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 )jQuery )jQuery Coreأساسيات 

  

 (…)$أو اختصاراً  jQueryالتابع 

  

jQuery(expression, [context]) 

حيث ميكن استخدامه ملطابقة  CSSيقبل هذا التابع سلسلة نصية من املمكن أن حتتوي على حمدد 

  .جمموعة من العناصر

تعتمد على هذا التابع حيث أن كل شيء فيها يعتمد على استخدام هذا  jQueryالوظائف األساسية ملكتبة 

عندها يعيد هذا  CSSواالستخدام األساسي هلذا التابع يكون يف مترير سلسلة نصية قد حتتوي على حمدد , التابع

  اليت تتطابق مع السلسلة النصية اليت مت متريرها HTMLالتابع مجيع عناصر الـ 

يبحث عن مجيع العناصر اليت تطابق  ()$للتابع فإن التابع  contextبشكل افتراضي إذا مل يتم حتديد سياق 

  .املوجودة يف الوثيقة احلالية HTMLمجيع عناصر شروط البحث ضمن 

  أمثلة

األول ضمن الوثيقة  formيف النموذج  radioمن النوع  االدخالال التايل يطابق مجيع عناصر املث  

  :احلالية

 
  

هي عبارة عن بيانات ناجتة عن  XMLضمن بيانات من النوع  divالعناصر املثال التايل يطابق مجيع 

  :AJAXاستدعاء توابع 

  

  :divاملوجودة ضمن العنصر  pاملثال التايل يضع إطار حول مجيع العناصر 
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  :للمثال السابق هي HTMLحيث أن شيفرة الـ 

 

 

jQuery(html, [ownerDocument])  

العناصر املشكلة مباشرة باستخدام سلسلة نصية حتتوي على  HTMLيستخدم هذا التابع لبناء صيغة   

حيث  "</ div>"حيث ميكن بناء عناصر بسيطة بدون أي حواص إضافية مثل . HTMLلعناصر الـ 

أما يف حالة العناصر املعقدة فيتم معاجلتها بإسناد السلسلة . document.createElementيستخدم التابع 

على عناصر  htmlلذلك ال ميكن أن حتتوي السلسلة النصية . divلعنصر  innerHTMLالنصية إىل اخلاصية 

  .html, head, body, titleمثل  divال ميكن أن تضمن ضمن عنصر 

  أمثلة

ومايتم تقنياً هو أنه يتم , bodyومجيع عناصره ديناميكياً وإحلاقها مبحتوى العنصر  divإنشاء عنصر   

وهذا مايوفر مرونة  innerHTMLإىل خاصيته ) قيمة السلسلة النصية( htmlوإسناد القيمة  divإنشاء عنصر 

  :عالية وبعض احملدودية

 

jQuery(elements)  

وخاصة عند  XMLهذا التابع يتعامل مع عنصر أو مصفوفة عناصر كما ميكن مترير عنصر من النوع   

  .XMLاليت تعيد نتائج على شكل  AJAXالتعامل مع توابع 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  13

 

  أمثلة

  :املثال التايل يعني اللون األسود خملفية للصفحة  

 

  :أما املثال التايل فيخفي مجيع العناصر ضمن منوذج إدخال البيانات

 

jQyery(callback)  

ويسمح التابع بتنفيذ تابع أو أكثر عندما  ()ready.(document)$هذا التابع هو اختصار للعبارة   

وميكن استدعاء هذا التابع أكثر من مرة يف نفس . يف الوثيقة JavaScriptيصبح من املمكن تنفيذ تعليمات 

  :وكمثال على ذلك, الوثيقة

 

 

 jQueryأمثلة على التوابع ا�ساسية في 

  الذي سيتم تنفيذ التوابع عليه HTMLكود الـ   

 

ومن مث إخفاء العنصر  boxذو االسم  divفهو وضع إطار حول العنصر  javaScriptأما اهلدف من شيفرة الـ 

p  ذو االسمpar , وعند الضغط على على الرابطa  سيتم إنشاء نص ديناميكي وإدراجه ضمن العنصرdiv. 

السطر , jQueryحيث نالحظ وجود تعليق قبل كل نوع من أنواع توابع , والشيفرة التالية تنفذ كل ماورد أعاله

  :jQuery(callback)التايل يعرب عن تنفيذ تابع من النوع 

 

حيث وكما ذكرنا أعاله بأن الشيفرة اليت ضمن هذا التابع يتم تنفيذها يف حال أصبح من املمكن تنفيذ تعليمات 

DOM ضمن الوثيقة.  

  :jQuery(expression)أما السطر التايل فيعرب عن تنفيذ التابع 
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املوجودة  divوتفيد بأن كل عناصر الـ  jQueryللتابع  expressionعن قيمة الـ  divحيث يعرب العنصر 

  .يف الوثيقة سيتم حتديدها بإطار أسود

  : jQuery(html)أما السطر التايل فيعرب عن تنفيذ التابع من الشكل 

 

  .boxذو االسم  divبشكل ديناميكي ومن مث يتم إدراجه حتت العنصر  pحيث يتم إنشاء عنصر 

  : jQuery(elements)وأخرياً فإن السطر التايل يعرب عن تنفيذ التابع من الشكل 

 

  :أما الشيفرة بشكل كامل فهي
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  jQueryالمحددات في 

�ساسيةالمحددات ا Basics  

#id    

ويف حال أن قيمة الـ , للعنصر idهذا احملدد للبحث عن عنصر واحد فقط باستخدام السمة يستخدم   

id  ويتم استخدام هذا , \فيجب معاجلتها باستخدام الرمز  ]حتتوي على حمارف غري األحرف مثل النقطة أو الرمز

  :احملدد كما يف املثال التايل

 

والفقرة التالية حتتوي على كامل , myID.entry[1]له هي  idيبحث عن عنصر قيمة السمة املثال السابق 

بيكسل ولونه  3ويضع له إطار مسكه  myID.entry[1]حيث يتم البحث عن العنصر الذي مسته هي , الشيفرة

  :[والرمز اآلخر  ]والرمز (.) لتجاوز احملارف اخلاصة وهي النقطة  \\وجيب االنتباه إىل استخدام رمزي . أمحر
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  elementالمحدد 

وغريها من عناصر الـ  aأو  divيستخدم هذا احملدد للبحث عن مجيع العناصر اليت هلا نفس االسم مثالً   

HTML.  كما يف املثال التايل حيث يتم البحث عن مجيع العناصرdiv  ضمن الوثيقة وإحاطة كل عنصرdiv 

  :بيكسل ولونه أمحر 9بإطار مسكه 

 

  :أما املصدر الكامل للشيفرة السابقة فهي
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  class.المحدد 

ففي , HTMLللبحث عن مجيع العناصر اليت يطبق هذا احملدد من عناصر الـ  class.يستخدم احملدد   

بيكسل ولونه  3ومن مث حتاط بإطار عرضه  myClassاملثال التايل يتم مطابقة مجيع العناصر اليت يطبق عليها احملدد 

فيجب أن يتطابق أحدها على األقل ) CSS Class(كالسات  ويف حال أن أحد العناصر طبق عليه جمموعة, أمحر

  :ليظهر مع تائج املطابقة class.مع احملدد 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  18

 

 

  *المحدد 

واملثال التايل , يستخدم هذا احملدد ملطابقة مجيع العناصر يف الوثيقة بغض النظر عن أي عملية أو حمدد آخر  

  :بيكسل ولونه أمحر 3عناصر الوثيقة بإطار عرضه حييط مجيع 

 

  :والشيفرة الكاملة للمثال السابق هي
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  selector1, selector2, selectorNالمحدد 

يستخدم هذا احملدد أو إن صح القول جمموعة احملددات ملطابقة مجيع العناصر اليت تتطابق مع أحد   

 div, spanواملثال التايل حيدد العناصر , ),(يليله بفاصلة حيث يتم الفصل بني كل حمدد والذي , احملددات

  :بيكسل ولونه أمحر حول هذه العناصر 3ويضع إطار عرضه  myClassاملطبق عليه الكالس  pوالعنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Hierarchy  محددات التسلسل الھرمي

  ancestor descendantالمحدد 

ففي , )ancestor(للعنصر األب ) descendant(هذا احملدد ملطابقة مجيع العناصر األحفاد يستخدم   

يف الوثيقة ويتم إحاطة كل عنصر  formاملوجودة داخل أي عنصر  inputاملثال التايل يتم مطابقة مجيع العناصر 

input  وقيمة , بيكسل ولونه أزرق 2بإطار منقط عرضهancestor  ممكن أن تكون أي حمدد صحيح من

  :jQueryاحملددات املذكورة سابقاً أو الحقاً ضمن حمددات 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  parent > childالمحدد 

وميكن حتديد أكثر من مستوى  parentفقط التابع للعنصر  childيستخدم احملدد ملطابقة العنصر   

فقط وحتاط  liالثانية ضمن العنصر  ulكما يف املثال التايل حيث يتم حتديد القائمة , childللوصول إىل العنصر 

  بيكسل ولونه أمحر 1بإطار عرضه 

 

  :فهي كما يلي HTMLأما شيفرة الـ 

 

  :وتكون النتيجة كما يلي

 

بإطار أمحر  mainله هي  idأما املثال التايل فيتم  إحاطة مجيع العناصر اليت تندرج حتت العنصر الذي قيمة السمة 

يف هذا املثال يرمز إىل العناصر اليت تندرج مباشرة * طبعاً احملدد , بيكسل 4عرضه مضاعف بغض النظر عن العنصر 

  :حفاد يف املستوى األول للعنصرأي األ mainتساوي  idحتت العنصر الذي قيمة السمة 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  prev + nextالمحدد 

يف  prevواليت تأيت مباشرة خلف احملدد  nextيستخدم هذا احملدد ملطابقة مجيع العناصر احملددة بالقيمة   

 labelاليت تأيت مباشرة خلف العنصر  inputففي املثال التايل تتم مطابقة مجيع العناصر , HTMLشيفرة الـ 
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, قيمة افتراضية هي  input  إىل األزرق مع إعطاء عناصر الـ inputويتم حتديد لون اخلط يف عناصر الـ 

Labeled! , طبعاً نالحظ وجود عنصرinput  مل يتأثر وذلك ألنه غري مسبوق بعنصرlabel:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  prev ~ siblingsالمحدد 

 املطابقواليت تظهر بعد العنصر  siblingsيستخدم هذا احملدد ملطابقة مجيع العناصر اليت تطابق احملدد يف   

, كما يف املثال التايل, prevخارج العنصر املطابق باحملدد  siblingsوجيب أن تكون العناصر  prevيف احملدد 

  :prevهي  idاليت تظهر بعد العنصر الذي قيمة السمة  divحيث يتم حتديد مجيع العناصر 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  25

 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Basic Filters حات ا�ساسيةالمرش

  first:رشح الم

يستخدم هذا املرشح ملطابقة أول عنصر من العناصر اليت مت حتديدها باستخدام أحد احملددات اليت تدعمها   

اليت تظهر يف الوثيقة احلالية وحيول  trمن العناصر  trففي املثال التايل يتم مطابقة أول عنصر , jQueryمكتبة 

  :مائلاخلط الذي يكتب داخل هذا السطر 

 

  :للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكاملة 

 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  27

 

  last:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة آخر عنصر من العناصر اليت مت حتديدها باستخدام أحد احملددات اليت تدعمها   

ويلون  اليت تظهر يف الوثيقة احلالية trمن العناصر  trففي املثال التايل يتم مطابقة آخر عنصر , jQueryمكتبة 

  :boldطر غامق اخللفية باللون األصفر ويصبح اخلط الذي يكتب فيه داخل الس

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  not(selector):ح رشالم

من نتيجة احملدد الذي يسبق  selectorيستخدم هذا املرشح الستثناء مجيع العناصر اليت تتطابق مع صيغة   

  selector1, selectorNويدعم هذا املرشح احملددات من النوع , not(selector):استخدام املرشح 

يسند للون واملثال التايل , وغريه من احملددات األخرى id#احملدد  استخداموحىت يدعم احملددات املعقدة مثل 
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ويلغي تفعيل مجيع العناصر من  الغري حمددة input � checkboxاألصفر إىل خلفية مجيع العناصر من النوع 

  :بدون استثناء inputالنوع 

 

  :الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهيأما 
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  even:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة العناصر ذات الترتيب الزوجي للعناصر اليت متت مطابقتها باحملدد املستخدم   

 trجلميع العناصر خللفية واملثال التايل يسند لون خمتلف , مع العلم أن العد يبدأ بالعدد صفر even:قبل املرشح 

  :ذات الترتيب الزوجي فقط

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  odd:المرشح 

للعناصر اليت متت مطابقتها باحملدد املستخدم  الفردييستخدم هذا املرشح ملطابقة العناصر ذات الترتيب   

ذات  trواملثال التايل يسند لون خمتلف خللفية جلميع العناصر , مع العلم أن العد يبدأ بالعدد صفر odd:قبل املرشح 

  :فقط الفرديالترتيب 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  31

 

  eq(index):المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة عنصر واحد فقط بتحديد ترتيبه ضمن العناصر اليت متت مطابقتها باحملدد   

ألن العد يبدأ من الرقم  2ترتيبها هو (يلون اخلط يف اخللية الثالثة واملثال التايل , eq(index)املستخدم قبل املرشح 

  :باللون األمحر, )0

 

  :ق فهيأما الشيفرة الكاملة للمثال الساب

 

  gt(index):المرشح 

 gtللمرشح  indexيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت ترتيبها أكرب متاماً من الترتيب احملدد   

 4واملثال التايل يغري مواصفات خط مجيع اخلاليا اليت ترتيبها أكرب من الترتيب , 0مع العلم أن العد يبدأ من العدد 

  :بعد اخللية اخلامسةأي يبدأ التعديل من 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  gt(index):المرشح 

 ltللمرشح  indexيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت ترتيبها أصغر متاماً من الترتيب احملدد   

 4من الترتيب  أصغرواملثال التايل يغري مواصفات خط مجيع اخلاليا اليت ترتيبها , 0مع العلم أن العد يبدأ من العدد 

:يتم التعديل على اخلاليا األربعة األوىل فقطأي 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فيه

 

  header:المرشح 

ويف املثال التايل يتم تغيري لون , h1, h2, h3, h4, h5, h6يستخدم هذا املرشح ملطابقة العناصر   

  :خط وخلفية العناصر اليت تنتمي إىل اموعة السابقة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  animated:المرشح 

العناصر اليت يتم حتريكها أو تغيري أبعادها أو مت التأثري عليها بأحد التوابع اليت يستخدم هذا املرشح ملطابقة   

األوسط الذي يتحرك أو  divإىل العنصر  coloredواملثال التايل يعني الكالس , جتعل العنصر يبدو وكأنه يتحرك

  :حيذفه منه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Content Filters مرشحات المحتوى

  contains(text):المرشح 

واملثال التايل , textيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت حتتوي على النص املمثل بالقيمة   

  :يوغري خصائص اخلط هلا Johnاليت حتتوي على كلمة  divيبحث عن مجيع عناصر الـ 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  empty:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت ليس هلا عناصر أبناء أي اليت ال حتتوي عناصر أخرى   

وهذه العناصر يتم مطابقتها من العناصر اليت تنتج عن استخدام احملدد الذي يسبق هذا املرشح أو مجيع , داخلها

  :اليت ال حتتوي على عناصر أبناء أو حىت نصوص tdع عناصر ففي املثال التايل يتم مطابقة مجي, عناصر الصفحة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 has(selector):المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت حتتوي على عنصر واحد على األقل يتطابق مع احملدد   

selector  املمرر كوسيط للمرشحhas , واملثال التايل يطابق مجيع العناصرdiv  اليت حتتوي على عنصرp  واحد

  :testويضيف إليها الكالس  على األقل

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  parent:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت تعترب آباء لعناصر أخرى أي يطابق العناصر اليت هلا أبناء   

اليت حتتوي على أبناء ويف هذا املثال األبناء هي عبارة عن  tdواملثال التايل يطابق مجيع اخلاليا , داخلها أو نصوص

  :نصوص

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Visibility Filters لرؤية أو الظھورا مرشحات

 hidden:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر املخفية وهذا املرشح يعترب أن العنصر خمفي يف حال أن اخلاصية   

display  للـCSS  التابع للعنصر تساويnone واملثال التايل , أو إن كان عرضه وارتفاعه مساويان للصفر

  :املخفية مع إظهار عدد العناصر اليت مازالت خمفية divالعناصر يظهر مجيع 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  visible:المرشح 
حيول لون واملثال التايل , وهذا املرشح شةالظاهرة على الشاشيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر   

