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 :والويب اإلنرتنتأساسيات 
إلى تغيير حياة البشر في جميع أنحاء العالم، إذ تغيرت    اإلنترنت لقد أدى ظهور شبكة  

وظهرت الماليين من مواقع   ال والتواصل مع المعارف. أساليب التجارة واألعمال واالتص
بنفس   فتح  مما  المجاالت.  جميع  في  عليها  المتزايد  الطلب  لتسد  العالم  حول  الويب 

 ع.الوقت سوق عمل كبيرة للمصممين والمبرمجين لهذه المواق
التأشير   لغات  التقانات مثل  العديد من  إلى معرفة  المواقع  وبناء هذه  تصميم  يحتاج 

Markup Languages  إضافًة إلى امتالك المهارات البرمجية الالزمة في بعض ،
 .World Wide Webلغات البرمجة المخصصة للتعامل مع العالم الشبكي  

 :اإلنرتنتحملة اترخيية سريعة عن 
الد إدارة  األمريكية  بدأت  في    U.S Department of Defense (DoD)فاع 

ين  سيب واسعة، وذلك بهدف تبادل المعلومات بالستينات باالهتمام بتطوير شبكة حوا
مختلف العاملين في المشاريع العسكرية. كما كان أحد المتطلبات األساسية لهذه الشبكة  

عمال  األض عقد الشبكة نتيجة  القدرة على االستمرار في العمل على الرغم من انهيار بع
ضم أكثر من عشرة جامعات  تّم إنشاء أول شبكة كبيرة ت فقد  . وهكذا  المحتملة  تخريبيةال

نسبة    ARPAnet، وُسميت هذه الشبكة بـ  1969تبرات أبحاث اعتبارًا من العام  ومخ
أنشأتها   التي  المتقدمة  األبحاث  وكالة   Advanced Research Projectsإلى 

Agency  على  . انحصرت هذه الشبكة بباحثي وزارة الدفاع، كما اقتصر استخدامها
 . اإللكترونيبريد البر تبادل الملفات النصية ع

  1986وفي بداية الثمانيات، ُأنشئت العديد من الشبكات المحلية. ثم ظهرت في عام  
 National Scienceم الوطنية  و المدعومة من قبل مؤسسة العل  NSFnetالشبكة  

Foundation    المتحدة. وبحلول عام الواليات  الجامعات في    1992لتربط مختلف 
أصبحت هذه    1995مليون حاسوب حول العالم. ومع عام  أصبحت هذه الشبكة تربط  

 لتربط الماليين من الحواسب عبر العالم. Internet  اإلنترنتالشبكة ُتعرف ب 
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 ؟ اإلنرتنت  وه  ما
من مجموعة ضخمة من الحواسب المرتبطة مع بعضها عبر شبكة    اإلنترنت تألف  ي 

 وأنظمتها. ومصنعيهااتصاالت. تختلف هذه الحواسب عن بعضها بحجمها 

 
اعتماد  إن االبتكار الذي سمح بتواصل هذه التجهيزات المختلفة مع بعضها البعض هو  

 :القياسيبروتوكول ال
 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

ُيستخدم ليسمح    حيث ،  1982والذي أصبح معيار االتصال بين الحواسب في عام  
 . اإلنترنتتواصل مع برنامج آخر على حاسب آخر عبر لبرنامج على حاسب من ال

 يجب أن يكون معرفًا بشكل فريد.   اإلنترنتومن الواضح أن كل جهاز متصل مع 
 : IP Addresses  اإلنرتنتل  عناوين بروتوكو 

 
الفريد   العنوان  متصل    Internet Protocol(IP) addressيتكون  جهاز  لكل 

. ُيكتب هذا العنوان عادًة باستخدام   bit-32بت  32من رقم فريد يتألف من    اإلنترنت ب 
من   منها  كل  يتألف  أرقام  نقاط.  8أربعة  بينها  يفصل   بت 

(. يتّم عادة إعطاء مجال متسلسل من هذه األرقام لكل  191.57.126.121)مثاًل:  
منظمة والتي تقوم بدورها بتوزيع األرقام ضمن هذا المجال على حواسيبها المتصلة مع  

م اإلنترنت األمريكية    : ثالً .  الدفاع  من  لها  وزارة  إلى    12.0.0.0المجال 
 مليون عنوان.  16أي  12.255.255.255
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جديد ُيدعى    IPمعيار    1998لب على هذه المجاالت. ظهر في عام  ومع تزايد الط
IPv6  بت. إال أنه لم ينتشر على نطاق واسع حتى اآلن.   128يوسع العنوان إلى 

 
 : Domain Namesأمساء النطاق  

يجدون صعوبة في التعامل مع األرقام، تّم التوافق على    مستخدمي الحاسوببما أن  
المضيف   اسم  من  االسم عادة  يتألف  الرقمية.  العناوين  عن  أسماء عوضًا  استخدام 

host    بأسماء نطاقات الحواسب( محتواه ضمن    domainsمتبوعًا  )مجموعات من 
  مضيف لهاي ينتمي الحاسب ال نظمة الت نوع الم  األخيربعضها البعض. ُيميز النطاق  

 المؤسسات التجارية:  comالمؤسسات التعليمية و  eduفمثاًل، ُيميز النطاق 
 فمثاًل في العنوان: 

movies.comedy.marxbros.com 
و    moviesيكون   المضيف،  اسم  لـ    comedyهو  المحلي  النطاق   moviesهي 

 .comطاق  ره جزء من الن والذي هو بدو  marxbrosوالتي هي جزء من النطاق 
النطاق  يُ  باسم  الكامل  االسم  هذا   fully qualified domainتمامًا    الُمحّدد دعى 

name. 
ّدم  :ات األمساءُمخ

بتحويل أسماء النطاقات التي يكتبها    name serversتقوم برمجيات خاصة ُتدعى  
لبرمجيات على  المستخدم في متصفح الويب إلى العناوين الرقمية الموافقة. توضع هذه ا

 ات خاصة ُتشغل من قبل منظمات مسؤولة عن الحواسب المرتبطة بها. ُمخّدم
يتّم توجيه هذا الطلب إلى  العندما يقوم   النطاق  مستخدم بطلب وثيقة باستخدام اسم 

 الوثيقة المطلوبة.  ُمخّدمل IPأسماء للحصول على العنوان  ُمخّدمقرب أ
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م العديد  ظهر  الثمانينات  أواسط  البر وفي  فوق  تعمل  التي  البروتوكوالت  وتوكول  ن 

TCP/IP  ومن أشهر هذه البروتوكوالت: اإلنترنتلُتخّدم مستخدمي . 
 . اإلنترنتوالذي ُيستخدم للولوج لحاسب آخر على  telnetالبروتوكول  -
 . اإلنترنتوالذي ُيستخدم لنقل الملفات عبر  ftpالبروتوكول  -
 . لويبوثائق التبادل  والذي ُيستخدم  httpالبروتوكول  -

  : World Wide Webالويب 
 الويب. بما أن اهتمامنا األساسي هو برمجة الويب، فمن المفيد تقديم لمحة سريعة عن  

 
 : البداايت

المخبر األوربي لألبحاث    1989قامت مجموعة من األشخاص في عام   تعمل في 
ا  CERNالنووية   حول  للعلماء  السماح  إلى  يهدف  جديد  بروتوكول  لعالم  باقتراح 

لتبادل الوثائق الموصفة ألعمالهم. ُدعيت هذه المنظومة بالشبكة    اإلنترنتباستخدام  
. ُصممت المنظومة المقترحة بهدف السماح World Wide Webالعالمية العنكبوتية  

ألي مستخدم لإلنترنت بالبحث والحصول على الوثائق من قواعد البيانات ألي حاسب 
 نظومة متوفرة للجميع. هذه المأصبحت  1991عام  للوثائق. وبحلول ُمخّدمآخر  
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الفائقة   النصوص  ُيدعى  للوثائق  معينًا  شكاًل  المنظمة  هذه    HyperTextاستخدمت 
مُ  ارتباطات  يحوي  نص  عن  عبارة  هو  وثائق  ضمّ والذي  في  أخرى  نصوص  إلى  نة 

 أخرى، مما يسمح باستعراض غير تسلسلي بالضرورة للنصوص.
ى من الوسائط، فُتدعى فائقة  ر صور أو صوت أو أنواع أخ ُيمكن للوثائق أن تحوي  

 . HyperMediaالوسائط 
وبهذا ُيمكن أن نرى الويب بأنه مجموعة ضخمة من الوثائق، والتي ُيمكن لبعضها أن  

 يكون مرتبطًا مع وثائق أخرى. 
 :اإلنرتنتالويب أم  

نُ  أن  بين  يجب  جيدًا  أن    اإلنترنت ميز  إذ  الويب.  من  جمم  هو   اإلنترنتوبين  وعة 
الحواسب والتجهيزات المرتبطة مع بعضها بحيث ُيمكن لكل منها التخاطب مع اآلخر.  

مجموعة من البرمجيات والبروتوكوالت التي تّم وضعها على حواسب   و أما الويب فه 
  اً كان ومازال مفيد  اإلنترنت (. وبهذا فإن  HTTPستخدم الويب البروتوكول  ي ) اإلنترنت

 عبر الويب.  اإلنترنتاليوم يستخدمون    الناسظة أن معظم  ح مالقبل ظهور الويب، مع  
 :Web Browsersمتصفحات الويب  

. يبدأ الزبون  ُمخّدمفي شبكة، يتصرف أحدهما كزبون واآلخر ك   انعندما يتخاطب حاسب 
Client    الُمخّدمبالتخاطب، فيطلب بشكل عام بيانات موجودة على  Server الذي ،

- هذا المبدأ والذي ندعوه زبون   معمل الويب باستخدايلزبون.  يقوم بإرسال هذه البيانات ل
 . Client/Server ُمخّدم 

الزبون( بطلب وثائق من   المتصفح )برنامج على  يقوم  الُمخّدميقوم  بتحديد    الُمخّدم. 
نت  أو  الوثائق ساكنة  للمتصفح )ُيمكن أن تكون  المطلوبة وإرسالها  يجة طلب  الوثائق 

على   ما  برنامج  للّدم الُمخ تنفيذ  ُيمكن  كما  مستخدم    ُمخّدم،  من  معينة  بيانات  طلب 
 المتصفح كبيانات التسجيل في موقع مثاًل(. 

 :البروتوكول  الُمخّدم لتحقيق التواصل بين المستعرض و  عتمد الويبي 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

 . الُمخّدمالمعياري للتخاطب بين المستعرض و ل الشكل والذي ُيشكّ 
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 متصفحات المستخدمة: هر المن أش
  لوهو بالطبع ال يعم   Microsoft   من   Internet Explorer (IE)المتصفح   -

 .Windowsإال على نظام التشغيل  
 . Firefox المتصفح -
 .Google Chrome المتصفح -
ّدم  : ات الويبُمخ

 وهي برامج مهمتها تقديم الوثائق المطلوبة من قبل المتصفحات.  
 : اتالُمخّدمومن أشهر هذه 

 : Apache املخخّدم
يعمل    ُمخّدموهو   المصدر  مفتوح  مجاني 

ويتميز   التشغيل.  أنظمة  جميع  على 
ودعمه للعديد من لغات البرمجة    هبموثوقيت 

 . phpمثل 
 : IIS  املخخّدم

(Internet Information Services) 
وبالتالي فهو يعمل على    Microsoft  ُمخّدم وهو  

المنافس  Windowsالنظام   وهو  األقوى   فقط. 
 .Apache ُمخّدملل
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 :XHTMLاملؤثرات األساسية للغة التأشري 
يلي  نعرض  من   : فيما  استخدامًا  األكثر  الموسعة    مؤثرات  المجموعة  التأشير  لغة 

eXtensible Hyper Text Markup Language (XHTML) . 
 :XHTMLو  HTMLتطور 

اللغة   المعيارية  HTMLاشُتقت  اللغة   SGML(Standard Generalizedمن 
Markup Language)   لتوصيف تنسيق النصوص وفق المعايير   والتي هي معيار

للمعايير   الدولية  المنظمة  قبل  من   ISO(International Standardالموضوعة 
Organization). 

صوص، والتي تهتم بكل تفاصيل  عن باقي لغات تنسيق النّ   HTMLختلف أهداف اللغة  ت 
ومجرد    أنها مصممة لتحديد بنية الوثيقة بمستوى عال  ب ص مثل حجم الخط ولونه،  النّ 

أن ُتستخدم على حواسب مختلفة ومتصفحات متنوعة. ولقد أغنى أسلوب   ُيمكنكما أنها  
المتتالي   أواخر    CSS(Cascading Style Sheet)الصفحات  في  ظهر  والذي 

 التسعينات تفاصيل اإلظهار التي ُيمكن تحديدها من خالل هذه اللغة.  
 :XHTMLو   HTML راتصداا

  XHTML 1.0. أما المعيار  2012عام    5انتهاًء بالنسخة    HTML  صداراتادت  تعدّ 
تّم إنشاء هذا المعيار بإعادة تشكيل اللغة     .2000فقد تّمت الموافقة عليه في عام  

HTML    موسعة تأشير  لغة  تكون   eXtensible Hypertext Markupوبحيث 
Language XML . 

من قبل منظمة الويب     XHTML 1.1الموافقة على النسخة ت تمّ   2001وفي عام 
W3C(World Wide Web Consortium)  تي دورها مراقبة تطور لغات الويب. وال  

   .2010عام   XHTML 2ثم النسخة 
HTML  وXHTML : 

 بما يلي:   XHTMLُيمكن تلخيص األسباب التي تدعونا الستخدام 
والتي ُيمكن أن تختلف من    HTML  تعتمد على معيار موثق جيدًا. بخالف لغة -

 منتج آلخر. 
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قواعد كتابة صارمة تفرض بنية متماسكة لجميع المستندات   XHTMLتملك   -
بخالف   باستخدامها،  وُيمكن    HTMLالمكتوبة  ضبابية  قواعدها  تكون  والتي 

 تجاوزها في أغلب األحيان. 
أدوات   ُيمكن التحقق من توافقية أي نص مع قواعد اللغة ومعيارها باستخدام -

 . W3Cالتحقق التي توفرها المنظمة 
 : Syntaxالشكل األساسي 

 . tagsات مؤثر اللغة باستخدام مجموعة من ال elementsف عناصر ُتعرّ  -
 : Tag format مؤثريكون شكل ال -

      - Opening tag: <name>  
      - Closing tag: </name>  

 . contentللمحتوى  containerاإلغالق حاوية  مؤثر الفتح و  مؤثرُيشّكل  -
 </ name> الشكلوفي هذه الحالة يكون  ُيمكن أال يكون لمؤثر محتوى  -
 .elementندعو الحاوية والمحتوى بالعنصر  -
 المؤثر: توضع بعد اسم  attributesواصفات  مؤثرُيمكن أن يكون لل -

<name attribute1= "value1" attribute2="value2" …  > 
 يكون للتعليق الشكل:  -

<!-- … --> 
 lineاألسطر  كسر  تتجاهل المتصفحات التعليقات والمؤثرات غير المفهومة و  -

breaks   والفراغات المتتاليةmultiple spaces والمسافاتtabs . 
 :XHTMLاملعيارية لوثيقة البنية 
 بـ:    XHTML يجب أن تبدأ كل وثيقة  -

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

 مطلوبة في كل وثيقة.  <html>, <head>, <title>, <body>تكون المؤثرات  -
 جذر كامل الوثيقة.  <html> مؤثر يكون ال -
 :xmlnsالواصفة  <html>يجب أن يكون للمؤثر  -
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<html  xmlns = ″http://www.w3.org/1999/xhtml″> 
 .bodyوجسم  headتتكون الوثيقة من رأس  -
 وثيقة في شريط العنوان لنافذة المتصفح. عنوان للبإظهار  <title>يقوم المؤثر  -

 : صأساسيات أتشري النّ 
 : Paragraphsالفقرات  

سطر فارغ جديد. يبدأ السطر الجديد    وإدراجبكسر السطر الحالي    <p>يقوم المؤثر  
ثاًل  م محتوى الفقرة. يقوم المتصفح بوضع كلمات الفقرة بشكل يالئم عرض السطر. فب 

 التالية في المتصفح:  ُيمكن أن تظهر الفقرة
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Paragraph Example </title> </head> 

<body> 

<p> 

  Mary had 

  a 

  little lamb, its fleece was white as snow. And 

every where that 

 Mary went, the lamb 

was sure to go. 

</p> 

</body> 

</html> 
 كما يلي: 

Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And every where that Mary 
went, the lamb was sure to go.  

كما تم تجاهل كسر   الحظ أن الفراغات العديدة في مصدر الفقرة اسُتبدلت بفراغ واحد. 
 السطور المتعدد. 

 :XHTMLئق التحقق من الواث
إلى المعايير   XHTMLب يسمح بالتحقق من موافقة نص موقع وي  W3Cم الهيئة  ُتقدّ 

 المعتمدة: 
http://validator.w3.org 

   المعيار المطلوب.  DOCTYPEد األمر ُيحدّ 
  

http://validator.w3.org/
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 :كسر السطر
بنفس الوقت  بكسر السطر الحالي. الحظ أن ه  </ br>يقوم المؤثر   ذا المؤثر هو 

 فتح وإغالق. وبالتالي تظهر الفقرة التالية:مؤثر 
<p> 

  Mary had 

  a 

  little lamb, <br /> its fleece was white as snow. And 

every where that 

 Mary went, the lamb 

was sure to go. 

</p> 
   كما يلي:

Mary had a little lamb,  
its fleece was white as snow. And every where that Mary went, the lamb was sure 
to go.  

 : Headingsالرتويسات  
 . <h6>إلى  <h1>ها المؤثرات من ُتحّددتتوفر ست ترويسات مختلفة 

االفتراضي. أما الترويسة أحجامًا للخط أكبر من الخط    3و    2و    1تستخدم الترويسات  
حجومًا أصغر من الحجم    6و    5تستخدم الترويسات  فتستخدم الخط االفتراضي، و   4

 إذا كان لدينا مثاًل:  ضي.االفترا
<!DOCTYPE html> 
 

<!-- headings example --> 

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

<head> <title> Headings </title> 

</head> 

<body> 

 

    <h1> Aidan's Airplanes (h1) </h1> 

    <h2> The best in used airplanes (h2) </h2> 

    <h3> "We've got them by the hangarful" (h3) </h3> 

    <h4> We're the guys to see for a good used airplane (h4) </h4> 

    <h5> We offer great prices on great planes (h5) </h5> 

    <h6> No returns, no guarantees, no refunds,  

         all sales are final! (h6) </h6> 

</body> 

</html> 
  



16 
 
 

 ُيظهر المتصفح: 
 

 
 

 : Block Quotationsكتلة االقتباس  
   د بشكل مختلف عن النص المحيط.حدّ بإظهار نص مُ   <blockquote>يسمح المؤثر  

 فمن أجل المثال التالي:
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Blockquotes </title> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

      Lincoln is generally regarded as one of the greatest 

      presidents of the U.S. 

    </p> 

    <blockquote>         

      <p> 

        "Fourscore  and seven years ago our fathers brought forth on 

        this continent, a new nation, conceived in Liberty, and  

        dedicated to the proposition that all men are created equal." 

