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:HTMLالتعریف بلغة 
 لغة تصمیم المواقعHTMLمجرد وسوم أو رموز لیس أكثر.
التالىتكتب على السیاق:

<tag> text </tag>
 ال تحتاج الى مترجم مثل بقیة اللغاتC أوJAVA التى تحتاج الى برنامج

.تحتاج الى محرر نصوص فقط ال غیرHTMLبعینھ بینما لغة 

:HTMLمتطلبات دراسة لغة 
 لدراسة لغةHTML ،فاننا بحاجة الى ما یلى من برامج:
متصفح:أوال
میجا بایت٢بحجم ، صغر متصفح یمكنك العمل علیھوالیك أ:

The World Browser

ویمكنك تحمیلھ عن طریق الرابط التالى:
MediaFire

http://www.mediafire.com/?t0a8l9a1by76qtx
)أو(

4Shared
http://www.4shared.com/rar/G0de11XT/TheWorld_en_v3503.html

محرر نصوص:ثانیا
 وینصح بھ غالبیة ، ویعتمد علیھ ، والیك محرر نصوص ال بأس بھ

:میجا بایت٥بحجم ، المبرمجین
Notepad ++

ویمكنك تحمیلھ عن طریق الرابط التالى:
MediaFire

http://www.mediafire.com/?plf9d5t115zu4k2
)وأ(

4shared
http://www.4shared.com/file/qQQ_3WqE/npp62Installer.html



 میجا بایت١بحجم ، وشرح تنصیبھ بالصور:
MediaFire

http://www.mediafire.com/?c15yq3hh566s6sw
)أو(

4shared
http://www.4shared.com/rar/sY-nSrKR/notepad_explain_setup.html

:ملحوظة 
 اختر ما تشاء ، محرر النصوص) أو(المتصفحعلى العمل بھذا لست مجبرا

ولكن فقط أردت ذلك لكى تستخدمھم مؤقتا على جھازك لحین االنتھاء من ، 
!!حذفھم ومن ثم ت، HTMLدراسة لغة 

:HTMLمكونات لغة 
Tagsالوسوم :أوال
عل ج، جعل الخط سمیكا:للقیام بوظیفة معینة مثلتستخدم كواد مختلفة ا

.وغیرھا، توسیط النص، الخط مائال
انواع الوسوم كالتالى:
oالوسم الرئیسىMain Tag

<tag>    </tag>
antiو tag: تتكون من tag.

.title ،center ،headالوسوم : مثل
oالوسم المساعدAuxiliary Tag

<tag>
أو

</tag>
antiأو tag: تتكون من tag.

.br ،tdالوسوم : مثل

Attributeاالستدعاءات:ثانیا
جعل لون كخلفیة : اكواد مختلفة تستخدم الضافة خصائص للوسوم مثل

، backgroundجعل صورة كخلفیة للصفحة، bgcolorللصفحة
.وغیرھا

Special Charactersالحروف الخاصة:ثالثا
أصغر من، >أكبر من: تستخدم لطباعة رموز خاصة مثل>.
 وتنتھى ب " &"تبدأ ب"; . "



:Tagsوسومال

<html>     </html>
التعریف وسمhtml ، یتم وضع ھذا الكود فى البدایة لكى نقوم بتعریف أن

.HTMLھذه الرموز ھى رموز لغة تصمیم المواقع 

<head>     </head>
الرأس وسمhead ، لكى یحتوى بداخلھ كود العنوانیتم وضع ھذا الكود

title.
 یوضع أسفل كود التعریفhtml.
تعد من النوع الثانى من الوسوم.

<title>     </title>
 العنوان وسمtitle ،ما بین كود الرأس یتم وضع ھذا الكودhead لكى

.ندرج بداخلھ عنوان الصفحة
تعد من النوع الثانى من الوسوم.

<body>     </body>
 الجسم وسمbody ،جسم الصفحة ا الكود لكى ندرج بداخلھ یتم وضع ھذ

.اخرىأى عدة رموز أو وسوم
تعد من النوع الثانى من الوسوم.

