیماتها مباشرة من  . Compilerخاص به 

لذلك فهي لغة بسیطة جدًا، وسهلة الفهم والتعلم وال .  اإلنترنت وبغض النظر عن النظام المستخدمقبل متصفح

تحتاج للعمل بها سوي جلسه واحدة لكي تتعلم أسسس اللغه وتستطیع بعدها أنشاء موقع شخصي لك بكل سهوله 

 ربما كل ما تحتاجه هو القلیل من بل. ، أیضا ال تحتاج لمعرفة مسبقة بلغات البرمجة والهیكلیة المستخدمة فیها

 .بتصمیم ونشر اللغة وزعماها في أنحاء العالم  W3C>> و تهتم منظمة الـ. التفكیر المنطقي وترتیب األفكار 

 ) Hyper Text Markup Language إختصار لـ HTMLوكلمة ( 

 هي الطریقة الخاصة بالتحرك علي صفحات األنترنت بالضغط علي نص معین یدعي Hyper Textو الـ 

)Hyperlinks ( عن طریق الضغط علي الوصالت  و هي وسیله للتنقل ألي مكان في شبكة اإلنترنت  )

حتوي علي أكواد بمعني أنها ت) TAGS( و تعتمد علي ماذا داخل األوسمة LINKS) اإلرتباطات التشعبیه 

 .كأي لغة أخري 

 كیف تعمل ؟

 تعرض HTM , HTMLتتكون اللغه من سلسله أو مجموعه من األكواد تكتب في ملف نصي ثم تحفظ بإمتداد 

و هذي المستعرضات  Netscape Navigatorأو  Internet Explorerبواسطة مستعرضات اإلنترنت 

 و تكتب من الیسار إلي TAGSاألكواد تبدأ بما یسمي أوسمة تترجم األكواد إلي ماتراه علي الصفحات و هذه 

 -:الیمین كما في الشكل 

 
 :  وذلك بالشكل التاليBold یستخدم لكتابة الكلمات بخط أسود عریض >B<فعلى سبیل المثال الوسم 

  
>B/<النص>B < 

 
 أو قد تستخدم بكلتا >BR<وهناك بعض الوسوم الخاصة التي تستخدم بصورة مفردة مثل وسم نهایة السطر 

 .>P<الحالتین مثل وسم الفقرة 
 .وسوف نناقش هذه الوسوم وغیرها بالتفصیل في الدروس القادمة أنشاء اهللا 

  
 هل البد أن أكون متصل باإلنترنت طول الوقت ؟

  
 فأنت تقوم بكتابه الصفحات و األكواد وتنسق جمیع صفحات موقعك بدون اإلتصال باإلنترنت ولكن بالطبع ال

تحتاج لإلتصال بها فقط عندما تود أن تنقل موقع إلي اإلنترنت أو التعدیل في صفحة من الصفحات بعد نقلها إلي 
 اإلنترنت ؟

  
  بعمل كل شيء في صفحات الموقع ؟HTMLهل تقوم الـ 

  
بعمل كل شيء ولكن عندما یصبح موقع أكثر شعبیه و یكون لدیك المزید من زوار  HTMLع تقوم الـ بالطب

 و التي تقوم بوضع بعض الخدع JavaScriptفاالبد من اإلستعانة ببعض اللغات المساعدة مثل الجافاسكریبت 
من السرعة في خلق الصفحات  لمزید CSSو المؤثرات و التحسینات بالموقع ، كذلك من الممكن اإلستعانة بالـ 

 .و تنسیقها 
 »»»الدرس التالي



 ماذا أحتاج ؟

 !!!! عظیم أذا ماذا أحتاج لبدأ العمل ؟ واإلجابه هي ال شيء ، و هذا HTML أذا لقد قررت أن تتعلم الـ

 فهرس الصفحة
  ]محرر صور | مستعرض لإلنترنت | محرر نصوص[ 

 بالفعل أنت لدیك كل شيء لكتابة وبناء موقع 

 نصوص محرر

بل نحتاج .  أیة برامج خاصة فهي كما قلنا لغة ال تحتوي على برنامج مترجمHTMLفال یتطلب كتابة ملف  

یفي بهذا  Windowsفقط إلى برنامج لتحریر النصوص البسیطة ومعالجتها، وبرنامج المفكرة الموجود في 

 الغرض

PC : | Start< | Programs < Accessories < NotePad . 

  فلدیهم برنامجMACأما بالنسبه لمستخدمي أجهزة 

MAC : | Apple menu < | Mac hard drive < Applications < Simple Text  

  

 مستعرض لإلنترنت

 لمعاینة MS Internet Explorer أو Netscape Navigatorوكذلك إلى أحد متصفحات اإلنترنت  

-:وعلیك فقط أن نقوم بحفظ النص المكتوب بملف یحمل أحد اإلمتدادین التالیین . الصفحات التي نقوم بتصمیمها

   .html أو  .htm  

 دون الحاجة لمعرفة هذه اللغة .Htmlوالجدیر ذكره أنه یوجد العدید من البرامج التي تستخدم إلنشاء صفحات 

 المستخدم من خاللها بكتابة الصفحات وتصمیمها بما تحویه من نصوص ورسومات وجداول ثم یقوم حیث یقوم

 أي .htmlالبرنامج بتخلیق الوسوم المناسبة وتحویل هذه الصفحات من وراء الكوالیس تلقائیًا وحفظها بتنسیق 

وبالتالي عدم قدرته . استخدمتأن دور المستخدم ینحصر في الكتابة والتصمیم فقط، دون معرفته للشیفرة التي 

على التحكم بأي وسم أو تعدیل الشیفرة حسب الحاجة، إال من خالل إعادته للتصمیم األساسي ثم إعادة التحویل 

وهذه الطریقة على سهولتها وسرعتها نسبیًا، إال أني ال أنصح باستخدامها لمن یرید . والحفظ من قبل البرنامج

 . امعرفة هذه اللغة والتمكن منه

 محرر صور

ن یعجبون بالمواقع التي یكون بها صور فالموقع الذي ال \كما أنك تحتاج لمحرر صور ، فالكثیر من الزائریت

 Paint Shop Pro» یحتوي علي صور یضفي روح من الملل للزائر و من الممكن أن تستخدم برنامج 

 )أنا أستخدمه ( وهو برنامج جید لتحریر الصور 

 »»»الدرس التالي



 للمبتدئین دروس سریعه

 و كیفیه بدأ صفحة و كیفیه إرسالها للخادم HTML األوسمه الخاصه باللغة السوف نقوم بشرح سریع ألهم
(Server)  . 

 صفحتي األولى

 أقرأ هنا لكي تجعل هذا حقیقي....  ؟ ربنا یوفقك HTMLآه إنشاء صفحة ألول مرة باللغة ال

 التنسیق األساسي

  ربما تحتاج إلي تنسیقه قلیال HTMLعند إنتهاءك من كتابة ملف بلغة ال

 الوصالت األساسیه

  ربما تحتاج إلي عمل وصالت بینهمHTML العند إنتهاءك من كتابة صفحات بلغة

 أساسیات إدراج الصور

 ....تعلم أن تضع صور في صفحاتك كخطوة أولي هكذا 

 خواص الصفحة

 الن  األزرق للوصالت التشعبیه األسود للنص األبیض الخلفیه األلوان الوحیده علي صفحتك كانت حتى اآلن

 !!.تحب أن تغییرهم إلي شيء أكثر جماله وأناقه؟

 مرجع المساحات المجانیه

ستحتاج إلي رفع موقع أو وضع موقعك علي شبكة اإلنترنت ، وهذا عندما تنتهي من إنشاء موقعك فعندها 

وعن طریق السیرفر ) هو جهاز متصل دائما باإلنترنت (  أو الخادم Serverیتضمن إرسال ملفاتك إلي الـ

 . یستطیع أي شخص أن یدخل إلي موقعك و یتصفحه 

 صفحتي األولي

الدروس  ولدیك متصفح إنترنت لمعاینتها، ولدیك هذه HTML حسنًا، لدیك محرر نصوص ممتاز لكتابة ملفات
 «««.... االن التي ستنطلق معها إلى عالم تصمیم صفحات الویب أذن فالنبدأ

 فهرس الصفحة
  ]مالحظات | إنشاء صفحة|  ألوسمها[ 

 التنسیق األساسي للصفحة



 ) .Tag(ل وسم أن كل الصفحات تبدأ بهیكل أساسي ، و لنبدأ اآلن لتتعلم أو 

بالتأكید أنت لم تري أكواد تبدأ بهذین الشكلین من <>  األوسمه هي األشیاء التي بین هذین القوسین - :األوسمها

 ، أنت تري اآلن النص الذي تقرأه ومحاط في أغلب األحوال بـ ecSour أختار iewVقبل حسنن من قائمة 

 امك هذه الصفحة التي أمهذه األكواد هي التي صنعت<> 

  

  في الیمین </>من الیسار وتنتهي  <> تبدأ هام جداأغلب األوسمة

 : فالتشاهد الوسوم التالیة

 وسم النهایة وسم البدایة
<HTML> < /HTML> 

<HEAD> < /HEAD> 

<TITLE> < /TITLE> 

<BODY> < /BODY> 

  

ویتمیز وسم . اآلخر وسم النهایةماذا تالحظ؟ أن كل منها یتألف من زوج من الوسوم أحدهما وسم البدایة، و
  Htmlتأمل الرسم التالي، فهو یعطي فكرة عن تركیب ملف / . النهایة بوجود الرمز 

 

 ! ال تنسى ذلك. >HTML/ <وینتهي بالوسم > HTML< یبدأ دائمًا بالوسم Htmlإذن فملف 

كالعنوان . فیحدد بدایة المقطع الذي یحتوي على المعلومات الخاصة بتعریف الصفحة> HEAD<أما الوسم 
… > TITLE<: وهذا العنوان بدوره یحتاج ألن یوضع بین الوسمین. الظاهر على شریط عنوان المتصفح

> /TITLE < وبالطبع یجب كتابة الوسم> /HEAD <طعلكي ننهي هذا المق . 



والذي یتم كتابة نصوص صفحة الویب ضمنه، باإلضافة إلى إدراج الصور > BODY<نأتي إلى الوسم 
 > BODY/ <وهو أیضًا یحتاج إلى وسم اإلنهاء . والجداول وباقي محتویات الصفحة

  محرر النصوص  أو أي برنامج Notepad و األن قم بفتح برنامج و اآلن ما رأیك بإنشاء صفحة

  أكتب هذا

<HTML> 
 

<HEAD> 
<TITLE>My first HTML page</TITLE> 
<HEAD/> 

 
<BODY> 

Wow I am Writing My First Page 
<BODY/> 

</HTML> 

 HTML ماء ملفاتاالمتداد المستخدم في أس وال تنسى أن. واآلن قم بحفظ ما كتبته في ملف وبأي اسم تختاره 
بإنشاء مجلد مستقل  ومن األفضل أن تقوم FirstPage.htm  مثًال أنا اخترت االسم .html أو .htm هو

عها للعرض أو التحدیث ولیكن هذا ملفاتك فهذا یسهل علیك عملیة استرجا لكي تحفظ به على القرص الصلب
أو _ ولكن البد وأن یكون األسم أما حروف ، أرقام ،  (تختاره أو بأي اسم) C:\htmlfiles باالسم المجلد مثًال

 .أخري في لحفظ الملف  وال یجوز أستخدام أي عالمات-

فإذا كان . تخدمهقم بتشغیل متصفح اإلنترنت الذي تس. حان وقت العرض، لكي نشاهد نتیجة ما كتبناه
Netscape Navigator اختر األمر Open File … من قائمةFile . أما فيMS Internet 

Explorer فاختر األمر Open … من قائمةFile .شخصیًا قمت أنا. ثم حدد المسار الذي یوجد به الملف 
 : بتحدید المسار التالي

C:\htmlfiles\FirstPage.htm  

 -:وهذا ما حصلت علیه . وذلك طبعًا حسب االفتراضات السابقة التي اتبعتها عند تخزین الملف

!خطأ

 



.  لقد قمت بإنشاء أول صفحة ویب خاصة بكJس النتیجة؟ إذن مبروك وماذا عنك؟ هل حصلت على نف
 )  هناوإال، إذا لم تحصل على نفس النتیجة قم بالنقر(

 : وقبل أن نستمر أرید أن أنبهك إلى بعض المالحظات عند كتابة صفحات الویب

 أو األحرف UPPERCASEال یوجد فرق بین كتابة الوسوم باألحرف اإلنجلیزیة الكبیرة  •
 .  لذلك تستطیع الكتابة بأي شكل منهما أو حتى الكتابة بكلیهما.lowercaseالصغیرة 

أي عندما تقوم (إن المتصفحات ال تأخذ بعین االعتبار الفراغات الزائدة أو إشارات نهایة الفقرات  •
 وبعبارة أخرى فإن باستطاعتك .Html التي تجدها هذه المتصفحات في ملف )Enterاح بضغط مفت

 : كتابة ملفك السابق بالشكل التالي

<HTML><HEAD><TITLE> My first HTML page </TITLE></HEAD><BODY> 
Wow, I'm writing my first webpage </BODY></HTML>   

 :أو بالشكل التالي

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
My  
First  
HTML  
Page 
< /TITLE> 
< /HEAD> 
<BODY> 
Wow,  
I'm  
writing  
my  
first  
Page 
< /BODY> 
< /HTML>  

 : أو حتى بهذا الشكل

<HTML> <HEAD> <TITLE>  
My first HTML page 
< /TITLE> 
< /HEAD> 
<BODY> 
Wow, I'm writing my First Page 
< /BODY> 
< /HTML> 

… وإذا كنت من تلك النوعیة من الناس التي ال تصدق كل ما یقال. الت ستحصل على نفس النتیجةوفي كل الحا
 .هیا جرب!!! تستطیع أن تجرب ذلك بنفسك

  
كال بالطبع ألن . لكن هذا ال یعني أن الفقرة المكونة مثًال من عشرة أسطر ستمتد إلى عدة أمتار بعرض الشاشة

 . ي لها بحسب عرض الشاشة، مهما كان مقدار هذا العرضالمتصفح سیقوم بعمل التفاف تلقائ
  



واآلن قد تتساءل، إذن كیف یمكن التحكم بمقدار النص المكتوب في كل سطر وكیف یمكن تحدید نهایة الفقرة 
 » الفصل القادمواإلجابة علیه في!!! وبدایة الفقرة التي تلیها؟ سؤال وجیه

 األساسي التنسیق

في كل سطر وكیف یمكن تحدید نهایة الفقرة  المكتوبالتحكم بمقدار النص  عند كیفیه السابق الفصل» توقفنا في
 . وبدایة الفقرة التي تلیها؟ و في هذا الفصل سنقوم بشرح هذه الجزئیه وأسس التنسیق

 فهرس الصفحة
 ]تنسیق النص | الخواص | لفرغاتا | أضافة سطر | نهایه سطر[ 

 -:وبدایه سطر جدید سطر نهایه

 الحظ أن هذا الوسم مفرد، أي لیس له(جدید  والبدء بسطر. لتحدید النهایة للسطر <BR> نستخدم الوسم  وسوف
  .(وسم نهایة

 ونعود إلى المثال السابق، قم بتعدیل الملف لكي یصبح بالشكل التالي 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>  
My first HTML page 
< /TITLE> 
< /HEAD> 
<BODY> 
Wow,  
<BR> I'm writing my  
<BR> first page 
< /BODY> 
< /HTML>  

  سطر جدید ؟ أضیف و اآلن كیف

الذي یقوم تقریبًا بنفس عمل الوسم السابق أي أنه ینهي السطر أو الفقرة   >/P><P<وسم ولفعل هذا نستخدم ال
یالحظ ان هذا الوسم لدیه وسم نهایه لكن . ( ویبدأ بسطر جدید لكن مع إضافة سطر إضافي فارغ بین الفقرات

 ) من الممكن أستخدامة بدون وسم النهایه 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>  
My first HTML page 
< /TITLE> 
< /HEAD> 
<BODY> 
Wow, 
 
<P> I'm writing my 
 
<P>first page 



 
< /BODY> 
< /HTML> 

  رموزًا خاصة لذلك ال نستطیع التحكم بها وبعددها إال باستخدام الوسم تعتبر -: الفرغات
   (Non Breakable Space   اختصار للعبارة واألحرف هي  ) &nbsp;  .  

كما . الفراغات المطلوب  فراغات بین نص وآخر ما علیك إال كتابة هذا الوسم بنفس عددوإذا أردت إدخال عدة
   كما موضح بالشكل التالي یجب علیك التقید باألحرف الصغیرة هنا

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>  
My first HTML page 
< /TITLE> 
< /HEAD> 
<BODY> 
Wow, &nbsp; &nbsp; &nbsp;  
I'm &nbsp; &nbsp; &nbsp; writing &nbsp; &nbsp;  
 &nbsp; my &nbsp; &nbsp; &nbsp; first &nbsp; &nbsp; &nbsp; First page 
< /BODY> 
< /HTML>  

  لخواصا

 كیف نقوم بتمركز النص أي جعل النص في منتصف الصفحة ، الوسم -:و اآلن سأشرح جزء متقدم قلیال 
لوسم قد تم تبدیله و لهذا فأن أفصل طریقه هي أستخدام  ولكن هذا ا>CENTER< األساسي لهذه الخاصیه هو

 ALIGNفالنفسر أكثر أن وسم .  وهذا الوسم یعطي للنص خواص معینه داخل الوسم األخر ALIGNوسم 
 فأن المستعرض سیقوم بأداء الوسمین في نفس الوقت وهذا شيء >P<لوحده یفعل شيء وبإضافته مثال لوسم 

 -: صیغتة كاآلتي  وتكونHTMLمهم جدا في لغة 

  هام جدا

  <الوسم ایة> ضع النص هنا<"قیمة="بدایة الوسم خواصه>

و یجب أن تعلم أن كل األوسمة یمكن أن تأخذ بعض الخواص لكن یوجد خواص تأخذ أوسمه معینة وسنقوم * 
 بشرح ذلك أكثر في الفصول القادمة ،

 -: هكذا تكون الصیغه>P<و لكي تضع خاصیة تمركز النص مع الوسم 

<P ALIGN="CENTER">الصفحة النص املتمركز يف منتصف</P> 

 هي قیمة CENTER هو خواصه ALIGN هو بدایه الوسم ، Pقارن هذا لكي تفهم الصیغه السابقه فال 
  هو نهایه الوسم، >/P<الخاصیة و بالطبع 

في أي جهة أخري سواء و من الواضح طبعا أذا كنا نقدر أن نضع النص في المنتصف أذن نستطیع أن نضع 
لمزید من التفاصیل  . LEFT أو RIGHT إلي ALIGNالیسار أو الیمین كل ما علیك فعله هو تغییر قیمة الـ 

 تنسیق الفقراتواألمثله أقرأ 

  تنسیق النص

 تحته خط أو مائل و أعریض نتحدث اآلن عن كیفیه جعل النص 
  ولكن سریعا نقول األكواد لهذه التنسیقاتHTMLلقد قمت بشرح كل هذا بالتفصیل في دروس الـ 



<B>العریض هذا للخط</B> 

<I>املائل وهذا للخط</I> 

<U>أقصده عن حتته خط وهذا ما</U> 

 ه و اآلن أخوانئي األعزاء یكون قد أنتهین من الفصل الثاني من فصولنا التعلیمی

ولمعرفة اإلجابه أذهب !!!!! وتكون قد تعلمت كیفیه أنشاء صفحات و تنسیقهم ولكن كیف یمكن التنقل بینهم ؟؟؟
 »الفصل التالي إلي 

 األساسیه الوصالت

 . الموقع و في هذا الفصل سنقوم بشرح هذه الجزئیه عند كیفیه اإلنتقال بین صفحات السابق الفصل »توقفنا في

 فهرس الصفحة
  ]وصله لملف| وصله لصورة  | وصله للبرید| أول وصله [ 

 -:أول وصله

وهذا ... ربما تعتبر هذا سؤاًال سخیفًا، وأن اإلجابة علیه هي من البدیهیات ! كیف وصلت إلى هذه الصفحة؟

من المؤكد أنك قمت باإلنتقال إلى هنا من خالل إحدى صفحات هذا الموقع، أو من خالل أحد محركات ! صحیح

وفي كل األحوال قمت بالنقر على وصلة تشعبیة ...  أو من خالل أحد المواقع التي قمت بزیارتها مؤخرًا البحث،

 ما 

Links ...علي كل حال لن أخوض كثیرا في شرح هذه الوصالت . أو الوصالت التشعبیة هي روح اإلنترنت

 كیفیه أدراج وصله تشعبیه في فلقد قمت بشرحها تفصیلیا في الدروس كل ما هو مطلوب منا اآلن هو تعلیمك

 صفحاتك 

 في البدایه نستخدم هذا الوسم لبدأ أنشاء الوصله 

>A < ...> /A < 

 وهي ال تعمل لوحدها بل .Anchorوهو الوسم األساسي إلدراج الوصالت التشعبیة، وهي اختصار لكلمة 

 تتطلب إضافة خصائص معینة أولها وأهمها الخاصیة

HREF 

ا الموقع الذي نرید الداللة علیه، ویجب أن یكتب عنوان الموقع كامًال و هي إختصار لكلمة التي نحدد من خالله
Hypertext REFerence.  



 وهذه هي الصیغة األساسیه للوصالت التشعبیه 

  هام جدا

<A HREF="FirstPage.html">األوىل صفحيت</A>  

 فتظهر لك الوصله بهذا الشكل 

 صفحتي األولى

 

 كیف ندرج وصله إلي العنوان البریدي الخاص بنا فالواقع اإلجابه  :E-Mailو اآلن إلي العنوان اإللیكتروني 
 سهله جدا فهذه هي صیغة البرید اإللیكتروني 

<A HREF="mailto:d4a@f2s.com">أرسل يل</A> 

  الشكل تظهر لك الوصله بهذا

 أرسل لي

 
 

 
 

 في الحقیقه أن أدراج وصله تشعبیه بصورة ال تختلف كثیرا عن السابق ولكن سنقوم بشرحها -:وصله لصورة 
 »الفصل القادمفي 

 أدراج وصله لملف ال یختلف عن أدراج وصله لصورة تقریبا ولكن یوجد إختالف بسیط فبدال -:و صله لملف 
ات لحفظ من أن یفتح المستعرض الصورة في صفحة جدیدة یقوم المستعرض بإظهار لك صندوق اإلختیار

 -:الملف أو تحمیله من علي الموقع و هذه هي الصیغه 

<A HREF="egypt.mid">محل هذه املقطوعة </A>  

 تظهر لك الوصله بهذا الشكل و عند الضغط علیها یظهر لك صندوق اإلختیارات

  ذه المقطوعهحمل ه

 
 
 

 إدراج الصور أساسیات



أنا ال أعتقد ! بوصالت تشعبیه و منسقه إلي حد ما ولكن هل هذا یقنعك ؟ اآلن أصبح عندك صفحات مربوطة
یفضلون ملء  أنها الصور أن الدارسین الجدد..... أه!!! یوجد شيء ناقص البد واننا نسینا شيء ما  البد من أنه

تكون منتبه اآلن و أذا كان لدیك أي  ضیفوا الناحیه الجمالیه لصفحاتهم ، فلهذا البد وانصفحاتهم بالصور لكي ی
 . وال تتردد أرسل لي ففبها شرح أكثر وأن لم یفیدك المتقدمة إستفسار عن الصفحات السابقه أذهب إلي الدروس

 فهرس الصفحة
  ]الخواص األساسیه|  صورة ذات وصله   |إدراج صورة[ 

 إدراج صورة

 وهو وسم مفردو الكلمة إختصار >IMG<في البدایه كالعاده نتعرف علي الوسم الخاص بإدراج صورة و هو 

لذلك . دراج صورة؟ كال، بالطبع یجب أن نحدد الصورة التي نریدهالكن هل یكفي هذا إل ). IMAGe(لكلمة 

أي المصدر وتكون الصیغة ) SouRCe( لتحدید موقع واسم الصورة والكلمه إختصارSRCنضیف الخاصیة له 

 -:كاالتي
  

  هام جدا

<IMG SRC="go.gif">  

و تظهر ) تأكد أن نوع الملفات صحیح البد و أن ت ( gif و التي إمتدادها goو لقد أخترت الصورة ذات األسم 

 بهذا الشكل 

 

 
  -:دراج صورة ذات وصلهإ

بالطبع تستطیع أن تدرج صورة ذات وصله تشعبیه إلي صفحة أخري أو حتي إلي ملف و تكون الصیغة 

 -:كاالتي

<A HREF="FirstPage.htm"><IMG SRC="go.gif"></A> 

 وتظهر بهذا الشكل  

 
وهذا الن المستعرض أحاط الصورة بإطار !!.و تالحظ أن الصورة التبدو مثل الصورة السابقه تمام 

)BORDER (  بالطبع هذه الطریقه . لیظهر أن هذه الصورة ذات وصله تشعبیه إلي صفحة أخري او ملف

لیست دائما تالقي ترحیب فلهذا من الممكن أن تتخلص من هذا اإلطار بأن تضع هذه الخاصیه داخل كود أو 

 و تستطیع أن تقلل أو ٢غلب األحوال تكون قیمة اإلطار ب وفي أ  border"=٠"شفرة إدراج الصورة 

 تزیدها كما تحب و بالطبع تستطیع أن تضع إطار للصورة التي ال تحتوي علي وصله كما في المثال التالي 

<img border="6" src="go.gif"> 



 

 
  

 -:الخواص األساسیه للصورة 

عندما نقوم بإدراج صورة ضمن فقرة فإن موقع ظهورها یتحدد بالطبع حسب ترتیب ورودها في الفقرة، مثلها 

 لتحدید محاذاة الصورة مع النص المرافق لها أو ALIGNونستخدم الخاصیة . مثل أي كلمة أو عبارة أخرى

 ,BOTTOM, TOP: الذي یلیها بالنسبة لها وهي تأخذ القیمتحدید موقع النص : لنقل بعبارة أخرى

MIDDLE, LEFT, RIGHTوأوضح لك تأثیر كل قیمة كما یلي  : 

BOTTOM  

 محاذاة فإن وعندما ال نقوم بتحدید أي) مثل هذه) في الحالة العادیة
اإلفتراضیة لظهور الصور والتي  وهذه هي الحالة. النص الذي یلي الصورة یظهر بمحاذاة الحافة السفلى لها

   تمثلها القیمة

<IMG SRC="image.jpg" ALIGN="BOTTOM">  

TOP 
 

قیمة فإن السطر األول من النص الذي یلي الصورة تحدید هذه ال وعند
  .أما باقي النص فیمتد أسفلها. العلیا لها یقع بمحاذاة الحافة

 <IMG SRC="image.jpg" ALIGN="TOP">   

MIDDLE 
 

 فإن السطر األول من النص یقع بمحاذاة تحدید هذه القیمة أما عند
  .النص یمتد أسفلها كذلك فإن باقي. منتصف الصورة

  

<IMG SRC="image.jpg" ALIGN="MIDDLE">   

LEFT 



 
مع التفاف . هذه القیمة تؤدي إلى محاذاة الصورة إلى أقصى الیسار

 . النص الذي یلیها على الجهة الیمنى ولعدة أسطر حسب ارتفاع الصورة
  

 

