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 لغة ترميز النصوص التشعبية

  
Hyper Text Markup Language 

  
HTML  
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  احملتويـات
  وتصميم الصفحاتHTMLمدخل إلى لغة الـ 

  التنسيقات العامةلخطوط وا
  األلوان والصور

  التحريك
  إنشاء الوصالت
  إنشاء الجداول

  القوائم
  الخرائط

  إدراج ملف صوتي
  تصميم اإلطارات
  تصميم النماذج

  ينتمــار
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  وتصميم الصفحاتHTMLمدخل إىل لغة الـ 

  
كتـب ت. لغـة الـشبكة العالميـةًأيـضا هـي و (HTML) لغـة ترميـز النـصوص التـشعبيةهـي 

 االمتــداد تأخــذ ،) Plain Text(ي صــورة ملفــات نــصوص بــسيطة فــ HTMLملفــات 
html .مثل المفكرة ادة، وتكتب في أي برنامج للنصوص البسيطة، عNotepadألمـر  ا

 Explorerو متـــصفح لإلنترنـــت، ولـــن يكـــون أكثـــر مـــن هـــحتاج إليـــه نآلخـــر الـــذي ســـا

Internet و أNetscape Navigator ّعلـــى الـــرغم مـــن أن بعـــض و، ً معـــااالثنـــينو أ
فإنـه الجيـدة ظهـرت فـي الـسوق خـالل الـسنوات القليلـة الماضـية،  HTML بـرامج تحريـر

ّتتعلم، إذا كنت تتمنى تصميم أن  ًمهم جدامن ال  وحتـى ال تـصبح تحـت. صـفحات الويـبّ
 للحصول علـى فهـم اّوكل وظائفه HTML لغة الـ يجب أن تتقن. البرامج والمواقعرحمة 

  .اللغةهذه وخبرة في 
ّالــنص ورســومات وتــسجيل  HTML بينمــا يــدعم الويــب صــوت وصــورة، يــدعم

 حظــة  علــى تطبيقــاتلصــوتي وفيــديو بــالرغم مــن أن الــصوت والفيــديو يعتمــدان حتــى ال
ًإن الويـــب جوهريـــا". المـــساعد" ـــصفحات التـــي تحتـــوي الوصـــالت ّ  مجموعـــة كبيـــرة مـــن ال

ّبالمتــصفح، يــؤدي إلــى الــنص " تنقــر"ّالفائقــة، التــي هــي نــص وأيقونــات وصــور، عنــدما  ّ ّ
الوصــالت الفائقــة قــد تظهــر كممــرات حــول الويــب، . اآلخــر وأيقونــات وصــور وصــفحات

  .لكي تربط سوية على اإلنترنت HTML يسمح للمجموعة الواسعة من صفحات الـ
األساسي، نحـن سـننظر إلـى الـبعض مـن بطاقـات  HTML لكسب بعض الفهم من

ونـرى كيـف يمكـن أن نـستعملهم لتعزيـز صـفحاتنا . البيانات المستعملة في أغلب األحيـان
  .على الويب

ـــــة  ـــــد األكثـــــر أهمي ـــــذكر عنـــــدما تـــــصمم صـــــفحات الويـــــب بـــــأن أن تالعامـــــل الوحي ّت ّ
ّ سـيدخلونهم عـن طريـق تـشكيلة الحاسـبات والمتـصفحات المختلفـة، هـذا يعنـي المستعملين

ّبأنهم يرون صفحاتك على نحو مختلف من تلـك التـي تخيلتهـا عنـدما  هـذا ألن . صـممتهاّ
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ّقـــد ال تـــدعم الميـــزات مثـــل األلـــوان ) وهـــي ليـــست كثيـــرة(ّبعـــض الحاســـبات والمتـــصفحات 
ّأن بعـــض الحاســـبات والمودمـــات أســـرع ّ أن نتـــذكر بـــًيجـــب أيـــضاو. والرســـومات والـــصور

أكبــر مــن  "desktop" بكثيــر مــن اآلخــرين، وكــذلك بعــض شاشــات العــرض عنــدهم
  .اآلخرين

 لكـن بـشكل عـام، ،ّلـيس هنـاك حـل مثـاليولكـن .  معضلة لمـصمم الويـبشكلهذا ي
ّ صــفحات ويبــك كمــا نويــت بــآخر النــسخ المدعومــة بالكامــل مــن متــصفحات صــممتإذا 

ّفت ومستكـــشف النيتـــسكاب، ثـــم األغلبيـــة الواســـعة لمـــستعملي الويـــب ّمتـــصفح مايكروســـو
  .ستشاهد صفحاتك بشكل صحيح

 ًأنــت يجــب أن تــضمن دائمــا. الخطــوط واأللــوان مهمــة إلــى تــصميم صــفحات الويــب
ـــأن صـــفحاتك ســـهلة القـــراءة و ـــى العـــين"ّب ـــون الباســـتيل باســـتعمال" ســـهلة عل  الخلفيـــات بل

  . ّالخفيفة والنص المظلم
 ًبــدال.  ســيكون عنــده هــذه الخطــوطخدم أو زائــر للــشبكة أو لــصفحتك مــستّلــيس كــلف

   Courier  ّوخط  Verdanaو Arial من ذلك استعمل خطوط متوفرة بسهولة؛ اختار
 إذا ً األبــيض، خــصوصااســتعمال. ألــوان الخلفيــة يجــب أال تــسيطر علــى صــفحاتك

ًصفحتك تحتوي صور ملونة، أو إذا تفضل شـيئا ّ  اسـتعمال بعـض الـشيء،  أكثـرًا ملحوظـّ
  .خضر، أزرق أو وردياألّظل الباستلي 
ه مــــن . حمــــر واألزرقاأل. عطــــى إلــــى ألــــوان وصــــالتكتيجــــب أن األهميــــة  ّــــلــــذا، إن

 األحمـــر كلـــون للـــصالت الغيـــر مختـــارة بعـــد أو الغيـــر مـــزارة، وزرقـــاء اســـتعمالالمعقـــول 
 ستــــستدعى ّبــــين الــــنص األســــود صــــالت حمــــراء". مــــشاهدة" أو اختيــــرتللــــصالت التــــي 

   .؛ الصالت الزرقاء سوف لن تنجحاالهتمام
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وذلـك مـن   يحتوي علـى اسـم فقـطHTMLواآلن سنقوم بتجربة صغيرة وهي إنشاء ملف 
  :خالل المفكرة

ًفي البداية أنشئ مجلدا على سطح المكتب ليتم تسجيل كل الملفات واألمثلة التي سوف 
  .My_HTMLنقوم بها في هذا المقرر وليكن اسمه 

  :تح المفكرة وقم بالتالياف
  :اكتب

Virtual and Open Learning Academy ( U.K ) 

 اختر من سطح المكتب مجلدك الخاص Save Asثم اختر من قائمة ملف حفظ باسم 
My_HTML .ثم احفظ الملف على الشكل التالي :test.html.  

  
  :اضغط اآلن حفظ وشاهد الملف داخل المجلد على الشكل التالي
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 Internet تالحــظ فــإن إشــارة الملــف ســتظهر علــى شــكل ملــف خــاص بالمتــصفح كمــا

Explorer . وليس كملفTXT .اآلن شغل الملف وشاهد النتيجة.  
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وثيقـة ويـب لهـا جـزءان ف. هذا هو الـشكل البـدائي لـصفحة الويـب واآلن لنتعـرف عليهـا
 وثيقتـــكهـــي طريقـــة جيـــدة، لكـــن ليـــست إلزاميـــة، لتنظـــيم . عنـــوان وجـــسم: جوهريـــان

HTML  ّاتبع التالي:  
 <HTML> ـ ّيعرف الوثيقة كHTML  

<HEAD>   العنوان"يشير إلى بداية قسم" 

  <TITLE> يوضع عنوان الوثيقة هنا، هذه فقط لإلشارة ولن تعرض في صفحة الويب. 