      </p> 

    </blockquote> 

    <p> 

      Whatever one's opinion of Lincoln, no one can deny the  

      enormous and lasting effect he had on the U.S. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 ُيظهر المتصفح: 
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 : <em>املؤثر  

 لوضع كلمة أو جملة معينة بشكل مختلف. ُيستخدم 
 مثال: 

<p>"Did you say that you are a <em>chameleon</em>".</p> 

 ظهر المتصفح: يُ 
"Did you say that you are a chameleon". 

 
 : Fontsاخلطوط  

 بتنسيق الخط: مح تس  والتي التاليةتتوفر المؤثرات 
• <b>   خط غامقBoldface 
• <i>   خط مائلItalics 
• <big>  خط أكبرLarger 
• <small>   خط أصغرSmaller 
• <tt>   خط واحدMonospace 
• <sup>  خط أعلىSuperscript 
• <sub>  خط أدنىSubscript 

 والتي ُيبينها المثال التالي: 
<p>  

      The <big> sleet <big> in <big> <i> Crete  

      </i><br /> lies </big> completely </big>  

       in </big> the street 

    </p> 

    <p> 

     <tt> 

      Monospace <big> font </big> 

     </tt> 

    <p> 

    x<sub>2</sub><sup>3</sup> + y<sub>1</sub><sup>2</sup> 

    </p> 
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 والتي ُتظهر: 

 
 :احملارف اخلاصة

 :استخدامهاُيبين الجدول التالي مجموعة المحارف الخاصة التي ُيمكن 
Character Entity 
& &amp; 
< &lt; 
> &gt; 
“ &quot; 
‘ &apos; 
(space) &nbsp; 
¼ &frac14; 
½ &frac12; 
¾ &frac34; 
◦ &deg; 

 فمثاًل تظهر الفقرة:
<p> 

    &frac14;&nbsp; + &frac14;&nbsp; = &frac12; 

</p> 
 كما يلي: 

¼  + ¼  = ½  

  



19 
 
 

 : املسطرة األفقية
 بكسر السطر الحالي ورسم خط أفقي.   </ hr>يقوم المؤثر 

 : metaاملؤثر  
المؤثر   في   < meta>ُيستخدم  تساعدها  البحث  لمحركات  مفيدة  معلومات  لوضع 

 تصنيف الوثيقة ووضعها في فهارسها. 
 . <content>و  <name>يكون لهذا المؤثر واصفتين أساسيتين هما 

 :JavaScriptو   XHTMLأن الوثيقة تحوي معلومات تتعلق بـ  : ُيحدد المثال التالي
<meta name="keywords" content="XHTML, JavaScript" /> 

 : Imagesالصور  
ُتحّسن الصور مظهر صفحات الويب بشكل كبير، مع مالحظة أنها ُتبطئ استعراض  

ن  . ُتخزّ لإلنترنتسرعات وصول عالية    ن ال يملكو ذين  الوثائق من قبل المستخدمين ال
 . XHTMLالصور في ملفات مستقلة وُتستدعى من قبل 

 :Image Formatsتنسيق الصور 
 يوجد بشكل أساسي ثالثة أشكال لتنسيق ملفات الصور: 

 GIF (Graphic Interchange Format)الملفات  •
بيكسل    bits-8تستخدم   ُيم   256)أي  pixel لكل  هذه لون(.  تكون  أن  كن 

. ُيفضل استخدامها للرسوم المرسومة باستخدام  transparentصور شفافة  ال
 برامج حاسوبية. 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group)الملفات  •
أن تكون   مكنال يُ مليون لون(.  16)أي pixel لكل بيكسل  bits-24تستخدم 

 .photoالطبيعية  شفافة. ُيفضل استخدامها للصور
 PNG (Portable Network Graphics)الملفات  •

  JIFليجمع بين ميزات الشكلين السابقين )شفافية     1996ظهر هذا الشكل عام  
ألوان   يُ JPEGوعدد  أن  المتوقع  ومن  الشكل األوحد على  (.    اإلنترنت صبح 

 .freeأنه مصدر حر السيما و 
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 : <img>املؤثر  
 ة. إلدراج صورة في الوثيق  <img>ُيستخدم المؤثر 

 اسم ملف الصورة. srcالواصفة  ُتحّدد  -
نص الصورة الذي سيظهر في حال عدم تحميل الصورة أو   altالواصفة ُتحّدد -

 .requiredعند وضع مؤشر الفارة فوق الصورة. وهي واصفة مطلوبة 
 أبعاد الصورة.  heightو  widthالواصفتان  ُتحّدد  -

 ُيبين المثال التالي طريقة إدراج صورة: 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Images </title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1> Aidan's Airplanes </h1> 

    <h2> The best in used airplanes </h2> 

      <img src = "images/plane.png"  alt = "Picture of a Cessna 210"  

                                          width="160" height="120" /> 

      <br /> 

      Buy this fine airplane today at a remarkably low price 

  </body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : Hypertext Linksالروابط  

وثيقة على   أي  المورد  يكون هذا  أن  ُيمكن  إلى مورد آخر.  كمؤشر  الرابط  يتصرف 
د في وثيقة أخرى. وبالطبع فإن  حدّ الويب، أو مكان آخر في الوثيقة نفسها، أو مكان مُ 

 الروابط هي التي ُتغني مواقع الويب.
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عنوان    ُتحّدد التي    hrefصفة  ، يملك هذا المؤثر الواارتباط  لتحديد  <a>ُيستخدم المؤثر  
ل الرابط )أي الذي يجب النقر عليه لالنتقال  الهدف. أما محتوى المؤثر فهو الذي ُيشكّ 

 إلى الهدف(. ُيمكن أن يكون المحتوى نص أو صورة أو عنوان. 
 ُيبين المثال التالي استخدام رابط نصي لفتح وثيقة أخرى: 

<body>     

    <h1> Aidan's Airplanes </h1> 

    <h2> The best in used airplanes </h2> 

      <a href = "6.images.html">  

        Information on the Cessna 210 </a> 

</body>  
 حيث يظهر كما يلي: 

 
 :images.html.6وعند النقر على الرابط سيتم فتح الملف 

 
 اية الوثيقة فيجب تحديد المكان المعين في وثيقة الهدف.د ب يكون الهدف  عندما ال -
 ف هدف. فمثاًل إذا أعطينا ترويسة معرف: عرّ إلعطاء مُ  idُتستخدم الواصفة  -

<h1 id = "baskets"> Baskets </h1> 
 (: #بالمحرف  سبقههذا المعرف في الرابط )يجب  فُيمكن استخدام

<a href = "#baskets">  What about baskets? </a> 
 إذا كان المعرف في وثيقة أخرى فيجب وضع اسم الوثيقة:  -

<a href = "myAd.html#baskets”> Baskets </a> 
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 ُيمكن أن يكون الرابط صورة، كما ُيبين المثال التالي:  -
<a href = "6.images.html">  

   <img src = "images/Plane.png"  

     alt = "Small picture of an airplane " /> 

</a>  

 : Listsالقوائم  
 دراج قوائم غير مرتبة أو قوائم مرتبة أو قوائم تعريف. اإمكانية  XHTMLتوفر 

 :القوائم غري املرتبة
المؤثر   محتوى  القائمة  القائمة  <ul>تكون  عناصر  من  عنصر  كل  ُيعّرف  وحيث   ،

 مثال: . ُيمكن وضع أي مؤثر في عنصر قائمة. كما ُيبين ال<li>باستخدام المؤثر 
<body> 

    <ul> 

    <li> Syria </li> 

     <ul> 

     <li> Damascus </li> 

      <li> Aleppo </li> 

     </ul> 

    <li> France </li> 

      <ul> 

     <li> Paris </li> 

      <li> Boredaux </li> 

     </ul> 

 

    <li> Germany </li> 

    </ul> 

</body> 

 المتصفح:  حيث ُيظهر 

 
 :القوائم املرتبة

م عناصر القائمة تلقائيًا  . ُترقّ <ol>باستخدام المؤثر    -في هذه الحالة-  القائمة  ُتعّرف 
 المثال التالي: بشكل تسلسلي. كما ُيبين 

<body> 

    <ol> 

    <li> Syria </li> 
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     <ol> 

     <li> Damascus </li> 

      <li> Aleppo </li> 

     </ol> 

    <li> France </li> 

    <ol> 

     <li> Paris </li> 

      <li> Boredaux </li> 

    </ol> 

    <li> Germany </li> 

    </ol> 

</body> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 :قوائم التعريف

ُيستخدم هذا النوع من القوائم عادًة لسرد مجموعة من التعاريف. تكون القائمة محتوى  
المؤثر  <dl>المؤثر   ُيستخدم   .<dt>    والمؤثر تعريف،  كل  لمحتوى    <dd>لعنوان 

 التعريف. كما ُيبين المثال التالي: 
<body> 

    <dl> 

    <dt>XML </dt> 

    <dd> eXtensible Markup Language </dd> 

    <dt>XHTML </dt> 

    <dd> eXtensible Hyper Text Markup Language </dd> 

    </dl> 

</body> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 :اجلداول
ُيمكن  يتألف   محتوى.  منها  لكل  يكون  أن  ُيمكن  الخاليا.  من  مصفوفة  من  الجدول 

 للخاليا أن تحوي أي عنصر. 
 :مؤثرات اجلدول األساسية 

. ُيمكن وضع  border. لهذا المؤثر الواصفة  <table>يكون الجدول محتوى المؤثر  
ها ديد عرض حدود الجدول بالبيكسل، أو وضع قيمتقيمة رقمية في هذه الواصفة لتح 

فيكون عرض حدود الجدول العرض االفتراضي، وعند عدم وضع    "border"تساوي  
 هذه الواصفة يبقى الجدول بال حدود.  

طر في  ف كل س. ُيعرّ <caption>ُيسبق الجدول عادًة بعنوان وذلك باستخدام المؤثر  
المؤثر   باستخدام  كل<tr>الجدول  أما  في  .  فُتعرّ   خلية  المؤثر  السطر  باستخدام  ف 

<td>  المؤثر    باستخدام عنوان. ُيمكن تعريف خلية<th>  ُيبين المثال التالي استخدام .
 المؤثرات السابقة:

<body> 

<table border = "border"> 

      <caption> Fruit Juice Drinks </caption> 

      <tr> 

          <th> </th> 

          <th> Apple </th> 

          <th> Orange </th> 

          <th> Pineapple </th> 

        </tr> 

   <tr> 

     <th> Breakfast </th> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 1 </td> 

     <td> 0 </td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <th> Lunch </th> 

     <td> 1 </td> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 0 </td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <th> Dinner </th> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 1 </td> 

   </tr> 

</table> 

</body> 
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 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : امتداد اخلالاي 

لتحديد عدد األعمدة التي تمتد خلية عليها. والواصفة   colspanُيمكن استخدام الواصفة  
rowspan  :لتحديد عدد األسطر التي تمتد خلية عليها. كما ُيبين المثال التالي 

<body> 

<table border = "border"> 

      <tr> 

        <td rowspan = "2"> </td> 

        <th colspan = "3"> Fruit Juice Drinks </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Apple </th> 

        <th> Orange </th> 

        <th> Pineapple </th> 

      </tr> 

 <tr> 

   <th> Breakfast </th> 

   <td> 0 </td> 

   <td> 1 </td> 

   <td> 0 </td> 

  </tr> 

    

</table> 

</body> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : احملاذاة

الواصفة   القيم    alignُتستخدم  وتأخذ  لخلية،  األفقية  المحاذاة    rightو    leftلتحديد 
 . <th>و   <td>و   <tr>وذلك مع المؤثرات  centerو 

ف  العمودية  المحاذاة  الواصفة    ُتحّدد أما  القيم    valignباستخدام  تأخذ     top والتي 
 . <td>و <th> ؤثرين  مع الموذلك   centerو   bottomو 
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 ُيبين المثال التالي استخدام هذه الواصفات:
<body> 

<table border = "border"> 

      <caption> The align and valign attributes </caption> 

      <tr align = "center"> 

        <th> </th> 

        <th> Column Label </th> 

        <th> Another One </th> 

        <th> Still Another One </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> align </th> 

        <td align = "left"> Left </td> 

        <td align = "center"> Center </td> 

        <td align = "right"> Right </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> <br /> valign <br /> <br /> </th> 

        <td> Default </td> 

        <td valign = "top"> Top </td> 

        <td valign = "bottom"> Bottom </td> 

      </tr> 

    </table> 

</body> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : التباعد
تباعد خاليا الجدول عن بعضها. أما   <table>للمؤثر    cellspacingالواصفة    ُتحّدد 

 عد محتوى الخلية عن حدودها. كما ُيبين المثال التالي: بُ   ُتحّددف  cellpaddingالواصفة  
<body> 

    <b>Table 1 (space = 10, pad = 30) </b><br /> 

    <table border = "5"  cellspacing = "10"  cellpadding = "30"> 

      <tr> 

        <td> Small spacing, </td> 

        <td> large padding </td> 

      </tr> 

    </table> 

    <br /><br /> 

    <b>Table 2 (space = 30, pad = 10) </b><br /> 

    <table border = "5"  cellspacing = "30"  cellpadding = "10"> 

      <tr> 

        <td> Large spacing, </td> 
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        <td> small padding </td> 

      </tr> 

    </table> 

</body> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

 
 :Formsالنماذج 

بيانات من المستخدم، ومن ثم إرسال هذه   النماذج عادًة لتحصيل مجموعة  ُتستخدم 
مجموعة من المؤثرات التي    XHTML. توفر لغة  الُمخّدم البيانات من المتصفح إلى  

ض أغراض ُتحقق عملية جمع البيانات من المستخدم. ُتدعى هذه األغرا  بإنشاءتقوم  
تحكم   ص  (Controls, Widgets)عناصر  التحقق  مثل    check boxesناديق 
الخيار   قيمة  radio buttonsوأزرار  تحكم  عنصر  لكل  يكون   .value   ُيدخلها

 formالمستخدم عادًة. ندعو مجموعة القيم لعنصر التحكم في نموذج ببيانات النموذج  
data  النقر على زر اإلرسال  المستخدم ب   عندما يقوم  الُمخّدم. ُترسل هذه البيانات إلى

submit  .في النموذج 
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 : <form>املؤثر  
والتي    actionتوضع جميع مكونات النموذج ضمن هذا المؤثر. لهذا المؤثر الواصفة  

  عنوان التطبيق الذي سُترسل بيانات النموذج إليه. ُتحّدد 
البيانات. تأخذ هذه الواصف  methodالواصفة    ُتحّدد القيمتين  طريقة إرسال  ة إحدى 

 التاليتين: 
(: ُترسل البيانات في هذه الحالة في سلسلة االفتراضية)وهي القيمة    getالقيمة   -

 . URL  الُمحّددُتضاف إلى  محرفيه 
 . الُمخّدمُترسل البيانات في هذه الحالة عبر أغراض خاصة إلى  postالقيمة  -

الحقًا   نرى  اسسوف  عند  القيمتين  هاتين  مع  التعامل  قبل  كيفية  من  البيانات  تقبال 
 تطبيق. 

 :<input>املؤثر  
نوع    typeالواصفة المطلوبة    ُتحّددأنواع من الكائنات.    6ُيستخدم هذا المؤثر إلنشاء  
 القيم التالية: إحدى الكائن المطلوب والتي تأخذ 

 إلنشاء صندوق نص.  text  القيمة -
 إلنشاء صندوق كلمة سر.  passwordالقيمة  -
 شاء صندوق تحقق. ن إل checkboxالقيمة  -
 إلنشاء زر خيار.  radioالقيمة  -
 إلنشاء زر إرسال. submitالقيمة  -
 إلنشاء زر إعادة. resetالقيمة  -

 : textbox صندوق النص
 محرف.  20  االفتراضييكون الحجم  -
 .sizeُيمكن تحديد حجم معين باستخدام الواصفة  -
 . انزالق ًا شريط يظهر تلقائي   الُمحّددفي حال كتابة محارف أكثر من الحجم  -
الواصفة  - باستخدام  تجاوزه  ُيمكن  ال  أعظمي  محارف  عدد  تحديد  ُيمكن 

maxlength . 
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 .nameيجب إعطاء اسم لصندوق النص باستخدام الواصفة  -
 

 : passwordصندوق كلمة السر  
عوضًا عن المحارف المدخلة   اً ُيماثل صندوق النص في واصفاته. إال أنه ُيظهر نجوم

 من قبل المستخدم. 
 

 :checkboxصندوق التحقق  
 .nameيتم إعطاء اسم لصندوق التحقق باستخدام الواصفة  -
 لتحديد قيمة لصندوق التحقق.  valueيتم وضع الواصفة  -
 تحقق إما محددًا أم ال. يكون صندوق ال -
الواصفة   - استخدام  التحقق    "checked="checkedُيمكن  صندوق  لجعل 

 محددًا. 
 