 <IMG SRC="image.jpg" ALIGN="LEFT">  

RIGHT 
 

مع التفاف . أما هذه القیمة فتؤدي إلى محاذاة الصورة إلى أقصى الیمین
یلیها على الجهة الیسرى ولعدة أسطر حسب ارتفاع  النص الذي

  .الصورة
  

 

 <IMG SRC="image.jpg" ALIGN="RIGHT">  

 الدروس الخاصه بالصور لمزید من المعلومات والقیم أقرأ 

  

  ألوان الوصالت و الخلفیه - :التالي الفصل  إليواآلن

  

 الصفحة خواص

موقعك ذو ، أنت تتمني أن یكون  HTML هاي اآلن نستطیع أن نقول أنك لدیك قدر قلیل من العبقریه في الـ
 ، فحتى اآلن األلوان الوحیده علي صفحتك كانت!!! أستخدم جید أللوان وتصمیم جذاب  شكل مقبول وهذا یعني

 .!!الن تحب أن تغییرهم إلي شيء أكثر جماله وأناقه؟  التشعبیه األزرق للوصالت األسود للنص الخلفیه األبیض

 فهرس الصفحة
 الخلفیه صورة | النشطه الوصله | الوصله المزارة | لوصلها | النص | لون الخلفیه   |Body Tag وسم الجسم ]

  [األلوان كلمة علي إختیار | الهوامش |

  Body Tagوسم الجسم 

 . ه جیده األن أنت لدیك معرفة وقدرة علي إستعمال خواص األوسمه ، وهذا یبشر ببدای

 حیث كل شيء یكون مرئ في صفحتك البد وان  صفحتي األولي الموجود في BODYتتذكر بالطبع وسم الـ

 هناك سبعة خواص تضاف إلي. یكون بداخل هذا الوسم ، و هذا الوسم ما سوف نتدحدث عنه في هذا الفصل 

 -:هذا الوسم كل منها تتحكم في مظهر وتصمیم صفحتك 



 لون الخلفیه

 و البد أن تضع BackGround إختصار لكلمة BG وBGCOLORون ستخدم لتغییر لون الخلفیه الخاصیه 

سؤال جید !!!  ؟HEXولكن أراك تتسائل ما هو كود الـ !!  مثل باقي األلوان HEXالقیمة أي اللون بكود الـ 

 لون مختلفین ألقي ٢١٦ناه أنك البد وأن تقرأ تعریف هذا الكود ، أذا وددت أن تري قائمة بأكواد ولكن هذا مع

  أما بالنسبه للكود یكون بهذا الشكل المخططنظره علي هذا 

BGCOLOR="#FFFFFF" 

ض فأذا وددت أن تكون خلیفیه صفحتك بهذا اللون البد من كتابه هذا الكود ،  هذا الكود للون األبی-:مالحظة 

هذا بالرغم من أن اللون األبیض هو اللون األساسي للصفحات ولكن بعض المستعرضات یكون اللون األساسي 

 لها هو الرمادي 

 النص

علي اللون األساسي وهو األسود ال یختلف كثیرا كود النص عن كود الخلفیه لكن ننصح دائما بترك لون الخلفیه 

 حیث أنه األسهل في القراءه و إلیك الكود 

TEXT="#000000" 

 لوصلها

 بالطبع تظهر لك كل الوصالت باللون األزرق ، لكن یمكنك أن تغیر هذا إلي أي لون یحلو لك و هذا هو الكود

LINK="#FF00FF" 

 الوصله المزارة 

خري للصفحة التي ضغط فیها علي تلك الوصله فأنك تالحظ تغیر عندما تضغط علي أي وصله ثم تعود مرة أ

 تلك الوصله إلي اللون البنفسجي و بالطبع تستطیع أن تغییر هذا اللون و إلیك الكود 

VLINK="#660066" 

 الوصله النشطه

بها ال أعرف هل قابلت مثل هذا أم ال ولكن بإختصار عندما تقوم بالضغط علي وصله ثم تدخل الصفحة وتجد 

نفس اللوصله لكن لونها قد تحول إلي اللون األسود مثال وال تستطیع أن تضغط علیها مرة أخري عندها تكون 

 هذه الوصله هي الوصله النشطة أي الصفحة اآلن هي الصفحة العاملة لهذه الوصله و هذا هو الكود 

ALINK="#FF0000" 

  صورة الخلفیه



 جیدة خذ هذه الخاصیه و أستخدمها لعمل الصورة كاخلفیه و ضع فكرة!!! ترید أن تضع صورة في الخلفیه 

) . إذا كنت ال تدري كیف أقرأ البحث الدرس الخاص بالصور(  ، SRCالقیمة كما تفعل في إدراج الصورة 

یمكنك أیضا أن تستخدم صورة من موقع أخر عن طریق وضع الوصله الخاصة به لدیك ، تستطیع أن تستخدم 

  فقط ضع هذا الكود Free Downloads الخاص بموقعنا مثال هذه الصورة

BACKGROUND="http://www.geocities.com/asdh4/images/bak.jpg" 

یجب أن تعرف أن أي صورة سوف تختاره ستقوم بتكرار نفسها في ملء المستعرض ولهذا یجب أن تختار 

  الصورة لوحدها ال تشكل شيء ولكن عند تكراراها تكون منظر جید،تكمل نفسها بمعني أن تكون

 بمعن أن تكون الصورة ثابتة وال یحدث لها Watermarkو یوجد أیضا خاصیه تجعل الصورة كعالمة مائیه 

Scroll و لهذه الخاصیة ضع هذا الكود داخل Body  

BGPROPERTIES="FIXED"  

  الهوامش

 جانبیه وهوامش أفقیه ، ولكن المستعرضان األساسیان یستخدمان كودان یوجد نوعین من الهوامش هوامش

 مختلقان ولهذا عندما تقوم بتغییر أحدهما یجب تغییر األخر بنفس الطریقة 

 "LEFTMARGIN="0 و "Internet Explorer  TOPMARGIN="0 و هذه هي الصیغة للـ

  "MARGINWIDTH="0 و "Netscape MARGINHEIGHT="0 ي الصیغة للـو هذه ه

علي الرغم من أن أكواد المستعرضان مختلفان إال أن وحدات القیاس واحده وهي البیكسل و لهذا إذا أرتد أن 

  .یكون المقیاس ثابت في كالمن المستعرضان فقط أختار نفس القیمة

 أرني الكود كامال 

  یكون مثل هذا الشكل مثال Bodyواآلن الوسم الكامل للـ

  الوسم الكامل

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="bubbles.gif" TEXT="#000000" 
LINK="#3399FF" VLINK="#9966FF" ALINK="#000000" BGPROPERTIES="FIXED" 
TOPMARGIN="0" MARGINHEIGHT="0"> 

 علي إختیار األلوان كلمة 

یجب علیك أن تختار ألوان جذاب متناسقه مع بعضها البعض و أن تبعد تماما عن األلوان الفاقعة فختار األلوان 

الهادئه و المخملیه فالمواقع المنتشره والمشهور تختار ألوان بسیط كي تجعل الزائر أكثر راحة عند دخوله 

لخلفیه أن تختار خلفیه ذات ألوان باهته ولكن جمیله حتي یتسني لموقع ، كما تجنب عند أختیارك للصورة ا

للقارء رؤیه النص و التختار لون للنص قریب من لون الخلفیه أو لون صورة الخلفیه فهذا یزید صعوبه علي 

 .القاريء من رؤیه النص بوضوح فالنص سیختفي مع لون الخلفیه القریب من لونه 



مرعبه أو ألوان ساخنة مثل األحمر مثال حتي ال یحدث إرتطام بصري للزائر حاول عدم إستخدام صور للخلفیه 

 com.mosmath» بألوان موقع إلقي نظره علي هذا الموقع لكي تفهم ماذا أقصد 

 
 مواقع اإلستضافة المجانیه » و اآلن ترید مساحة مجانیه لوضع موقع علي اإلنترنت أضغط هنا

 المساحات المجانیة مرجع

 شبكة اإلنترنت ، وهذا فعندها ستحتاج إلي رفع موقع أو وضع موقعك علي عندما تنتهي من إنشاء موقعك
وعن طریق السیرفر ) دائما باإلنترنت  هو جهاز متصل( أو الخادم  Serverملفاتك إلي الـ یتضمن إرسال

  . یستطیع أي شخص أن یدخل إلي موقعك و یتصفحه
الكثیر من الشركات التي تعطي مساحات مجانیه  ، و یوجد WebSpace االمكان الذي تضع به موقعك یسمي

 شروط معینهولكن ب

 العنوان اإلسم
FreeServers com.freeservers.www»»  

Xoom com.xoom.www»»  
Geocities com.eocitiesg.www»»  

Homestead com.homestead.www»»  
Tripod com.tripod.www»»  

CrossWinds etn.crosswinds.www»»  
 

من حیث هل توافق الشركة المستضیفه أن تضع . إختیارك للشركة المستضیف لموقع هو قرار هام جدا 

إعالنات في موقعك أم ال ؟ وتحتاج إیضا دفتر زوار وعداد للزائرین و إحصائیات عن الموقع ؟ كل هذه 

مة تشمل علي أشهر وأفضل الممیزات و أكثر منها موجودین بالفعل في القائمة التي تم عرضها أعلي فهذه القائ

المواقع التي تستضیف وتعطي المساحات المجانیه ، و القرار لك أنت من حیث ممیزات كل شركة فیوجد 

 میجا بیت و أنت لدیك القرار و اإلختیار ٥٠ وأخري ١٥ میجا بیت فقط و أخري ٢٠شركات تعطي مساحة 

 ☺وأفضل طریقه لكي تعرف أیهم أفضل لك أن تجربهم 

بمجرد حصولك علي مساحة مجابیه واإلشتراك في شركة من الشركات و الحصول عل اإلسم الممیز لك ، 

ادم ولهذا البد عتدها ستحتاج إلي أن یكون موقع علي اإلنترنت ولذلك یجب علیك نقل ملفات إلي السیرفر أو الخ

 أو أي طریقه أخري لنقل الملفات إلي اإلنترنت وعند حصولك علي FTPمن إستعمال أي برنامج من برامج 

 اإلسم المشترك به و كلمة المرور الخاص بك لنقل موقعك User Name ستحتاج إلي كتابه FTPبرنامج 

 وقعك متاح اآلن علي شبكة اإلنترنت وعند إكتمال نقل الملفات یجب أن یكون م) الخادم ( إلي السیرفر 



حتي یتعرف المستعرض علي  ) index.htmlأو  index.htm(یجب أن تسمي أول صفحة   -:مالحظة

 .أي من الصفحات سیتم عرضها أوال 

 

 النصوص

لكن بدون بعض التعدیالت والتنسیقات سیكون  إن أسهل شيء هو أن تكتب في موقعك و الزوار سیقرأونه ،
، لكن هناك  HTMLهو أسهل جزء في لغة ال النص شكراااااااااا ، تنسیق . ح و غیر صالح للقرأهنصك قبی

 أقرأ اآلن. ونص یكون جذاب  نص ینسق

 العناوین وحجم الخطوط

  صفحتكأنت تستطیع أن تغیر حجم الخط و هذا سیساعدك كثیرا في تنسیق

 أشكال وألوان الخطوط

 !!هل ترید نص عدید األلوان و مختلف األشكال علي صفحتك؟ حقا؟

 الرموز الخاصه

  موجود علي لوحة المفاتیح ؟ ترید إستعمال الرمز السحري ؟خاص جدا ترید أن تكتب رمز غیر

 الوصالت

الوصالت ؟؟؟ تعني األنتقال والقفز بین مقاطع صفحاتك وصفحاتك اآلخري ، أنهم في غایه السهوله لكي تقوم 

 ....بذلك

 القوائم

 !!!تعلم كیف تضع نصك في نقط مرتصه ، مرقمه وقوائم معرفة 

 قائمة بجمیع وسوم النص

 وإلیك القائمة.  وسم تستطیع إستخدامهم في تنسیق نصك ٤٠یوجد هنا أكثر من 

 النص المتحرك

 !!!! لكي تجعل نصك یتحرك في الشاشه ؟Internet Explorerإستعمل ال

 وحجم الخطوط العناوین



 إذا كنت ترید مرجع سریع) HTMLأهال وسهال بك في أول درس من الدروس المتخصصه لتعلیم لغة الـ
 ( أضغط هنا

 فهرس الصفحة
 ] حجم الخط|  العناوین[ 

بع في هذا الدرس التعرف على الوسوم الخاصة بالخطوط ، سوف تالحظ في هذا الدرس والدروس سوف نتا

وبالمقابل قد . الالحقة أن هناك أكثر من طریقة ألداء نفس العمل، أو إعطاء نفس الخصائص لصفحات اإلنترنت

لتجربة ستكتشف أن لكل یبدو لك أن بعض الوسوم والخصائص متشابهة في تأثیرها، لكن بالقلیل من التدقیق وا

 . وسم خصوصیته

 - ) :Headings(العناوین 

مستویات مختلفة من العناوین من ٦في البدایه نود أن نقول أن وسم العنوان قد قسم بطریقة متتالیه بحیث یوجد 

  دعنا نریك مثال اآلن>H6< إلي أصغر مستوي ویأخذ الوسم >H1<أكبر مستوي ویأخذ الوسم 

 

 ـیـرالـتـأث الـوسـم

<H1>Heading 1</H1> Heading 1 
<H2>Heading 2</H2> Heading 2 
<H3>Heading 3</H3> Heading 3 
<H4>Heading 4</H4> Heading 4 
<H5>Heading 5</H5> Heading 5 
<H6>Heading 6</H6> Heading 6 

ا تري النص سیظر واضح كل ماعلیك فعله هو أن تضع النص داخل الوسم كما تري في الوسوم السابقه وكم

وكبیر ولكن یجب أن تالحظ ان العنوان دائما یكون منفصل عن النص األساسي بمعني أنه یكون في البدایه أو 

 .رأس الفقرة ، یجب علیك أن تغییر حجم الخط ولیس العنوان وهنا نأتي إلي تغییر حجم الخطوط

 
 >FONT < ...>/FONT< رف هذا الوسم ولكن قبل أن نبدأ أن نتحدث عن حجم الخطوط البد وان تع

أما الخصائص التي . وهو الوسم الخاص بالخطوط هو یقوم بالتحكم بالخطوط من حیث النوع واللون والحجم

 نستخدمها مع هذا الوسم والوسوم األخرى سنقوم بشرحها بالتتابع 

 FONT SIZE حجم الخط

ناك سبعة أحجام ألي خط تستطیع المتصفحات ه و . font size ولتحدید حجم الخط نستخدم هذه الخاصیة
 .التعرف علیها

نختار  أي أننا. ٧-١حیث یتم كتابة رقم یتراوح ما بین . أولهما المباشر: المطلوب بأسلوبین ونقوم بتحدید الحجم
  .الحجم الذي نریده مباشرة

<FONT SIZE="X">  
 ............ النص یكتب هنا.......

< /FONT> 



 -: وإلیك نماذج بأحجام الخطوط٧ -١من  إلي رقم X ه هو تغییر القیمةكل ماعلیك فعل
  

 ١خط بحجم 
 ٢خط بحجم 
 3 خط بحجم

 ٤خط بحجم 
 5 خط بحجم

 ٦خط بحجم 

 7 خط بحجم

  ٣ملحوظه حجم الخط اإلفتراضي هو  

 (-)  و بإشارةموجبه أ (+)  مرفقة إما بإشارة٦ إلى ١حیث تكتب األرقام من : أما األسلوب الثاني فهو النسبي
  .سالبه

<FONT SIZE="X">  
 ............ النص یكتب هنا.......

< /FONT> 

للخط وذلك نسبًة إلى الحجم  (-) أو التصغیر (+)  تمثل درجات التكبیر٦-١وفي هذه الطریقة فإن األرقام 
 أي أنه یصبح ،٣عن الحجم االفتراضي وهو   یعني تكبیر الخط أربع درجات٤+فمثال الرقم . االفتراضي

   .٢الخط درجة واحدة أي یصبح بالحجم   یعني تصغیر١-بالمقابل فأن الرقم . ٧بالحجم 
 :النماذج ولتوضیح هذا األسلوب، إلیك هذه

 ٣-خط بحجم 
 2- خط بحجم

 ١-خط بحجم 
 0± خط بحجم

 ١+خط بحجم 

 ٢+بحجم  خط

 ٣+خط بحجم 

 4+ خط بحجم

 ٥+خط بحجم 

حتى وإن حاولنا . للخطوط نسبي ال نستطیع الحصول على أكثر من سبعة أحجامالحظ أنه حتى في األسلوب ال
  5+  أو٣-كتابة أرقام أكبر أو أصغر كما فعلت هنا بكتابة الحجم 

  هام جدا

 البد وان تبعد كل البعد عن اخلط الصغري جدا فمن الصعب قراءته و
    اخلط الكبري ميلئ صفحتك ولذلك البد وان ختتار اخلط املعتدل



 تغییر ألوان وأشكال الخطوط« تابع الدروس

 وألوان الخطوط أشكال

 فهرس الصفحة
 ]Face | هأمثل | تغییر لون الخط [ 

الكثیر من الناس یتسائلون عن كیفیه تغییر الخطوط أو بإستعمال خطوط مختلفه في النص الخاص بفقرة معینه ؟ 

 -:ولإلجابه علي هذا السؤال تابع هذا الدرس 

 FACEخاصیه 

 تقوم هذه الخاصیة بتحدید نوع الخط الذي نریده، و الخط اإلفتراضي في جمیع المستعرضات هو 

12pt Black Times New Roman 

و هو خط فعال جذاب ورومانسي في الحروف اإلنجلیزیه وصمم لجعل القراءه سهل لكن لیس للخطوط العربیه 

 وهو من أكثر Arial ولذلك فأنت تحتاج إلي أختیار أنواع خطوط أفضل للغه العربیه و لقد أستعملت نوع الخط

قریبا في أغلب أجهزة الحاسبات في كل أنحاء العالم الخطوط أنتشارا علي اإلنترنت حیث أن هذا الخط متواجد ت

 ، وإلیك الصیغه الخاصه بهذه الخاصیه 

<FONT FACE="Arial">text</FONT> 

وفي هذه الحالة إذا لم یتواجد الخط المحدد أوًال على جهاز الشخص الذي . وقد نقوم بتحدید أكثر من نوع معًا 
  وهكذا ...یتصفح الموقع یتم إعتماد الخط الثاني 

 <FONT FACE="Traditional Arabic, Arabic Transparent, Simplified Arabic">  
 ............ النص یكتب هنا.......

< /FONT>  

  الصحیحة هجائیًا طبعًا ال تنس أن تتأكد من كتابة أسماء الخطوط بالصورة

 إنتشارًا وهذه هي قائمة بأسماء أشهر و أكثر الخطوط

• Arial, Helvetica, sans-serif 
  

• Verdana, Geneva, sans-serif 
  

• Times New Roman, Times, serif 
  

• Garamond, Palatino, serif 
  

• Courier New, Courier, monospace 

 تغییر لون الخط



  خواص الصفحةهذه الخاصیة تحدد لون الخط، وذلك بنفس مبادئ تحدید األلوان التي تحدثنا في درس 

<FONT COLOR="#FF0000">النص</FONT> 

 أرقام ٦ كود والذي یتكون من HEX تعرف عن طریق الـ HTMLیجب أن تعرف أن األلوان في صفحات الـ 

تختار اللون  لكي تري المرجع الكامل لهذه األكواد وRGBهذه األرقام تمثل األحمر و األخضر و األزرق 

 ، و المستعرضات الجدیدة تمنحك میزة أن تكتب أسم HEXأكواد ألوان الـ المفضل لك أنظر لي هذ المخطط 

  هذا المخططاللون الذي تریده ولكن أللوان محدده و لتري مخطط لهذه األلوان إلقي نظره علي 

 وهذا أمثله علي األلوان و أشكال الخطوط و أحجامها 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#000000">C < /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#008080">O< /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#FF0000">L< /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#0000FF">O< /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#800000">R< /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#FF00FF">S< /FONT> 

 وتكون النتیجه هكذا

C O L O R S  
ر اللون مع تغییر الحجم من هذا المثال ستري جمیع أحوال الخطوط في ماذا لو أردنا تغییر شكل الخط مع تغیی

 -:سطر واحد 

<FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="#00FF00"> This < /FONT> 
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#FF00FF"> is < /FONT> 
<FONT FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#FF0000"> multi < /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="4" COLOR="#000000"> colors, < /FONT> 
<FONT FACE="Courier" SIZE="2" COLOR="#0000FF"> multi < /FONT> 
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="3" COLOR="#008080"> faces, < /FONT> 
<FONT FACE="Courier" SIZE="6" COLOR="#FFFF00"> and < /FONT> 
<FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="#808080"> multi < /FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="2" COLOR="#800000"> sizes < /FONT> 
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#00FFFF"> text < /FONT>  

This is multi colors, multi faces, and multi sizes text  

  

 »»»الدرس التالي

 الخاصة الرموز



بصورة معینة وباستخدام الوسوم ولیس  الرموز الخاصة هناك العدید من هذه الرموز والتي یجب أن تكتب 
كل هذه اإلشارات تستخدم ". القتباس وأصغر من وإشارة ا خذ مثال إشارتي أكبر من. مباشرة بصورتها العادیة

ومن الخطأ استخدامها بصورتها الصریحة لئال  HTML ضمن مفردات لغة أصًال مع الوسوم فهي محجوزه
 كذلك فإن هناك رموزًا غیر موجودة أساسًا على لوحة. حدوث مشاكل في طریقة عرض الصفحة یؤدي ذلك إلى

. لكتابتها) طریقة الوسوم(ونحتاج إلى هذه الطریقة ® لمسجلةورمز العالمة ا © المفاتیح كرمز حقوق الطبع
 وبدون إشارتي وألفت نظرك إلى أنها تكتب كما هي في الجدول.  بهذه الرموز ووسومها المكافئة جدول وإلیك
<>  

 فهرس الصفحة
  ]الحروف | الرموز[ 

 الــــرمـز الــكـود
 الــــرمــــوز

&lsquo; ‘ 
&rsquo; ’ 
&sbquo; ‚ 
&ldquo; “ 
&rdquo; ” 
&bdquo; „ 
&dagger; † 
&Dagger; ‡ 
&permil; ‰ 
&lsaquo; ‹ 
&rsaquo; › 
&spades; ♠ 
&clubs; ♣ 
&hearts; ♥ 
&diams; ♦ 
&oline; ‾ 
&larr; ← 
&uarr; ↑ 
&rarr; → 
&darr; ↓ 
&trade; ™ 
&amp; & 

&lt; < 
&gt; > 

&quot; " 
&times; × 
&divide; ÷ 
&ndash; – 
&mdash; — 
&nbsp;   



&iexcl; ¡ 
&cent; ¢ 

&pound; £ 
&curren; ¤ 

&yen; ¥ 
&euro; € 

&brvbar; ¦ 
&sect; § 
&#127;   
&uml; ¨ 
&copy; © 
&ordf; ª 

&laquo; « 
&not; ¬ 
&reg; ® 

&macr; ¯ 
&deg; ° 

&plusmn; ± 
&sup2; ² 
&sup3; ³ 
&acute; ´ 
&micro; µ 
&para; ¶ 

&middot; · 
&cedil; ¸ 
&sup1; ¹ 
&ordm; º 
&raquo; » 
&frac14; ¼ 
&frac12; ½ 
&frac34; ¾ 
&iquest; ¿ 

 Capitalالــــحــروف 
&Agrave; À 
&Aacute; Á 
&Acirc; Â 
&Atilde; Ã 
&Auml; Ä 
&Aring; Å 
&AElig; Æ 
&Ccedil; Ç 
&Egrave; È 
&Eacute; É 
&Ecirc; Ê 



&Euml; Ë 
&Igrave; Ì 
&Iacute; Í 
&Icirc; Î 
&Iuml; Ï 
&ET; Ð 

&Ntilde; Ñ 
&Ograve; Ò 
&Oacute; Ó 
&Ocirc; Ô 
&Otilde; Õ 
&Ouml; Ö 

&Oslash; Ø 
&Ugrave; Ù 
&Uacute; Ú 
&Ucirc; Û 
&Uuml; Ü 

&Yacute; Ý 
&THORN; Þ 

 Smallالحروف 
&szlig; ß 

&agrave; à 
&aacute; á 
&acirc; â 
&atilde; ã 
&auml; ä 
&aring; å 
&aelig; æ 

&ccedil; ç 
&egrave; è 
&eacute; é 
&ecirc; ê 
&euml; ë 

&igrave; ì 
&iacute; í 
&icirc; î 
&iuml; ï 

&et; ð 
&ntilde; ñ 

&ograve; ò 
&oacute; ó 
&ocirc; ô 
&otilde; õ 
&ouml; ö 



&oslas; ø 
&ugrave; ù 
&uacute; ú 
&ucirc; û 
&uuml; ü 

&yacute; ý 
&torn; þ 
&yuml; ÿ 

  

 و تنتهي بـ &واآلن ماذا تالحظ في هذه األكواد أنها تبدأ بـ

; 

  تحذیر هام جدا

 يف بعض األحوال تكتب الكود صحیح وال تري الرمز یظهر يف صفحتك
وهذا یرجع إيل أنه یوجد خطوط ال تشمل علي أكواد الرموز فلهذا 

إيل خط یشمل علي الرموز أو تستخدم اخلط العام  البد وان تغیري اخلط
    Arial و هو

 »»»الدرس التالي

  الفقرات و الوصالت تنسیق

 فهرس الصفحة
 ]اإلقتباس | DIRالخاصیه  | الفقرات | الوصالت[ 

 Linksالوصالت 

 أما اآلن فسنتحدث علي نوع الوصله األساسیهأو علي نص معین راجع درس بالنسبه النشاء وصله لنص معین 

 أو آخرها مثًال أو إلى أولهاأخر من الوصالت و هي أن نقوم باإلشارة إلى مكان آخر داخل نفس الصفحة، إلى 

 .أي مكان آخر نریده كما هو الحال في فهرس صفحات هذا الموقع 

 یستطیعان معرفة طبعًا مهما بلغت درجة الذكاء واأللمعیة التي یتصف بها الكمبیوتر ومتصفح اإلنترنت، فهما ال

ما یدور بفكرك وبالتالي ال یستطیعان معرفة المكان الموجود في نفس الصفحة والذي ترید نقل زائرك إلیه من 

 .لذلك یجب أن تقوم أنت بتحدیده. خالل الوصلة التشعبیة

لوصلة والمبدأ هنا هو أن تقوم بتعریف أو تسمیة هذا المكان بإسم معین سوف تقوم الحقا باستخدامه في ا

 NAME وهي >A<وفي هذه الحالة یتحتم علیك استخدام الخاصیة الثانیة للوسم . التشعبیة

لنقم معًا بإدراج وصلة تشعبیة داخل هذه الصفحة تقوم بنقل الزائر من مكان وجود هذه الوصلة إلى الفقرةاألولي 

 من هذه الصفحة و التي بدأنا فیها الحدیث عن الوصالت

 > A < ...> /A< الذهاب إلى هذه الفقرة واختیار أول كلمة فیها ثم وضعها داخل الوسوم أول ما یجب فعله هو