</TITLE>  يشير إلى نهاية عنوان الوثيقة 

</HEAD>   العنوان"يشير إلى نهاية قسم"  

 <BODY>  ّلي بقية وثيقتك أي شئ عرض بين تت   <BODY/> االثنانّ

 </BODY> يشير إلى نهاية الجسم الرئيسي 

</HTML>  يشير إلى نهاية وثيقة الـ HTML  

  <HEAD> تحتـــــــــوي بطاقـــــــــات بيانـــــــــات عنـــــــــوان الوثيقـــــــــة، الـــــــــذي يظهـــــــــر فـــــــــي ســـــــــطر عنـــــــــوان
  . ّتحتوي بطاقات البيانات كل محتوى الصفحات <BODY>.ّالمتصفح
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  تنسيقات العامةوط و لـخطا
يمكننا كتابة النصوص بمختلف القياسات واألنواع ولكن سنذكر هنا أبسط الطرق في 

. ذلك  
.. h6 كذا حتى  وه h2 الثاني و  h1 ي من ستة مستويات، العنوا ن األولهالعناوين و  

>/<وينتهي بـ <> الحظ في الصيغ أدناه أن األمر يبدأ بـ   
: وشاهد النتيجةجرب اآلن هذه الصيغة على ملفك  

<h1> Virtual Academy 1 </h1> 
<h2> Virtual Academy 2 </h2> 
<h3> Virtual Academy 3 </h3> 
<h4> Virtual Academy 4 </h4> 
<h5> Virtual Academy 5 </h5> 
<h6> Virtual Academy 6 </h6> 

  
  

  :لتالي وذلك على الشكل ا<p>يمكننا التحكم باتجاه الكتابة من خالل األمر 
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<h1><p align ="left"> Virtual Academy 1 </p><h1> 

<h2><p align ="center"> Virtual Academy 2 </p></h2> 

<h3><p align ="right"> Virtual Academy 3 </p></h3> 

  :لنرى النتائج على الشكل التالي

  
  

  :طريقة أخرى للتعامل مع الكتابة
ننا من خالله التحكم بنوع وحجم الخـط بـشكل  حيث يمك<Font>وهي من خالل األمر 

  :وذلك على النحو التالي. أفضل وأوسع
<font face ="verdana" font size=10 font color ="red">Verdana Text </font><br> 

<font face ="Times New Roman" font size=20 font color ="blue"> Times New Roman Text </font>  

  : السابقةشرح الصيغة
font face يعبر عن نوع الخط ويجب أن يكتب نوع الخط ضمن ُ." "  
Font sizeيعبر عن حجم الخط ويجب أن يكون رقم .  

Font colorيعبر عن لون الخط .  
  :لنشاهد اآلن كيف ظهر نتائج الصيغة السابقة
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  ...الحظ اختالف نوع الحرف وكذلك الحجم واللون

  ...ًرف معين مثال في داخل الكلمة؟؟ولكن هل يمكننا تغير لون ح
  ..إليك الصيغة

<h1> Wel<font color ="red">c</font>ome</h1> 

  
  :مثال أخر

  ..نفذ المثال وتبين تأثيرات الصيغة
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<CENTER> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#000000"> A </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#008080"> Z </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#FF0000"> Z </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#0000FF"> A </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="6" COLOR="#800000"> M </FONT> 

</CENTER> 

 

  
  

  :أوامر سنتعرض إلى أهمهاعدة  HTML ّيزود الـ
<CENTER>لى أمر إغالق توسيط وهو بحاجة إ لل</CENTER>  

 <P>للفقرة الجديدة البادئة   
 <B>غامق(سود ّللنص األ (</B>  
 <I>ّللنص المائل </I>  

 <U> الذي تحته خط ّللنص</U>  
  :الحظ المثال التالي

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Test Page </TITLE> 
</HEAD> 
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<CENTER> 
<H1> <B>Virtual and Open Learning Academy ( U.K ) </H1><B> 
<H3><U> Azzam Al-Kasim </H3></U> 
<H5> <I>Authorized Tutor in IT </H5></I> 
</ CENTER> 
</HTML> 

  ).ًطبعا كنا نعمل بدونها وذلك لتسهيل األمور(الحظ أنني أضفت اآلن ترويسة للملف 

  
  ... دقق في مكان السهم لترى أن العنوان ظهر على شريط معلومات الملف
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  :خر للتعامل مع لون وحجم ونوع الحرفمثال آ
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#FF00FF"> Arabic </FONT> 
<FONT FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#FF0000"> British </FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="4" COLOR="#000000"> Academy </FONT> 
<FONT FACE="Courier" SIZE="2" COLOR="#0000FF"> For</FONT> 
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="3" COLOR="#008080"> Higher </FONT> 
<FONT FACE="Courier" SIZE="6" COLOR="#88FF00"> Education </FONT> 
<FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="#808080"> . </FONT> 
<FONT FACE="Impact" SIZE="5" COLOR="#800000"> U </FONT> 
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#00FFFF"> K</FONT> 
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BODY:  

 <BODY> يكـــون ضـــمن HTMLكمـــا ســـبق وذكرنـــا فكـــل مـــا نكتبـــه داخـــل ملـــف الــــ 
يمكـن  أن تؤثر على كامل الملف و<BODY> الجسم  ويمكن لتعليمات<BODY/>و

  :على سبيل المثال. ويبالصفحة في ن اولألا أن تستعمل لتعريف مخطط ًأيضا
 

<BODY BGCOLOR=white TEXT= black LINK=red ALINK= blue VLINK= purple> 

 

BGCOLOR = white لون خلفية الصفحة  

TEXT = black   أسودون النصل .  

LINK = red   .مرأح مزارهوصالت فائقة غير 

ALINK = blue   أزرق" المنقورة"الوصالت الفائقة  

VLINK = purple  وصالت فائقة التي سبق زيارتها أرجوانال. 

  ):السطر باللون األزرق(ي لنعود إلى مثالنا السابق ونضيف السطر التال
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Test Page </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=RED TEXT=BLUE> 
<CENTER> 
<H1> <B>Virtual and Open Learning Academy ( U.K ) </H1><B> 
<H3><U> Azzam Al-Kasim </H3></U> 
<H5> <I>Authorized Tutor in IT </H5></I> 
</ CENTER> 
</HTML> 

 :فتظهر على المستعرض على الشكل التالي
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  .ًوسنتحدث عن األلوان بشكل مفصل الحقا.... الحظ تغيير لون الخط والخلفية

  
<HR> الخط األفقيشاءإلن ّ.  

width أخذ تwidth البكسلب ضي تحدد العر وه293و أ 10 مطلقة مثل ًماقي 

size قة صغيرة مطلًما قي ويأخذًارتفاع الخط رأسيا حددت  
color تحديد لون الخطل  

noshade  ًل الخط يبدو مصمتاجعا تضعهو مة، وعندقيخاصية بدون.  
  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Test Page </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=red TEXT=blue> 
This is the First Line Test 
<hr> 
This is the Secound Line Test 
<hr color ="Purple"> 
This is the Third Line Test 
<hr width ="30 %"> 
This is the Fourth Line Test 
<hr noshade size ="40"> 
</HTML> 
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  لـــوان والصورألا

ـــضوا ـــط األلـــوان األساســـية ال ـــتج مـــن خل ـــوتر تن ـــوان فـــي الكمبي ـــة، وئيألل ي هـــة الثالث
 و 0 تتــراوح بــين مــةقي يأخــذ كــل لــون مــن األلــوان الــسابقة ق،األحمــر واألخــضر واألزر 