 : radio buttonزر اخليار  
 في مجموعة مترابطة من أزرار الخيار تحديد سوى زر واحد.  مكنال يُ  -
 يجب إعطاء نفس االسم لكل أزرار الخيار في مجموعة مترابطة.  -
 قيمة لزر الخيار.  valueالواصفة  ُتحّدد  -
 لجعل زر خيار محددًا.  "checked="checkedُيمكن استخدام الواصفة  -

 
 : submit buttonزر اإلرسال  

 actionة بالواصفة  الُمحّددج وإرسالها إلى الوجهة  زم بيانات النموذيقوم هذا الزر بح 
 . methodة بالواصفة الُمحّددللنموذج وبالطريقة 

 
 : reset buttonزر اإلعادة  

 ُيعيد هذا الزر عناصر التحكم في النموذج إلى قيمها االبتدائية. 
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 ُيبين المثال التالي استخدام العناصر الستة السابقة: 
<!DOCTYPE html > 

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

<head> <title> Forms </title> </head> 

<body> 

<form action = "Server.html"> 

<p>Fiance<input type = "text" name ="Fiance" size="12" /></p> 

<p>Salary <input type = "password" name ="Salary" size ="12" /> </p> 

<p> 

Own 

<input type = "checkbox" name ="CO1" value="House"  

                             checked = "checked"/> House 

<input type = "checkbox" name ="CO2" value="Car"/> Car 

<input type = "checkbox" name ="CO3" value="Gold"/> Gold 

</p> 

<p> 

Age 

<input type = "radio"  name ="age" value = "under20"  

                                checked = "checked"/> 0-19 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "20-35"/> 20-35 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "36-50"/> 36-50 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "over50"/> Over 50 

</p> 

<input  type ="reset"  value = "Reset Form"/> 

<input  type ="submit" value = "Submit Form"/> 

</form> 

</body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح )بعد أن قمنا بإدخال بعض البيانات(: 

 
 Server.htmlفي هذا المثال ُنرسل البيانات المدخلة إلى صفحة أخرى    : الحظ أنه

في    محرفيه. وبهذا فإن البيانات ترسل في سلسلة  getباستخدام الطريقة االفتراضية  
 العنوان: 

 
نموذج تظهر في العنوان واضحة!(. )الحظ أن قيمة حقل كلمة السر المخفاة في ال  
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 : <select>املؤثر     
عوضًا عن صناديق التحقق أو أزرار الخيار السيما إذا   menuُيمكن استخدام القوائم  

إلنشاء قائمة. أما الخيارات (:  <select>المؤثر  )كان عدد الخيارات كبيرًا. ُيستخدم  
 لكل خيار.  <option>فُيستخدم المؤثر 

كها مجموعة  للقائمة من اختيار عنصر وحيد )وبهذا يشابه سلو   فتراضيالاُيمّكن السلوك  
أزرار خيار(. أما إذا أردنا تحقيق إمكانية خيارات متعددة )وبهذا يصبح سلوك القائمة  

الواصفة   وضع  فيجب  تحقق(،  صناديق  للمؤثر    "multiple="multipleكمجموعة 
<select> ُيمكن استخدام الواصفة .size  الظاهرة.د العناصر لتحديد عد 

افتراضيًا بوضع الواصفة    للمؤثر    "selected="selectedُيمكن جعل خيار محدد 
<option>.  :ُيبين المثال التالي إنشاء قائمة 

<form action = ""> 

<p> 

    <select name = "groceries" >  

      <option> milk </option> 

      <option> bread  </option> 

      <option selected="selected"> eggs </option> 

      <option> cheese  </option> 

    </select> 

</p> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : <textarea>املؤثر  

المؤثر   الواصفة     ُتحّددإلنشاء صندوق نص متعدد األسطر.    <textarea>ُيستخدم 
rows    والواصفة ال  عدد األعمدة. عند  colsعدد األسطر  قيم هذه  واصفات تجاوز 

 موافقة. كما ُيبين المثال التالي:  انزالقتظهر تلقائيًا أشرطة 
<form action = ""> 

   <p> 

   Please provide your employment aspirations 

   </p> 

   <p> 

   <textarea name = "aspirations"  rows = "4" cols="40"> 

   (Be brief and concise)  

   </textarea> 
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   </p> 

</form> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

ُيبين المثال التالي استخدام العديد من العناصر المدروسة سابقًا إلنشاء واجهة تسوق  
 بسيطة: 

<!DOCTYPE html > 

<!-- popcorn.html 

     This describes popcorn sales form page 

     --> 

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

  <head> <title> Popcorn Sales Form </title> 

  </head> 

  <body> 

    <form action = "Server.html" > 

    <h2> Welcome to Millennium Gymnastics Booster Club Popcorn Sales            

    </h2> 

<!-- A borderless table of text widgets for name and address --> 

      <table> 

        <tr> 

          <td> Buyer's Name: </td>   

          <td> <input type = "text"  name = "name" 

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td> Street Address: </td> 

          <td> <input type = "text"  name = "street"   

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td> City, State, Zip: </td> 

          <td> <input type = "text"  name = "city"   

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

      </table> 

      <p /> 

<!-- A bordered table for item orders --> 

      <table border = "border"> 

<!-- First, the column headings -->  

        <tr> 

          <th> Product Name </th> 

          <th> Price </th> 

          <th> Quantity </th> 

        </tr> 

<!-- Now, the table data entries --> 

        <tr> 
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          <th> Unpopped Popcorn (1 lb.) </th> 

           <td> $3.00 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "unpop"   

                       size ="2" /> </td> 

         </tr> 

         <tr> 

           <th> Caramel Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $3.50 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "caramel"   

                 size = "2" /> </td> 

         </tr>  

         <tr> 

           <th> Caramel Nut Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $4.50 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "caramelnut"   

                 size = "2" /></td> 

         </tr> 

         <tr> 

           <th> Toffey Nut Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $5.00 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "toffeynut"  

                 size = "2" /></td>  

         </tr>  

       </table> 

 <!-- The radio buttons for the payment method --> 

       <h3> Payment Method: </h3> 

       <p> 

         <input type = "radio"  name = "payment" 

                 value = "visa"  

                checked = "checked" /> Visa  

         <input type = "radio"  name = "payment" 

           value = "mc" />  

           Master Card  

         <input type = "radio"  name = "payment"   

                value = "discover" /> Discover 

         <input type = "radio"  name = "payment"   

                value = "check" /> Check <br/>  

       </p> 

  

 <!-- The submit and reset buttons --> 

      <p> 

        <input type = "submit"  value = "Submit Order" />  

        <input type = "reset"  value = "Clear Order Form" /> 

      </p> 

    </form></body></html> 
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 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

 :HTML5 املؤثرات اجلديدة ف 
الكثير من    HTML5قّدمت   التي سهلت  الجديدة  المؤثرات والواصفات  مجموعة من 

 . ن األسطر والتعليماتالعمليات التي كانت تتطلب من المبرمج كتابة العديد م 
 : <video>املؤثر  

 يسمح هذا المؤثر بتضمين فيديو في الصفحة بشكل بسيط. 
 : هذا المؤثرُيبين المثال التالي استخدام 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Video</title> 
</head> 
<body> 
    <video src="media/HB.mp4" width="300" height="200" controls autoplay> 
        Your browser does not support the video element. 
        </video> 
</body> 
 

</html> 
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 حيث يقوم المتصفح بتشغيل ملف الفيديو الموافق: 

 
 : ُيبين الجدول التالي أهم الواصفات لهذا المؤثر

 الوصف  الخاصية 

autoplay  ،سوف يتم تشغيل الفيديو تلقائيا  في حال وضع هذه الواصفة .  

controls  ،بالفيديو  يتمكن المستخدم من التحكم سوف في حال وضع هذه الواصفة

 )التشغيل، اإليقاف، الصوت، ...(. 

height  .التحكم بارتفاع العنصر 

loop  ،متواصلة. يتم تشغيل الفيديو بشكل حلقةسوف في حال وضع هذه الواصفة  

poster   تُستخدم هذه الواصفة لتحديد الملف مصدر الصورة التي يُمكن إظهارها

 لحين قيام المستخدم بتشغيل الفيديو. 

src .تُستخدم هذه الواصفة لتحديد الملف مصدر الفيديو 

 
 : <audio>املؤثر  

 يسمح هذا المؤثر بتضمين ملف صوتي في الصفحة بشكل بسيط. 
 : هذا المؤثرالي استخدام ُيبين المثال الت 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Audio</title> 
</head> 
<body> 
    <audio src="media/m.wav" controls autoplay> 
        Your browser does not support the audio element. 
        </audio> 
</body> 
</html> 

 حيث يقوم المتصفح بتشغيل ملف الصوت الموافق. 
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 : ُيبين الجدول التالي أهم الواصفات لهذا المؤثر
 الوصف  الخاصية 

autoplay  ،تلقائيا   الملف الصوتيسوف يتم تشغيل في حال وضع هذه الواصفة . 

controls  ،وت  يتمكن المستخدم من التحكم بالصسوف في حال وضع هذه الواصفة

 )التشغيل، اإليقاف، الصوت، ...(. 

loop  ،يتم تشغيل الصوت بشكل حلقة سوف في حال وضع هذه الواصفة

 متواصلة. 

src  .تُستخدم هذه الواصفة لتحديد الملف المصدر 

 : <svg>املؤثر  
 . إلنشاء الرسوم المتجهة  <svg>ُيستخدم المؤثر 

لـ    SVGحيث   اختصار  لتوصيف  و   Scalable Vector Graphicsهي  لغة  هي  التي 
 . XMLالرسوميات ثنائية البعد في 

 :يوضح المثال التالي كيفية رسم مستطيل ودائرة 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>SVG</title> 
</head> 
<body> 
    <h2>HTML5 SVG </h2> 
        <svg id="svgelem" height="200" > 
            <rect id="redrect" width="200" height="50" fill="red" /> 
            <circle id="redcircle" cx="100" cy="100" r="50" fill="blue" /> 
        </svg> 
</body> 
</html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 التالية:  تّم أيضًا إضافة بعض مؤثرات النماذج
 :<input>ثر  املؤ 

( السابقة  المعروفة  لألنواع  تّمت  …,text, password, radioإضافة  إضافة (، 
 مجموعة من األنواع الجديدة. من أهمها: 

Type الوصف 

date دخال التاريخ. ال يقبل إدخال تاريخ غير  يُظهر تقويم للمساعدة في إ
   صحيح. 

number  .يقبل قيم رقمية فقط   

email  . الحبريد إلكتروني صستخدم إلدخال  يُ  

url  ُعنوان ويب صالحستخدم إلدخال  ي . 

 :<input>للمؤثر    dateالنوع  
 دخال قيمة تاريخ صحيح في نموذج: إل dateاستخدام النوع ُيبين المثال التالي 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form  method="get"> 
        Date : <input type="date" name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 

 في إدخال التاريخ: المستخدم  حيث ُيظهر المتصفح التقويم لمساعدة 

 
 : <input>للمؤثر   numberالنوع  

إلدخال قيمة رقمية محصورة ضمن مجال    numberاستخدام النوع  ُيبين المثال التالي  
 ُمحّدد في نموذج: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form  method="get"> 

http://www.tutorialspoint.com/cgi-bin/practice.cgi?file=html5-3.htm
http://www.tutorialspoint.com/cgi-bin/practice.cgi?file=html5-7.htm
http://www.tutorialspoint.com/cgi-bin/practice.cgi?file=html5-9.htm
http://www.tutorialspoint.com/cgi-bin/practice.cgi?file=html5-10.htm
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        Select Number : <input type="number" min="0" max="10" step "1" 
value="5" name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : <input>للمؤثر    emailالنوع  

التالي   المثال  النوع  ُيبين  في    emailاستخدام  صحيح  الكتروني  بريد  قيمة  إلدخال 
 نموذج: 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<form  method="get"> 
    Enter email : <input type="email" name="newinput" /> 
    <input type="submit" value="submit" /> 
</form> 
<body> 
 
</body> 
</html> 

 :<input>للمؤثر    urlالنوع  
 إلدخال قيمة عنوان صحيح في نموذج:  urlلنوع استخدام اُيبين المثال التالي 

 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <form method="get"> 
        Enter URL : <input type="url" name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 

 : <output>املؤثر  
 ُيستخدم هذا المؤثر الجديد إلظهار قيمة نتيجة ما على الصفحة. 

 الحقًا(.  Java Script)سنتعلم لغة  <output>ُيبين المثال التالي استخدام المؤشر 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> output </title> 
    <script type="text/javascript"> 
        function showResult() { 
            x = document.forms["myform"]["newinput"].value; 
            document.forms["myform"]["result"].value = x; 



39 
 
 

        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <form method="get" name="myform"> 
        Enter a value : <input type="text" name="newinput" /> 
        <input type="button" value="Result" onclick="showResult();" /> 
        <output name="result" /> 
    </form> 
</body></html> 

 :outputة المدخلة في صندوق اإلدخال على العنصر حيث سيتم كتابة القيم

 
 : بعض الواصفات اجلديدة

 أهمها: 
 :<placeholder>الواصفة  

يبدأ   حالما  )يختفي  المستخدم  إلرشاد  باهت  محتوى  بإظهار  الواصفة  هذه  تسمح 
 : المستخدم بالكتابة 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form action="/cgi-bin/html5.cgi" method="get"> 
        Enter email : <input type="email" name="newinput" 
placeholder="email@example.com" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 :<autofocus>  الواصفة

 العنصر.  تقوم هذه الواصفة بوضع التركيز على
 :<required>  الواصفة

 العنصر واجبة اإلدخال: تجعل هذه الواصفة قيمة 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form action="/cgi-bin/html5.cgi" method="get"> 
       Enter email : <input type="email" name="newinput" required autofocus  /> 
        <p>Try to submit using Submit button</p> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 



40 
 
 

 :أسلوب الصفحات املتتال 
التحكم    إمكانيات  Cascade Style Sheet (CSS)يوفر أسلوب الصفحات المتتالي  

ق. إذ ُيمّكن  بمظهر الوثائق. كما يسمح بإعطاء مظهر متجانس لمجموعة من الوثائ
أسلوب الصفحات المتتالي بشكل رئيسي من تعريف مظهر معين لكل ظهور لمؤثر  

 وثيقة. الفي 
مستويات   ثالثة  وفق  الصفحات  أسلوب  تعريف  ُيمكن  ألنه  المتتالي  األسلوب  ُسمي 

المستوى األدنى على المستوى األعلى، وبهذا فإن األسلوب لمحتوى  متدرجة. ُيهيمن  
 تالي تطبيق أسلوب الصفحات.د عبر تمؤثر ُيحدّ 

 :مستوايت أسلوب الصفحات
يوجد ثالثة مستويات من أسلوب الصفحات. )عندما ُيطّبق أكثر من أسلوب على مؤثر  

 في وثيقة يكون للمستوى األدنى األولوية(: 
الفوري    - ُيحدّ Inlineاألسلوب  هذا :  يظهر  لمؤثر.  معين  لظهور  األسلوب  د 

 األسلوب في المؤثر نفسه. 
د األسلوب لكامل  : ُيحدّ Document-level style sheets وب الوثيقة  أسل -

 الوثيقة.  headالوثيقة. يظهر هذا األسلوب في رأس 
: ُيمكن تطبيقه على مجموعة  External style sheetsاألسلوب الخارجي   -

. يتّم استخدام  cssُيكتب هذا األسلوب في ملف نصي له الالحقة     ائق. من الوث 
 في رأس الوثيقة لتحديد ملف أسلوب خارجي:  <link>المؤثر 

<link rel = "stylesheet"  type = "text/css" 

 href = "http://www.wherever.org/termpaper.css"> 

</link> 
 : تنسيق حتديد األسلوب

 األسلوب وفق مستوى األسلوب: يختلف تنسيق 
، ويأخذ الشكل  styleلواصفة  ا: يكون األسلوب قيمة  Inlineاألسلوب الفوري    -

 العام التالي:
style = "property_1: value_1;  

         property_2: value_2;  

         ... 

         property_n: value_n" 
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 مثال: 
<p style= "font-size: 14pt; 

             font-style: italic; 

             font-family: 'Times New Roman';"> 

      If a job is worth doing, it's worth doing right. 

    </p> 
 

الوثيقة   - ُيحدّ Document-level style sheets أسلوب  األسلوب :  د 
المؤثر   ضمن  القواعد  من  الواصفة <style>كمجموعة  قيمة  وضع  يجب   .

type=text/css لوضع تعليقات ضمن القواعد.  /* … */. ُتستخدم 
<style type = "text/css"> 

             rule list 

 </style>  
 حيث تأخذ القاعدة الشكل: 

selector {property_1: value_1;  

          property_2: value_2;  

          ... 

          property_n: value_n}  

 
: ُيكتب هذا األسلوب في ملف External style sheetsاألسلوب الخارجي   -

 قواعد من الشكل السابق. نصي يحوي مجموعة من ال
  

 :اتاملخحّددأشكال 
 عدة أشكال: selector الُمحّددُيمكن أن يأخذ 

 : Simple Selectorsالبسيط    املخحّددشكل  
. وبالتالي فإن قيم الخصائص في  h1   : اسم مؤثر وحيد مثل  الُمحّددُيمكن أن يكون  

  الُمحّددأيضًا أن يكون  القاعدة سُتطبق على كل ظهور لهذا المؤثر في الوثيقة. ُيمكن  
ق قيم الخصائص  مجموعة من المؤثرات المفصولة بفواصل. وفي هذه الحالة، سُتطبّ 

وضعنا   إذا  الوثيقة.  في  المؤثرات  لهذه  ظهور  كل  قيم  الُمحّددفي    *على  فإن   ،
الخصائص سُتطبق على كامل الوثيقة. ُيبين المثال التالي تحديد قيمة خاصية حجم  

 ات: الخط لبعض المؤثر 
h1 {font-size: 24pt;} 

h2, h3 {font-size: 20pt;} 
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 :Contextual Selectorsالتحديد السياقي  
في    ةمعين   لحالةأن األسلوب المطبق على عنصر يكون    الُمحّددُيمكن أن ُيخصص  

 الوثيقة. كما ُيبين المثال التالي:
body b i {font-size: 30pt; } 

 . 30امق ومائل هو والذي ُيخصص أن حجم الخط لمحتوى غ
 ُيبين المثال التالي ذلك: 

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

<head> <title> Selector </title> 

<style type="text/css" > 

h1 {font-size: 24pt;} 

h2, h3 {font-size: 20pt;} 

body b i {font-size: 30pt; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1> This is heading 1</h1> 

<h2> This is heading 2</h2> 

<h3> This is heading 3</h3> 

<p> 

This is to test <b> <i> contextual </i></b> selector 

</p> 

</body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

 : Class Selectorsدات الصف  حمدّ 
ر. يكون للصف اسم معين  يسمح هذا النوع بتحديد مجموعة من األساليب لنفس المؤث 

 يرتبط مع المؤثر. مثاًل: 
p.narrow {font-size=14;} 

p.wide {font-size=20;} 
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 مع المؤثر لتحديد الصف المطلوب. كما ُيبين المثال التالي: classُتستخدم الواصفة 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Selector </title> 

<style type="text/css" > 

p.narrow {font-size:14;} 

p.wide {font-size:20;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<p class="narrow"> 

This is a narrow paragraph ! 

</p> 

<p class="wide"> 

This is a wide paragraph ! 

</p> 

</body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

 : Generic Selectors  العامة   ات املخحّدد
يجب   مؤثرات.  األسلوب على عدة  نفس  تطبيق  بهدف  عامة  صفوف  تعريف  ُيمكن 

 العام مسبوقًا بنقطة: إعطاء اسم للصف 
.really-big {font-size:30; } 

 مع مؤثرات مختلفة:  classُتستخدم الواصفة 
<h1 class = "really-big">  ... </h1> 
    ... 

<p class = "really-big">  ... </p>  

 : id Selectors  اتاملعرف  دات حمدّ 
معين  الُمحّدديسمح   واحد  أسلوب على عنصر  بتطبيق  المعرف(   المعرف  نفس  )له 

 ويأخذ الشكل: 
#specific-id {property-value list } 

 فمثاًل إذا تم تعريف: 
#section14 {font-size: 20} 

 على: فسيتم تطبيق هذا األسلوب 
<h2 id="section14">  Special Heading </h2> 
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  : Property-Valueقيمة -أشكال خاصية
 فئات:  7خاصية تتوزع على    60يوجد حوالي  

 Fontsالخطوط   -
 Listsالقوائم  -
 Text Alignmentمحاذاة النص  -
 Marginsالهوامش  -
 Colorsاأللوان  -
 Backgroundsالخلفيات  -
 Bordersالحدود  -

مثل   مفتاحية  كلمات  الخصائص  قيم  تكون  أن   ,large, medium  :ُيمكن 
small.   

 مثاًل: 
 font-size:large 

 أو قيم رقمية مع الوحدات التالية:
- px - pixels 
- in - inches 
- cm - centimeters 
- mm - millimeters 
- pt - points 
- pc - picas (12 points) 
- em - height of the letter ‘m’ 
- ex-height - height of the letter ‘x’ 

 مثاًل: 
 font-size:14pt 

كما ُيمكن استخدام النسبة المئوية لتحديد أن القيمة الحالية هي نسبة مئوية من   
 القيمة السابقة. فمثاًل إذا وضعنا: 

font-size:75% 
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 من القيمة السابقة لحجم الخط.  %75ُيصبح حجم الخط 
 شكل: تأخذ قيم محددات المصدر ال 

url(. . .)   