<A>LINKS< /A>  

أن  المهم(فالخطوة الثانیة هي تعریف هذه الكلمة بأي اسم نریده  NAME حان الوقت الستخدام الخاصیة واآلن
  attrib1 سوف أقوم بإعطاء االسم). نبقى متذكرین له

<A NAME="attrib1">LINKS< /A>  

لقد أصبحت هذه الفقرة جاهزة لكي نقوم بإدراج وصالت تشعبیة إلیها من أي مكان في هذا الملف، بل ومن أي 
وأكثر من ذلك أنه إذا أراد أحد ما في أحد المواقع األخرى أن یضع وصلة تشعبیة لها من موقعه ... ملف آخر 

 . فناها به وهذا لیس صعبًا بالطبعفإن باستطاعته ذلك شرط أن یعرف اإلسم الذي عّر
 

 :  وتكون شیفرة الوصول إلى هذه الفقرة هي كالتالي .الخطوة الثالثة هي إدراج الوصلة التشعبیة لهذه الفقرة

<A HREF="#attrib1">1st Paragraph< /A>  

1st Paragraph 

 یتضمنها من خالل إشارة الحظ أننا لم نكتف بذكر اسم الفقرة لوحدها بل یجب أن تقرن باسم الملف األب الذي
أن تضع وصله تشیر إلي مكان معین في صفحة أخري یجب أن تكتب أسم  كما یجب أن تعلم أنه أذا أرتد #

 -: العالمة و یكون الصیغه بهذا الشكل الصفحة قبل هذه

<A HREF="Fontsize.htm#size">اخلط حجم< /A>  

 حجم الخط

 الفقرات

الحیویة، وأن الخطوط تعطي  صحیح أن استخدامك لأللوان والرسومات في الصفحة یضفي علیها نوعًا من
تقضي بعض الوقت في تنسیق هیكلها العام وتنظیم  یب صفحتك أولكنك إن لم تهتم بترت. صفحتك رونقًا وجماًال

فالترتیب هو الخطوة األولى لجذب . الحصول على صفحة ویب ناجحة فقراتها وقوائمها، فإنه من الصعب علیك
  .القارئ لصفحتك وتسهل علیه فهم الخطوط العریضة للصفحة اهتمام الزائر أو

 
ینهي السطر الحالي وینقل النص إلى  <BR> والوسم. وم بإنهاء الفقرةیق <P> بهذا الوسم ال بأس من تذكیرك

 .بإضافة الفراغات، ویجب تكرار كتابته بنفس عدد الفراغات المطلوب یقوم  ;nbsp&  والوسم. سطر جدید
  .الدرس مع هذه الوسوم وغیرها ونتابع في هذا

 
الحالة یمّكننا  وفي هذه <P> ... < /P> مزدوجمفرد لكنه یستخدم أیضًا كوسم  هو وسم <P> لقد قلت إن الوسم

  .ALIGN, DIR من تحدید إتجاه الفقرة وإتجاه النص فیها حیث یستخدم معه الخصائص
 

 (التنسیق األساسي راجع) Left, Center, Right القیم تحدد محاذاة الفقرة وهي تأخذ ALIGN فالخاصیة
 :التالیة وأوضحها باألمثلة

<P Align="left"> هذه الفقرة منسقه إيل الیسار < /P>  

 هذه الفقره منسقة إلي الیسار



<P Align="right"> الیمني هذه الفقرة منسقه إيل</P> 

 هذه الفقره منسقة إلي الیمین

<P Align="center"> املنتصف هذه الفقرة منسقه إيل</P> 

 هذه الفقره منسقة إلي المنتصف

 كذلك لتوسیط الفقرات أو الكائنات بشكل عام في الصفحة نستطیع استخدام الوسوم 

>CENTER < ...>/CENTER< 

<CENTER> This is a centered text </CENTER> 

 المنتصف هذا النص منسقة إلي

 
  DIR ما الخاصیةأ

  وتأخذ القیم ید إتجاه قراءة النصفتقوم بتحد <P> والتي نستخدمها أیضًا مع
LTR إتجاه النص من الیسار إلى الیمین (Left To Right)  
RTL إتجاه النص من الیمین إلى الیسار (Right To Left)  

  (تذكر هذه الخاصیة جیدًا فهي مهمة عند كتابة صفحات باللغة العربیة)
 

 (اإلقتباس )ولتنسیق الفقرات أیضًا یوجد الوسوم

<BLOCKQUOTE> ... < /BLOCKQUOTE> ووظیفتها تمییز الفقرة من خالل . المقتبسة أي وسوم الفقرات
من إحدى ) باقتباسها(أنظر إلى الفقرة التالیة التي قمت . واألیسر لها إدراج مسافة إضافیة على الهامشین األیمن

  <BLOCKQUOTE> ... < /BLOCKQUOTE> ومن ثم وضعتها ضمن. المواقع صفحات أحد

اإلنترنت بشكل عام، والبحث عن المواقع  وفكرة هذه الدروس جاءت نتیجة لما لمسته خالل استخدامي لشبكة
تصمیم صفحات اإلنترنت، لم یكن هناك مشكلة في الحصول على  فعندما بدأت بتعلم. العربیة فیها بشكل خاص

على  لكن المشكلة هي دائمًا في الحصول. االتعلیمیة التي أحتاجها ومن خالل اإلنترنت نفسه المصادر أو المواقع
 .... بالصورة التي تتناسب واحتیاجاتنا كمستخدمین عرب تلك المصادر

 
  :كما في المثال التالي. هوامش أكبر والحقیقة أنك تستطیع وضع عدة وسوم معًا إذا أردت إدراج

<BLOCKQUOTE> 
<BLOCKQUOTE> 
 
 
 خالل استخدامي لشبكة هذه الدروس جاءت نتیجة ملا ملسته وفكرة
. املواقع العربیة فیها بشكل خاص اإلنرتنت بشكل عام، والبحث عن
هناك مشكلة يف  فعندما بدأت بتعلم تصمیم صفحات اإلنرتنت، مل یكن
 احلصول على املصادر أو املواقع التعلیمیة اليت أحتاجها ومن خالل

تلك املصادر لكن املشكلة هي دائمًا يف احلصول على . اإلنرتنت نفسها
  .... تتناسب واحتیاجاتنا كمستخدمني عرب بالصورة اليت



 
< /BLOCKQUOTE> 
< /BLOCKQUOTE> 

 :النتیجة وتكون

اإلنترنت بشكل عام، والبحث عن المواقع  وفكرة هذه الدروس جاءت نتیجة لما لمسته خالل استخدامي لشبكة
ت اإلنترنت، لم یكن هناك مشكلة في الحصول على تصمیم صفحا فعندما بدأت بتعلم. العربیة فیها بشكل خاص

على  لكن المشكلة هي دائمًا في الحصول. التعلیمیة التي أحتاجها ومن خالل اإلنترنت نفسها المصادر أو المواقع
  .... تلك المصادر بالصورة التي تتناسب واحتیاجاتنا كمستخدمین عرب

 
فیمكن مثًال وضعها في بدایة ونهایة كل . فقرات المقتبسة فقطال وبالطبع لیس شرطًا أن تستخدم هذا الوسوم مع

وبالتالي یظهر النص بعیدًا قلیًال عن حاشیة الصفحة فهذا أفضل من أن یكون  .صفحة من صفحات موقعك
  .لها وأجمل مالصقًا

  ؟...!واآلن تأمل هذا الشكل وحاول أن تستنتج كیف قمت بإعداده

A  B  C  D 
E  F  G  H 
I  J  K  L 
M  N  O  P 
Q  R  S  T 

حسنًا،  .<BR> ونهایة السطر  ;nbsp&  ربما توصلت إلى أني استخدمت عددًا كبیرًا من وسوم الفراغات
إعداد هذا الشكل  بل كل ما فعلته بعد. به ولكنه لیس دقیقًا فأنا لم أستخدم أیًا من هذه الوسوم هنا إستنتاجك ال بأس
  :هو وضعه ضمن

<PRE> ... </PRE>  

الشكل بالتنسیق المسبق الذي  وبالفعل فقد احتفظ هذا. أي المنسق مسبقًا Preformated وهما اختصار لكلمة
ولو لم أقم بوضعه ضمن هذه الوسوم لكانت النتیجة  لكن تم تحویل الخط إلى خط موحد المسافات. تم إعداده به

 :كالتالي
  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  

بل فقط مع . للخطوط أو األلوان  أن هذا الوسم یستخدم مع الفقرات التي ال نحتاج فیها إلى تنسیقات متعددةالحظ
 .الفقرات العادیة موحدة الخط والتنسیقات

 »»»الدرس التالي

 القوائم

 فهرس الصفحة
  ]قوائم الشرح | تغییر نقطة البدأ | لقوائم وأنواعهاا[ 



 القوائم وأنواعها

.  على مجموعة من الوسوم الخاصة بتنظیم البیانات في قوائم وباستخدام عدة خیاراتHTMLتحتوي لغة 
 :وهناك نوعین من القوائم

 .Ordered Listsأولهما المتسلسلة  .١

 Unordered Listsوثانیهما القوائم غیر المتسلسلة  •

ند التعامل مع القوائم بنوعیهما نحتاج إلى وسوم خاصة بتحدید بدایة ونهایة القائمة ووسوم تحدد بنود هذه ع
 .القائمة

 بالنسبة للقوائم المتسلسلة نستخدم الوسوم 

<OL> ... < /OL>  

 أما بالنسبة للقوائم غیر المتسلسلة فنستخدم 

<UL> ... < /UL>  

 وهو وسم مفرد یكتب في بدایة السطر الخاص بكل بند >LI< نستخدم الوسم ولتعیین كل بند من بنود القائمة
List Item.  

 والیك المثال التالي علي القوائم المتسلسله 

<OL>  
 <LI>القاهرة  
 <LI>اإلسكندریه  
 <LI>أسوان  
 <LI>األقصر  
 <LI>اإلمساعیلیه  
 <LI>السویس  
 < /OL> 

 وهذه هي النتیجة

 القاهرة  .١
 هاإلسكندری .٢
 أسوان .٣
 األقصر .٤
 اإلسماعیلیه .٥
 السویس .٦

  علي القوائم غیر المتسلسله وهذا مثال 

<UL> 
 <LI>القاهرة جامعة 
 <LI>جامعة اإلسكندریه 
 <LI>مشس جامعة عني 



 <LI>جامعة الزقازیق 
 < /UL> 

 وهذه هي النتیجة

 جامعة القاهرة  •
 جامعة اإلسكندریه •
 جامعة عین شمس  •
 جامعة الزقازیق  •

 ووظیفتها تحدید شكل الرمز الظاهر مع بنود TYPEحیدة التي تستخدم مع هذه الوسوم هي والخاصیة الو
ولكن .  وبذلك نحدد رمزًا واحدًا لكل القائمة>OL< أو >UL<القائمة، وعادة تستخدم مع وسوم بدایة القوائم 

خالل تحدید رمز  إلعطاء تحكم أكبر في مظهر القائمة من >LI<نستطیع استخدامها أیضًا مع وسم البنود 
 . مختلف لكل بند

 التي تغیر رموز الترقیم من األرقام A ،a ،I ،i: فعند وضعها ضمن تعریف القوائم المتسلسلة تأخذ القیم
إلى ترقیم باستخدام األحرف الالتینیة الكبیرة أو الصغیرة، أو باستخدام ) ١والتي رمزها (العادیة اإلفتراضیة 

 :في الجدول التالياألرقام الرومانیة كما ترى 

 <OL TYPE="A">   <OL TYPE="a">   <OL TYPE="I">    <OL TYPE="i">   <UL TYPE="circle"> <UL 
TYPE="square"> 

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

I.  
II.  

III.  
IV.  
V.  

i.  
ii.  

iii.  
iv.  
v.  

o تكون
o علي  
o شكل 
o دائره 

تكون §
  علي §
 شكل §
 مربع §

 وهي Discند كل بند في القائمة هو عبارة عن نقطة سوداء یطلق علیها اسم أنت ترى أن الرمز الموجود ع
 والدائرة ،square لكن هناك رموز أخرى یمكن إظهارها وهي المربع .TYPEالمعرفة ضمنًا في خاصیة 

 circleالمفرغة 

 تغییر نقطة البدأ

هذه الخاصیه كما بالصیغة التالیه بفرض أنك ترید أن تبدأ الترقیم برقم غیر الواحد كل ما علیك هو أن تضع 
 وتحدد رقم البدأ الذي تریده

<OL START="5"> 

وإلتمام الحدیث عن القوائم، أذكر لك أن هناك وسومًا أخرى تستخدم إلنشاء القوائم غیر المتسلسلة، وبنفس  
 :  وهذه الوسوم هي>UL<...> /UL<الطریقة المستخدمة مع 

<DIR> ... < /DIR> 
<MENU> ... < /MENU> 

 Definition Listsقوائم الشرح 



وكما یدل اإلسم تستخدم عندما نرید إدراج قائمة  هناك نوع خاص من القوائم یدعى قوائم الشرح أو التعریفات 
 :ونحتاج إلنشاء هذه القوائم إلى ثالثة وسوم. من المصطلحات یتبع كل واحد منها شرح أو تعلیق

 .ة ونهایة القائمةلتعریف بدای >DL < ...> /DL<األول 
 . ویوضع قبل كل مصطلح لتحدیده، وهو وسم مفرد >DT<والثاني 

 ولنقم اآلن بكتابة شیفرة القائمة السابقة . وهو وسم الشرح أو التعلیق وهو أیضا مفرد >DD<أما الثالث فهو 

 <DL>  
 <DT>HTML <DD>Hyper Text Markup Language  
 <DT>WWW <DD>World Wide Web  
 <DT>FTP <DD>File Transport Protocol  
 <DT>GIF <DD>Graphical Interchange Format  
 <DT>JPG, JPEG <DD>Joint Photographic Experts Group  
 < /DL>  

 وهذه هي النتیجة

    

HTML  
Hyper Text Markup Language     

WWW  
World Wide Web     

FTP  
File Transport Protocol     

GIF  
Graphical Interchange Format     

JPG, JPEG  
Joint Photographic Experts Group   

  

 »»»الدرس التالي

 بجمیع وسوم النص قائمة

 ولكن هذه القائمة بها كل الدروس السابقهبالطبع قد قمنا بشرح أهم الوسوم و األكواد الخاصه بتنسیق النص في 
األكواد التي تم شرحها والتي لم یتم شرحها یوجد بهذا القائمة أكواد تعطي نتائج متشابهة و أخري جدیده 

 إذا كان مستعرضك یدعم هذه  و لهذا فمن الممكن أن ال تري تأثیرها إالHTMLلإلصدار الرابع في لغة 
 .  أما ال HTMLالوسوم ومن هذه القائمة ستري الوسوم وتأثیره وهل هو مدعم من قبل الـ

 الـنـتـیـجـة الـوســوم
<ABBR>From this</ABBR> You get this 

 الوسم مؤشر لیعطي معني كامل عندما تقف بالفأرة علي الكلمة المحاطة بهذا
[HTML4] - عم بالكامللیس مد   



<ACRONYM>From this</ACRONYM> You get this 

 یعمل مثل الوسم السابق تماما اإلختالف فقط في طریقة عرض المعني
[HTML4] - لیس مدعم بالكامل  

<ADDRESS>From this</ADDRESS> You get this 

  تضع هذا حول العناوین

<B>From this</B> You get this 
<BASEFONT COLOR="green"> You get this 

<BDO DIR="RTL">From this</BDO> You get this 

 هذا الوسم یجعل النص یكتب من الیمین إلي الشمال والعكس
[HTML4] - لیس مدعم بالكامل  

<BIG>From this</BIG> You get this 
<BLINK>From this</BLINK> You get this 

  فقط Netscape لكن لمستخدمي )یظهر ویختفي ( یجعل النص یومض 
]Netscape[  

<BLOCKQUOTE>From this</BLOCKQUOTE> You get this 
<CITE>From this</CITE> You get this 

<COMMENT>From this</COMMENT>  

 یجعل النص غیر مرئ ویستعمل لوضع التعلیقات
  أیضا<-- النص --!> و من الممكن إستخدام هذا

<DEL>From this</DEL>  

[HTML4]  

<DFN>From this</DFN> You get this 

[HTML4] - بالكامل لیس مدعم 

<DIV>From this</DIV> You get this 

  لعمل الطبقاتstylesheetینسق صفحات كأقسام مختلفة یستخدم بصفة أساسیه باألستیل شیتس 
]HTML4[  

<EM>From this</EM> You get this 

 .لّنص المختاریخلق تأكید على ا



<FONT COLOR="orange">From this</FONT> You get this 

 حجمهو وشكله لون الخط هذا هو الوسم األساسي لتغییر

<H4>From this</H4> You get this 

 H6 إلي H1 مستویات من ٦ وهذا الوسم به العناوینیقوم بتنسیق 

<I>From this</I> You get this 

 هذا للخط المائل

<INS>From this</INS> You get this 

ك من الممكن إستخدامه مع الوسمیساند هذا الوسم نصوص أخري أي أن  DEL 
[HTML4]  

<KBD>From this</KBD> You get this 

 یظهر النص كالنص المدخل عن طریق لوحة المفاتیح

<LISTING>From this</LISTING> You get this 

 ]HTML4[ في اإلصدار الرابع PREهذا الوسم أصبح قدیم ولقد أستعمل بدال منه الوسم 

<MULTICOL>From this</MULTICOL> You get this 

  یستخدم في الكتابه في أعمده متعدده ال تستخدمه
[Netscape]  

<NOBR>From this</NOBR> You get this 

من القواعد اإلفتراضیة للمتصفحات أن األسطر في كل فقرة تلتف وتنقسم بصورة تلقائیة حسب إستبانة الشاشة 
نا نرید من أحد األسطر أن ال ینقسم مهما كان مقدار اإلستبانة وعرض لكن لنقل أن. وعرض نافذة المتصفح

 .>WBR<وإذا أردنا أن نعمل وقفه نستخدم الوسم ) مثال علي ذلك(النافذة فنستعمل له هذا الوسم

<PLAINTEXT>From this You get this 

  بدال منهPREا من الوسوم القدیم ویفضل إستعمال الوسم هذا الوسم أیض

<PRE>From this</PRE> You get this 

  هذا الوسم یقوم بإضافة مسافات بین الكلمات وهو من الوسوم الجدیده
[HTML4]  

<Q>From this</Q> You get this 



  >BLOCKQUOTE<هذا الوسم بدال من الوسم 
 ]HTML4[ -  لیس مدعم بالكامل 

<S>From this</S> You get this 

  نص یعترضه خط
[HTML4] 

<SAMP>From this</SAMP> You get this 

  تستخدم عند إعطاء األمثله

<SMALL>From this</SMALL> You get this 

 حجم الخط تصغیر

<SPAN>From this</SPAN> You get this 

 >SPAN< ولكن الوسم >DIV< و یعتبر مثل الوسم stylesheetsوسم جدید یستخدم في اإلرتباطات مع 
  فیوثر علي المقطع األفقي كله >DIV<یوثر علي النص فقط أما 

]HTML4[  

<STRONG>From this</STRONG> You get this 

  یجعل النص غلیظ

From <SUB>this</SUB> You get this 

 یجعل النص مرنخفض

From <SUP>this</SUP> You get this 

 یجعل النص مرتفع

<TT>From this</TT> You get this 

 .Monospaced Textوهذا النص یعرف أیضًا بالنص موَحد المسافات  TeleTypeنص اآللة الطابعة 

<U>From this</U> You get this 

 نموذج للخط المسطر 
[HTML4] 

<VAR>From this</VAR> You get this 

 یساند المتغییرات هذا كل ما في األمر

<XMP>From this</XMP> You get this 



 >PRE<  هذا الوسم قدیم ولقد تم إستعمال بدال من وسم

 »»»الدرس التالي

 النص المتحرك

. 

 الصفحة فهرس
[ BGCOLOR | HEIGHT | WIDTH | ALIGN | HSPACE | VSPACE | BEHAVIOR | DIRECTION | 

LOOP | SCROLLAMOUNT | SCROLLDELAY | أخیره مالحظة ] 

 یعمل مع أي مستعرض أخر فقط وال MS Explorerالبد وان تعرف أن النص المتحرك وسم خاص

مارأیك بهذا النص أنه یطیر  

لالفتة هي إحدى المؤثرات الخاصة ألیس كذلك؟ هذه ا.. ما رأیك بهذا النص الطائر أمامك على الشاشة؟ جمیل
  وبكل بساطة هذه هي الصیغة الخاصة بذلك. بواسطة هذه الوسوم .MS Explorer التي یمكن إحداثها في

<MARQUEE> 
 یطري مارأیك هبذا النص أنه

< /MARQUEE> 

هناك إحدى وجود خصائص لهذه الوسوم، والحقیقة أن  بالطبع ال یمكن أن تمر األمور هنا ببساطة فال بد من
لكنها على أیة ). بالقلیل بالنسبة لوسوم خاصة تعمل مع مستعرضات معینه  عدد لیس(عشرة خاصیة نستخدمها 

  : وهذه هي الخصائص أسردها لك مع األمثلة و نتائجها تحتها التطبیق حال لیست صعبة

 :BGCOLORبال لتحدید لون الخلفیة حیث یعطیك أمكانیه وضع ألوان للخلفیه سواءHex أسماء  أو كود
 األلوان

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 

 Html4Arab
 

HEIGHT:دید إرتفاع الالفتة، وهي إما أن تأخذ قیمة ثابتة أو قیمة نسبیة حسب إرتفاع نافذة المتصفح لتح . 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 



 Html4Arab

 

WIDTH: نسبیة  لتحدید عرض الالفتة، وهنا أیضًا إما أن تأخذ قیمة ثابتة أو 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80" WIDTH="40%"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 

 Html4Arab
 

ALIGN: لتحدید المحاذاة العمودیة للنص الذي قد یتواجد على جانبي الالفتة، وهي تأخذ القیم top, middle 
 . ق تلقائیًا عند عدم إدراج هذه الخاصیة وهي اإلفتراضیة أي التي تطبbottomو 

Welcome to 
<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80" WIDTH="40%"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 
Have a good time. 

Welcome to 
 Html4Arab

Have a good time.  

Welcome to 
<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80" WIDTH="40%" ALIGN="middle"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 
Have a good time.  

Welcome to 
 Html4Arab

Have a good time.  

Welcome to 
<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80" WIDTH="40%" ALIGN="top"> 



Html4Arab 
< /MARQUEE> 
Have a good time.  

Welcome to 
 Html4Arab

Have a good time.  

HSPACE:  لتحدید المسافة الفارغة التي تفصل بین الالفتة وبین النص الموجود على جانبیها 

Welcome to 
<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="80" WIDTH="40%" HSPACE="30">  
Html4Arab  
< /MARQUEE> 
Have a good time.  

Welcome to 
 Html4Arab

Have a good time.  

VSPACE : تعمل مثل الخاصیة السابقة لكنها تحدد المسافة الفارغة عمودیًا من األعلى واألسفل 

 دون تغییر حتى اآلن كانت الخصائص التي ناقشناها مجرد خصائص مظهریة تتعلق بشكل ومظهر الالفتة
 : واآلن نأتي إلى الخصائص الفنیة. طریقة عملها

BEHAVIOR ثالثة ) أو باألحرى( تحدد سلوك النص الموجود في الالفتة وطریقة عمله وهناك ثالثة قیم
 :أسالیب لحركة النص وهي التالیة

• scroll ،لذلك ال  یتحرك بنفس اإلتجاه من جانب إلى آخر وبصورة مستمرة وهي القیمة اإلفتراضیة
 . یهم إن كتبت أم ال

• slideیتحرك النص مرة واحدة من جانب إلى الجانب اآلخر ویتوقف عنده . 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" WIDTH="80%" BEHAVIOR="slide">  
Html4Arab  
< /MARQUEE>  

 Html4Arab 

توقفًا بعد أن یكون قد أكمل تحركه، لذلك قم بالنقر من المحتمل أن یكون النص في المثال أعاله م
   الموجود في متصفحك إلعادة تحمیل الصفحة وتحریك النص مرة أخرىRefreshعلى زر 

• alternateیتأرجح النص جیئة وذهابًا من جانب إلى آخر  . 