وعند الضغط على الزر تظهر العناصر املخفية مع إىل األصفر يف حال النقر عليها مبؤشر الفأرة  divخلفية العناصر 

  :divمالحظة أا غري متأثرة بعملية النقر بالفأرة على العناصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  42

 

  Attribute Filters مرشحات السمات

 [attribute]المرشح 

, valueأو  idمثل السمة  [attribute]يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت لديها السمة   

يف حال أن  divجبانب العناصر من النوع  idقيمة السمة  divعند النقر على أحد العناصر  واملثال التايل يظهر

  :idلديه السمة  divالعنصر 

 

  :الكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة 
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  [attribute=value]المرشح 

ففي املثال التايل , يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت لديها السمة احملددة مع قيمة حمددة أيضاً  

 isويتم تغيري نصها إىل  newsletterوقيمتها  idاليت لديها السمة  inputيتم مطابقة مجيع العناصر 

newsletter:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 [attribute!=value]المرشح 

وقيمتها ال تساوي القيمة  attributeيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت لديها السمة   

value  أو ليس لديها السمةattribute يضيف كلمة  التايل واملثال, باألصلnot newsletter  إىل مجيع

  :أصالً idأو ليس هلا السمة  newsletterهلا ال تساوي  idاليت قيمة السمة  inputالعناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 [attribute^=value]المرشح 

وقيمة هذه السمة تبدأ بالقيمة  attributeيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت هلا السمة   

value , واملثال التايل يكتب القيمةnews here!  يف العناصرinput  اليت هلا السمةname  وقيمتها تبدأ

  :newsبالقيمة 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 [attribute$=value]المرشح 

وقيمة هذه السمة تنتهي بالقيمة  attributeيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت هلا السمة   

value , واملثال التايل يكتب القيمةa letter  يف العناصرinput  اليت هلا السمةname  بالقيمة  تنتهيوقيمتها

letter:  
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 [attribute*=value]المرشح 

 حتتوي علىوقيمة هذه السمة  attributeيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر اليت هلا السمة   

 nameاليت هلا السمة  inputيف العناصر  !has man in itواملثال التايل يكتب القيمة , valueالقيمة 

  :manوقيمتها تنتهي بالقيمة 

 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  47

 

  :للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكاملة 

 

 [attributeFilterN][attributeFilter2][attributeFilter1]المرشح 

 only thinواملثال التايل يكتب االقيمة , يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع مرشحات السمات احملددة  

one  يف العنصرinput  الذي ميتلك السمةid  والسمةname  وتنتهي السمةname  بالقيمةman:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Child Filtersمرشحات العناصر الفرعية 

 nth-child(index/even/odd/equation):المرشح 

أما يف حال حتديد القيمة , indexيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر ذات الترتيب احملدد بالقيمة   

even  فستتم مطابقة العناصر ذات الترتيب الزوجي والقيمةodd  تطابق العناصر ذات الترتيب الفردي مع العلم

أي مطابقة العنصر  an+b: فيمكن التعبري عنها كما يلي equationأما عن املعادلة  .1بأن العد يبداً من القيمة 

b  بعد تقسيم العناصر إىل جمموعات تتألف منa شح ميكن أن يطابق أكثر من عنصر على عكس وهذا املر. عنصر

اليت تعرب عن ترتيب   indexالذي يستخدم ملطابقة عنصر واحد فقط باستخدام القيمة  eq(index)املرشح 

واملثال التايل , 1فإن قيمة الترتيب تبدأ من القيمة  nth-childبينما املرشح  0العنصر وهي تبدأ من القيمة 

  :ulإىل العنصر الثاين من عناصر كل القوائم غري املرتبة   !2nd -يضيف النص 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  first-child:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة العنصر األول لكل عنصر أب أي يطابق االبن األول لكل عنصر حيتوي على   

  :divموجود داخل عنصر  spanاملثال التايل فهو يغري خصائص أول عنصر  ففي, عناصر أبناء
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  51

 

 

  last-child:المرشح 

يستخدم هذا املرشح ملطابقة العنصر األخري لكل عنصر أب أي يطابق االبن األخري لكل عنصر حيتوي   

  :divموجود داخل عنصر  spanعنصر  آخرففي املثال التايل فهو يغري خصائص , على عناصر أبناء
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  only-child:المرشح 

يغري نص واملثال التايل , يستخدم هذا املرشح ملطابقة العنصر الذي يعترب االبن الوحيد للعنصر األب  

  :الثاين يف الشيفرة divخضائص اإلطار للزر الذي هو االبن الوحيد للعنصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Formsالنماذج 

:input  

, )احلقل النصي الذي يقبل أكثر من سطر( input ,textareaيستخدم ملطابقة مجيع العناصر   

button )الزر ( وselect )واملثال التايل يظهر عدد العناصر , )القائمة املنسدلةinput  وعدد العناصر األبناء يف

  :formالنموذج 

 

 

  :أما املثال الكامل للشيفرة السابقة فهو
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:text  

, )حقل نصي بسطر واحد فقط( textاليت هي من النوع  input  يستخدم ملطابقة مجيع العناصر  

وهذه الطريقة بطيئة يف التنفيذ ويفضل استخدام  ('text:*')$يكافئ كتابة  ('text:')$واستخدامه بالطريقة التالية 

  :textنصي واملثال التايل يغري خصائص احلقل ال, ('input:text')$الطريقة التالية 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال الصابق فهي
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:password  

, )حقل نصي بسطر واحد فقط( textاليت هي من النوع  input  يستخدم ملطابقة مجيع العناصر  

وهذه الطريقة بطيئة يف التنفيذ  ('password:*')$يكافئ كتابة  (' password :')$واستخدامه بالطريقة التالية 

  :textواملثال التايل يغري خصائص احلقل النصي , (' input: password')$ويفضل استخدام الطريقة التالية 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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:radio 

 ('input:radio')$: خرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابةاأليطابق متاماً مجيع العناصر   

:checkbox  

: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة  

$('input:checkbox') 

:submit  

  ('input:submit')$: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة  
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:image  

 ('input:image')$: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة

:reset  

 ('input:reset')$: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة  

:button  

 ('input:button')$: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة  

:file  

 ('input:file')$: يطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدامه بكتابة  

:hidden  

 ('input:hidden')$: ه بكتابةيطابق متاماً مجيع العناصر أخرى يف قسم النماذج ولكن يتم استخدام  

  Form Filtersمرشحات النماذج 

  enabled:المرشح 

يف  this is itواملثال التايل يكتب النص , )املمكنة(يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر املفعلة   

  :احلقل النصي املفعل

 

  :بق فهياأما الشيفرة الكاملة للمثال الس
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  disabled:المرشح 

 thisواملثال التايل يكتب النص  ,)الغري املمكنة( يستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر الغري املفعلة 

is it يف احلقل النصي الغري املفعل:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  checked:المرشح 

, radio, checkboxيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر املختارة وينطبق على العنصرين   

يتم حتديث العدد  checkboxوعند تغيري اختيار أحد العناصر , واملثال التايل يظهر عدد العناصر اليت مت اختيارها

  :بشكل تلقائي

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  selected:المرشح 

واملثال , )القائمة املنسدلة( selectيستخدم هذا املرشح ملطابقة مجيع العناصر احملددة وينطبق على العنصر   

  :التايل يظهر العناصر اليت مت حتديدها باللون األمحر ويتغري بتغري التحديد بشكل تلقائي
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  .لتجاوز احملارف اخلاصة اليت من املمكن أن تستخدم يف أمساء العناصر \\ميكن استخدام الرمزين : م3حظة

  Attributesالسمات 

attr(name)  

قيمة إحدى صفات أول عنصر تتم مطابقته باستخدام أحد حمددات الـ يستخدم للحصول على   

jQuery ,مة ويف حال أن العنصر ال حيتوي على الصفة احملددة بالقيname  عندها يتم إرجاع القيمة

undefined , ومن هذه الصفاتtitle, alt, src, href, width, style كما ميكن  وغريها أخرى
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مع  NewsIdمثالً ميكن احلصول على قيمة الصفة  HTMLاحلصول على قيمة صفة غري موجودة يف الـ 

واملثال التايل يعرض قيمة الصفة , HTMLالعلم أن هذه الصفة غري موجودة يف الصفات القياسية ألي وامسة 

title  للوامسة)tag( اليت امسها em ويعرضه باللون األمحر:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق

 

attr(properties)  

باستخدام احملدد الذي يسبق استخدام التابع يستخدم إلسناد قيم لصفات مجيع العناصر اليت متت مطابقتها   

attr عتمد طريقة مفتاححيث تأخذ الشكل التايل قيمة لتحديد الصفة وقيمتها/حيث ي:  



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  68

 

{attr1: value1, attr2: value2, attrN: valueN} 

أو كمفتاح  classNameللعناصر املطابقة فيجب استخدام الصفة  CSSمع مالحظة أنه لتحديد قيمة الكالس 

مع االنتباه إىل أنه يف حال استخدام  removeClass(class).أو التابع  addClass(class).استخدم التابع 

د واملثال التايل حيد, )الصفة(عندها سيتم تنفيذ التابع ولن يتم إسناده كقيمة للمفتاح  valueتابع مكان القيمة 

  :يف الصفحة imgبعض صفات مجيع الوامسات 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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attr(key, value) 

يستخدم لتحديد قيمة لواصفة واحدة فقط جلميع العناصر اليت متت مطابقتها مع احملدد الذي مت استدعاؤه   

 1ا أكرب من ترتيبه اليت جلميع األزرار disabledالقيمة  disabledواملثال التايل يعطي الواصفة , attrقبل التابع 

  :ويف مثالنا يوجد زر واحد مطابق هلذا الشرط

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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attr(key, fn)  

يستخدم لتحديد قيمة حمسوبة لواصفة واحدة فقط جلميع العناصر اليت متت مطابقتها مع احملدد الذي مت   

واملثال التايل , إلتاحة إمكانية حساب القيمة fnوهنا ميكن استخدام تابع مكان الوسيط  ,attrاستدعاؤه قبل التابع 

  :divلكل عنصر  idصفة قيمة ال divاملوجودة ضمن الوامسات  spanلوامسات ا تغري نص

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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removeAttr(name)  

يستخدم إلزالة صفة من صفات مجيع العناصر اليت متت مطابقتها مع احملدد الذي مت استدعاؤه قبل التابع   

removeAttr  وحتدد الصفة اليت ستتم إزالتها بالقيمةname , ويف املثال التايل يتم إزالة الصفةdisabled  من

  :editable nowوبعدها يتم تغيري نص احلصق النصي إىل  Enableاخلقل النصي عند الضغط على الزر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Class) ك3سات(الصفوف 

addClass(class)  

إىل مجيع العناصر اليت متت مطابقتها مع احملدد الذي مت  CSS Classيستخدم هذا التابع إلضافة كالس   

واملثال التايل يضيف , وميكن مترير أكثر من اسم كالس وذلك بوضع فراغ بني كل كالس, استدعاؤه قبل هذا التابع

  :حيث يعطيه اللون األزرق, من العناصر املوجودة يف الصفحة pإىل آخر عنصر  selectedالكالس 

 

  :الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهيأما 
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hasClass(class) 

 مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرعنصر واحد من  يف حال أن trueيعيد هذا التابع القيمة   

والقيمة  falseوإال فإن التابع يعيد  classحيتوي على الكالس اليت مت حتديد امسه بالقيمة  التابع هذا قبل استدعاؤه

class واملثال التايل يضيف القيمة , تقبل اسم كالس واحد فقطtrue  أوfalse  إىل العنصرdiv:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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removeClass(class) 

 مع مطابقتها متت اليت العناصرمن مجيع  classيستخدم هذا التابع إلزالة مجيع الكالسات احملددة بالقيمة   

واملثال , حيث ميكن مترير اسم أكثر من كالس وذلك بوضع فراغ بينها التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي احملدد

  even:ذات الترتيب الزوجي اليت مت حتديدها باستخدام احملدد  pمن مجيع العناصر  blueالتايل يزيل الكالس 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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toggleClass(class) 

 مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرإىل  classيستخدم هذا التابع إلضافة الكالس احملدد بالقيمة   

واملثال التايل يضيف أو حيذف , إن كان غري موجود أو حيذفه يف حال أنه كان موجود التابع هذا قبل استدعاؤه

  :يف الصفحة pعند الضغط على أي عنصر  highlightالكالس 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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toggleClass(class, switch) 

 احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرإىل مجيع  classيستخدم هذا التابع إلضافة الكالس احملدد بالقيمة   

أو يزيله يف حال كانت قيمة  trueكانت مساوية إىل  switchيف حال أن قيمة  التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي

switch  مساوية إىلfalse و واملثال التايل يطبق هذا التابع على مجيع العناصرp  املوجودة يف الصفحة عند النقر

  :على أحدها
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  HTMLتوابع الـ 

html() 

ألول عنصر متت مطابقته وال يعمل هذا التابع على وثيقة  html شيفرة الـيستخدم هذا التابع إلعادة   

XML  بالرغم من أنه يعمل على وثيقة من النوعXHTML , واملثال التايل يعرض شيفرة الـHTML 

  :املوجودة يف الصفحة وذلك عند الضغط عليها pجلميع العناصر 
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  :للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكاملة 
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html(val)  

 مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  HTMLيستخدم هذا التابع لتغيري شيفرة الـ   

  :املوجودة يف الصفحة divجلميع عناصر  HTMLواملثال التايل يغري شيفرة الـ , التابع هذا قبل استدعاؤه

 

  :فهيأما الشيفرة الكاملة للمثال السابق 

 

  Textالتوابع النصية 

text()  

 التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلعادة القيم النصية جلميع   

موجود يف  pواملثال التايل يعيد القيمة النصية ألول عنصر , حيث يتم دمج كل القيم النصية يف سلسلة نصية واحدة

  :موجود يف الصفحة pآلخر عنصر  HTMLالصفحة ويسنده إىل شيفرة الـ 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

text(val) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتغيري القيمة النصية جلميع   

  :املوجودة يف الصفحة pواملثال التايل يغري القيمة النصية جلميع العناصر , التابع هذا

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Valueتوابع القيمة 

val()  

وميكن استخدامه مع , ألول عنصر تتم مطابقته valueيستخدم هذا التابع للحصول على قيمة الصفة   

القائمة املنسدلة أو القائمة اليت تسمح ( selectوالعنصر ) زر االختيار( checkboxمجيع العناصر حىت العنصر 

لتحديد العنصر  checked:ميكن استخدام احملدد  checkboxفمن أجل العنصر , )باختيار أكثر من عنصر

  :احملدد كما يف املثال التايل

 

  :يف املثال التايل كما selected:فيجب استخدام احملدد  selectأما من أجل العنصر 

 

  :كما يف املثال التايل checked:فيجب أيضاً استخدام احملدد  radioأما من أجل العنصر 

 

الذي يسمح بتحديد عنصر واحد فقط ومصفوفة قيم  selectأما املثال التايل فيعيد قيمة واحدة فقط من العنصر 

  :الذي يسمح باختيارات متعددة selectمن العنصر 
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  :الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهيأما 
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val(val) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  valueيستخدم لتغيري قيمة الصفة   

للحقل النصي أي يغري النص الذي يظهر يف احلقل النصي وذلك  valueواملثال التايل يغري قيمة الصفة , التابع هذا

  :عند الصغط على أي زر من األزرار املوجودة يف الصفحة
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

val(val)  

حيث  select, checkbox, radioخيتلف هذا التابع عن التابع السابق يف أنه يستخدم للعناصر   

واحد أو  checkboxواختيار عنصر , أو أكثر من قيمة selectميكن استخدامه لتحديد قيمة واحدة للعنصر 

  :كما يف املثال التايل radioكما ميكن استخدامه لتحديد عنصر , أكثر
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السبق فهي
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  توابع العبور

  توابع الترشيح

eq(index) 

 احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرمن بني كل  indexتابع ملطابقة العنصر ذو الترتيب يستخدم هذا ال  

أي أن العنصر اخلامس تكون  0تبدأ بالقيمة  indexمع العلم بأن قيمة الوسيط  التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي

ال توافق وجود أي عنصر عندها يعيد هذا التابع  indexويف حال مترير للوسيط  4املوافقة له هي  indexقيمة 

ذو  divإىل العنصر  blueواملثال التايل يضيف الكالس , nullمصفوفة اليوجد فيها أي عنصر بدالً من القيمة 

  :املوجودة يف الصفحة divأي العنصر الثالث من عناصر  2الترتيب 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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hasClass(class) 

 مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريف حال أن عنصر واحد من  trueيعيد هذا التابع القيمة   