 فـي أ ، rgbو أ) Red, Green, Blue(و أ) قحمر،أخـضر،أزر أ(ي مرتبة ه و، 255
 :التالية لةجم الضع نقوم بوًي مكان نحتاج إلى أ ن نضع فيه لونا

rgb( R, G, B) 

 العبـارة غة صـياًذلك، يمكـن أيـضاكـ Bـ الو Gـ ا المناسب، والهي مكانف Rـ مة القينضع ف
م الــسابقة بالتتــالي فــي قــااألرضــع ي الــصورة الستعــشرية، نقــوم بوهــ ىورة أخــرالــسابقة بــص

مـــة قي أعلـــى فـــإن 255ي هـــوان لـــألمـــة عـــشرية لقي ن أعلـــى أ ثا الستعـــشرية، حيـــهصـــور
ـــذا فـــ،00ي ھمـــة قـــل قيأو ffي ھا هـــستعـــشرية ل ـــم كـــل رإن ل ـــالي ق ..  يأخـــذ خـــانتين كالت

RRGGBB #لستعــشرية حتــى تتعــر ا غصيالــم فــي قــال األرقبــ# ة مــ عالضــعيفــضل وو
لستعـــشرية فـــي تكـــوين ا غب النـــاس يـــستخدمون الـــصيغلـــجميـــع المتـــصفحات، أ اهـــليع ف

اســتخدام الحاســبة  باأللــوان، يمكــن الحــصول علــى القيمــة الستعــشرية مــن القيمــة العــشرية
ليــون م 16.5ستطيع بالطريقــة الــسابقة تكــوين أكثــر مــن تــWindows  ـالتــي تــأتي مــع الــ
زة القديمـــة هــألجا ضلــون،  ولكــن بعـــ

ون فـي ل 256لم تكن تدعم أكثر من 
ــــذاظــــةنفــــس اللح ــــ ، ل ــــى ع قفقــــد اتف ل

ون ســـــميت بـــــأوان المتـــــصفح لـــــ 216
ذه هــــــيــــــع بجم التــــــزم الاذإاآلمنــــــة، فــــــ

ــــاأل ــــستطيع المتــــصفحون أ ن ل وان سي
وان التــي لــ دون مــشاكل ألن عــدد األقــتاحــدة فــي نفــس الو وا أكثــر مــن صــفحةضويــستعر
 .اهـرغيو ةهثل الواجم ىور األخرمأل لطي احتياقيقط والباف 216ي ھا المتصفح هيحتاج

ا هعروفــة وعــددم ءا أســماهــنالــك ألــوا ن معروفــة تــستخدم بكثــرة، وله قفة إلــى مــا ســبضــاإ
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ا هـي تنتمي جميعها فقط، وهاسمضع ا بوهذه األلوان يمكنك استخدامهون، ل 141حوالي 
  :اهرهول التالي يبين أشجدللوح األلوان اآلمن وال

  
 االسم (HAX)الرمز الستعشري   اللون

 #ff0000 Red 
 #00ff00 Lime 
 #0000ff Blue 
 #ffff00 Yellow 
 #ff00ff Fuchsia 
 #00ffff Aqua 

  
  

  :HTMLوهذه قائمة باألكواد الخاصة باأللوان لتسهيل رحلتك في لغة الـ 
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  :الصور
 ،و وسـم مفـردهـ و،IMG مـرألا قيـطرن عـ HTMLتم إدراج الصور في صـفحة ي

ا عنـوان هـالتـي نـضع بو src يوهـلكـي يعمـل بـشكل سـليم  مـةه يحتاج إلـى خاصـية مهوو
  .الصورة المطلوبة

<IMG SRC="tv-inside2.jpg" ALT="inside CRT Monitor"> 

  .عند توقف الماوس فوق الصورة" "  تسمح لنا بمشاهدة النص داخل ALTالخاصية 
  

ضـرورة وجـود الـصورة فـي نفـس موقـع المهم أن أنوه هنـا إلـى ومــــن 
 موضوع التصميم ويندرج ذلـك علـى كافـة HTMLملف 

لذا لن أكرر هذه المعلومـة ... الملفات المرافقة للصفحة
َوســوف أعتبرهــا مــن المــسلمات التــي ســنلتزم بهــا طــوال  َ ُ

  .عملنا في هذا المقرر
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  :والجدول التالي يشرح بعض خصائص الصورة
  

 ALT عند توقف الماوس فوق الصورة" " نص داخل تسمح لنا بمشاهدة ال

 width لصورةا ضتحديد عرل

 height  اهتحديد ارتفاعل

 وتأخـذ العديـد مـن القـيم ،اهـللنصوص المحيطة ب لصورة بالنسبةا ضلتحكم بكيفية عرل
  : أهمها

bottom, baseline, absbottom 
Align 

Border  ر حول الصورةطا إضعو ل

  
  ..يوضح بعض المعلومات السابقةًوسأدرج مثاال 

  
<IMG SRC="tv-inside2.jpg" width = 200 height = 150 align= "right" border ="3" 
ALT="inside CRT Monitor"> 
<h3><b> 

موضـوع التـصميم  HTML ومن المهـم أن أنـوه هنـا إلـى ضـرورة وجـود الـصورة فـي نفـس موقـع ملـف
ة للصفحةويندرج ذلك على كافة الملفات المرافق ...  

َلـــذا لـــن أكـــرر هـــذه المعلومـــة وســـوف أعتبرهـــا مـــن المـــسلمات التـــي ســـنلتزم بهـــا طـــوال عملنـــا فـــي هـــذا  َ ُ
 .المقرر
</h3></b> 

  
  .... نفذ الصيغة السابقة وشاهد النتائج
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... هــل الحظــت فــي المثــال الــسابق أن الــنص باللغــة العربيــة لــم يظهــر بالــشكل المطلــوب
لم يكن من اليمن إلى اليسار وهذه مشكلة كبيـرة تعتـرض الكثيـر مـن أي أن إتجاه الكتابة 

  ...ًوالتغلب عليها سهل جدا... المبتدئين في هذا المجال
  ....أدخل هذه الصيغة في بداية صفحتك واعرض النتائج مرة أخرى

<html dir ="rtl"> 

  
  ............هل الحظت الفرق اآلن
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  :وضع صورة كخلفية للملف
  :اطة وضع صورة كخلفية للملف وذلك حسب الصيغة التاليةيمكننا ببس

<BODY BACKGROUND = "Ripple.jpg"> 

<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#FF00FF"> Arabic </FONT> 

<FONT FACE="Arial" SIZE="2" COLOR="#FF0000"> British </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="4" COLOR="#000000"> Academy </FONT> 

<FONT FACE="Courier" SIZE="2" COLOR="#0000FF"> For</FONT> 

<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="3" COLOR="#008080"> Higher </FONT> 

<FONT FACE="Courier" SIZE="6" COLOR="#88FF00"> Education </FONT> 

<FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="#808080"> . </FONT> 

<FONT FACE="Impact" SIZE="5" COLOR="#800000"> U </FONT> 

<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="7" COLOR="#00FFFF"> K</FONT> 
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 الـصورفـي حـال تـضمينها بّ جذابـة بـشكل بـصري صبحصفحات الويب يمكن أن تف
ًالمتــــصفحات يمكــــن أن تعــــرض الــــصورة بــــشكل تــــدريجي بعــــرض أوالوهــــذه ، كمــــا تعلــــم ّ 

.  بالكامـلهاّالخالصة، ثم يضيف أكثر من تفصيل الصورة بشكل تدريجي إلى أن يعرضـ
دة، أو ل الــــذين يــــستعملون لمــــستعملين ّــــهــــذا مهــــم بــــشكل خــــاص للــــصور الكبيــــرة أو المعق