<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" WIDTH="80%" BEHAVIOR="alternate">  
Html4Arab  
< /MARQUEE>  

 Html4Arab 

DIRECTION تحدد إتجاه سیر النص وذلك من خالل القیم left وهي اإلفتراضیة( التي تحركه إلى الیسار (
 .  التي تحركه إلى الیمینrightو 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" WIDTH="80%" DIRECTION="right"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 

 Html4Arab 

LOOPفإذا أردت أن تستمر الحركة إلى ما ال نهایة .  تحدد عدد المرات التي سیتحرك فیها النص داخل الالفتة
والشیفرة التالیة تحدد عدد مرات .  وبخالف ذلك ضع عدد المرات التي تریدهاinfinite  أو١- فضع القیمة 

ت النص ساكنًا أو لم تجد نصًا على اإلطالق فهذا یعني أنه قد استنفذ حركاته الخمس إذا وجد(. الحركة بخمس
 )  إلعادة تشغیلهRefreshلذلك تحتاج للنقر على 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" WIDTH="80%" DIRECTION="right" LOOP="3"> 
Html4Arab 
< /MARQUEE> 

 Html4Arab 

ي لدینا اآلن خاصیتین تقومان بتحدید سرعة تحرك النص في الالفتة وقبل أن نناقشهما دعني أروي لك هذه بق
 : القصة

في غابر األزمان، حدثنا أستاذ الفیزیاء یا سادة یا كرام، أن األفالم المتحركة ما هي إال مجموعة من الصور 
 فترة زمنیة معینة، مما یعطي اإلنطباع بوجود الثابتة أو اللقطات التي یتم عرضها بصورة متعاقبة خالل

فمثًال مشهد السیارة المسرعة هو . وسرعة عرض اللقطات وتعاقبها هو ما یحدد سرعة الحركة للفیلم. الحركة
وبما أن الفتاتنا هي شكل من . مجرد مجموعة من الصور الثابتة لهذه السیارة في مواقع مختلفة على الشاشة

 ! إلى هنا وانتهت القصة... ركة فإن هذا المبدأ یسري علیها أیضًاأشكال األفالم المتح

 :واآلن إلیك الخصائص

SCROLLAMOUNT : هذه الخاصیة تحدد المسافة بین كل لقطة وأخرى للنص وهي تأخذ قیمًا عددیة
 ). أعرف أنها صعبة قلیًال لكن ال بأس سأوضحها باألمثلة(صحیحة تحدد المسافة المقطوعة بالبیكسل 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="1"> HTML < /MARQUEE> 



HTML
 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="50"> HTML < /MARQUEE> 

HTML
 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="100"> HTML < /MARQUEE> 

HTML
 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="200"> HTML < /MARQUEE> 

HTML
 

أما في المثال الثاني .  بیكسل١ في كل حركة لها هي HTMLفي الحالة األولى فإن المسافة التي تقطعها كلمة 
 ضعفًا عن المثال ٥٠ یساوي بما) أو لقطة( بیكسل في كل خطوة ٥٠ بیكسل أي أن الكلمة تقفز ٥٠فالمسافة هي 

 بیكسل على ٢٠٠ و ١٠٠السابق وهذا ما یعطي اإلنطباع بالسرعة، وهكذا األمر للمثالین الالحقین وهما 
 . التوالي

SCROLLDELAY: لكي نحدد الزمن الذي یستغرقه النص في القفز بین كل خطوة وأخرى نستخدم هذه 
 )  من الثانیة٠٫٠٠١(ل الزمن بالمیلي ثانیة الخاصیة، والقیمة المعطاه مع هذه الخاصیة تمث

 : سوف أستخدم نفس األمثلة السابقة مع هذه الخاصیة لنقارن بین النتائج في الحالتین

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="1" SCROLLDELAY="500"> HTML < /MARQUEE> 

HTML 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="50" SCROLLDELAY="500"> HTML < /MARQUEE> 

HTML 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="100" SCROLLDELAY="500"> HTML < /MARQUEE> 

HTML 

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="200" SCROLLDELAY="500"> HTML < /MARQUEE> 

HTML 



) بالتمام والكمال( لهذه الخاصیة في جمیع األمثلة وهي تعني أن هناك فترة نصف ثانیة ٥٠٠لقد أسندت القیمة 
. وأعتقد أن ما تراه اآلن یوضح لك مبدأ عمل الخاصیة السابقة أیضًا. تفصل بین كل خطوة وأخرى للكلمة

 .  لكي ترى النص في المثال األولوبالمناسبة، قد تضطر لإلنتظار دهرًا كامًال

  لوحدها SCROLLDELAY  لنرى كیف تعملSCROLLAMOUNTما رأیك اآلن لو نلغي الخاصیة 

<MARQUEE SCROLLDELAY="500"> HTML < /MARQUEE> 

HTML 
  

 مالحظة أخیره
 تسطیع أن تغییر في خواصه لكن تستطیع أن  لیس نص ثابت الMarqueeأن النص الذي تضع في وسم 

 تجعله وصله تشعبیه و أن تدرج داخله صورة أیضا كما هو الحال في الشكل التالي

 
                           

 لإلنتقال إلي الصفحة أضغط علي أي وصله

 الصور

و مخطط ألوانك :) فن الرسم لدیك  تستطیع الصور ان تضیف شكل جمالي علي صفحاتك و هنا یظهر الصور
 سیضفي ذلك لمسه جمالیه في موقعك

 الصور والرسومات 

  الهام جداALTكیفیه معالجه حجم الصورة و إضافة الهوامش و معرفة الوسم 

 أنواع الملفات

GIF،JPG ،PNGئك التعامل مع الصور و بعض  أي من هذه الصور ستستعملها سؤال هام جدا عند بد

 الخدع للمحترفین وكیفیه إستخدامها و ما هي فائدتها

 الصورة ذات البیكسل الواحد

 أستعمل هذه الصور بحرص شدید ، كیفیه إستعمال الصور الشفافه ، قم بعمل تأثیر مزدوج مفید

Thumbnails 



 .تعّلم كیف تجعل صور صغیرة تكون وصله إلى الصور األكبر،أفعلها اآلن

 خرائط الصور

  من األماكن المختلفةكیفیه تخطیط الصورة الواحده لكي تربط بالعدید

 الوسائط المتعددة

بواسطه بعض الوسوم البسیطه یمكن أن تضع وسائط متعدده مثل األصوات والفیدیو و حتي الفالشات في 

 صفحاتك

 أسماء األلوان

 اأسماء األلوان المستعمله مع المتصفحات 

 كود لأللوان٢١٦

 )للمحترفین فقط(  كود أیضا تستعملها المتصفحات HEX كود مختلف لأللوان ٢١٦

 مكعب األلوان

 أدخل لكي تجد اللون الذي تفضله 

 والرسومات الصور

والرسومات وما یتعلق بالتعامل معها، باإلضافة إلى التعریف  في هذه الدروس سوف أقوم بالحدیث عن الصور
 .الدارجة في اإلنترنت بأنواع الملفات الرسومیة

 فهرس الصفحة
 ] الهوامش|  ALT | فوائده| العرض واإلرتفاع [ 

 أساسیات إدراج الصورفي البدایه یجب أن تراجع كیفیه إدراج صورة من 

 لعرض واإلرتفاعا

بعاد األساسیة ألي صورة یمثل أمر هام جدا إلدراج صورة في صفحتك ولكن هل نستطیع أن نتحكم أیضًا إن األ

كیف؟ من خالل هذا الوسم بإضافة الخصائص  .  و اإلجابه نعم!!! في إظهار الصورة بالحجم الذي نریده؟

HEIGHT ،WIDTHبهذا الشكلویكون الوسم.  متبوعة بأرقام تمثل اإلرتفاع والعرض المطلوبین  

<IMG SRC="l.gif" HEIGHT="3" WIDTH="500"> 

 وللتوضیح إلیك هذا المثال

<img src="images/a.gif" width="200" height="94"> 



 
  الحظ الفرق إذا قمنا بتغییر اإلرتفاع و الطول

<img src="images/a.gif" width="400" height="200"> 

 

 
 ما هي الفوائد التي تعود من كتابه اإلرتفاع و العرض الصحیح 

 یمنع فوضي التحمیل الخاطئ لصفحتك •

 ي المكان الصحیح صفحتك تبدو في التحمیل أسرع وكل شيء ف •

 إذا لم یستطیع الزائر روئیة الصورة فسیظهر له إطار بحجمها الصحیح •

 ALTالوسم 

وهذا النص .  وفیها نحدد نصًا بدیًال یظهر مكان الصورةALT هي >IMG<الخاصیة التالیة التي تستخدم مع 

كما تستطیع مالحظته في . غیر فعال في المتصفح" إظهار الصور تلقائیًا"یالحظ خصوصًا عندما یكون خیار 

 ویكون الوسم بهذا الشكل. الفترة التي تسبق تحمیل الصور وخاصة في المواقع بطیئة التحمیل

<IMG SRC="bearbig.gif" ALT="A lovely bear دب مجیل"> 

 

 
 Image marginsلصورة هوامش ا

 :نستخدم لذلك الخصائص التالیة.  وبین النص الذي یجاورها لتحدید المسافة الفاصلة بین الصورة



VSPACE:لتحدید المسافة العمودیة الفاصلة بین النص والحافتین العلیا والسفلى للصورة . 

HSPACE:الیسرى للصورة لتحدید المسافة األفقیة الفاصلة بین النص والحافتین الیمنى و. 

 وتكون صیغة الوسم بهذا الشكل

<IMG SRC="go.gif" HSPACE="10" VSPACE="10"> 

الكالم فالشفرة التي موجودة  وإلیك هذا المثال تري اآلن الصورة التي في یمین
مع محاذاتها لیمین الصفحة وإضافة  go.gif بأعلي أدرجت الصورة المسماه

إذا لم تكن . (لى الجهات األربعة كما ترىبیكسل ع ١٠مسافة فارغة مقدارها 
 (اهللا إنشاء الدرس القادم في تعرف ما هو البیكسل سأشرحة لك

  

 »»»الدرس التالي

 الملفات أنواع

 والرسومات بشكل عام واآلن حان الوقت لكي نناقش معًا بعض األمور التي تتعلق بالصور

 فهرس الصفحة
[JPEG | GIF | PNG | PIXEL ] 

 حك لمواقع اإلنترنت؟هل حاولت أن تتعرف على أنواع الملفات الرسومیة التي تقوم بتحمیلها خالل تصف

وكل منها یختلف عن غیره من . یزخر عالم الكمبیوتر بالعشرات من أنواع الملفات الرسومیة وتنسیقات الصور

لكن هناك نوعین فقط . الدقة، وعدد األلوان التي یستوعبها، والحجم التخزیني للملف: عدة نواح، أذكر لك منها

 GIF و JPEG:اإلنترنت وهمامن هذه الملفات یتم تداولهما حالیًا في 

JPG ،JPEG 

أي ( بت ٢٤ویدعم هذا التنسیق صورًا بعیار . Joint Photographic Experts Groupإختصار

ومیزة هذا التنسیق تتمثل في إمكانیة ضغط الصور بنسب مختلفة عند تخزینها وبالتالي ).  ملیون لون١٦٫٧

لكن ). م التخزین بالكیلوبایتات ولیس أبعاد الصورةأعني هنا حج.(الحصول على صور صغیرة الحجم نسبیًا

و إلیك هذا . بالمقابل كلما إزدادت نسبة الضغط وصغر حجم الملف كان ذلك على حساب الجودة والوضوح

 المثال التوضیحي



 

 
  

GIF 

.  لون٢٦٥ وأقصى عدد لأللوان في هذا التنسیق هو Graphical Interchange Format  إختصار

لكن هناك مزایا رائعة ینفرد بها . JPGمخزنة به كبیر نسبیًا مقارنة بتنسیق ومع ذلك فإن أحجام الصور ال

 مما یستدعي استخدامه في صفحات الویب، أولها القدرة على تخزین صور بخلفیات شفافة GIFتنسیق 

Transparent Images وثانیها الصور المتحركة Animated Gifs 

 وإلیك هذا  .Paint Shop Pro» لمواضیع ضمن دروس وتجد معلومات وافیة ودروسًا مفصلة حول هذه ا

 المثال

    
   

Big Thanks For com.ceyourhtmlsour.www://http  
 

 

ال یوجد جواب قطعي لهذا السؤال لكن إلیك ! واآلن قد تسأل، أي من هذین التنسیقین أستخدم في صفحاتي؟

 : هاتین المعادلتین

JPG = الصور الحقیقیة ذات العدد الكبیر من األلوان، وذات األبعاد الكبیرة 

GIF =الصور قلیلة األلوان وصغیرة األبعاد مثل األزرار . 

  فإستخدمها لباقي األشیاءGIF للصور الكبیرة أما الJPEGولهذا أستخدم 

 
PNG 



 لیهیمن Web وهو نوع جید إبتكر خصیصا من أجل المواقع Portable Network Graphicsإختصار 

 هي الشفافیه -:علي النوعین السابقین فلدیه أفضل ممیزات النوعین السابقین و أقل عیوب عنهم أیضا فممیزاته 

Transparentوأفضل من ضغط ) ال أعرف ما هي(ن ذات درجة وضوح عالیه و قنوات ألفا  و ألوا

 وتستطیع أن تضع معها المعلومات الخاصه بك حتي ال تسرق الصور الخاص بك من قبل الغیر ، JPEGال

 IE5كل شيء جید بل فوق الجید ولكن هناك مشكله واحده حتى هذه اللحظه هي أن هذا النوع یدعم من قبل الـ 

 ولن یعمل هذا النوع مع المستعرضات القدیمة ولكن في اإلصدارات القادمة للـ Netscape4دعمه الـ و ال ی

IE6 و الـ Netscape7 سنجد سیل من صور من هذا النوع PNG   

 
 Pixelتعریف الـ 

 Pictureوهي اختصار لـِ ). ً بتوضیحهامسبقاألم أعدك  (Pixelواآلن نتحدث عن وحدة البیكسل 

Element . عمود ٦٤٠إلى شبكة من ) نظریًا( فهذا یعني أنها مقسمة٤٨٠×٦٤٠إذا كانت شاشتك بإستبانة 

وبمنتهى البساطة، إن كل خلیة من هذه  ). هنا لمزید من المعلومات عن حجم الشاشه أضغط  ( سطر٤٨٠و

 . الشبكة تمثل بیكسل وبالطبع كلما زادت اإلستبانة كلما صغر حجم وحدة البیكسل

  

 »»»الدرس التالي

 الصورة ذات البیكسل الواحد

ألیس كذلك  <HR> مسطرة أفقیه أو وسم ي هذا الخط األزرق بأعلي أنه یبدوا كافي البدایه نسألك سؤال هل تر
البیكسل الوحید و قبل أن نتعرف علي معني هذا الكالم نرید أن نعرفك  ؟ طبعا ال فهذا الخط یسمي الصورة ذات

 <HR> بوسم

 فهرس الصفحة
 ]>HR< | الصورة الخفیه | لماذا؟ | الصورة ذات البیكسل الواحد[  

>HR< المسطرة األفقیه 

طیع إدراجه لتقسیم صفحتك  وتستHorizontal Rule بالمسطرة األفقیة HTMLهذا الوسم إنه یسمى بلغة 

 : أكتب.  فقط ال غیر>HR<بكتابة الوسم 

<HR> 

 فیطهر لك هذا الخط

 

 وأتبعتها برقم یمثل SIZEألنك تستطیع تحدید ُسمك هذا الخط إذا أضفت له الخاصیة . لكن هذا لیس كل شيء
 : هذا الُسمك مثًال و إلیك األمثله وخلفها النتائج



 <HR SIZE="5">  

 

 <HR SIZE="1">  

 

 <HR SIZE="10">  

 

 والتي من الممكن أن تأخذ قیمة مطلقة WIDTHكذلك یمكنك تحدید عرض الخط باستخدام الخاصیة 
 أو نسبیة ) بالبیكسل(

 <HR WIDTH="80%">  

 

 <HR WIDTH="400">  

 

 <HR SIZE="5" WIDTH="60%">  

 

  center, left ،right والتي تأخذ القیم ALIGNومن الخصائص األخرى لهذا الخط خاصیة المحاذاه 

 <HR WIDTH="80%" ALIGN="center">   

 

 <HR WIDTH="400" ALIGN="left">   

 

 <HR SIZE="5" WIDTH="60%" ALIGN="right">   

 

وكما تالحظ فإن هذا الخط یكتسب مظهرًا غائرًا ثالثي األبعاد وإذا أردت خطًا عادیًا غیر غائر فقم بإضافة 
 )أي بدون ظل( NOSHADEالخاصیة 



<HR SIZE="5" WIDTH="60%" ALIGN="center" NOSHADE> 

 

أما إذا كان لون هذا الخط ال یعجبك، فما من مشكلة إذ أنك تستطیع اختیار اللون الذي یعحبك من خالل الخاصیة 
COLOR)  تعمل فقط معMS Explorer ( 

<HR SIZE="5" WIDTH="60%" ALIGN="center" COLOR="#006699" NOSHADE> 

 
 Single Pixel Imageو اآلن نرجع إلي موضعنا الصورة ذات البیكسل الواحد 

 أنه الصورة >HR<م  في الحقیقه هذا لیس خطا أو الوسأول الصفحةلقد سألتك عن الخط األزرق الموجود في 

» لكن كیف أستطیع أن أصنع مثل هذه الصورة في هذه الحاله یلزمك برنامج رسومات كا !!!! من بیكسل واحد 

Paint Shop Proبیكسل بأي لون للخلفیه ١له هو أن تنشأ صورة جدید بعرض وأرتفاع  كل ما علیك فع 

 لكن یجب  عندها ستظهر لك كهذه وسم الصورة تفضله و عند األنتهاء من الصورة ضعها في صفحتك بنفس 

و عندها تستطیع أن تستخدم الصورة كا خط یفصل   خواص اإلرتفاع و العرض أن تقوم ببعض التغییرات في

 صفحاتك أیضا كاآلتي 

 
كالمن الصورتین السابقتین صورة واحده فقط قمنا بالتغییر في العرض واإلرتفاع وإلیك الوسم الخاص بالخط 

 العریض

<IMG SRC="HR.gif" WIDTH="350" HEIGHT="10" ALT="---"> 

 لماذا؟

؟ بالفعل سؤال جید لكن دعنا نتأمل قلیال أن > HR<أعرف أنك تتسائل اآلن لماذا أقوم بإستعمل الصورة ولدي 

ة التي  كیلوبایت فمثال الصورKB ١الصورة ذات البیكسل الواحد تكون مساحتها تقریبا بالبیت أي ال یتعدي 

 في تكون أسرع بكثیر في تحمیل الصفحة لدي الزائر و لكن بفرض أذا قلنا أن KB ٠٫٠٤٣بأعلي مساحتها 

>HR < یعمل أیضا في الصفحة سریعا فنقول أن الـ>HR < ال یعمل معNetscape و سیعود إلي اللون 

 رة ذات البیكسل الواحدالرمادي األساسي فلهذا لكي تقوم بإنشاء خط ملون من المستحسن إستعمال الصو

 !!الصورة الخفیه ؟
ألنشاء صورة شفافه أمر سهل و یكون جید في تصمیم صفحاتك حیث أنك تستطیع أن تنشأ مثل هذه الصورة 

بحیث أن تكون صورة ذات بیكسل واحد ، و تستخدم لوضع فرغات 

 في الصفحة دون أن تضر بالشكل العام 

ات فرضا إذا أردنا إنشاء مساحة فارغه علي إحدي جانبي الصفحة ذ

 إنظر إلي الجهة الیمني من الصفحة ستري ١٠٠ وإرتفاع ٢٠٠عرض 



كما یمكن أن تجعل جزء من (  بیكسل واحد  ما أقصد و لهذا ال یوجد مشكلة من إستخدام صورة شفافه ذات

 خلفیتك ذو وصله إلي مكان أخر كما تري إضغط علي الجانب األیمن لتري بنفسك

 
حتي تستطیع أن تري حدودها و یجب علیك التأكد من " ٢"كن  للصورة ولیBORDERمن الممكن وضع 

  )أنواع الصور والملفاتراجع  ( GIFأنك قد قمت بحفظ الصورة 

  

 »»»الدرس التالي

Thumbnails  

 ضمن مصطلحات اإلنترنت؟ حسنًا، ال تلتفت إلى الترجمة Thumbnailهل سبق لك وأن سمعت بمصطلح 

فالمقصود حقیقًة بها هي تلك الصورة الصغیرة جدًا التي تقوم ". ظفر اإلبهام"الحرفیة لهذه الكلمة، والتي تعني 

 ".العّینة"ن المصطلح األنسب لوصفها هو لذلك قد یكو. بالنقر علیها فتؤدي إلى عرض صورة بحجم أكبر

وإذا كنت قد زرت أحد المواقع اإلخباریة لرأیت كیف یتم عرض عینات وصور مصغرة للقطات األحداث (

إذن أنت لست مجبرًا على اإلنتظار لوقت طویل لحین ظهور . وعند النقر على العینة تظهر الصورة األصلیة

 ).  بهاصورة ذات حجم كبیر للقطة لست معنیًا

 

ومن الواضح أن استخدام العینات مفید وعملي جدًا وأن وضعها في المواقع التي تحتوي على العدید من الصور 

یؤدي إلى تقلیل الزمن الالزم لتحمیل الصفحات وتجنب ضیاع الوقت بانتظار ظهور الصور األصلیة كبیرة 

أما كیف یتم عمل هذه . ي رؤیة األصل أو تجاهلهاألنها تعطي الزائر الحریة في النقر علیها إذا رغب ف. الحجم

من خالل تصغیر أبعاد .  Paint Shop Pro» العینات؟ فذلك باستخدام أحد برامج معالجة الرسوم كبرنامج 

 . ور األصلیة إلى النسبة المطلوبةالص

 

أعرف ماذا ستسأل اآلن، ستقول ألم نتعلم قبل قلیل كیفیة عرض الصور مع التحكم بأبعادها؟ أال یؤدي استخدام 

 إلى التحكم بحجم الصور وعرضها بنسب مصغرة حسب ما هو WIDTH, HEIGHTالخصائص 

 مطلوب؟

ورة بحیث تبدو مصغرة، لكنك فعلیًا قمت بإجبار متصفح إن استخدامك لهذه الخصائص یؤدي إلى إظهار الص

الزائر على تحمیل الصورة بالحجم واألبعاد األصلیة ثم عرضها بالحجم المصغر أي أنك في النهایة لم تحقق 

 . الغایة من وجود هذه العینات

كبرة أو في  هو عرض صفحة ملیئه بالصور المصغرة و عند الضغط علیها تحصل علیها م-:الهدف األساسي 

 حجمها الطبیعي أضغط علي أي من الصورتین التالیتین و ستعرف ما أقصد



 
 

  

  

 »»»الدرس التالي

 خرائط الصور

أال وهو  HTML قدمة نوعًا ما والممتعة في لغةالمت سیخصص هذا الدرس لمناقشة واحدًا من المواضیع
 .موضوع خرائط الصور

 فهرس الصفحة
  ]مسك الختام | هام جدا | لنهایةا | لخصائصا | شفرة الخریطة | لبدایها | الشرح[ 

 أي صورة نریدها لتمثل وصلة أنت تعرف بال شك من خالل دراستك للوصالت التشعبیة، أننا نستطیع إدراج

لكن ما رأیك بصورة واحدة تحتوي على العدید من هذه الوصالت التي تقوم بإیصالنا إلى مواقع . تشعبیة ما

من المحتمل أن تكون ال تعرفها وأن یكون هذا الموضوع . ؟ هذا هو ببساطة مبدأ الخرائط الصوریة!!مختلفة

في البدایه بما أننا نتحدث عن خرائط الصور سوف نعود . تها من قبلجدیدًا علیك، لكن من المؤكد أنك استخدم

كون الخرائط الصوریة هي تطبیق آخر (أیضًا للتعامل مع وسوم الصور كذلك سنتعامل مع الوصالت التشعبیة 

 حمل ذلك العلم الذي یجبرك المعلم فیه على. الهندسة.. نعم (وستحتاج أیضًا إلى القلیل من الهندسة ).. للوصالت

وأخیرًا نحتاج ). إال أن یكون دائرة.. فتكون النتیجة شكًال عجائبیًا قد یكون أي شيء .. البیكار لترسم به دائرة

 لمساعدتنا في معرفة بعض التفاصیل الخاصة Paint Shop Pro» إلى أحد برامج تحریر الصور مثل 

 . بالصور

 فالنبدأ اآلن

مجرد صورة عادیة سنقوم بإدراجها في .. هذه هي خریطتنا أو باألحرى ما سوف تصبح بعد قلیل خریطتنا 

 . الصفحة



 
 وهذه هي الشیفرة الخاصة بإدراجها 

  <IMG SRC="flowers.jpg" WIDTH="320" HEIGHT="310" BORDER="0" >   

   هي <IMG> سوف نضیف لهذه الشیفرة خاصیة جدیدة من خصائص الوسم واآلن

USEMAP="#map_name"  

في تعریف هذه  دات الموجودةوالتي تخبر المتصفح أن یستخدم هذه الصورة كخریطة وذلك حسب التحدی 
فهي تمثل االسم الذي نرید  map_name أما القیمة). وسنتحدث عن هذه التحدیدات الحقًا إن شاء اهللا(الخریطة 

  .# وكما ترى فإن هذا االسم مسبوق بإشارة .(أي اسم نریده(أن نعّینه للخریطة 
 

   :یفرة كما یليعندها سوف تصبح الش .ourmap باسم ما رأیك أن نسمي الخریطة

  <IMG SRC="flowers.jpg" WIDTH="320" HEIGHT="310" BORDER="0" 
USEMAP="#ourmap" >   

 التفاصیل والخطوة الثانیة هي تحدید. وكانت هذه هي الخطوة األولى في تعریف الخریطة
   ourmap لنقم بإخبار المتصفح أننا نرید خریطة تحمل اإلسم

 <MAP NAME="ourmap">  
... 
< /MAP>  

 مع التسمیة هنا # والحظ أننا ال نستخدم إشارة
 :المناطق الساخنة للوصالت التشعبیة، ولنفترض أننا نریدها بالشكل التالي بعد ذلك نحتاج أن نحدد



 

هو فقط بغرض توضیح مبدأ المناطق  ك وبصورة مشددة أن رسم هذه األشكال الهندسیةوهنا أرید أن أؤكد علی
لها أبدًا عندما نرید إنشاء خریطة صوریة كذلك فقد  وال نحتاج. الساخنة لك، وتحدید شكل وموقع كل منطقة

تستطیع عشوائیة، بمعنى أنك تستطیع إختیار أي مناطق أخرى مغایرة كما  قمت باختیارها ورسمها بصورة
  .وذلك بالطبع وفقًا لرغبتك كمصمم صفحات ویب. تریدها إختیار أي أشكال

 
وكیف یمكن للمتصفح أن یمیزها دون غیرها؟  HTML نحدد هذه المناطق باستخدام والسؤال اآلن هو، كیف

 المناطق الساخنة التي والذي یدرج ضمن الوسم السابق وبنفس عدد <AREA> استخدام الوسم والجواب هو
 . نریدها فهنا في هذا المثال نرید أربع مناطق

 <MAP NAME="ourmap"> 
 
<AREA> 
<AREA> 
<AREA> 
<AREA> 
 
< /MAP>  

 SHAPE ونستخدم لهذا الغرض الخاصیة ومع ذلك فهذا لیس كل شيء ألننا نحتاج أوًال لتحدید شكل كل منطقة
وأخیرًا بما أن كل منطقة تمثل وصلة  COORDS یتم بالخاصیة ومن ثم نحتاج لتحدید موقع كل منطقة وهذا

مرت معنا  والتي HREF عنوان موقع ما فمن البدیهي أن نستخدم خاصیة تحدید المواقع وهي تشعبیة وتشیر إلى
 األساسیه الوصالت في درس

 
  ...إلى التفاصیل

 
 :ثالثة قیم لتحدید شكل المنطقة الساخنة وهي SH APE الخاصیة تأخذ

• RECT  لألشكال المربعة والمستطیلة المنتظمة 
• CIRCLE  للدوائر  
• POLY  لألشكال العشوائیة والمضلعة  

 :(دون أهمیة لترتیبها) ولدینا دائرة ومستطیل وشكلین عشوائیین، إذن تصبح الشیفرة كما یلي



 <MAP NAME="ourmap">  
 
 <AREA SHAPE="poly">  
 <AREA SHAPE="rect">  
 <AREA SHAPE="circle">  
 <AREA SHAPE="poly">  
 
< /MAP>  

تأخذ هذه الخاصیة  .COORDS الخاصیة نأتي اآلن إلى تحدید موقع كل شكل من الخریطة، والذي یتم باستخدام
ألم أقل لك أنك ستحتاج إلى القلیل من (طة الهندسي بالبیكسل على الخری قیمًا رقمیة تمثل إحداثیات الشكل

  :التالیة أنظر إلى األشكال التوضیحیة. البدیهي أن تختلف داللة كل قیمة بإختالف الشكل المقصود ومن) الهندسة

 

. اج لمعرفة إحداثیي الزاویة الیسرى العلیا وإحداثیي الزاویة الیمنى السفلىفي الشكل الرباعي المنتظم نحت
 ) أربعة أرقام(

 

ثالثة (. نصف قطرهاأما في الدائرة فكل ما نحتاجه هو إحداثیي نقطة المركز لهذه الدائرة باإلضافة إلى معرفة 
 ) أرقام فقط

 

وأخیرًا في األشكال المضلعة العشوائیة نحتاج لمعرفة إحداثیي كل نقطة من النقاط التي تمثل زوایا هذا الشكل 
 ) تلف بإختالف الشكل المقصودعدد األرقام غیر محدد ویخ(. مهما كان عددها



هنا یأتي دور برنامج الجرافیكس، فكل ما  !وقد تسأل اآلن، كیف نستطیع إیجاد هذه اإلحداثیات؟ ما من مشكلة
المؤشر في المكان المطلوب وسوف تشاهد إحداثیات النقطة  علیك هو تحمیل الصور في هذا البرنامج ثم وضع

وباإلضافة لذلك تستطیع معرفة أبعاد . لموجود أسفل نافذة البرنامجالشریط ا التي یقع علیها المؤشر على
استخدامها  وعلى أیة حال كل ما علیك فعله هو تسجیل إحداثیات جمیع النقاط المطلوبة من أجل. ككل الصورة

  .في تعریف الخریطة

 

 :ولنعد اآلن إلى خریطتنا
وإحداثیات النقطة السفلى هي ) ٢٨،٢٥٥:(يالنقطة العلیا ه بالنسبة للشكل المستطیل كانت إحداثیات

)٣١٠،٣٠٠).  
 