<center>     </center>
التوسیط وسمcenter ،بداخلھ من یتم وضع ھذا الكود لتتم طباعة ما

.سطور فى منتصف الصفحة
تعد من النوع الثانى من الوسوم.



:سطر جدید
<br>

أو
</br>

بدایة سطر جدید وسمbr ،ھذا السطر یتم وضع ھذا الكود لكى یتم ترك
.حة المفاتیحفى لوENTERوالنزول الى سطر جدید وھى تعمل محل الزر 

تعد من النوع االول من الوسوم.

:االحجام المختلفة للنصوص
<h1> text </h1>
<h2> text </h2>
<h3> text </h3>
<h4> text </h4>
<h5> text </h5>
<h6> text </h6>

مستویات مختلفة ٦ویحتوى ، التحكم بحجم الخط وسم.
 اكبرھا على االطالقh1 واصغرھاh6.
 وبالتالى لیس ھناك حاجة ، تعمل على انزال المؤشر الى السطر التالى

.brالستخدام الوسم 
تعد من النوع االول من الوسوم.

":لون"خلفیة الصفحة ك
bgcolor="color"

 خاصیة لون خلفیة الصفحةbgcolor.
عند الكود ھایتم وضعbody.
 على الصورة التالیةتكتب:

<body bgcolor="red"> </body>

":صورة"خلفیة الصفحة ك
background="photo.photo format"

 خاصیة صورة خلفیة الصفحةbackground.
عند الكود م وضعھایتbody.
 التالیةعلى الصورةتكتب:

<body background="One_Piece.jpg"> </body>



:نوع الخط

<b>     </b>
أو

<strong>     </strong>
 سمیك"بینھما یصبح النص الموجود "Bold.

<i>     </i>
أو

<em>     </em>
 مائل"بینھما یصبح النص الموجود "Italic.

<u>     </u>
 تحتھ خط"یصبح بینھما النص الموجود "Underline.

<strike>     </strike>
 علیھ خط"النص الموجود بینھما یصبح. "

:طباعة الجملة كما ھى
<pre>     </pre>

 یطبع ما بینھما من جمل كما ھى تماماوسم.
یعد من النوع االول من الوسوم.

:خط أفقىادراج 
<hr color="line color" size="line size" width="100% or
50%">

كود ادراج خط افقىhr.
لون : تحتوى على بعض الخصائص مثلcolor ، سمكsize ، عرض

width أو نصف عرض %100الخط سواء یشمل عرض الصفحة باكملھا
. وغیرھا %50الصفحة 



:تنسیق الخط
<font>     </font>

تنسیق الخط وسمfont ،حدد لون و ویحتوى بداخلھ على عدة خواص ت
.م الخطنوع و حج

تعد من النوع الثانى من الوسوم.

color="font color"
 خاصیة اختیار لون الخط المستخدمcolor ،ال ولیكن على سبیل المثال

.greenأو redالحصر
 یتم وضعھا بین الكودfont.
تكتب على الصورة التالیة:

<font color="red" > text </font>

face="font type"
 خاصیة اختیار نوع الخط المستخدمface ،ال یكن على سبیل المثاللو

.arialأو tahomaالحصر 
 یتم وضعھا بین الكودfont.
تكتب على الصورة التالیة:

<font face="tahoma" > text </font>

size="font size"
 خاصیة اختیار حجم الخط المستخدمsize ،ال ى سبیل المثالعلولیكن

.5أو 4الحصر 
 یتم وضعھا بین الكودfont.
تكتب على الصورة التالیة:

<font size="5" > text </font>



:صورةادراج 
<img src="photo.photo format" align=left or right alt=text
width="300" height="300">

 ادراج صورة بداخل الصفحة كودimg.
اسم الصورة یكتبphoto ، صیغة الصورةphoto format ولتكنgif

.jpgأو 
src="photo.photo format"

ابعاد الصورة بعرض وطول معین:
width="300" height="300"

 محاذاة الصورة جھة الیمین أو الیسارخاصیة:
align=left or right

عند وضع المؤشر على الصورة تظھر كلمة معینة:
alt=text

:Linksالروابط

<a href="http://www.google.com.eg"> google </a>
 ولیكن محرك البحث ، كود الذھاب الى موقع ما انت تحدده بنفسك

www.google.com.eg ، فبمجرد الضغط على كلمةgoogle سوف
.فوراgoogleتنتقل الى محرك البحث 

 یكتب ھذا الكود بداخل الوسمbody.

