
 

 مقدمة



 htmlعن قاعدة  بسٌطمثال 

 عبارة عن كتاب  htmlقاعدة 

 مكون من غالف الصفحة 

 و عنوان و صفحات

 ا  مكونة من الذي ذكر فً السابق htmlو لغة 

 و طرٌقة كتابتها كا التالً :

<html> 

<head> 

<title></title> 

</head> 

<body> 

 

 

</body> 

</html> 

 كرنا سابقا  عن ذوكما 

<tag></Tag> 

 وسم البداٌة و النهاٌة 

 !الذي ٌتبعة  (وسم البداٌة و وسم النهاٌة)تابع القاعدة و سوفا تعرف 

  تمن المؤأكد انك عرف

 <title>……..</title>انك رأٌت  طٌب االن من المؤاكد



وهذا الوسم عبارة عن عنوان للصفحة قم بكتابة اي شٌئ كعنوان للصفحة فً 

 مثال  الداخل 

<title>google</title> 

 كما موضح بٌن الوسمٌن  (google) طٌب بعد ما تكتب العنوان

 قم بعمل حفظ 

كما فً الصورة

 

 .htmgoogle   وتالحظ أن امتداد الملف هوا 

 طٌب االن بعد ما تعمل حفظ قم بتشغٌل الملف المحفوظ

 



 وهوا المطلوب googleتالحظ أن عنوان الصفحة هوا 

 <title>google</title>و الدلٌل 

 و كٌف تضٌف عنوان . titleطٌب االن عرفنا مٌزة 

 ++Notepadقم بأستخدام برنامج   htmlعند الكتابة بلغة : مالحظة هامة

 لٌسهل علٌكم عملٌة الكتابة 

 plus.org/download/v6.5.html-plus-http://notepad: موقع البرنامج 

 

 فقط للتنبٌة 

<head> 

<title>google</title> 

</head> 

 .فٌما بعدفلها شرح خاص  headهذه االوسمة ضروٌة لتكوٌن عنوان اما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://notepad-plus-plus.org/download/v6.5.html


 

 

 ٌكونان عنوان الصفحة headو  أنةوقلنا  titleطٌب نحنا شرحنا 

 bodyاالن نقوم بشرح 

 وهوا عبارة عن وسم ٌحتوي على اوسمة متعددة و متغٌراتها 

 وسوفا نشرحها . bodyوتكتب فً داخل 

 مثال   bodyاوال قم بكتابة اي شٌئ فً 

<body> 

Hello my Name is EMAD 

</body> 

 F5نعمل حفظ وقم االن با الدخول الى الصفحة و اعمل 

 ن نحنا عرفنا كٌف نكتب الكلمات فً الصفحة األهور الكلمة ظوستالحظ 

ووضع خط فً  الكلمةوضع خط تحت  االن راح نشرح اوسمة خفٌفة وسرٌعة ك

 االن الحظ  مائلةو جعل الكلمة  الكلمةوسط 

<body> 

<U>Hello my Name is EMAD</U> 

</body> 

طٌب هوا وسم نهاٌة  سابقا   /وكما عرفنا  /با  هواغلقنا Uتالحظ اننا قمنا باضافة 

 االن ادخل التصفح 

 ستالحظ ضهور خط تحت الكلمة 

Hello my Name is EMAD  

 طٌب االن راح نعمل خط فً وسط الكلمة 



 نضٌف نفس الكلمة 

<body> 

<del>Hello my Name is EMAD</del> 

</body> 

 خط فً سط الكلمة  ناوضع نااالن ستالحظ ان

Hello my Name is EMAD 

قد تفٌدك هذة االوسمة فً بعض الشوحات فً المتصفح بس الى االن لم ندخل الى 

 االوسمة الضرورٌة .

 و كٌفٌة كتابتها  الدوالطٌب الن راح نشرح ما هٌا 

 بغض النظر عن ذكر خصائصة  Alignمن نوع  دالة نبدأ مع

<body> 

<P Align="">Hello my Name is EMAD</P> 

</body> 

 ؟ الدالةماذا تالحظ فً هذا 

 . ""و أضفنا  =هوا اننا فً هذا المتغٌر اضفنا عالمة : الجواب 

  الدوالا ٌخاصٌة كل من االثنٌن اوال  راح نشرح ما هطٌب االن راح نشرح 

بعد حرف ثابت و هوا ٌكون ثابث  ال ٌقبل اي حركة فقط عند  تأتً التًا ٌه الدوال

 اضافة ""= طٌب نحنا االن عملنا اساوي و قوسٌن 

 ادا ما كتبت األساوي و كتبت اي شٌئ بٌن القوسٌن ما راح ٌظهر شٌئ 

وهٌا لٌست متعلقة فً  cssفهاذة تكتب عن اضافة لغة  ' '"" تختلف عن مالحظة : 

 الدالةوكتبنا نوع   (Align) وهٌا ةالثابت الدالةعند كتابة الدورة معى العلم ان 

 فً الداخل ٌتحقق وادا لم نكتبة با الطرٌقة الصحٌحة ال ٌتحقق . ةالمتحرك

 المتحركة  الدوالو ماهٌا  الدوالطٌب االن عرفنا اٌش هٌا 



 