  . بیكسل٨٤ونصف قطرها ) ١٤٥،١٦٤(الدائرة فكانت إحداثیات نقطة مركزها هي  أما
 
وتذكر  (315,230) ,(٣٠٠،٢٠(، )١٥٠،١٠(فأن إحداثیات زوایاه هي ) المثلث(الشكل المضلع األیمن  أما

  .اإلحداثیات دقیقة إلى حد ما المهم فقط أن تكون. قاطهنا أن ال أهمیة للترتیب في ذكر هذه الن
 

، )١١٠،٦٥(، )١٣٠،١٠(، )١٠،١٠: (هي) الرباعي(األیسر  وأخیرًا فإن إحداثیات النقاط في الشكل المضلع
)١٠،١٤٠)  

 
  :بكتابة هذه البیانات ضمن الشیفرة السابقة والتي ستصبح كما یلي لنقم اآلن

<MAP NAME="ourmap">  
 
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="10,10,130,10,110,65,10,140">  
 <AREA SHAPE="rect" COORDS="28,255,310,300">  
 <AREA SHAPE="circle" COORDS="145,164,84">  
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="150,10,300,20,315,230">  
 
< /MAP>  

 .HREF التشعبیة والتي سنستخدم لها الخاصیة ا الوصالتماذا بقي اآلن؟ بقي تعیین العناوین التي ستشیر إلیه
  العربیة الممتازة إلیك عناوین أربعة من المواقع

<MAP NAME="ourmap">  
 
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="10,10,130,10,110,65,10,140"  
HREF="http://asdh4.dk3.com">  
 <AREA SHAPE="rect" COORDS="28,255,310,300"  
HREF="http://www.ayna.com">  
 <AREA SHAPE="circle" COORDS="145,164,84"  
HREF="http://www.pcmag-arabic.com">  
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="150,10,300,20,315,230"  
HREF="http://www.ahram.org.eg">  
 
< /MAP>  

وبالمناسبة فقد قمت . (شیفرة بالشكل التاليالصورة مع هذه ال الشیفرة الخاصة بإدراج تجمیع وأخیرًا بعد
وفي الواقع أننا نستطیع وضع تعریف الخریطة . النتیجة النهائیة لشیفرة الخریطة ككل بالتجمیع من أجل توضیح

  (أي مكان نریده داخل الملف ولیس شرطًا أن یكون قریبًا من شیفرة إدراج الصورة في



  <IMG SRC="flowers.jpg" WIDTH="320" HEIGHT="310" BORDER="0" 
USEMAP="#ourmap" >   
 
 <MAP NAME="ourmap">  
 
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="10,10,130,10,110,65,10,140"  
HREF="http://asdh4.dk3.com">  
 <AREA SHAPE="rect" COORDS="28,255,310,300"  
HREF="http://www.ayna.com">  
 <AREA SHAPE="circle" COORDS="145,164,84"  
HREF="http://www.pcmag-arabic.com">  
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="150,10,300,20,315,230"  
HREF="http://www.ahram.org.eg">  
 
< /MAP>  

  :سوف نحصل على النتیجة التالیة وحاول أن تجربها

 
  hpinarabic/com.khayma.www://http شكر خاص لي

 :مهمتین في هذا السیاق واآلن أرید أن أثیر مسألتین
 كتابة الشیفرةأكثر من مرة في الصفحة، فهل نحتاج إلى تكرار  ماذا لو أردنا إدراج هذه الخریطة: األولى

<MAP> ... < /MAP> مع كل مرة ندرج فیها الصورة؟ الجواب قطعًا ال.!! 
اسمها مع هذه  فإن المتصفح یقوم بالبحث عن شیفرة الخریطة التي حددنا USEMAP نكتب الخاصیة فطالما أننا

  .إدراجها الخاصیة، ومن ثم یطبقها على الصورة المعطاة مهما كان عدد مرات

هل من مشكلة؟ أیضًا ال یوجد هنا أي  .اذا لو قررنا إلغاء هذه الصورة ووضع صورة أخرى مكانهام: الثانیة
هو فقط یعرف مناطق محددة بالشكل . بصورة محددة بعینها ألن تعریف الخریطة بطبیعته غیر مرتبط. مشكلة

ة بعینها، ألیس كذلك؟ بل هذا التعریف فلن تجد ما یشیر إلى أنها مرتبطة بصور ولو دققت النظر في. والموقع
معهما  USEMAP أدرجت صورة أكبر مما یجب أو حتى صورة أصغر مما یجب واستخدمت خاصیة إنك لو

لكن بالطبع فالصورة الكبیرة  (وأعني هنا مشكلة للمتصفح. (لتشیر إلى الخریطة، فلن تواجه أي مشكلة في ذلك
سوف لن تحتوي على بعض الوصالت  ةستحتوي على مناطق دون وصالت تشعبیة، والصورة الصغیر

 -: المعرفة في الخریطة كما تري في هذا الشكل



!خطأ

 

والخالصة أن تعریف الخریطة هو تعریف مشاع یوضع مرة واحدة فقط وفي أي مكان داخل الصفحة، وبشرط 
 وبالمقابل نستطیع إدراج عشرات الصور مهما كانت طبیعتها >BODY < ...> /BODY <كون ضمن وسمأن ی

داخل الصفحة لتكون خرائط صوریة تستخدم نفس تعریف هذه الخریطة طالما أننا وضعنا الخاصیة 
 USEMAP="#map_name"  مع هذه الصور . 

 تقوم بتصمیم الخرائط الصوریة بسرعة وسهولةتحفل اإلنترنت بالكثیر من البرامج التي  :ومسك الختام
كما لو كنت تستخدم برنامج  فقط تقوم بتحمیل الصورة المطلوبة، ثم ترسم األشكال التي تریدها علیها.. متناهیتین

وهكذا ببساطة یقوم البرنامج . لكل من هذه األشكال الرسام، ومن ثم تكتب عناوین الوصالت التشعبیة المطلوبة
أي أنك خالل دقائق معدودة تستطیع !! وإنشاء شیفرة الخریطة المطلوبة داثیات الخاصة بكل شكلبإیجاد اإلح
النوع  لكن بما أنك تهوى الصعب وتتحدى المستحیل فال اعتقد أنك ستفضل هذا.. الخرائط الصوریة إنشاء أعقد

الدرس، ألني لو وضعتها في  بالمناسبة، لقد فضلت تأخیر كتابة هذه المالحظة حتى نهایة هذا. (من البرامج
وعلى أیة إلیك هذا العنوان ) عن مثل هذه البرامج البدایة لما أكملت هذا الدرس أصًال ولهرعت لإلنترنت للبحث

  Mediatec شركة من Live Image لبرنامج رائع یدعى

 »»»الدرس التالي

 المتعدده إضافة الوسائط

 .الوسائط المتعدده ( إدراج( في هذا الفصل سنتحدث عن كیفیه إضافة 

 فهرس الصفحة



  ] EMBEDوسم ال | إدراج وسائط أخرى | صوت الخلفیه[ 

>BGSOUND < 

زك تعمل جیدًا؟ من المفترض عند دخولك لهذه الصفحة أن تسمع مقطعًا هل تأكدت أن مكبرات الصوت في جها

 ). أرجو أن یعجبك(موسیقیًا ُیعزف بصورة تلقائیة 

 مالحظة هذا الوسم ال یعمل إال مع اإلنترنت إكسیبلولر

 بحیث یعمل تلقائیًا عندما یتم تحمیل au أو wav أو midتستطیع تعیین أي ملف صوتي یحمل اإلمتداد 

فعلى سبیل ) BackGround Soundأي  (>BGSOUND<حة في المتصفح، وذلك باستخدام الوسم الصف

  بالطریقة التالیة yankee.midالمثال، قمت بإدراج المقطع الذي تسمعه والمسمى

<BGSOUND SRC="yankee.mid">  

 LOOP ضًا الخاصیةكما یوجد أی .والتي تستخدم كما ترى لتحدید اسم الملف المدرج SRC إذن هناك الخاصیة
-  أما لو قمت بإعطاءها القیمة. أنها تأخذ أرقامًا صحیحة عادة التي تحدد عدد مرات تكرار عزف المقطوعة أي

فهذا ال یعني أن  ال تخف،(فهذا سوف یؤدي إلى تكرار عزف المقطوعة إلى ما ال نهایة  infinite أو القیمة 1
موجود في الصفحة وسیتوقف بمجرد  قط سوف تسمعها طالما أنكف) العزف سیستمر بعد أن تقوم بإطفاء جهازك

  .انتقالك لصفحة أخرى أو خروجك من البرنامج

<BGSOUND SRC="yankee.mid" LOOP="infinite"> 
<BGSOUND SRC="yankee.mid" LOOP="3"> 

لها أو أن ینقر یحّم في حالة أردت إدراج وصالت تشعبیة لملفات صوتیة في موقعك بحیث یمكن للزائر أن أما
الوصالت  الوصالت والتي تعلمناها في الدرس علیها إذا أراد سماعها، فذلك یتم بالطریقة اإلعتیادیة إلدراج

 :یلي أي كما األساسیه
   

<A HREF="yankee.mid">محل هذه املقطوعة </A>  

 لك الوصله بهذا الشكل و عند الضغط علیها یظهر لك صندوق اإلختیاراتتظهر 

 حمل هذه المقطوعه 

  طریقة عامة لیس لها عالقة بنوع المتصفح المستخدم-كما تعلم-وهي 

  إدراج وسائط أخرى

بوضعها في صفحاتك   لن تستطیع أن تعرض جمیع الوسائط المتعدده التي تقوممن المعروف أن المستعرضات
تتغلب علي هذه المشكله وتوضیحا أكثر ، فلكي تقوم بعرض مثال  تستطیع أن  Plug In ولكن بإستخدام ال

ج اإلستمرار مرة أخري فأنت تحتا أو تقوم بعرض األغنیه و تتحكم فیها من حیث التوقف ثم AVI جزء من فیلم
 الخاصه بهذه الوسائط أو Plug In ال إلي أن یكون الجهاز الذي سیقوم بعرض صفحاتك مثبت به

Multimedia و تجد هذه ال Plug In مع كثیر من البرامج مثل موجود Windows Media Player»  
 أما بالنسبه لمستخدمي النت سكیب ( Internet Explorer )إكسیبلولر وهذا یساعد مستخدمین اإلنترنت 

Netscape فالبد وان یكون لدیهم in centre-Netscape's plug»   أما بالنسبة لمستخدم المتصفحین
    «QuickTime السابقین فالبد وان یكون لدیه



The EMBED Tag 

وهو الوسم الخاص بإدراج  <EMBED> ي كیفیه وضع أو إدراج هذه الوسائط و لهذا نستخدم الوسمنأتي اآلن إل
 وتكون صیغته كالتالي الوسائط المتعدده

<EMBED SRC="Media/CANYON.MID" AUTOSTART="false" LOOP="false" HEIGHT="45" 
WIDTH="170"><NOEMBED>You Must Have QuickTime Program you can download it from 
http://www.quicktime.com</NOEMBED> 

  
You Must Have QuickTime Program you can download it from 

http://www.quicktime.com 

  نأتي اآلن إلي شرح الوسك وخواصه

 ومكان العرض واإلرتفاع و تالحظ في هذا الوسم الكثیر من الخواصه التي قمنا بشرحها في وسوم الصور مثل
  الملف و سنقوم بشرح الخواص الجدیده علیك

AUTOSTART="..." 

فهذا یجع الملف یعمل عندما  False إلأذا قمت بأعطائها القیمة False أو True و هذه الخصیه تأخذ القیمة
 أن تترك[فهو یعمل بطریقه طلقائیه و من وجهة نظري فأنا أنصح  True یقوم بتشغیله المستخدم أم إذا كان

 الحریه للمستخدم قرار متي یقوم بتشغیل الملف

LOOP="..."  

  True ، Falseو تقوم هذه الخصیه بتحدید أم یعمل الملف تلقائیه بعد إنتهائه أم ال و یأخذ أیضا القیم 

HIDDEN="..." 

ون  و هذه الخاصیه خطیرة جدا حیث إنها تجعل الملف یعمل دوما دPlug Inو تقوم هذه الخاصیه بإخفاء ال
 التحكم فیه من قبل المستخدم إال بإغالق صفحتك 

<NOEMBED> ......</NOEMBED> 

 الخاص بهذا الملف و المكان Pluge Inو تقوم هذه الخاصیه بإظهار رساله للمستخدم الذي ال یوجد لدیه ال 
 المناسب لتحمیل هذا الملف عبر اإلنترنت 

فیدیو في هذه الصفحة نظرا كبر حجم ملفات الفیدیو ولكن یجب أما بالنسبه لمالفات الفیدیو فأنا لن أدرج ملف 
 أن تعرف أنها إیضا تستخدم الوسم السابق 

 Macromedia»تري اآلن أسفل هذا الكالم شعار یتحرك وهذا الشعار یعتمد علي وجود برنامج ال 
Flash Playerم السابق إلدراجه  و إیضا نستخدم نفس الوس 

You Must Have Macromedia Flash You Can Download It at 

htt://www.macromedia.com 
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 األلوان أسماء

  أسماء األلوان

ممكن استخدام أسماء هذه األلوان مباشرة بدًال من األرقام بالنسبة لبعض األلوان األساسیة والدارجة، من ال

 لون كلها ذات أسماء جمیله ١٤٠ كود وعدد هذه األلوان هو HEXالسداس عشریة، بمعني انها ال تحتاج للـ 

 ولكن باللغه اإلنجلیزیة فمثال أذا أرتد اللون األزرق تكتب 
 COLOR="blue" 

 وهذا جدول یوضح هذه األلوان ومسمیاتها  HEXأكواد الحال في كما ال# وال تحتاج لوضع هذه العالمة 

 : أیضا ولكن أنت التحتاج لكتابه أي كود فقط أكتب أسم اللونHEXوأكواد ال

 

Aliceblue 
#F0F8FF 

Antiquewhite 
#FAEBD7 

Aqua 
#00FFFF 

Aquamarine 
#7FFFD4 

Azure 
#F0FFFF 

Beige 
#F5F5DC 

Bisque 
#FFE4C4 

Black 
#000000 

Blanchedalmond 
#FFEBCD 

Blue 
#0000FF 

Blueviolet 
#8A2BE2 

Brown 
#A52A2A 

Burlywood 
#DEB887 

Cadetblue 
#5F9EA0 

Chartreuse 
#7FFF00 

Chocolate 
#D2691E 

Coral 
#FF7F50 

Cornflowerblue 
#6495ED 

Cornsilk 
#FFF8DC 

Crimson 
#DC143C 

Cyan 
#00FFFF 

Darkblue 
#00008B 

Darkcyan 
#008B8B 

Darkgoldenrod 
#B8860B 

Darkgray 
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Darkgreen 
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Darkkhaki 
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Darkslategray 
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Darkturquoise 
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Deeppink 
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Dimgray 
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Dodgerblue 
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Firebrick 
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Floralwhite 
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Forestgreen 
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Gainsboro 
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Ghostwhite 
#F8F8FF 



Gold 
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Lightcyan 
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#D3D3D3 

Lightpink 
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Linen 
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#800000 

Mediumauqamarine 
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Mintcream 
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Mistyrose 
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Peachpuff 
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#FFF5EE #A0522D #C0C0C0 
Skyblue 

#87CEEB 
Slateblue 
#6A5ACD 

Slategray 
#708090 

Snow 
#FFFAFA 

Springgreen 
#00FF7F 

Steelblue 
#4682B4 

Tan 
#D2B48C 

Teal 
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Thistle 
#D8BFD8  

Tomato 
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Turquoise 
#40E0D0 

Violet 
#EE82EE 

Wheat 
#F5DEB3 
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Yellow 
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YellowGreen 
#9ACD32   
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  أللوان مختلفة كود 216

  

 فهرس الصفحة
 ] ألوان النص | ألوان الخلفیات|  أختالف األلوان[ 

 توضیح أختالف األلوان

حات المواقع تظهر بألوان مختلفة أذا تم مشاهدتها علي أجهزة مختلفة أو علي لو لم تالحظ أن الصور وصف

مستعرضات مختلفة ، فمن المحتمل أن تشمل الصورة علي لون معین غیر متاح لدیك وذلك الن عمق اللون 

ام منخفض جدا لدیك ، ولكي تختبر عمق األلوان في الویندوز أضغط علي هذه األیكونه الصغیرة في شریط المه

وعندها یجب أن تعرف أن الویندوز لیس !!  لون ستفهم ماذا أقصد ٢٥٦ولو وجدت أنك علي عمق ألوان 

ض أن یقلد هذا اللون لدیه عمق األلوان العالي جدا أو الملیون لون غیر متاح لدیه ، وعندها سیحاول المستعر

 بمزج لونین أو أكثر معًا لكي یعطیك اللون المطلوب تقریبا 

  اللون البرتقالي -:مثال 

الملیون لون غیر ( تخیل أنك ترید مثال اللون البرتقالي وال یوجد لدي الویندوز قدرة عالیه من إستخدام األلوان 

 -:ألصفر كهذا عندها سیحاول المستعرض مزج اللون األحمر وا) . متاح 

 

  
لتعلم أیهم لدیه القدرة علي الملیون لون و اآلن أنت تري الفرق بین الصورتین فقط قف علي الصورة واقرأ 

 .األخر ال ، ولكن من الوهله األولي یتضح أن الصورة الموجوده علي الیسار ذات الملیون لون



في بدایه #  كود یجب وان یبدأ بهذه العالمة HEX البد وان تعلم و انت تستخدم هذه األلوان أن الـ-:مالحظة 

 -:الرقم علي سبیل المثال 

COLOR="#0000FF" 

  -:تالحظ أن القیم السابقة مكونة من ستة رموز، وهي مكتوبة بالصیغة التالیة

 

عن هذه لونیة ویعبر   درجة٢٥٦هناك ثالثة ألوان أساسیة هي األحمر واألخضر واألزرق، ولكل منها یوجد 
بدرجاتها اللونیة المختلفة نحصل على  ومن خالل مزج هذه األلوان. ٢٥٥ وحتى ٠٠٠الدرجات باألرقام من 

 .األلوان األخرى

واللون األبیض  . من كل من اللون األحمر واألخضر واألزرق٠٠٠فمثال اللون األسود مكون من الدرجة  
 للون األحمر، والدرجة ٢٥٥الدرجة  صفر فهو مكون منأما اللون األ.  من هذه األلوان٢٥٥مكون من الدرجة 

  .وهكذا بنفس الطریقة یتم تكوین باقي األلوان ... من اللون األزرق٠٠٠ للون األخضر، والدرجة ٢٥٥
 

 ینتج لدینا أن عدد األلوان التي یمكن الحصول علیها بمزج األلوان 256×256×256 وبعملیة حسابیة بسیطة
  . بالضبط١٦٧٧٧٢١٦الثالثة السابقة هو 

 
… إنها ببساطة أرقام. والتي عبرت عن اللون األبیض بها FFFFFF حسنا، لكن من أي جاءت الرموز

 ٩ إلى ٠ ویعبر عنه باستخدام األرقام العادیة من ١٦نظام عددي أساسه الرقم ) مكتوبة بالنظام السداس عشري
 .عشري بالنظام السداس FF ادي یكافئه الرقم بالنظام العشري الع٢٥٥فالرقم  .( A,B,C,D,E,F والرموز

في الوسط یمثل  FF والرقم . للون األحمر٢٥٥على الیسار یمثل الدرجة  FF إذن فالرقم السداس عشري
  . من اللون األزرق٢٥٥الدرجة  على الیمین یمثل FF والرقم.  من اللون األخضر٢٥٥الدرجة 

أما اللون األسود فرقمه  CC6699 :بالرقم السداس عشري تحوعلى هذا المنوال یعبر عن اللون األزرق الفا
 .000000 هو

  أضغط هنا من ذلك  لون ممتزجین وأكوادهم أما إذا كنت ترید أكثر٢١٦و الجدول التالي یبین 

 بیان بألوان الخلفیات 

  

#000000 #003300 #006600 #009900 #00CC00 #00FF00 
#000033 #003333 #006633 #009933 #00CC33 #00FF33 
#000066 #003366 #006666 #009966 #00CC66 #00FF66 
#000099 #003399 #006699 #009999 #00CC99 #00FF99 
#0000CC #0033CC #0066CC #0099CC #00CCCC #00FFCC 



#0000FF #0033FF #0066FF #0099FF #00CCFF #00FFFF 
#330000 #333300 #336600 #339900 #33CC00 #33FF00 
#330033 #333333 #336633 #339933 #33CC33 #33FF33 
#330066 #333366 #336666 #339966 #33CC66 #33FF66 
#330099 #333399 #336699 #339999 #33CC99 #33FF99 
#3300CC #3333CC #3366CC #3399CC #33CCCC #33FFCC 
#3300FF #3333FF #3366FF #3399FF #33CCFF #33FFFF 
#660000 #663300 #666600 #669900 #66CC00 #66FF00 
#660033 #663333 #666633 #669933 #66CC33 #66FFCC 
#660066 #663366 #666666 #669966 #66CC66 #66FF66 
#660099 #663399 #666699 #669999 #66CC99 #66FF99 
#6600CC #6633CC #6666CC #6699CC #66CCCC #66FFCC 
#6600FF #6633FF #6666FF #6699FF #66CCFF #66FFFF 
#990000 #993300 #996699 #999900 #99CC00 #99FF00 
#990033 #993333 #996633 #999933 #99CC33 #99FF33 
#990066 #993366 #996666 #999966 #99CC66 #99FF66 
#990099 #993399 #996699 #999999 #99CC99 #99FF99 
#9900CC #9933CC #9966CC #9999CC #99CCCC #99FFCC 
#9900FF #9933FF #9966FF #9999FF #99CCFF #99FFFF 
#CC0000 #CC3300 #CC6600 #CC9900 #CCCC00 #CCFF00 
#CC0033 #CC3333 #CC6633 #CC9933 #CCCC33 #CCFF33 
#CC0066 #CC3366 #CC6666 #CC9966 #CCCC66 #CCFF66 
#CC0099 #CC3399 #CC6699 #CC9999 #CCCC99 #CCFF99 
#CC00CC #CC33CC #CC66CC #CC99CC #CCCCCC #CCFFCC 
#CC00FF #CC33FF #CC66FF #CC99FF #CCCCFF #CCFFFF 
#FF0000 #FF3300 #FF6600 #FF9900 #FFCC00 #FFFF00 
#FF0033 #FF3333 #FF6633 #FF9933 #FFCC33 #FFFF33 
#FF0066 #FF3366 #FF6666 #FF9966 #FFCC66 #FFFF66 
#FF0099 #FF3399 #FF6699 #FF9999 #FFCC99 #FFFF99 
#FF00CC #FF33CC #FF66CC #FF99CC #FFCCCC #FFFFCC 
#FF00FF #FF33FF #FF66FF #FF99FF #FFCCFF #FFFFFF 

 

 )الخط( بیان بألوان النص 

  |أزرق  >أخضر| 

_  

 أ
 خ
 ض
 ر

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF 
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF 
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF 
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF 
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF 
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF 
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF 



> 

 أ
 ح
 م
 ر
_  

#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF 
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF 
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF 
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF 
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF 
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF 
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF 
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF 
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF 
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF 
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF 
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF 
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF 
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF 
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF 
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF 
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF 
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF 
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF 
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF 
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF 
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF 
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF 
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF 
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF 
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF 
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF 
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF 
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF  

  

  

 »»»الدرس التالي

 الجداول

مع اإلستعمال الجید ، لكن تهل علینا الجداول  مممم؟؟؟ مفیدة جدا لعمل اإلطارات الخارجیه و خصوصا الجداول
ا وتتعلمها جیدا فهذا سیكون جزء ثمین الموضوع ، لكن عندما تتمكن منه باألكواد والوسوم و هذا ما یخیف في

 HTML كبیرة في ال ویكسبك خبرة

 أساسیات الجداول

 .أول جدول لك دائما یكون الشخص خائف وهائب أن یحاول ، في نفس الوقت لن تتعلم إال إذا حاولت

 )للمحترفین ( الجداول المتقدمه 



 .أنت تعتقد أنه ال یوجد شيء أكثر تعقیدا ؟؟ أقرأ هذا

 )للمحترفین ( الجداول المتداخله والمستدیرة 

 جداولك أكثر تعقیدا ضع واحدا داخل اآلخر و قم بإستعمال بعض الصور الصغیرة لكي لجعل!!!! أكثر تعقیدا 

 تعطي لجدولك زوایا مستدیرة 

 أساسیات الجداول

بأنه ال یوجد موقع في اإلنترنت إال  وأكاد أجزم HTML تعد الجداول من أقوى األدوات التي تتضمنها لغة
 والحقیقة أن وضع الجداول في .عنا هذا مصمم كاملتا بالجداولالعلم أن موق مع ویستخدمها بصورة أو بأخرى

وأعمدة، بل یتعدى ذلك  صفحات الویب ال یقتصر على تلك القوائم من البیانات التي نحتاج لترتیبها في صفوف
بمظهرها بصورة قویة وفعالة ال یمكن أداؤها  إلى استخدامها في تصمیم الصفحات نفسها وتنظیمها، والتحكم

 . الصفحات استخدمنا من وسوم خاصة بتنسیقمهما 

 فهرس الصفحة
  ]خصائص الجدول  |وسم الجدول[ 

 وسم الجدول

 لكنه قد HTMLإن التعامل مع الجداول وإدراجها في صفحات الویب سهل جدًا مثله مثل أي أداة من أدوات 

لك لتعدد الخصائص التي تستعمل معها وتعدد األوجه التي یبدو لك مربكًا بعض الشيء وخاصة في البدایة، وذ

 .لكن ال تقلق فكل شيء یبدو صعبًا في بدایته ولكن سرعان ما یصبح سهًال. نستطیع التصرف بها

<TABLE BORDER="1"> 
<TR><TD>1 خلیه</TD><TD> ٢خلیه  </TD></TR> 
<TR><TD>3 خلیه</TD><TD> ٤خلیه  </TD></TR> 
</TABLE> 

 م السابق ینشاء الجدول التاليو هذا الوس

 ٢خلیه  ١خلیه 
 ٤خلیه  ٣خلیه 

 و اآلن إسمح لي أن أوضحلك الوسم السابق

>TABLE<...> /TABLE< وسوم تعریف الجدول 

>TR<...> /TR < Table Row وسوم تعریف الصف في 
 الجدول

>TD <....> /TD< Table Data وسوم تعریف الخالیا في 
  كل خلیة الصف وتعریف محتویات



 :واآلن لنتكلم بصورة أكثر دقة وتفصیًال

 األمر سیان … هذه هي الوسوم التي نبدأ بها إلدراج جدول مكون من خلیة واحدة أو من ملیون خلیة

<TABLE> ... < /TABLE> 

 في كم عدد الصفوف التي نریدها: األول .واآلن بعد إدراج هذین الوسمین، هناك سؤالین ینبغي اإلجابة علیهما
  بإضافة الوسوم الجدول؟ ثالثة، أربعة، مائة؟ ال بأس، قم

<TR> ... < /TR> 

  .ثالثة ولنفترض هنا أنها. بنفس عدد الصفوف التي تریدها

<TABLE> 
<TR>  
< /TR> 
 
<TR>  
< /TR> 
 
<TR>  
< /TR> 
 
< /TABLE>  

 ؟التي نریدها في كل صف) أو األعمدة(والسؤال الثاني هو، كم عدد الخالیا 
  نضیف الوسوم وهنا

<TD> ... < /TD>  

طالما أن الخالیا هي جزء  <TR> ... < /TR> ومن البدیهي أن نكتبها بین الوسوم. بنفس عدد الخالیا المطلوب
 .صف في كل صف، وبذلك یجب تكرار كتابتها مرتین لكل خلیتین وهنا سأفترض أننا نرید. من الصفوف

  .في الخلیة یكتب ضمن هذین الوسمینوأذكرك أن النص الذي نرید إدراجه 

<TABLE> 
 
<TR> 
 
<TD> Data < /TD> 
<TD> Data < /TD> 
 
< /TR> 
 
<TR>  
 
<TD> Data < /TD> 
<TD> Data < /TD>  
 
< /TR> 
 
<TR>  
 
<TD> Data < /TD> 



<TD> Data < /TD>  
 
< /TR> 
 
< /TABLE>  

  .حصلنا علیهاأنظر إلى نتیجة العمل التي . هل اتضحت لك الصورة اآلن

Data  Data  
Data  Data  
Data  Data  

 
الخاصیة التي تقوم بإضافة الحدود للجدول  انتظر قلیًال وستعرف. الحدود... بالطبع . هناك شيء ما ینقص

وهي أن . أستمر أود أن ألفت نظرك لمسألة معینة في الجداول ألنني قبل أن. وغیرها من الخصائص األخرى
 :على ثالثة مستویات ل معها تتمطریقة التعام

o مستوى الجدول ككل  
o مستوى الصفوف ككل أو كل واحد على حده  
o مستوى الخالیا ككل أو كل واحدة على حده.  