والقيمة  falseوإال فإن التابع يعيد  classحيتوي على الكالس اليت مت حتديد امسه بالقيمة  التابع هذا قبل استدعاؤه

class ال التايل يتم حتريك العنصر واملث, تقبل اسم كالس واحد فقطdiv  الذي حيتوي على الكالس

protected:  
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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filter(expr) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع الستبعاد مجيع العناصر من   

حيث ميكن مترير أكثر من تعبري يفصل بني كل  exprواليت ال حتقق التعبري أو التعابري احملددة بالوسيط  التابع هذا

اليت حتتوي على الكالس  divواملثال التايل يضع إطار أمحر حول مجيع العناصر , ),(منها احملرف فاصلة 

middle:  
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

filter(fn)  

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع الستبعاد مجيع العناصر من   

واملثال , falseأعادة  fnحيث يتم استبعاد العنصر يف حال أن عملية تقييم التابع  fnواليت ال حتقق التابع  التابع هذا

 divأو العنصر  1ملوجود يف الصفحة أي ترتيبه يساوي القيمة الثاين ا divالتايل يضع إطار أمحر حول العنصر 

  :fourthله تساوي  idالذي قيمة الصفة 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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is(expr) 

 العناصرففي حال أنه يتطابق مع أحد  exprيستخدم هذا التابع لفحص التعبري املمرر كقيمة للوسيط   

, falseوإال فإنه يعيد القيمة  trueفإنه يعيد القيمة  التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت

,  يوضح طريقة استخدام هذا التابعواملثال التايل, يفصل بينها بفاصلة exprوميكن مترير أكثر من تعبري للقيمة 

  :باستخدام احملددات التالية

الذي مت الضغط عليه بالفأرة هو أول عنصر يف الصفحة  divيفحص هل العنصر  first-child:احملدد  •

 .أم ال bodyبعد الوامسة 

حيتوي  divحيث يتم فحص هل العنصر  class.هذين احملددين مها من احملدد : red, .blue.احملددين  •

 .أم ال CSS classesعلى أحد هذين الكالسني 

 .أم ال Peterحيتوي على القيمة النصية  divالعنصر  يفحص هل contains('Peter'):احملدد  •

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال فهي
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map(callback) 

إىل جمموعة أخرى من القيم يف  jQueryيستخدم هذا التابع لتحويل جمموعة من العناصر يف كائن   

هو تابع يتم تنفيذه على  callbackوالوسيط  وهذه املصفوفة قد حتتوي أو ال حتتوي على قيم jQueryمصفوفة 

ويف املثال التايل يتم بناء قائمة بكل القيم املوجودة يف النموذج املوجود  .كل عنصر من العناصر اليت متت مطابقتها

  :يف الصفحة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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not(expr) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت لعناصريستخدم هذا التابع إلزالة مجيع العناصر من ا  

, وميكن مترير أكثر من حمدد مفصول بينها بفاصلة exprواليت حتقق احملددات اليت يعرب عنها بالوسيط  التابع هذا

  :وكأمثلة على هذا التابع

 :selectedله تساوي  idالذي قيمة الواصفة  pالعنصر استثناء  •

 

 :selectedوحيتوي على الكالس  divاملوجودة داخل عنصر  pاستثناء مجيع العناصر  •

 

اليت حتتوي  divاملوجودة يف الصفحة ماعدا العناصر  divففي املثال التايل يتم وضع إطار أمحر حول مجيع العناصر 

  :blueoneهلا مساوي القيمة  idأو اليت تكون قيمة الواصفة  greenعلى الكالس 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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slice(start, [end]) 

يستخدم هذا التابع الختيار جمموعة فرعية من جمموعة العناصر اليت متت مطابقتها باستخدام احملدد الذي مت   

أما الوسيط , 0هو قيمة عددية صحيحة وأقل قيمة ممكنة هلا هي القيمة  startوالوسيط , استدعاؤه قبل التابع

end  فهو اختياري أي ال جيب متريره عندها يتم اختيار مجيع العناصر بدءاً من الترتيبstart , ففي املثال التايل يتم

  :املوجودة يف الصفحة ويتم تلوينها باللون األصفر divاختيار عدد عشوائي من العناصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  توابع البحث

add(expr) 

يستخدم هذا التابع إلضافة عناصر أخرى إىل جمموعة العناصر اليت متت مطابقتها باستخدام احملدد الذي مت   

ففي املثال التايل يتم , exprولكن فقط إضافة عناصر تتطابق مع الشروط احملددة يف التعبري  استدعاؤه قبل التابع

وبعدها  divبعد تغيري خصائص اإلطار لعناصر  divاملوجودة يف الصفحة إىل مجيع العناصر  pإضافة مجيع العناصر 

 :pيتم تغيري لون اخللفية للعناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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children([expr]) 

 احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم للحصول على جمموعة من األبناء املباشرين جلميع   

لترشيح العناصر األبناء اليت جيب أن تظهر  exprوميكن استخدام الوسيط االفتراضي , التابع قبل استدعاؤه مت الذي

يظهر عدد العناصر األبناء يف واملثال التايل , exprحيث فقط يتم إظهار األبناء اليت تتطابق مع الشرط يف التعبري 

  :العنصر الذي يتم الضغط عليه مع اسم العنصر
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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closest([expr]) 

طابق احملدد ت مجيع العناصر اليت هلا عناصر أبناءويستخدم ملطابقة  1.3هذا التابع جديد يف اإلصدار   

وهذا التابع يبحث أوالً بالعنصر احلايل فإن . هو وسيط اختياري exprمع العلم أن التعبري  exprاملستخدم بالتعبري 

حال أنه ال يتطابق عندها يتم البحث بالعناصر األعلى ويف , تتطابق مع التعبري احملدد سيتم إعادة العنصر نفسه

  :واملثال التايل يوضح عمل هذا التابع .فاألعلى حىت يتم إجياد كل العناصر اليت تتطابق مع التعبري احملدد

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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find(expr) 

 اليت العناصرويتم البحث ضمن  exprيستخدم للبحث عن مجيع العناصر اليت حتقق الشروط يف التعبري   

 spanويف املثال التايل يتم البحث عن مجيع العناصر , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت

  :املوجودة يف الصفحة pداخل مجيع العناصر 

 

  :الكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة 
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next([expr])  

يستخدم هذا التابع للحصول على العناصر القريبة للعنصر احلايل وميكن أن تطبق عليها الشروط احملددة   

إىل أقرب  this button is disabledففي املثال التايل يتم إضافة النص , exprباستخدام التعبري االختياري 

أي ليس من الضروري أن يطابق هذا التابع عناصر  spanعنصر من الزر الغري مفعل وهو هنا يف هذه احلالة العنصر 

من نفس نوع العنصر احلايل ولكن ميكن حتديد نوع العناصر اليت تريد من التابع مطابقتها عندها ميكن استخدام 

  :لفعل ذلك exprالتعبري 

 

  :ة للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكامل
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nextAll([expr]) 

للعنصر احلايل وميكن حتديد ) اليت على نفس املستوى(يستخدم هذا التابع ملطابقة مجيع العناصر القريبة   

واملثال التايل يطابق مجيع العناصر األخرى اليت تأيت , exprشروط مطابقة هذه العناصر باستخدام التعبري االختياري 

مع مالحظة أنه يتم مطابقة العناصر اليت على نفس  يف الصفحة بغض النظر عن نوعها divبعد العنصر األول 

  :املستوى فقط

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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offsetParent() 

  -  

parent([expr]) 

 متت اليت العناصريستخدم هذا التابع ملطابقة جمموعة من العناصر حتتوي على اآلباء املباشرين جلميع   

لترشيح العناصر  exprوميكن استخدام التعبري االختياري , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها

  :م العنصر األب جبانب كل عنصر من عناصر الصفحةويف املثال التايل يتم عرض اس, اآلباء اليت ميكن مطابقتها

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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prev([expr]) 

يستخدم هذا التابع للحصول على العناصر القريبة السابقة للعنصر احلايل وميكن أن تطبق عليها الشروط   

تغيري بعض خصائص العنصر القريب السابق ففي املثال التايل يتم , exprاحملددة باستخدام التعبري االختياري 

  :عند النقر على الزر للعنصر احلايل
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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prevAll([expr])  

للعنصر احلايل وميكن ) اليت على نفس املستوى(يستخدم هذا التابع ملطابقة مجيع العناصر القريبة السابقة   

واملثال التايل يغري خصائص مجيع العناصر , exprحتديد شروط مطابقة هذه العناصر باستخدام التعبري االختياري 

  :موجود يف الصفحة divاليت تسبق آخر عنصر 
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  :لكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة ا

 

siblings([expr]) 

يستخدم هذا التابع ملطابقة مجيع العناصر اليت على نفس املستوى السابقة أو الالحقة للعنصر احلايل وميكن   

واملثال التايل يغري لون خط كل العناصر اليت تأيت قبل , exprحتديد شروط املطابقة باستخدام التعبري االختياري 

  :hiliteوبعد العناصر احملددة بالكالس 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Chaining Functionsتوابع التسلسلية 

andSelf() 

يستخدم هذا التابع إضافة العناصر احملددة املختارة مسبقاً إىل العناصر املختارة حالياً ويفيد هذا التابع يف   

ففي املثال التايل يتم البحث , العبور عرب العناصر وإضافة العناصر اليت متت مطابقتها قبل آخر استخدام لتابع عبور

ويتم إضافة نتيجة البحث عن  divاليت داخل العناصر  pعناصر وبعدها البحث عن مجيع ال divعن مجيع العناصر 

أما السطر الذاين  pو  divإىل العناصر  borderوأخرياً إضافة الكالس  pإىل جمموعة العناصر  divالعناصر 

 divبدون حتديد خلفية صفراء للعناصر  divاملوجودة داخل العناصر  pفيضيف خلفية صفراء إىل مجيع العناصر 

  :adnSelfبسبب عدم استخدام التابع  وذلك

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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end() 

 Traversingيستخدم هذا التابع إلعادة العناصر اليت متت مطابقتها يف آخر عملية استدعاء لتابع عبور   

Function  يعيد قيمة من النوعjQuery  وقد مت شرح هذه التوابع يف قسم توابع العبور إضافة إىل بعض

 ,clone, appendTo, prependTo, insertBefore, insertAfterاألخرى مثل توابع ال

replaceAll , واملثال التايل يطابق مجيع العناصرp  املوجودة يف الصفحة ومن مث يتم تعديل خصائص العناصر

span لك يتم استدعاء التابع املوجودة داخلها وبعد ذend  للعودة إىل جمموعة العناصرp  لتنفيذ عملية أخرى

  :عليها
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Manipulation Functionsتوابع التعامل مع المحتوى 

  Changing Contentsتوابع تغيير المحتوى 

html() 

ألول عنصر متت مطابقته وال يعمل هذا التابع على وثيقة  htmlيستخدم هذا التابع إلعادة شيفرة الـ   

XML  بالرغم من أنه يعمل على وثيقة من النوعXHTML , ويف املثال التايل يتم عرض شيفرة الـ

HTML  للعنصرp  عن الضغط على أي عنصرp  أو أي عنصر داخل أي عنصر من النوعp:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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html(val) 

 مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  HTMLيستخدم هذا التابع لتغيري شيفرة الـ   

  :divجلميع العناصر  HTMLواملثال التايل يغري شيفرة الـ , التابع هذا قبل استدعاؤه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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text()  

 التابع هذا قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلعادة القيم النصية جلميع   

موجود يف  pواملثال التايل يعيد القيمة النصية ألول عنصر , حيث يتم دمج كل القيم النصية يف سلسلة نصية واحدة

  :د يف الصفحةموجو pآلخر عنصر  HTMLالصفحة ويسنده إىل شيفرة الـ 

  

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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text(val) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد مع مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتغيري القيمة النصية جلميع   

  :املوجودة يف الصفحة pواملثال التايل يغري القيمة النصية جلميع العناصر , التابع هذا

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Inserting Inside في داخل العناصر توابع إدراج المعلومات

append(content)  

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرمجيع يستخدم هذا التابع إلحلاق معلومات إىل   

  :املوجودة يف الصفحة pإىل مجيع العناصر  HTMLويف املثال التايل يلحق شيفرة , التابع قبل استدعاؤه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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appendTo(selector) 

بالعناصر  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلحلاق مجيع   

 divبالعنصر  spanواملثال التايل يلحق مجيع بيانات العناصر , selectorاليت متت مطابقتها باستخدام احملدد 

  :fooله تساوي  idالذي قيمة الواصفة 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  123

 

 

prepend(content) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج بيانات يف بداية مجيع   

  :املوجودة يف الصفحة pإىل بداية مجيع العناصر  Helloواملثال التايل يضيف القيمة , التابع قبل استدعاؤه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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prependTo(selector) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج مجيع   

 spanواملثال التايل يدرج قيمة مجيع العناصر , selectorإىل مجيع العناصر اليت تتم مطابقتها باستخدام احملدد 

  :fooله تساوي  idالذي قيمة الواصفة  divاملوجودة يف الصفحة إىل يف بداية العنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Inserting Outsideتوابع إدراج المعلومات خارج العناصر 

after(content) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج بيانات بعد مجيع   

وهذا التابع يعيد مجيع  أو نص عادي HTMLممكن أن يكون شيفرة  contentوالوسيط  التابع قبل استدعاؤه

 Helloويف املثال التايل يدرج الكلمة , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصر

املوجودة  pيف هذا املثال جمموعة العناصر  afterويعيد التابع  املوجودة يف الصفحة pبعد كل عنصر من العناصر 

  :يف الصفحة

 

  :السابق فهيأما الشيفرة الكاملة للمثال 
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before(content) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج بيانات قبل مجيع   

أو نص عادي وهذا التابع يعيد مجيع  HTMLممكن أن يكون شيفرة  contentوالوسيط التابع  قبل استدعاؤه

 Helloويف املثال التايل يدرج الكلمة , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصر

 pيف هذا املثال جمموعة العناصر  beforeاملوجودة يف الصفحة ويعيد التابع  pقبل كل عنصر من العناصر 

  :املوجودة يف الصفحة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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insertAfter(selector) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج مجيع   

مع  pواملثال التايل يدرج مجيع العناصر , selectorبعد كل عنصر من العناصر اليت تتم مطابقتها باستخدام احملدد 

  :fooله تساوي  idالذي قيمة الواصفة  divحمتواها بعد العنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

والرابط التايل هو , الرمسي اخلاص ذا التابع غري دقيق jQueryالشرح املوجود يف الصفحة موقع : مالحظة

  :insertAfterالشرح حول 

http://docs.jquery.com/Manipulation/insertAfter#content  
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insertBefore(selector) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلدراج مجيع     

واملثال التايل يدرج مجيع , selectorقبل كل عنصر من العناصر اليت تتم مطابقتها باستخدام احملدد  التابع قبل

  :fooله تساوي  idالذي قيمة الواصفة  divالعنصر  قبلمع حمتواها  pالعناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

والرابط التايل هو , الرمسي اخلاص ذا التابع غري دقيق jQueryالشرح املوجود يف الصفحة موقع : مالحظة

  :insertBeforeالشرح حول 

http://docs.jquery.com/Manipulation/insertBefore#content  
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  Inserting Around) التطويق(توابع ا<حاطة 

wrap(html)  

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة مجيع   

ففي املثال التايل يتم إحاطة كل عنصر من , صحيحة htmlاليت ميكن أن تكون أي صيغة  htmlبشيفرة الوسيط 

  :divاملوجودة يف الصفحة بالعنصر  pالعناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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wrap(elem) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة مجيع   

املوجودة يف الصفحة  pففي املثال التايل يتم إحاطة كل عنصر من العناصر , elemبالعنصر احملدد بالوسيط 

  :divبالعنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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wrapAll(html) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة مجيع   

ففي املثال , بعنصر واحد فقطويف هذا التابع يتم إحاطة مجيع العناصر  htmlاحملددة بالوسيط  HTMLبشيفرة 

  :واحد فقط divاملوجودة يف الصفحو بعنصر  pالتايل يتم إحاطة مجيع العناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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wrapAll(elem) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة مجيع   

  :elemاملوجودة يف الصفحة بالعنصر  pالعناصر  مجيعففي املثال التايل يتم إحاطة , divبالعنصر احملدد بالوسيط 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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wrapInner(html) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة العناصر األبناء جلميع   

ويف املثال التايل يتم إحاطة مجيع أبناء , htmlبالوسيط اليت مت حتديدها  HTMLبصيغة الـ  التابع قبل استدعاؤه

  :<b>املوجودة يف الصفحة بالعنصر  pالعناصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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wrapInner(elem)  

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلحاطة العناصر األبناء جلميع   

املوجودة يف  pويف املثال التايل يتم إحاطة مجيع أبناء العناصر , elemبالعنصر احملدد بالوسيط  التابع قبل استدعاؤه