 مثاًل: 
body {background-image: url(photo.png);} 

 ُيمكن تحديد قيمة لون:  
 :إما باستخدام اسم اللون  -

Color:white 

 أو بوضع قيمة اللون بالنظام السداسي عشر: -
Color:#FFFFFF 

 :rgb  أو باستخدام الوظيفة -
Color:rgb(255, 255, 255) 

بين    ثالث  rgb)للوظيفة   قيمها  تأخذ  درجة    ُتحّددو   255و    0معامالت  بالترتيب 
 األخضر، األزرق(. األحمر، 

 
 :Font Propertiesخصائص اخلط 

  :اسم اخلط
الخاصية   يستخدم    font-familyُتستخدم  سوف  الخطوط.  بأسماء  قائمة  لتحديد 

ة فيختار  الُمحّددالمتصفح أول خط يدعمه من القائمة، أما إذا لم يجد أي من الخطوط  
 خط بنفسه: 

font-family: Arial, Helvetica, Courier 

 : 'ان اسم الخط أكثر من كلمة فيجب استخدام المحرف إذا ك
font-family: 'Times New Roman' 

 
  :حجم اخلط

 لتحديد حجم الخط. وتكون قيمتها:  font-sizeُتستخدم الخاصية 
رقمية: حيث تكون القيمة إما رقم ُيحدد حجم الخط أو نسبة مئوية من الخط   -

 السابق:
font-size:10pt 

font-size:75% 
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مفتاحية:  كلم - -xx-small, x-small, small, medium, large, xة 
large, xxlarge. 

font-size:medium 

  :منط اخلط
 .italic, normalلتحديد نمط الخط وتكون قيمها  font-styleُتستخدم الخاصية 

  :وزن اخلط
 لتحديد وزن الخط. وتكون قيمتها:  font-weightُتستخدم الخاصية 

 .bolder, lighter, bold, normalكلمة مفتاحية:  -
font-weight:bolder 

.  900و    100بين    ومحصورة  100رقمية حيث تكون القيمة من مضاعفات   -
 . boldتكافئ   700والقيمة  normalتكافئ  400حيث القيمة 

font-weight:800 
  لوضع قيم للخصائص السابقة وبالترتيب التالي: النمط   fontُيمكن استخدام الخاصية  

 أسماء الخطوط:  ثم  الحجم ثم ن الوز  ثم
font: italic bolder 14pt Arial Helvetica 

  :زخرفة اخلط
 لتحديد زخرفة الخط. وتكون قيمها:  font-decorationُتستخدم الخاصية 

line-through, overline, underline. 
 :أمثلة

 ُيبين المثال التالي استخدام خصائص الخط: 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Font properties </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.big {font-size: 14pt; 

             font-style: italic; 

             font-family: 'Times New Roman';} 

      p.small {font: 10pt bold 'Courier New';}  

      h2 {font-family: 'Times New Roman';  

          font-size: 24pt; font-weight: bold} 

      h3 {font-family: 'Courier New'; font-size: 18pt} 

    </style>    

  </head> 

  <body> 

    <p class = "big"> 

      If a job is worth doing, it's worth doing right. 

    </p> 

    <p class = "small"> 
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      Two wrongs don't make a right, but they certainly 

      can get you in a lot of trouble. 

    </p> 

    <h2> Chapter 1 Introduction </h2> 

    <h3> 1.1 The Basics of Computer Networks </h3> 

  </body>  </ html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 : cssا ُيبين المثال التالي استخدام ملف خارجي كم

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

<head> <title> External style sheets </title> 

    <link rel = "stylesheet"  type = "text/css" 

          href = "styles.css" /> 

  </head> 

  <body> 

    <p class = "big"> 

      If a job is worth doing, it's worth doing right. 

    </p> 

    <p class = "small"> 

      Two wrongs don't make a right, but they certainly 

      can get you in a lot of trouble. 

    </p> 

    <h2> Chapter 1 Introduction </h2> 

    <h3> 1.1 The Basics of Computer Networks </h3> 

  </body> 

</html> 
 : styles.cssحيث يكون محتوى الملف 

p.big {font-size: 14pt; 

         font-style: italic; 

         font-family: 'Times New Roman'; 

        } 
p.small {font: 10pt bold 'Courier New';}  

h2 {font-family: 'Times New Roman';  

      font-size: 24pt; font-weight: bold} 

h3 {font-family: 'Courier New';  

      font-size: 18pt} 

 وُيظهر المتصفح: 
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 :List Propertiesخصائص القوائم 

 ُيمكن في القوائم تحديد:  
 الرسمة التي تسبق العنصر في القوائم غير المرتبة شكل  -
 طريقة ترقيم القوائم المرتبة -

وتكون    list-style-typeالخاصية    ُتحّدد   العنصر  تسبق  التي  الرسمة  شكل 
 قيمها: 

disc, circle, square, none 
للمؤثر    الخاصية  هذه  وضع  جميع    <ul>ُيمكن  على  تأثيرها  يكون  وبالتالي 

فيكون تأثيرها على العنصر المعني    <li>عناصر القائمة. أو وضعها للمؤثر  
 فقط. 

 تالي: كما ُيبين المثال ال
<h3> Some Common Single-Engine Aircraft </h3> 

  <ul style = "list-style-type: square">  

      <li> Cessna Skyhawk </li> 

      <li> Beechcraft Bonanza </li> 

      <li style = "list-style-type: circle">  

          Piper Cherokee </li> 

  </ul> 
 المتصفح:  حيث ُيظهر 

 
 :list-style-imageُيمكن وضع صورة محددة باستخدام الخاصية   

<li style = "list-style-image: url(bird.jpg)"> 
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الخاصية    استخدام  تأخذ    list-style-typeُيمكن  حيث  المرتبة  القوائم  مع 
 قيمها: 

 مثال  نوع الترقيم  قيمة الخاصية 
decimal        Arabic numerals       1, 2, 3, 4 
upper-alpha    Uc letters                    A, B, C, D 
lower-alpha    Lc letters                     a, b, c, d 
upper-roman    Uc Roman                   I, II, III, IV 
lower-roman    Lc Roman                    i, ii, iii, iv 

 الخصائص السابقة:ل التالي استخدام ُيبين المثا 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title>Sequence types </title> 

    <style type="text/css"> 

      ol {list-style-type: upper-roman;} 

      ol ol {list-style-type: upper-alpha;} 

      ol ol ol {list-style-type: decimal;} 

    </style> 

</head> 

<body> 

    <h3> 

        Aircraft Types 

    </h3> 

    <ol> 

        <li>General Aviation (piston-driven engines) 

            <ol> 

                <li>Single-Engine Aircraft 

                    <ol> 

                        <li>Tail wheel </li> 

                        <li>Tricycle </li> 

                    </ol> 

                </li> 

                <li>Dual-Engine Aircraft 

                    <ol> 

                        <li>Wing-mounted engines </li> 

                        <li>Push-pull fuselage-mounted engines </li> 

                    </ol> 

                </li> 

            </ol> 

        </li> 

        <li>Commercial Aviation (jet engines) 

            <ol> 

                <li>Dual-Engine 

                    <ol> 

                        <li>Wing-mounted engines </li> 

                        <li>Fuselage-mounted engines </li> 

                    </ol> 

                </li> 
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                <li>Tri-Engine 

                    <ol> 

                        <li>Third engine in vertical stabilizer </li> 

                        <li>Third engine in fuselage </li> 

                    </ol> 

                </li> 

            </ol> 

        </li> 

    </ol> 

</body> </html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 :Colorاللون 

 يوجد ثالث مجموعات من األلوان: 
 األساسية والتي تظهر على أي متصفح:  16األلوان الـ   -1

black       000000         green      008000 
 silver      C0C0C0        lime       00FF00 
 gray        808080         olive      808000 
 white       FFFFFF         yellow     FFFF00 
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 maroon      800000         navy       000080 
 red         FF0000         blue       0000FF 
 purple      800080         teal       008080 
 fuchia      FF00FF         aqua       00FFFF 

لون والتي ُتظهرها معظم المتصفحات.    216لوحة ألوان الويب المؤلفة من    -2
لتحديد األحمر     CC,FF,00,33,66,99م:  ُيمكن توليدها من تركيب األرقا

 (. FF0000واألخضر واألزرق. )األحمر مثاًل 
. وفي حال عدم تمكن المتصفح من  (bits 24)مليون    16جميع األلوان الـ    -3

 إظهار نفس اللون فإنه ُيظهر أقرب لون له.
الخاصية   والخاصية    colorُتستخدم  األمامي  اللون    background-colorلتحديد 

 كما ُيبين المثال التالي:   د لون الخلفية. لتحدي 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Colors </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.redback {font-size: 24pt; color:blue;  

                 background-color: red;} 

    </style>    

  </head> 

  <body> 

    <p class = "redback"> 

      To really make it stand out, use a red background! 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 :صحماذاة النّ  

لتحديد المسافات البادئة للسطر األول لفقرة.   text-indentُيمكن استخدام الخاصية  
 قيمة رقمية أو نسبة مئوية.   تأخذ هذه الخاصية

 ص وتأخذ إحدى القيم التالية: محاذاة النّ   ُتحّددف text-alignأما الخاصية 
left, center, right, justify 
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حول    لتحديد كيفية تدفق النص  والجداولغالبًا مع الصور    floatُتستخدم الخاصية  
 .left, right, noneالصورة أو الجدول، وتكون قيمها 

 المثال التالي استخدام جميع الخصائص السابقة: ُيبين 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> The float property </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.indent {text-indent: 1cm; text-align:left} 

      img {float: right} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

    <img src="plane.png" alt="Plane picture " /> 

    </p> 

    <p class="indent"> 

      This is a picture of a Cessna 210. The 210 is the flagship  

      single-engine Cessna aircraft. Although the 210 began as a  

      four-place aircraft, it soon acquired a third row of seats,  

      stretching it to a six-place plane. The 210 is classified  

      as a high-performance airplane, which means its landing  

      gear is retractable and its engine has more than 200  

      horsepower. In its first model year, which was 1960,  

      the 210 was powered by a 260-horsepower fuel-injected  

      six-cylinder engine that displaced 471 cubic inches.  

      The 210 is the fastest single-engine airplane ever  

      built by Cessna. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 : The Box Modelمنوذج الصندوق  
تأخذ أنماطًا مختلفة كاللون والعرض.    اً حدودُيمكن لكل عنصر في وثيقة أن يكون له  

بالبطانة   وحدوده  العنصر  بين  المسافة  العنصر    paddingُتدعى  بين  المسافة  أما 
 كما ُيبين الشكل التالي:   .marginله فُتدعى الهامش  المجاورةوالعناصر األخرى 

 

 
 

   :احلدود
 لتحديد نمط الحدود وتأخذ القيم:  border-styleُتستخدم الخاصية 

solid, dotted, dashed, double, none. 
 thin, mediumعرض الحد وُيمكن أن تأخذ القيم:    border-widthالخاصية    ُتحّدد

thick    تحديد عرض مختلف لكل حد باستخدام  ، أو قيمة رقمية بالبكسل. كما ُيمكن
-border-top-width, border-bottom-width, borderالخصائص التالية:  

left-width, border-right-width الخاصية باستخدام  الحدود  لون  ُيحدد   .
border-color  :الخصائص باستخدام  حد  لكل  لون  تحديد  ُيمكن  -border. كما 

top-color, border-bottom-color, border-left-color, border-right-
color.  :ُيبين المثال التالي استخدام هذه الخصائص 

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

  <head> <title> Table borders </title> 

    <style type = "text/css"> 

      table {border-top-width: medium; 

             border-bottom-width: thick; 

             border-top-color: red; 

             border-bottom-color: blue; 

             border-top-style: dotted; 

             border-bottom-style: dashed; 
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            } 

      p {border-style: dashed; border-width: thin;  

         border-color: green 

        } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <table border = "5"> 

      <caption> Fruit Juice Drinks </caption> 

      <tr> 

        <th> </th> 

        <th> Apple </th> 

        <th> Orange </th> 

        <th> Screwdriver </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Breakfast </th> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Lunch </th> 

        <td> 1 </td> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Dinner </th> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 1 </td> 

      </tr> 

    </table> 

    <p> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 :البطانة واهلوامش
الخاصي  استخدام  استخدام    marginة  ُيمكن  أو  األربعة.  العنصر  هوامش  لتحديد 

 .margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-rightالخصائص:  
الخاصية   استخدام  ُيمكن  الخصائص:    paddingكذلك  أو  العنصر،  بطانة  لتحديد 

padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right. 
 ي مختلف الحاالت الممكنة: ُيبين المثال التال

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

  <head> <title> Table borders </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.one   {margin: 0.2in; 

               padding: 0.2in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.two   {margin: 0.1in; 

               padding: 0.3in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.three {margin: 0.3in; 

               padding: 0.1in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.four  {margin:0.4in; 

               background-color: #C0C0C0;} 

      p.five  {padding: 0.4in; 

               background-color: #C0C0C0; 

              } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

      Here is the first line. 

    </p> 

    <p class = "one"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.2in, 

      padding = 0.2in] 

    </p> 

    <p class = "two"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.1in, 

      padding = 0.3in] 

    </p> 

    <p class = "three"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.3in, 

      padding = 0.1in] 

    </p> 

    <p class = "four"> 
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      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.4in, 

      no padding, no border] 

    </p> 

    <p class = "five"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [padding = 0.4in, 

      no margin, no border] 

    </p> 

    <p> 

      Here is the last line. 

    </p> 

  </body> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 : صور اخللفية 
لوضع صورة في الخلفية. كما ُيبين المثال    background-imageة  ُتستخدم الخاصي 

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

  <head> <title> Background images </title> 

    <style type = "text/css"> 

      body {background-image: url(plane.png);} 

      p {margin-left: 30px; margin-right: 30px; 

         margin-top: 50px; font-size: 14pt;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p > 

      The Cessna 172 is the most common general aviation        

      airplane 

      in the world. It is an all-metal, single-engine piston,  

      high-wing four-place monoplane. It has fixed-gear and is 

      categorized as a non-high-performance aircraft. The current 

      model is the 172R. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
التحكم بعملية التكرار يقوم المتصفح بتكرار الصورة بحيث تملئ مساحة العنصر. ُيمكن  

 والتي تأخذ القيم:  background-repeatباستخدام الخاصية 
repeat (default), no-repeat, repeat-x, repeat-y. 

أن    ّددُتح فrepeat-y أن التكرار يكون أفقيًا فقط. أما القيمة   repeat-xالقيمة    ُتحّدد 
 التكرار يكون عموديًا فقط. 
من    اً والتي ُيمكن أن تأخذ عدد  background-positionُيمكن استخدام الخاصية  

 القيم:
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top, center, bottom, right, center.  
 لتحديد مكان توضع الصورة.

 : <div>و   <span>املؤثرات    
إمكانية تخصيص نمط لجزء من عنصر. ففي المثال التالي    <span>يوفر المؤثر  

 نقوم بتخصيص نمط كلمة ضمن فقرة: 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Span </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .spanred {font-size: 24pt;  

                 font-family: Ariel; color: red} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p > 

      It sure is fun to be in <span class="spanred"> total </span> 

      control of text 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 ُيظهر المتصفح: 

 
 لتحديد نفس األسلوب لمجموعة من العناصر:   <div>ُيمكن أيضًا استخدام المؤثر

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

  <head> <title> Div </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .divred {font-size: 16pt;  

                 font-family: Ariel; color: red} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

  <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

  <div class="divred"> 

    <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

    <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

    </div> 

  </body> 

</html> 
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 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 : االختبارات
 ؟ ما الخاصية التي ُتحّدد وجهة إرسال بيانات نموذج .1

 

a. action 
b. method 
c. destination 
d. target 

 ؟ محارف صندوق نص ما الخاصية التي ُتحّدد عدد  .2
 

a. size 
b. len 
c. length 
d. max 

 : لمحاذاة خلية جدول لليسار أفقيًا نكتب  .3

 

a. <td halign = "left"> 
b. <td align = "left"> 
c. <td valign = "left"> 
d. <td difection = "left"> 

 

 : لفتح رابط في نافذة مستعرض جديدة نكتب  .4
a. < a href = "url" target = "new"> 
b. <a href = "url" target= "_blank"> 
c. <a href = "url".new> 
d. <a href = "url" target ="open"> 

 :targetواحده مما يلي ليست من قيم الواصفة  .5
a. _blank 
b. _top 
c. _self 
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d. _empty 
 

 ؟ ما العنصر الغريب في المجموعة .6

a. placeholder 
b. autofocus 
c. required 
d. output 

 

     :HTML5احد مما يلي ليس من مؤثرات و  .7
a. video 

b. audio 

c. svg 

d. sound 

     :واحد مما يلي ليس من واصفات الجدول .8

a. cellspacing 

b. cellpadding 

c. caption 

d. cellalign 

 ؟ HTMLما هو اختصار  .9

a. Hyperlinks and Text Markup Language 

b. Hyper Text Markup Language 

c. Home Tool Markup Language 

d. Hyper Text Mother Language 

 ؟ ما هي تعليمة أكبر ترويسة  .10

 

a. <h6> 

b. <h1> 

c. <head> 

d. <headings> 

 ؟ ج كسر سطراما هي تعليمة إدر  .11
a. <break> 

b. <lb> 

c. <br> 

d. <linebreak> 
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 ؟ ج رابط اما هي تعليمة إدر  .12
 

a. <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>  

b. <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> 

c. <a>http://www.w3schools.com</a>  

d. <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> 

 : جميعهم تعليمات جدول .13

a. <table> <th> <td> 

b. <table> <body> <tr> 

c. <table> <tt> <td> 

d. <table> <col> <row> 

 :تعليمة إدراج قائمة مرقمة .14

a. <list> 

b. <dl> 

c. <ol> 

d. <ul> 

 : طيةتعليمة إدراج قائمة نق .15
a. <ol> 

b. <dl> 

c. <ul> 

d. <list> 

 : تعليمة إدراج صندوق تحقق .16

a. <checkbox> 

b. <input type=”checkbox”> 

c. <input type=”check”> 

d. <check> 

 

 :تعليمة إدراج قائمة منسدلة .17

a. <input type=”list”> 

b. <select> 

c. <input type=”select”> 

d. <list> 

 

 : تعليمة إدراج صورة .18

a. <img alt="MyImage">image.gif</img>  
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b. <image src="image.gif" alt="MyImage">  

c. <img href="image.gif" alt="MyImage"> 

d. <img src="image.gif" alt="MyImage">  

 

 : ألي مؤثر يمكن إضافة .19
colspan 

 

a. table 

b. tr 

c. td 

d. tt 

 

 ؟ ما التعليمة الصحيحة إلضافة لون خلفيه .20
a. <body bg="yellow">    Your answer   
b. <body style="background-color:yellow;">     
c. <background>yellow</background> 
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 JavaScript لغة
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 المحتويات 

 

 JavaScript ........................................................ 1لغة 
 5 :مقدمة

 Syntax : .......................................................... 5شكل اللغة  
 5 الُمعّرفات:

 5 .............................................................. الكلمات المفتاحية: 
 5 التعليقات: 
 6 التعليمات: 

 6 ..................................................... األنماط والعمليات والتعابير: 
 6 ........................................................... األنماط األساسية: 