<a href="mailto:d1e.h4rd@yahoo.com"> Contact Us </a>
 ولیكن ، انت تحدده بنفسك ، كود ارسال رسالة الى برید الیكترونى ما

com.yahoo@rd4h.e1d ، فبمجرد الضغط على عبارةUsContact
ك لتصل تلقائیا الى سوف تنتقل الى صفحة جدیدة فیھا یمكنك ترك رسالت

.البرید االلكترونى المذكور باالعلى
 یكتب ھذا الكود بداخل الوسمbody.



:Listsالقوائم
ھناك نوعین من القوائم:

.القائمة المرتبة-١
.القائمة الغیر مرتبة-٢

 لعمل ھذا النوع من القوائم نستخدم الوسم<ol> یلیھ الوسم<li>.
 بداخل الوسم<ol>راج نوع الرموز المستخدمة والتى تتكون منھا یتم اد

:حیثارقام یونانیة) أو(حروف انجلیزیةالقائمة سواء كانت 
A:: الكبیرة"تشیر الى ان القائمة من نوع االحرف االنجلیزیة".
a:: الصغیرة"تشیر الى ان القائمة من نوع االحرف االنجلیزیة".
I::الكبیرة"رقام الیونانیة تشیر الى ان القائمة من نوع اال".
i:: الصغیرة"تشیر الى ان القائمة من نوع االرقام الیوناینة".
 كالتالىالصورة العامة:

<ol type=A>
<li> </li>
<li> </li>
</ol>

 لعمل ھذا النوع من القوائم نستخدم الوسم<ul>یلیھ الوسم<li>.
بداخل الوسم<ul>المستخدمة والتى تتكون منھا یتم ادراج نوع الرموز

:حیثقرص) أو(مربع)أو(دائرةالقائمة سواء كانت 
::المربع"تشیر الى ان القائمة من نوع"square.
:: القرص"تشیر الى ان القائمة من نوع"disc.
o:: الدائرة"تشیر الى ان القائمة من نوع"circle.
 كالتالىالصورة العامة:

<ul type=square>
<li>  </li>
<li> </li>
</ul>



:Tablesالجداول

<table>    </table>
كود ادراج جدولtable.

border="number"
خاصیة اختیار سمك الجدولborder.
الكود یتم ادراجھا عندtable.
تكتب على الصورة التالیة:

<table border="5"> </table>

<tr> </tr>
 اضافة صف بالجدول كودtr.
 یتم ادراجھ بعد الوسمtable.
تعد من النوع الثانى من الوسوم.

<td>
أو

</td>
 كود اضافة خانة جدیدة أو فراغ جدید فى الصفtd.
 یتم ادراجھ بعد الوسمtr.
تعد من النوع االول من الوسوم.



:Exercisesالتمارین
المطلوبالتمرین

باستخدام " لون"ضبط خلفیة الصفحة ك)١(التمرین
bgcolor.

باستخدام " صورة"ضبط خلفیة الصفحة ك)٢(التمرین 
background.

centerباستخدام" فى المنتصف"ادراج نص )٣(التمرین 
.brباستخدام " سطر جدید"بدایة ، 

centerباستخدام " فى المنتصف"ادراج نص )٤(التمرین 
.fontباستخدام " النصخصائص "ضبط ، 

.supاعلى نص اخر باستخدام" مرتفع"نص)٥(التمرین 

subاسفل نص اخر باستخدام " منخفض"نص )٦(التمرین 
.