 أو صـيغة Gifّمودمات بطيئة، أنواع ملـف الـصورة الـشعبية التاليـة يمكـن أن تحـول إلـى 
JPG  

 

Shop Pro:   BMP Bitmap 

CLP    Windows Clipboard 

DIB    OS/2 or Windows DIB 

EPS    Encapsulated PostScript 

IFF    Amiga 

IMG    Gem Paint 

JPG    JPEG 

LBM    Deluxe Paint 

MAC    Macintosh Paint 

MSP    Microsoft Paint 

PCX    Zsoft Paintbrush 

PlC    PC Paint 

PNG    Portable Network Graphic 

PPM    Portable Pixel Map 

PSD    Adobe Photoshop 

RAW   Raw File Format 

TIF    Tagged Image File 

WMF   Windows MetaFile 

WPG    WordPerfect 
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 التحـريـــك
كم هو جميل أن في بعض الصفحات التي نستعرضها على شبكة االنترنيت وجود 
نصوص متحركة مما يضفي على الصفحة حركة وجمال إضافة إلى المؤثرات 

  ...األخرى
 وبالطبع هنـاك إعـدادات خاصـة بـه MARQUEE: األمر الخاص بتنفيذ ذلك هو

ليسار أو التحريك ضمن إطار معـين وذلـك التحريك بشكل شريط باتجاه اليمين أو ا: مثل
  .DIRECTIONمن خالل الخاصية 

  :لتحريك نص إليك الصيغة التالية
<MARQUEE BGCOLOR="#CCFF99" HEIGHT="60" WIDTH="90%" DIRECTION="right">  
<H2>ًأهال بكم في رحاب األكاديمية العربية البريطانية </H2> 

</MARQUEE><p> 

 .بتحريك النص باتجاه اليمين أي من اليسار إلى اليمينالصيغة السابقة تقوم 

<MARQUEE BGCOLOR="#99CCFF" HEIGHT="60" WIDTH="90%" DIRECTION="left"> 

<H2> ًأهال بكم في رحاب األكاديمية العربية البريطانية  </H2> 

</MARQUEE><p> 

  .اليسارالصيغة السابقة تقوم بتحريك النص باتجاه اليسار أي من اليمين إلى 
<MARQUEE BGCOLOR="#99ff99" HEIGHT="80" WIDTH="90%" BEHAVIOR="alternate"> 

<H1> ًأهال بكم في رحاب األكاديمية العربية البريطانية </H2>  

</MARQUEE> 

  .الصيغة السابقة تقوم بتحريك النص ضمن حدود ثابتة
رتفـاع وكـذلك ويمكن التحكم بشريط الخلفية ولونه من خـالل خـصائص العـرض واال

  .وهي واضحة في المثال... اللون
  ...نفذ الصيغ السابقة وشاهد النتائج
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  .ولكن ستظهر متحركة على المتصفح.... ًطبعا لن تشاهدها في الشكل السابق متحركة

  ....ما رأيك اآلن لو حركنا صورة
  :األمر بسيط حيث يمكن ذلك من خالل الصيغة التالية

<MARQUEE BGCOLOR="black" HEIGHT="200" WIDTH="100%">  

<IMG SRC="tv-inside2.jpg" width = 200 height = 150 align= "right" border ="3">  

</MARQUEE> 

  ...وكل ما فعلته هو ترتيب الصيغ... ًطبعا الصيغة معروفة بالنسبة إليك
 ســوف <MARQUEE/> و <MARQUEE>الحــظ أن أي صــيغة تكــون ضــمن 

  ...لصيغة سليمةتتحرك إذا كانت ا
LOOP :فـــإذا أردت أن . تحـــدد عـــدد المـــرات التـــي ســـيتحرك فيهـــا الـــنص داخـــل الالفتـــة

وبخـالف ذلـك ضـع عـدد  infinite أو 1 - فـضع القيمـة تـستمر الحركـة إلـى مـا ال نهايـة
  .أربعةالحركة ب والشيفرة التالية تحدد عدد مرات. المرات التي تريدها
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ً نصا على اإلطالق فهذا يعني أنه قد استنفذ حركاته ًذا وجدت النص ساكنا أو لم تجدإ
  .لهغيعادة تشإل Refreshحتاج للنقر على فأنت ت كذلل. ربعاأل
  

<MARQUEE BGCOLOR="# CC99FF" WIDTH=" 80%" DIRECTION=" right" LOOP="4"> 
Arabic British Academy For Higher Education . U K 
</MARQUEE> 

  
  :تحريكمهارة جديدة في ال

SCROLLAMOUNT  : هــذه الخاصــية تحــدد المــسافة بــين كــل لقطــة وأخــرى للــن ص
  .صحيحة تحدد المسافة المقطوعة ًوهي تأخذ قيما عددية

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

  .وراقب النتائج... الخ ....250 – 200 – 100 إلى أي رقم تريد 1بدل القيمة 
 

SCROLLDELAY: نحـدد الـزمن الـذي يـستغرقه الـنص فـي القفـز بـين كـل خطـوة  لكي
 . ثانيةي تمثل الزمن بالميللها المعطاةالخاصية، والقيمة  وأخرى نستخدم هذه

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

  .وراقب النتائج... الخ ....250 – 200 – 100 إلى أي رقم تريد 1بدل القيمة 
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  إنشــاء الوصالت
 الموضـــوع األقـــوى للويـــب، يـــسمح كبيـــرإلـــى حـــد هـــو تأســـيس وصـــالت اإلنترنـــت 

  . ّللمستعملين لتصفح بشكل سهل من الصفحة لصفحة ومن موقع لموقع

  :نميز هنا الحاالت التالية
  : ـ ربط مع موقع على النت1

<A HREF="address"> Web Site </A> 

   :الويب الكامل صفحة ويب ومثال على ذلكحيث العنوان قد يكون عنوان موقع 
http://www.abahe.co.uk/ 

  :فتصبح الصيغة على النحو التالي
Academy <A HREF="http://www.abahe.co.uk"> Web Site </A> 
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  ...ولكن هل يمكن جعل الصورة رابط لموقع أو بريد أو
ًيمكننا أن نربط بين أي رمز أوصورة أو كتابة طبعا مـع أي موقـع ... عمالجواب بالطبع ن

  ...أو بريد أو
  ....نفذ الصيغة التالية وشاهد النتائج

<A HREF="http://www.abahe.co.uk"> <IMG SRC="Logo.jpg" width = 200 height 
= 150 align= "right" border ="3"> </A> 

  .غط عليها سيتم طلب الموقعستظهر الصورة بالطبع وعند الض
  
التـي يمكـن أن تـدخل مـن قبـل وصـلة إنترنـت، علـى و صـفحة ويـبنفـس ضـمن  ـ ربط 2

  :هذا النحو
<A NAME="anchor name"></A> 

  :مثال
<A NAME="top_of_page"> This is the top of page </A> 

<p>• 
<p>• 
<p>• 
<p>• 
<p>• 
<p>• Main body of page 
<p>• 
<p>• 
<p>• 
<p>• 
<p>• 

Click <A HREF=#top_of_page> HERE </A> to return to top  

 للعــودة إلــى HEREأمــا الــصيغة الــسابقة فــستكون فــي المكــان الــذي سنــضغط فيــه علــى 
  .النقطة المحددة أعاله

  :وتظهر على الشكل التالي
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  : ـ ربط مع عنوان بريد إلكتروني3
  

Click <A HREF="mailto:Azzam-k@mail.sy"> HERE </A> To Send Mail 

 قبـل تثبيـت العنـوان البريـدي المطلـوب وبتنفيـذ :mailtoيجب التأكيد على ضرورة وضـع 
  ...الصيغة السابقة نرى

  
  

  
  : ـ تحميل الملفات4

  :لوضع أي ملف في وضعية التحميل نكتب الصيغة التالية
<A HREF="TEST.MID "<حمل الملف > / A> 