  .مشتركة تستخدم مع كل الوسوم ولكل من هذه المستویات خصائصه التي ینفرد بها كما أن هناك خصائص 

  ونبدأ اآلن بمناقشة هذه الخصائص

 لجدولخصائص ا

BORDER بإضافة حدود للجدول وتحدید سماكتها، والقیمة اإلفتراضیة لها هي صفر أي  تقوم هذه الخاصیة
  ال حدود

 <TABLE BORDER="5">  
 <TABLE BORDER="0">   

سمك حدود هذا 
 ٥الجدول هي 

WIDTH لق أي بكتابة المط: وهناك أسلوبین لتحدید العرض. لتحدید عرض الجدول ككل نستخدم هذه الخاصیة
والنسبي أي كتابة رقم نسبي مئوي یحدد عرض الجدول حسب . یمثل العرض بصورة مباشرة الرقم الذي

  .(أي أن عرض الجدول سیختلف باختالف عرض نافذة المتصفح. (نافذة المتصفح عرض

<TABLE WIDTH="600">  
 <TABLE WIDTH="80%">   

  % ٨٠وهذا الجدول ذو عرض 



HEIGHT ویكون تحدید هذا اإلرتفاع من خالل قیمة مطلقة تحدد اإلرتفاع بالبیكسل  ارتفاع الجدول،لتحدید .
 تماما  مثلها مثل العرض نسبیة تحدد ارتفاع الجدول بالنسبة إلرتفاع صفحة المتصفح أو قیمة

 <TABLE HEIGHT="500">  
 <TABLE HEIGHT="100%">   

CELLSPACING من خالیا الجدولبین كل خلیة  لتحدید المسافة  

 <TABLE CELLSPACING="10">  

  بعد الكتابه تالحظ

 10 الحدود بمقدار  عن

CELLPADDING تحدید حجم : أو لنقل. الفاصلة بین الحدود وبدایة النص في كل خلیة لتحدید المسافة
  .الجدول الهوامش لخالیا

 <TABLE CELLPADDING="10">   

 تباعد تالحظ

 ١٠بمقدار  الخالیا

ALIGN وهو یأخذ القیم. أفقیًا على الصفحة یمینًا أو یسارًا لتحدید محاذاة الجدول right, left  

 <TABLE ALIGN="Left">  
 <TABLE ALIGN="Right">   

 هذا للیسار

  و هذا للیمین

 BGCOLORأو عن طریق  باألسماء  و تستطیع أختیار اللون أما الخلفیة للجدول ویستخدم لتحدید لون
 كود HEXال

 <TABLE BGCOLOR="#0099cc">   



 و هذا ذو خلفیه زرقاء

  

 »»»الدرس التالي

 الجداول المتقدمة

 عند كیفیه إنشاء جدول وتعرفنا علي وسوم و الخصائص الخاصه به و في هذا الفصل السابق »توقفنا في
 . ستخدام الجداولالفصل سنقوم بشرح خصائص الخالیا وبعض األشیاء المتقدة في إ

 فهرس الصفحة
 | ALIGN | VALIGN | BGCOLOR  | WIDTH | HEIGHT | COLSPAN | خصائص الجدول ]

ROWSPAN | CAPTION] 
 خصائص الخالیا

وال بأس من تذكیرك أن عدد  <TR> ... < /TR> ونتكلم اآلن عن الخصائص المستخدمة مع وسوم الصف
  :أما أهم الخصائص التي تضاف لهذا الوسم فهي. الوسوم لجدول یتحدد بعدد هذهالصفوف في ا

 
ALIGN الخالیا التي یتكون منها الصف، والقیم المحتملة لها هي لتحدید محاذاة النص أفقیًا داخل Right, 

Left, Center والقیمة اإلفتراضیة هي Center  كما تري :- 

<TD ALIGN="LEFT"> 
<TD ALIGN="RIGHT"> 

right Center Left  

VALIGN لتحدید المحاذاة العمودیة للنص داخل خالیا الصف، وذلك إما لألعلى أو لألسفل أو في المنتصف 
  Top, Bottom, Middle: وقیمها على التوالي هي. أو على امتداد الخط األساسي للخلیة

 <TR VALIGN="MIDDLE">   
 <TR VALIGN="TOP">  
<TR VALIGN="BOTTOM">   

bottom 

top 
middle 



 
BGCOLOR الخلفیة المحدد ضمن  وهنا یتم تجاهل لون. لتحدید لون الخلفیة للخالیا التي یتكون منها الصف

أو  باألسماء و تستطیع أیضا أختیار اللون أما.الخاصیه  ویتم تطبیق اللون المحدد هنا في هذه <TABLE> وسم
  كود HEXعن طریق ال

 <TR BGCOLOR="#4682B4">  
 <TR BGCOLOR="#0099CC">  

     هذا هو لون خلفیه الجدول األساسي
 كما تستطیع ایضا ان تضع صورة في الخلفیه للخالیا 

 <TR BGCOLOR="face.gif">  

كما یمكنك أن تكتب 
 الصورة فوق

WIDTH  تحدد عرض الخلیة، وذلك بكتابة القیمة المباشرة للعرض المطلوب بالبیكسل، أو بكتابة رقم یمثل

 ویكفي تحدید العرض للخالیا في أحد الصفوف لكي یتم تطبیقه على كل الخالیا في كل الصفوف. النسبة المئویة

HEIGHTوقیامك بتحدید . رتفاع المطلوب للخلیة في الصف، وذلك بالطرق المباشرة أو النسبیة تحدد اإل

 . ارتفاع إحدى الخالیا في الصف یؤدي إلى تطبیقه على كل الخالیا فیه

COLSPAN یقوم بدمج الخلیة الحالیة مع العدد المطلوب من الخالیا التي تلیها أفقیًا  

 <TD COLSPAN="n">   

 الخالیا التي سیتم دمجها  هو عدد nحیث 

<tr> 
<td colspan="3">وسعا هاي أنا هنا أكثر </td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center">اللعنه یا </td> 
<td align="center">حنن </td> 
<td align="center">ال !!!</td> 
</tr> 

  هاي أنا هنا أكثر وسعا
 !!! ال  نحن  یا اللعنه

 

ROWSPANأي أسفلها(لیة الحالیة مع العدد المطلوب من الخالیا التي تلیها عمودیًا  یقوم بدمج الخ .( 
<TD ROWSPAN="n">   

  سیتم دمجها هو عدد الخالیا التي n وبالطبع



<TABLE BORDER="1" ALIGN="RIGHT" WIDTH="200"> 
<TR> 
<TH ROWSPAN="2">مممم<BR>واو</TH> 
<TH>العلوي اجلزء</TH> 
</TR> 
<TR><TH> زءاجل  <TH/>السفلي 
</TR> 
</TABLE>  

 ....مممممم الجزء العلوي
 السفلي الجزء واووو

CAPTION 

 وهي تختص بإضافة >CAPTION < ...> /CAPTION<الوسوم األخیرة المستخدمة في الجداول هي 

 وبصورة >TABLE<لذلك فهي عندما تكتب یتم وضعها مباشرة بعد الوسم . عنوان رئیسي للجدول ككل

 . مستقلة ولیس ضمن وسوم الصفوف أو الخالیا

 <TABLE>  
<CAPTION> هنا عنوان اجلدول</CAPTION>  
<TD>بیانات</TD> 
<TD>اجلدول</TD> 
<tr> 
<TD>تضع</TD> 
<TD>هنا </TD> 
</tr> 
</table> 

 عنوان الجدول هنا
   

 بیانات
 الجدول

 هنا تضع
  

 »»»الدرس التالي

 المستدیرة الجداول المتداخله و

و إذا لم تكن نرجوا ان  الجداول المتقدمه و أساسیات الجداول في البدایه نتمي ان تكون قد فهمت ما سبق من
جید للجداول و  بمراجعتهم مرة أخري ،في البدایه سنتكلم علي الجداول المتداخله ثم كیفیه إعطاء منظر تقوم

   زوایا مستدیرة

 فهرس الصفحة



  ]جداول مستدیرة | جدول داخل جدول[ 
 جدول داخل جدول

كیف یمكن ان تنشأ جدول بداخل جدول ؟ إن اإلجابة علي هذا السؤال في غایه البساطة والسهوله فقط كل ما 

 ن تحدد الجدول الكبیر الذي سیحتوي بداخله الجدول اآلخر كما تريعلیك إال أ

هذه هي الخلیه األولي في الجدول الكبیر 
 الموجوده بالیسار أما الخلیه اآلخرة فهي

. 

 هنا تري الجدول اآلخر
  الكبیر و هذا الجدول بداخل الجدول

یحه و هذا هو الكود الخاص بعمل مثل هذا و لعمل الجدول داخل جدول یتطلب منك ان تقوم بكتابة األوسم صح

 )الحظ أن كود الجدول اآلخر بداخل الوسم ( الجدول 

<TABLE> 
<TR> 
<TD>هي اخللیه األويل يف اجلدول الكبري أما اخللیه األخري فهي  هذه
 <TD/>بالیسار املوجود
<TD>  

<TABLE> 
<TR><TH>تري اجلدول اآلخر هنا</TH></TR> 
<TR><TH> ل بداخلو هذا اجلدو  <TH></TR/>اجلدول الكبري 
</TABLE> 

</TD> 
</TR> 
</TABLE> 

 ثم تعریف الخالیا ثم جاء وسم الجدول اآلخر أیضا بداء >TABLE<و تالحظ أن الجدول األول بداء بالوسم 

  و لم نقم بإنهاء وسم الجدول األول بعد ثم قمنا بتحدید خالیا الجدول اآلخر و إغالق الوسم>TABLE<بالوسم 

 . و بعدها قمنا بإغالق الخالیا للجدول الرئیسي ثم قمنا بإغالقه 

 
ربما تكون تعبت من العمل بالجداول حیث ان كل شيء مستقیم حتى الحواف والزوایا ولكن ما رأیك أن نعطي 

تاج لها شكل جدید و جید مثال مارأیك أن نجعل حواف و زوایا الجدول مستدیرة ؟ إنها فكرة رائعه وسهله ال تح

 منك إال بعض فنون الرسم البیاني فقط والجداول ، اآلن سأشرح لك ماذا أقصد علي هذا المثال 



یا مستقله بذاتها وال شيء هذا هو الجدول الذي سنجعل زوایا مستدیرة في البدایه یجب ان تكون الزوایه خال

حتى یسهل علیك األمر ، هناك أربع زوایا أذن نحن " o"بداخلها و لقد وضعت في كل زاویه من الزوایه 

یكون موجود بها قوس ولكن كل قوس یكون بشكل مختلف النهم كلهم . سنحتاج إلي أربع صور بشكل مربع 

 .یواجهوان زوایا مختلفة 

  -:كما یلي و یكون الكود لهذا الجدول 

<TABLE BORDER="0" WIDTH="200" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0"> 
<TR BGCOLOR="#CC00CC"> 
<TH WIDTH="15">o</TH> 
<TH WIDTH="170">&nbsp;</TH> 
<TH WIDTH="15">o</TH> 
</TR> 
 
<TR BGCOLOR="#CC00CC"> 
<TH WIDTH="15">&nbsp;</TH> 
<TH WIDTH="170" BGCOLOR="#CC3399"> 
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كما   لكي تستطیع ان تفهم الكود السابق  الجداول المتقدمه وأساسیات الجداولال بد وان تكون قد قرأت وفهمت 

لكي یظهروا ، و إذا قمت بإستخدام الكود ؛ nbsp&یجب ان تتذكر ان الخالیا الفارغه یجب ان تحتوي علي 

 ولهذا كل   للخلیه كحجم إفتراضي٣الجدول طویل جدا و لذلك النه معرف علي حجم خط العلوي فستالحظ ان 

 حولها مثل هذا  وسم الخط ما علیط فعله هو ان تضع خاصیة 

<FONT SIZE="1">&nbsp;</FONT> 

o   o 

  

 

 محتویات الخلیه األساسیه

 

  

o   o 
 

o   o 

  

 

 محتویات الخلیه األساسیه

 

  

o   o  



 یصلح لهذا ، كن متأكد من حجم gifو اآلن إلي محرر الرسومات أي برنامج یقوم بعمل صور ذات إمتداد 

ر األلوان المناسبه ثم الصورة التي ستقوم بإنشائها فلذلك ننصح دائما بأن تقوم بعمل الجدول في البدایه و تختا

 و لذلك قمت بعمل صورة بنفس الحجم لعمل ١٥ × ١٥تقوم بإنشاء الصور و لقد إختارت حجم خالیا الجدول 

 .أقواس صغیرة لطیفة لكن یمكنك أن تختار انت ما ترید من أحجام 

ورة ثم قم بلف قم بعمل قوس واحد ثم قم بحفظ الص( فقط قم بعمل أقواس مستدیرة بنفس لون خلفیه الجدول 

 )الصورة ستحصل علي الزوایه اآلخرى ثم قم بحفظها ثم هكذا حتى تحصل علي األقواس األربع 

و اآلن كل ما علیك فعله هو أن تضع الصور في المكان الصحیه في الخالیا للجدول و یجب ان تتذكر عدم 

 .وجود مسافات بین الخالیا وبعضها حتي تحصل علي الجدول متناسق 

 انتهاء من كل هذا ، سیصبح لدیك جدول بهذا الشكل و عند 
   

  

 

 ساسیهمحتویات الخلیه األ

 

  

   

Big Thanks For com.yourhtmlsource.www://http  

 األطر

المستعرض، كما یعطیك أمكانیه فتح صفحة في ناحیه آخري  تعطیك أمكانیه فتح أكثر من صفحة في نفس األطر
و علي الرغم من العواق  HTML ، و یدمجون بطریقه معینه في لغه ال من من المستعرضات ذات القضبان

 . ده جدا في كثیر من المواقعمفی التي تجدها إال أنها

 أساسیات األطر

 .هذه مقدمة كاملة في إنشاء اإلطارات

 األطر المتقدمه

 في األطرخواص أكثر و ستتعلم كیف تتحكم وتسیطر 

 تابع األطر المتقدمة

 
 



 سنتابع الحدیث عن الوسوم والخواص المتقدمة المستخدمة مع األطر

  األطر أساسیات

 باستخدامها وطریقة عرض صفحات الویب Frames في هذا الدرس سوف نقوم بالتعرف على اإلطارات

 س الصفحةفهر
  ]FRAMESET | COLS  |ROWS | NOFRAMES | اإلطارات[ 

 إلطاراتا

هل سبق لك وأن زرت إحدى الصفحات لتشاهد أنها … ا، سأوضحها لكفهل تعرف ما هي اإلطارات؟ حسن
. مقسمة إلى عدة أقسام بحیث یظهر في كل منها صفحة مستقلة، وتبدو بصورة منفصلة عن األقسام األخرى

وربما تكون قد قمت بالنقر على إحدى الوصالت التشعبیة الموجودة في أحد األقسام لتظهر الصفحة المتعلقة بها 
 . قسم اآلخرفي ال

 لتشاهد مثاًال على هناإذا كنت قد شاهدت مثل هذه الصفحات فهذا یعني أن اإلطارات مألوفة لدیك وإال قم بالنقر 
 ). لعودة لكي تتابع الدرس معاوال تنسى ا(صفحة ذات إطارات 

والحقیقة أن كل قسم منها هو عبارة … علوي وأیسر وأیمن: كما شاهدت، فإن الصفحة مكونة من ثالثة أقسام
وهي مجرد صفحات عادیة ال تختلف أبدًا عن تلك التي تعلمت .  كامل ومستقل بحد ذاتهHtmlعن ملف 

 .، وال عالقة لكل منها بالصفحات األخرى من حیث التركیب والتعریفالدروس السابقةإنشاءها في 
فباإلضافة إلى الصفحات والملفات . أما كیف تم جمعها معا لتظهر بالشكل الذي شاهدته؟ فهنا بیت القصید

. تعریف صفحة اإلطارات وتجمیعها وتحدید خصائصهااإلعتیادیة یوجد دائمًا ملف أساسي یتم إنشاؤه خصیصا ل
 :أي أن المعادلة تتلخص بـِ

  

    صفحة الملف األساسي الذي یجمعها+ عدد ملفات الصفحة نفسها = اإلطارات  هام جدامكونات صفحة
  .أي أنني في المثال السابق إحتجت فعلیًا إلى أربعة ملفات لتكوین الصفحة

FRAMESET 

لذلك قم بإنشاء ثالثة أو أربعة ملفات بسیطة  .نقم بالتحضیر لألمثلة التي سترد في هذا الدرسل… وقبل أن نبدأ
أنا . استخدم ملفاتك القدیمة التي قمت بالتدرب علیها في الدروس السابقة لكي تستخدمها في تطبیق األمثلة أو

 , Contents.htm میتهاوأس) وهي التي استخدمتها في المثال(ملفات على النمط التالي  قمت بإنشاء
Banner.htm, MasterFrame.htm  

وهو بالمناسبة ملف ذو حالة خاصة . ونبدأ اآلن بتعریف الملف الرئیسي الذي سیضم كافة اإلطارات والملفات
 حیث نقوم باستخدام الوسوم 

<FRAMESET> ... < /FRAMESET>  

  <BODY> ... < /BODY> بدًال من الوسوم

  BODY لإلطارات ال یتضمن تعریفا باستخدام إذن الملف الرئیسي



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Master Frame< /TITLE> 
< /HEAD> 
 <FRAMESET> 
< /FRAMESET> 
 < /HTML> 

  :نأتي اآلن إلى الخصائص

COLS 

تعّرف عدد وأحجام اإلطارات العمودیة  وهي COLS والخاصیة األولى التي تستخدم مع هذه الوسوم هي
والطریقة ) بالبیكسل(إنهما الطریقة المباشرة … نعم (هل عرفتهما؟(حدد األحجام بطریقتین وُت. للصفحة
یؤدي إلى أي نتیجة  فهذه الشیفرة غیر مكتملة وكتابتها بهذا الشكل فقط لن! لكن إنتبه .أو كالهما معا...النسبیة

 هرة داخل اإلطاراتالظا وال إلى ظهور أي إطارات حیث ینقصها وسوم أخرى خاصة بمصدر الملفات

 واآلن إلیك هذه األمثلة التي توضح مفهوم األعمدة

 <FRAMESET 
COLS="50%,50%">  
< /FRAMESET> 

من % ٥٠یحدد إطارین عمودیین حجم كل منهما 
 حجم الشاشة 

 <FRAMESET 
COLS="20%,50%,30%">  
< /FRAMESET> 

و % ٥٠و % ٢٠یحدد ثالثة إطارات أحجامها 
 ي من حجم الشاشة على التوال% ٣٠

 <FRAMESET 
COLS="200,300,*">  
< /FRAMESET> 

 ٢٠٠یحدد ثالثة إطارات عمودیة األول حجمه 
 أي انه * بیكسل، أما الثالث ٣٠٠بیكسل، والثاني 

غیر محدد بحجم معین ولكنه سیكون بالحجم 
طالما أننا ال نعرف استبانة (المتبقي من الشاشة 

  ) الموقعالشاشة التي یستخدمها زائر

 <FRAMESET 
COLS="200,*,15%,20%">  
< /FRAMESET> 

 بیكسل، ٢٠٠یحدد أربعة إطارات حجم األول هو 
% ٢٠من حجم الشاشة، والرابع % ١٥والثالث 

من حجم الشاشة أما الثاني فسیكون حجمه بما 
 . تبقى من الشاشة

 <FRAMESET 
COLS="150,*,2*">  
< /FRAMESET> 

....  بیكسل١٥٠ت األول حجمه یحدد ثالثة إطارا
أما المساحة المتبقیة فتقسم على أساس أن اإلطار 

 حجم اإلطار الثاني )٢(*الثالث حجمه هو ضعفي 
 (*) 

  علي اإلفتراض األخیرهذا المثالو إلیك 

ROWS 

نعم هي تحدد عدد وحجم اإلطارات .  وأعتقد أنك استنجت طبیعة عملهاROWS أما الخاصیة الثانیة فهي
وذلك بنفس األسلوب المتبع مع األعمدة، أي إما باستخدام الطریقة النسبیة أو . داخل الصفحة) الصفوف(األفقیة 
 )وأذكرك ثانیة أن هذه األوسمه غیر مكتملة(. المطلقة



من % ٥٠یحدد إطارین أفقیین ارتفاع كل منهما 
 ارتفاع الشاشة 

 <FRAMESET 
ROWS="50%,50%">  
< /FRAMESET> 

و % ٢٠یحدد ثالثة إطارات أفقیة ارتفاعاتها 
 على التوالي من ارتفاع الشاشة % ٣٠و % ٥٠

 <FRAMESET 
ROWS="20%,50%,30%">  
< /FRAMESET> 

 ٥٠یحدد ثالثة إطارات أفقیة األول ارتفاعه 
والثالث سیكون  بیكسل، ١٢٠بیكسل، والثاني 

 باإلرتفاع المتبقي من الشاشة 

 <FRAMESET 
ROWS="50,120,*">  
< /FRAMESET> 

 ٥٠یحدد أربعة إطارات أفقیة ارتفاع األول هو 
من ارتفاع الشاشة، والرابع % ١٥بیكسل، والثالث 

من ارتفاع الشاشة أما الثاني فسیكون % ٢٠
 . ارتفاعه بما تبقى من ارتفاع الشاشة

 <FRAMESET 
ROWS="50,*,15%,20%">  
< /FRAMESET> 

  <"*FRAMESET ROWS="*,2>  یحدد إطارین الثاني ارتفاعه ضعفي ارتفاع األول 
< /FRAMESET> 

  علي اإلفتراض األخیرهذا المثالو إلیك 

ولكن من . فال زال هناك الكثیر> FRAMESET<صائص المتعلقة بالوسوم لم ننته بعد من ذكر كل الخ
الضروري أن نقوم اآلن باإلنتقال إلى وسم آخر لإلطارات ألنه مرتبط إرتباطًا وثیقًا بالوسوم السابقة 

 فما هو عمل هذا الوسم؟ > FRAME<وخصائصها المذكورة أعاله، وهي 

لكن لم ) فقط تعریف اإلطارات(جموعة من اإلطارات وخصائصها حسنا، كل ما قمنا به حتى اآلن هو تعریف م
تماما كما نقوم بتعریف صفحات الویب اإلعتیادیة . نحدد ماهیة هذه اإلطارات وال محتویاتها وال مصادرها

فإذا أردنا فیما بعد إدراج .  دون أن یعني ذلك تحدید محتویات هذه الصفحات>BODY<وخصائصها في الوسم 
  نستخدم الوسم الخاص بذلك وهو صورة مثًال 

<IMG SRC="أسم الصورة">   

وهو وسم مفرد أي لیس له وسم نهایة تمامًا مثل > FRAME<وفي حالة اإلطارات فإننا نستخدم الوسم 
>IMG< .ویتم استخدام هذا . وفیه نقوم بتحدید مصدر وخصائص كل ملف نرید إظهاره داخل أحد اإلطارات

 وسوف أقوم مباشرة باستخدام الخاصیة .>FRAMESET<إلطارات المذكورة داخل الوسم مرات بنفس عدد ا
SRCلتحدید مصدر الملف  . 