  :<b>الصفحة بالعنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  توابع اBستبدال

replaceWith(content)  

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع الستبدال مجيع   

ويعيد التابع العناصر , DOMأو عناصر  HTMLسواء كان شيفرة  contentباحملتوى احملدد بالوسيط  التابع

  :divويف املثال التايل يتم استبدال أي زر يتم الضغط عليه بعنصر , jQueryاليت مت استبداهل على صيغة عنصر 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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replaceAll(selector) 

 selectorيستخدم هذا التابع الستبدال كل عنصر من العناصر اليت متت مطابقتها باستخدام الوسيط   

وطبعاً يعيد هذا التابع مجيع العناصر  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجبميع 

وما حتتويه بالقيمة  pويف املثال التايل يتم استبدال مجيع العناصر , اليت مت إدراجها بدالً من العناصر القدمية

Paragraph:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  Removingتوابع إدالة العناصر 

empty() 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلزالة مجيع العناصر األبناء من مجيع   

موجود يف الصفحة عند  pويف املثال التايل يتم إزالة مجيع العناصر األبناء لكل عنصر , التابع قبل استدعاؤه مت

  :الضغط على الزر

 

  :ق فهيأما الشيفرة الكاملة للمثال الساب
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remove([expr]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع حيذف مجيع   

مع العلم بأن هذا التابع ال حيذف , االختياري لترشيح العناصر اليت تريد حذفها exprوميكن استخدام الوسيط 

  :لذلك فإن ولكن حيذف مجيع األحداث املتصلة ذه العناصر jQueryالعناصر من الكائن 

 

  :جيب كتابته بالشكل التايل لتفادي عدم خسارة األحداث

 

  :عند الضغط على الزر املوجودة يف الصفحة pأما يف املثال التايل فيتم حذف مجيع العناصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 Copyingتوابع النسخ 

clone() 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لنسخ مجيع   

  :pمع حمتواه وإدراجه قبل العنصر  bويف املثال التايل يتم نسخ العنصر , ويعيد هذا التابع العناصر اجلديدة
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

clone(bool) 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت مع األحداث املتصلة ا العناصريستخدم هذا التابع لنسخ مجيع   

للسماح بنسخ  trueيأخذ القيمة  boolوالوسيط  ويعيد هذا التابع العناصر اجلديدة التابع قبل استدعاؤه مت

  :الزر وإدراجه بعد الزر احلايلويف املثال التايل يتم نسخ , لعدم نسخ األحداث falseاألحداث أيضاً أو 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 CSS Functionsتوابع ا�نماط المتعاقبة 

CSS 

css(name) 

من أول عنصر من  style propertyاصية منط خل النصية قيمةاليستخدم هذا التابع للحصول على   

وذلك بتحديد اسم اخلاصية بالوسيط  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصر

name , ويف املثال التايل يتم احلصول على قيمة اخلاصيةbackground-color  ألي عنصرdiv  موجود يف

  :الصفحة وذلك عند الضغط عليه بالفأرة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  142

 

 

css(properties) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتعيني قيم خصائص النمط جلميع   

  :وذلك بتحديد أزواج من املفاتيح والقيم من الشكل التايل التابع قبل استدعاؤه

{key1 : value1, key2 : value2, keyN : valueN} 

املوجودة يف الصفحة عند وضع مؤشر الفأرة  pويف املثال التايل يتم تغيري لون اخللفية ومساكة اخلط جلميع العناصر 

  :فوقها وتغيريه مرة أخرى عند إزالة مؤشر الفأرة من فوقه
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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css(name, value) 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتعيني قيمة منط واحدة فقط جلميع   

ويف املثال التايل يتم تغيري  valueوقيمتها بالوسيط  nameوذلك بتحديد امسها بالوسيط  التابع قبل استدعاؤه مت

  :املوجودة يف الصفحة عند مادام مؤشر الفأرة فوقها pلون خط مجيع العناصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  Positioning Functionsتوابع التموضع 

offset()  

يستخدم هذا التابع للحصول على إحداثيات العنصر الذي متت مطابقته باستخدام أحد توابع التحديد   

ففي املثال التايل يتم , left, topويعيد هذا التابع كائن حيتوي على قيمتني وهذه اإلحداثيات تكون بالبيكسل 

  :موجود يف الصفحة pآلخر عنصر  topو  leftعرض قيمة 
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  :لكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة ا

 

position() 

للعنصر احملدد نسبة إىل إحداثيات العنصر األب  leftو  topيستخدم هذا التابع للحصول على قيمة   

ويستخدم هذا التابع مع , القيمة اليت يعيدها هذا التابع هي كائن حيتوي على قيمتني عدديني صحيحني, للعنصر

  :يف الصفحة pففي املثال التاي يتم عرض قيم موقع أول عنصر , العناصر اليت تظهر على الصفحة فقط

 

  :ة للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكامل
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scrollTop() 

شريط التنقل اجلانيب ألول عنصر يتم حتديده وتكون قيمة  topيستخدم هذا التابع إلعادة قيمة اإلحداثية   

ويف املثال التايل يتم إظهار قيمة , زميكن استخدام هذا التابع مع العناصر الظاهرة واملخفية يف الصفحةعددية صحيحة

  :يف الصفحة pلشريط التمرير ألول عنصر  topاإلحداثية 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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scrollTop(val) 

 احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرلشريط التمرير  topيستخدم هذا التابع لتعيني قيمة اإلحداثية   

ففي املثال , وميكن استخدام هذا التابع جلميع العناصر الظاهرة واملخفية يف الصفحة, التابع قبل استدعاؤه مت الذي

  :300إىل القيمو  demoاليت تطبق الكالس  divجلميع العناصر  topالسابق يتم تعيني قيمة اإلحداثية 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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scrollLeft() 

شريط التنقل اجلانيب ألول عنصر يتم حتديده وتكون قيمة  leftيستخدم هذا التابع إلعادة قيمة اإلحداثية   

ويف املثال التايل يتم إظهار , ميكن استخدام هذا التابع مع العناصر الظاهرة واملخفية يف الصفحة, عددية صحيحة

  :ةيف الصفح pلشريط التمرير ألول عنصر  leftقيمة اإلحداثية 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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scrollLeft(val) 

 احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرلشريط التمرير  leftيستخدم هذا التابع لتعيني قيمة اإلحداثية   

ففي املثال , وميكن استخدام هذا التابع جلميع العناصر الظاهرة واملخفية يف الصفحة, التابع قبل استدعاؤه مت الذي

  :300إىل القيمو  demoاليت تطبق الكالس  divجلميع العناصر  leftالسابق يتم تعيني قيمة اإلحداثية 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Height and Width Functionsتوابع العرض واBرتفاع 

height() 

يعيد هذا التابع ارتفاع أول عنصر يتم حتديده بأحد توابع التحديد وهذه القيمة تعرب عن عدد صحيح   

والوثيقة  pويف املثال التايل يوجد ثالثة أزار لطباعة ارتفاع العنصر , ووحدة القياس املستخدمة هي البيكسل

document والنافذة:  
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  :للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكاملة 
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height(val) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتعيني االرتفاع جلميع   

ووحدة القياس االفتراضية املستخدمة هي البيكسل إال إن مت حتديد وحدة قياس  valباستخدام الوسيط  التابع قبل

  :يتم الضغط عليه بالفأرة ملرة واحدة فقط divويف املثال التايل يتم تغيري ارتفاع أي عنصر , emأو  %خمتلفة مثل 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

width() 

يعيد هذا التابع عرض أول عنصر يتم حتديده بأحد توابع التحديد وهذه القيمة تعرب عن عدد صحيح   

والوثيقة  pويف املثال التايل يوجد ثالثة أزار لطباعة عرض العنصر , ووحدة القياس املستخدمة هي البيكسل

document والنافذة:  
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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width(val) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لتعيني العرض جلميع   

ووحدة القياس االفتراضية املستخدمة هي البيكسل إال إن مت حتديد وحدة قياس  valباستخدام الوسيط  التابع قبل

  :يتم الضغط عليه بالفأرة ملرة واحدة فقط divري عرض أي عنصر ويف املثال التايل يتم تغي, emأو  %خمتلفة مثل 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

innerHeight() 

يعيد هذا التابع عدد صحيح يعرب عن قيمة االرتفاع الداخلي ألول عنصر يتم حتديده باستخدام أحد توابع   

ويعمل هذا التابع مع  ,عند حساب االرتفاع الداخلي للعنصر  Borderالتحديد ويستثين هذا التابع اإلطار 
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 pويف املثال التايل يتم عرض قيمة االرتفاع الداخلي ألول عنصر  ,العناصر الظاهرة والعناصر املخفية يف الصفحة

  :موجود يف الصفحة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

innerWidth() 

يعيد هذا التابع عدد صحيح يعرب عن قيمة العرض الداخلي ألول عنصر يتم حتديده باستخدام أحد توابع   

ويعمل هذا التابع مع العناصر , عند حساب العرض الداخلي للعنصر  Borderالتحديد ويستثين هذا التابع اإلطار 

موجود يف  pقيمة العرض الداخلي ألول عنصر ويف املثال التايل يتم عرض , الظاهرة والعناصر املخفية يف الصفحة

  :الصفحة
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

outerHeight(margin) 

يعيد هذا التابع عدد صحيح يعرب عن قيمة االرتفاع اخلارجي ألول عنصر يتم حتديده باستخدام أحد توابع   

ويعمل هذا التابع مع , عند حساب االرتفاع اخلارجي للعنصر  Borderالتحديد ويتمضن هذا التابع اإلطار 

عندها يتم  trueفعند حتديد قيمة  marginأما الوسيط االختياري , العناصر الظاهرة والعناصر املخفية يف الصفحة

ل اخلارجي ألو العرض إدخال هوامش العنصر يف عملية حساب االرتفاع اخلارجي ويف املثال التايل يتم عرض قيمة

  :موجود يف الصفحة pعنصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

outerWidth(margin) 

يعيد هذا التابع عدد صحيح يعرب عن قيمة العرض اخلارجي ألول عنصر يتم حتديده باستخدام أحد توابع   

ويعمل هذا التابع مع , عند حساب العرض اخلارجي للعنصر  Borderالتحديد ويتمضن هذا التابع اإلطار 

عندها يتم  trueفعند حتديد قيمة  marginأما الوسيط االختياري , العناصر الظاهرة والعناصر املخفية يف الصفحة

إدخال هوامش العنصر يف عملية حساب العرض اخلارجي ويف املثال التايل يتم عرض قيمة العرض اخلارجي ألول 

  :موجود يف الصفحة p عنصر
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 Events Functionsتوابع ا�حداث 

 Page Load Functionsتوابع تحميل الصفحة 

ready(fn)  

يستخدم هذا التابع لتهيئة التابع الذي سيتم تنفيذه عندما تصبح عناصر الصفحة جاهزة لتنفيذ تعليمات   

ويعترب هذا التابع من أهم التوابع اليت جيب أن تستخدمها حيث حتسن من أداء تطبيقات , عليها JavaScriptالـ 

وربط  window.onload احلدثويعترب هذا التابع بديالً عن . jQueryالويب اليت تستخدم مكتبة الـ 

رة عندما يصبح باإلمكان مباش fnسيتم تنفيذ التابع الذي حتدده بالوسيط  readyوباستخدام التابع , التوابع معه

  .تبدأ عملها بعد حتميل الصفحة مباشرة JavaScriptمن شيفرات الـ % 99.99قراءة عناصر الوثيقة و 
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أكثر من مرة داخل صفحتك عندها  ready.(document)$باستخدام الصيغة  readyوميكن استدعاء التابع 

  .سيتم تنفيذ التوابع املتصلة معها بالترتيب الذي ذكرت فيه

 jQueryيتم تضمينها يف الصفحة قبل استدعاء توابع الـ  CSSجيب التأكد من أن مجيع عناصر الـ : مالحظة

وإال ستظهر  jQueryلتضمن بأن مجيع خصائص العناصر مت تعريفها بشكل صحيح قبل البدء بتنفيذ شيفرة 

  :واملثال التايل يطبع رسالة عندما تصبح عناصر الوثيقة جاهزة للتعامل معها, مشاكل متعددة نتيجة لذلك

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 Event Handling Functionsتوابع التعامل مع الحدث 

bind(type, data, fn) 

 باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع يستخدم هذا التابع لربط تابع للتعامل مع حدث أو أكثر   

والقيم , لربط تابع مع أحداث خمصصة bindكما ميكن استخدام التابع , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد

  :الذي يعرب عن حدث معني هي typeاملمكنة للوسيط 
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blur, focus, load, resize, scroll, unload, beforeunload, click, dblclick, 

mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, mouseout, mouseenter, 

mouseleave, change, select, submit, keydown, keypress, keyup, error.  

وميكن استخدام , ر الذي أطلق احلدثصحيتوي معلومات عن احلدث والعن eله وسيط  fnوالتابع املمثل بالوسيط 

 Eventهذا الكائن إللغاء الوظيفة االفتراضية للحدث ومنع أيضاً عملية توريث احلدث أو ما يسمى بـ 

Bubbling , وطبعاً لتنفيذ ذلك فإن التابعfn  جيب أن يعيد القيمةfalse , وطبعاً هذا سيمنع التوابع األخرى

  .آلباء للعنصر احلايل من العمل ولكن ال يؤثر على التوابع األخرى يف نفس العنصربنفس احلدث يف العناصر ااملتصلة 

ويف  anonymous functionعلى أنه تابع جمهول أو ما يسمى  fnويف معظم احلاالت تستطيع تعريف التابع 

  .dataحال عدم مقدرتك على ذلك ميكن مترير معلومات إضافية تتمثل بالوسيط االختياري الثاين 

  :pبتابع يظهر رسالة حتتوي على نص العنصر  pجلميع العناصر  clickاملثال التايل يظهر طريقة ربط احلدث 

 

  :fnأما املثال الثاين فهو يظهر طريقة مترير معلومات إضافية للتابع 

 

ومنع عملية توريث احلدث إىل  من العمل formيف النموذج  submitاملثال الثالث يظهر طريقة منع احلدث 

  :falseوذلك بإعادة القيمة  العناصر اآلباء

 

  :()preventDefaultباستخدام التابع  فيظهر كيف ميكن منع عمل احلدث االفتراضي فقط الرابعأما املثال 

 

أما املثال األخري فيظهر كيفية منع توريث احلدث إىل العناصر اآلباء للعنصر احلايل باستخدام التابع 

stopPropagation:  
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زينطلق هذا  myCustomEventحبدث خمصص غري موجود امسه  fnواملثال التايل يظهر كيفية ربط التابع 

  :احلدث عند الضغط على الزر

 

  :مثال السابق فهيأما الشيفرة الكثاملة لل
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one(type, [data], fn) 

 اليت العناصرجلميع  typeمع احلدث احملدد بالوسيط  fnيستخدم هذا التابع لربط التابع احملدد بالوسيط   

 لكل عنصر وهذا التابع سيتم تنفيذه مرة واحدة فقط, التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت

  .typeاستجابة للحدث 

وميكن استخدام , حيتوي معلومات عن احلدث والعنصر الذي أطلق احلدث eله وسيط  fnوالتابع املمثل بالوسيط 

 Eventهذا الكائن إللغاء الوظيفة االفتراضية للحدث ومنع أيضاً عملية توريث احلدث أو ما يسمى بـ 

Bubbling , وطبعاً لتنفيذ ذلك فإن التابعfn  جيب أن يعيد القيمةfalse , وطبعاً هذا سيمنع التوابع األخرى

  .املتصلة بنفس احلدث يف العناصر اآلباء للعنصر احلايل من العمل ولكن ال يؤثر على التوابع األخرى يف نفس العنصر
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يف و anonymous functionعلى أنه تابع جمهول أو ما يسمى  fnويف معظم احلاالت تستطيع تعريف التابع 

  .dataحال عدم مقدرتك على ذلك ميكن مترير معلومات إضافية تتمثل بالوسيط االختياري الثاين 

  :هي typeوالقيم املمكنة للوسيط 

blur, focus, load, resize, scroll, unload, beforeunload, click, dblclick, 

mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, mouseout, mouseenter, 

mouseleave, change, select, submit, keydown, keypress, keyup, error.  