ًسيظهر لنا فورا الئحة التحميل والحفظ ... اهد النتائجاكتب الصيغة في المفكرة وش
  ...المعروفة
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  : ـ إدراج صورة تحتوي وصلة5
  :حسب الصيغة التالية.. سنختار رمز يمكننا من خالله أن ننتقل إلى صفحة أخرى

>CENTER<  
<A HREF="test.html"><IMG SRC="go.gif" ALT= "  التالية" للصفحةلالنتقالاضغط  " ></A> 
</CENTER> 
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  إنشــاء اجلداول
 ال يخلــو مــن الــصعوبة ولكــن إذا اتبعنــا الترتيــب HTMLإن إنــشاء الجــداول فــي لغــة الـــ 

  .الصحيح لألوامر سنصل إلى تصميم جدول جيد والئق
  :في البداية دعونا نتعرف على أهم الصيغ الخاصة بالجداول

<TABLE> جدول 

<BORDER> ماكة الخطوط الفاصلة بين الخاناتالحدود الخاصة بالجدول أي س.  
<TR> وهي تعبر عن سطر كامل  
<TH> خانة الترويسة وتستعمل مرة واحدة فقط لتحديد عرض كل عمود واسمه.  
<TD> رمز أي الخانة.  

  ).ماعدا الحدود(ومن الضروري بالطبع وجود أمر إغالق لألوامر السابقة 
 حجـــم الجـــدول بالنـــسبة للـــصفحة ولتـــصميم أي جـــدول علينـــا فـــي البدايـــة أن نحـــدد

وذلـــك يؤخـــذ بنـــسبة مئويـــة وتحديـــد ســـماكة التخطـــيط وكـــذلك التباعـــد بـــين الخاليـــا حـــسب 
  :الصيغة التالية

<TABLE WIDTH=100% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2> 

 ومن ثم نحدد عدد األعمدة من خالل خلية <TR>بعد ذلك نفتح أمر الصف 
ًية من الترويسة نحدد حجمها قياسا بالحجم األساسي للجدول  وكل خل<TH>الترويسة 

  :وكذلك عنوان العمود على النحو التالي
<TR> <TH WIDTH=50%> Product Description </TH> 

<TH WIDTH=10%> Quantity </TH> 

<TH WIDTH=20%> Price </TH> 

<TH WIDTH=20%> Value </TH> </TR> 

  :بالتتالي وذلك حسب الصيغة التاليةنقوم اآلن بملء خانات الصفوف 
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<TR> <TD> Heavy Duty Screwdriver </TD> 
<TD> 50 </TD> 
<TD> £15.00 </TD> 
<TD> £750.00 </TD> </TR> 

  :الصف الثاني
<TR> <TD> Steel Tenon Saw </TD> 
<TD> 20 </TD> 
<TD> £25.00 </TD> 
<TD> £500.00 </TD> </TR> 

 :الصف الثالث

<TR> <TD> 1” Quality Cast Chisel </TD> 
<TD> 100 </TD> 
<TD> £8.00 </TD> 
<TD> £800.00 </TD> </TR> 
</TABLE> 

  :وسيظهر الجدول على الشكل التالي
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 ال تقبل المـسافات فكيـف يمكننـا أن نـضيف صـف فـارغ HTMLسبق وذكرنا بأن لغة الـ 
  :يةأو خلية فارغة في الجدول؟ الحل بسيط نطبق الشيفرة التال

<TR> 

<TD>&nbsp</TD> 

<TD>&nbsp </TD> 

<TD>&nbsp</TD> 

<TD>&nbsp</TD> 

</TR> 

 

  
  .الحظ ظهور الصف الفارغ في األسفل
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  .ولن يكون من الصعب بالطبع تطبيق أي أمر أو صيغة داخل كل خلية بشكل منفصل
  :ًوسأورد لكم مثاال يوضح هذه الفكرة

 
  ...اكتب الصيغة السابقة وشاهد النتيجة
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الحظ في الشكل الثاني أن عنوان البريد ظهر بشكل تلقائي في شريط المعلومات أسفل 

  .اللوحة فور وقوف مؤشر الماوس فوق الرابط
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  القـوائـــم
على مجموعة من خاصة بتنظيم البيانات في قوائم وباسـتخدام عـدة  HTML تحتوي لغة
 .خيارات

 :وهناك نوعين من القوائم

 Ordered Lists  أولهما المتسلسلة 

 Lists Unordered   وثانيهما القوائم غير المتسلسلة

عنــد التعامــل مــع القــوائم بنوعيهمــا نحتــاج إلــى وســوم خاصــة بتحديــد بدايــة ونهايــة القائمــة 
 .القائمة ووسوم تحدد بنود هذه

 بالنسبة للقوائم المتسلسلة نستخدم الوسوم

<OL> ... < /OL> 

 متسلسلة فنستخدمأما بالنسبة للقوائم غير ال

<UL> ... < /UL> 

وهـو وسـم مفـرد يكتـب فـي بدايـة  <LI >  الوسـم ولتعيين كل بند من بنود القائمـة نـستخدم
 .السطر الخاص بكل بند

ّ قائمة منظمة كالتالينشاءالمثال التالي إل ّ:  
<OL TYPE=x START= n> 

<LI> Text for first list item 

<LI> Text for next list item 

<LI> Text for next list item 

</OL> 

 لغير الكبيرة a للحروف الكبيرة A القائمة، التي منها الخيارات" ّعد"ّمثل طريقة ت x القيمة

I لألرقام الرومانية الكبيـرة i ّإن القيمـة.  لألعـداد1لألرقـام الرومانيـة الـصغيرة، و n  القيمـة
ًاألساســية التــي منهــا تبــدأ عمليــة العــد ودائمــا ّ  a للقــوائم غيــر ًآليــا ّعــدد، الــذي محولــة 

  .المعدودة
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ّ قائمة غير منظمة كالتالينشاءإل HTML مثال الـ ّ:  
<UL TYPE = shape> 

<LI> Text for first list item 

<LI> Text for next list item 

<LI> Text for next list item 

</UL> 

، قـرص لكـرة  أن يكـونّمـاإشكل الّيث أن ح
ة صــلبة، دورة لكــرة صــغيرة صــغيرة مــستدير

مـــــستديرة فارغـــــة، أو مربـــــع لكـــــرة صـــــغيرة 
ــــــــــع ــــــــــأن بعــــــــــض . ّالمرب ّرجــــــــــاء الحــــــــــظ ب

ال  Mosaic ّالمتـصفحات، بــشكل خـاص
  .ّيدعم شكل مختلف لكرة صغيرة

  :المراسي ووصالت اإلنترنت المضافة ومثال على ذلك
<LI> <A HREF="address"> Click Here For Latest News </A> </Ll> 

 

  
  . منهالالختيارالمواد للمستعمل " قائمة "نشئأنت يمكن أن ت
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تبـدأ القـوائم . ّ عدة مـستوياتينشئاألخرى يربط، يمكن أن  HTML القوائم، مثل الـ
ّلم تحدد قيمة لخاصية البداية، بينما قوائم غير منظمة متداخلة  ّالمنظمة المتداخلة آليا ما ّ ّ

 كــرات مــستديرة فارغــة  للمــستوى الثــاني وكــرات لهــا كــرات مــستديرة صــلبة للمــستوى األول
ّلم تحدد قيمة لخاصية النوع ّالمربع للقادم ما ّ.  

  :الحظ المثال التالي

  
  :النتيجة
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  :الجداول التالية توضح استخدام هذه األوامر
<OL TYPE="A"> <OL TYPE="a"> 

A.  a.  
B.  b.  
C.  c.  
D.  d.  
E.  e.  
F.  f.  

<OL TYPE="I"> <OL TYPE="i"> 
I.  i.  
II.  ii.  
III.  iii.  
IV.  iv.  
V.  v.  
VI.  vi.  