.imgباستخدام " صورة"ادراج )٧(التمرین 
.hrefباستخدام " موقع"الذھاب الى )٨(التمرین 
باستخدام " ترونىالكبرید"ارسال رسالة الى )٩(التمرین 

href.
معین باستخدام سمكذو tableباستخدام جدول)١٠(التمرین 

border.

معین باستخدام سمكذو tableباستخدام جدول)١١(التمرین 
border.



.h1باستخدام نص بعدة احجام مختلفة)١٢(التمرین 

استخدامبسمیكواخر ، emباستخدام مائلنص )١٣(التمرین 
strong ، باستخدام مخططواخرstrike.

معینة جھة، imgباستخدام صورةادراج )١٤(التمرین 
مثل وعدة خصائص اخرى، alignباستخدام 

alt.
.hrباستخدام خط افقى)١٥(التمرین 
.ulباستخدام قائمة)١٦(التمرین 

RADIO BUTTON)١٧(التمرین 

TEXT FIELD)١٨(التمرین 



CHECK BOX)١٩(التمرین 

SELECT)٢٠(التمرین  LIST

MULTIPLE SELECT)٢١(التمرین  LIST

TEXTAREA BOX)٢٢(التمرین 

PASSWORD)٢٣(التمرین 

FRAMESET)٢٤(التمرین 



)١(التمرین رقم
.اللونحمراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

كود المستخدمال
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
</body>
</html>

الصفحة

)٢(التمرین رقم
بحیث تكون الصورة التالیة كخلفیة للصفحة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

"lofi".



الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body background="One_Piece.jpg">
</body>
</html>

الصفحة



)٣(التمرین رقم
فى المنتصف تحتوى نص ، اللون بیضاءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

:مكون من ثالث سطور
، HELLO ALL THE WORLDالسطر االول نص مكتوب خط سمیك 

، ,this is the programmerالسطر الثانى نص تحتھ خط 
."ahmed salah uchiha"السطر الثالث نص مكتوب بخط مائل

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body>
<center>
<b> HELLO ALL THE WORLD </b>
<br>
<u> this is the programmer, </u>
<br>
<i> "ahmed salah uchiha" </i>
</center>
</body>
</html>

الصفحة



)٤(التمرین رقم
تحتوى جملة ،اللون سوداءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

In the name of allah فى المنتصف ومكتوبة بخط من النوعtahoma بحجم
.blueوبلون 5

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> in the name
of allah </font>
</center>
</body>
</html>

الصفحة



)٥(التمرین رقم
:لظھور تلك الجملة ھكذاsup" الخط المرتفع"وسم استخدام 

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5">
AhmedUchiha </font>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> <sup> TM
</sup> </font>
</center>
</body>



</html>
الصفحة

)٦(التمرین رقم
:تلك الجملة ھكذالظھورsub"الخط المنخفض"وسماستخدام 

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center>
<font face="tahoma" color="blue" size="5">
AhmedUchiha </font>
<font face="tahoma" color="blue" size="5"> <sub> TM
</sub> </font>
</center>



</body>
</html>

صفحةال

)٧(التمرین رقم
تظھر فیھا الصورة التالیة ، اللون سوداءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 
.٤٠٠والعرض ٤٠٠بابعاد قدرھا الطول 

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title



</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<center> <img src="2.gif" width="400" height="400">
</center>
</body>
</html>

الصفحة

)٨(التمرین رقم
تحتوى على ثالث روابط ، فیة سوداء اللون بخلHTMLتصمیم صفحة بلغة 

.taggedموقع ، askموقع ، googleاسفل بعضھم البعض لموقع البحث 
الكود المستخدم

<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<a href="http://www.google.com.eg"> google </a>
<br>



<a href="http://www.ask.fm"> ask </a>
<br>
<a href="http://www.tagged.com"> tagged </a>
</body>
</html>