 : ونبدأ بالمثال األول. دعنا نقوم اآلن بإتمام الشیفرة لبعض األمثلة المذكورة أعاله

 <FRAMESET COLS="50%,50%">  
     <FRAME SRC="frame1.html">  
     <FRAME SRC="frame2.html">  
< /FRAMESET> 

 .واآلن فقط أصبح لدیك صفحة إطارات محترمة... اآلن 

 :مثال آخر



<FRAMESET ROWS="50,*,15%,20%">  
     <FRAME SRC="frame1.html">  
     <FRAME SRC="frame2.html">  
     <FRAME SRC="frame3.html">  
     <FRAME SRC="frame4.html">  
< /FRAMESET> 

 تمامًا كما >FRAME SRC <اإلضافة إلى ما ذكر، نستطیع إدراج صورة مباشرًة داخل اإلطار وباستخداموب
 : وإلیك هذا المثال> IMG SRC<ندرجها باستخدام 

 <FRAMESET COLS="50%,50%">  
     <FRAME SRC="frame1.html">  
     <FRAME SRC="thedome.jpg">  
< /FRAMESET> 

 

 ... همك لهذه النقاط؟ لنتابع إذن هل تأكدت من ف
لكن نحتاج لمعرفة كیفیة إدراج كالهما . حتى اآلن قمنا بتقسیم الصفحة إما إلطارات أفقیة أو إلطارات عمودیة

  الصفحههذهكما في . في الصفحة

 صفحة مكونة من صفین، الثاني منهما مقسم بدوره إلى عمودینلنبدأ 
 : بما أن الصفحة تحتوي على صفین نقوم بتعریفهما أوًال حسب اإلرتفاعات المرغوب بها

<FRAMESET ROWS="100,*">  
     <FRAME SRC="Contents.htm">  
     <FRAME SRC="index.htm">  
< /FRAMESET> 

 وكأنه صفحة إطارات جدیدة لذلك ال HTMLلكن الصف الثاني مقسم إلى عمودین وهنا یعتبر بمفهوم لغة 
 .  مرة أخرى>FRAMESET<أي ! نحتاج لتعریفه كصف وبدًال من ذلك نعاود استخدام تعریف الصفحات

 <FRAMESET ROWS="100,*">  
     <FRAME SRC="Contents.htm">  
     <FRAMESET> 
    < /FRAMESET> 
 < /FRAMESET> 

. مقسم إلى عمودین، إذن بقي علینا إضافة تعریف لهذه األعمدة) أو لنقل اإلطار الثاني(وبما أن الصف الثاني  
 : وبذلك تكون الشیفرة النهائیة كالتالي

 <FRAMESET ROWS="100,*">  
     <FRAME SRC="Contents.htm">  
      <FRAMESET COLS="200,*">  
         <FRAME SRC="index.htm">  
         <FRAME SRC="Banner.htm">  
    < /FRAMESET> 
 < /FRAMESET> 

 أضغط هنا لمشاهدة الصفحة 

 
NOFRAMES 



و الوسم الخاص بالمستعرضات التي ال  و ه>NOFRAMES<نأتي إلي آخر وسم في هذه الصفحة وهو 

 تستخدم األطر

لكنك حتمًا تستطیع مشاهدتها وذلك ألن اإلصدارات  Netscape ,MS Internet مثل اإلصدارات القدیمة لـِ
  .صدارات حدیثة نسبیًا وتدعم اإلطاراتالمتصفحات هي إ المعربة من هذه

فإذا أردت أن تمنح زوار موقعك الذین ال یستخدمون متصفحًا حدیثًا فرصة مشاهدة موقعك، فكل ما علیك فعله 
 . هو إدراج هذا الوسم في نهایة الملف الرئیسي لإلطارات والبدء بكتابة صفحتك كما لو كانت صفحة ویب عادیة

<NOFRAMES> 
<BODY> 

طیع ان تكتب هنا ما حيلو لك مثلتست هذه الصفحة تستخدم األطر  -: 
  یدعمها مستعرضك ال و
</BODY> 
</NOFRAMES> 

 »»»الدرس التالي

 األطر المتقدمة

ونتابع معًا التعرف على باقي . صفحة ویب باستخدام مبدأ اإلطارات عند كیفیة إنشاء الفصل السابق »توقفنا في
 .المتعلقة بها الخصائص والتحدیدات

 فهرس الصفحة
 ]FRAMEBORDER  |line frames-in[  

العتیدة التي تؤرق دائمًا مصممي صفحات الویب، أال وهي  عند الحدیث عن اإلطارات سوف نواجه تلك المشكلة
 <FRAMESET>  فمثًال لدینا أربع خصائص للوسم مع المتصفحات المختلفة،  والخصائصمسألة توافق الوسوم

 Netscape Navigator, MS Internet تعمل مع كال المتصفحین الرئیسیین ، لكن واحدة منها فقط
Explorer. الخصائص ، لكن على األقل سأكتفي بذكرها وذكر عملها وأترك لك  وكما إعتدنا لن أركز على هذه

  .حریة تجربتها إن أردت

FRAMEBORDER  

 وهي تقوم بتحدید ظهور أو عدم ظهور الحدود حول FRAMEBORDERأولى هذه الخصائص هي 
 : لیهاوهذا مثال ع.  لعدم الظهور٠ للظهور، و١اإلطارات وتأخذ القیم 

 <FRAMESET ROWS="50,*" FRAMEBORDER="0">  
     <FRAME SRC="frame1.html">  
     <FRAME SRC="frame2.html">  
 < /FRAMESET> 

 : أما الخصائص الثالث األخرى فهي



• BORDER :تحدد سمك الحدود الظاهرة حول اإلطارات وهي تأخذ قیمًا بالبیكسل .
) "n="BORDER ( وتعمل فقط مع Netscape 
  

• BORDERCOLOR:  إلضافة لون للحدود) BORDERCOLOR="rrggbb" ( بالطبع 
 .  أیضًاNetscape وتعمل مع HEXال أو كود أسماء األلوانتستطیع ان تختار 

  
• FRAMESPACING:  لتحدید مسافات فارغة إضافیة حول اإلطارات وتأخذ قیمًا بالبیكسل

) "n="FRAMESPACING ( وهي تعمل معernetMS Int 

 

 :  فهي كالتالي>FRAME<أما الخصائص المستخدمة مع الوسم 

• MARGINHEIGHT:  تحدد مقدار المسافة الفارغة المتروكة للهوامش العلویة والسفلیة لإلطار
  "MARGINHEIGHT="n ). بالبیكسل(

• MARGINWIDTH:  تحدد مقدار المسافة الفارغة المتروكة للهوامش الیمنى والیسرى لإلطار
  "MARGINWIDTH="n ). البیكسلب(

• SCROLLING: جوانب أو  تحدد إمكانیة ظهور أو عدم ظهور أشرطة التصفح األفقیة والعمودیة على
التي تحدد ظهور األشرطة أو  auto و. لعدم الظهور no .للظهور yes وتأخذ القیم. أسفل اإلطار

  Windows تطبیقاتكما یحدث في معظم  تمامًا. عدمه تلقائیًا بحسب الحاجة إلیها

SCROLLING="yes"  
SCROLLING="no"  
SCROLLING="auto"  
  

• NORESIZE  عند إضافة هذه الخاصیة یتم منع عملیة التحكم بحجم اإلطار بالتصغیر أو التكبیر
   فقط تكتب كما هي.وهي ال تأخذ أي قیم. من خالل السحب واإلفالت

والتدقیق في تفاصیله لكي  هذه الصفحة ثال، وقم بتفحص ولتوضیح مبدأ عمل هذه الخصائص إلیك هذه الم
تقارنها بما سینتج عن المثال التالي، كذلك حاول القیام بتكبیر اإلطار أو تصغیره بوضع المؤشر على الحد ثم 

  NORESIZEوذلك لكي تستطیع تمییز عمل الخاصیة . لوباستخدام السحب واإلفالت باإلتجاه المط

  <FRAMESET COLS="50%,50%">  
 <FRAME SRC="frame1.htm" MARGINHEIGHT="40" MARGINWIDTH="30" 
SCROLLING="yes" NORESIZE>  
 <FRAME SRC="frame2.htm">  
 </FRAMESET>  

 . تالحظ عدم القدرة علي التحكم في حجم اإلطار من خالل مؤشر الموس  الصفحة هذه إلقي نظرة اآلن علي

 

 ,FRAMEBORDER, FRAMESPACING, BORDERكذلك هناك الخصائص 
BORDERCOLOR  التي تستخدم مع هذا الوسم وبنفس التفاصیل التي ذكرت مع>FRAMESET<. 

وهي تعمل على . صائص اإلطار وحده ولیس مجموعة اإلطارات ككل في الصفحةلكنها بالطبع تحدد خ
 . متصفحات معینة دون غیرها

  



in-line frames 

  مثل هذا و اآلن نتحدث عن كیفیة إدراج إطار داخل صفحة عادیه

ه كل  من أسهل األوسمin-line framesو اآلن أنا لدي صفحتین یظهرون في صفحة واحده في الحقیقة وسم ال

ما علیك هو تحدید مكان الصفحة التي ستظهر في اإلطار بشكل صحیح كما تحدد اإلرتفاعات و العرض بشكل 

 مناسب 

<IFRAME SRC="inlineframes1.html" WIDTH="70%" HEIGHT="90"></IFRAME> 

 ( NAMEبالطبع تستطیع ان تدرج أكثر من إطارفي صفحة واحده لكن یجب علیك أن تعطي كل إطار اسم 

   )الدرس القادم سنقوم بشرح هذه الخاصیه في 

[left]  [right] 
 و إلیك بالوسم الخاص بذلك

<IFRAME SRC="left.html" NAME="left"></IFRAME> 
<IFRAME SRC="right.html" NAME="right"></IFRAME> 

و بالطبع تستطیع ان تستخدم معها كل الخصائص مع هذا الوسم كما ذكرنا من قبل ، وال تقلق سأقوم إنشاء اهللا 

 الدرس القادم بالتفصیل في NAMEبشرح الخاصیه 

 »»»الدرس التالي

 األطر المتقدمة تابع

وذلك ألهمیة هذا الموضوع وتشابك  .كما ترى الزلنا نتابع في موضوع اإلطارات، وفي القسم الثالث منه 
مما . وسم في نفس الوقت وداخل أكثر من ملف ثر منوخصوصًا ألننا نحتاج إلى التعامل مع أك. خطوطه

 .إطارات یستدعي التركیز عندما ترید إنشاء صفحة

 فهرس الصفحة
 ]NAME  |TARGET[  

NAME  

 NAME تتعلق باإلطارات، عدا واحدة هي لقد أنهینا في الدرسین الماضیین شرح كافة الوسوم والخصائص التي
 إن هذه الخاصیة تعتبر من أهم خصائص الوسم ، الدرس وسوف أقوم بشرحها بصورة وافیة في هذا

<FRAME> لنعتبر هذا تعریفًا . عرضها ارات والصفحات وأسلوبألنها تحدد طریقة تنسیق العمل بین اإلط
فیه بتمثیل بعض  الذي قمت ... التالي باستعراض المثال ولكي أوضح لك الهدف من هذه الخاصیة، قم. مبدئیًا

علیها في هذا الدرسین السابقین ولنبدأ بالعمل  ألمثلة المملة التي كنا نعمللنترك تلك ا(األجزاء من هذا الموقع 
  التشعبیة الموجودة في اإلطار األیسر وأنقر على أزرار الوصالت). الجدي



علي أي وصله في اإلطار اإلیسر یفتح الصفحة في اإلطار اآلخر إذن كیف یحدث  ماذا وجدت ؟ عند الضغط
 ؟ هذا

أن تظهر  أي اإلطار الذي نرغب ) اسم ما لإلطار والتي نقوم من خاللها بتعیین NAME یةهنا یأتي دور الخاص
اإلسم من أجل استهداف  حیث سیتم فیما بعد استخدام هذا ( به الملفات عندما نقوم بالنقر على الوصالت التشعبیة

 .ألخرىحتى في الصفحات ا هذا اإلطار من قبل الوصالت التشعبیة في اإلطارات األخرى أو
وهو وسم الوصالت  ) <A> ... < /A> وبالمناسبة فقد حان اآلن ذكر خاصیة جدیدة من خصائص الوسم

  .TARGET وهذه الخاصیة هي ( الوصله األساسیهالتشعبیة كما عرفت في

 :كثر وضوحًا وتسلسًالدعنا نقوم بترتیب األمور بصورة أ
لكن !  هذه أصبحت واضحة... أن هذا الوسم یوضع فقط في الملف الرئیسي إذن هي توضع في الملف الرئیسي 

 أنه یوضع في الوسم الخاص بتعریف   الموجودة في الملف الرئیسي؟؟>FRAME<مع أي وسم من وسوم 
 وهو اسم اختلقته .mainتسمیة هذا اإلطار باالسم وبافتراض أننا نرید . اإلطار العام الذي ستظهر به الملفات

أنا حسب ما أرید وأستطیع إعطاءه أي اسم آخر أریده طالما أنه یبدأ بحرف أبحدي أو رقم ولیس برمز خاص 
   ^%#$؟/مثل 

 : إذن تصبح شیفرة الملف األساسي هي

<html> 
<head> 
<title>Master Frame</title> 
</head> 
<frameset rows="68,*"> 
<frame scrolling="no" noresize src="Banner.htm"> 
<frameset cols="150,*"> 
<frame src="Contents.htm"> 
<frame NAME="MAIN" src="index.htm"> 
</frameset> 
<noframes> 
<body> 
<p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> 
</body> 
</noframes> 
</frameset> 
</html> 

ونستطیع اآلن استهداف . وبهذا نكون قد إنتهینا من إعداد الملف الرئیسي لیكون ملف إطارات فعال مائة بالمائة
 . ذلك اإلطار من أي مكان باستخدام اإلسم الذي عرفناه به

TARGET  

قة بهذه الوصالت تظهر في اإلطار المرحلة الثانیة هي تعریف الوصالت التشعبیة بطریقة تجعل الملفات المتعل
.  سالفة الذكر لكي تقوم على الرحب والسعة بأداء هذه الوظیفةTARGETوهنا یأتي دور الخاصیة . المحدد

 ألیس هو الملف الذي یحتوي على الوصالت Contents.htmوسوف نعمل اآلن على الملف المسمى 
 : لیصبح بالشكل التالي! التشعبیة؟

<html> 
<head> 
<title>Master Frame</title> 
</head> 
<frameset rows="68,*"> 
<frame scrolling="no" noresize TARGET="MAIN" src="Banner.htm"> 
<frameset cols="150,*"> 
<frame TARGET="MAIN" src="Contents.htm"> 
<frame name="main" src="index.htm"> 



</frameset> 
<noframes> 
<body> 
<p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> 
</body> 
</noframes> 
</frameset> 
</html> 

 واآلن حان وقت التجربه حاول أن تنشأ ملف بنفسك ؟

 لتخبر "top_ " وهي TARGET متقدمة تستخدم مع الخاصیه بعد أن قمت بالتجربه سوف نتحدث اآلن عن قیمة
بإلغاء أي إطارات أو صفحات  أي ان یقوم. من الشاشة المستوى األعلى قوم بتحمیل الصفحة فيالمتصفح أن ی

ولیست  HTML وهذه القیمة معرفة بشكل مسبق في لغة .عادیة موجودة أصًال وأن یحمل الصفحة الجدیدة مكانها
  .main من عندي كما في اإلسم

لتحدد موقع ظهور  HTML معرفة بشكل مسبق في لغة top_  والحقیقة أنه یوجد ثالث قیم أخرى باإلضافة إلى
فإذا كتبت باألحرف  .lowercase باألحرف الصغیرة ویجب أن تتذكر دائمًا أنها تكتب. الصفحة المعنیة

 وهذه هي القیم .تریدها ألنها ستعتبر في هذه الحالة وكأنها أسماء عادیة الكبیرة فلن تحصل على النتیجة التي
  :األربعة

 _top 

 تحمل الصفحة في أعلى مستوى للشاشة أي تلغي اإلطارات الموجودة أصًال

 

 _blank 

 تقوم بفتح شاشة جدیدة وفارغة للمتصفح وتعرض الصفحة المحملة فیه

 

 _self 



به الوصلة  تقوم بتحمیل الصفحة في نفس اإلطار الذي توجد) الحالة اإلفتراضیة)
القیمة، ألیس  وبالطبع هذا ما یحدث دائما دون وجود هذه(التشعبیة التي تم النقر علیها، 

  (كذلك؟

 

 _parent 

تقوم بعرض اإلطار المحمل مكان اإلطار األب، وتأمل الشكل التالي الذي یمثل صفحة 
 . إطارات مركبة

 

... > FRAMESET <ثالثة أزواج من الوسومأنت تعرف أننا نحتاج إلى 
> /FRAMESET<إلخراج مثل هذه الصفحة  . 

 األول لتحدید الصفحة ككل  §
  المتفرعین من الصفحة الرئیسیة ٣ و ٢الثاني لتحدید اإلطارین  §
  ٣ المتفرعین من اإلطار ٥ و ٤الثالث لتحدید اإلطارین  §

 وأن ٣ و ٢لإلطارین ) ألم إذا أردتأو ا(وبالتالي نقول أن الصفحة الرئیسیة هي األب 
 على ٤ أو ٥وعلى سبیل المثال إذا احتوى اإلطار . ٥ و ٤ هو األب لإلطارین ٣اإلطار 

وهكذا األمر ... ٣ لیتم تحمیلها مكان اإلطار parent_ وصلة تشعبیة هدفها القیمة 
 . بمقابل الصفحة الرئیسیة٢ و ١بالنسبة لإلطارین 

 تقوم بالتحمیل في المستوى top_ فإن القیمة  top_ ة والقیمة وللتمییز بین هذه القیم
 . دائمًا وبغض النظر عن موقع الوصلة التشعبیة) األعلى(األول 

 نرجوا ان نكون لم نطل علیك وان یكون األمر سهل 

 

 النماذج



 ألغراض الرد ،  هي الطریقة البسیطة جدا التي تسمح لزوارك أن یرسلوا لك معلومات بسیطه ، سواءالنماذج
 .العدید من اإلستعماالت اآلخرى، اإلشتراك أو معلومات شراء، أ

 النماذج األساسیه

 الوسوم األساسیه ألشكال النماذج یشرح هذا الدرس كیفیه تضمین نموذج داخل صفحات الموقع و یقوم بتعلیمك

 و محتویاتها

 تابع النماذج األساسیه

 نتابع في هذا الدرس باقي وسوم أشكال النماذج و بعض األشكال الخاصه المتقدمة

 تنسیق النماذج

و التي تعطي النموذج منظر جید في التعامل و تكون سهلة ) تسمي بالوسوم الخادعه( هناك العدید من الوسوم 

 اإلستعمال مع كل الزوار والقراء

 Submitصورة للزر 

 الرمادي وترید أن تضیف علیه بعض الحیویه هذا ما قمنا Submitربما تكون قد مللت من إستعمل زر 

 بشرحه في هذا الدرس

 األساسیه النماذج

 .سنتحدث اآلن أعزائي عن النماذج وكیفیة تضمینها في صفحات الویب

 فهرس الصفحة

  ]ACTION   |METHOD | ENCTYPE | INPUT | مقدمة[ 

  مقدمة

  العناصر التي تدعمها لغةفهي إحدى ... ال تكمن صعوبة التعامل مع النماذج في كونها معقدة بحد ذاتها، كال
HTML وبإمكانك . الوسوم التي تعاملنا معها في جمیع الدروس السابقة وهي مجرد وسوم عادیة مثلها مثل

الجداول  هذا بالطبع إذا كنت تعتقد أن(بنفس السهولة التي تدرج فیها جدوًال أو إطارًا  إنشاء النماذج في موقعك
 المتقدمة في الویب مثل وبین لغات البرمجة) وأعني النماذج (لكن التداخل بینها) واإلطارات سهلة

JavaScript, CGI خاصة إذا احتجت . سابقیها من الوسوم أو العناصر األخرى هي ما یجعلها تختلف عن
 أما إذا اكتفیت باإلمكانات المتواضعة التي توفرها. هذه اللغات ضمن نماذجك إلى بعض المقاطع البرمجیة من

HTML وفي هذا الدرس لن . بساطة ألنه سیكون بإمكانك التعامل معها بكل... فما من مشكلة. بة للنماذجبالنس
  .HTML نتطرق بالطبع إلى أي من اللغات سوى



 

 -:إن الوسم األساسي للنماذج والتي یجب أن یدرج جمیع الوسوم األخرى المتعلقة بالنماذج داخل هذین الوسمین 

<FORM> ... < /FORM>  

  :ولدینا هنا ثالث خصائص .ا جرت العادة نحتاج لتحدید بعض الخصائص التي تتعلق بطبیعة هذا النموذجوكم

ACTION  

وعادة یكون هذا عنوانًا . بالصورة المطلوبة تحدد العنوان الذي سیتم إرسال بیانات النموذج إلیه لتتم معالجتها
 موجود على CGI أو قد یكون عنوانًا لبرنامج. لیهإرسال بیانات النموذج إ سوف یتم Email لبرید إلكتروني

البیانات ویعالجها حسب  الذي تتواجد علیه صفحة الویب، حیث یستقبل هذه Server الكمبیوتر الخادم
أو یتحقق من ) كما یحدث عادة في دفاتر الزوار) التعلیمات الموجودة فیه كأن یضیفها مثًال إلى إحدى الصفحات

لمعاییر معینة، أو أن یقوم بالبحث عن كلمة أو عبارة ضمن صفحات  خلة ومطابقتهاصحة بعض الحقول المد
  .البحث الموجودة في مواقع الویب الموقع كما في نماذج

<FORM ACTION="mailto:someone@domain.com"> ... < /FORM> 
<FORM ACTION="name_and_address_of_CGI_script"> ... < /FORM> 

METHOD  

وهناك قیمتین لهذه  .ACTION السابقة طریقة التي سیتم بها التعامل مع العنوان المحدد في الخاصیةتحدد ال
في . نفسه Server تتم داخل الخادم التي تستخدم في حالة كون عملیة المعالجة داخلیة أي GET :الخاصیة هما

. تجري مباشرة في الموقع) البحثأي (الموقع، فإن عملیة المعالجة  عندما نستخدم نموذج البحث عن كلمة في
خارجیة كأن یتم إرسال البیانات إلى عنوان برید  وتستخدم عندما تكون عملیة المعالجة Post والقیمة الثانیة هي

  .إلكتروني

<FORM ACTION="mailto:someone@domain.com" METHOD="post"> ... < /FORM> 
<FORM ACTION="name_and_address_of_CGI_script" METHOD="get"> ... < /FORM>  

ENCTYPE  

یجب أن : (وهي تأخذ القیمتین التالیتین. هذه الخاصیة تحدد طریقة الترمیز التي سیتم إرسال البیانات وفقًا لها
 ) تكتب هذه القیم كما هي نصًا وحرفًا

o application/x-www-form-urlencoded  
o text/plain  

ة التي أدت إلى إیجاد هذین النوعین من طرق الترمیز أو في أمور برمجیة وبدون الخوض في األسباب التقنی
بعیدة عن موضوعنا، فإن الدافع إلستخدام أي من القیمتین هو طبیعة عملیة المعالجة التي ستجرى على البیانات 

أم ال، وهي  MIMEإذا كان یدعم (أو طبیعة برنامج البرید اإللكتروني الذي ستستقبل هذه البیانات من خالله 
 وهي من المعاییر السائدة في اإلنترنت Multi-purpose Internet Mail Extentionsإختصار للعبارة 

). والتي تتعلق بنقل جمیع أنواع البیانات من صوت وصورة ولیس فقط النصوص من خالل البرید اإللكتروني
 text/plainفعند استخدام . قبال البیاناتوما یعنینا هنا هو الفرق بین الطریقتین من حیث طریقة إرسال واست

 : ستصل البیانات بالشكل التالي

NAME=Ahmed Salah 
Address=Cairo, Egypt 
Email=asdh4@yahoo.com  



ونقوم نحن بتعریفها أثناء عملیة  هي أسماء الحقول في النموذج Name, Address, Email الكلمات)
المساواة فهي البیانات المدخلة، وسوف نتحدث عن تعریف  شارةتصمیم النموذج أما النصوص الظاهرة بعد إ

  (أسماء الحقول بعد قلیل

 : فستصل البیانات بالشكل application/x-www-form-urlencodedأما عند استخدام 

NAME=Ahmed+Salah&Address=Cairo+,+Egypt&Email=asdh4@yahoo.com  

 لذلك تتوفر برامج خاصة تعرف بـِ .احتوت على عشرات الحقولولك أن تخیل مبلغ الصعوبة في تحلیلها إذا 
Formaters المرسلة من خالل النماذج بشكل مفهوم بحیث تصبح كما لو كانت  تقوم بإعادة ترتیب البیانات

لكن ال تعتقد أن الطریقة  UrlCook. وإلیك أحدها وهو برنامج مجاني یدعى plain/text مرسلة بترمیز
لذلك ال ضیر من أن تجرب . المعالجة والنقل بالبرید األولى هي األفضل دائمًا فذلك یعتمد كما قلنا على طریقة

  .الطریقتین لتعرف أیهما أنسب لك

استقبال البیانات من موقعك إلى  نموذج في حالة أردتقد تكون أفضل صیغة لتعریف ال: إذن خالصة القول
  :عنوان بریدك اإللكتروني هي

 <FORM ACTION="mailto:email@domain.com" METHOD="post" ENCTYPE="text/plain">... 
< /FORM>  

 . وبهذا نكون قد إنتهینا من عملیة تعریف النموذج وخصائصه، لكن انتظر فما زلنا في بدایة الطریق

 

INPUT 

 لتعریفها والحقیقة أن هذه >INPUT<ونستخدم الوسم . نبدأ اآلن في عملیة تعریف أشكال البیانات في النموذج
لنأخذ مثاًال على ذلك ... كیف؟ . األشكال هي مجرد خصائص أو باألحرى قیم لخصائص تابعة لهذا الوسم

 ألوضح لك هذا المفهوم 

 

ومن ثم قمت بإضافة ) هذه إتفقنا علیها مسبقًا( لتعریف هذا الشكل >INPUT<حسنًا، لقد استخدمت الوسم 
  أي TEXT لهذا الوسم لتحدید نوع الشكل الذي أریده وأعطیتها القیمة TYPEالخاصیة 

<FORM ... > 
 <INPUT TYPE="text">  
< / FORM>  

 ملخص سریع
وسوف أتركها اآلن  TYPE الخاصیة المستخدمة مع) القیم(ال لیك جمیع األشكإ

مع مالحظة أن هناك شكلین  .بدون تعلیق لحین مناقشها الحقًا بشكل مفصل
  آخرین ندرجهما بالوسوم

<SELECT>, <TEXTAREA>  
 النتیجه الوسم

   

<INPUT TYPE="text">   
 



 <INPUT TYPE="password">    

 <INPUT TYPE="hidden">    

 <INPUT TYPE="radio">    

 <INPUT TYPE="checkbox">    

 <INPUT TYPE="submit">   Submit Query
 

 <INPUT TYPE="reset">   Reset
 

 <INPUT TYPE="button">    

  وجمیع القیم المستخدمة معهاTYPEأرجو أن أكون قد وضحت لك اآلن وظیفة الخاصیة 
 وتستخدم لتسمیة حقل NAME هي >INPUT<الخاصیة الثانیة المستخدمة مع .. مثالناونعود اآلن إلى 

لك كل الحریة في إعطاء اإلسم الذي . ( لهذا الحقل في المثالaddressالبیانات حیث قمت بإعطاء اإلسم 
فیما بعد والحقیقة أن هذا اإلسم یعّرف الحقل في داخل النموذج نفسه، بحیث یمكن استخدامه ). تریده للحقل

وحتى . للحاجات البرمجیة وضرورات المعالجة إن وجدت من قبل البرامج التي قد تضیفها كمصمم للموقع
. عندما ترید أن ُیرسل النموذج إلیك بالبرید فإن حقوله تعّرف باالسم الذي أدرجته لها من خالل هذه الخاصیة

ا عن الترمیز والطرق التي تصل بها محتویات الحظ ما قلُته سابقًا عن تعریف أسماء الحقول عندما تحدثن(
 إلیك هذا المثال).النموذج

Please enter your address : 
Cairo, Egypt  

فهي مجرد عبارة توضیحیة أضفتها لیعرف الزائر ما الذي  : Please enter your address العبارة
النموذج نفسه  ففي كل األحوال لیس لها عالقة بجوهر. رة كما تریدكتابته وتستطیع صیاغة هذه العبا یجب علیه

  .NAME بعكس الخاصیة

 <FORM ...>  
Please enter your address :  <INPUT TYPE="text" NAME="address">  
< / FORM>  

بة القیمة وهي بمثا) أو أي عبارة أخرى تریدها (Cairo ،Egypt أما بالنسبة للعبارة الظاهرة داخل الحقل
وهذه الخاصیة تستخدم في . VALUEاإلفتراضیة التي تریدها للحقل، فباإلمكان إظهارها من خالل الخاصیة 

