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شامل مجموعه از مقاالت دوره ای ومرتیط به هم و چندین مثال علمی مختلف است که من  این دوره آموزشی

آشنا کنم. بعد از به پایان رساندن این  HTML در آنها تالش کردم با زبانی ساده واز کوتاه ترین راه شما را با

آسان است  HTMLدوره شما می توانید با زبان ساده، وب سایت خودتان را به راحتی ایجاد کنید.فراگیری زبان 

 را یاد بگیرد. HTMLبه شرطی که مقاالت را دنبال کنید و پشت سر هم تکرار کنید تا کدهای 

 

 (HTML )توضیحات درباره ی فصل اول
 

 (چیست؟ HTMLیک فایل اول) درس

1. HTML  یا اچتمل بخوانید. "اچ تی ام ال"را یا 

2. HTML  بر گرفته از حروف اول"Hyper Text Markup Language " .است 

 ها می باشد. Markup tagمی باشد که متشکل از  Textفایلی از نوع  HTMLیک فایل  .3

 استفاده می شود.  htmlویا   htmباید از انشعاب ها   HTMLیک فایل  .4

 می باشد که با هر ادیتور ساده قابل ایجاد است. Textفایلی از نوع  HTMLیک فایل  .5

 بیان چگونگی نمایش اطالعات  می باشد. HTMLوظیفه اصلی تگ های  .6

 

 (منظور از وب چیست؟درس دوم)

 وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپیوترهای دنیا،شبکه ای از شبکه ها. .1

 همگی یک چیزند. World Wide Webیا web،wwwاینترنت،وب، .2

با هم ارتباط برقرار می  HTTPتمامی کامپیوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی یا پروتوکل  .3

 کنند.

 

 

 

 (بسازیم HTMLمی خواهیم یک فایل پروژه)
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استفاده    Notepadاستفاده کنید) البته بهتر که از   Notepadاگر از ویندز مایکروسافت استفاده میکنید، از 

زیاد وجای برای دیدن اینکه اشتباهات شما کجاست وجود نداره به نظر    Notepadنکنید چون امکان اشتباه در 

استفاده کنید چون اگر اشتباهی رخ داد نشان دهد( متن زیر را در  HTML PADویا از  Visual Studioمن بهتر از 

Notepad   :تایپ کنید 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head> 

<title>Title fo page</title> 
</head> 
<body>   

 
</body> 
</html> 

 

ذخیره کنید همانند مثال: HTMLبا فرمت    Notepadخوب حاال این را در 

 
 خود را ساختید HTMLتبریک می گم شما اول صفحه 

 

 توضیح مثال:

بودنش رت یافته و  HTMLمی باشد.از این روی این تگ، مرورگر نوع متن یعنی  <html>اولین تگ مثال باال تگ

 را میبابد. HTMLانتهای متن  <html/>از روی 

بوده و  HTMLمتن  "Header information"اطالعات شناسنامه ای یا <head/>و تگ <head>متن بین تگ 

صفحه که در این مثال  Titleتیتر ویا  <title/>و  <title>ن مثال با کمک تگهای نمایش دادخ نخواهند شد. د ای

 می باشد در باالی مروزگر نمایش داده خواهد شد. "Title of page"عبارت 
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تنها اطالعاتی است که توسط مرورگر نمایش داده خواهند  <body/>و انتهای آن یعنی تگ   <body>متن بین تگ

 شد.

 و یا توپر نمایش داده خواهند شد.  blodبصورت  <b/>وانتهای آن یعنی تگ  <b>متن بین تگ 

 

 (؟html یا htmانشعاب فایل درس سوم)

 htmlاز  HTMLاغلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی می شناسند ولی ترجیحا به هنگام ذخیره فایل های 

 بودند.( DOSمربوط به قدیم وسیستم عاملهائی چون  htmاستفاده کنید.)استفاده از انشعابهای سه حرفی مانند 

 

 (HTML (HTML Tags)تگ های درس چهارم)

 ساخته می شوند.  Elementsعناصر ویا  HTMLبا کمک تگ های  .1

 عنصر تعریف شده است. 08حدود  HTMLدر زبان  .2

 ساخته می شود. >و<(charبوسیله دو نویسه) HTMLتگ های  .3

  <b>test<b/>معموال بصورت زوج ظاهر می شود،مانند HTMLتگ های  .4

 تگ پایانی نام دارد. <b/>تگ شروع وتگ دوم مثال  <b>تگ اول در یک زوج تگ مثال .5

نامیده می شود، مثال  element contentمتن بین تگ اول و تگ دوم در یک زوج متحوای عنصر یا  .6
"Test" 

 بزرگ یا کوچک بنویسید یا التین هیچ فرقی نمی کنه.در نوشتن متن به فکر این نباشید حروف را  .7
 

 (HTML (HTML Elements)عناصر درس پنجم)

 مثال بخش مقدمه را در نظر بگیرید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>title of page</title> 
</head> 
<body bgcolor="green">   
This is my first html page. <b>This text is bold</b> 
</body> 
</html> 

 

www.ParsBook.org



 

 
 

 
 

 

 :HTMLنمونه ای از یک عنصر 

<b>This text is bold</b> 
 

 توضیح مثال:

 This "پایان می یابد. متحوای این عنصر عبارت <b/>شروع شده و با تگ  <b>باال با تگ  HTMLعنصر 

text is bold "  است. الزم به ذکر است که کاربرد تگ<b>  نمایش توپر یاbold .متون است 

 :HTMLمثال دوم از یک عنصر 

<body>   
This is my first html page. <b>This text is bold</b> 
</body> 

پایان می یابد. همانطور که می بینید گاهی  <body/>شروع شده وبا تگ  <body>باال با تگ  HTMLعنصر 

یک متن body تعیین بدنه اصلی یا  <body>یک عنصر حاوی یک یا چند تگ دیگر می باشد.وظیفه تگ 

HTML  است.الزم به یادآوری است که تنها اطالعات بخش<body>  یک فایلHTML  در صفحه مرورگر نمایش

 داده خواهد شد.