  
<OL TYPE = "circle"> <OL TYPE=" square"> 
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  خـرائـط الصــور
  

 إال HTMLيعتبر تصميم وكتابة خرائط الصور من األمور المعقدة في لغة الـ 
  ...ًأنها مهمة جدا في تصميم بعض الصفحات

ية ـ صفحات مواقع إلكترون(الفكرة العامة لهذه الخرائط هي ببساطة ربط عدة روابط 
  ..مع أشكال هندسية داخل الصفحة الواحدة...) ـ بريد إلكتروني

 Hot Spotsا أكثر من بقعة ساخنة هنالك صورة عليه أن جدألحيان تا ضي بعفف
يلـي كيفيـة  مـافيالخريطـة، و ثـلمق طا إلى منا هذه الصور يتم تقسيمهوصالت مختلفة، ب

  .كل ذ عمل
  :لنأخذ الشكل التالي

  
 أي فــي حــال الموضــوعًبعــا أن نقــوم بــربط األشــكال مــع رابطهــا المعبــر عــن المطلــوب ط

توقــف مؤشــر المــاوس فــي أي نقطــة داخــل الــشكل الخــاص يجــب أن نكــون قــادرين علــى 
  ...الضغط والوصول إلى الهدف



Arab British Academy for Higher Education. 

- 43 - 

www.abahe.co.uk 

  :سنحدد في البداية العناوين التي سترتبط بها األشكال
  :برنامج االستشاري

http://www.abahe.co.uk/ivu/Continuous_Education.htm 
  :برامج البكالوريوس

http://www.abahe.co.uk/ivu/bachelor_degrees.htm 

  :ماجستير إدارة األعمال
http://www.abahe.co.uk/ivu/mba.htm 

  :راسلنا
info@abahe.co.uk 

  ...واآلن كيف سنحدد محيط األشكال التي تحتوي على العناوين المطلوبة
 وهنـــاك نقـــوم Paintامج الرســـام نعـــود إلـــى الـــشكل الـــسابق ونتعامـــل معـــه مـــن خـــالل برنـــ

أي عمــل نـسخة أخــرى أو دون أن نقـوم بحفــظ الملــف (بالتـالي ولكــن دون تـشويه الــصورة 
  .).بعد إجراء المطلوب
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وتعني أن يجب علينا الوقـوف ).. هذه النقاط الحمراء للشرح فقط... (الحظ الشكل أعاله
علـى . HTML من خالل البرنامج ومن ثم وضعها في صيغة الــ عليها وأخذ إحداثياتها

  :الشكل التالي

  
  

وكمـا . نسجل اآلن اإلحداثيات الخاصة بكل نقطـة مـن الـنقط الحمـراء فـي الـشكل الـسابق
نالحظ مـن شـريط المعلومـات الخـاص بالرسـام فـإن إحـداثيات النقطـة العليـا اليـسارية مـن 

  .Y إلى 24 وXى  إل26 حيث يشير 26.24المستطيل هي 
بعــد أن نــسجل كامــل إحــداثيات النقــاط نعــود اآلن إلــى المفكــرة لنكتــب ولكــن أيــن سنــضع 

  هذه اإلحداثيات؟؟
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Circle: ة، وتكــون إحداثياتــه عبــارة عــن اإلحــداثي الــسيني للمركــز ثــم ئرو شــكل الــدا وهــ
  .اإلحداثي الصادي للمركز ثم نصف القطر

rect  :داثياته عبارة عن اإلحـداثي الـسيني للـركن أعلـى و شكل المستطيل، وتكون إحوه
لسيني للركن المقابـل أدنـى اليمـين  االيسار ثم اإلحداثي الصادي له ثم اإلحداثي

   (x1, y1, x2, y2 ).: على النحو التاليثم اإلحداثي الصادي له
: polyع قطــو شــكل المــضلع، ويمكنــك باســتخدامه رســم األشــكال المكونــة مــن عــدة  وهــ

لـــسيني ثـــم الـــصادي للنقطـــة  ا وتكـــون إحداثياتـــه عبـــارة عـــن اإلحـــداثيمـــستقيمة،
    (x1, y1, x2, y2, .. xn, yn ).... كذا هاألولى ثم الثانية و

 نــاي نقطــة الــصفر، وكلمــا نزلهــ أن نقطــة أعلــى اليــسار ًيــضاأ ف أن تعــر ويجــب
 اإلحـداثي مـةقي تـزداد  إلـى اليـسارجهنـامـة اإلحـداثي الـصادي وكلمـا اتقيإلـى أسـفل تـزداد 

  .السيني
  :أما اإلحداثيات فتكتب على الشكل

COORDS ="26,21,374,95" 
أصبحت اآلن أدواتنا جاهزة فلدينا الـشكل واالحـداثيات الخاصـة باألشـكال الداخليـة ولـدينا 

  ...الروابط الخاصة بها فما الذي يمنع من البدء بالعمل
  

<img src ="vola1.jpg" usemap ="#mymap" border ="0"> 
<map name ="mymap"> 
<area shape ="rect" href ="http://www.abahe.co.uk/ivu/Continuous_Education.htm" 

coords ="26,21,374,95" border ="0" alt ="برامج االستشاري"> 

<area shape ="circle" href ="http://www.abahe.co.uk/ivu/bachelor_degrees.htm" 

coords ="122,187,70" border ="0" alt ="برامج البكالوريوس"> 

<area shape ="poly" href ="http://www.abahe.co.uk/ivu/mba.htm" 
coords ="380,248,241,310,273,363,486,363,513,299"  

border ="0" alt ="ماجستير ادارة األعمال"> 

<area shape ="circle" href ="mailto:info@abahe.co.uk"  

coords ="479,188,40" border ="0" alt ="راسلنا"> 

</map> 
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اآلن الحظ عندما نتوقف بالمؤشـر داخـل أي شـكل يمكننـا طلـب الـرابط الخـاص بـه وفـي 
ًالصورة يظهر واضحا أننا نقف علـى الـشكل الخـاص ببـرامج االستـشاري فظهـر لنـا شـرح 

Altريط المعلومـات وهـو الـرابط  الخاص بالصورة وكذلك اسم الرابط أسفل الشاشة في ش
  ...الذي خصصناه لهذا الشكل
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   إدراج ملـف صـوتي
  

عندما ندخل إلى الكثير من المواقع والصفحات علـى االنترنيـت نـسمع منـا موسـيقى 
  ...ونغمات جميلة ترافقنا أثناء تصفحنا للموقع أو قراءتنا له

  ...واألمر بسيط يمكننا بسهولة تضمين أي صفحة بملف صوتي
بحيث يعمـل  au أو wav أو mid االمتدادتطيع تعيين أي مل ف صوتي يحمل تس

  <BGSOUND> الصفحة في المتصفح، وذلك باستخدام  ًتلقائيا عندما يتم تحميل
  

<BGSOUND SRC="TEST.mid"> 

  
كمـا يوجـد   والتي تستخدم كما ترى لتحديد اسم الملف المدرجSRCهناك الخاصية 

تحــدد عــدد مــرات تكــرار عــزف المقطوعــة أي أنهــا تأخــذ التــي  LOOP ًأيــضا الخاصــية
فهـذا سـوف  infinite أو القيمـة 1- أمـا لـو قمـت بإعطاءهـا القيمـة. ًأرقاما صحيحة عادة

 فسوف تسمعها طالما أنك موجود ً طبعايؤدي إلى تكرار عزف المقطوعة إلى ما ال نهاية
 . البرنامجانتقالك لصفحة أخرى أو خروجك من في الصفحة وسيتوقف بمجرد