معاها المتحركة التً تدخل  الدوالو ما هٌا  الدوالطٌب راح ندخل الى كٌفٌة كتابة 

 من نوع ٌقوم بتغٌٌر مكان الخط تابع : ةثابث دالةمثال  

<body> 

<P Align="Right">Hello my Name is EMAD</P> 

</body> 

 ٌقبل  Rightطٌب االن كتبنا المتغٌر و راح نشرحة علشان تدخل فكرة لٌش 

 طٌب   Alignمن نوع ةثابت الدلة 

 متحركة مثل  دوالٌدخل فٌة  Alignمن نوع  دالةلتغٌٌر مكان الخط هناك 

Right-Lift-Center 

 Right :لجعل الخط فً الٌمٌن 

Lift  : لجعل الخط فً الٌسار 

Center  : لجعل الخط فً الوسط 

 طٌب مثالُ كتبنا 

<body> 

<P Align="Right">Hello my Name is EMAD</P> 

</body> 

بتحوسٌل الخط الى وهوا ٌقوم  Rightمتحرك من نوع  دالةتالحظ اننا اضفنا 

 الٌمنٌن الحظ فً الصورة



 

متحرك من  دالةهوا با االساس كان فً السٌار بس معى قلٌل من التعدٌل واداخل 

 قد تحول الى الٌمٌن. Rightنوع 

فقط لكً الٌشعر بعضكم با الملل فً بعض الكتب ٌقوم  الدوالطٌب انا شرح هذاة 

ادا سألت راح ٌقلك الزم تكون عارف  با الدخول مباشرة الى المتغٌرات و غٌرها و

و انواعها االننا راح نفوت علٌها فً  الدواللغة برمجة من قبل بس انا االن شرح 

 وقت الحق االن فقط هذا الشرح كان نظرة عن الكٌفٌة كتابة المتغٌرات 

 و االكواد و غٌرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فً هذا الشرح راح نتعلم كٌف تضٌف االون الى الصفحة و الى الكلمات 

 و كٌفٌة اضافتها فً كلماة و فً كلمة ال تضاف مثال  

Hello my Name is EMAD 

 الها .طٌب االن راح نتعلم كٌفٌة كتابة االوان و طرٌقة ادخ

 االون لها طرٌقة ادخال تخلف عن بعض االوسمة 

 اضافة لون الى اي كلمة او حرف تكتب بهاذة الطرٌقة  دمثال  فً بعض االوسمة عن

Color 

 و فً بعض االوسمة تكتب بهذاة الطرٌقة

bgColor 

 

لتساعدكم فً الكتابة  وهذا راح نشرحة االن بس كمقدمة راح اظٌفلكم بعض االلون

 ولتسهل علٌكم البرمجة 

  Red – Blueبعض متغٌرات االلون المتحركة تكتب هاكذا : مالحظة هامة 

و مكون من ستة احرف  FFFFFF# - 666600#و البعض اآلخر ٌكتب هاكذا 

 ارقام كما هوا موضح الٌهم كتابة االون بأي طرٌقة المهم هوا لون شغال .

 

 



 

 

 

 

 :لوان ألابعض 

 





 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 طٌب االن راح نشوف طرٌقة كتابة االلوان كما قلت سابقا  ان بعض االوسمة تقبل 

Color   والبعض ٌقبلbgColor 

 تبع االلون ما راح تشتغل  دطٌب فً بعض االوسمة ادا طبق علٌها هادة االكوا

 ٌعنً فً اوسمة ال تقبل ابدا  ان تضٌف فً داخلها االلوان مثال  

 :مثالوسم المحاذاة الذي شرحناة سابقا  

<body> 

<P Align="Right" Color="red">Hello my Name is EMAD</P> 

 

<P Align="Right" bgColor="red">Hello my Name is EMAD</P> 

 

</body> 

 bgColorاو  Colorفً هذا الوسم الٌقبل 

 طبق هذة العملٌة وشوف النتٌجة 

 ماذا حصل ؟ هل ظهر الون ام ال ؟ 

 أكٌد الجواب هوا ال 

  احد المتغٌرات التً شرحناها سابقا  بس فً شٌئ واحد ادا اضفت الون الى 

 <U><I><Del>مثل 

 حاول تدخل الون فً احد منهم مثال  

<body> 

<P Align="Right"><i Color="red">Hello my Name is 

EMAD</i></P> 

</body> 



 ماذا حصل ؟ هل ظهر الون ام ال ؟ 

 أكٌد لم ٌظهر الون كما فً المثال السابق 

 ان بعض االوسم تقبل و البعض ال ٌقبل  كما قلت سابقا  

 صح  <body>مثال بدك تغٌر خلفٌة الصفحة و الصفحة هٌا كما قلنا 

 طٌب حاول تغٌر خلفٌتها مثال :

<body Color="red"> 

<P Align="Right">Hello my Name is EMAD</P> 

</body> 

 bgو من المؤأكد انة ما راح ٌشتغل الون اال ادا اضفنا الحرفٌن 

 bgColor الى  Colorل بس غٌرااكتب نفس المث

<body bgColor="red"> 

<P Align="Right">Hello my Name is EMAD</P> 

</body> 

 االن ستالحظ تغٌر الصفحة الى الون االحمر كما فً الصورة 

 

 وكذالك بتغٌٌر نوع الون حسب الرغبة بأخد من االوان التً فً االعلى 

 . FFFF00#او االحرف و االرقام  redللتذكٌد ٌمكن تغٌٌر الون بأستخدام االحرف 



 

 كٌف تكتب االوسمة معى بعضها ؟

 تكتب االوسمة معى بعضها البعض بحٌث ان كل واحد ٌدخل فً الثانً 

 للتوضٌح الحظ الصورة  االولو الثانً ٌكون  االولوال ٌجوز ان االول ٌكون 

 

 Cٌكون تابع ل  Aفبهاذا الشكل ال تعمل االوسمة الن 

 C – Aو  B – Bو 

  HTMLوهاذا الٌجوز فً 

 الطرٌقة الصحٌحة لتداخل االوسمة بشكل صحٌح هٌا كا التالً الحظ الصورة 

 