 

 

 

 

www.ParsBook.org



 

 
 

 

 ((Tag Attributes)یک تگشناسه های درس ششم )

تگ ها می توانند حاوی اطالعات اضافی دیگر باشند، به این اطالعات شناسه می گویند و وظیفه آنها بیان دیگر 

 اطالعات یک عنصر می باشد.

(را backgroundوجود دارد که رنگ زمینه متن) bgcolorشناسه ای به نام  <body>مثال در مورد تگ

نه اگر می خواهید که رنگ زمینه صفحه اچتملتان سبز باشد کافی است که به شکل تعیین می کند برای نمو

 زیر عمل کنید: 

<body bgcolor="green">   
 

 

 (عناصر وتگ های اصلیفصل دوم)
 

 ((Basic Tags)تگ های اصلیدرس اول )

هستند و در در این  فصل باعناصر وتگ های پایه  HTMLهای  elementsتگ ها اجزا تشکیل دهنده عناصر یا 

 ومهم:

<p>,<!--comment-->,<h1>....<h6>,<br>,<hr> 

 آشنا خواهید شد.یکی از راه های بهتر درک کردن کدها دیدن مثال ها وتغییر دادن آن ها می باشد.

 

 ((Headings)سر تیتردرس دوم)

هم  <h6>معرف بزرگترین سر تیتر و <h1> شوند.تعیین می  <h6>تا  <h1>سر تیترها با کمک تگ های 

 معرف کوچکترین سر تیتر است. به مثال زیر توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><h1>....<h6></title> 
</head> 
<body>   
    <h1>This is a heading</h1> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <h3>This is a heading</h3> 
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    <h4>This is a heading</h4> 
    <h5>This is a heading</h5> 
    <h6>This is a heading</h6> 
</body> 
</html> 
 

 

 

 ((Paragraphs)پاراگرافتدرس سوم)

معرفی می شوند.مروگر به هنگام نمایش یک پاراگراف بصورت اتوماتیک یک  <p>پاراگرافها با کمک تگ 

 سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><p></title> 
</head> 
<body>   
    <p>This is a Paragraph</p> 
    <p>This is another Paragraph</p> 
</body> 
</html> 
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 ((Line Breaks)سطر جدیددرس چهارم)

استفاده می شود. در این حالت یک پاراگراف جدید ایجاد نمی شود. تگ  </br>برای رفتن سر سطر جدید از تگ 

<br/> مثال( از نوع تگ های خالی بوده ودارای تگ انتهای</br> نمی ) که آخر از همه  "/"باشد. در واقع

 آمد بیانگر این است که پایان خط را نشان می دهد.به مثال زیر توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><br /></title> 
</head> 
<body>   
    <p>This is a<br /> Paragraph</p> 
    <p>This is another<br /> Paragraph</p> 
</body> 
</html> 
 

 

 

 ((Comments)کامنتدرس پنجم)

یا همان توضیحات استفاده می کنیم.به مثال زیر   commentاز تگ  HTMLبرای نوشتن توضیحات در کدهای 

 توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
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    <title><!--comment--></title> 
</head> 
<body> 
    <!--comment--> 
    <p>This is a comment</p>       
</body> 
</html> 

 

 مرورگر:

 

 

 

کدی که مرورگر می خواند)برای دیدن کد های اچتمل در مرورگرها در مرورگر خود راست کلیک کرده و بر روی کلمه 

 کلید کرده وکد ها را ببینید(:  View Page Sourceکلیدی 

 

 ((Horizontal)خط افقیششم)درس 

 استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید: </ hr>برای ایجاد یک خط افقی از تگ 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><hr /></title> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a Horizontal</p>   
    <hr />     
</body> 
</html> 

 

 

 

 :جدول تگ های فصل دوم

 کاربرد تگ 

<html></html>  نشان شروع متنHTML 

<body></body>  تعیین بدنه وقسمت اصلی صفحهHTML 

<h1>....<h6>  تعریف سر تیترهایh1 ناh6 

<p></p> تعریف پاراگراف 

<br /> رفتن به سر خط جدید 

<hr /> ایجاد خطی افقی 

<!--comment--> توضحیات 
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 (فارسی نویسیفصل سوم)

 

 (روش فارسی سازی نوع اولدرس اول)

این را باید بگم    Notepadیا حتی  html pad , Visual Studioبرای فارسی سازی در برنامه های همانند 

و  html padاحتیاجی به فارسی سازی نداره چون که تمام زبان ها خوانا است اما  Visual Studio که برنامه

Notepad  فارسی سازی هر دو شبیه هم است. برای فارسی سازی در هنگام ذخیره باید در پائین قسمتی که یک

این منو قابلیت این به شما می   Encodingمنوی کشور وجود دارد که کنار آن منو نوشته وجود دارد به نام 

 دهد که اگر کلمه فارسی در آن نوشته شده را به فارسی نشان دهد.
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روی منوی کشوی کلیک کنید چند گذینه وجود دارد به نام های  Encodingقسمت  در

ANSI,Unicode,Unicode big endiam,UTF-8   ما با همه اونا کاری نداریم برای کردن فقط باید کلمه

 را انتخاب کنیم. UTF-8کلیدی 

 

 Dirشناسه 

در  زبان فارسی ما از راست به چپ می نویسم اما در زبان انگلیسی از چپ به راست است.ما برای این که در 

 استفاده می کنیم.به مثال زیر توجه کنید:  Dirنوشتن جمالت فارسی بامشکل روبه رو نشویم از شناسه 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

    <title>شناسه Dir</title> 
</head> 
<body> 

    <p dir="rtl">وب دنیای</p>   

    <p dir="ltr">وب دنیای</p>   
</body> 
</html> 

 

در سمت چپ ودیگری در سمت راست است.دلیل آن  "دنیای وب"اگر توجه داشته باشید می بینید که یکی از 

 است . "rtl"و  "ltr"وجود

 معنی این خیلی ساده است معنی این که از چپ به راست. ltrمعنی 

<p dir="ltr">وب دنیای</p>  

 معنی این خیلی ساده است معنی این که از راست به چپ. rtlمعنی 

<p dir="rtl">وب دنیای</p> 
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 استفاده کرد همانند تگ های زیر: Dirشناسه در بعضی از تگ ها این امکان وجود دارد که از 

<html>,<body>,<div>,<table>,<tr>,<td>,<h1....h6>,<input>,<pre>,<select>,<span>,... 