  :املوجودة يف الصفحة divجلميع العناصر  clickويف املثال التايل يتم ربط تابع مع احلدث 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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trigger(event, [data]) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع لقدح حدث من أحدث مجيع   

على . يف حال أا موجودة سيتم تنفيذها من قبل املتصفحمما يؤدي إىل أن الوظيفة االفتراضية , التابع قبل استدعاؤه

أو ما يطلق  formإىل إرسال معلومات النموذج سيؤدي  triggerإىل التابع  submitسبيل املثال مترير القيمة 

من أحد التوابع من  falseوميكن منع هذا احلدث من تنفيذ وظيفته االفتراضية بإعادة القيمة  submitعليه 

قدح أحداث خاصة  triggerكما ميكن للتابع  .oneو  bindاملرتبطة باحلدث باستخدام أحد توابع الربط مثل 

  .bindغري موجودة بشكل افتراضي ولكن هذا احلدث جيب أن يكون مسجالً باستخدام التابع 
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واجلديد يف  .حيتوي على معلومات مفيدة مثل العنصر الذي قدح احلدث eله وسيط  fnالتابع املتمثل بالوسيط 

jQuery 1.3  هو أن مجيع األحداث اليت يتم قدحها باستخدام التابعtrigger  تورث احلدث املقدوح إىل مجيع

فإن هذا احلدث سيتم  pفعلى سبيل املثال يف حال قدح حدث على مستوى العنصر . العناصر اآلباء للعنصر احلايل

الذي هو  eوالكائن  .documentوهكذا حىت يصل احلدث إىل مستوى الكائن  pقدحه للعنصر األب للعنصر 

وميكن إيقاف عملية  .الذي ميثل العنصر األول على قُدح احلدث له targetسيحتوي على اخلاصية  fnوسيط 

  .fnمن التابع  falseأو بإعادة القيمة  stopPropagationتوريث احلدث باستدعاء التابع 

  :submitاملثال التايل يرسل معلومات أول منوذج يف الصفحة إىل اخلادم بدون الضغط على زر 

 

أما املثال التايل فيظهر كيفية إرسال معلومات النموذج األول يف الصفحة إىل اخلادم بتمرير كائن من النوع 

jQuery.Event  بدالً من القيمة النصيةsubmit:  

 

  :موجود يف الصفحة pألي عنصر  clickأما املثال التايل فيظهر كيفية مترير بيانات عند قدح احلدث 

 

ولكن باستخدام الكائن  bodyللعنصر  loggedواملثال التايل يظهر كيفية مترير بيانات عند قدح احلدث 

jQuery.Event:  

 

باستخدام الكائن  bodyللعنصر  loggedوهذه طريقة أخرى لتمرير بيانات عند قدح احلدث 

jQuery.Event:  
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  :button 2من خالل الضغط على الزر  button 1للزر  clickأما املثال التايل ففيه يتم قدح احلدث 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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triggerHandler(event, [data]) 

وهذا التابع يشابه متاماً التابع , بأحد أحداث العنصر احلايليستخدم هذا التابع لقدح مجيع التوابع املرتبطة   

trigger بوجود فارقني فقط:  

األول هو أن الوظيفة االفتراضية للحدث املدعومة من قبل املتصفح ال تعمل وال يتم توريث احلدث إىل  •

 .ال يتم قدحها أيضاً Live Eventsالعناصر اآلباء واألحداث 
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ويعيد هذا التابع نفس القيمة اليت , jQuery يتم قدح احلدث فقط ألول عنصر من جمموعة العناصر •

ال حتتوي  jQueryللعنصر األول ويف حال أن حمموعة العناصر  eventيعيدها التابع املرتبط باحلدث 

يقبل قيمة نصية أو مثيل عن  eventوالوسيط , undefinedعلى عناصر فإن هذا التابع يعيد القيمة 

و  triggerعرض تابعي القدح ففي املثال التايل يتم  .jQuery.Eventالكائن 

triggerHandler  وال حظ عند الضغط على الزر الثاين بأنه سيتم تشغيل التابع املرتبط باحلدث

focus  بدون أن يتم تشغيل الوظيفة االفتراضية للحدثfocus  مع العلم أن الوظيفة االفتراضية للحدث

focus هي أن يصبح مؤشر الكتابة داخل احلقل النصي: 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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unbind([type], [fn]) 

 متت اليت العناصرحيث يتم فك ارتباط أحداث مجيع  bindوظيفة هذا التابع هي عكس وظيفة التابع   

وعند عدم مترير أي وسيط فعندها , بالتوابع اليت ترتبط معها التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها

عندها سيتم فك ارتباط مجيع  typeأما يف حال مترير قيمة للوسيط االختياري , سيطبق التابع على مجيع األحداث

لتوابع أيضاً عندها سيتم فك ارتباط ا fnأما يف حالة مترير قيمة الوسيط , typeاألحداث اليت توافق قيمة الوسيط 

ويف املثال التايل , كما ميكن استخدام هذا التابع لفك ارتباط األحداث املخصصة, fnاليت تتوافق مع قيمة الوسيط 

  :Unbind Clickمن الزر األصفر عند الضغط على الزر  aClickيتم فك ارتباط التابع 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Live Events Functionsتوابع ا�حداث المباشرة 

live(type, fn) 

الذي يقبل قيمة  typeويستخدم لربط احلدث املتمثل بالوسيط   jQuery 1.3مت إضافة هذا التابع يف   

 باستخدام مطابقتها متت اليت العناصروتتم عملية الربط على مجيع  fnنصية تعرب عن احلدث بالتابع املتمثل بالوسيط 

والقيم املمكنة للوسيط , احلالية والعناصر املماثلة اليت سيتم إضافتها مستقبالً التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد

type :click, dblclick, mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, 

mouseout, keydown, keypress, keyup  
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يف كل مرة يتم  fnمع التابع  typeلربط حدث واحد  liveفإنه ميكن استخدام التابع  bindعلى عكس التابع 

  :مع بعض الفروق اهلامة bindيعمل بشكل مشابه للتابع  liveوالتابع  .liveاستدعاء التابع 

لربط حدث عندها سيتم تطبيق عملية الربط على مجيع العناصر احلالية  liveعندما تستخدم التابع  •

احلالية يف  liجلميع العناصر  clickملثال عند ربط احلدث على سبيل ا ,والعناصر اجلديدة يف الصفحة

وهذه احلالة , اليت يتم إضافتها إىل الصفحة liستتأثر ا العناصر  clickالصفحة فإن عملية ربط احلدث 

 .bindغري موجودة عند استخدام التابع 

األحداث املباشرة ال يتم توريثها للعناصر اآلباء بالطريقة التقليدية وال ميكن إيقاف هذه األحداث  •

فعلى سبيل , stopImmediatePropagtionأو التابع  stopPropagationباستخدام التابع 

 li aفعند الضغط على العنصر  li aواآلخر للعنصر  liواحد للعنصر  clickاملثال عند ربط حدثي 

لربط  bindسيتم قدحهما ألنه يف حال استخدام التابع  liوالعنصر  li aمبؤشر الفأرة فإن احلدثني على 

األحداث فإن احلدث الذي حيدث ضمن عنصر داخلي يؤدي إىل توريث احلدث إىل العنصر األب كما 

 .حدث يف مثالنا السابق

سيعمل أما استخدام  (…)live.('li a')$فمثالً , يعمل فقط بعد استخدام توابع التحديد liveالتابع  •

لن يعمل أيضاً املثال التايل لن يعمل  (…)live.(a', someElem')$التابع 

$('a').parent().live(…). 

حيث , liveواملثال التايل يوضح كيفية عمل التابع , dieوإلزالة الربط مع األحداث املباشرة جيب استخدام التابع 

سيكون فعاالً عند  clickاألول فإن احلدث  pالذي تتم إضافته عند الضغط على العنصر  pأن العنصر اجلديد 

  :الضغط عليه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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die(type, fn) 

وبدون حتديد أي قيمة  liveيستخدم هذا التابع إلزالة مجيع األحداث املرتبطة بتوابع باستخدام التابع   

عندها  typeأما يف حال حتديد قيمة الوسيط , عندها يتم إزالة مجيع األحداث املرتبطة fnو  typeللوسيطني 

سيتم إزالة مجيع األحداث املرتبطة  fnوبتحديد قيمة الوسيط , typeسيتم إزالة األحداث اليت تطابق قيمة الوسيط 

  .fnوقيمة الوسيط  typeاليت تتطابق مع قيمة الوسيط 
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  :الكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  178

 

 

 Interaction Helpers Functionsتوابع التفاعل مع العناصر 

hover(over, out) 

 overحيث يتم تنفيذ التابع احملدد بالوسيط , حياكي هذا التابع حركة مؤشر الفأرة فوق العنصر احلايل  

عند خروج مؤشر الفأرة من فوق  outبالوسيط  عند وضع مؤشر الفأرة على العنصر بينما يتم تنفيذ التابع احملدد

  .مرة واحدة فقط عند وضع مؤشر الفأرة على العنصر overالعنصر احلايل ويتم تنفيذ التابع 

وعند إخراج مؤشر , يتم وضع مؤشر الفأرة فوقها tdإىل أي عنصر  hoverيف املثال التايل يتم إضافة الكالس 

  :من هذا العنصر hoverيتم إزالة الكالس  tdالفأرة من العنصر 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  179

 

 

وذلك بفك ارتباط احلدثني  tdعند وضع مؤشر الفأرة فوق العنصر  hoverأما الشيفرة التالية فتمنع تنفيذ التابع 

mouseenter  واحلدثmouseleave  من مجيع العناصرtd  باستخدام تابع فك االرتباطunbind:  

 

عند وضع مؤشر الفأرة فوقها وإعادا إىل حالتها السابقة  liأما يف املثال التايل فيتم تغيري بعض خصائص العناصر 

  :بعد خروج مؤشر الفأرة

 

  

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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toggle(fn1, fn2, [fn3], [fn4], …) 

حيث يتم تنفيذ التابع , يستخدم هذا التابع لتنفيذ تابع واحد يف كل مرة يتم الضغط على العنصر احملدد  

fn1  عند الضغط ألول مرة على العنصر مبؤشر الفأرة ومن مث يتم تنفيذ التابعfn2 ؤشر عند الضغط للمرة الثانية مب

حيث يتم , كالس لكل خلية يتم الضغط عليها مبؤشر الفأرةويف املثال التايل يتم تغيري ال, الفأرة على العنصر وهكذا

  :selectedويف املرة الثانية يتم إزالة الكالس  selectedيف املرة األوىل إضافة الكالس 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 Event Helpers Functionsتوابع ا�حداث 

blur()  

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  blurيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم تنفيذ  blurعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

من  falseبإعادة القيمة  blurكما ميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  blurالوظيفة االفتراضية للحدث 

إما يتم قدحه عندما يفقد العنصر التركيز  blurومن املعلوم أن احلدث . blurأحد التوابع املرتبطة باحلدث 
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 pجلميع العناصر  blurويف املثال التايل يتم قدح احلدث  .أو باستخدام مؤشر الفأرة Tabباستخدام الزر 

  :املوجودة يف الصفحة

 

blur(fn) 

 مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  blurباحلدث  fnيستخدم هذا التابع لربط التابع احملدد بالوسيط   

 inputلكل عناصر الـ  blurويف املثال التايل يتم ربط احلدث , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام

  :وهنا تتمثل باحلقلني النصيني

 

  :السابق فهيأما الشيفرة الكاملة للمثال 
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change() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  changeيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم  changeعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

بإعادة القيمة  changeميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث و changeتنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 

false  من أحد التوابع املرتبطة باحلدثchange . ومن املعلوم أن احلدثchange  يتم قدحه عندما يفقد

  .وقد مت تغيري قيمته أو باستخدام مؤشر الفأرة Tabالعنصر التركيز إما باستخدام الزر 

change(fn) 

 مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  changeباحلدث  fnيستخدم هذا التابع لربط التابع احملدد بالوسيط   

 selectلكل عنصر  changeويف املثال التايل يتم ربط احلدث , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام

  :العنصرموجود يف الصفحة مع التابع الذي يعرض القيم اليت مت حتديدها يف 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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click() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  clickيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

ويف املثال  .للعنصر clickعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :املوجودة يف الصفحة pجلميع العناصر  clickالتايل يتم قدح احلدث 
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click(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  clickاحلدث  لربطيستخدم هذا التابع   

ويتم تعريف , عندما يتم بالضغط على مؤشر الفأرة فوق عنصر ما clickويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

يف نفس املكان من الشاشة وتسلسل  mouseupو  mousedownبأا احلدثني  clickعملية النقر 

  :األحداث كما يلي

• mousedown 

• mouseup 

• click 

 pتابع يؤدي إىل إخفاء العنصر املوجودة يف الصفحة ب pجلميع العناصر  clickويف املثال التايل يتم ربط احلدث 

  :عند الضغط عليه

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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dbclick() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  dbclickيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم  dbclickعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

بإعادة  dbclickميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث و ,dbclickتنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 

يتم قدحه عندما  dbclick ومن املعلوم أن احلدث. dbclickمن أحد التوابع املرتبطة باحلدث  falseالقيمة 

  .عندما يتم بالضغط على مؤشر الفأرة فوق عنصر ما مرتني متتاليتني

dbclick(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  clickيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

عندما يتم بالضغط على مؤشر الفأرة فوق عنصر ما مرتني  clickويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

موجود يف الصفحة بتابع يغري بعض  divألول عنصر  dbclickويف املثال التايل يتم ربط احلدث  ,متتاليتني

  :خصائص العنصر
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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error() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  errorيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم تنفيذ  errorعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

من  falseبإعادة القيمة  errorوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  errorالوظيفة االفتراضية للحدث 

  .errorأحد التوابع املرتبطة باحلدث 

error(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  errorيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

ولكن يف معظم املتصفحات يتم قدح , errorبشكل عام ال يوجد مقياس عاملي للحدث  ,التابع قبل استدعاؤه

 srcيف الصفحة مثل إسناد مسار صورة غري موجودة للصفة  JavaScriptعندما حيدث خطأ  errorاحلدث 

  .imgللعنصر 

عندها سيتم مترير ثالثة قيم كوسطاء للتابع املرتبط باحلدث  windowمن قبل الكائن  errorإن مت قدح احلدث 

error:  

 ....)التعبري  يوجد معامل مفقود يف, املتحول غري معرف: مثل(رسالة تشرح اخلطأ  •

 .املسار الكامل للصفحة اليت حدث فيها اخلطأ •

 .رقم السطر الذي حدث فيه اخلطأ •

focus() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  focusيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

ويف املثال , للعنصر focusعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :loginله تساوي  idالتايل يتم إعطاء التركيز للحقل النصي الذي قيمة الواصفة 

 

focus(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  focusيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

 Tabعندما يستقبل العنصر التركيز إما باستخدام التنقل عرب الـ  focusويتم قدح احلدث  ,التابع قبل استدعاؤه

ويف املثال التايل يتم منع املستخدم من الكتابة يف أي حقل نصي وذلك , أو بنقل التركيز باستخدام مؤشر الفأرة

  :بح التركيز عليهللحقل النصي عندما يص blurبقدح احلدث 
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  :ويف املثال التايل يتم عرض نص جبانب احلقل النصي الذي يستقبل التركيز

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

keydown() 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keydownيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

كما , للعنصر keydownعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه مت

 keydownوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  keydownيتم تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 
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يتم  keydown ومن املعلوم أن احلدث. keydownمن أحد التوابع املرتبطة باحلدث  falseبإعادة القيمة 

  .قدحه عندما يتم الضغط على زر يف لوحة املفاتيح

keydown(fn) 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keydownيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

يتم قدحه عندما يتم الضغط على زر يف لوحة  keydownومن املعلوم أن احلدث , التابع قبل استدعاؤه مت

  :بتابع windowللكائن  keydownويف املثال التايل يتم ربط احلدث  .املفاتيح

 

keypress() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keypressيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

كما يتم , للعنصر keypressعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

بإعادة  keypressوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  keypressتنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 

يتم قدحه عندما  keypressحلدث ومن املعلوم أن ا. keypressمن أحد التوابع املرتبطة باحلدث  falseالقيمة 

  .يتم الضغط على زر يف لوحة املفاتيح

keypress(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keypressيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

يتم قدحه عندما يتم االنتهاء من الضغط على زر يف لوحة  keypressومن املعلوم أن احلدث , التابع قبل استدعاؤه

وتسلسل , على نفس املفتاح keypressو  keydownعلى أنه احلدثني  keypressويعرف احلدث , املفاتيح

  :هذه األحداث هو كما يلي

• keydown 

• keypress 

• keyup  

  :حلقل النصيويف املثال التايل يتم إظهار األحرف والفراغات اليت تتم طباعتها يف ا
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  192

 

 

keyup() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keyupيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

كما يتم , للعنصر keyupعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

بإعادة القيمة  keyupوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  keyupتنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 

false  من أحد التوابع املرتبطة باحلدثkeyup . ومن املعلوم أن احلدثkeydown  يتم قدحه عندما يتم