الصفحة

)٩(التمرین رقم
توجد، رابط وحید تحتوى ، ء اللون بخلفیة حمراHTMLتصمیم صفحة بلغة 

عندما یقوم احدھم بالضغط علیھا فانھ یتوجھ تلقائیا لصفحة ، Contact Usجملة 
.d1e.h4rd@yahoo.comولیكن انشاء رسالة الى برید الكترونى معین

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<a href="mailto:d1e.h4rd@yahoo.com"> Contact Us </a>
</body>



</html>
الصفحة

1

2

)١٠(التمرین رقم
٢تحتوى على جدول بسمك، اللون حمراءخلفیةب، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

الصف االول ذو ، ات فراغ٤أى مكون من، عمود ٢صف و ٢مكون من عدد ، 
.اللونصفراءالصف الثانى ذو خلفیة ، اللون بیضاءخلفیة 



المستخدمالكود
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<table border="2">
<tr bgcolor="white">
<td> New 1
<td> New 2
</tr>
<tr bgcolor="yellow">
<td> Uchiha 1
<td> Uchiha 2
</tr>
</table>
</body>
</html>

الشرح
o حمراء اللون من خالل السطر التالىالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="red">
o من خالل السطر التالى٢الجدولسمك:

<table border="2">
oبفراغات بیضاء اللون من خالل السطر التالىالصف االول:

<tr bgcolor="white">
oفراغ من خالل السطر التالى٢صف االول یحتوى على عدد ال:

<td> New 1
<td> New 2

oبفراغات صفراء اللون من خالل السطر التالىالصف الثانى:
<tr bgcolor="yellow">

o فراغ من خالل السطر التالى٢الصف الثانى یحتوى على عدد:
<td> Uchiha 1
<td> Uchiha 2

الصفحة



)١١(التمرین رقم
، ٥تحتوى على جدول بسمك ، اللون حمراءبخلفیة HTMLتصمیم صفحة بلغة 

كال من الصف االول ، فراغات ٦أى مكون من، عمود ٢صف و ٣مكون من عدد 
بالنسبة للصف االول فان المكتوب بالخانة ، اللون بیضاءوالثانى والثالث ذو خلفیة 

لنسبة للصف الثانى فان المكتوب با، "اخضر"وبالخانة الثانیة " اسود"االولى 
بالنسبة للصف الثالث فان ، " اخضر"وبالخانة الثانیة " احمر"بالخانة االولى 

". اخضر"وبالخانة الثانیة " ازرق"المكتوب بالخانة االولى 
المستخدمالكود

<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<table border="5">
<tr bgcolor="white">
<td> <font color="black"> New 1 </font>
<td> <font color="green"> New 2 </font>
</tr>



<tr bgcolor="white">
<td> <font color="red"> New 3 </font>
<td> <font color="green"> New 4 </font>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td> <font color="blue"> New 5 </font>
<td> <font color="green"> New 6 </font>
</tr>
</table>
</body>
</html>

الشرح
o حمراء اللون من خالل السطر التالىالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="red">
o من خالل السطر التالى٢الجدولسمك:

<table border="5">
oللون من خالل السطر التالىبفراغات بیضاء االصف االول:

<tr bgcolor="white">
o اللون من خالل السطر التالى" اسود"المكتوب بداخل الخانة االولى:

<td> <font color="black"> New 1 </font>
o اللون من خالل السطر التالى" اخضر"المكتوب بداخل الخانة الثانیة:

<td> <font color="green"> New 2 </font>
oبفراغات بیضاء اللون من خالل السطر التالىالصف الثانى:

<tr bgcolor="white">
o اللون من خالل السطر التالى" احمر"المكتوب بداخل الخانة االولى:

<td> <font color="red"> New 3 </font>
o اللون من خالل السطر التالى" اخضر"المكتوب بداخل الخانة الثانیة:

<td> <font color="green"> New 4 </font>
oبفراغات بیضاء اللون من خالل السطر التالىالصف الثالث:

<tr bgcolor="white">
o اللون من خالل السطر التالى" ازرق"المكتوب بداخل الخانة االولى:

<td> <font color="blue"> New 5 </font>
o السطر التالىاللون من خالل" اخضر"المكتوب بداخل الخانة الثانیة:

<td> <font color="green"> New 6 </font>
الصفحة



)١٢(التمرین رقم
تحتوى على عبارة، اللون حمراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

I will force everybody to recognize me ، مكتوبة ، فى المنتصف
كل حجم فى سطر ، "اماحج٦یكتفى بعدد "وبعدة احجام مختلفة ، االصفرباللون 

.على حدى
الكود المستخدم

<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="red">
<center>
<font color="yellow">
<h1> I will force everybody to recognize me </h1>
<h2> I will force everybody to recognize me </h2>
<h3> I will force everybody to recognize me </h3>
<h4> I will force everybody to recognize me </h4>
<h5> I will force everybody to recognize me </h5>
<h6> I will force everybody to recognize me </h6>



</font>
</center>
</body>
</html>

الشرح
o من خالل السطر التالىحمراء اللونالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="red">
oمكتوبة باللون االصفر من خالل السطر التالىالعبارة:

<font color="yellow">
o المختلفة من خالل السطور التالیةالعبارةاحجام:

<h1> I will force everybody to recognize me </h1>
<h2> I will force everybody to recognize me </h2>
<h3> I will force everybody to recognize me </h3>
<h4> I will force everybody to recognize me </h4>
<h5> I will force everybody to recognize me </h5>
<h6> I will force everybody to recognize me </h6>

الصفحة

)١٣(التمرین رقم
تحتوى على عبارة،اللون خضراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

I will force everybody to recognize me ، بنوع خط ، فى المنتصف



tahoma ، بلونyellow ، موضوع "االولى ، ثالث مرات مختلفة ، 5بحجم
."خط مائل"الثالثة، " خط سمیك"الثانیة ، " علیھا خط

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="green">
<center>
<font face="tahoma" color="yellow" size="5">
<strike> I will force everybody to recognize me </strike>
<br>
<strong> I will force everybody to recognize me </strong>
<br>
<em> I will force everybody to recognize me </em>
</font>
</center>
</body>
</html>

الشرح
o خضراء اللون من خالل السطر التالىالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="green">
oمن خالل "اللون"، "الحجم"، "النوع"ومواصفاتھ التى تشمل النص

:السطر التالى
<font face="tahoma" color="yellow" size="5">

o من خالل السطر التالى" نص علیھ خط"الوضع االول:
<strike> I will force everybody to recognize me </strike>

o من خالل السطر التالى" نص سمیك"الوضع الثانى:
<strong> I will force everybody to recognize me </strong>

o من خالل السطر التالى" نص مائل"الوضع الثالث:
<em> I will force everybody to recognize me </em>

الصفحة



)١٤(الصفحة رقم
 تصمیم صفحة بلغةHTMLتظھر فیھا الصورة ، اللون سوداءبخلفیة

عند ، الیسارتظھر جھة، ٣٠٠والعرض ٣٠٠بعاد قدرھا الطول التالیة با
.adviceع المؤشر علیھا تظھر كلمة وض

 كل منھما فى سطر ، االحمرلعبارتین التالیتین باللون تظھر ابجانب الصورة
.على حدى 

This is a good advice
U must be Tough to be Strong

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>



</head>
<body bgcolor="black">
<img src="can be.jpg" align=left alt=Advice width="300"
height="300">
<font color="red">
This is a good advice
<br>
U must be Tough to be Strong
</font>
</body>
</html>

الشرح
o اللون من خالل السطر التالىسوداءالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="black">
oمن خالل االمر التالى٣٠٠& ٣٠٠المطلوبة تظھر بابعاد قدرھا الصورة:

width="300" height="300"
oالمطلوبة تظھر جھة الیسار من خالل االمر التالىالصورة:

align=left
oالمطلوبة عند وضع المؤشر علیھا تظھر كلمة الصورةAdvice من خالل

:االمر التالى
alt=Advice

الصفحة



)١٥(التمرین رقم
احمر اللون افقىخط تبدأ ب، اللون سوداءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

یلیھا ، بخط مائل أصفر اللون !!Stay Safeیلیھ عبارة ، یشمل الصفحة باكملھا 
Don't tryیلیھ عبارة، من عرض الصفحة % ٥٠احمر اللون یشمل خط افقى
this!! احمر اللون یشمل الصفحة باكملھاخط افقىیلیھا ، بخط مائل اصفر اللون.