الحاالت التي نتوقع فیها كتابة قیمة دارجة أو متكررة من قبل معظم الزوار وللتسهیل علیهم یتم تعیینها كقیمة 
 . یریدنه بدًال منهاإفتراضیة وبالطبع مع توفر إمكانیة حذفها وكتابة ما 

 <FORM ...>  
Please enter your address :  <INPUT TYPE="text" NAME="address" VALUE="Cairo, Egypt">  
< / FORM>  

 مع الرقم الذي نریده كحجم للحقل، SIZEقد نحتاج أحیانًا إلى تحدید حجم الحقل ولذلك نستخدم الخاصیة 
  ٤٠لنجرب الرقم 

 <FORM ...>  
Please enter your address :  <INPUT TYPE="text" NAME="address" VALUE="Nablus, 
Palestine" SIZE="40">  
< / FORM>  



Please enter your address : 
Cairo, Egypt  

  أیضًا١٠أو لنجرب الرقم 

Please enter your address : 
Cairo, Egypt 

.  أي صفة تحكمیة بالنسبة لحجم المدخالت التي یمكن للزائر أن یكتبها داخل الحقلSIZEال یوجد للخاصیة 
وال یوجد ما یمنع . صحیح أننا حددنا حجم الحقل لكن ذلك یسري فقط على مظهره على الشاشة: وبعبارة أخرى

 لتتحكم MAXLENGTHیأتي دور الخاصیة وهنا . الزائر من الكتابة بحیث یتجاوز النص حجم الحقل المحدد
 . بالحد األقصى للنص المدخل

 <FORM ...>  
Please enter your address :  <INPUT TYPE="text" NAME="address" VALUE="Nablus, 
Palestine"   
SIZE="40" MAXLENGTH="30">  
< / FORM>  

Please enter your address : 
Cairo, Egypt  

 ؟  حرفًا وأنظر ماذا سیحدث٣٠حاول الكتابة في هذا الحقل ألكثر من 

 

من حیث الخصائص  text وهو یشبه الحقل password النوع الثاني من الحقول المستخدمة في النماذج هو حقل
استنتجت  كون قدوربما ت. مهما كانت، وهو الفرق الوحید بینهما****** مدخالته تظهر على شكل  تمامًا غیر أن

  الزائر في النموذج اآلن أن هذا النوع من الحقول یستخدم عندما یوجد حاجة إلدخال كلمة سر من قبل

 <FORM ...>  
Please enter your name : 
 <INPUT TYPE="text" NAME="the name" SIZE="40" MAXLENGTH="30">  
Please enter your passwod : 
 <INPUT TYPE="password" NAME="the password" SIZE="40" MAXLENGTH="30">  
< / FORM>  

Please enter your name :        

Please enter your password :  

فتراضیة الحظ أنني لم أرغب في كتابة قیم إ VALUES للحقول، وأنا في هذا المثال أردت أن أوضح لك عدم 
 . أهمیة كتابة قیمة إفتراضیة للحقول في بعض الحاالت

 

وكما نستنتج من اسمه فهو لن .  أي الحقل المخفيhiddenنأتي اآلن إلى النوع الثالث من أنواع الحقول وهو 
 : وهذا مثال. یظهر ضمن النموذج

 <FORM ...>  
Please enter your name : 
 <INPUT TYPE="text" NAME="the name" VALUE="" SIZE="40" MAXLENGTH="30">  



  <INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form1">  
 Please enter your passwod : 
 <INPUT TYPE="password" NAME="the password" VALUE="" SIZE="40" 
MAXLENGTH="30">  
< / FORM>  

Please enter your name :       

Please enter your passwod :  

لمظهر النموذج، وأن الزائر لن یتعامل معه بل وربما لن الحظ هنا أن وجود هذا الحقل مثل عدمه بالنسبة 
ما الفائدة من وجود شيء مخفى ال إمكانیة الستخدامه؟ ولكي أجیب : والسؤال هنا. یعرف أن هناك حقًال مخفیًا

 ...على هذا السؤال دعني أطرح لك مثاًال أو حالة قد تواجهك كمصمم صفحات ویب
وتحتوي على نفس . ل منها نموذجًا ما وأن هذه النماذج متشابهةلنفرض أن لدیك ثالث صفحات تتضمن ك

وعندما تصلك البیانات كیف ستستطیع تمییز أي من هذه النماذج استخدم إلرسال البیانات؟ بإمكانك . الحقول
 . وإسناد أي اسم وأي قیمة له في كل نموذج) الوهمي(إضافة هذا الحقل 

 ...في النموذج األول 

 <INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form1">  

 ...في النموذج الثاني 

 <INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form2">  

 ...في النموذج الثالث 

 <INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form3">  

ماذج الثالثة سیصلك أیضا حقل إضافي وبذلك عندما تصلك البیانات المرسلة من قبل أي زائر استخدم أي من الن
 : قمت أنت نفسك بتعبئته سلفًا عندما صممت النموذج وذلك بأحد األشكال التالیة

my forms=form1  أو 
my forms=form2أو  

my forms=form3  

. میمإذن نستطیع القول أن الحقل المخفي هو الستخدام المصمم ولیس الزائر، وأن قیمته تدخل مباشرة عند التص
 ویستخدم بهدف تعریف قیم ما سیتم إرسالها جنبًا إلى جنب ضمن بیانات النموذج التي قام الزائر بتعبئتها 

فیه فمن  من أجل إظهار النموذج بصورة مرتبة ومنسقة والتحكم بموقع الحقول. للنماذج بشكل عام هام جدابالنسبة
  .األفضل دائمًا وضعه داخل جدول مع جعل الجدول بال حدود
 »»»الدرس التالي

 النماذج األساسیه تابع



. كیفیة إدراج النماذج في صفحات الویب م األساسیة للنماذج وتعلمنابمناقشة الوسو الدرس السابق لقد قمنا في
هل تذكر كیف  Text, Password, Hidden النموذج وهي كما قمنا بمناقشة بعض أشكال إدخال البیانات في

 من التوضیح إن أردت المزید الدرس السابق نقوم بتعریفها؟ راجع

 فهرس الصفحة
 ]RADIO | CHECKBOX | down-Drop Select Boxes[  

، Radio: أسوف نتابع اآلن مع مجموعة من األشكال الخاصة باالختیار من متعدد وهي بالمناسبة ثالثة أنواع
Checkbox وDrop-down Select Boxes 

RADIO 

 ومن مسوغات استخدام هذا الشكل أن السؤال المطروح ینبغى أن یكون له .RADIOدأ مع الشكل المسمى نب
 و یكون الوسم بهذا الشكل.  أو بعبارة أخرى على الزائر أن یختار إجابة واحدة فقطجابة واحدة فقط،إ

 

<input type="radio"> 

أنني أرید أن أسأل الزائر عن اللون المفضل لدیه لكن بدال من أن یكون على شكل قائمة وكمثال، لنفرض 
  وذلك بالشكل التاليRADIOإختیار أریده أن یكون على شكل 

األخضر األزرق  األسود األحمر   
  

 فكیف ننشيء مثل هذه القائمة؟ هذا هو وسم هذه القائمة

<form> 
<input name="color" type="radio" value="Green">األخضر 
<input name="color" type="radio" value="black">األسود 
<input name="color" type="radio" value="blue">األزرق 
<input name="color" type="radio" value="red">األمحر 
</form> 

أما االسم المعطى بحد ذاته .  معهاNAMEنحتاج اآلن إلى تسمیة هذه المدخالت، أي أننا سنستخدم الخاصیة 
ألن هذا ضروري للنموذج بل هو ضروري لك فمن األفضل أن یكون مرتبطًا نوعًا ما بموضوع السؤال، لیس 

كشخص سیقوم باستقبال البیانات المرسلة من خالل النموذج، وبالتالي من األفضل أن یوجد عنوان معّبر 
 اكما قمنا بإعطاء قیمة Colorوبما أننا هنا نتحدث عن األلوان فلیكن هذا االسم هو . للبیانات بغرض التمییز

 ، لذلك بقى علینا VALUEوذلك حسب ما نراه مناسبًا،و إستخدامنا لذلك الخاصیة لكل مدخلة في هذه القائمة 
 الفصل السابقتعریف كل حقل باسم صریح یوضح محتواه للزائر و هو اسماء األلوان قبل الوسم راجع 

الحقول، وهي أنك إذا أردت أن یظهر أحدها وقد تم اختیاره بشكل تلقائي وهناك خاصیة تتعلق بهذا النوع من 
 .  إلیه، مع ترك كل الحریة للزائر في اختیار ما یریده فیما بعدCHECKEDفعلیك بإضافة الخاصیة 

<form> 
<input name="color" type="radio" value="Green" CHECKED>األخضر 



<input name="color" type="radio" value="black">األسود 
<input name="color" type="radio" value="blue">األزرق 
<input name="color" type="radio" value="red">األمحر 
</form> 

 األحمر األزرق األسود األخضر

ولنفترض أنه الخیار (أود أن أوضح لك الصورة التي یصلك بها النموذج عند اختیار أحد حقوله ... وأخیرًا
 : وهي بالشكل التالي). الثالث

Color=blue 

 

CHECKBOX 

ظاهریًا ال یختلف . CHECKBOXوالذي یدعى نأتي اآلن إلى الشكل الثاني من أشكال اإلختیار من متعدد 
 .هذا الشكل عن الشكل الذي سبقه، لكن عملیًا هناك اختالفات جذریة من حیث المفهوم والتعریف

 

<input type="checkbox"> 

 :وكمثال، لنفرض أنني أرید أن أسأل الزائر عن البرامج المفضله لدیه 

All ACDSee Photoshop Winamp 

دث؟ إن باستطاعتك اختیار أكثر  قبل أن نستمر قم بالنقر على أكثر من حقل في القائمة السابقة وأنظر ماذا سیح 
 یمكن RADIO ففي RADIO و CHECKBOXوهذا هو الفرق األول بین ! من حقل في نفس الوقت

 . اختیار حقل واحد فقط لیس أكثر
 : لنقم اآلن بتعریف هذه الحقول، وتسمیتها بشكل مباشر ومن ثم سنعّلق علیها

<input type="checkbox" name="ws" value="yes">Winamp 
<input type="checkbox" name="ps" value="yes">Photoshop 
<input type="checkbox" name="acd" value="yes">ACDSee 
<input type="checkbox" name="all" value="yes">All 

ممیزًا  ثم أعطینا لكل حقل في القائمة إسمًا .TYPE للخاصیة checkboxماذا تالحظ؟ أوًال لقد أسندنا القیمة 
.  فأعطیناها قیمة موحدة لجمیع الحقولVALUEأما الخاصیة .  یختلف عن باقي الحقولNAMEفي الخاصیة 

 . وبالطبع قمنا في النهایة بكتابة األسماء التعریفیة لكل حقل

من حقل، لذلك یستخدم عادة  فنختار أكثر CHECKBOX نستطیع اختیار حقل واحد فقط أما في RADIO هام جدافي
تكون أسماء الحقول موحدة  RADIO في. السؤال الحاالت التي یحتمل أن نحصل فیها على عدة أجوبة لنفسفي 

  فتكون األسماء مختلفة والقیم موحدة CHECKBOX والقیم مختلفة، أما في

 : يكیف ستصل البیانات؟ حسنًا لنفرض أنه تم اختیار الحقلین الثاني والرابع فسوف تصلك النتیجة بالشكل التال



ps=Yes 
all=Yes  

 باستخدام نفس الخاصیة RADIOكما نستطیع أیضًا تعلیم بعض الحقول بصورة تلقائیة كما فعلنا مع 
CHECKED  

<input type="checkbox" name="ws" value="yes" CHECKED>Winamp 
<input type="checkbox" name="ps" value="yes">Photoshop 
<input type="checkbox" name="acd" value="yes" CHECKED>ACDSee 
<input type="checkbox" name="all" value="yes">All 

All ACDSee Photoshop Winamp 
 

Drop-down Select Boxes 

، وهذا Drop-down Select Boxesالنوع الثالث من أشكال اإلختیار من متعدد هو قوائم االختیارأو 
 وهي > INPUT<النوع سوف یقودنا إلى وسوم جدیدة من وسوم التعریف والتي ستستخدم بدًال من 

<SELECT> 
    <OPTION> 
< /SELECT>  

 الذي >OPTION < تحددان بدایة ونهایة القائمة، والوسم>SELECT < ...>/ SELECT< بحیث أن
لنعد إلى مثالنا السابق لنرى كیف یمكن وضع . یوضع دائما بینهما یستخدم لتحدید كل عنصر من عناصر القائمة

 الخیارات في قائمة 

<FORM> 
<SELECT> 
     <OPTION> Winamp 
     <OPTION>Photoshop 
     <OPTION> ACDSee 
     <OPTION> All 
< /SELECT> 
< /FORM> 

 : وبذلك تكون النتیجة هي

Winamp  

وهناك خصائص مشتركة عرفناها . وكالمعتاد ال یخلو األمر من وجود خصائص تحدد طریقة عمل هذه الوسوم
تم استخدامها هنا أیضًا كما یوجد خصائص جدیدة تتعلق فقط بهذا الشكل من حقول في األشكال السابقة سی

كما توجد .  وهي كما تعلم تحدد اسم القائمةNAME یوجد الخاصیة >SELECT<فبالنسبة لـِ . البیانات
هي تأخذ و. ارتفاع القائمة، وبالتالي عدد البیانات الظاهرة فیها) أو باألحرى( التي تحدد حجم SIZEالخاصیة 

 . أي قیمة عددیة صحیحة

  <FORM> 
<SELECT NAME="browser" SIZE="2">  
     <OPTION> Winamp 
     <OPTION>Photoshop 



     <OPTION> ACDSee 
     <OPTION> All 
< /SELECT> 
< /FORM 

Winamp
Photoshop  

رض القائمة بأي ارتفاع نرید، وقد یصل إلى حد عرض جمیع بیانات القائمة معًا، فإن هناك وطالما باإلمكان ع
إمكانیة أیضًا لجعل اختیار البیانات من هذه القائمة متعددًا ولیس فقط قیمة واحدة، كیف؟؟ بإضافة الخاصیة 

MULTIPLE  ع لدینا أربعة قیم، إذن القیمة المكتوبة م(لنقم اآلن بعرض جمیع القیمSIZE یجب أن تكون 
 . ، ومن ثم لنتح المجال أمام الزائر الختیار أكثر من قیمة واحدة في القائمة)٤

 <FORM> 
<SELECT NAME="browser" SIZE="4" MULTIPLE>  
     <OPTION> Winamp 
     <OPTION>Photoshop 
     <OPTION> ACDSee 
     <OPTION> All 
< /SELECT> 
< /FORM 

Winamp
Photoshop
ACDSee
All  

  .بصورة متواصلة أثناء عملیة اإلختیار ctrl الحظ أنه ألداء عدة اختیارات یجب أن تقوم بالضغط على المفتاح
  

وسنستخدمها اآلن  والتي استخدمناها من قبل VALUE فهي <OPTION> مع الوسم أما الخصائص المستخدمة
نرید  <OPTION> والتي نكتبها مع أي SELECTED وكذلك الخاصیة. یمة لكل حقل بیانات في القائمةإلعطاء ق

  .اختیاره بصورة تلقائیة أن یظهر وقد تم

<FORM> 
<SELECT NAME="browser" SIZE="4" MULTIPLE> 
     <OPTION VALUE="wa"> Winamp 
     <OPTION VALUE="ps" SELECTED>Photoshop 
     <OPTION VALUE="acd"> ACDSee 
     <OPTION VALUE="all"> All 
< /SELECT> 
< /FORM> 

Winamp
Photoshop
ACDSee
All  

 

  TEXTAREAالشكل التالي من أشكال حقول البیانات یدعى 

 ه بكتابة الوسوم وهو المستخدم عادة لكتابة التعلیقات الحرة في النموذج ویتم إدراج

<TEXTAREA> ... < /TEXTAREA>  



 إلعطاءه اسم NAMEهل تستطیع تخمین الخصائص المستخدمة معه؟ بالطبع ال بد من وجود الخاصیة 
 ، وبالمقابل فإن أي نص یكتب بین الوسمین سیتم عرضه داخل VALUEلكن ال وجود للخاصیة . التعریف

 الحقل بصورة تلقائیة 

 <TEXTAREA NAME="comments">  
 (: فضلك ضع تعلیقك هنا أهال بك من 
< /TEXTAREA>  

:)هال بك من فض لك ض ع تعلیق ك هن ا     

 

 ROWS التي تحدد العرض و COLSكما توجد خصائص لتحدید مساحة هذا الحقل عرضًا وارتفاعًا، وهي 
 التي تحدد اإلرتفاع 

 <TEXTAREA NAME="comments" COLS="30" ROWS="6">  
< /TEXTAREA>  

 

 التي تحدد طریقة إلتفاف النص المكتوب داخل الحقل وهناك ثالثة قیم WRAPأما الخاصیة األخیرة هنا فهي 
 : تأخذها وهي على النحو التالي

virtual:  النص سیلتف على عدة أسطر عند كتابته ولكنه سیصلك عند إرساله على شكل  التي تعني أن
 ) حاول الكتابة داخل الحقول وأنظر كیفیة تأثیر هذه الخاصیة على كل منها(سطر واحد متتابع 

 <TEXTAREA NAME="comments" COLS="30" ROWS="6" WRAP="virtual">  
< /TEXTAREA>  

 

physical تعني أن النص سیلتف على عدة أسطر وسیصلك أیضًا على هذا النحو عند إرساله  :   

 <TEXTAREA NAME="comments" COLS="30" ROWS="6" WRAP="physical">  
< /TEXTAREA>  



 

off تعني أن النص لن یلتف بصورة تلقائیة على عدة أسطر لكنه على أیة حال سیصلك بنفس الشكل الذي تم :  
 إدخاله به 

 <TEXTAREA NAME="comments" COLS="30" ROWS="6" WRAP="off">  
< /TEXTAREA>  

 

 

حسنًا، بافتراض أننا إنتهینا من كتابة الشیفرة الخاصة بالنموذج وننتظر من أي زائر للموقع أن یمأله، والسؤال 
 والتي submitوهذه المرة مع النوع > INPUT<هو كیف یمكن له أن یرسله فعلیًا؟ نعود اآلن إلى الوسم 

 . نات التي تم ملؤها في النموذجستقوم تلقائیًا بإنشاء زر سیقوم عند النقر علیه بإرسال البیا

 <INPUT TYPE="submit">   

Submit Query
 

Submitالحظ أن  (  أو  Submit Query في Netscape  ظاهرة على الزر وهي العبارة )
  لهذا الغرض VALUEاإلفتراضیة، فإذا أردت تغییرها فعلیك باستخدام الخاصیة 

 <INPUT TYPE="submit" VALUE="من فضلك أرسل يل">   

من فضلك أرس ل ل ي  
 

ي حالة كان زوار موقعك من النوعیة المترددة من الناس والذین قد یغیرون آرائهم في آخر لحظة، یمكنك أن 
 للوسم TYPE كنوع resetبوه في النموذج وإلغاء األمر، وذلك باستخدام تتیح لهم إمكانیة مسح ما كت

>INPUT< بنفس طریقة التعریف والخصائص المستخدمة مع submit.  

 <INPUT TYPE="reset" VALUE="أمسح احلقول">   

ول  أمسح الحق 
 



انات في النماذج والمدرج مع الوسمالشكل األخیر من أشكال البی  <INPUT> هو button  والذي یقوم بإنشاء زر
من لغات متقدمة ) أو برامج مكتملة(مرتبط بالنماذج التي تحتوي على نصوص برمجیة  ضمن النموذج، وهو

امج لربطها مع البر وطبعًا هناك طرق معینة. كونه یستخدم لتشغیل هذه البرامج وإطالقها JavaScript مثل
 ,reset والتعریف هي ذاتها المستخدمة مع لكن مبدئیًا أقول إن طریقة اإلدراج. ولیس هنا المجال لطرحها

submit.  

 <INPUT TYPE="button" VALUE="هذا مثال للزر أو button">   

 الدرس التالي»»»

 

 تنسیق النماذج

 سنتحدث في هذا الفصل عن كیفیه تنسیق النماذج

 فهرس الصفحة
 ]TABINDEX  |FIELDSET & LEGEND | ACCESSKEY | LABEL[  

TABINDEX 

الموجود فوق مفتاح ال  ( Tabیجب أن تعلم أنه یمكنك أن توجه زوارك ألي أماكن معینه بإستخدام المفتاح 

Caps Lock (في الطبیعي عند الضغط علي مفتاح الTab ینقل بین أجزاء النموذج بالتسلسل لكن مع 

كنك في التحكم في أي من األجزاء في النموزج تود أن یذهب لها الزائر األول و  یمTABINDEXالخاصیه 

  ماذا تالحظ Tabإلیك هذا المثال ضعك مؤشر الفأرة في أول صندوق وأضغط الزر 

Box 1  

Box 3  

Box 4  

Box 2  

 و ستجد المستعرض یتحرك إلي الوصالت ، بالطبع یمكنك إستخدام الخاصیه Tabأستمر في ضغط مفتاح ال

TABINDEX مع الوصالت ولكن هي مفیده أكثر مع النماذج واألشكال وإلیك الوسم الخاص بذلك  

<FORM> 
Box 1 <INPUT TYPE="text" NAME="TAB1" TABINDEX="1"> 
Box 3 <INPUT TYPE="text" NAME="TAB2" TABINDEX="3"> 
Box 4 <INPUT TYPE="text" NAME="TAB3" TABINDEX="4"> 
Box 2 <INPUT TYPE="text" NAME="TAB4" TABINDEX="2"> 
</FORM>  



عناصر قیمه أعلي و هكذا و یمكن ان تعطي قیمة إلي أي عنصر من و یتجه المؤشر إلي المكان الذي یعرف ب
  .النموذج

FIELDSET و LEGEND 

ي لربما تعطي الت( هذان الوسمان التنظیمیین الجدد یساعدونك علي تنضیم شكل النموذج دون إستخدام الجداول 

 یستطیعان هذان الوسمان أن یقسموا العدید من المساحات كما ترى ) Netscapeمشاكل 

االسمالشخصیه البیانات :1   البرید اإللیكتروني 

   األخضر األحمر األزرق  المفضله األلوان :2
  اإلدخال معلومات :3

Submit
   

Reset
 

قه جیده جدا في تجمیع عناصر النموذج في مجموعات كما یمكنك تصنیفهما كل مارأیك من الواضح أنها طری

 .أصناف متشابه من المعلومات في مجموعه خاص بها

 یقوم بكتابه LEGEND یقوم بإنشاء اإلطار حول النموذج و الوسم FIELDSETأنت لدیك وسمین الوسم 

 الكلمات و هذا هو طریقه كتابه هذا الوسم

<FIELDSET> 
<LEGEND><B>1: الشخصیه البیانات</B></LEGEND> 
 <"INPUT TYPE="text" NAME="NAME> االسم
 <"INPUT TYPE="text" NAME="EMAIL> الربید اإللیكرتوني
</FIELDSET>  

 و تضیف وسم  FIELDSETما علیك هو فقط كتابه جمیع البیانات التي ترید تجمیعها داخل الوسم 

LEGEND  كما ترید ، كما یمكنك أن تلون األطر بإستخدام بتنسیق النص في البدایه و تقوم CSS و التي 

و تأخذ سوف نقوم بشرحها في التحدیثات القادمة و یمكنك أستخدام خاصیه محاذاة اإلطار إلي الجانب الذي ترید 

 تلك القیم 

LEFT, RIGHT, CENTER, BOTTOM أو TOP  
 یأخذ حجم الشاشه بأكملها وال تستطیع تحدید مساحه محدده له فلذك یجب FIELDSETیجب أن تعلم أن وسم 

 ع أن تسیطر علي حجمه  حتي تستطیجدول بسیطعلیك أو یستحسن أن تضعه في 

ACCESSKEY 

 بالطبع Altهذه الخاصیه تمكنك من اإلنتقال إلي جزء معین في الصفحة بالضغط علي مفتاح معین مع الزر 

أنت تري في جمیع نوافذ الویندوز والبرامج العامة التي تستعملها خط تحت حرف من حروف الكلمة مثل 

ileF   ditE ..... د طریقة مختصرة تستطیع أن تستخدم هذه الخاصیه بالضغط علي إلخ و هذا یعطي أنه یوج

 فهذا سیجعلك تتجه إلي قائمة ملف وهكذا ، و أنت تستطیع أن تضیف هذه الخاصیه إلي عناصر Alt+Fمفتاح 

 الشكل المهمه كل ما علیك أن تضع هذه الخاصیه بجوار الوسم الخاص بالنموذج أو شكل من أشكاله

ACCESSKEY="X" 



 لكي تذهب إلي المجموعه الهامه مثال نحن نستخدمة هنا Altهو الحرف الذي یجب أن تضغط علیه مع  Xحیث 

 بالطبع كل الزوار والقراء المحترفین یعرفون أن Alt+Sفي صندوق البحث الخاص بالموقع فقط أضغط علي 

  shortcutالخط الموجود تحت الحرف له إختصار أو 

LABEL 

لي الضغط علي الكالمات المجاورة لشكل معین من أشكال النموذج بدال من أن هذه الخاصیه تجعل قادر ع

 تضغط علیه إلختیارة ، وللتوضیع أكثر إلیك هذا المثال

أضغط هنا   
 أسهل الیس كذلك و إلیك الكود الخاص بها

<FORM> 
<LABEL FOR="LABELEXAMPLE">Click here</LABEL> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="CHECK1" ID="LABELEXAMPLE"> 
</FORM>  

 لكي تقوم بتعریف الكلمات التي ستكتب بعدها ثم تحدد أي الصنادیق ="...."Forیجب أن تضع الخاصیه 

االسم حتي یستطیع ان یؤثر نفس " "  ال بد وأن تكتب بین القوسین="...."IDالتي سیتم إختیارها عن طریق 

 .فیها 

  

 »»»الدرس التالي

 Submit صورة للزر 

 لشكل الرمادي إلي صورة جذابه من إختیارك كما في هذا اSubmitیمكنك أن تقوم بتغییر شكل الزر 

  ما اسمك ؟

  ما هي وجهة نظرك؟
 

   
 تكن فالبد لك وان یجب أن تكون تعرف مسبقا كیف تقوم بإنشاء كل جزء من أجزاء وأشكال النموذج ، وإذا لم

  و إلیك الكود الخاص بإدراج صورة Submit فنحن هنا نركز فقط علي الزر  النماذج االساسیهتراجع فصل 

<INPUT TYPE="image" SRC="images/submit.gif" HEIGHT="20" WIDTH="60" BORDER="0" 
ALT="أدخل بیاناتك"> 



 بال "TYPE="submit و لكن مع تغییر Submitإنها نفس الصیغة التي قمنا بكتابتها إلنشاء زر 

TYPE="image" كما ان الخصائص SRC ،ALT ،BORDER ،HEIGHT و WIDTH كلها قد 

  بالصورناقشناها في قسم الخاص 

 هنا مهمه ALTیجب أن تتأكد بعد إستعمال كل هذه الخصائص أن النموذج یعمل بشكل صحیح ، والخاصیه 

جدا حتي تجعل القارء أو الزائر یعرف أین یدخل البیانات وذلك النه في بعض األحیان ال تحمل الصورة 

 .وصله أو زر إلدخال البیانات فیعرف أن هنا یوجد 

 