  .حترير الزر يف لوحة املفاتيح بعد الضغط عليه
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keyup(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  keyupيستخدم هذا التابع لربط احلدث   

. يتم قدحه عندما يتم الضغط على زر يف لوحة املفاتيح keydownومن املعلوم أن احلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :escape keyبتابع يستجيب فقط عند الضغط على زر اهلروب  keyupيتم ربط احلدث ويف املثال التايل 

 

load(fn) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  loadيستخدم لربط احلدث   

 loadوعند استخدام هذا التابع للربط مع احلدث . بتابع يتم تنفيذه عند االنتهاء من حتميل العنصر احملدد التابع

فإن هذا احلدث سيتم قدحه عند االنتهاء من حتميل كامل حمتويات الوثيقة مبا فيها اإلطارات  windowللكائن 

Frames أما يف حال استخدام التابع للربط مع احلدث . والصور وعناصر الصفحة بشكل كاملload  لعنصر ما

  .قدحه عندما يتم االنتهاء من حتميل كامل حمتويات العنصر والعنصر نفسه فإن هذا احلدث يتم

طبعاً هذه , يف حال ربطه مع تابع ما قبل االنتهاء من حتميل العنصر وإال فإن شيئاً لن حيدث loadسيعمل احلدث 

ويف  .ألا حتل هذه املشكلة بشكل تلقائي ()ready.(document)$احلالة لن حتدث عند استخدام الصيغة 

  :املثال التايل يتم تنفيذ شيفرة ما عند حتميل كامل الصفحة مع كامل الصور وعناصر الصفحة

 

بعد االنتهاء من حتميلها  100إىل كل صورة ارتفاعها أكرب من  bigImgأما يف املثال التايل يتم إضافة الكالس 

  :مباشرة
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mousedown(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mousedownتخدم لربط احلدث يس  

ويف املثال , عند الضغط مبؤشر الفأرة على عنصر ما mousedownويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :املوجودة يف الصفحة pجلميع العناصر  mousedownالتايل يتم ربط احلدث 

 

  :الكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة 
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mouseenter(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mouseenterيستخدم لربط احلدث   

واملثال التايل , حتريك مؤشر الفأرة فوق عنصر ما عند mouseenterويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :mouseoverو  mouseenterيوضح الفرق بني احلدثني 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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mouseleav(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mouseleaveيستخدم لربط احلدث   

مرة واحدة فقط عند حتريك مؤشر الفأرة خارج العنصر  mouseleaveويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

  :mouseoverو  mouseenterواملثال التايل يوضح الفرق بني احلدثني , احلايل
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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mousemove(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mousemoveيستخدم لربط احلدث   

, عند حتريك مؤشر الفأرة فوق طاملا أنه فوق العنصر mousemoveويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

يعربان عن إحداثيات مؤشر  clientY.و  clientX.فيه خاصيتني مها  eوالتابع املرتبط باحلدث له وسيط 

  :األصفر divفأرة عند حتريكه فوق العنصر ويف املثال التايل يتم عرض إحداثيات مؤشر ال .الفأرة على الصفحة

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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mouseout(fn) 

 الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mouseoutيستخدم لربط احلدث     

واملثال , عند حتريك مؤشر الفأرة خارج العنصر احلايل mouseoutويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه مت

  :mouseoverو  mouseenterالتايل يوضح الفرق بني احلدثني 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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mouseover(fn) 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mouseoverيستخدم لربط احلدث   

  .عند حتريك مؤشر الفأرة داخل العنصر احلايل mouseoverويتم قدح احلدث , التابع قبل استدعاؤه

mouseup(fn) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  mouseupيستخدم لربط احلدث   

  :الضغط على العنصر احلايلأرة بعد عند حترير مؤشر الف mouseupويتم قدح احلدث , التابع قبل

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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resize(fn) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  resizeيستخدم لربط احلدث   

  :العنصرعند تغيري أبعاد  resizeويتم قدح احلدث , التابع

 

scroll(fn) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  scrollيستخدم لربط احلدث   

ويف املثال التايل يتم االستجابة لتغري مكان شريط , تغيري حالة شريط التمريرعند  scrollويتم قدح احلدث , التابع

  :التمرير يف الصفحة
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  :فهي أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق
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select() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  selectيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم تنفيذ  selectعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

من  falseبإعادة القيمة  selectوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  selectالوظيفة االفتراضية للحدث 

يف  inputجلميع العناصر  selectقدح احلدث ويف املثال التايل يتم , selectأحد التوابع املرتبطة باحلدث 

  :الصفحة

 

select(fn) 

 قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  selectيستخدم لربط احلدث   

  :عند حتديد نص يف احلقل النصي أو حىت يف احلقل النصي املتعدد األسطر selectويتم قدح احلدث , التابع

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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submit() 

 مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  submitيستخدم هذا التابع لقدح احلدث   

للعنصر كما يتم  submitعند استدعاء هذا التابع يتم تنفيذ مجيع التوابع املرتبطة باحلدث , التابع قبل استدعاؤه

بإعادة القيمة  submitوميكن منع تنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث  submitتنفيذ الوظيفة االفتراضية للحدث 

false طة باحلدث من أحد التوابع املرتبsubmit , ويف املثال التايل يتم قدح احلدثsubmit  ألول منوذج

form موجود يف الصفحة:  

 

submit(fn) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  submitيستخدم لربط احلدث   

ويف املثال التايل , إىل اخلادم formعندما يتم إرسال معلومات النموذج  submitويتم قدح احلدث , التابع قبل

  :يف احلصل النصي correctمن التنفيذ مامل يتم كتابة الكلمة  submitيتم منع احلدث 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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unload(fn) 

 استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  unloadيستخدم لربط احلدث   

  .التابع قبل
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 Effects Functionsتوابع التأثيرات الحركية والشكلية 

 Basics Functionsالتوابع ا�ساسية 

show() 

أو بعضها  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلظهار مجيع   

أو  ()hideوال يهم كيف مت إخفاء العنصر سواء باستخدام التابع , يف حال أا خمفية أي غري ظاهرة يف الصحفة

  :املخفية يف الصفحة pويف املثال التايل يتم إظهار مجيع العناصر , CSSيف الـ  display:noneباستخدام 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

show(speed, [callback]) 

بشكل  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلظهار مجيع   

ويتم تغيري , callbackيتم متريره كوسيط  د انتهاء عملية إظهار العنصرنتابع اختياري ع ينفذتدرجيي وبعدها 

يقبل إحدى  speedوالوسيط , speedعرض وارتفاع وشفافية العنصر بشكل دينامكي بناء على قيمة الوسيط 

  :القيم التالية

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصر •

  :انيةثللي مي 600شكل بطيئ بعد املخفية ب pويف املثال التايل يتم إظهار مجيع العناصر 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  211

 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

 

hide() 

أو بعضها  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلخفاء مجيع   

املوجودة يف الصفحة بعد حتميل  pويف املثال التايل يتم إخفاء مجيع العناصر , يف الصحفة ظاهرةيف حال أا 

  :عند الضغط عليه aوميكن إخفاء أي عنصر رابط الصفحة 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

hide(speed, [callback])  

بشكل  التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلخفاء مجيع   

ويتم تغيري , callbackتدرجيي وبعدها ينفذ تابع اختياري عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط 

يقبل إحدى  speedوالوسيط , speedعرض وارتفاع وشفافية العنصر بشكل دينامكي بناء على قيمة الوسيط 

  :القيم التالية

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصرأو رقم يعرب  •
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ميللي  600حالل  بشكل تدرجيي يف الصفحة مبجرد الضغط على الزر pويف املثال التايل يتم إخفاء مجيع العناصر 

  :ثانية

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

toggle() 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم لإلظهار أو إخفاء مجيع   

  :ظهارهبناء على حالة العنصر احلالية فإن كان ظاهراً عندها يتم إخفاؤه وإن كان خمفياً سيتم إ
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

toggle(switch)  

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم لإلظهار أو إخفاء مجيع   

ويتم  falseتساوي  switchحيث يتم إظهار مجيع العناصر عندما تكون قيمة  switchبناء على قيمة الوسيط 

  :trueتساوي  switchإخفاء مجيع العناصر يف حالة كانت قيمة 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

toggle(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم لإلظهار أو إخفاء مجيع   

وتتم العملية بشكل , بناء على حالة العنصر احلالية فإن كان ظاهراً عندها يتم إخفاؤه وإن كان خمفياً سيتم إظهاره

فذ تابع اختياري عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط وبعدها ين speedتدرجيي بناء على قيمة 

callback , ويتم تغيري عرض وارتفاع وشفافية العنصر بشكل دينامكي بناء على قيمة الوسيطspeed , والوسيط

speed يقبل إحدى القيم التالية:  
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• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .سرعة إظهار العنصرأو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن  •

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Sliding Functionsتوابع اBنزBق 

slideDown(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلظهار مجيع   

وبعدها ينفذ تابع  speedللعنصر بشكل تدرجيي بناء على قيمة الوسيط  heightبتغيري قيمة خاصية االرتفاع 

ويتم تغيري ارتفاع العنصر بشكل دينامكي , callbackاختياري عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط 

  :يقبل إحدى القيم التالية speedوالوسيط , speedبناء على قيمة الوسيط 

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصر •

, !Click meعلى الكلمة بشكل تدرجيي عند النقر للمرة األوىل  divويف املثال التايل سيتم إظهار مجيع العناصر 

  :!Click meوإخفاؤها مجيعها عند الضغط مرة ثانية على الكلمة 

 

  :للمثال السابق فهيأما الشيفرة الكاملة 
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slideUp(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلخفاء مجيع   

وبعدها ينفذ تابع  speedللعنصر بشكل تدرجيي بناء على قيمة الوسيط  heightبتغيري قيمة خاصية االرتفاع 

ويتم تغيري ارتفاع العنصر بشكل دينامكي , callbackاختياري عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط 

  :يقبل إحدى القيم التالية speedوالوسيط , speedبناء على قيمة الوسيط 

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .ة إظهار العنصرأو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرع •

ويتم إظهارها مرة  !Click meعند الضغط مبؤشر الفأرة على  divخفاء مجيع العناصر إويف املثال التايل يتم 

  :مرة أخرى !Click meأخرى عند النقر على 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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slideToggle(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم إلظهار أو إخفاء مجيع   

وتتم العملية بشكل , بناء على حالة العنصر احلالية فإن كان ظاهراً عندها يتم إخفاؤه وإن كان خمفياً سيتم إظهاره

ي عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط وبعدها ينفذ تابع اختيار speedتدرجيي بناء على قيمة 

callback , ويتم تغيري عرض وارتفاع وشفافية العنصر بشكل دينامكي بناء على قيمة الوسيطspeed , والوسيط

speed يقبل إحدى القيم التالية:  

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .نصرأو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار الع •

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Fading Functionsتوابع الت3شي 

fadeIn(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلظهار مجيع   

وبعدها ينفذ تابع  speedللعنصر بشكل تدرجيي بناء على قيمة الوسيط  opacityبتغيري قيمة خاصية الشفافية 

العنصر بشكل دينامكي  شفافيةويتم تغيري , callbackالعنصر يتم متريره كوسيط  إظهاراختياري عند انتهاء عملية 

  :يقبل إحدى القيم التالية speedوالوسيط , speedبناء على قيمة الوسيط 

• slow, normal, fast م نصيةكقي. 

 .أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصر •

  :Click hereخمفي عند النقر على  divويف املثال التايل يتم إظهار أول عنصر 



  jQueryتتبع حلقوق مكتبة مجيع احلقوق  222

 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

fadeout(speed, [callback]) 

 التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إلخفاء مجيع   

وبعدها ينفذ تابع  speedللعنصر بشكل تدرجيي بناء على قيمة الوسيط  opacityبتغيري قيمة خاصية الشفافية 
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العنصر بشكل دينامكي  شفافيةويتم تغيري , callbackاختياري عند انتهاء عملية إخفاء العنصر يتم متريره كوسيط 

  :يقبل إحدى القيم التالية speedوالوسيط , speedبناء على قيمة الوسيط 

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

 .أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصر •

  :عند الضغط عليه ملؤشر الفأرة spanويف املثال التايل يتم إخفاء العنصر 

 

  :لكاملة للمثال السابق فهيأما الشيفرة ا
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  :عند الضغط عليه pاملثال التايل يتم إخفاء العنصر  أما
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

fadeTo(speed, opacity, [callback]) 

 احملدد باستخدام مطابقتها متت اليت العناصرجلميع  opacityيستخدم هذا التابع لتغيري قيمة الشفافية   

موجود يف  divألي عنصر  opacityويف املثال التايل يتم تغيري قيمة اخلاصية , التابع قبل استدعاؤه مت الذي

  :الصفحة يتم الضغط عليه مبؤشر الفأرة إىل قيمة عشوائية

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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موجود يف الصفحة  divعند الضغط على أي عنصر  opacityأما يف املثال التايل فيتم أيضاً تغيري قيمة اخلاصية 

  :0.25إىل القيمة 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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 Animate Functionsتوابع الحركة 

animate(params, [duration], [easing], [callback]) 

واملفهوم الرئيسي , على العناصر املوجودة يف الصفحة يستخدم هذا التابع لتنفيذ بعض التأثريات احلركية  

عن جمموعة من املفاتيح والقيم حيث تعرب الذي هو عبارة  paramsلعمل هذا التابع يتمحور حول قيم الوسيط 

مع  … height, top, opacityمثل  أما القيم فهي القيم اجلديدة لكل خاصية CSSاملفاتيح عن خصائص 

بدالً عن  marginLeftأي مثالً جيب كتابة  camel caseئص جيب كتابتها بالشكل مالحظة أن هذه اخلصا

margin-left  وأول حرف من الكلمة الثانية يكون كبرياً" -"أي هي نفس الكلمة ولكن مت حذف احملرف.  

فعندما يتم مترير قيمة رقمية كقيمة , والقيم املرتبطة مع املفاتيح تعرب عن القيم اليت ستنتهي إليها قيمة كل خاصية

أما إن مت حتديد قيم , إىل القيمة اجلديدةفإن قيمة هذه اخلاصية ستتدرج من القيمة احلالية جديدة للخاصية عندها 

أيضاً ميكن تغيري قيم اخلصائص . عندها سيتم تنفيذ الوظيفة االفتراضية هلذه القيم hid, showنصية مثل 

أو  =+كما ميكن استخدام , يف حال أا مدعومة من قبل اخلاصية نفسها % ,emخمتلفة باستخدام وحدات قياس 

  .قبل قيمة اخلاصية لكي يتم تغيري قيمة اخلاصية بشكل متزايد أم متناقص =-

عندها يتم تغيري مجيع قيم اخلصائص احملددة  0ففي حال أن قيمته مساوية القيمة  durationأما بالنسبة للوسيط 

  .بدون أية تأخري paramsبالوسيط 

  :اليت تعرب عن سرعة تنفيذ التغيري, يقبل إحدى القيم التالية durationوالوسيط 

• slow, normal, fast كقيم نصية. 

  .العنصر أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار •

, pluginومن أجل استخدامه جيب استخدام , swingأو  linearفيقبل القيمتني  easingأما بالنسبة للوسيط 

  .animateاالختياري فهو تابع يتم تنفيذه بعد االنتهاء من تنفيذ التابع  callbackأما الوسيط 

املوجود يف الصفحة إىل اليمني أو إىل اليسار حسب الزر الذي يتم الضغط  divيف املثال التايل يتم حتريك العنصر 

  :قبل القيم اجلديدة =-و  =+والحظ استخدام الرمزين , عليه
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  :Runعند الضغط على الزر  بتغيري بعض خصائصه divأما املثال التايل فيتم تنفيذ تأثري حركي على العنصر 
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  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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animate(params, options) 

واملفهوم الرئيسي , يستخدم هذا التابع لتنفيذ بعض التأثريات احلركية على العناصر املوجودة يف الصفحة  

الذي هو عبارة عن جمموعة من املفاتيح والقيم حيث تعرب  paramsلعمل هذا التابع يتمحور حول قيم الوسيط 

مع  … height, top, opacityأما القيم فهي القيم اجلديدة لكل خاصية مثل  CSSاملفاتيح عن خصائص 

بدالً عن  marginLeftأي مثالً جيب كتابة  camel caseمالحظة أن هذه اخلصائص جيب كتابتها بالشكل 

margin-left  وأول حرف من الكلمة الثانية يكون كبرياً" -"الكلمة ولكن مت حذف احملرف أي هي نفس.  