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="black">
<hr color="red" size="5" width="100%">
<font color="yellow"> <i> Stay Safe!! </i> </font>
<hr color="red" size="10" align="left" width="50%">
<font color="yellow"> <i> Don't try this!! </i> </font>
<hr color="red" size="5" width="100%">
</body>



</html>
الشرح
o اللون من خالل السطر التالىسوداءالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="black">
oمن خالل ، یشمل عرض الصفحة بالكامل ، لون احمر ، ٥سمك ، خط افقى

:السطر التالى
<hr color="red" size="5" width="100%">

oیبدأ ، من عرض الصفحة % ٥٠یشمل ، لون احمر ، ١٠سمك ، خط افقى
: من خالل السطر التالى، من جھة الیسار 

<hr color="red" size="10" align="left" width="50%">
صفحةال

)١٦(التمرین رقم
عن بایجاز تحدث فیھا ، اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

فى صورة نقاط Personal Skillsھاراتك الشخصیةومInterestsاھتماماتك 
" .قوائم"مرتبة 

الكود المستخدم
<html>
<head>



<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Personal Skills </b>
<ul type=disc>
<li> <i> learn new tools. </i> </li>
<li> <i> work in team.    </i> </li>
</ul>
<b> Interests </b>
<ul type=square>
<li> <i> Programming. </i> </li>
<li> <i> Reading. </i> </li>
</ul>
</body>
</html>

الشرح
o اللون من خالل السطر التالىصفراءالصفحةخلفیة:

<body bgcolor="yellow">
o باستخدام وسم ، غیر فى نقطتین فقط الالمھارات الشخصیةتحدثنا عن

من خالل السطور ، " قرص"بفقرات على ھیئة ، "الغیر مرتبة"القائمة 
:التالیة

<b> Personal Skills </b>
<ul type=disc>
<li> <i> learn new tools. </i> </li>
<li> <i> work in team.    </i> </li>
</ul>

o وسم القائمة ، استخدام فى نقطتین فقط ال غیر باالھتماماتتحدثنا عن
:من خالل السطور التالیة، " مربع"بفقرات على ھیئة ، "الغیر مرتبة"

<b> Interests </b>
<ul type=square>
<li> <i> Programming. </i> </li>
<li> <i> Reading.     </i> </li>
</ul>

الصفحة



)١٧(التمرین رقم
Radioاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

Buttonحیث یقوم ، "خیار واحد"حیث التأشیر على ، لالختیار من متعدد
.أنثى) أو(المستخدم بتحدید الجنس سواء ذكر 

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Gender: </b>
<input type="radio" name="sex" value="male"> male
<input type="radio" name="sex" value="female"> female
</body>
</html>

الصفحة



)١٨(التمرین رقم
Textاستخدم فیھا ، اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة  Field

ال من االسم االول و حیث یدخل المستخدم ك، لتخصیص مكان لكتابة سطر واحد 
. االسم االخیر

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> First Name: </b>
<input type="text" name="First Name">
<br>
<b> Last Name: </b>



<input type="text" name="Last Name">
</body>
</html>

الصفحة

)١٩(التمرین رقم
Checkاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

Box حیث یقوم ، " خیار واحدأكثر من "حیث التأشیر على ، لالختیار من متعدد
.المستخدم بتحدید الریاضة المفضلة لدیھ