 كل تابع معى متبوعة هذه هٌا الطرقة الصحٌحة بحٌث 

A – A 

B – B  وC – C 



 مثال لكً ٌدخل وسم معى وسم ندخل الى التطبٌق العملً

 لكتابة االوسمة بشكل صحٌح كا التالً :

<body > 

<U><I><Del>Hello my Name is EMAD</Del></I></U> 

</body> 

 ادا قمت بكتابتها بهذا الشكل بحٌث كل تابع معى متبوعة 

كما فً الصورة  و كل واحد ٌحتوي على اآلخر سوَف ٌشتغل معك

 

 قد تم عمل شطب على الكلمة و وضع خط تحتها و جعلها مائلة الى الٌمٌن 

 بهذا الشكل كا التالً :طٌب ادا كتبناها 

<body > 

<U><I><Del>Hello my Name is EMAD</U></I></Del> 

</body> 

 <I></I>ما راح ٌشتغل سوى وسم واحد و الذي هوا 

 االنة موضوع فً الوسط ٌعنً ثابت فً مكانة لم ٌتحرك مثل بقٌة االوسمة 

مل هذا الشرح لكً ال هذة هٌا كانت فكرة تداخل االوسمة معى بعضها و قد تم ع

 .ف الكبٌرة و الصغٌرة لٌست ضرورٌهالترتٌب و با النسبة لالحر فًبعضكم  ٌخطأ



المتغٌرات وماهٌا  ""=ولماذا تكتب  Alignنحنا شرحنا سابقا  عن وسم المحاذاة 

 Right - Lift – Centerالمتحركة فً داخلها 

 سابقا  فً االعلى  شرحناهاولمعرفة خاصٌة كل متغٌر متحرك قد 

 اوال  نعود الى المثال السابق :  vAlignطٌب االن كٌف تكتبها و ما هوا 

<body > 

<p align="Center">Hello my Name is EMAD</p> 

</body> 

 ادا كتبت هاذا المثال رح تالحظ انة قد تحول الى الوسط صح 

 هل عندكم فكرة عن اٌن مكان كتابتها ؟؟ vAlignطٌب 

................................. 

 ول درس أاكٌد ال و الذي أفتهملة ٌعنً انة متابع معً من 

 . Pتكتب فً داخل  Alignطٌب مكان كتابتها و كما قلنا سابقا  ان 

كما فً  ةٌعنً مكان كتابتة راح ٌكون فً الداخل Alignوسم تابع ل  vAlignطٌب 

 المثال التالً : 

<body > 

>Hello my Name is EMAD</p>=""vAlign<p Align="Center"  

</body> 

 طٌب نحنا االن عرفنا مكان كتابتة بس فً شٌئ ؟

  ؟ لماذا متحرك( متغٌراننا لم نعطة قٌمة )

 تابعالننا راح نشرحها االن 



 

 التالً : هٌا كا vAlignالمتغٌرات المتحركة التً تدخل معى 

 

Bottom  : وهوا متغٌر من نوع ٌعطٌك محاذاة الى االسفل 

Top  :وهوا متغٌر من نوع ٌعطٌك محاذاة الى االعلى  

Center  : وهوا متغٌر من نوع ٌعطٌك محاذاة الى الوسط 

 

الى  طٌب لو بدنا نحرك الخط ٌسار ٌمٌن وسط هذا عرفناة الكن ادا بدنا نحركة

 االعلى او الى االسفل ؟؟

هذا سوفا نشرحة فً وقت و Tableما راح ٌشتغل االنة طرٌقة تشغٌلة هٌا فً 

 كان هذا الدرس عن مفهوم المحاذاة  المهم vAlignالحق و سنشرح 

 اما الباقً سوفا نشرحة فً وقت الحق انشاء هللا .و طرٌقة كتابتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 :تابع المثال التالً لتعرف  sizeفً هذا الدرس راح نشرح خاصٌة تكبٌر الخط 

<body> 

<Font size="7"> Hello my Name is EMAD </Font> 

</body> 

 و هوا وسم تكبٌر خط ٌنطق ساٌز او سٌز sizeطٌب االن راح نشرح معنى 

  7الى  1نعطٌة قٌمة من  sizeٌعنً حجم معٌن تعطٌة من عندك و 

 رقم كبٌر جدا   7ٌعنً اكبر من كدا ال ٌوجد و 

 فقط 7الى  1اكتب المثال اعالة وستالحظ كبر الخط و هاكذا حسب الرغبة من 

 ما فٌها شٌئ صعب سهلة جدا   sizeطٌب خاصٌة 

 

 Color Fontخاصٌة 

Color  هذا المطلوب الذي تكلمنا عنة سابقا  و االن راح نشرح كٌف تغٌر لون الخط 

الى  sizeاو الكلمة او اي شٌئ حسب الرغبة نعود الى المثال السابق بس بتغٌٌر 

Color 

<body > 

<Font Color="">Hello my Name is EMAD</Font > 



</body> 

 نستخدم اي شٌئ اكان با االحرف او  و كما قلنا عن االلون

 با الرموز)احرف و ارقام(

 redطٌب نعطٌلة قٌمة 

<body > 

<Font Color="red">Hello my Name is EMAD</Font > 

</body> 

 

 ستالحظ تغٌٌر الون الى االحمر

 

 الى االحمر myالى االزرق و كلمة  Helloو ادا اردنا ان نغٌر مثال  كلمة 

 الى اصفر  EMADالى اخضر و  isو   الى االسود Nameو 

 باستخدام ارموز و الحروف الحظ :

 

 

 

<body > 

<Font Color="Blue"> Hello</Font > 



<Font Color="Red"> my </Font > 

<Font Color="#000000"> Name </Font > 

<Font Color="Green"> is </Font > 

<Font Color="#FFFF00"> EMAD</Font > 

</body> 

وستالحظ انة قد تغٌر كما فً الصورة 

 

 Colorو  sizeهذة هٌا الفكرة عن خاصٌة 

 و عرفنا خصائص كل منهما .