 6 .................................................... النصية:  األرقام والسالسل
 6 ................................................... األنماط األساسية األخرى: 

 7 ..................................................... التصريح عن المتغيرات: 
 7 ............................................................ العمليات الرقمية: 

 Math : ............................................................. 8الغرض 
 Number : ......................................................... 8الغرض 

 8 ...................................................... جمع السالسل الّنصية: 
 8 ..................................................... الضمني: تحويل األنماط 

 9 ..................................................... تحويل األنماط الصريح: 
 String : ....................................... 10خصائص وطرق السالسل 

 typeof : ........................................................ 10ة  الطريق

 10 ................................................................... اإلسناد: 

 Date : ............................................................ 10الغرض 

 11 ............................................................ اإلدخال واإلظهار: 
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 window: ....................................................... 11الغرض 

 13 تعليمات التحكم: 

 13 التعابير المنطقية 

 Primitive values: ..................................... 13القيم األساسية  

 Relational Expressions: ........................... 13التعابير العالئقية 

 Compound Expressions : .......................... 13التعابير المركبة  

 Selection Statements : ................................. 13تعليمات االختيار 

 if : ....................................................... 13التعليمة الشرطية  

 switch : ......................................................... 13التعليمة 

 15 تعليمات التكرار: 

 Arrays : ........................................................ 15المصفوفات 

 Functions: ...................................................... 17الوظائف  

 Pattern Matching : ....................................... 19مطابقة النماذج 

 19 .............................................. المحارف والمحارف المترفعة: 

 21 ............................................................. تحديد الموقع: 

 22 ............................................................ تعديل النماذج: 

 replace : ........................................................ 22الطريقة 

 22 ..................................................................... مثال: 

 match : .......................................................... 22الطريقة 

 split : ............................................................ 22الطريقة 

 22 .................................................................. مثال: 

 JavaScript : ....................... 23من خالل   HTMLالتعامل مع عناصر 

 DOM (Document Object Model) : ........... 23نموذج كائن الوثيقة  

 getElementById : .................................... 23استخدام الطريقة 

 getElementsByName : .............................. 24استخدام الطريقة 

 Events : ........................................................... 24األحداث 
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 body: ........................................... 26لوثيقة معالجة أحداث جسم ا

 26 .......................................................... معالجة أحداث الزر:

 29 ........................... معالجة أحداث صندوق النص وصندوق كلمة السر: 

 Focus : .................................................... 29حدث التركيز 

 31 .......................................................... التحقق من اإلدخال: 

 35 مثال تطبيقي: 

 38 االختبارات:
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 :مقدمة
  Netscapeنتيجة تعاون مثمر بين الشركتين    1996عام    JavaScript  لغةظهرت  

 . ISO-16262 ا  عتمدمُ  ا  عالمي  ا  وأصبحت اليوم معيار   .Sunو 
 : Syntaxشكل اللغة  

 : XHTMLفي ملف  مباشرة   JavaScript  تخطاطاُيمكن تضمين   -
<script type="text/javaScript"> 
        -- JavaScript script – 
    </script> 

وضع   - األفضل(  )وهو  وتضمينها    تالخطاطاأو  مستقل  نصي  ملف  في 
 باستخدام: 

<script type="text/javaScript" 
            src="myScript.js"> 
    </script> 

 

  :اتعّرفالم 
بحرف أو تحت السطر    JavaScriptفي    Identifiersات  ُمعّرفيجب أن تبدأ ال -

على حرف أو رقم أو    ُمعّرف. بعدها ُيمكن أن يحوي ال$( أو إشارة الدوالر  _)
 تحت السطر أو دوالر. 

 . ُمعّرفلطول ال ُمعين  حد  د ال يوج  -
 .case sensitiveحساسة لحالة األحرف  javaScriptتكون  -

 :الكلمات الفتاحية
 على مجموعة من الكلمات المفتاحية:   javaScriptتحوي  -

break, case, catch, continue, default, delete, do, else, finally, for, 

function, if, in, instanceof, new, return, switch, this, throw, try, 

typeof, var, void, while, with. 

 :التعليقات
أو على أكثر من سطر باستخدام     //ُيمكن وضع التعليقات على سطر باستخدام   -

/* . . . . */ . 
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 :التعليمات
وإنهائها   - سطر  على  تعليمة  كل  وضع  منقوطة  ب ُيستحسن  أن (;)فاصلة  إذ   .

يضع فاصلة منقوطة عند كل نهاية سطر لما يعتبره   interpreterمفسر اللغة  
 لخطأ كما ُيبين المثال التالي:  يؤدي تعليمة. مما قد 

return  

x; 

، مما سيجعل وضع return)حيث سيقوم المفسر بوضع فاصلة منقوطة بعد  
x   نظاميغير .) 

 :األمناط والعمليات والتعابي 
 : األمناط األساسية

 األنماط األساسية التالية: يكون للقيم أحد 
Number, String, Boolean, Undefined, Null . 

 : األرقام والسالسل النصية
  ن األرقام باستخدام الفاصلة العائمة مع دقة مضاعفة. ُتبين األمثلة التالية أشكاال  ُتخزّ 

 لألرقام: صحيحة  
72, 7.2, .72, 72., 7E2, 7e2, .7e2, 7.e2, 7.2E-2 

السالسل  تُ  )حاط  واحدة  تنصيص  بإشارة  إما  تنصيص'النصية  بإشارتي  أو   )  (".)   
 .  t\و   n\ُيمكن أن تحوي السالسل النصية على محارف خاصة مثل 

 ( : '( إللغاء )\ُيمكن استخدام المحرف ) 

'You\'re the most freckly person I\'ve ever met' 

 السلسلة: ( إذا كان من محارف \( قبل كل )\كما يجب وضع )
"d:\\bookfiles" 

يوج  بـ)  دال  المحاطة  السلسلة  بين  )'فرق  بـ  والمحاطة  عن  "(  التعبير  ُيمكن  كما   .)
 . ""أو    ''السلسلة الفارغة بـ 

 

 : األمناط األساسية األخرى
فقط. تنتج هذه القيم عادة    falseو    trueالقيمتين    Booleanيكون في النمط   -

 عن حساب تعبير منطقي. 
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  0. وُتعامل كـ  nullقيمة وحيدة هي الكلمة المفتاحية    Nullيكون في النمط   -
 عند معاملتها كمتغير منطقي.  falseعند معاملتها كرقم، وكـ  

  NaNوُتعامل كـ   .undefinedقيمة وحيدة هي    Undefinedيكون في النمط   -
 عند معاملتها كمتحول منطقي.  falseوكـ  عند معاملتها كرقم، 

 . بعد ا  ولم ُتسند له قيمةُمعّرفعندما يكون   undefinedمتغير   يصبح -

 إذا كتبنا التعليمات التالية: : فمثال  
 var a; 

        var b = 10; 
        b = b + a; 
        document.write("a: ", a, "<br />"); 
        document.write("b: ", b, "<br />"); 

 تكون النتيجة: 
a: undefined 

b: NaN 

 : التصريح عن التغيات
القيمة   JavaScriptتتميز   حسب  ديناميكي  بشكل  المتغير  نمط  بتحديد  تقوم  بأنها 

    له. كما ُيمكن إسناد قيمة من أي نمط لنفس المتغير. ةسندّ المُ 
 ُيمكن التصريح عن متغير بشكل ضمني وذلك بإسناد قيمة له: 

a= 10; 

 : varأو بشكل صريح باستخدام الكلمة المفتاحية 

     var a, 

     sum = 0, 

     today = "Monday", 

     flag = false;  

 : العمليات الرقمية
 العمليات الرقمية:  JavaScriptتوفر 

++, --, +, -, *, /, % 

. وفي  -,+أعلى من    %,/,*أفضلية العمليات حيث تكون أفضلية    JavaScriptتراعي  
 حال تساوي األفضليات في تعبير يتّم تطبيق العمليات من اليسار لليمين. 
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 . كيفية تطبيق األفضليات والتجميع   :ُيبين المثال التالي
var a = 2, 

          b = 4, 
          c, 
          d; 
        c = 3 + a * b; 
        // * is first, so c is now 11 (not 24) 
        d = b / a / 2; 
        // / association left, so d is now 1 (not 4)   

 

 ُيمكن استخدام األقواس لتحديد األفضلية المطلوبة. 
 : Mathالغرض  
 مجموعة من الطرق على األرقام مثل:  Mathالغرض   يوفر -

floor, round, max, min, cos, sin, . . . 

 مثال : 
Math.sin(x) 

 : Numberالغرض  
 : الثابتة مجموعة من الخصائص ذات القيم الرقمية Numberالغرض  يوفر -

MAX_VALUE, MIN_VALUE, NaN,  
POSITIVE_INFINITY, NEGATIVE_INFINITY, PI. 

 أصغر قيمة ممكنة(.   Number.Min_VALUEُتعطي  : )مثال  
 . NaNالقيمة  overflow فيضان  ُتعيد عملية جبرية مع  -

 . NaNالختبار أن متغير له القيمة  ( )isNaNُتستخدم الدالة  -

 إلرجاع الرقم كسلسلة نصية:   ( )toStringالطريقة  Numberللغرض  -

var    price= 477, 

 Str_price; 

. . . 

Str_price = price.toString( ); 

 : صيةمجع السالسل النّ 
 صية: ُتستخدم إشارة الجمع + لجمع السالسل النّ 

var x = "Hello"; 
        x = x + " World"; 
        // x now is Hello World 
 

 : الضمينحتويل األمناط  
 بمجموعة من التحويالت الضمنية بين األنماط وفق ما يلي:  JavaScriptتقوم 
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يتّم تحويل الرقم إلى ف  ، إذا كانت العملية عملية جمع بين رقم وسلسلة نصية -
 سلسلة نصية. 

صية إلى يتّم تحويل السلسلة النّ ف  ، إذا كانت العملية عملية حسابية )غير الجمع( -
 رقم.

 . NaNصية إلى رقم ُتعاد القيمة عملية تحويل السلسلة النّ إذا فشلت  -

 . مختلف حاالت التحويل الضمني  :ُيبين المثال التالي
var x, y, z, t; 

        x = "August " + 2007; 
        // x now is August 2007 
        y = 2007 + " August"; 
        // y now is 2007 August 
        z = 7 * "3"; 
        // z now is 21 
        t = "lo" * 3; 
        // t now is NaN 

 : حتويل األمناط الصريح
 ُيمكن طلب التحويل بين األنماط بشكل صريح كما يلي: 

 للحصول على سلسلة نصية.  Stringُيستخدم الباني  -

 للحصول على رقم.  Numberُيستخدم الباني  -

 على رقم لتحويله إلى سلسلة نصية.  ()toStringُتستخدم الطريقة  -

 لتحويل سلسلة نصية إلى رقم صحيح.  parseIntٌيمكن استخدام الدالة  -

 لتحويل سلسلة نصية إلى رقم عشري.  parseFloatُيمكن استخدام الدالة  -

 . مختلف حاالت التحويل الصريح  :ُيبين المثال التالي
 var str1 = String(33.33); 

        // str1 now is "33.33" 
        var num1 = 6.6; 
        var str2 = num1.toString(); 
        //str2 now is "6.6" 
        var num2 = Number(str1); 
        // num2 now is 33.33 
        var num3 = str1 - 0; 
        // num3 now is 33.33 
        var num4 = parseInt(str1); 
        // num4 now is 33 
        var num5 = parseFloat(str1); 
        // num5 now is 33.33 
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 : String  السالسل   وطرق خصائص  
عطي عدد األحرف في سلسلة وتُ  lengthخاصية واحدة هي  Stringللغرض  -

 نصية. 

 مجموعة من الطرق أهمها:  Stringللغرض  -

- charAt(number) 

- indexOf(One-character, string) 

- substring(number1, number2) 

- toLowerCase() 

- toUpperCase() 

 : التالية كما ُتبين األمثلة
var str="George"; 
str.length is 6 

str.charAt(2) is 'o' 

str.indexOf('r') is 3 

str.substring(2, 4) is 'or' 

str.toLowerCase() is 'george' 
 

 : typeof   الطريقة
 نمط متغير كما ُتبين األمثلة التالية:  typeof د الطريقةُتعي 

typeof("George") is string 

typeof(33) is number 

typeof(true) is Boolean 

var a; typeof(a) is undefined 

typeof(b) is undefined (b is a not defined var) 
 

 :اإلسناد
 ُتستخدم إشارة المساواة لإلسناد: 

a = a + 7; 

a += 7; 

 :Dateالغرض  
 التاريخ والوقت الحالي: له قيمة ُيمكن التصريح عن متغير تاريخ 

var today = new Date(); 
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 مجموعة من الطرق:   Dateيوفر الغرض 

toLocaleString, getDate, getMonth, getDay, getFullYear, 

getTime, getHours, getMinutes, getSeconds, getMilliseonds. 

 

 : واإلظهاراإلدخال 
.  XHTMLالتعليمات حيثما يجدها ضمن المستند    ذبتنفي   JavaScriptيقوم مفسر  

لـ   الطبيعية  اإلظهار  شاشة  فإن  إظهار   JavaScriptوبالتالي  شاشة  نفسها  هي 
 . XHTMLمخرجات 

الطريقة   خطاطة خرج.    إلنشاءبشكل أساسي    documentللغرض    writeُتستخدم 
 ُيبين المثال التالي:  كما

var a = 25; 
        document.write("The result is : <b> ", a, "</b> <br />"); 

 حيث يكون الخرج: 
The result is : 25 

 . XHTMLُيمكن أن يحوي أي مؤثر  writeالحظ أن معامل الطريقة 
 : windowالغرض  

الغرض   مع    windowيوفر  التفاعل  بهدف  حوار  صناديق  إلنشاء  طرق  ثالثة 
 المستخدم. 

 بفتح نافذة حوارية وإظهار محتوى معاملها فيها.  alertتقوم الطريقة  -
var a = 25; 

        alert("The result is: " + a + "\n"); 

  
. تكون  Cancelو     OKبفتح نافذة حوارية مع زري    confirmتقوم الطريقة   -

في    false، و  OKفي حال نقر المستخدم على الزر    trueالمرجعة   القيمة
 . Cancelحال نقره على الزر  

var question = 
 confirm("Do you want to continue this download?"); 
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بإظهار نافذة حوارية تحوي صندوق نص للكتابة فيه.    promptتقوم الطريقة   -
الزر  على  المستخدم  نقر  إذا  النص  هذا  محتوى  هي  المرجعة  القيمة  وتكون 

OK و ،null  إذا نقر المستخدم على الزرCancel . 
a = prompt("What is your name ?", ""); 

 
 . ة الثانية بعد طلب حدودها من المستخدمبحل معادلة من الدرج   :يقوم المثال التالي

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

  <head> 

    <title> Real roots of a quadratic equation </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      var question=true; 

      var a, b, c, root_part, denom, root1, root2; 

      while (question) 

      { 

     // Get the coefficients of the equation from the user     

      a = prompt("What is the value of 'a'? \n", "1"); 

      b = prompt("What is the value of 'b'? \n", ""); 

      c = prompt("What is the value of 'c'? \n", ""); 

      // Compute the square root and denominator of the result 

      root_part = Math.sqrt(b * b - 4.0 * a * c); 

      denom = 2.0 * a; 

      // Compute and display the two roots 

      root1 = (-b + root_part) / denom; 

      root2 = (-b - root_part) / denom; 

      if (isNaN(root1)) 

      { 

       alert("No real roots !"); 

       question=confirm("Try another equation?"); 

      } 

      else 

      { 

        document.write("The first root is: ", root1, "<br />"); 

        document.write("The second root is: ", root2, "<br />"); 

        question=false;  

      } 

      }</script></body></html> 
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 : تعليمات التحكم
. تكون التعليمات المركبة  Javaو   ++Cتعليمات لغة  JavaScriptُتشابه تعليمات 

 . { }تسلسل من التعليمات المحاطة بـ 
   النطقيةتعابي ال

 .  falseأو القيمة    trueالقيمة  منطقيتكون نتيجة تقويم تعبير  
 : المنطقية تعابير اليوجد ثالثة أنواع من 

 :Primitive valuesالقيم األساسية   
o  ُتعتبر ف  ،القيمة رقميةإذا كانتtrue  .مالم تكن مساوية للصفر 

o  ُتعتبر ف  ،إذا كانت القيمة نصيةtrue  "" 0أو  "  مالم تكن فارغة ." 

 : Relational Expressionsالتعابي العالئقية  
o  ُستخدم العالقات المعروفة ت==, !=, <, >, <=, >= 

o  يل الضمني. في حال كون المعامالت من أنماط مختلفة يتّم إجراء التحو 

 : Compound Expressionsالتعابي الركبة  
o   العمليات باستخدام  السابقة  التعابير  من  مركبة  تعابير  إنشاء  ُيمكن 

 . (Not)! ,(Or)|| ,(And) &&المنطقية:  

 :Selection Statementsتعليمات االختيار 
 : ifالتعليمة الشرطية  

الشرطية   للتعليمة  الشكل في    JavaScriptفي    ifيكون  المثال  Cنفس  ُيبين  . كما 
 التالي:

if (a > b) 
            document.write("a is greater than b <br />"); 
        else { 
            a = b; 
            document.write(" a was not greater than b <br />", 
                            "Now they are equal <br /> ");}  

 : switchالتعليمة  
 الشكل:  switchتأخذ التعليمة 

switch (expression) { 
            case value_1: 
                // value_1 statements 
            case value_2: 
                // value_2 statements 
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            … 
                [default: 
                // default statements] 
} 

         

حيث يتّم الطلب من المستخدم إدخال عرض    switchاستخدام     : ُيبين المثال التالي
 . اإلطار المطلوب لجدول 

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

  <head> <title> A switch statement </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      var bordersize; 

      bordersize = prompt("Select a table border size \n" + 

                          "0 , 1, 2, 4, 8 \n","1" ); 

      switch (bordersize) { 

        case "0": document.write("<table>"); 

                  break; 

        case "1": document.write("<table border = '1'>"); 

                  break; 

        case "4": document.write("<table border = '4'>"); 

                  break; 

        case "8": document.write("<table border = '8'>"); 

                  break; 

        default:  document.write("Error - invalid choice: ",  

                                 bordersize, "<br />"); 

      } 

      document.write("<caption> 2003 NFL Divisional", 

                     " Winners </caption>"); 

      document.write("<tr>", 

                     "<th />", 

                     "<th> American Conference </th>", 

                     "<th> National Conference </th>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> East </th>", 

                     "<td> New England Patriots </td>", 

                     "<td> Philadelphia Eagles </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> North </th>", 

                     "<td> Baltimore Ravens </td>", 

                     "<td> Green Bay Packers </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> West </th>", 

                     "<td> Kansas City Chiefs </td>", 

                     "<td> St. Louis Rams </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> South </th>", 

                     "<td> Indianapolis Colts </td>", 

                     "<td> Carolina Panthers </td>", 

                     "</tr>", 

                     "</table>"); 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 يبدأ التنفيذ بالطلب من المستخدم إدخال عرض الحدود المطلوب: 

 
 ومن ثم يتّم إظهار الجدول بالعرض المحدد: 

 
 : تعليمات التكرار

يكون للتعليمة      .forو    whileالتعليمتين األساسيتين للتكرار    JavaScriptتوفر لغة  
while  :الشكل 

while ( control expression)  
        { 
            Statements 
} 

         

 أو الشكل: 
do  
        { 
            statements 
        } 
        while ( control expression) 

 الشكل:  forيكون للتعليمة 
for (initial expression; control expression; increment expression) 
        { 
           statements 
      }       

 : Arraysالصفوفات 
في   المصفوفات  تعريف  باستخدام  JavaScriptيتّم  بإسناد    new  التعليمة   إما  أو 

 عناصر المصفوفة مباشرة. كما ُتبين األمثلة التالية: 
var myList1 = new Array(24); 
var myList2 = ["bread", 99, true]; 
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 . 1هو فهرس آخر عنصر فيها زائد  lengthيكون طول المصفوفة  -

 : lengthإلى الخاصية  معينة ُيمكن تغيير طول المصفوفة بإسناد قيمة -

myList.length = 150; 
التالي المثال  نُ   :يوضح  المصفوفات.  تحوي  صرّ استخدام  مصفوفة  عن  البداية  في  ح 

بعض األسماء مرتبة أبجديا . نطلب من المستخدم إدخال اسم جديد ونقوم بإدراجه في  
 المصفوفة وبحيث نحافظ على الترتيب األبجدي. 