  

 

 
 

 (روش فارسی سازی نوع دومدرس دوم)

روش فارسی سازی نوع دوم کمی بیچیده است.در این روش شما باید تگ بنویسید.اکیداً توصیه می شود که برای 

استفاده شود.مهم ترین نکته در نمایش صحیح متن  UTF-8تایپ ونمایش متن فارسی از استاندارد کدگذاری 

صفحات فارسی است که برای اینکار باید از متاتگ خاصی به نام  encodingفارسی تعیین نوع کدگذاری یا 

http-equiv  در بخشhead :صفحات اچتمل به شکل زیر استفاده شود 
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html" charset="utf-8" /> 

من به شما توصیح می کنم که  از این تگ استفاده نکید چون تا االن علوم کامبیوتر آن قدر بیشرفت کرده که  

 برای این مشگل راهی پیدا کرده باشند که را آن در روش اول بیان کردم.
 
 

 

 (فرم دهیفصل چهارم)
 

 (فرم دهیدرس اول)

فرمت دهی وتعیین شکل نمایش متون )مثال به صورت کج ، یا توپر( می  HTMLوظیفه گروهی از تگ های 

 آشنا خواهید شد.  Formingباشد. در این فصل با گروه از تگ های 

 

 (HTML(Bold) توپر بود در درس دوم)

نشان داده می شود.خوب برای   boldدر بعضی از مواقع دیده اید که جمالت،کلمات،یا اعداد توپر یاهمان

 استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید: <b></b>با از تگی به نام  HTMLان این جور کلمات در صفحه نشان د
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><table></table></title> 
</head> 
<body> 
    <b>This is big</b> 
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</body> 
</html> 
 

 

 
 

 (HTML(Big)بزرگنمایی در سوم) درس

به این صورت است. جمله نوشته شده به صورت بزرگ نشان می دهد. به مثال زیر  big></big> <کارای تگ

 توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><big></big></title> 
</head> 
<body> 
    <big>This is big</big> 
</body> 
</html> 

 
 

 سوال؟

ما چگونه می توانیم به یک جمله یا عدد تاکید کنیم؟ خوب این سوال آسانی برای این عمل شما هم یک تگ 

 خوب برای این که بهتر با این تگ آشنا شویم به مثال زیر توجه کنید: <em></em>وجود دارد تگی به نام 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

www.ParsBook.org



 

 
 

    <title><em></em></title> 
</head> 
<body> 
    This is <em>emphasized</em> 
</body> 
</html> 

 

 
 

کمی کج است خوب معنی این است شما دارید روی  emphasizedاگر توجه کرده باشید می بینید که کلمه 

 تاکید می کنید. emphasizedکلمه 

 

 (HTML (Italic)اتالیک در درس چهارم)

در بعضی مواقع دیده اید که جمالت،یا اعدا بصورت کج یا همان اتالیک است. خوب برای نوشتن این جور از 

 نوشته شود.به مثال زیر توجه کنید:  <i></i>کلمات،جمالت یا اعداد باید با تگ
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><i></i></title> 
</head> 
<body> 
   <i>This is small</i> 
</body> 
</html> 

 

 
 

www.ParsBook.org



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (HTML (Small)کوچک نمایی در درس پنجم)

جمله یا هر چیزی را  bigاست اگر یادتان باشد تگ  <big>برعکس تگ  small></small> <کارای تگ

 بزرگ نشان می داد. به مثال زیر توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><i></i></title> 
</head> 
<body> 
    <small>This is small</small> 
</body> 
</html> 

 

 
 

 (HTML(Strong)نمایش قویی در درس ششم)

هم یه  HTMLدر بعضی مواقع دیده اید برای این که  تاکیدکنیم روی یه چیزی آن را پر رنگ می نویسم.خوب در 

 است.به مثال زیر توجه کنید: <strong></strong>هم چنین چیزی وجود داره آن تگ 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><strong></strong></title> 
</head> 
<body> 
    <strong>This is strong</strong> 
</body> 
</html> 
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 سوال؟

چگونه می توان برای گذاشتن اعداد یا کلمات توان گذاشت؟خوب برای این عمل کرد هم راهی وجود می توان از 

به این صورت که اعدادیا  <sub></sub>.کارای تگ <sup></sup>و   <sub></sub>تگ های 

به این صورت که اعدادیا  <sup></sup>کلمات در پائین تر از افقی نوشتار قرار می گیرد و کارای تگ 

 کلمات باال تر از افقی نوشتار قرار می گیرد.

 به مثال زیر توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><sub>,<sup></title> 
</head> 
<body> 
    This is<sub>subscripted</sub> 
    <br /> 
    This is<sup>superscripted</sup> 
</body> 
</html> 

 
 

 

 (HTML(Inserted) متن دارای زیر خط دردرس هفتم)
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 برای نوشتن مندرج مورد استفاده قررار می گیرد.یعنی کلمه داری زیر خط دار است.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><ins></ins></title> 
</head> 
<body> 
    This is <ins>inserted</ins> 
</body> 
</html> 
 

 
 

 

 (HTML(Deleted)نمایش متن خط خورده در درس هشتم)

یه هم چنین تگی   HTMLگاهی شما در بازار دیده ایده قیمتی خط خورده و قیمتی جدید نوشته شده خوب ما در 

 است . به مثال زیر توجه کنید: <del></del>داریم نام این تگ 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><del></del></title> 
</head> 
<body> 

<h2>یکی اون کتاب قیمت</h2> 
    <hr /> 
    <table border="1"> 
        <tr> 
            <th> 

 قیمت            
            </th> 
            <th> 

 یافته تغییر قیمت            
            </th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <del>1500</del> 
            </td> 
            <td> 
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            1200 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 

 

 

 
 

 (HTML(Cods)نوشتار کد در درس نهم)

خود می خواهید از نوع نوشتار کد استفاده برای این کار از تگ  HTMLامکان داره که شما در صفحه 