 ن ارؤٌة لٌست كافٌة أل كل شٌئادا كنت تتابع دون ان تطبق راح تنسى الدي 

 علٌك ان تطبق ما تعلمتة حتى ما تنساة .

 

 

 

 

 



 فً هذا الدرس راح نتعلم كٌف تضٌف صورة من اي نوع 

Jpg – png  - 

  وراح نشرحها فً هذا الدرس  .وغٌرها من الصور عن طرٌق 

 م الن الدرس راح ٌكون سرٌع و مبسط انا ما راح اطول معاك

 او الى اي شٌئ  borderلكً تضٌف صورة الى المتصفح او الى 

 اوال  اكتب دا الكود 

 

<body > 

<img src="none"> 

</body> 

 تالحظ اننا كتبنا وسم اضافة صورة طٌب ننا االن ما عرفنا اي صورة 

صورة انا راح تعرف اي عادي طٌب ادا بدك تصٌف  noneلهاذا انا اعطٌتة 

طٌب راح نطبق العملٌة  (jpg - pngالصورة )أسم الصورة( و امتداد الصوة )

 ونشوف النتٌجة 

<body > 

<img src="11.jpg"> 

</body> 



طٌب االن تعمل حفظ و  jpgطٌب االن انا اعطٌتة اسم الصورة و امتداد الصورة 

نشوف الصفحة 

 

 تالحظ ان الصورة ظهرت 

 الحل كا التالً :طٌب ادا بدنا نضٌف صورة بس من ملف آخر 

<body > 

<img src="None/11.jpg"> 

</body> 

 فهوا اسم الملف  Noneاما  /تالحظ اننا قد حددنا مسار الملف بوضع عالمة 

 المطلوب انتا راح تكتب اسم الملف وهوا من نفسة راح ٌضٌفة .

 

 

 

 

 

 



 ص اضافة صورة الى صفحة طٌبفً الجزء السابق شرحنا بعض خصائ

 االن راح نشرح طرٌقة تحجٌم الصورة ٌعنً الطول و العرض 

 وهوا وسم ٌقوم بعرٌض الصورة  widthو من خصائص تعرٌض الصورة 

 هوا متغٌر ٌقوم بتطوٌل وتقصٌر الصورة  heightومن خصائص تطوٌل الصورة 

اي اطار الصورة االن راح نشرح  borderو هنا خاصٌة اخرئ هٌا البوردر 

 المتغٌرات الثالثة تابع :

<body > 

<img src="None/11.jpg" border="1"> 

</body> 

طٌب االن ادا انت طبق هذة العملٌة راح ٌضٌف أطار للصورة ٌعطٌة شكل خارجً 

 جمٌل وهذا مش صعب انتا طبقة وراح تعرف 

 التعرٌض widthطٌب 

<body > 

<img src="None/11.jpg" width="100px"> 

<img src="None/11.jpg" width="100%"> 

 

</body> 

 ٌعنً بكسل  (px)و المقصود بة  width 100pxنحنا االن اضفنا لل 

راح ٌعطٌك  %ارح ٌعطٌك با البكسل و ادا اضفت   pxٌعنً ادا انت اضفت

الصفحة كلة ٌعنً مهما رجعت فً المتصفة راح تالقً الصورة تمتد الى ما ال 

 نهاٌة و انتا راح تستخدمهما حسب الرغبة 



عب علٌك شٌئ زي ٌعنً انتا ما راح ٌكون ص  % - pxنفس الفكرة  heightو ال 

 كدا طٌب االن طرٌقة وضعهم كلهم فً الصورة الحظ:

 

<body > 

<img src="None/11.jpg" border="3" width="400px" 

height="100%"> 

</body> 

وهاكذا نفس الفكرة و انتا أكٌد راح تضٌف هذا الكود تبع الصورة فً اي مكان و 

 نحنا راح نرح فً وقت الحق .

 تعارٌف:

Img هوا وسم اضفة صور وسم ثابث ٌدخل معاه متغٌر من نوع : وsrc 

src  هوا تعرٌف السم وامتداد صورة وا ملف : html  و غٌرها 

 . /ٌتم دكر اسمة قبل  جلد مختلفممن  htmlالضافة صورة او ملف  /تستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 htmlنحنا فً الدروس السابقة تعلمنا بعض المفاهٌم 

 ك اضافة صورة وغٌرها  من  االوسم طٌب فً بعض االوسمة ما ذكرناها  

وهوا وسم ٌقم بعمل تضخم للخط الحظ  h3وهوا وسم  طٌب الً ما ذكرناه سابقا  

 الفرق بٌن الصورتٌن

 h3بدون 

 

 h3معى 

 

اعطاء عرض فً الخط من الداخل و من  h3الفرق واضح وضوح الشمس ال 

راح ٌكون  h1اقل ٌعنً  h3ٌتغٌر العرض ادا كان  h3الخارج و با اختالف 

  راح ٌكون اقل عرض من السابق h5اعرض وادا كان اكبر 



 : h3مثال لكتابة 

<body > 

<h3>hello my name is emad</h3> 

<h2>hello my name is emad</h2> 

<h1>hello my name is emad</h1> 

</body> 

 طٌب االن ننتقل الى متغٌر مهم فً فصل الكلمات الحظ انتا مثال  كتبت 

Hello my name is emad 

 و هذا الوسم الً راح نشرحة االن الً راح ٌخلٌنا نعمل فاصلة بٌن الكالمة

 nbsp&انتا راح تكتب بٌن كل كلة و أخرئ هذا المتغٌر 

 االن ما فٌة اي صعوبة .و الباقً علٌك 

 .زادت الفواصل nbsp&كل ما زاد : مالحظة هامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