<!DOCTYPE html > 

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

  <head> <title> Name list </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The original list of names 

var name_list= new Array("Al", "Betty", "Kasper", 

                                  "Michael", "Roberto", "Zimbo"); 

var new_name, index, last; 

// Loop to get a new name and insert it 

      while (new_name = prompt("Please type a new name", "")) { 

      // Loop to find the place for the new name 

        last = name_list.length - 1; 

           while (last >= 0 && name_list[last] > new_name) {  

                  name_list[last + 1] = name_list[last]; 

                  last--; 

          } 

     // Insert the new name into its spot in the array 

         name_list[last + 1] = new_name; 

    // Display the new array 

        document.write("<p><b>The new name list is:</b> ", 

                       "<br />"); 

        for (index = 0; index < name_list.length; index++) 

          document.write(name_list[index], "<br />"); 

        document.write("</p>"); 

      } //** end of the outer while loop 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 

 المستخدم: يبدأ البرنامج بطلب اسم جديد من 

 
 بعد إضافة االسم الجديد في مكانه الصحيح:  ظهر المصفوفة الجديدةثم يُ 
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 يوجد مجموعة من الطرق للتعامل مع المصفوفات: 

- concat  .لوصل مصفوفة مع أخرى 

- join .لتشكيل سلسلة نصية من عناصر المصفوفة مع فصلها بفاصل محدد 

- reverse  .لعكس عناصر المصفوفة 

- slice  .للحصول على جزء من المصفوفة 
 . بعض طرق التعامل مع المصفوفات  :ُيبين المثال التالي

 a = new Array("a", "b", "c", "d"); 
        n = new Array(1, 2, 3); 
        an = a.concat(n); 
        document.write("a concat n= ", an, "<br />"); 
        document.write("a.join(',') = ", a.join(","), "<br />"); 
        document.write("a.slice(1,3) =", a.slice(1, 3), "<br />"); 
        document.write("a.reverse() =", a.reverse(), "<br />"); 

 حيث يكون الخرج: 
a concat n= a,b,c,d,1,2,3 

a.join(',') = a,b,c,d 

a.slice(1,3) =b,c 

a.reverse() =d,c,b,a  
 :Functionsالوظائف  

 . Cشكل الوظائف في لغة  JavaScriptُيشبه شكل الوظائف في   -

 .<head>يتّم التصريح عن الوظائف ضمن المؤثر  -
وال من عددها.   هر مر التحقق عند استدعاء الوظيفة من نمط المعامالت المُ   ال يتم  -

فُتعتبر   الناقصة  المعامالت  أما  الزائدة.  المعامالت  تجاهل  يتم  حيث 
undefined. 
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ُيمكن الحصول     argumentsة معامالتيتّم إرسال المعامالت عبر مصفوف -
استخدام المصفوفة    : ُيبين المثال التالي   .lengthعلى طولها من الخاصية  

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

  <head> <title> Parameters </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

       <!-- 

 // Function params  

 // Parameters: two named parameters  

 // Returns: nothing 

 function params(a, b) { 

         document.write("Function params was passed ", 

             arguments.length, " parameter(s) <br />"); 

         document.write("Parameter values are: <br />"); 

   for (var arg = 0; arg < arguments.length; arg++) 

           document.write(arguments[arg], "<br />"); 

  document.write("<br />"); 

         } 

       // --> 

     </script> 

   </head> 

   <body> 

 <script type = "text/javascript"> 

       params("Mozart"); 

       params("Mozart", "Beethoven"); 

       params("Mozart", "Beethoven", "Tchaikowsky"); 

 </script> 

   </body> 

 </html> 

 حيث يكون الخرج: 
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 : Pattern Matchingمطابقة النماذج 
طرق قوية لمطابقة النماذج اعتمادا  على التعابير المنتظمة    JavaScriptتوفر لغة  

Regular Expressions. 

 : احملارف واحملارف الرتفعة
 يوجد نوعين من المحارف في النموذج: 

 المحارف العادية وهي المحارف التي تتطابق مع نفسها.  -

 تتطابق مع نفسها:  المحارف المترفعة وهي المحارف التي لها معنى خاص وال -

\ | ( ) [ ] { } ^ $ * + ? . 

 (. \)ُيمكن جعل محرف مترفع ُيعامل كمحرف عادي بسبقه بـ 
من أبسط الطرق لمطابقة النماذج. يكون    Stringعلى الغرض    searchُتعتبر الطريقة  

النموذج معامل الدخل لهذه الطريقة، وُتعيد موقع بداية النموذج في السلسلة في حال  
في حال عدم وجوده. كما ُيبين    1-)ُتفهرس األحرف اعتبارا  من الصفر(، أو    وجوده

 المثال التالي: 
var str = "Rabbits are furry"; 

        var position = str.search(/bits/); 
        if (position >= 0) 
            document.write("'bits' appears in position", 
                                             position, "  <br />"); 
        else 
            document.write(" 'bits' does not appear in str <br />"); 

- ( المترفع  المحرف  فمثال  .ُيطابق  الجديد.  السطر  عدا  محرف  أي  ُيطابق    : ( 
. )لمطابقة نقطة في  snowy, snowe, snowdكل من     /.snow/النموذج  

 \4.\3\ُيطابق النموذج    :، فمثال  \سلسلة نصية يجب سبق النقطة في النموذج بـ  
 . 374طابق يُ   وال 3.4السلسلة النصية 

. فهذا يعني أن المطابقة يجب أن   [ ]عند وضع مجموعة من األحرف ضمن   -
 .inو  onكل من  /n[oi]/ُيطابق النموذج   : تتم مع أحد هذه الحروف. فمثال  

تعني أي   /[a-h]/  :لتعيين مجال من القيم. فمثال    (-)ُيمكن استخدام المحرف   -
 . hو   aمحرف بين 

  تعني   /[abc^]/  :لعكس المحارف المعينة. فمثال    (^)ُيمكن استخدام المحرف   -
 . a, b, cأي محرف ماعدا األحرف 



20 

 

 ة مسبقا  لبعض النماذج األكثر استخداما : ُمعّرفيوجد بعض الصفوف ال -

Name Equivalent Pattern Matches 

   \d [0-9] a digit 

   \D [^0-9] not a digit 

   \w [A-Za-z_0-9] a word character 

   \W [^A-Za-z_0-9]     not a word character 

   \s [ \r\t\n\f] a whitespace character 

   \S [^ \r\t\n\f] not a whitespace character 

 فمثال : 
 أي رقم تليه نقطة يليها رقمين.  /d\.\d\d\/ُيطابق النموذج  -

 رقم واحد.  /D\d\D\/ُيطابق النموذج  -

 ُيمكن في العديد من الحاالت تحديد تكرار معين:  -
Quantifier Meaning 

    {n} exactly n repetitions 

    {m,} at least m repetitions 

    {m, n} at least m but not more than n repetitions 

 . xyyyyzالسلسلة  /xy{4}z/ُيطابق النموذج  : فمثال     

 لتحديد صفر أو أي عدد من التكرارات. (*)ُيستخدم المحرف   -
 لتحديد تكرار واحد أو أكثر.  (+)ُيستخدم المحرف   -
 لتحديد صفر أو تكرار واحد.  (?)ُيستخدم المحرف   -

( يليها  x)أو وال    xتبدأ بعدد من    محرفيهسلسلة    /?x*y+z/ُيطابق النموذج    : فمثال  
 (. zواحدة )أو وال  z، يليها    y تكرار أو أكثر لـ 

 رقم أو أكثر يليه نقطة يليها عدد من األرقام )أو وال رقم(.   /*d+\.\d/بق النموذج  ُيطا

 . استخدام مطابقة النماذج الختبار شكل سلسلة نصية  :ُيبين المثال التالي
<!DOCTYPE html > 

<!-- forms_check.html  

     A function tst_phone_num is defined and tested. 

     This function checks the validity of phone 

     number input from a form  

     --> 

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

  <head> <title> Phone number tester </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 
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/* Function tst_phone_num 

    Parameter: A string 

    Result: Returns true if the parameter has the form of a legal  

            seven-digit phone number (3 digits, a dash, 4 digits) 

    */ 

function tst_phone_num(num) { 

        var ok = num.search(/\d{3}-\d{4}/); 

        if (ok == 0)  

          return true; 

        else  

          return false; 

      }  // end of function tst_phone_num 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

<body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

 var tst = tst_phone_num("444-5432"); 

 if (tst)  

   document.write("444-5432 is a legal phone number <br />"); 

 else  

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 tst = tst_phone_num("444-r432"); 

 if (tst)  

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 else 

    document.write("444-r432 is not a legal phone number <br />"); 

 tst = tst_phone_num("44-1234"); 

 if (tst) 

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 else 

    document.write("44-1234 is not a legal phone number <br /"); 

// --> 

</script> 

</body> 

</html> 

 حيث يكون الخرج: 

 
 : حتديد الوقع

لتحديد أن موقع النموذج يجب أن يكون بداية السلسلة.   (^)ُيمكن استخدام المحرف  
المحرف   فمثال    ($)أو  السلسلة.  نهاية  يكون  أن  يجب  النموذج  أن  ُيطابق    :لتحديد 

. كذلك ُيطابق  ”golden“ُيطابق     بينما ال  ”I like gold“السلسلة    /$gold/النموذج  
 My pearls are“ق  ُيطاب   وال  ”pearls are pretty“السلسلة    /pearl^/النموذج  

pretty” . 

  



22 

 

 : تعديل النماذج
 ok/i/ُيطابق النموذج    :لطلب تجاهل حالة األحرف. فمثال    (i)ُيمكن استخدام المحرف  

 . OK, Ok, ok, oKكل من  

 : replaceالطريقة  
الستبدال سلسلة جزئية بأخرى. كما ُيمكن استخدام    replaceُيمكن استخدام الطريقة  

 لطلب االستبدال لكل ظهور للسلسلة الجزئية.  (g)المحرف 
 : مثال

var str = "Some rabbits are rabid"; 
str = str.replace(/rab/g, "tim");  

 . "Some timbits are timid"مساوية إلى    strتصبح 

 : matchالطريقة  
الطريقة   للنموذج.    matchُتستخدم  المطابقة  الجزئية  السالسل  إلرجاع مصفوفة من 

 مثال: 
var str = "My 3 kings beat your 2 aces"; 
var matches = str.match(/[ab]/g); 

 . b,a,aمساوية إلى   matchesتصبح قيمة 

 : splitالطريقة  
 جزئية. بتجزئة السلسلة إلى سالسل  splitتقوم الطريقة 

 مثال:
var str = "red,green,blue"; 

var colors = str.split(","); 

 . [red, green , blue]مساوية إلى  colorsتصبح قيمة 
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 :JavaScriptمن خالل  HTMLالتعامل مع عناصر 

 بعدة طرق:  JavaScriptمن خالل تعليمات    HTML ُيمكن الوصول لعناصر
 : DOM (Document Object Model)منوذج كائن الوثيقة   

العناصر   أغراض  elementsُتكون  النموذج  هذا  وتكون   objectsفي   ،
  . propertiesخصائص  attributesواصفاتها 

الكائن   النماذج  []forms المصفوفة    documentيحوي  في   الموجودةلكل 
. يحوي كل عنصر من المصفوفة <form>دة باستخدام المؤثر  حدّ الوثيقة والمُ 

مصفوفة   على  النموذج.  []elementsالسابقة  عناصر  لجميع     للوصول 
 وبالتالي ُيمكن الوصول ألي عنصر في الوثيقة باستخدام: 

document.forms[i].elements[j] 

 . استخدام هذه الطريقة في العنونة :ُيبين المثال التالي
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Access to form elements </title> 

    </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

    <input type="button" name="turnItOn" />   

    </form> 

    <script type="text/javascript" > 

      document.forms[0].elements[0].value="on"; 

    </script>  

  </body> 

</html> 

من الواضح أن مشكلة هذه الطريقة في العنونة تكون عند إضافة أو حذف عناصر  
لو أضفنا زر جديد قبل الزر السابق سُيصبح العنوان السابق عنوان    :جديدة. فمثال  
 الزر الجديد.

 : getElementByIdاستخدام الطريقة 
فريد للعنصر باستخدام    ُمعّرفه )يتّم إعطاء  ُمعّرفلوصول إلى عنصر عن طريق  ُيمكن ا

 ويصبح المثال السابق في هذه الحالة:  (.idالواصفة 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Access to form elements </title> 

  <body> 

    <form  action = ""> 

    <input type="button" id="turnItOn" />   

    </form> 
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    <script "type=text/javascript" > 

      document.getElementById("turnItOn").value="on"; 

    </script>  

  </body> 

</html> 
النموذج اسم   • لعناصر  )نضع id   ُمعّرفو    nameنضع في غالب األحيان 

 نفس القيمة عادة (.  

من   • مجموعة  أو  الخيار  أزرار  من  لمجموعة  االسم  نفس  بإعطاء  عادة   نقوم 
صناديق التحقق، وعندها يكون هذا االسم مصفوفة ُيمكن من خاللها الوصول  

إعطاء   ُيمكن  )بالطبع،  المجموعة  في  عنصر  في    ُمعّرفلكل  عنصر  لكل 
لو    :ال  المجموعة إال أن ذلك لن يكون عمليا  للوصول لعناصر المجموعة(. فمث 

 كان لدينا مجموعة من صناديق التحكم: 
<div id = "VehicleGroup"> 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="car"  />  Car 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="truck"/>  Truck 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="bike"/>  Bike 

</div> 

 عدد الصناديق المختارة(:فُيمكن الوصول لعناصرها كما يلي )لنحسب  
var numChecked = 0; 

        var dom = document.getElementById("VehicleGroup"); 
        for (index = 0; index < dom.vehicles.length; index++) 
            if (dom.vehicles[index].checked) 
                numChecked++; 

  : getElementsByNameاستخدام الطريقة 
ا إلى  ُيمكن  الطريقة  لوصول  باستخدام  االسم  نفس  لها  التي  العناصر  من  مجموعة 

getElementsByName   :كما ُيبين المثال التالي 
var numChecked = 0; 

        var dom = document.getElementsByName("vehicles"); 
        for (index = 0; index < dom.length; index++) 
            if (dom[index].checked) 
                numChecked++; 

 

 
 : Eventsاألحداث 

بأن   الحدث  ندعو    ا  دحدّ مُ   شيئا  ُيخبر  المستخدم.  بفعل  أو  المتصفح  بفعل  حصل  قد 
الخطاطة التي ُتنفذ عند وقوع الحدث. ندعو عملية    Event handlerمعالج الحدث  
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بالتسجيل   حدث  بمعالج  حدث  التالي Registrationربط  الجدول  ُيبين  األحداث    :. 
 . والواصفات الموافقة والمؤثرات التي تتحسس هذه األحداث

 Event                     Tag Attribute  Tag الحدث 

 <blur             onblur  <a ترك العنصر

      <button> 

      <input> 

      <textarea> 

      <select> 

 <change           onchange  <input تغيير القيمة

      <textarea> 

      <select> 

 <click            onclick  <a النقر

      <input> 

 <focus             onfocus <a انتقال الفارة إلى العنصر

      <input> 

      <textarea> 

      <select> 

 <load              onload <body التحميل

 mousedown onmousedown  Most elements ضغط زر الفارة 

 mousemove onmousemove  Most elements الفارةتحريك 

 mouseout          onmouseout Most elements مغادرة الفارة العنصر 

 mouseover        onmouseover  Most elements توضع الفارة فوق العنصر 

 mouseup onmouseup  Most elements تحرير زر الفارة 

 <select           onselect  <input تحديد العنصر

      <textarea> 

 <submit            onsubmit <form اإلرسال 

 <unload           onunload <body إنهاء التحميل

 

 يتّم تسجيل معالج الحدث إما بإسناد التعليمات لواصفة المؤثر: 
<input type="button" name="myButton" id="myButton" 
         onclick="alert('You clicked my button!');" /> 

 أو بكتابة تعليمات الحدث في وظيفة ومن ثم استدعاء الوظيفة في واصفة المؤثر: 
<input type="button" name="myButton" id="myButton" 
           onclick="myHandler( );" /> 

 إلى خاصية الحدث:   JavaScriptأو بإسناد اسم الوظيفة في 
document.getElementById("myButton").onclick = myHandler; 
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 :bodyمعاجلة أحداث جسم الوثيقة 
التحميل   حدثي  التحميل    loadُيعتبر  المؤثر    unloadوإنهاء  أحداث  أهم  من 

<body>. 
 . التحميل إلظهار رسالة ترحيبيةاستخدام حدث  :ُيبين المثال التالي

<!DOCTYPE html > 

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

  <head> 

<title> onLoad event handler </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The onload event handler 

      function load_greeting () { 

        alert("You are visiting the home page of \n" + 

              "SVU \n" + 

              "WELCOME!!!"); 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body onload="load_greeting();"> 

    <p /> 

  </body> 

</html> 

 حال فتح الوثيقة:   المتصفححيث ُيظهر 

 
 : معاجلة أحداث الزر

األكثر استخداما  مع زر األمر. ويتم تسجيل الحدث عادة  إما  onclickُيعتبر الحدث  
 : onclickبإسناد اسم الوظيفة إلى الواصفة 

<input type="button" name="freeButton" 
           id="freeButton" onclick="freeButtonHandler();"> 

 أو باستخدام: 
document.getElementById("freeButton").onclick = freeButtonHandler(); 
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مع مجموعة من أزرار الخيار إلظهار    onclickاستخدام الحدث    :ُيبين المثال التالي
 . رسالة موافقة عندما يقوم المستخدم بالنقر على زر خيار من المجموعة