<code></code> :استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید 
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 (HTML(Keyboard)نوشتار به صورت تایپی دردرس دهم)

به صورت تایپی بنویسیدوخوب در  HTMLخیلی از مواقع شده که شما دوست داشتید که نوشتار خودتان را در 

HTML   می توان یه هم چنین  چیزی نوشت به وسیله ای تگ<kbd></kbd>  برای درک بهتر به مثال زیر

 توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><kbd></kbd></title> 
</head> 
<body> 

    <kbd>است تایپی صورت به نوشتار این</kbd> 
</body> 
</html> 

 

 

 
 

 (HTML(Samp)کد های نمونه برنامه نویسی در درس یازدهم)

گاهی از مواقع شده که شما می خواهید به یک قسمت از کدهای برنامه نویسی اشاره کنید برای این کار باید از 

 استفاده می کنیم.به مثال زیر توجه:  <samp></samp>تگی به نام 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><samp></samp></title> 
</head> 
<body> 

www.ParsBook.org



 

 
 

    This is <samp>samp</samp> 
</body> 
</html> 

 
 نسبت به دیگر کلمات کوچکتر است. sampاگر توجه کرده باشید می بینید که کلمه 

 

 (HTML (Variable)متغییرها در درس دوازدهم)

گاهی مواقع شده که می خواستید سریع یک جمله را تغییر دهید وبرای تغییر آن مشکلی داشتید همانند تغییر 

استفاده کنید که به  <var></var>فونت برای این که به مشکلی برنخورید شما می توانید از تگی به نام 

 مشکل بر نخورید.به مثال زیر توجه کنید:

 متن اصلی
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><var></var></title> 
</head> 
<body> 
  This is Samp 
</body> 
</html> 

 
 متن تغییر بافته

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><var></var></title> 
</head> 
<body> 
  This is<var>Variable</var> 
</body> 
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</html> 

 
 کمی کج است که نشانه ی تغییر یافته این جمله است. Variableاگر توجه کرده با شید می بینیدکه متن 

 

 

 (HTML(Per formatted) متن فرمت شده دردرس سیزدهم)

گاهی از مواقع شده که می خواستید که جمله  را فرمت فونتی کنید برای همین به مشکل بر می خوردید برای 

استفاده کنید،البته باید بگم که این تگ خیلی شباهت به تگ  <pre></pre>این کار شما می توانید از تگ 

<p></p> :می باشد.به مثال زیر توجه کنید 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><pre></pre></title> 
</head> 
<body> 
  This is<pre style="font-family:Dungeon">Performatted</pre> 
</body> 
</html> 

 

 
کرده باشم که  تا االن خیلی از تگ ها را دیده اید،در بین  این همه تگ امکان داره که من از شناسه های استفاده

برای شما عجیب داشته باشه تعجب نکنید چون که من در آخر کتاب تمام خوصیات شناسه ها را برای شما 

 توضیح خواهم داد.
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 (HTML(Quotattions) نقل قول کوتاه دردرس چهاردهم)

عمل کرد در گاهی مواقع شده که می خواستید در یک سایت یک نقل کوتاهی انجام دهید.خوب برای انجام این 

HTML ما باید از تگی به نام<q></q>  :استفاده کنیم.به مثال زیر توجه کنید 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><q></q></title> 
    <link href="iran.png" rel="Shortcut Icon" /> 
</head> 
<body style="background-color: #B19EB2"> 
    <div> 
        <div> 
            <img src="calendar(5).png" align="left" /> 
        </div> 
    </div> 
    <div> 
        <div> 
            <img src="chat_1_plus.png" align="right" /> 
        </div> 
    </div> 
    <div> 
        <table border="1" bgcolor="#B5D8F0" align="center"> 
            <tr bgcolor="#CD260A"> 
                <th> 
                    <p> 

 بدهید نظر کتاب این بارهی در لطفاٌ                        
                    </p> 
                    <img src="E-book.jpg" alt="E-BOOK" /> 
                </th> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td dir=rtl> 
                    <img src="emoticon_inlove.png" align="left"  /> 

                    <q>نیست بد خوب</q> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td> 
                    <img src="evil.png" align="left"/> 

                    <q>نبود جذاب زیاد ولی خوب</q> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td> 
                    <img src="gomen_nasai.png" align="left"/> 

                    <q>نداره خوبی ولی؟؟؟طراحی عالی</q> 
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
        </table> 
    </div> 
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</body> 
</html> 

 
 توجه کنید.شمادر این تصویر می بینید که در گوش های نقل انتقادها ویل گول های وجود دارد.به تصویر زیر 

 
خوب در این تصویر نوشته های کد که در باالی تصویر قرار دارد چندین تگ وجود دارد که برای شما آشنا است 

وانواع اقسام شناسه ها که در  <img/>,<link/><table></table><div></div> مثال تگ

 فصل های دیگر توضیح خواهیم داد.

 

 (HTML(Block quote) نقل قول بلند دردرس پانزدهم)

گاهی شده که می خواستید به جای یک نقل قول کوتاه از یک نقل قول بلند استفاده کنید.برای این کار ما از 

استفاده می کنیم. البته باید بگم که کاربرد این تگ  <block quote></block quote>تگی به نام 
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هیچ فرقی ندارد به همین دلیل توضیح زیادی نمی خواد واین که بانوشتن این تگ عالمت  <q></q>باتگ 

 بود پاک می شود. به مثال زیر توجه کنید: <q></q>های که در تگ

 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><blockquote></blockquote></title> 
    <link href="iran.png" rel="Shortcut Icon" /> 
</head> 
<body style="background-color: #B19EB2"> 
    <div> 
        <div> 
            <img src="calendar(5).png" align="left" /> 
        </div> 
    </div> 
    <div> 
        <div> 
            <img src="chat_1_plus.png" align="right" /> 
        </div> 
    </div> 
    <div> 
        <table border="1" bgcolor="#B5D8F0" align="center"> 
            <tr bgcolor="#CD260A"> 
                <th> 
                    <p> 