فعندما يتم مترير قيمة رقمية كقيمة , والقيم املرتبطة مع املفاتيح تعرب عن القيم اليت ستنتهي إليها قيمة كل خاصية

أما إن مت حتديد قيم , اجلديدةجديدة للخاصية عندها فإن قيمة هذه اخلاصية ستتدرج من القيمة احلالية إىل القيمة 
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أيضاً ميكن تغيري قيم اخلصائص . عندها سيتم تنفيذ الوظيفة االفتراضية هلذه القيم hid, showنصية مثل 

أو  =+كما ميكن استخدام , يف حال أا مدعومة من قبل اخلاصية نفسها % ,emباستخدام وحدات قياس خمتلفة 

  .قيمة اخلاصية بشكل متزايد أم متناقصقبل قيمة اخلاصية لكي يتم تغيري  =-

  :فله القيم التالية optionsأما الوسيط 

  :اليت تعرب عن سرعة تنفيذ التغيري, يقبل إحدى القيم التالية durationالوسيط  •

o slow, normal, fast كقيم نصية. 

o أو رقم يعرب بامليللي ثانية يعرب عن سرعة إظهار العنصر. 

 .pluginومن أجل استخدامه جيب استخدام , swingأو  linearفيقبل القيمتني  easingالوسيط  •

• complete , تابع يتم تنفيذه عند االنتهاء من تنفيذ التابعanimate. 

• queue , يقبل هذا الوسيط قيمتني إماtrue  أوfalse  ويف حال حتديد القيمةfalse  عندها سيتم تنفيذ

 .مباشرة بدون انتظار دوره animateالتابع 

 slowيف الصفحة باستخدام قيمة  pلكل العناصر  opacityو  heightيف املثال التايل يتم تغيري قيمة اخلاصيتني 

  :durationللوسيط 

 

بيكسل ويتم تنفيذ التابع  50املوجودة يف الصفحة إىل الياسر مبقدار  pأما املثال التايل فيتم حتريك مجيع العناصر 

  :لتنفيذ التابع مباشرة falseهي  queueوقيمة الوسيط  ميللي ثانية 500خالل 

 

الذي يفعل هذه  pluginالذي لن يعمل إال بوجود الـ  easingأما املثال التايل فيظهر كيفية اتسخدام الوسيط 

  :اخلاصية
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stop(clearQueue, gotoEnd) 

 باستخدام مطابقتها متت اليت العناصريستخدم هذا التابع إليقاف كل التأثريات احلركية املطبقة على مجيع   

 animateوبعد تنفيذ هذا التابع ويف حال وجود استدعاء استدعاء لتابع , التابع قبل استدعاؤه مت الذي احملدد

عندها يتم تنفيذ التابع التايل يف الـ  falseمساوية  clearQueueينتظر التنفيذ وكانت قيمة الوسيط االختياري 

Queue,  أما الوسيطgotoEnd  فيقبل قيمة منطقية)true/false ( ويف حال كانت قيمة الوسيط االختياري

gotoEnd  تساويtrue ويف املثال التايل يتم حتريك العنصر  , عندها يتم إكمال عملية حتريك العنصرdiv  عند

 Goويف حال الضغط على الزر , STOPوإذا أردت إيقاف احلركة اضغط على الزر  Goالضغط على الزر 

وذلك ألن قيمة الوسيط  STOPبعد الضغط على  divأكثر من مرة عندها سيتم حتريك العنصر 

clearQueue  املستخدمة تساويfalse:  

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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jQuery.fx.off 

 Fading, Animationمتحول عام على مستوى الصفحة مينع التأثريات احلركية مثل تنفيذ التوابع   

ففي املثال التايل يتم منع , trueيف حال تعني القيمة إىل وغريها من اليت تعطي تأثريات حركية على العناصر 
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بشكل تدرجيي ولكن مبا أن قيمة املتحول  divالتأثريات احلركية حيث من املفترضأن يتم إخفاء العنصر 

jQuery.fc.off  تساويtrue عندها سيتم إخفاء العنصر مباشرة:  

 

  :أما املثال الكامل للشيفرة السابقة فهي
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 AJAX Functionsتوابع العمليات الغير متزامنة 

 AJAX Requestsالطلبات الغير متزامنة 

jQuery.ajax(options) 

وهذا التابع هو تطبيق لتقنية الـ , HTTP Requestيستخدم هذا التابع لتنفيذ صفحة أخرى بتنفيذ   

AJAX  يف بشكل جمرد يف مكتبةjQuery , وميكن اإلطالع على التابعني$.get, $.post  لتنفيذ عمليات

ولكن ال تقدم وظائف إضافية مثل تنفيذ استدعاء , يف الفهم واالستخدامبشكل أكثر سهولة  AJAXغري متزامنة 

  .error callbacksعكسي عند حدوث خطأ 

ولكن يف معظم احلاالت ال حتتاج استخدامه , XMLHTTPRequestيعيد كائن من النوع  ajax.$التابع 

ويقبل هذا التابع وسطاء على , مباشرعة عملية تنفيذ الطلب بشكل مباشرة ولكنه متوفر يف حال وجود ضرورة ملتاب

  .ملية التنفيذاليت تستخدم لتهيئة وتنفيذ ومتابعة عشكل جمموعة من املفاتيح والقيم 

يف تنفيذ التابع فيجب التأكد من أن اخلادم يرسل نوع صحيح من  dataTypeيف حال استخدام اخليار : مالحظة

ويف حال أن نوع البيانات املرسلة من اخلادم ال تتوافق مع قيمة  dataTypeالبيانات تتوافق مع قيمة اخليار 

dataType هذا سيؤدي إىل أخطاء يف عملية التنفيذ.  

يف حال  GETجيب تنفيذها باستخدام ) اق احلايلصفحة خارج النط(أي عملية تنفيذ لصفحة خارجية : مالحظة

وأيضاً فإن اخليارات اليت تتطلب كائن . jsonpأو  scriptيساوي إحدى القيمتني  dataTypeأن قيمة اخليار 

XMLHTTPRequest وأيضاً يتم يتم , لى صفحة خارج النطاق احلايلال تكون ممكنة عند تنفيذ عملية ع

ولكن بدون احلصول على كائن من النوع عند االنتهاء من تنفيذ الطلب  successو  completeتنفيذ التابيعن 

XHR , أما التابعنيbeforeSend  وdataFilter فال يتم تنفيذمها.  

موجودة على نطاق آخر يف  JSONميكن أن حيمل بيانات  1.2كما يف اإلصدار  1.3يف اإلصدار  ajaxالتابع 

  :والذي ميكن تنفيذها بإحدى الطريقتني, JSONPاالستدعاء العكسي لـ حال حتديد 

 jQueryعندها فإن  ?=myurl?callbackالذي تريد تنفيذه بالصيغة  URLكتابة عنوان الـ  •

 .اسم التابع الصحيح لتنفيذهالثانية وبشكل تلقائي ب ?تستبدل اإلشارة 

فعندها يتم يتنفيذ االستدعاء العكسي املناسب بشكل  jsonpإىل  dataTypeأو يف حال حتديد قيمة  •

 .تلقائي يف عملية التنفيذ

وكلها عبارة عن قيمة اختيارية ميكن تعيني , فهي عبارة عن جمموعة من املفاتيح والقيم optionsأما قيم الوسيط 

  .()ajaxSetup.$القيم االفتراضية هلا باستخدام التابع 
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async  

حيث أن كل الطلبات  trueوالقيمة االفتراضية تساوي  falseأو  trueيقبل هذا اخليار قيمة منطقية   

عندها سيتم  asyncللخيار  false  وعند تعيني القيمة, يتم تنفيذها بشكل غري متزامن ajaxباستخدام التابع 

مع العلم أن عملية التنفيذ املتزامنة ميكن أن تؤدي إىل إيقاف استجابة املتصفح إىل حني , تنفيذ الطلب بشكل متزامن

  .ajaxاالنتهاء من تنفيذ التابع 

beforeSend  

ذه قبل عملية إرسال الطلب ميكن من خالله تعديل قيم الكائن تابع استدعاء عكسي يتم تنفي  

XMLHTTPRequest ويف حال إعادة القيمة , قبل إرسالهfalse  من هذا التابع عندها سيتم إيقاف تنفيذ

  :الصيغة التالية BeforeSendوللتابع , ajaxالتابع 

 

cache  

أما يف حال أن قيمة  trueوالقيمة االفتراضية تساوي  falseأو  trueيقبل هذا اخليار قيمة منطقية   

dataType  تساويscript  أوjsonp  فإن القيمة االفتراضية هلذا اخليار هيfalse , ويف حني أن قيمتها

  .فهذا سيمنع املتصفح من ختزين الصفحة اليت يتم تنفيذها يف الذاكرة املؤقتة للمتصفح falseتساوي 

complete  

بعد تنفيذ توابع االستدعاء (تابع استدعاء عكسي يتم تنفيذه بعد االنتهاء من تنفيذ الطلب بشكل كامل   

success  وتوابع االستدعاء اخلاصة باألخطاءerror callbacks( , وهلذا التابع وسيطني األول هو كائن من

ويتم تنفيذ هذا التابع  ,والثاين قيمة نصية حتدد معلومات عن جناح الطلب XMLHTTPRequestالنوع 

  :دائماً سواء جنحت أو فشلت عملية التنفيذ ويف عمليات التنفيذ الغري متزامنة واملتزامنة

 

contentType 

-application/xقيمة نصية حتدد نوع املعلومات اليت ترسل إىل اخلادم والقيمة االفتراضية هي   

www-form-urlencoded  احلاالتوهذا القيمة مناسبة يف معظم.  

data 

حيث يتم حتويلها إىل قيم ترسل بواسطة الـ , يتمضن هذا اخليار املعلومات اليت سيتم إرساهلا إىل اخلادم  

query string وميكن استخادم اخليار , أي حتول إىل قيمة نصية يتم إحلاقها بعنوان الصفحة احملدد
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processData خليار وقيم ا. ملنع عملية املعاجلة االفتراضية هذهdata  جيب أن تكون على شكل أزواج من

ويف حال أن القيمة عبارة عن مصفوفة عندها يتم حتويلها إىل جمموعة من القيم هلا , key/valueاملفاتيح والقيم 

  .foo=bar1&foo=bar2&تصبح  {foo:['bar1', 'bar2']}: مثال(املفتاح نفسه 

dataFilter  

يف الكائن  املعادة من قبل اخلادم ملعاجلة البيانات األصليةيتم استخدامه تابع استدعاء عكسي   

XMLHTTPRequest , هو تابع ينفذ قبل عملية ترشيح البيانات لتجهيز البيانات بالشكل املطلوب

  :ادا كقيمة مرجتعة من هذا التابو هلذا التابع وسيطنيإلع

 .البيانات األصلية املعادة من قبل اخلادم •

 .dataTypeقيمة الوسيط  •

 

dataType  

ويف حال مل يتم حتديد قيمة هلذا الوسيط , هذا الوسيط حيدد نوع البيانات اليت سيتم إرجاعها من املخدم  

إىل تابع االستدعاء العكسي الذي يعرب  responseTextأو  responseXMLستمرر إما  jQueryفإن 

  :واألنواع املمكنة هيادها اخلادم اعتماداً على نوع البيانات اليت أع successعنه بالوسيط 

• xml : وثيقةXML  ميكن معاجلتها باستخدامjQuery. 

• html : يعيد شيفرةHTML  بشكل قيمة نصية مع الوامساتscripts  اليت يتم تقييمها عند إدراجها

 .يف الصفحة

• script : ا شيفرةيتم تقييم النتيجة على أJavaScript  ا على شكل قيمة نصيةوعند , وإعاد

إال يف حال استخدام قيمة خمتلفة  Cacheاستخدام هذا النوع سيتم إلغاء تفعيل عملية التخزين املؤقت 

ويف حال استخدام هذا النوع عند التعامل مع عنوان نطاق آخر عندها , cacheيتم متريرها للوسيط 

 .GETإىل العملية  POSTسيتم حتويل العملية 

• json : سيتم تقييم القيمة املعادة على شكلJSON   ويعيد كائنJavaScript. 

• jsonp : سيتم حتميل القيمة املعادة من اخلادم ضمن كتلةjson  باستخدامJSONP  مع العلم أن

 .املطلوب لتحديد تابع االستدعاء العكسي URLإىل اية الـ " ?=callback?"سيتم إضافة 

• text :ن اخلادم ستكون قيمة نصية فقطالقيمة املعادة م. 
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error  

  :وهلذا التابع ثالثة وسطاء هي, ajaxالتابع الذي سيتم تنفيذه يف حال فشل تنفيذ التابع   

 .XMLHttpRequestكائن من النوع  •

 :والقيم احملتملة هلذا الوسيط هي, اخلطأ الذي حدث قيمة نصية تصف نوع •

o null 

o timeout 

o error 

o notmodified 

o parsererror 

 .exception objectوكائن استثناء اختياري  •

  :هو errorوشكل التابع 

 

global  

وحتدد هذه القيمة إن كان سيتم قدح أحداث العملية الغري  trueقيمة هذا الوسيط االفتراضية تساوي   

 Ajaxوغريها من التوابع اليت تندرج حتت  ajaxStopو  ajaxStartمثل التابع  ajaxمتزامنة لتنفيذ التابع 

Events.  

ifModified  

هذه القيمة تسمح للطلب بالنجاح فقط يف حالة أن قيمة النتيجة خمتلفة عن آخر نتيجة مت احلصول عليه   

أي جتاهل  falseيف الترويسة اخلاصة بالنتيجة والقيمة االفتراضية تساوي  Last-Modifiedوذلك بفحص قيمة 

  .Last-Modifiedالترويسة 

jsonp  

حيث سيتم , jsonpيستخدم هذا الوسيط لتجاوز اسم تابع االستدعاء العكسي عند تنفيذ طلب   

الذي سيتم تنفيذه سواء  URLيف الـ  "?=callback"يف الصيغة   callbackهذه القيمة بدالً من  استخدام

ستصبح  {'jsonp:'onJsonPLoad}والنتيجة هي أن  POSTأو  GET باستخدام

onJsonPLoad=?"."  
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password  

  .HTTPكلمة املرور اليت جيب استخدامها عند وجود توثيق يعتمد على الربوتوكول   

processData  

بشكل تقين أي شيء (على شكل كائن  dataبشكل افتراضي البيانات اليت يتم إرساهلا باستخدام اخليار   

بشكل يتناسب مع نوع  query stringستتم معاجلتها وحتويلها لكي ترسل عن طريق ) ماعدا القيمة النصية

ويف حال وجود ضرورة إلرسال , "application/x-www-form-urlencoded"احملتوى االفتراضي 

  .هلذا اخليار falseأوأي بيانات غري معاجلة عندها جيب تعيني قيمة  DOMDocumentكائن 

scriptCharset  

 dataTypeأو تكون قيمة اخليار  jsonpيتم أخذ قيمة هذا اخليار باالعتبار فقط عند تنفيذ طلب   

فإن قيمة هذا اخليار حتدد نوع احملارف اليت سيتم , GETويتم تنفيذ الطلب باستخدام العملية  scriptتساوي 

  .احملتوى البعيد واحملتوى احملليتفسري الطلب على أساسها ويتم حتديدها فقط من أجل التوفيق بني احملارف يف 

success  

  :وهلذا التابع وسيطني مها, اجحاسم التابع الذي سيتم تنفيذه إذا مت تنفيذ الطلب بشكل ن  

 .dataTypeالبيانات املعادة من اخلادم واليت متت إعادا على حسب القيمة احملددة باخليار  •

 .قيمة نصية تعرب عن حالة الطلب •

  

timeout  

حيث أن حتديد قيمة اخليار , للطلب احلايل timeoutحتديد قيمة مدة قطع االتصال قبل استجابة اخلادم   

timeout  ستؤدي إىل جتاوز القيمة العامة احملددة باستخدام التابع$.ajaxSetup.  

type  

مع العلم أنه  GETوالقيمة االفتراضية هي ) POST, GET(حيدد هذا اخليار طريقة تنفيذ الطلب   

  .ولكنها غري مدعومة من قبل املتصفحات نفسها PUT, DELETEميكن استخدام طرق أخرى مثل 

url  

  .عنوان الصفحة اليت سيتم طلبها  

username  

  .HTTPاسم الدخول الذي سيتخدم يف حال وجود ضرورة للتوثيق باستخدام الربوتوكول   
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xhr  

والقيمة  XMLHttpRequestحيدد هذا اخليار اسم تابع يتم تنفيذه عند إنشاء كائن من النوع   

وإال يتم استخدام الكائن  IEيف حال أن املتصفح هو  ActiveXObjectاالفتراضية هي 

XMLHttpRequest , وميكن استخدام هذا التابع لتجاوز الكائنXMLHttpRequest  الذي مت

  .خصائصه إنشاؤه أو تغيري بعض

  أمثلة

  :وتنفيذه مباشرة JavaScriptيف املثال التايل يتم حتميل ملف   

 