<!DOCTYPE html > 

< An example of the use of the click event with radio buttons, 

registering the event handler by assignment to the button attributes 

--> 

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

  <head> 

    <title> Illustrate messages for radio buttons </title> 

  <script type = "text/javascript"> 

    <!-- 

// The event handler for a radio button collection 

      function planeChoice (plane) { 

// Produce an alert message about the chosen airplane 

        switch (plane) { 

          case 152:  

            alert("A small two-place airplane for flight training"); 

            break; 

          case 172:  

            alert("The smaller of two four-place airplanes"); 

            break;  

           case 182: 

            alert("The larger of two four-place airplanes"); 

            break;     

          case 210: 

            alert("A six-place high-performance airplane"); 

            break;  

          default: 

            alert("Error in JavaScript function planeChoice"); 

            break; 

        } 

      } 

      // --> 

    </script> 

    </head> 

<body> 

    <h4> Cessna single-engine airplane descriptions </h4> 

    <form id = "myForm"  action = "handler"> 

      <p> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

        value = "152" onclick = "planeChoice(152)" /> Model 152 

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "172" onclick = "planeChoice(172)" /> 

                                            Model 172   <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "182" onclick = "planeChoice(182)" /> Model 182  

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "210" onclick = "planeChoice(210)" /> Model 210  

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 
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 الخيار تظهر الرسالة الموافقة: عند النقر على أحد عناصر مجموعة أزرار 

 
)والذي يقوم بنفس عمل المثال السابق( كيفية تسجيل معالج الحدث    :ُيبين المثال التالي

 . عن طريق اسناد اسم معالج الحدث إلى خصائص الحدث ألزرار الخيار
<!DOCTYPE html > 

<!-- An example of the use of the click event with radio buttons, 

registering the event handler by assigning an event property 

     --> 

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

  <head> 

    <title> Illustrate messages for radio buttons </title> 

  <script type = "text/javascript"> 

    <!-- 

// The event handler for a radio button collection 

      function planeChoice (plane) { 

// Put the DOM address of the elements array in a local variable 

        var dom = document.getElementById("myForm"); 

// Determine which button was pressed 

        for (var index = 0; index < dom.planeButton.length;  

             index++) { 

          if (dom.planeButton[index].checked) { 

            plane = dom.planeButton[index].value; 

            break; 

        } 

      } 

// Produce an alert message about the chosen airplane 

        switch (plane) { 

          case "152":  

            alert("A small two-place airplane for flight training"); 

            break; 

          case "172":  

            alert("The smaller of two four-place airplanes"); 

            break;  

           case "182": 

            alert("The larger of two four-place airplanes"); 

            break;     

          case "210": 

            alert("A six-place high-performance airplane"); 

            break;  

          default: 

            alert("Error in JavaScript function planeChoice"); 

            break; 

        } 

      } 

      // --> 

    </script> 
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  </head> 

  <body> 

    <h4> Cessna single-engine airplane descriptions </h4> 

    <form id = "myForm"  action = "handler">              

      <p> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

          value = "152" /> Model 152 

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

          value = "172" /> Model 172  

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "182" />  Model 182  

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

        value = "210" /> Model 210  

      </p> 

    </form> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      var dom = document.getElementById("myForm"); 

      dom.elements[0].onclick = planeChoice; 

      dom.elements[1].onclick = planeChoice; 

      dom.elements[2].onclick = planeChoice; 

      dom.elements[3].onclick = planeChoice; 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 

 

 :معاجلة أحداث صندوق النص وصندوق كلمة السر 
 blur, focus, change, selectُيمكن لصندوق النص إنشاء أربعة أحداث مختلفة:

 

 : Focusحدث الرتكيز  
وذلك لمنع المستخدم من الكتابة في    onfocusاستخدام الحدث     : ُيبين المثال التالي

صندوق نص وذلك بإخراج التركيز من صندوق النص فور حدوثه )وذلك باستخدام  
(. يسمح هذا المثال للمستخدم بإدخال الكمية المطلوبة من كل منتج وعند  blurالطريقة  

الز  على  لن    "Total Cost"ر  النقر  الموافق.  النص  صندوق  في  اإلجمالي  يظهر 
يتمكن المستخدم من الكتابة في صندوق النص المخصص لإلجمالي إذ سنقوم بإخراج  

 إليه.  باالنتقالالتركيز عن هذا الصندوق كلما قام المستخدم  
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<!DOCTYPE html > 

<!-- This document illustrates using the focus event 

     to prevent the user from changing a text field 

     --> 

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

  <head> <title> The focus event </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The event handler function to compute the cost 

function computeCost() { 

var french = document.getElementById("french").value; 

var hazlenut = document.getElementById("hazlenut").value; 

var columbian = document.getElementById("columbian").value; 

// Compute the cost 

document.getElementById("cost").value =  

totalCost = french * 3.49 + hazlenut * 3.95 +  

                     columbian * 4.59; 

}  //* end of computeCost 

--> 

</script> 

 </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

      <h3> Coffee Order Form </h3> 

<!-- A bordered table for item orders --> 

<table border = "border"> 

<!-- First, the column headings -->  

        <tr> 

          <th> Product Name </th> 

          <th> Price </th> 

          <th> Quantity </th> 

        </tr> 

<!-- Now, the table data entries --> 

        <tr> 

          <th> French Vanilla (1 lb.) </th> 

          <td> $3.49 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "french"   

                      size ="2" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <th> Hazlenut Cream (1 lb.) </th> 

          <td> $3.95 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "hazlenut"   

                size = "2" /> </td> 
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        </tr>  

        <tr> 

          <th> Columbian (1 lb.) </th> 

          <td> $4.59 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "columbian"   

                size = "2" /></td> 

        </tr> 

      </table> 

<!-- Button for precomputation of the total cost --> 

      <p> 

        <input type = "button"  value = "Total Cost"  

               onclick = "computeCost();" /> 

        <input type = "text"  size = "5"  id = "cost"  

               onfocus = "this.blur();" /> 

      </p> 

<!-- The submit and reset buttons --> 

<p> 

        <input type = "submit"  value = "Submit Order" />  

        <input type = "reset"  value = "Clear Order Form" /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 
 :التحقق من اإلدخال

ُتعتبر عمليات التحقق من اإلدخاالت التي يقوم بها المستخدم من العمليات األساسية  
باستخدام   الزبون  على  بها  القيام  ُيحبذ  بهذه    JavaScriptالتي  للقيام  تالفيا   وذلك 

وزمن تراسل على الشبكة. يجب    عليهعلى المخدم مما يوفر زمن معالجة    العمليات
 عادة القيام بالخطوات الثالثة التالية: 

 موافقة.  alertاكتشاف الخطأ وإظهار رسالة   •

 . ( )focus ة وضع التركيز على العنصر منشأ الخطأ باستخدام الطريق  •

)ليقوم المستخدم بتعديله   ( )selectباستخدام الطريقة    تحديد محتوى العنصر  •
 مباشرة(. 

بإظهار صندوقي نص إلدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر. يقوم    : يقوم المثال التالي
باستدعاء معالج الحدث. يقوم معالج الحدث أوال  بالتأكد من أن صندوق    submitالزر  

كلمة السر غير فارغ، وفي هذه الحالة يقوم بإظهار رسالة خطأ موافقة ومن ثم يضع  
ا كان صندوق كلمة السر غير فارغ، فيقوم بالتحقق من  التركيز على الصندوق. أما إذ

تطابق كلمة السر وتأكيد كلمة السر، وفي حال عدم تطابقهما، يقوم بإظهار رسالة خطأ  
 موافقة ومن ثم يقوم بوضع التركيز على كلمة السر وتحديد القيمة المدخلة. 
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<!DOCTYPE html > 

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

  <head> 

    <title> Illustrate password checking> </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      function chkPasswords() { 

var init=document.getElementById("initial"); 

var sec=document.getElementById("second"); 

if (init.value==""){ 

 alert("You did not enter a password"); 

 init.focus(); 

 return false; 

 } 

 if (init.value != sec.value) { 

  alert("The two passwords are not the same"); 

  init.focus(); 

  init.select(); 

  return false; 

 } else 

 return true; 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <h3> Password Input </h3> 

    <form id = "myForm"  action = ""> 

      <p> 

      Your password 

      <input type = "password"  id = "initial"  size = "10" /> 

      <br /><br /> 

      Verify password 

      <input type = "password"  id = "second"   size = "10" /> 

      <br /><br /> 

      <input type = "reset"  name = "reset" /> 

      <input type = "submit"  name = "submit" /> 

      </p> 

    </form> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// Set submit button onsubmit property to the event handler  

document.getElementById("second").onblur = chkPasswords;  

document.getElementById("myForm").onsubmit=chkPasswords; 

      // --> 

    </script> 

</body> </html> 
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التالي المثال  المدخلة  ب   :يقوم  القيمة  المدخلة لصندوق االسم ومن  القيمة  التحقق من 
 لصندوق الهاتف. 

 

 التحقق من أن االسم المدخل له الشكل: ب  chkNameتقوم الوظيفة 
Last Name, First Name, Middle initial. 

 : Patternوذلك عن طريق التحقق من مطابقة القيمة المدخلة للنموذج 
^[A-Z][a-z]+, ?[A-Z][a-z]+, ?[A-Z]\.?$ 

الوظيفة   تقوم  صندوق  با  chkPhoneكذلك  في  المدخلة  القيمة  مطابقة  من  لتحقق 
 الهاتف مع النموذج: 

d{3}-\d{3}-\d{4} 

لصندوق النص الموافق. عند إدخال قيمة    onchangeيتّم تسجيل الوظيفة مع حدث  
تتطابق مع النموذج، يتّم إظهار رسالة تنبيه موافقة ومن ثم وضع التركيز    في صندوق ال

 على الصندوق وتحديد القيمة المدخلة. 
<!DOCTYPE html > 

<!-- An example of input validation using the change and submit  

     events 

     --> 

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

  <head> 

    <title> Illustrate form input validation> </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The event handler function for the name text box 

      function chkName() { 

        var myName = document.getElementById("custName"); 

// Test the format of the input name  

//  Allow the spaces after the commas to be optional 

//  Allow the period after the initial to be optional 

        var pos = myName.value.search( 

                  /^[A-Z][a-z]+, ?[A-Z][a-z]+, ?[A-Z]\.?$/); 

        if (pos != 0) { 

          alert("The name you entered (" + myName.value +  

                ") is not in the correct form. \n" + 

                "The correct form is: " + 

                "last-name, first-name, middle-initial \n" + 

                "Please go back and fix your name"); 

          myName.focus(); 
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          myName.select(); 

          return false; 

        } else 

          return true; 

      } 

// The event handler function for the phone number text box 

      function chkPhone() { 

        var myPhone = document.getElementById("phone"); 

// Test the format of the input phone number 

        var pos = myPhone.value.search(/^\d{3}-\d{3}-\d{4}$/); 

        if (pos != 0) { 

        alert("The phone number you entered (" + myPhone.value + 

                ") is not in the correct form. \n" + 

                "The correct form is: ddd-ddd-dddd \n" + 

                "Please go back and fix your phone number"); 

          myPhone.focus(); 

          myPhone.select(); 

          return false; 

        } else 

          return true; 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <h3> Customer Information </h3> 

    <form action = ""> 

      <p> 

        <input type = "text"  id = "custName"  

               onchange = "chkName();"/> 

        Name (last name, first name, middle initial) 

        <br /><br /> 

        <input type = "text"  id = "phone" /> 

        Phone number (ddd-ddd-dddd) 

        <br /><br /> 

        <input type = "reset"  id = "reset" /> 

<input type = "submit"  id = "submit" /> 

      </p> 

    </form> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// Set form element object properties to their  

// corresponding event handler functions 

document.getElementById("custName").onchange = chkName; 

document.getElementById("phone").onchange = chkPhone; 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 : مثال تطبيقي
تهدف الصفحة التالية إلى حساب سعر اإلقامة في فندق وذلك وفق مجموعة من  

 الخيارات التي ُيمكن أن يقوم بها المستخدم: 
 تصنيف الفندق:*، **، ***، ****، *****.  •
 البحر، الغابة، الجبل.  إطاللة الفندق: •
 الوجبات المطلوبة: فطور، غداء، عشاء. •
 تلفزيون، مسبح، مطبخ. خدمات إضافية:  •

 

 

 األسعار التالية المعتمدة:  :ولتكن مثال  
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للرجوع     HTMLُيمكن في هذه المسألة البسيطة تثبيت األسعار في قيم عناصر 
 :المستخدمة لحساب سعر الليلة  Javaإليها في خطاطة 

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

<head> <title>Hotel Club HTML</title> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function ChangeFlag()  

{ 

document.getElementById("imgFlag").src= 

                  document.getElementById("SelectFlag").value 

} 

 

function getPrice() 

{ 

var x; 

x=document.getElementById("SelectStars").value; 

 

if  (document.getElementById("RadWhere1").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere1").value; 

else if  (document.getElementById("RadWhere2").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere2").value; 

else if  (document.getElementById("RadWhere3").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere3").value; 

 

if (document.getElementById("chkBreak").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkBreak").value); 

  

if (document.getElementById("chkLunch").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkLunch").value); 

  

if (document.getElementById("chkDinner").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkDinner").value); 

 

var i; 

for (i=0; i<document.getElementById("SelectExtra").length; i++) 

 if (document.getElementById("SelectExtra")[i].selected) 

  x= x + parseInt(document.getElementById("SelectExtra")[i].value);  

 

 document.getElementById("txtOut").value=x; 

} 

</script> 

 

</head> 

<body bgcolor="#ffffcc"> 

<form id="frmHotel" name="frmHotel" action=""> 

<table border="1"> 

<caption>Hotel Club (HTML Controls/ Client)</caption> 

<tr> 

  <td> Country:</td> 

  <td> 

  <select name="SelectFlag" id="SelectFlag" onchange="ChangeFlag()"> 

   <option value="images\USA.PNG">USA</option> 

   <option value="images\FRANCE.PNG">France</option> 

   <option value="images\ITALY.PNG">Italy</option> 

   <option value="images\GERMANY.PNG">Germany</option></select></td> 

  <td> <img id="imgFlag" alt="Flag" src="images/USA.PNG" 

style="width: 54px; height: 51px;" /></td></tr> 

<tr> 

  <td> Stars:</td> 
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  <td> 

  <select id="SelectStars" name="SelectStars"> 

    <option value="100">*</option> 

    <option value="200">**</option> 

    <option value="300">***</option> 

     <option value="400">****</option> 

     <option value="500">*****</option> 

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

<tr> 

     <td>Where:</td> 

     <td> 

     <input id="RadWhere1" name="RadWhere" checked type="radio" 

value="1.5" /> Sea<br /> 

     <input id="RadWhere2" type="radio" name="RadWhere" 

title="Forest" value="1.3" /> Forest&nbsp;<br /> 

     <input id="RadWhere3" type="radio" name="RadWhere" 

title="Mountain" value="1.2" /> Mountain&nbsp;<br /> 

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

<tr> 

    <td>Meals:</td> 

    <td> 

    <input id="chkBreak" name="chkBreak" type="checkbox" 

title="Breakfast" value="50" />Breakfast<br /> 

    <input id="chkLunch" name="chkLunch" type="checkbox" 

title="Lunch" value="100" />Lunch<br /> 

    <input id="chkDinner" name="chkDinner" type="checkbox" 

title="Dinner" checked="CHECKED" value="200" />Dinner</td> 

     <td></td></tr> 

<tr> 

    <td>Extra:</td> 

    <td> 

    <select id="SelectExtra" multiple name="SelectExtra" dir="ltr" 

size="3"> 

    <option selected="selected" value="50">TV</option> 

    <option value="75">Pool</option> 

    <option value="100">Kitchen</option> 

    </select><br /></td><td></td></tr> 

<tr><td> 

    <input id="Submit1" type="button" value="How Much" 

onclick="getPrice()" /></td> 

    <td> 

    <input id="txtOut" name="txtOut" type="text" /> 

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

    </table></form> 

</body> </html>  

تكون قيمة كل خيار من قائمة البلدان مسار     . imagesتوجد أعالم الدول في المجلد 
بإسناد قيمة الخيار  ()ChangeFlag المسماة    Javaملف صورة علم البلد. تقوم وظيفة  

الخاصية   إلى  المحدد(  البلد  اسم ملف صورة علم  البالد )أي  قائمة    srcالمحدد من 
  onchangeللصورة التي يظهر فيها علم البلد. يتم استدعاء هذه الوظيفة على الحدث  

 لقائمة البالد. 

بحساب سعر اإلقامة استنادا  لخيارات المستخدم. تعود هذه    ()getPriceتقوم الوظيفة  
 ة سعر الخيار المحدد. ُمعّرفالوظيفة إلى قيمة كل عنصر ل
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 : االختبارات
 : لكتابة إجرائية عند الخروج من عنصر نستخدم الحدث  .1

a. onfocus 

b. onexit 
c. ongo 

d. onblur 
 ؟ ما التعبير النظامي لمطابقة عدد عشري .2

a. [0-9]+(\.[0-9]+)? 
b. [0-9]*(\.[0-9]*)? 
c. [0-9]*\.[0-9]* 
d. [0-9]+\.+[0-9]+ 

 ؟ سيكون الخرجما  .3
var str = "My 3 kings beat your 2 aces"; 
var matches = str.match(/[ab]/g); 
document.write("matches is ", matches ,"<br />"); 

 
a. b, a , a 
b. b, a 
c. b 
d. a 

 ؟ ما سيكون الخرج .4
var str = "Some rabbits are rabid";  
str = str.replace(/rab/, "tim"); document.write(str) 
 

a. Some timbits are rabid  

b. Some timbits are timid  

c. Some rabbits are rabid  

d. Error 

 ؟ ما سيكون الخرج .5
var str = "I go to school at 7:00 morning";  
str = str.search(/^[0-9]+$/); document.write(str) 
 

a. 18 

b. 17 

c. -1 

d. 16 

 a?b+a{3,}سلسة ال تحترم التعبير المنتظم    أي   .6

a. abbaaaa 

b. bbaaa 

c. bbaaaaaaa 

d. aabbaaa 
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 ؟ ما التعليمة غير الموجودة في جافا .7

a. getElementById 

b. getElementsByName 

c. getElementByName 

d. document.write 

 : تعليمة إدراج تعليمات جافا .8

a. <script> 

b. <java> 

c. <js> 

d. <javascript> 

 : تعليمة إظهار رسالة  .9

 

a. alert(“Hello Word !”) 

b. msg(“Hello Word !”) 

c. msgbox(“Hello Word !”) 

d. alertbox(“Hello Word !”) 