م اسم او ضعبارة عن وسم ٌ ماهٌا الوصالت التشعٌبٌه؟؟ هٌا الوصالت التشعٌبٌة

 ..حرف او رمز عند الضغط علٌة ٌقوم بنقلك الى صفحة او موقع او ملف الخ

كتابتها الحظ المثال وطرٌقة  htmlعرف الوصلة التشعٌبٌة فً لغة تُ طٌب كٌف 

 التالً :

<body > 

<a href="http://www.g9g.com/">Game</a> 

</body> 

 تالحظ اننا اضفنا رابط لموقع العاب و المقصود با الوصلة التشعٌبٌة هذا الرابط 

ٌعنً اي رابط تضٌفة فً الوسم التشعٌبً و تضٌف فً الوسمٌن اي كلمة ككلمة 

Game  طٌب االن انتا اكتب هذا الوسم با الحرف كما هوا مكتوب وستالحظ ظهور

و سوفا  Gameا راح تضغط على كلمة نتطٌب ا Gameلون ازرق حول كلمة 

 تنقلك من تلقاء نفسها الى الموقع المحدد رابطة 

طٌب مثال  انتا ترٌد االشارة الى ان عندما تضغط هاذة الكلمة تنقلك الى موقع كٌف 

 سوي شوف المثال التالً:راح ت

<body > 

The Game<a href="http://www.g9g.com/">here</a> 

</body> 

 انتا االن عن كتابة هذا الكود كأنك توصف انة العبة هنا كما هوا موضح فً االعلى 

 طٌب شوف الصورة للتوضٌح أكثر



 

اي عنوان الي صفحة  وهاذا التوضٌح الً بدي ٌا تفهمة ٌعنً الفكرة كلها هٌا اضفاة

 و شغل المتصفح و هوا راح ٌشتغل معاك . hrefوٌب و وضعة فً ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وكٌف تتعملة معة فً المتصفحة اوال  راح نعرف  tableفً هذا الدرس راح نتعلم 

و الً  framesetوهوا وسم ٌقوم بعمل اقسام فً الصفحة وهوا عكس  tableلكم 

انتا  framesetوسم لٌسا با المعقد مثل  tableراح ٌكون لها دروس مخصصة اما 

 :هوا وسم لة قاعدة اساسٌة تكتب كل شٌئ فً داخلة و تعرٌف القعدة كا اتالً 

<body > 

<Table> 

<TR> 

<TD></TD> 

</TR> 

</Table> 

</body> 

 ر فٌة فً االسفل .االن راح نشرك كل عنص tableطٌب االن نحنا عرفنا 

Table  : وهوا وسم ٌضم كال  منtr-td  و ٌعرف كعنصر رأٌسً للجدول. 

TR  : وهوا وسم ثابت ٌقوم بأحتوى اي شٌئ ٌدخل عن طرٌق وسمTD 

TD  : وهوا وسم نقوم من خاللة بادخال اي شٌئ الىTR . 

و كٌف تتعامل  tableطٌب نحنا االن عرفنا كل شٌئ االن راح نتعلم كٌف تظهر 

راح تشوفوها االن اوال  قوم بكتابة القعدة  معه و اغلب االشٌاء درسناها فً السابق

 عندك

 

 

 

 



<body > 

<Table> 

<TR> 

<TD></TD> 

</TR> 

</Table> 

</body> 

 طٌب انتا االن راح تكتبة بس لو تعمل حفظ ما راح ٌحصل شٌئ فً المتصفح

  cellالشرح انتا اوال  راح تعرف اي شٌئ مثال  راح  تكتب  طٌب االن خلٌك معى

بس ما   (CELL)انتا اكٌد راح تحصل الكلمة  االن اعمل حفظ و أهذب الى المتصفح

 راح تحصل الخلٌة نفسها طٌب وش الحال ؟؟

  Borderو الً شرحناة سابقا  بس فٌن راح تعمل ال Borderالحل انك راح تضٌف 

 tr-tdٌعنً فً الخلً نفسها حتى تتطبق على الكل  tableانتا راح تعملة فً 

 :وغٌرها من المتغٌرات التً راح تدخل معها راح المثال

<body > 

<Table border="1"> 

<TR> 

<TD>Cell</TD> 

</TR> 

</Table> 

</body> 

 االن اذهب الى المتصفح وجرب من جدٌد borderطٌب نحنا االن عرفنا 



الكلمة و المربع دا هوا الخلٌة الً نتكلم عنها بس كٌف راح  تالحظ ظهور مربع لى

 تتعامل معها مثال  نرٌد خلٌة الى جانبها نكتب التالً:

<body > 

<Table border="1"> 

<TR> 

<TD>Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD> 

</TR> 

</Table> 

</body> 

الى أخرى بجانبها كما هوا موضح فً  tdنحنا ما غٌرنا شٌئ فقط نسخنا كلمة 

المثال االن راح تالحظ انة قد اضاف خلٌة اخرى الى جانبها االننا اضفنا الخلٌة 

 وهٌا تسمى الخلٌة المتحركة ذاتٌا  طٌب ا

الطول و  (width - height)طٌب ممكن انك تتالعب بحجم الخلٌة عن طرٌق 

ٌعنً الخلٌة الً بدك  tdٌفة فً اي العرض و الذي شرحناة سابقا  انتا االن راح تض

 Cell 1تتالعب بحجمة مثال  

<body > 

<Table border="1"> 

<TR> 

<TD width="100px">Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD> 

</TR> 

</Table> 

</body> 

 وهذا المطلوب  cell 2صارت اعرض من   cell 1االن راح الحظ ان ال



 لماذا ؟؟ %و لم نعطة القٌمة  100pxو تالحظ اننا اعطٌنا القٌمة 

افة خلٌتان الى جانب بعضهما ال ٌجوز اضافة % االن ما راح ٌعطٌك ضاالن عند ا

 ٌعنً راحكاملة او ما راح ٌعطٌك شٌئ  الشاشةشٌئ فقط انة راح ٌعطٌك حجم 

 .راح نتعامل معهى فً وقت الحق و راح نشرحها %اما   pxنتعامل معى البكسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فً هذا الدرس نستكمل ما كنا علٌة سابقا  

طٌب نحنا تعلمنا كٌف تضٌف خلٌة الى جانب خلٌة بس فً شٌئ واحد وهوا اضافة 

 ٌب كٌف دا ؟؟ اتبع االتً :ط الى اسفل خلٌة خلٌة

<Table border="1"> 

<TR> 

<TD>Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD> 

</TR> 

</Table> 

 اثنان االول با الون االخضر و الثانً با الون االحمر TRطٌب تالحظ اننا ضافنا 

انة قد ضهر مثل الذي فً طٌب انتا االن جرب الً مكتوب فوق و رح تالحظ 

 الصورة

 



 اكٌد انة طلعلك مثل الذي فً الصورة 

ٌعنً طرٌقة  TABLEطٌب انا االن راح اشرح بعذ االشٌاء التً ٌتم ادخالها فً ال

طٌب انا االن  ALIGNادخالها طٌب نتا االن الحظ نحنا راح نظٌف وسم المحاذاة 

 الحظ  TABLEً القاعدة انتا راح تظٌفها فادا بدك تحرك الخلٌة بلكامل 

<Table border="1" Align="Center"> 

و فً اشٌاء   tableطٌب االن راح ٌتحول الى الوسط بس فً اشٌاء تنظاف فً ال

طٌب انتا مثال بدك تغٌر لون  Fontما تنظاف راح نتعلمها االن اوال  خلٌنا معى 

 الكتابة كٌف راح تسوي اتبع التالً :

<Table border="1"> 

<TR> 

<TD><font  color="red">Cell 1</font></TD> 

</TR> 

</Table> 

صح طٌب انتا  TD _TRعلى طول ٌعنً ما دخلنا الىى  Fontتالحظ اننا فتنا على 

ٌعنً ما فً شٌئ االن جرب دي الخطوة وراح تتحول الكتابة الى الون االحمر 

 االحمر الحظ انا االن راح احول لون الصفحة الداخلٌة الى  Tableصعب فً 

<Table border="1"> 

<TR bgcolor="red"> 

<TD>Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD> 

</TR> 

</Table> 

 لٌش ؟؟ TRتالحظ اننا اضفناها فً ال



ٌعنً من الممكن انك تظٌف  للصفحة الداخلٌة backgroundاالن هوا الخلفٌة 

 badyفقط فً  ٌعنً هوا ما ٌنظاف backgroundصورة فً الداخل عن طرٌق 

 FRAMESETٌنظافً فً اي مكان و راح نشرح اٌضا  اٌن ٌنظاف فً درس الحق 

حاول انك  tableانا االن راح اخلً الباقً لك ٌعنً ما فً اي شٌئ صعب فً 

تستفٌد من الدروس السابقة و حاول تدخلها فً اي مكان طٌب ووصلنا لنهاٌة الدرس 

لقراءة ما تنفع ٌعنً أقرأء و طبق ٌعنً عملً و دا و ارجوا ان تكونوا قد استفدتم و ا

 نظري و شكرا لكم على المتابعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ها الدرس مهم جدا  جدا  فً تقسٌم  FRAMESETواخٌرا  و لٌس آخرا  وصلنا لل

 او الخ.. فً صفحة واحدة 6او 5او 4الصفح ٌعنً من خاللة راح تضٌف 

 bodyصحٌح انة ٌوج لدٌنا وسم  FRAMESETطٌب اوال  راح نعرف كٌف ٌكتب 

 :ٌعنً تابع االتً bodyما راح تستخدم  FRAMESETبس ادا انتا ترٌد العمل على 

<html> 

<head> 

<title></title> 

</head> 

<FRAMESET> 

 

</FRAMESET> 

</html> 

المظلل با الون االحمر االن عرفنا اول خطوة  FRAMESET تالحظ اننا اضفنا

ٌشتٌلها موضوع خاص ٌعنً ملف لوحدة طٌب انتا االن  FRAMESETطٌب ال

 اعمل ملف االننا راح نضٌف اكثر من صفحة راح نعمل علٌها االن 

تها و الرابع قم بتسمٌ FRAMEقم بتسمٌة ثالث بأسم  صفح و 4اوال  انشاء 

FRAMESET  فقط للتنظٌم طٌب االن انتا افتح الصفحة الرئٌسٌةFRAMESET 

 و اترك الباقً االن انتا اكتب دا الكود و بعدٌن راح نشرحة 

 

 

 

 

 



 طٌب االن اكتب دا الكود 

<html> 

<head> 

<title> google </title> 

/<head> 

 

<"FRAMESET cols="300,*" border="4> 

<FRAME SRC="FRAMESET 1.HTM>" 

<"FRAMESET ROWS="500,* > 

<FRAME SRC="FRAMESET 2.HTM" 