  
أما في حال رغبتك بالسماح ألي زائر لصفحتك بتحميل أي معزوفة فاألمر 

ولتحميل الملف في مثالنا السابق نكتب ... بسيط وقد تم التعرض له في قسم الوصالت
  :الصيغة التالية

<A HREF="TEST.mid"> تحميل المعزوفة </A> 
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  :تشغيل ملفات الفيديو
ولكـن   التـي تقـوم بوضـعها فـي صـفحاتكالمتعـددةيـع الوسـائط لـن تـستطيع أن تعـرض جم

  .ذلك ىعل تستطيع أن تتغلب Plug In ـ الباستخدام
تحكم فيهـا مـن حيـث التوقـف نـ وأغنيـةأو  AVI جـزء مـن فـيلمفلنحاول اآلن تـشغيل 

  .ًقادرا على ذلكصفحاتك ستقبل أن يكون الجهاز الذي سيب جي فى مرة أخراالستمرارثم 
 وهو خاص بإدراج<EMBED>   إدراج هذه الوسائط ولهذا نستخدم وضع أوٕوان 
  : وتكون صيغته كالتاليالمتعددةالوسائط 
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<EMBED SRC="test. MID" AUTOSTART="false" LOOP=" false" HIDDEN="false" 
HEIGHT="50" WIDTH="200"> <NOEMBED> You Must Have a  Program to Play the File you can 
download it from http:// www...................</NOEMBED> 

  
  :ولنشرح اآلن بعض خواص هذه الصيغة

AUTOSTART: وهــــي تــــتحكم بتــــشغيل الملــــف إمــــا بــــشكل يــــدوي بالــــضغط علــــى زر 
التشغيل في الشريط عند العرض أو أن يتم ذلك بـشكل تلقـائي فـور فـتح الـصفحة وتكـون 

  .True أو falseالقيم إما 
  

HIDDEN: وهـــي تـــتحكم بإظهـــار شـــريط الـــتحكم أو ال ففـــي حـــال كانـــت قيمتهـــا false 
فــسوف يظهــر ويــتمكن الــشخص المتــصفح لــصفحتك الــتحكم بــالملف أو فــي حــال كانــت 

Trueفلن يظهر الشريط وبالتالي لن يتمكن أحد من التحكم به ..  
  

NOEMBED : ـالــ للمــستخدم الــذي ال يوجــد لديــه رســالة بإظهــار الخاصــيةو تقــوم هــذه 

Pluge In  المناسب لتحميل هذا الملف عبر اإلنترنت الخاص بهذا الملف والمكان.  
  

  ...لنعود اآلن لصيغتنا السابقة ونعرضها من خالل المتصفح
  ...وعند التشغيل نشاهد
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  .الحظ الشريط واألزرار الخاصة بالتحكم بالملف المطلوب
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  تصميـــم اإلطارات
ـــ صفحة الواحـــدة بعـــدة صـــفحات تظهـــر ضـــمن إطـــارات تمكننـــا اإلطـــارات مـــن تـــضمين ال

مختلفة األحجام واألشكال وال بد أنك شاهدت مثل تلك الصفحات من خالل تجوالك عبر 
  .شبكة االنترنيت

  ...واآلن دعنا نرى كيف يمكننا فعل ذلك
  .HTMLفي البداية يجب أن يكون لديك عدة صفحات منفصلة وبصيغة الـ 

ثة صفحات في صفحة واحدة فهذا يعني أننا بحاجة إلى وجـود ٕفإذا أردنا ربط واظهار ثال
ُثالثة صفحات فعلية إضافة إلى صـفحة رابعـة رئيـسية تظهـر لنـا تلـك الـصفحات األربعـة 

  ...ضمنها
  

الصفحة الرئيسية الرابعة يجب أال تحتوي علـى : مالحظة هامة
<Body> وانمــــــــا ستتــــــــضمن األمــــــــر ٕFRAMESET .

  :عام التاليفالصفحة تكون على الشكل ال
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> الصفحة الرئيسية</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET> 
</FRAMESET> 
</HTML> 
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  :<FRAMESET>خصائص 
  

COLS 

 .للصفحة  عدد وأحجام اإلطارات العموديةحددتلالخاصية هذه تستخدم 

  :الشكل العام لها
<FRAMESET> COLS=" 50%, 50%"> </FRAMESET> 

ًمـن المـساحة ومـن البـديهي طبعـا أن % 50ن بشكل عامودي كـل منهمـا أي تحديد إطاري
= نقوم بزيادة عدد اإلطارات وكل إطار يجب أن يكون له رقم بشكل نسبة وتكون األرقام 

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

  .جم الشاشةعلى التوالي من ح  30%  و50% و 20%يحدد ثالثة إطارات أحجامها 
 

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

  بيكسل، أما الثالث300بيكسل، والثاني  200يحدد ثالثة إطارات عمودية األول حجمه 

 غير محدد بحجم معين ولكنه سيكون بالحجم المتبقي من الشاشة أي انه *

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

 مــن حجــم الــشاشة، 15%والثالــث  ، بيكــسل200طــارات حجــم األول هــو إ يحــدد أربعــة
  .تبقى من الشاشة من حجم الشاشة أما الثاني فسيكون حجمه بما 20%والرابع 

  
ROWS 

نعـم هـي . وأعتقـد أنـك اسـتنجت ط بيعـة عملهـا ROWS أمـا الخاصـية الثانيـة فهـي
ك بــنفس األســلوب وذلــ. داخــل الــصفحة) الــصفوف(األفقيــة  تحــدد عــدد وحجــم اإلطــارات

 .المطلقة المتبع مع األعمدة، أي إما باستخدام الطريقة النسبية أو
<FRAMESET> ROWS=" 50%, 50%" </FRAMESET> 

  
  ....واآلن لنبدأ 
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 وذلك من .نقوم بتحديد مصدر وخصائص كل ملف نريد إظهاره داخل أحد اإلطاراتل
  test1 والثاني test: ل ولنفرض أن لدينا ملفين األوFRAME SRCخالل الخاصية 

  :يتم الربط بينهما وبين الصفحة الرئيسية من خالل الصيغة التالية
<FRAMESET COLS="50%, 50%"> 
<FRAME SRC="test.html"> 
<FRAME SRC="test1.html"> 
</FRAMESET> 

  .... أي أربعة أحرف وليس ثالثةhtml.... الحظ رمز توسع الملفات
  :نفيذ على الشكل التاليستظهر لنا الصيغة عند الت

  
  

كما يبدو من الشكل فقد ظهر لدينا الملفين الذين سبق ذكرهما في الصيغة بـشكل 
  ...عامودي
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 إلـى COLSنبـدل ... بـالطبع نعـم... واآلن هل يمكننا مشاهدتهما بالشكل األفقي
ROWS .أي تصبح الصيغة على الشكل التالي:  

<FRAMESET ROWS="50%, 50%"> 
<FRAME SRC="test.html"> 
<FRAME SRC="test1.html"> 
</FRAMESET> 

  :ًفتظهر الصفحة على الشكل التالي أيضا

  
  

  :ًإطارات عامودية وأفقية معا
  :الحظ الصيغة التالية

<FRAMESET ROWS="40%,*"> 
<frameset COLS = "60%,*"> 
<FRAME SRC="test.html"> 
<FRAME SRC="test1.html"> 
</FRAMESET> 
<frameset COLS = "60%"> 
<FRAME SRC="test2.html"> 
</FRAMESET> 
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لقد قمنا بتحديد اإلطارات األفقية ومن ثم العامودية فظهرت الصفحة الرئيسية على النحو 
  :التالي

  
  

  ......يمكنك اآلن تجرب الخيارات المختلفة فال خوف عليك



Arab British Academy for Higher Education. 