 بدهید نظر کتاب این بارهی در لطفاٌ                        
                    </p> 
                    <img src="E-book.jpg" alt="E-BOOK" /> 
                </th> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td dir=rtl> 
                    <img src="emoticon_inlove.png" align="left"  /> 

                    <blockquote>صفحات کنید زیادتر لطفا کم اون صفحات راستی بد هم خوب هم  
</blockquote> 

                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td> 
                    <img src="evil.png" align="left"/> 

                    <blockquote>کرد دقت بیشتر اون داخلی صفحات طراحی در باید نیست جذاب زیاد ولی خوب 
</blockquote> 

                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td> 
                    <img src="gomen_nasai.png" align="left"/> 

                    <blockquote>رنگ یه ومشگی سبز  رنگ جای به که شد می اگر خوبی ولی؟؟؟طراحی عالی 

 <blockquote/> بود بهتر شد می استفاده دیگه
                </td> 
            </tr> 
            <tr> 
        </table> 
    </div> 
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</body> 
</html> 

 
 (HTML(Address)آدرس دهی در درس شانزدهم)

گاهی شده که شما می خواستید یک بسته را در اینترنت به فروش برسانید  برای همین قسمتی وجود دارد که در 

باید استفاده  HTMLآن آدرس منزل یا محل کار و... می نویسید برای نوشتن آدرس هم باید از تگ خواصی در 

استفاده کرد. به مثال  <address></address>کنید برای ساخت قسمت آدرس دهی باید از تگی به نام 

 زیر توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> 
        <address> 
        </address> 
    </title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" align="center"> 
        <tr bgcolor="#F0F0F0" align="center"> 
            <td> 

 خریدار مشخصات                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text11" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 نام                
            </td> 
        </tr> 
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        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text10" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 خانودگی نام                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text9" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 کار محل تلفن                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text8" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 تحویل محل تلفن                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text7" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 موبایل                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text6" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 ایمیل                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
            </td> 
            <td> 
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text5" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 پستی کد                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
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            <td> 
                <input id="Text4" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 استان                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text3" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 شهر                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text2" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 تحویل محل پستی آدرس                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <input id="Text1" type="text" /> 
            </td> 
            <td> 

 شما پیام                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 

                <input id="Button1" type="button" value="قبلی مرحله" align="left" /> 

                <input id="Button2" type="button" value="سفارش نهایی ثبت" align="right" 
/> 

            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 

 بروید شده درج زیر در که آدرسی به توانید می حوضوری دریافت برای                
                <address> 

 ببر دوتا بخر یکی بزرگ فروشگاه شقایق خیابان-الفدیر میدان-الغدیر :آدرس                
                </address> 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 
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 اگر توجه کنید نوع فونت که در آدرس نوشته شده فونت خاصی است.
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 (HTML(Bdo)جهت دهی در درس هفدهم)

این  dirاست البته اگر با شناسه  HTMLکارایی این تک به این صورت است نوع جهت دهی را بصورت دقیق در 

 است.به مثال زبر توجه کنید: <b></b>امکان وجود دارد در غیر این صورت این تگ همانند تگ 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> 
    <bdo></bdo> 
    </title> 
</head> 
<body>  
    <bdo dir=ltr>This is bdo</bdo> 
</body> 
</html> 

 

 
 (HTML(Cite) ایرادگیر دردرس هجدهم)

گاهی مواقع شده که در اینترنت می خواستید از کسی یا سایتی در وبالک خود ایراد بگیرید برای همین می 

را معرفی می  <cite></cite>خواستید که از یک تگ خواصی استفاده کنید برای همین من به شما تگ 

 کنم.به مثال زیر توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> 
    <cite></cite> 
    </title> 
</head> 
<body> 
    <cite>This is cite</cite> 
</body> 
</html> 
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اگر توجه کرده باشید می بینید که جمله ای که نوشته شده به صورت اتالیک است این به معنای ایرادگیری 

 است.
 

 (HTML(Dfn) تعریف یک واژه دردرس نوزدهم)

گاهی مواقع شده که می خواستید یک واژه راتعریف کنید برای این کار به مشکل های بر می خوردید،برای این 

 استفاده کرد.به مثال زیرتوجه کنید: <dfn></dfn>کار باید از تگی به نام 

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><dfn></dfn></title> 
</head> 
<body> 
  This is<dfn>dfn</dfn> 
</body> 
</html> 

 

 

 
 در پایان این فصل هستیم امیدوارم که استفاده کامل را برده باشید.

خیلی از تگ های که دیده اید اکثرا به صورت کج یا همان ایتالیکی است باید بگم که کج بودن جمله معانی 

 خیلی عمیقی داره.
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 :جدول تگ های فصل چهارم

 کاربرد تگ

<b></b> نمایش توپر 

<big></big> نمایش در اندازه بزرگ 

<em></em> نمایش بصورت تاکید شده 

<i></i>  نمایش کج یا اتالیک 

<small></small> نمایش در اندازه کوچک 

<strong></strong> !نمایش قوی ؟ 

<sub></sub> نمایش در پائین تر از خط افقی 

<sup></sup>  در باال تر از خط افقینمایش 

<ins></ins> نمایش به صورت خط زیر 

<del></del> نمایش به صورت خط خورده 

<code></code> نمایش به صورت کد های برنامه نویسی 

<kbd></kbd> نمایش متن بصورت صفحه کلیدی 

<samp></samp> نمایش کدهای نمونه برنامه نویسی 

<var></var> نمایش متغییرها 

<pre></pre> نمایش متون از قبل فرمت شده 

<q></q> نمایش به صورت نقل قول کوتاه 

<block quote></block quote> نمایش به صورت نقل قول بلند 

<address></address> نمایش به صورت آدرس دهی 

<bdo></bdo> نمایش به صورت جهت دهی 

<cite></cite> نمایش به صورت ایراد گیری 

<dfn></dfn> نمایش به صورت تعریف یک واژه 
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 (کاراکترهافصل پنجم)

 

  کاراکترها

 HTMLاین فصل قرار درباره ی کاراکترها توضیح دهیم در بعضی از مواقع شما دیده اید که از عالئم خاصی در 

 به مثال زیر توجه کنید:  و... <>، &، ÷ ، ×  استفاده می شود مانند:

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

    <title>کاراکترهای</title> 
</head> 
<body> 

    <p>&#162;وب دنیای</p>   
</body> 
</html> 

 

 
 

 

 

 :جدول کاراکترهای

 شمارش عددی نمایش

> &#60; 

< &#62; 

& &#38; 

" &#34; 
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' &#39; 

¢ &#162; 

£ &#163; 

¥ &#165; 

§ &#167; 

© &#169; 

® &#174; 

× &#215; 

÷ &#247; 

 

 

 (پیوندهافصل ششم)
 

 (Linksپیوندها)

استفاده می شود. البته به جزء لینک کردن به صفحات دیگر می  <a>برای ایجاد پیوند به صفحات دیگر از تگ 

 توان از آن برای دانلود فیلم،آهنگ و... می شود استفاده کرد.
<a href="#">content</a> 

 

 به دو صورت است. <a>لینک کردن در تگ 

 به صورت داخلی: یعنی شما از داخل سرور)کامپیوتر( این تگ را لینک می کنید. به مثال زیر توجه کنید: .1

 
<a href="D:/projech/s/6.html/">content</a> 

 

 به صورت خارجی:یعنی شما از خارج سرور لینک می گیرید. به مثال زیر توجه کنید: .2

 
<a href="http://www.google.com/">Visit Google Site</a> 

 
 
 
 

  Targetشناسه
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امکان تعیین مقصد پیوند جدید فراهم می شود. اگر می خواهید که مرورگر پیوند را در صفحه   Targetشناسه 

برای آن استفاده کنید.مثال زیر سبب باز شدن  "blank_"ومقدار Target ای جدید باز کند باید از شناسه

 در پنجره جدیدی خواهد شد: google.comسایت 
<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Visit Google Site</a> 

 

 
 

 :جدول تگ های وشناسه های فصل ششم

 کاربرد تگ

<a></a> تعریف یک پیوند در صفحه اچتمل 

 Targetکاربرد حالتهای مختلف شناسه 

_blank مرورگر پیوند را در یک پنجره جدید باز می کند 

_self مرورگر پیوند را همان پنجره باز می کند 

_parent  مرورگر پیوند را فریم_parent باز می کند 

_top مرورگر پیوند را در فریم مادر واصلی باز می کند 

 
 

 (جداولفصل هفتم)

 

 ((Tables)جداولاول)درس 

 TABLE,TD,TRدرجداول وتگ های مربوطه مانند: borderدر این درس با انواع جدول ها،سلولها)خانه ها(،و

 می پردازیم. HTMLآشنا خواهیم شد. توجه داشته باشید که در این فصل ما به یکی از مهمترین تگ ها 

 

 (جدول هادرس دوم)

استفاده می کنیم. یک جدول از یک یا چند سطر  <table></table>برای ایجاد یک جدول ما از تگی به نام 

مخفف شده جمله  trاز کجا آمد کلمه  trتشکیل شود)کلمه   <tr></tr>که با کمک تگی به نام 

table row .) است 

تشکیل   <td></td>گی به نام از یک یا چند سلول،خانه تشکیل گردیده که با کمک ت rowهر ردیف یا 

 است (. table dataمخفف شده جمله  tdاز کجا آمد کلمه  tdشده)کلمه 
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 محتوی یک سلول میتواند متن،تصویر،فهرستها،و... باشد.

 

 

 

 

 

 

 به مثال زیر توجه کنید)این مثال از دو سطر سه ستون تشکیل شده(:

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><table></table></title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" dir="rtl"> 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 

www.ParsBook.org



 

 
 

 

 توضیح مثال:

یک شناسه وجود دارد که برای ما جدید است خوب اون   tableمی گیم در  tableخوب اول دربارهی خود 

است.کارای این شناسه این جوری که مابه آن هر چقدر مقدار بیشتری بدهیم خط دوری  border  شناسه

بزرگتر می شود و اگر به آن مقدار صفر را بدهیم خط دوری آن از بین می رود.خوب حاال می رویم table آن

اره.خوب حاال خوب این تگ کارای این را دارد که یک سطر جدید ایجاد کند پس کارای اون پیچیدی ند trسراق  

 کارای این تگ این جوری است که یک ستون برای شما ایجاد می کند. tdنوبت

 

 (سرستون در جداولدرس سوم)

 تعریف می شوند. به مثال زیر توجه کنید: <th></th>سرستونها در جداول با کمک تگ 

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><table></table></title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" dir="rtl"> 
        <tr> 

        <th>اول سرستون</th> 

        <th>دوم سرستون</th> 

        <th>سوم سرستون</th> 
        </tr> 
 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 
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 (خانه های خالی در جداولدرس چهارم)

محتوای خانه ای از یک جدولی خالی باشد چه چیز نمایش داده می شود؟ البته بسته به نوع مرورگر می باشد اگر 

 که آن قسمت خالی را نشان دهد یا نشان ندهد. به مثال زیر توحه کنید:

 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><table></table></title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" dir="rtl"> 
        <tr> 

        <th>اول سرستون</th> 

        <th>دوم سرستون</th> 

        <th>سوم سرستون</th> 
        </tr> 
 
        <tr> 
        <td></td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 
        <td></td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 
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        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 
        <td></td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 
 

 

 

 
 

نیستن  borderخوب شما می بینید که ما جاهای را خالی گذاشتیم در مرورگر می بینید که جاهای خالی دارای 

 قرارمی دهیم.به مثال زیر توجه کنید: ;nbsp&یک   tdبرای رفع این مشگل بایددر تگ 
 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><table></table></title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" dir="rtl"> 
        <tr> 

        <th>اول سرستون</th> 

        <th>دوم سرستون</th> 

        <th>سوم سرستون</th> 
        </tr> 
        <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
        <tr> 
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        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 
        <td>&nbsp;</td> 

        <td>سوم سوم،سلول ردیف</td> 
        </tr> 
        <tr> 

        <td>اول اول،سلول ردیف</td> 

        <td>دوم دوم،سلول ردیف</td> 
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 

 

 

 
 

 :جدول تگ های فصل هفتم

 کاربرد تگ

<table></table> تعریف جدول 

<tr></tr> تعریف ردیف 

<td></td> )تعریف ستون)سلول،خانه 

<th></th> تعریف سرستون 
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 (فریم هافصل هشتم)

 

 ((Frameset)فریم هادرس اول)

 با کمک فریمها قادر به نمایش همزمان بیش از یک صفحه وب در پنجره مروگر خواهیدشد.