<FRAME SRC="FRAMESET 3.HTM" noresize> 

</FRAMESET> 

 

/<html> 

 طٌب انتا االن بعد ما تكتب دا الكود راح تتقسم الصفحة هاكذا 

 

 بتفصٌل  طٌب االن راح نشرح كل شٌئ



طٌب انتا فً البداٌة راح تكبها هٌا قاعدة انك تكتبها  FRAMESETفً البداٌة كتبنا 

اكثر  FRAMESETٌعنً ما راح ٌطلع مكع شٌئ ادا كتبت  headمرة واحدة خارج 

 لوحدة هاكذا ما ٌصح طٌب انتا كٌف راح تسوي  FRAMESETمن مرة ٌعنً كل 

اخلة تمام با النسبة للصفحة وراح تدخل واح فً د FRAMESETراح تكتب 

 الرئٌسٌة ممكن تسمٌها اي اسم طٌب االن انتا كٌف راح تستدعً الصفح االخرئ ؟؟

و فً داخل االقواس اعطٌناة اسم  ""=FRAME SRCالحظ فً االعلى اننا اضفنا 

التقبل اال االسم معى االمتداد حلو طٌب االن انتا  SRCالصفحة معى االمتداد االن 

 COLS – ROWSذة العملٌة نشرح راح تطبق ه

 rowsتعطً تقسٌم صفحة عمودي اما  colsاٌش معناتهم المعنى منهم هوا ان 

الحظ فً المثال  rowsو صفحتنا ل  colsٌعطً تقسٌم افقً نحنا اضفنا صفحة ل

 نحنا كتبناها بهذة الطرٌقة  cols—rowsفً االعلى طٌب نحنا اعطٌنا قٌمة لكل من 

 (500,*)(300,*) 

هٌا تقسٌم صفحة على هذا الحجم هذا با النسبة  *,لمعنى الحقٌقً لهاذة العبارة ا

 *,500لالول اما با النسبة للثانً المعنى هوا تقسٌم صفحتنا على هذا الحجم 

 هوا راح ٌقسمة بأنظباط خالص فهمتها االن شرح مبسط وواضح 

 الموجودة با الون االزرق فً االعلى  NORESIZEطٌب اٌش معنى 

االنها ما راح تتطبق علٌها فً  FRAMESETو لٌس  FRAMEانا اضفتها فً 

FRAMESET طٌب اٌش وضٌفتها ؟؟ 

وضٌفتها هٌا انها تمنع االطار من التحرك ٌعنً ادا اشرت الى االطار راح ٌتحرك 

 طٌب كٌف راح تتعامل معها  معكفت هادة الخاصٌة ما راح ٌتحرك ضمعك انا ادا ا

و الباقً راح ٌكون  okانتا اوال  فً هاذة الخاصٌة راح تقسم الصفحة حسب الطلب 

 فً الصفح االخرئ ٌعنً راح تتعامل معى الصفح االخرئ وهوا راح ٌتطبق علٌة 

 طٌب االن راح نتعلم كٌف تضٌف اغنٌة الحظ انتا فً البداٌة اكتب دا الكود 

<EMBED SRC="none.mp3"> 



و ٌكون صٌغتة  noneلوسم و تختار اسم الصورة بدال  من انتا راح تضٌف هذا ا

mp3  و العرض با  الطولو راح ٌنظاف بكل بساطة وٌمكن ان تتحكم باwidth 

Height  طٌب عنطً مثال على تقسٌم صفحة نجعل الصفحات الثالث رأسٌة الحظ 

 

<"FRAMESET cols="300,*" border="4> 

<FRAME SRC="FRAMESET 1.HTM>" 

<"FRAMESET cols="500,* > 

<FRAME SRC="FRAMESET 2.HTM" 

<FRAME SRC="FRAMESET 3.HTM" noresize> 

</FRAMESET> 

  colsحولتها  rowsاالن انا ما راح اعطً لك صورة ألنً ما غٌرت شٌئ فقط 

 طٌب انتا جرب و راح ٌتحول الصفحات الثالث رأسٌا  ٌعنً من ناحٌة تغٌٌر المكان 

)افقً _ رأسً( ما فً شٌئ صعب فً هذة الخطوة طٌب االن راح نتطرف الى 

االصعب طٌب اوال  فً شٌئ بسٌط للتنبٌة عند تغٌٌر لون الصفح ما راح ٌشتغل 

ٌعنً ادا تشتً تغٌرة اذهب الى كل  FRAMESETمعكم من ناحٌة تغٌٌرة من 

عطٌكم صورة طٌب انا االن راح احلو فقط للتنبٌه  BODYصفحة و غٌرة من ال

صفحة و راح نطبقها با االكواد طٌب خلٌكم معى الصورة انتم فقط فكروا كٌف 

تكونت وش االشٌاء التً دخلت فٌها حاول تطبق قبل ما تشوف الشرح و الً ما 

 عرف او وقف عند نقطة ٌتابع الشرح اول بأول :



 

 طٌب عرفتوا كٌف تكونت هذة الصفحة ؟؟ 

ة عبارة عن صور ٌعنً ما فً شٌئ صعب بس صراحة و كما هوا موضح الصفح

 المشكلة كٌف خلٌت الصور مرتبٌن كلهم فً نفس الحجم ؟؟

و صراحة هذة االكواد  width _ heightاكٌد ما جتلكم فكرة عن استخدام 

 ضرورٌة فً ترتٌب االشٌائ أكانت صور او خالٌا او الخ..