  :أما يف املثال التايل فيتم إرسال بعض البيانات إىل اخلادم مع إعالم املستخدم يف حال انتهاء العملية بنجاح

 

  :test.htmlيف املثال التايل يتم إعادة آخر حتديث من حمتوى الصفحة 

 

املثال التايل فيتم حتميل بعض البيانات من اخلادم بشكل متزامن مما يعين توقف املتصفح عن االستجابة حىت أما يف 

  :االنتهاء من تنفيذ الطلب
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 processDataإىل اخليار  falseإىل اخلادم وذلك بتعيني القيمة  XMLأما يف املثال التايل فيتم إرسال وثيقة 

  :قيمة نصية ملنع عملية حتويل البيانات إىل

 

  :وأخرياً يف هذا املثال يتم إرسال قيمة إىل اخلادم وإعالم املستخدم يف حال االنتهاء من تنفيذ العملية

 

load(url, [data], [callback]) 

ويتم تنفيذ هذا التابع , urlمن الصفحة احملدد بالوسيط  HTMLيستخدم هذا التابع إلعادة شيفرة   

بشكل افتراضي إال إن مت مترير وسطاء إضافيني عندها سيتم تنفيذ التابع باستخدام العملية  GETباستخدام العملية 

POST.  تستطيع تعييم حمددات لترشيح شيفرة الـ  1.2وبدءاً من اإلصدارHTML  املعادة من قبل هذا

دد تبدو كما وصيغة مترير احمل .احملدد rulمن الـ  HTMLالتابع حيث تستطيع إرجاع جزء أو كل شيفرة الـ 

أما الوسيط  .* < bodyوبشكل افتراضي يتم تطبيق احملدد , "url #some > selector": يف الشكل التايل

data  فهو وسيط اختياري يتألف من أزواج من املفاتيح والقيم{key:value} , أما الوسيطcallback 

  .بغض النظر هل جنح تنفيذ التابع أم ال loadاالختياري فهو تابع يتم تنفيذه عند االنتهاء من تنفيذ التابع 
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  أمثلة

له  idالذي قيمة الواصفة  divداخل العنصر  feeds.htmlيف املثال التايل يتم حتميل حمتوى الصفحة   

  :feedsتساوي 

 

  :test.phpأما يف املثال التايل فيتم مترير مصفوفة قيم إىل الصفحة 

 

 POSTباستخدام العملية  feeds.phpإىل الصفحة  25تساوي  limitأما يف املثال األخري فيتم مترير القيمة 

  :callbackيتم تنفيذ التابع  loadوبعد انتهاء من تنفيذ التابع 

 

 jq-p-Getting-Startedهلا تساوي  idأما املثال التايل فيتم حتميل مجيع العناصر الالئحة اليت قيمة الواصفة 

  :linksهلا تساوي  idضمن الئحة يف الصفحة احلالية قيمة الواصفة 

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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jQuery.get(url, [data], [callback], [type])  

ويعترب هذا . GETباستخدام العملية  urlيستخدم هذا التابع لتحميل حمتويات صفحة حمدد بالوسيط   

, ajax.$إىل اخلادم بدون إمكانية استخدام التابع  GETالتابع طريقة بسيطة إرسال طلب باستخدام العملية 

فهو  dataأما الوسيط , getحيدد تابع يتم تنفيذه يف حال االنتهاء وبنجاح من تنفيذ التابع   callbackوالوسيط 

فيقبل القيم  typeأما الوسيط االختياري , {key:value}وسيط اختياري يتألف من أزواج من املفاتيح والقيم 

  :التالية

• xml. 

• html. 

• script. 

• json. 

• jsonp. 

• text. 

jQuery.getJSON(url, [data], [callback]) 

وبدءاً من اإلصدار , GETباستخدام العملية  JSONيستخدم هذا التابع لتحميل بيانات بصيغة   

jQuery 1.2  ميكن حتميل بيانات بصيغةJSON  موجودة على نطاق آخر بتحديد تابع االستدعاء العكسي

JSONP الذي ميكن متريره كما يلي :"myurl?callback=?" , حيث تستبدل مكتبةjQuery  قيمة

callback باسم التابع املناسب.  
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  أمثلة

  :من هذه البيانات nameوعرض قيمة احقل  test.jsمن امللف  JSONحتميل بيانات   

 

  :أما املثال التايل فهو شبيه للمثال السابق مع وجود فارق وهو مترير وسطاء عند استدعاء التابع

 

  :وهذا التابع له ثالثة وسطاء هي

• url :عنوان الصفحة اليت سيتم تنفيذها ومن املمكن أن تكون على نفس النطاق أو نطاق آخر. 

• data :وسيط اختياري يتألف من جمموعة من أزواج املفاتيح والقيم. 

• callback : تابع استدعاء عكسي سيتم تنفيذه عند االنتهاء من تنفيذ التابعgetJSON بشكل ناجح ,

 :وهلذا التابع وسيطني

o data : وهي بيانات بصيغةJSON 

o textStatus :قيمة نصية هلا إحدى القيم التالية: 

� timeout 

� error 

� notmodified 

� success 

� parsererror 

jQuery.getScript(url, [callback]) 

وهذا التابع له , GETباستخدام العملية  JavaScriptيستخدم هذا التابع لتحميل وتنفيذ ملف   

  :وسيطني مها

• url : مسار ملف الـJavaScript وميكن أن يكون هذا املسار على نفس النطاق أو على نطاق آخر. 

• callback :تابع استدعاء عكسي اختياري يتم تنفيذه عند حتميل امللف بشكل ناجح. 

  :test.jsيف املثال التايل يتم حتميل امللف 
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  :أما املثال التايل فهو مشابه للمثال السابق مع وجود استدعاء للتابع العكسي

 

jQuery.post(url, [data], [callback], [type]) 

ويعترب هذا . POSTباستخدام العملية  urlيستخدم هذا التابع لتحميل حمتويات صفحة حمدد بالوسيط   

, ajax.$إىل اخلادم بدون إمكانية استخدام التابع  POSTالتابع طريقة بسيطة إرسال طلب باستخدام العملية 

 dataأما الوسيط , postيذ التابع حيدد تابع يتم تنفيذه يف حال االنتهاء وبنجاح من تنف  callbackوالوسيط 

فيقبل  typeأما الوسيط االختياري , {key:value}فهو وسيط اختياري يتألف من أزواج من املفاتيح والقيم 

  :القيم التالية

• xml. 

• html. 

• script. 

• json. 

• jsonp. 

• text. 

  أمثلة

  :مع جتاهل القيمة اليت تعيدها الصفحة test.phpيف املثال التايل يتم طلب الصفحة   

 

لكن هذه املرة مع إرسال بيانات إىل الصفحة عن طريق الوسيط  test.phpأيضاً يف املثال التايل يتم طلب الصفحة 

  :وأيضاً يتم جتاهل البيانات اليت تعيدها الصفحة dataاالختياري 

 

  :وأيضاً املثال التايل
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مع تنفيذ تابع االستدعاء العكسي الصرح عنه بالوسيط  test.phpأما يف املثال التايل فيتم طلب الصفحة 

  :callbackاالختياري 

 

  :dataأيضاً املثال التايل يشبه املثال السابق مع وجود مترير للبيانات باستخدام الوسيط االختياري 

 

 Ajax Eventsأحداث العمليات الغير متزامنة 

ajaxComplete(callback) 

 AJAXعند االنتهاء من تنفيذ عملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

Request , ويقبل هذا التابع وسيطني مها كائن من النوعXMLHttpRequest  وإعدادات تنفيذ العملية

  :الغري متزامنة

 

  :االنتهاء من تنفيذ عملية غري متزامنةويف املثال التايل يتم عرض رسالة عند 

 

ajaxError(callback) 

 AJAXعند حدوث خطأ أثناء تنفيذ عملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

Request , ويقبل هذا التابع وسيطني مها كائن من النوعXMLHttpRequest  وإعدادات تنفيذ العملية

  :الغري متزامنة
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  :ويف املثال التايل يتم عرض رسالة عند حدوث خطأ أثناء تنفيذ عملية غري متزامنة

 

ajaxSend(callback) 

, AJAX Requestقبل بدء تنفيذ العملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

  :يذ العملية الغري متزامنةوإعدادات تنف XMLHttpRequestويقبل هذا التابع وسيطني مها كائن من النوع 

 

  :ويف املثال التايل يتم عرض رسالة قبل بدء تنفيذ العملية الغري متزامنة

 

ajaxStart(callback) 

 AJAXعند البدء بتنفيذ العملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

Request ,وليس هلذا التابع أي وسيط: 

 

  :عند بدء تنفيذ الطلب" جاري التحميل"يظهر رسالة املثال التايل 

 

ajaxStop(callback) 

 AJAXعند االنتهاء من تنفيذ العملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

Request ,وليس هلذا التابع أي وسيط:  
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  :االنتهاء من تنفيذ العمليات الغري متزامنةعند بدء " جاري التحميل"يف املثال التايل يتم إخفاء رسالة 

 

ajaxSuccess(callback) 

 AJAXعند االنتهاء بنجاح من تنفيذ عملية غري متزامنة  callbackيستخدم هذا احلدث لتنفيذ التابع   

Request , ويقبل هذا التابع وسيطني مها كائن من النوعXMLHttpRequest  وإعدادات تنفيذ العملية

  :زامنةالغري مت

 

  :يف املثال التايل يتم إظهار رسالة عند االنتهاء من تنفيذ العملية بنجاح

 

  متنوعات

jQuery.ajaxSetup(options) 

هو عبارة عن  optionsواخليار , يستخدم هذا التابع لتعيني اإلعدادات العامة للطبات الغري متزامنة  

مع إلغاء " /xmlhttp/"إىل القيمة  urlويف املثال التايل يتم حتديد قيمة اخليار  .جمموعة من املفاتيح والقيم

  :لتنفيذ الطلبات GETبدالً من العملية  POSTاألحداث العامة واستخدام العملية 

 

serialize() 

وهذه العملية تستخدم لتجهيز , يستخدم هذا التابع لسلسة جمموعة من القيم وحتويلها إىل سلسلة نصية  

هي عملية قياسية تتوافق مع مجيع لغات الربجمة وهذه العملية , البيانات اليت أدخلها املستخدم إلرساهلا إىل اخلادم

 nameوي حقول النموذج على قيمة للواصفة ولكي يعمل هذا التابع بشكل صحيح جيب أن حتت .ومنصات العمل

  .وإال فإن هذا التابع لن يعمل بشكل صحيح
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لتنفيذ عمليات  URLيف املثال التايل يتم حتويل القيم املدخلة يف النموذج إىل سلسلة نصية ميكن إرساهلا عرب الـ 

  :غري متزامنة

 

  :أما والشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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srializeArray() 

لكن هذا التابع حيول القيم  ()serializeكما يف التابع يستخدم هذا التابع لسلسة مجيع حقول النموذج   

وشكل النتيجة يكون مشابه , JSONونتيجة التابع ليست قيمة نصية وإمنا كائن من نوع ,  JSONإىل صيغة 

  :ملا يلي
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  أدوات

 Browser and Feature Detectionتوابع التفاعل مع المتصفح وفحص الميزات 

jQuery.support  

يتم استخدامها ملعرفة بعض خصائص املتصفح  1.3جمموعة من اخلصائص متت إضافتها يف اإلصدار   

حتتوي على جمموعة من اخلصائص اجلاهزة لالستخدام وميكن إضافة خصائص  jQueryومكتبة . والعيوب اليت فيه

طبعاً معظم هذه اخلصائص ليس من الضرورة أن يتم استخدامها يف املهام اليومية يف عملك . أخرى خاصة بك

  .jQueryوبنية مكتبة  Pluginsولكنها تستخدم أثناء تطوير الربجميات اجلاهزة 

boxModel 

 W3Cإن متت عملية رسم الصفحة أو املتصفح باستخدام  trueاخلاصية تساوي  تكون قيمة هذه  

CSS Box Model  وهذه القيمة تساويfalse  يفIE6, IE7  عندما تعمل يف يف النمطQuirks  وتكون

  .حىت يتم حتميل كامل الوثيقة nullقيمة هذه اخلاصية تساوي 

cssFloat  

للوصول إىل القيمة العائمة  style.cssFloatعندما يتم استخدام  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

بدالً عن  styleFloatحيث يتم استخدام  IEيف مجيع إصدارات  falseوهذه القيمة تساوي , CSSاحلالية يف 

cssFloat.  
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hrefNormalized  

 getAttribute('href')إن كان املتصفح يترك نتائج استدعاء التابع  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

  ).falseتساوي  IEالقيمة يف املتصفح (بدون تعديل 

htmlSerialize  

إن كان املتصفح يسلسل عناصر الرابط عند استخدام اخلاصية  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

innerHTML ) قيمة هذه اخلاصية تساويfalse  يفIE.(  

leadingWhitespace  

يف حال أن املتصفح حيافظ على الفراغات عند استخدام اخلاصية  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

innerHTML ) قيمة هذه اخلاصية تساويfalse  يفIE6  وIE8.(  

noCloneEvent 

إذا كان املتصفح ينسخ توابع االستجابة لألحداث عند نسخ العنصر  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

  ).IEيف املتصفح  falseقيمة هذه اخلاصية تساوي (

objectAll  

يعيد  ('*')getElementsByTagNameإن كان استدعاء التابع  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

  ).IE8و  IE7يف  falseقيمة هذه اخلاصية تساوي (كل العناصر األحفاد للعنصر احلايل 

opacity 

قيمة (بشكل صحيح  opacity cssإن كان املتصفح يستطيع تفسري  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

  ).opacityبدال عن  filterحيث يتم استخدام املرشح  IEيف املتصفح  falseهذه اخلاصية تساوي 

scriptEval 

أو التابع  appendChildإن كان استخدام التابع  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

createTextNode  ة هذه اخلاصية تساوي قيم(إلدراج نص يؤدي إىل تفسري قيمة هذا النصfalse  يف

  ).بدالً من ذلك  textحيث يتم استخدام  IEاملتصفح 

style 

تعيد قيمة الواصفة  getAttribute('style')إن كان استدعاء التابع  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

style  قيمة هذه اخلاصية تساوي (اخلطية للعنصر احلايلfalse  يف املتصفحIE  وميكن استخدام اخلاصية

cssText  بدالً عنstyle.(  

tbody  

قيمة ( tbodyبدون الوامسة  tableإن كان املتصفح يسمح بالوامسة  trueقيمة هذه اخلاصية تساوي   

  ).إن مل تكن موجودة tbodyحيث يتم إدراج الوامسة  falseتساوي  IEهذه اخلاصية يف املتصفح 
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jQuery.browser 

وحتتوي على ) بدالً عنها jQuery.supportميكن استخدام ( 1.3مت إلغاء هذه اخلاصية يف اإلصدار   

  :والقيم املتوفرة هي navigator.userAgentوقيمتها هي من , إشارة لكل متصفح

• safari 

• opera 

• msie 

• mozilla 

استخدام هذه اخلاصية إلضافة وتكون قيمة هذه اخلاصية جاهزة قبل حتميل كامل عناصر الوثيقة لذلك ميكن 

  .أحداث جاهزة لبعض املتصفحات فقط

  :يف املثال التايل يتم عرض إصدار مع اسم املتصفح احلايل

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي
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  :3اإلصدار رقم  FireFoxويف املثال التايل يتم إظهار رسالة فقط إن كان املتصفح هو 

 

  :بناء على نوع املتصفح cssأما يف املثال التايل يتم حتديد قيمة النمط 

 

jQuery.browser.version  

وتعيد هذه ) بدالً عنها jQuery.supportميكن استخدام ( 1.3مت إلغاء هذه اخلاصية يف اإلصدار   

  :ومايلي بعض القيم اخلاصة, اخلاصية رقم اإلصدار احلايل للمتصفح احلايل
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• Internet Explorer: 6.0, 7.0 

• Moziall/Firefox/Flock/Camino: 1.7.12, 1.8.1.3, 1.9 

• Opera: 9.20 

• Safari/Webkit: 312.8, 418.9 

  :يف املثال التايل يتم عرض إصدار املتصفح احلايل

 

  :أما الشيفرة الكاملة للمثال السابق فهي

 

  :IEح أما يف املثال التايل فيتم عرض رسالة نصية للمتصف
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  :IEأما املثال التايل فيتم عرض اإلصدار رقم اإلصدار الرئيسي للمتصفح 

 

jQuery.boxModel  

وتعيد هذه ) بدالً عنها jQuery.supportميكن استخدام ( 1.3مت إلغاء هذه اخلاصية يف اإلصدار   

  :W3C CSS Box Modelإن كان املتصفح احلايل يتم عرضه باستخدام  trueاخلاصية 

 

  