 
 
 
 

  معایب استفاده از فریم ها

 های موتور جستجو با صفحات طراحی شده با فریمها مشکل دارند. .1

 صفحاتی که از فریمها استفاده می کنند مشکل است.  printچاپ و   .2

 فریمها استفاده می کنند معموال مبتدی بودن طراحی سایت را نشان می دهند. صفحاتی که از .3

 

 ((Framesetتگ فریم ست)درس دوم)

 به تعریف فریمها وتقسیم بندی پنجره مرورگر می پردازد. <Frameset></Frameset>تگ .1

 مجموعه ای از ردیفها یا ستونها را تعریف می کند. <Frameset></Frameset>هر تگ  .2

 دیگری قرار دهید. Framesetهر فریم می توان داخل .3

 ابعاد ونسبت هر فریم را می توان تعیین کرد. colsو  rowsباکمک شناسه های  .4

قرار می گیرد.)نیازی به قید  <html></html>درون تگهای  <Frameset></Frameset>تگ .5

 نیست.( Framesetهنگام معرفی یک  bodyتگ 

 

 ((Frame)تگ فریمدرس سوم)
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یا نام صفحه ای است که باید در فریم ها نمایش داده  sourceتعیین  <frame></frame>کاربرد اصلی تگ 

 :شود.به مثال زیر توجه کنید
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><frame /></title> 
</head> 
<frameset cols="50,50"> 
<frame  src="l.html"/> 
<frame src="r.html"/> 
</frameset> 
<body > 
</body> 
</html> 

 

 
حال به خط میانی توجه کنید می بینید که این خط قابلیت تکان خوردن داره که به شما اجازه میده که  یکی از 

.صفحات را اگر دوست داستید کوچک کنید یا یکی را بزرگ
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 ((No frames)تگ نو فریمدرس چهارم)

 no frames></no>را نخوانند برای این کار ما از تگ frameبعضی مواقع  امکان داره که مرورگرها  

frames>  استفاده می کنیم. در داخلFrameset  باید این تگ را نوشت بعد از نوشتن این تگ<no 

frames></no frames>  شما می توانید هر تگی که می خواهید در داخل<no frames></no 

frames> .بنویسید 

 

 

 
 

  چند نکته درباره ی فریم ست

  نکته اول این که فریم ست داری دو شناسه هستم به نامrows  وcols  که کاربرد هر کدام را در ادامه فصل

 توضیح میدم.

  نکته دوم درباره یnoresize  است کاربرد این شناسه به این صورت است که شما می توانید خطی که در

 بین فریم ها هست را یا ثابت نگهداری یا قابل حرکت.

 
 

  نکته سوم درباره یscrolling  کارایی این شناسه به این صورت است سه گزینه در این شناسه وجود داره

شما می توانید قسمت کشوی که در هر صفحه وب که به معنای این است که  yes,no,auto به نام های
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 مشاهد می کنید را ایجاد کنید یا ایجاد نکید به تصویر زیر نگاه کنید:

 

 

  Colsو  Rowsشناسه ی

  کارایی شناسهrows به مثال زیر توجه کنید:تعیین تعداد واندازه ی ردیفها 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><frame /></title> 
</head> 
<frameset cols="50,50" rows="50,50" > 
<frame  src="l.html"/> 
<frame src="r.html"/> 
<frame  src="l.html"/> 
<frame src="r.html"/> 
</frameset> 
<body > 
</body> 
</html> 
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  کارایی شناسه colsتعیین تعداد واندازه ی ستونها 

 زیر توجه کنید:به مثال 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><frame /></title> 
</head> 
<frameset cols="50,50" > 
<frame  src="l.html"/> 
<frame src="r.html"/> 
</frameset> 
<body > 
</body> 
</html> 
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 نکته مهم

دیگر بنویسید.به  framesetیک  framesetنکته قابل توجه ومهم این است که شما می توانید در داخل 

 <"html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml> درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

<head> 
    <title> 
        frameset to frameset 
    </title> 
</head> 
<frameset cols="50,50" rows="50,50"> 
    <frame src="l.html" /> 
    <frame src="r.html" /> 
    <frameset cols="50,50"> 
        <frame src="c.html" /> 
    </frameset> 
</frameset> 
</html> 

 

 
 

 :جدول تگ ها و شناسه های فصل هشتم

 کاربرد تگ ها و شناسه ها

<frameset></frameset>  مجموعه ای از فریم هاتعریف 

<frame></frame> تعریف فریم 
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<no frames></no frames>  تعریف جایگزین برای مرورگرهایی که از فریم پشتیبانی

 نمی کنند

Rows تعیین ردیفها در فریم ست 

Cols تعیین ستونها در فریم ست 

 

 

 

 

 
 

 (فهرست هافصل نهم)

 

 ((Unordered Lists)فهرست های نامرتبدرس اول)

فهرستهای هستند از چند قلم اطالعات که معموال با دایره کوچک وسیاه رنگ در شروع نمایش داده می شوند.یک 

مشخص می  <li></li>شروع می شود و هر اطالعاتی با تگ  <ul></ul>فهرست نامرتب با تگ 

می توان از پاراگرافها،تصاویرو حتی از فهرستهای دیگر هم استفاده کرد.به مثال  <li></li>شود.داخل تگ

 زیر توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><ul>,<li></title> 
</head> 
<body> 
    <ul> 
        <li style="color:Red">red</li> 
        <li style="color:Green">green</li> 
        <li style="color:Blue">blue</li> 
    </ul> 
    <ul dir="rtl"> 

        <li style="color:Red">قرمز</li> 

        <li style="color:Green">سبز</li> 

        <li style="color:Blue">آبی</li> 
    </ul> 
</body> 
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</html> 
 

 
است باید بگم که این شناسه یکی از عجیب تر شناسه  styleشما این شناسه عجیب است منظورمشاید برای 

ها است. چون تمام خوصیاتی که می خواستید )مثال گذاشتن رنگ برروی جمالت،فونت، و... (باید بگم که تمام 

 خوصیات تمام تگ ها در این شناسه وجود دارد.