 على جمٌع الصور و اعطٌناهم نفس الحجم صح  widthو نحنا طبقنا 

طبقناها على بعض الصور االنهم ما كانوا بنفس الحجم و نحنا اعطٌناهم  heightو 

طٌب نحنا رتبناها على طرٌقة تقسٌم الصفح و اعطٌنا الصورة  heightالخاصٌة 

اد طٌب االن انتم انسخوا االكو colsٌعنً افقً و الباقً   rowsالرئٌسٌة خاصٌة 

 هاذي و بطرٌقة التقسٌم التالً :

 الصفحة الرئٌسٌة  FRAMESETقم بوضعة فً 

<FRAMESET rows="300,*" border="4"> 

<FRAME src="FRAMESET 1.htm" noresize >  

<FRAMESET cols="50%,10%" border="4"> 

<FRAME src="FRAMESET 2.htm" noresize>  



<FRAME src="FRAMESET 3.htm" noresize >  

</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

طٌب نحنا االن قسمنا الصفح االن نروح الى الصفحة رقم واحد و نعطٌها صورة 

 رئٌسٌة كا التً فً الصورة السابقة خلٌكم معى الكود

<body background="none/none.jpg"> 

حلو تظٌف اسم الملف و اسم الصورة و تعطٌة امتداد الصورة بس الحظ اننا 

علشان تكون الصورة  backgroundو اعطٌناه خاصٌة  bodyحطٌناها فً 

 مغطٌة كل الصفحة حلو طٌب خلٌكم معى كود الصفحة الثانٌة 

<p align="lift"> 

<img src="none/none.jpg" width="none" height="none"> 

</p> 

 widthطٌب االن نحنا حطٌنا الصور للصفحة رقم اثنٌن و اضفنا خاصٌة 

حلو انتا طبعا راح تنسخ كود الصورة كامل و راح تحط صور كثٌرة و  heigthو

 راح تغٌر اسم الصورة و با النسبة للطول و العرض خلٌة نفسة فً كل الصور 

ما فً شٌئ صعب ٌعنً ادا انتا  HTMLفً لغة  وهاكذاعلشان ٌتطبق علٌهم كلهم 

الداخلة معها ما راح ٌكون فهمتها و حفظت بعض الدوال الثابتة و انواعد الدوال 

لٌست كافٌة بعنب  HTMLشٌئ صعب فً طرٌقك اما با النسبة لتكوٌن صفحة لغة 

هنا لغات اخرئ تدخل فً تكوٌن الصفح ٌعنً على االقل المطلوب لتكوٌن صفحة 

 احترافٌة التالً 

HTML 

CSS 

JavaScript 

تتعلموة بأنفسكم و الباقً ال زم  HTMLو انا بذلت جهدي وشحرت اهم االشٌاء فً 

. 



Marquee  هوا الشرٌط المتحرك ٌعنً ٌعمل اشرطة متحركة ك عناوٌن او

 عروض الخ...

 المهم ما فً شٌئ صعب فٌة الحظ المثال :

<body> 

<Marquee> Hello my Name is EMAD </Marquee> 

</body> 

من الٌمٌن الى الشمال طٌب و  االحظ االن بعد كتابة الوسم ان الكلمة راح تتكرك

ر الشرٌط نحنا تحدثنا عن الشرٌط المتحرك و الشرٌط مش ظاهر الحظ االظها

 امتحرك قم بأدخال لون الحظ :

<Marquee bgcolor="red"> Hello my Name is EMAD 

</Marquee> 

طٌب االن حطٌنا الون وهوا االحمر االن ظهر الشرٌط المتحرك صح لونة احمر و 

 تغٌٌر الون حسب الرغبة طٌب فً مشكلة وحٌدة واجهتنا و حلٌناها ٌمكن 

 ما هٌا المشكلة ؟؟؟؟؟

المشكلة هٌا الشرٌط المتحرك ان الشرٌط ٌتحرك من الٌمٌن الى الشمال كما قلت 

 سابقا  طٌب وش الحل؟؟

 الحل هوا اضافة متغٌر و لٌَس دالة طٌب ما هوا المتغٌر المطلوب الحظ االن :

<Marquee direction="right"> Hello my Name is EMAD 

</Marquee> 

و هوا ٌهنً تغٌٌر االتجاه وٌستخدم فً لغات كثٌرة  directionهاهوا المتغٌر 

  leftاو  rightلتغٌٌر االتجاهات طٌب االن انتا راح تضٌفة و راح تعطٌة القٌمة 



شٌئ بسٌط راح ال ٌدعمها و هذا كان شرح نوع المتغٌر و فً  centerفقط اما 

و  widthاقلكم ٌاة ان الشرٌط الذي غٌرناه با الون االحمر ٌمكن تغٌٌر حجمة با 

height  و كان هذا شرحنا عن الشرٌط المتحرك 

 و السالم علٌكم و رحمة هللا وبركاتة .

 

 

 

 

 

 

 مالحظة هامة جدا  جدا  

حناها راح تستطٌع كتابة اشٌاء كثٌرة و اوسمة كثٌرة ٌعنً لو شر htmlفً لغة 

ٌأخد منا وقت طوٌل طوٌل جدا  ٌعنً ما راح نستوعب اشٌاء صعبة و لتسهٌلها 

كا الباسوورد و كتابة االسم و االرسال هذة االشٌاء ٌعنً  cssو  javaاضافوا لغات 

 ماراح تكون مرتبة و ارح تتخربط معى باقً الغات  htmlلو ادخلتها فً 

 كما هوا فً الشرح  htmlاختصرت لغة من االفضل ان تتعلمها كما هٌا و انا 

 و صراحة الغة سهلة جدا و ادعولً با االحسان و ادعوا لوالدي و المؤمنٌن 

 وشكرا  الى مروركم الكرام 