- 56 - 

www.abahe.co.uk 

  تصميــم النمـاذج
 HTML دى العناصــر التــي تــدعمها لغــة فهــي إحــًا معقــدلــيسالتعامــل مــع النمــاذج 

إنشاء النماذج فـي موقعـك ٕوان . تعاملنا معهو ما سبقوهي مجرد وسوم عادية مثلها مثل 
ًبنفس السهولة التي تدرج فيها جدوال أو إطاراهو   التداخل بين النماذج وبين لغـات  إال أنً

ن ســابقيها مــن  مــا يجعلهــا تختلــف عــوهــJavaScript  البرمجــة المتقدمــة فــي الويــب مثــل
ــ خاصــة إذا احتجــت. العناصــر األخــرى طع البرمجيــة مــن هــذه اللغــات اإلــى بعــض المق
 HTML لــك لغــة الـــ أمــا إذا اكتفيـت باإلمكانــات المتواضــعة التــي توفرهـا. ضـمن نماذجــك

  . مشكلةتوجد البالنسبة للنماذج ف
 الختيـارا ئماوقـو صالـن عطيك النماذج واجهة سـهلة إلدخـال البيانـات مثـل مربعـاتت

رهــا مــن األدوات، كــل مــا عليــك فعلــه هــو تحديــد مكــان غيال واألزرار، و/ ومربعــات نعــم
م وتـــصمم الحقـــول وتـــضع زر جـــاأللـــوان واألحواوالبيانـــات التـــي تريـــد إرســـالها،  البرنـــامج
 ضعــب أل الــصفحة اآلن هــو أ ن يمــئــرانتهــى األمــر، كــل مــا علــى زاو) submit(اإلرســال 

ع البيانــات جمــارات، ويــضغط زر اإلرســال فيقــوم المتــصفح بلخيــض الحقــول ويختــار بعــا
ددتها،  حــيزهــا ثــم إرســالها إلــى المكــان الــذي حددتــه وحــسب الطريقــة التــيجهوتحويلهــا وت

وهي سهلة التعامـل فـي حـال . HTML يقة تفاعلية في لغةطرالنماذج بالفعل هي أفضل 
  .تم االنتباه إلى كتابة الصيغ المناسبة والدقيقة لها
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  :FORMصائص خ

ACTION 

تحدد العنوان الذي سيتم إرسال بيانات النموذج إليه لتتم معالجتها بالصورة 
سوف يتم إرسال بيانات  لبريد إلكتروني ًوعادة يكون هذا عنوانا. المطلوبة

 .النموذج إليه

<FORM ACTION="mailto: azzam-k@mail.sy"> ... < /FORM> 

METHOD 

  . بها التعامل مع العنوان المحدد في الخاصية السابقةتحدد الطريقة التي سيتم
Getإلرسال البيانات للمعالجة داخل المخدم أو الموقع   

Postللعمليات الخارجية مثل اإلرسال إلى بريد . 

<FORM ACTION="mailto: azzam-k@mail.sy" METHOD="post"> ... < /FORM> 

ENCTYPE 
 

  .ًالتي سيتم إرسال البيانات وفقا لهاهذه الخاصية تحدد طريقة الترميز 
 قد تكون أفضل صيغة لتعريف النموذج في حالة أردت استقبال البيانات من

  : عنوان بريدك اإللكتروني هي موقعك إلى
<FORM ACTION="mailto: mailto: azzam-k@mail.sy" METHOD=" post" 

ENCTYPE=" text/ plain">... < /FORM> 

  
  : وذلك حسب خصائصها وهيInputانات عن طريق ويتم إدخال البي

  
 <INPUT TYPE="text"> 

 <INPUT TYPE="password"> 

 <INPUT TYPE="radio"> 

 <INPUT TYPE="checkbox"> 

Submit Query  
<INPUT TYPE="submit"> 

Reset  
<INPUT TYPE="reset"> 

 <INPUT TYPE="button"> 
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  :وأورد بعض األمثلة والصيغ
  :تعددالم االختيار

  
<form action ="echo.pl"> First Name: <input type ="text" name ="first _ name"><br> 

Secound Name: <input type ="text" name ="secound _ name"><br> 

<input type ="radio" name ="exact"> Exact Match 

<input type ="radio" name ="all" > All Words <br> 

<input type ="hidden" name ="todo" value ="search"> 

<input type ="submit" value ="Se arch"> 

</form> 
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 :مربع نص

<form action ="echo.pl "method ="get"> 

Username <input type ="text "size ="20" name ="username"><br> 

Email <input type ="text" size ="40" name ="email"><br> 

URL <input type ="text" size ="40" name ="url" value ="http://"><br> 

<input type ="submit"> 
</form> 
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 :قائمة

<form action ="echo.pl" method ="get"> 

<select name ="country"> 

<option value ="Sy"> Syria 

<option value ="sa"> Saudia 

<option value ="ua"> Emirates 

<option value ="qt"> Q atar 

<option value ="bh"> Bahrain 

<option value ="om"> Oman 

</select > 

<input type ="submit"> 

</form> 
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ربع النص متعدد األسطرم  

<html dir ="rtl"> 

<form action ="echo.pl" method ="get"> 

<textarea name ="message" rows ="6" cols ="50"> 

ص المتعدد األسطر إضغطهذا نموذج لمربع الن  Enter واكتب سطر أخر: 

</textarea><br> 

<input type ="submit"> 

</form> 
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  :مربع نص متعدد
 
<FORM METHOD= post ACTION = "mailto:azzam-k@mail.sy"><p> 
Name..............: <INPUT TYPE= "text" NAME ="name" SIZE= 35 MAXLENGTH = 30><p> 
No. & Street...: <INPUT TYPE="text" NAME="street" SIZE=35 MAXLENGT=30><p> 
District............: <INPUT TYPE="text" NAME="district" SIZE=35 MAXLENGTH=30><p> 
Town or City...: <INPUT TYPE="text" NAME= "city" SIZE=35 MAXLENGTH=30><p> 
Post Code……: <INPUT TYPE="text" NAME="postcode" SIZE= 15 MAXLENGTH = 10> <p> 
Telephone.......: <INPUT TYPE="text” NAME= "telephone" SIZE= 20 MAXLENGTH= 15> <P>  
<TEXTAREA NAME= "message" ROWS= 12 COLS= 50 WRAP="physical"> </TEXTAREA> <P> 
<INPUT TYPE= "submit" VALUE="Send Email"> 
<INPUT TYPE="reset" VALUE= "Clear Form"> <P> 
</FORM> 
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  متـــاريـن
 ـ أنــشئ ثالثــة صــفحات علــى األقــل فــي أي موضــوع تختــاره علــى أن تراعــي النقــاط 1

  :التالية
 ربط الصفحات مع بعضها البعض بشكل كامل... 

 تضمين الصفحات رسوم وجداول وارتباطات. 

 كتابة العناوين بأكثر من نوع خط وحجم ولون. 

 بط بعض الوصالت بصور معينة أو رموزر. 

 ُوضع خلفية مناسبة للصفحات تتناسب مع الموضوع المختار. 

  
وضـع .  ـ أنشئ صفحة جديـدة تحتـوي صـورة مكونـة مـن دائـرة ومـستطيل وشـكل مـضلع2

ٍفي كل منهم اسم يدل على صفحة من صفحات التمرين السابق ثم اربط هـذه الـصفحات 
  . عليهامع مكونات الصورة التي تدل

ُ ـ أنــشئ صــفحة جديــدة تــضمن فيهــا كــل الــصفحات الــواردة فــي التمــرين األول بــشكل 3
  .إطارات على أن يكون أحدها أفقي والباقين بشكل عامودي

  . ـ أنشئ صفحة جديدة تحتوي على عدة ملفات صوتية وملف عرض فيديو4
  

  مع متنياتنا بالتوفيق والنجاح
 