 

 ((Ordered Lists)فهرست های نامرتبدرس دوم)

فهرستهای هستند از چند قلم اطالعات که معموال با عدد در شروع نمایش داده می شوند.یک فهرست نامرتب با 

 شروع می شود به مثال زیر توجه کنید: <ol></ol>تگ 

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><ol>,<li></title> 
</head> 
<body> 
    <ol> 
        <li style="color:Red">red</li> 
        <li style="color:Green">green</li> 
        <li style="color:Blue">blue</li> 
    </ol> 
    <ol dir="rtl"> 

        <li style="color:Red">قرمز</li> 

        <li style="color:Green">سبز</li> 

        <li style="color:Blue">آبی</li> 
    </ol> 
</body> 
</html> 
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 ((Definition Lists)فهرست های تعریفیدرس سوم)

وهر توضیح با تگ  <dt></dt>شروع شده وهر مقدمه با تگ  <dl></dl>فهرست تعریفی با 

<dd></dd>  است.به مثال 

  زیر توجه کنید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title><dl>,<dd>,<dt></title> 
</head> 
<body> 
    <dl dir="rtl"> 

        <dt>مقدمه</dt> 

        <dd>مقدمه خالصه</dd> 

        <dt>اول فصل</dt> 

        <dd>اول فصل خالصه</dd> 

        <dt>دوم فصل</dt> 

        <dd>دوم فصل خالصه</dd> 
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    </dl> 
</body> 
</html> 

 

 
 :جدول تگ های فصل نهم

 کاربرد تگ

<ol></ol> تعریف فهرستهای مرتب 

<ul></ul> تعریف فهرستهای مرتب 

<li></li> تعریف یک آیتم ویک قلم از یک فهرست 

<dl></dl> تعریف فهرستهای تعریفی 

<dt></dt> تعریف مقدمه 

<dd></dd> تعریف توضیح 

 

 

 (تصاویرفصل دهم)
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 ((Images)تصاویردرس اول)

استفاده  </img>قرار برای این کار باید از تگ  HTMLگاهی مواقع شده که می خواستید تصویر در صفحه ای 

 کنید به مثال زیر توجه کنید :
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> 
        <img /></title> 
</head> 
<body> 
    <table border="1" align="center"> 
        <tr> 
            <td> 
                <p> 

 <p/>بخرید را بهترین هزینه کمترین با قروش آسان سایت در عروسگ فروش                    
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <th> 

 عالقه مورد های عروسگ                
            </th> 

            <td>قیمت</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <img src="1(4).png" /> 
            </td> 
            <td> 

 هزارتومان20000                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <img src="2(4).png" /> 
            </td> 
            <td> 

 هزارتومان14000                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <img src="3(4).png" /> 
            </td> 
            <td> 

 هزارتومان6500                
            </td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td> 
                <img src="4(4).png" /> 
            </td> 
            <td> 
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 هزارتومان1500                
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
</body> 
</html> 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ((Maps)نقشهدرس دوم)

داشته باشید برای این کار ما تگی به نام  HTML( در صفحه ای mapگاهی اقات شده می خواستید یک نقشه)

<map></map>  استفاده می کنیم.که در داخل این تگmap  یک تگی دیگری هم وجود دارد به نام

<area/>  کارای این تگ به این صورت موقعیت هر مکان را نشان می دهد چطور از طریق دو شناسه به نام

که مسئول مشخص کرد نوع آن استان یا کشور است. این شناسه داری چند خوصیت است به نام shapeهای 

که ثرار یا همان چند ضلعی که در مثال  Polyیا همان دایره،و Circleیا همان چهار ضلعی، rectهای 

است که شناسه مقدار عددی موقعیت را نشان  Coordsاستفاده می کنیم.شناسه بعدی  polyبزنیم ما از 

 Photoshopمی دهد برای به دست آوردن طول عرض جغرافیای عکس شما می توانید از برنامه های چون 

 استفاده کنید.چگونه به نثال زیر توجه کنید: Painویا سادتر
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در صفحه عکس می بیند حال موقعیت را در پائین این صفحه ببینید این مقتصات آن نقطه می نقطه ای که 

 باشد.

 به مثال زیر توجه کنید:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> 
        <map> 
<area /></title> 
</head> 
<body> 
    <map name="iran_map" id="iran_map"> 
        <area shape="poly" coords="228,4, 130,5, 55,5, 40,10, 25,20, 10,20, 1,22, 
0,50, 1,85, 50,100, 70,105, 110,125, 105,100, 140,103, 165,105, 178,100, 200,60, 
220,60, 215,40, 230,25" 

            alt="تهران" href="r.html" /> 
        <area shape="poly" coords="140,140, 140,125, 105,103, 107,122, 112,130, 
134,103,160,105, 123,133, " 

            alt="قم" href="C.html" /> 
    </map> 
    <img src="iran_map.bmp" usemap="#iran_map" /> 
</body> 

</html> 
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ما یک شناسه  </img>هم استفاده کردیم در تگ  </img>خوب شما می بینید که در پایان ما یک تگ 

دیده نمی شد.یاد آوری باشه که شما باید  mapاستفاده کردیم که اگه این شناشه نبود تصویر به صورت 

 بتواند نقشه را بخواند. usemapاستفاده کنید تا  mapرا در تگ IDهمیشه شناسه 

 

 :IDشناسه 

 استفاده می کنند. #شخص کرد این شناسه از است که برای م Cssکارای این شناسه در  

 

  

 کاربرد تگ

<img/> درج تصویر 

<map></map>  تعریفImage map 

<area/>  تعریف ناحیه ای در داخلImage map 

 
 
 
 
 
 

www.ParsBook.org



 

 
 

 
 
 

 رسیدیم امیدوارم بهره ای کامل برده باشید HTML 4.0به پایان کتاب 
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