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>



Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> What is your Favourite Sport? </b>
<br>
<input type="checkbox" name="Football"> Football
<br>
<input type="checkbox" name="Basketball"> Basketball
<br>
<input type="checkbox" name="Handball"> Handball
<br>
<input type="checkbox" name="Volleyball"> Volleyball
</body>
</html>

الصفحة

)٢٠(التمرین رقم
Select Listاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 
حیث یقوم المستخدم ، " خیار واحد"حیث التأشیر على ، لالختیار من متعدد 



لتحدید اول عنصر Selectedمع استخدام خاصیة ، لة لدیھبتحدید الریاضة المفض
.بالقائمة ولیكن كرة القدم

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> What is your Favourite Sport? </b>
<br>
<select name="sport">
<option value="Football" selected> Football
<option value="Basketball"> Basketball
<option value="Handball"> Handball
</select>
</body>
</html>

الصفحة



)٢١(التمرین رقم
Multipleاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

Select List خیار "حیث التأشیر على ،فقط ٢بحجم ،لالختیار من متعدد
مع استخدام خاصیة ، حیث یقوم المستخدم بتحدید الریاضة المفضلة لدیھ ، " واحد

Selectedلتحدید اول عنصر بالقائمة ولیكن كرة القدم.

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> What is your Favourite Sport? </b>
<br>



<select name="sport" size="2" multiple>
<option value="Football" selected> Football
<option value="Basketball"> Basketball
<option value="Handball"> Handball
</select>
</body>
</html>

الصفحة

)٢٢(التمرین رقم
Text Areaاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLبلغة تصمیم صفحة

Boxعمل تعلیقحیث یقوم المستخدم ب، لتخصیص مكان أو فراغ للكتابة بداخلھ.

الكود المستخدم
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>



</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Enter your comment: </b>
<br>
<textarea> </textarea>
</body>
</html>

الصفحة

)٢٣(التمرین رقم
Passwordاستخدم فیھا ،اللون صفراءبخلفیة ، HTMLتصمیم صفحة بلغة 

ولكن الكتابة تظھر على ھیئة نجوم أو ، لتخصیص مكان أو فراغ للكتابة بداخلھ
.حیث یقوم المستخدم بادخال كلمة السر، نقط 

تخدمالكود المس
<html>
<head>
<title>
Page Title
</title>



</head>
<body bgcolor="yellow">
<b> Password: </b>
<input type="password">
</body>
</html>

الصفحة

)٢٤(التمرین رقم 
لتقسیم تلك الصفحة الى Framesetاستخدم فیھا ، HTMLتصمیم صفحة بغة 

، colsومرة اخرى على ھیئة عمودین ، rowsجزئین مرة على ھیئة صفین 
%50بحیث كل منھما تشغل مساحة مقدارھا ، وبالتالى سوف نجمع بین صفحین 

سوف نحفظھا باسم (اللون حمراءولتكن االولى بخلفیة ، من الشاشة 
24_PART1( ، اللون خضراءوالثانیة بخلفیة) سوف نحفظھا باسم
24_PART2(.

:االولىالكود الخاص بالصفحة
<html>
<head>
<title>
Page Title PART.1



</title>
</head>
<body bgcolor="red">
</body>
</html>

:الكود الخاص بالصفحة الثانیة
<html>
<head>
<title>
Page Title PART.2
</title>
</head>
<body bgcolor="green">
</body>
</html>

)صفین(على ھیئة الكود النھائى الجامع بینھما 
<html>
<head>
<title> Page Title'rows' </title>
</head>
<frameset ROWS="50%,50%">
<FRAME SRC="24_PART1.html">
<FRAME SRC="24_PART2.html">
</frameset>
</html>

الصفحة



)عمودین(الكود النھائى الجامع بینھما على ھیئة 
<html>
<head>
<title> Page Title'cols' </title>
</head>
<frameset COLS="50%,50%">
<FRAME SRC="24_PART1.html">
<FRAME SRC="24_PART2.html">
</frameset>
</html>

الصفحة