 ؟ ما الشكل الصحيح للكتابة .10

 

a. response.write("Hello World") 

b. output ("Hello World") 

c. document.write("Hello World") 

d. request.write ("Hello World") 

 ؟ ما سيكون الخرج .11

 
<script type="text/javascript"> 
   x=4+"4"; document.write(x); 
</script>   

a. 4 

b. 44 

c. 8 

d. 0 

 ؟ سلسة تحترم التعبير المنتظم أي   .12

a*b*a+ 

a. ab 

b. aab 

c. bba 

d. abababab 
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 ؟ ما سيكون الخرج .13

 
var str = "Some rabbits are rabid";  
str = str.search(/rab/( 
document.write(str) 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. -1 

 ؟ التالي HTMLما الشكل الصحيح لتغيير محتوى عنصر   .14

<p id="demo">This is a demonstration.</p> 

a. #demo.innerHTML = "Hello World!";     

b. document.getElementByName("p").innerHTML = "Hello World!"; 

c. document.getElement("p").innerHTML = "Hello World!"; 

d. document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";    

  

 ؟ JavaScriptما المكان الصحيح إلدراج خطاطات  .15
a. The <head> section     

b. The <body> section 

c. Both the <head> section and the <body> section are correct  

 

 ؟ JavaScriptما شكل إدراج ملف خارجي  .16
a. <script src="xxx.js">         
b. <script name="xxx.js"> 

c. <script href="xxx.js"> 

 ؟ JavaScriptما الشكل الصحيح لكتابة مصفوفة في   .17
a. var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")         
b. var colors = ["red", "green", "blue"]         
c. var colors = "red", "green", "blue" 

d. var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue") 

 

 ؟ JavaScriptما الشكل الصحيح لتقريب عدد إلى أقرب عدد صحيح في  .18
a. round(7.25)         
b. rnd(7.25) 

c. Math.rnd(7.25) 

d. Math.round(7.25)         
 

 ؟ JavaScriptما الشكل الصحيح إليجاد األكبر من عددين في  .19
 

a. Math.max(x, y)     

b. top(x, y) 

c. ceil(x, y) 

d. Math.ceil(x, y) 
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 ؟ JavaScriptما الشكل الصحيح لفتح نافذة جديده في  .20
a. w2 = window.open("http://www.w3schools.com");     

b. w2 = window.new("http://www.w3schools.com"); 

 



1 

 

 JQuery مكتبة
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 المحتويات 

 

 JQuery : 5ماهي 

 5 تنزيل المكتبة 

 JQuery : ....................................................... 6استخدام مكتبة 

 JQuery : ..................................................... 6استدعاء وظائف 

 7 ................................................... استخدام خطاطات مخصصة:

 Selectors : ................................................. 8ُمحّددات العناصر 

 9 ................................................ مثال: استخدام ُمحّدد المؤثر: 

 10 ............................................... استخدام ُمحّدد الصف مثال:

 11 ............................................ : *مثال: تحديد جميع العناصر 

 Attributes : .......................................... 12التعامل مع الواصفات 

 12 ................................................... قراءة/إسناد قيمة واصفة: 

 13 ............................................................ تطبيق األنماط: 

 13 .................................................................. مثال: 

 14 ....................................................... بعض طرق الواصفات:

 15 ..................................................................... أمثلة: 

 16 .................................................. مثال: تغيير قيمة واصفة: 

 Text : .................................................. 17و  HTMLمثال 

 CSS : ............................................. 17أسلوب الصفحات المتتالي 

 CSS : ................................................. 17التعامل مع خصائص 

 17 .................................................................. :مثال

 CSS : ............................................ 18تطبيق أكثر من خاصية  

 19 ............................................ تغيير عرض وارتفاع العناصر:

 JQuery CSS : ................................................. 19وظائف  
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 DOM : ...................................... 20التعامل مع نموذج كائن الوثيقة 

 20 ...................................................... التعامل مع المحتوى: 

 20 .................................................................. مثال: 

 DOM :.................................................. 21استبدال عناصر 

 21 .................................................................. مثال: 

 DOM :.................................................... 22حذف عناصر 

 22 .................................................................. مثال: 

 DOM : .................................................... 23إدراج عناصر 

 23 .................................................................. مثال: 

 24 ................................................ طرق التعامل مع العناصر: 

 25 ......................................................... التعامل مع األحداث: 

 25 ......................................... ربط العناصر بمعالجات األحداث: 

 26 .................................................................. مثال: 

 26 .................................................. ظهر المتصفح: حيث يُ 

 27 ............................................................ أنواع األحداث: 

 Event : ........................................................... 28الكائن 

 28 .................................................................. مثال: 

 Event Helper Methods: ................... 29الطرق المساعدة لألحداث 

 Trigger Methods: .............................. 29طرق إطالق األحداث  

 Binding Methods: ........................................ 30طرق الربط 

 30 .................................................................. مثال: 

 32 ......................................................... خصائص الحدث: 

 32 .............................................................. طرق الحدث: 

 33 ................................................ طرق التعامل مع األحداث: 

 Ajax : ...................................................... 34التعامل مع تقنية  
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 34 تحميل البيانات: 

 34 .................................................................. مثال: 

 35 ................................................... بيانات إلى المخدم: الإرسال 

 JSON : ............................................ 36الحصول على بيانات 

 36 .................................................................. مثال: 

 JQuery AJAX : ................................................... 38وظائف 

 JQuery AJAX : ................................................... 39أحداث 

 Effects : ........................................................... 39التأثيرات 

 39 ................................................... إظهار وإخفاء العناصر: 

 40 .................................................................. مثال: 

 41 .............................................................قلب العناصر:

 41 .................................................................. مثال: 

 JQuery : ..................................................... 42طرق التأثيرات 

 UI : ................................................... 43مكتبة واجهة المستخدم  

 45 االختبارات:
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 :JQueryماهي 
. قام ببنائها  JavaScriptبلغة  هي مكتبة تحوي مجموعة من الوظائف المكتوبة   

John Resig    بهدف: الكتابة أقل، الفعل أكثر    2006عامWrite less, do 

more . 

 .  HTMLصفحة   تعامل مع مختلف مكوناتُتسّهل هذه المكتبة ال 

 أهم الميزات التي تقدمها هذه المكتبة: 
الوصول إلى مختلف  : ُتسّهل  DOM manipulationالتعامل مع العناصر   •

ُيدعى   المصدر  مفتوح  تحديد  محرك  باستخدام  المحتوى  وتعديل  العناصر 
Sizzle . 

األحداث • أنيقة  ُتقدّ :  Event handling  معالجة  طرق  أحداث   طاللتقا م 
مثل   رابط    النقرالمستخدم  كود  على  لخلط  الحاجة  مع    HTMLدون  نفسه 

   معالجات األحداث.
  باستخدامنية وتفاعلية  غُتساعد في تطوير صفحات  :  Ajax support  دعم •

   .Ajaxتكنولوجيا 
   الجاهزة. اإلحياءتوفر مجموعة من إمكانات : Animations  اإلحياء •
  .200Kحجم المكتبة    زال يتجاو :  Lightweight الخفة •
المتصفحات • جميع  :  Cross Browser Support  دعم  على  تعمل 

   المتصفحات المشهورة.
التكنولوجيا • مثل  :  Latest Technology  أحدث  الحديثة  التكنولوجيا  تدعم 

CSS3  وXPath.   

 املكتبة  تنزيل
 . jquery.comالرابط ُيمكن تنزيل إصدار المكتبة األخير مجانًا من 
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 :JQuery مكتبةاستخدام 
 كما يلي:  HTMLُيمكنك تضمين المكتبة في صفحة 

<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript"> 
        // you can add our javascript code here 
    </script> 
</head> 
<body> 
    ........ 
</body> 

</html> 

 :JQuery استدعاء وظائف
استخدام   نفعله عند  الوثيقة    Jqueryبما أن معظم ما  نموذج كائن  التعامل مع  هو 

(DOM فإننا بحاجة للت ،) األحداث عند جهوزية هذا النموذج. أكد من أننا ُنضيف 

. كل  ()ready.(document)$إذا أردت أن يعمل حدث في الصفحة، فيجب استدعائه داخل  
 . عناصر الوثيقةشيء داخلها سوف ُيحّمل حال تحميل 

 حدث جهوزية الوثيقة كما يلي:   باستخدامنقوم  
$(document).ready(function () { 
            // do stuff when DOM is ready 
        }); 

في الصفحة. سيؤدي    divنقوم بتسجيل حدث النقر على أي مقطع    :في المثال التالي
 النقر إلى ظهور رسالة ترحيب. 

<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").click(function () { 
                alert("Hello world!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div > 
        Click on this to see a dialogue box. 
    </div> 
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    <div > 
        Click also on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
</body> 
</html> 

 : عند النقر الرسالة الموافقة ُيظهر المتصفح 

 
 :استخدام خطاطات خمصصة

 تعليماتك المخصصة في ملف جافا. مثاًل: من األفضل كتابة  
/* Filename: custom.js */ 
$(document).ready(function() { 
  $("div").click(function() { 
 alert("Hello world!"); 
  }); 
}); 

 : صفحةاللف في ومن ثم تضمين الم
<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/custom.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        Click on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
    <div> 
        Click also on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
</body> 
</html> 
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ّدد  :Selectors ات العناصرُمح
مكتبة     اإمكا  JQueryتوفر  الوثيقة  نية  كائن  نموذج  في  للعناصر  لوصول 
(DOM .بسرعة وسهولة ) 
 وُيمكن أن يستخدم:  ()$بـ  ُمحّدد يبدأ ال 

 جميع الفقرات في المستند.   ُيحّدد  ('p')$: مثاًل Tag Nameاسم المؤثر    •
العنصر الوحيد الذي له   ُيحّدد     ('some-id#')$: مثاًل  Tag IDمؤثر    ُمعّرف  •

 .some-id ُمعّرفال
جميع المؤثرات من   ُيحّدد     ('some-class.')$: مثاًل  Tag Classصف مؤثر   •

 . some-class.الصف 
 ُتبين األمثلة التالية أهم إمكانيات التحديد:  

 تحديد جميع عناصر الوثيقة  ('*')$
$('p') تحديد جميع الفقرات 
$('div, p')  تحديد العناصر من النوعp  أوdiv 
$("p > *")  أبناء فقرة  ع العناصرتحديد جمي 
$("#specialID") ُمحّددال ُمعّرف تحديد عنصر له ال specialID 
$('div#yourid')    تحديد عنصر من النوعdiv ُمعّرفله ال yourid 
$(".specialClass") ُمحّددتحديد العناصر من الصف ال specialClass 
$("li:not(.myclass)")   تحديد جميع العناصر من النوعli   والتي ليست من

 myclassالصف 
$("a#specialID.specialClass") ُمعّرفلها ال  التي   تحديد الروابط  specialID     والصف

specialClass 
$("p a.specialClass")  تحديد الروابط من الصفspecialClass  ضمن فقرة 
$("ul li:first")  تحديد العنصر األول فقط من قائمةul 
$("#container p") ال له  تحت عنصر  الموجودة  الفقرات   ُمعّرفتحديد 

container 
$("li > ul") ر  تحديد جميع العناص ul  الموجودة تحتli 
$("li:eq(2)")   تحديد العنصر الثالث في قائمةli 
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$("li:lt(2)")  تحديد العناصر قبل العنصر الثالث في قائمةli 
$("li:gt(1)") في قائمة  الثانيصر تحديد العناصر بعد العنli 
$("li:even")   تحديد العناصر ذات الفهرس الزوجي في قائمةli 
$("li:odd")  تحديد العناصر ذات الفهرس الفردي في قائمةli 
$("li:visible")  تحديد العناصر الظاهرةli 
$("li:hidden")   تحديد العناصر المخفيةli 
$(":radio")  في نموذج  الخيارتحديد جميع أزرار 
$(":checked")   القيمة لها  التي  التحقق  صناديق  جميع  تحديد 

checked 
$(":text")  تحديد صناديق النص 
$('div, p')  تحديد جميع العناصر من النوعdiv  أو من النوعp 
$('p.small')   تحديد الفقرات من الصفsmall 
$("a[@href*=domain.com]")  تحوي  تحديد جميع الروابط التيdomain.com 
$("input[@name^=myname]")   تحديد العناصر من النوعinput    والتي اسمها يبدأ بـ

myname 
$("input[@name=myname]")   تحديد العناصر من النوعinput   والتي اسمها يساوي

myname 
 

ّدد مثال: استخدام   :املؤثر  ُمح
 توالي ُتظهر محتوى الفقرات. رسائل على ال 3عند تنفيذ المثال التالي، ستظهر 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            var pars = $("p"); 
            for (i = 0; i < pars.length; i++) { 
                alert("Found paragraph: " + pars[i].innerHTML); 
            } 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        <p class="myclass">This is a paragraph.</p> 
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        <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
        <p>This is third paragraph.</p> 
    </div> 
</body> </html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
 

ّدد استخدام  مثال:  الصف   ُمح
صبح من الصف  لتُ   smallبتعديل جميع العناصر من الصف    : نقوم في المثال التالي

big. 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <style type="text/css"> 
        .small { 
            font-size:small; 
            color:green ; 
        } 
        .medium { 
            font-size: medium; 
            color: blue; 
        } 
        .big { 
            font-size: larger; 
            color: red; 
        } 
    </style> 
 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('.small').toggleClass('big'); 
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        }) 
    </script> 
</head> 
<body> 
 
    <div class="small" id="divid1"> 
        <p class="para1" id="pid1">This is first paragraph.</p> 
        <p class="para2" id="pid2">This is second paragraph.</p> 
        <p class="para3" id="pid3">This is third paragraph.</p> 
    </div> 
    <br /> 
 
    <div class="medium" id="divid2"> 
        <p>This is second division of the DOM.</p> 
        <p>This is second para inside second division.</p> 
    </div> 
    <br /> 
 
    <div class="big" id="divid3"> 
        <p>This is a para inside third division</p> 
    </div> 
 
</body></html> 

 وُيظهر المتصفح: 

 
 :*مثال: حتديد مجيع العناصر  

 إلى جميع عناصر الوثيقة:  bigنقوم في المثال التالي بإضافة الصف 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
     
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("*").addClass("big"); 
        }) 
    </script> 



12 

 

<style type="text/css"> 
        .big { 
            font-size: larger; 
            color: red; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
        <p >This is first paragraph.</p> 
        <p >This is second paragraph.</p> 
        <p >This is third paragraph.</p> 
</body></html> 

 حيث ُيظهر المتصفح: 

 
  

 : Attributes التعامل مع الواصفات
 من التعامل مع الواصفات بسهولة.   JQueryُتمّكن مكتبة 

 لنتذكر أواًل أنه في المثال البسيط التالي: 
<img id="myImage" src="image.gif" alt="An image" 
     class="someClass" title="This is an image" />   

. كل واصفة هي زوج  id, src, alt, classوتكون الواصفات هي     imgيكون اسم المؤثر  
 مفتاح/قيمة. 

 : قراءة/إسناد قيمة واصفة
بإيجاد قيمة واصفة العنصر األول في مجموعة من العناصر     ()attrتسمح الطريقة 

 ة.ُمحّددة. أو بإسناد قيمة إلى جميع العناصر الُمحّددال
وإسناد هذه القيمة إلى نص   emوم في المثال التالي بإيجاد قيمة المؤثر  : نقمثال 
div ُمعّرفله ال divid. 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
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   $(document).ready(function() { 
      var title = $("em").attr("title"); 
      $("#divid").text(title); 
   }); 
 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
      <em title="Bold and Brave">This is first paragraph.</em> 
      <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
      <div id="divid"></div> 
   </div> 
</body> 
</html> 

 

 ظهر المتصفح: يُ 

 
 : تطبيق األمناط 

الطريقةُيمكن   نمط     addClass( classes )  استخدام  العناصر    ُمعّرفلتطبيق  على 
 ة. ُمحّددال

 مثال:
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("em").addClass("selected"); 
      $("#myid").addClass("highlight"); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .selected { color:red; } 
      .highlight { background:yellow; } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <em title="Bold and Brave">This is first paragraph.</em> 
   <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
</body> 
</html> 
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 : ُيظهر المتصفح 

 
  :بعض طرق الواصفات

 مع الواصفات.  بالتعاملُيبين الجدول التالي بعض الطرق المفيدة التي تسمح  

 الوصف  الطريقة 

attr( properties ) بإسناد  للعناصر   تسمح  للواصفات  مفتاح/قيمة  زوج 
 ة. ُمحّددال

attr( key, fn )  .تسمح بإسناد قيمة لواصفة 

removeAttr( name )  ة. ُمحّددال حذف واصفة معينة من كل العناصر 

hasClass( class ) ال  trueُتعيد    العناصر  ألحد  كان  الصف ُمحّددإذا  ة 
class . 

removeClass( class )  ة. ُمحّدداصر الالصف من العن ف حذ 

toggleClass( class )   اً أما إن كان موجود  ،إضافة الصف إذا كان غير موجود 
 . فيتم حذفه

html( )  إعادة المحتوىhtml   ُمحّدد ألول عنصر . 

html( val )  ة. ُمحّددلجميع العناصر ال htmlإسناد المحتوى  

text( )   ة. ُمحّدداصر الجميع العن إعادة نص 

text( val )  ة. ُمحّددإسناد نص إلى جميع العناصر ال 

val( )  . ُمحّددإعادة قيمة أول عنصر  
val( val ) الواصفة    قيمة  ال  valueإسناد  العناصر  ة  ُمحّددلجميع 

 . inputإذا كانوا من النوع 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-properties.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-key-function.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-remove-attribute.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-has-class.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-remove-class.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-toggle-class.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-html.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-html-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-text.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-text-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/attr-val-val.htm
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عنصر   مع  الخيار    selectأما  تحديد   optionفيتّم 
 الموافق للقيمة. 

ومع صندوق تحقق أو زر راديو، فسيتم تحديد العنصر  
 الموافق للقيمة. 

 
 : أمثلة

$("#myID").attr("custom")   الواصفة قيمة  ألول    customإعادة 
 . myID ُمعّرفعنصر له ال

$("img").attr("alt", "Sample Image")   الواصفة قيمة  بجميع    altإسناد 
القيمة    imgالعناصر    Sampleإلى 

Image. 
$("input").attr({ value: "", title: "Please enter 
a value" });   جميع إلى  الفارغة  القيمة  إسناد 

إلى    titleوالعنوان    inputالعناصر  
 .Please enter a valueالقيمة  

$("a[href^=http://]").attr("target","_blank")   الواصفة القيمة    targetإسناد  إلى 
_blank     تبدأ التي  الروابط  لجميع 

 . //:httpبـ  hrefفيها الخاصية 
$("a").removeAttr("target")   الواصفة لجميع    targetحذف 

 الروابط.
$("form").submit(function() 
{$(":submit",this).attr("disabled", 
"disabled");}); 

إلى الواصفة   disabledإسناد القيمة  
disabled    زر على  النقر  عند 

submit. 
$("p").text() ُتعيد النص لكل الفقرات 
$("p").text("<i>Hello World</i>")   النص بإسناد   i>Hello>تقوم 

World</i>    جميع محتوى  إلى 
 الفقرات
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$("p").html()   محتوى لكل    HTMLُتعيد 
 الفقرات.

$("div").html("Hello World")   ُتسندHello World    إلى محتوىhtml  
 . divلكل 

$("input:checkbox:checked").val()  صندو أول  قيمة  تحقق  ُتعيد  ق 
 . ُمحّدد 

$("input:radio[name=bar]:checked").val()  ُتعيد أول قيمة لمجموعة من أزرار
 الراديو. 

$("button").val("Hello")  إسناد القيمةHello  لكلbutton. 
 

 : مثال: تغيري قيمة واصفة
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("img").attr({  
          src: "images/jquery.jpg", 
          title: "jQuery", 
          alt: "jQuery Logo" 
        }); 
   }); 
</script> 
</head> 
<body> 
<div class="divcl" id="divid"> 
  <p>Following is the logo of jQuery</p> 
  <img src="Wrong SRC" title="None" alt="None" /> 
</div> 
</body></html> 

 ُيظهر المتصفح: 
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 :Textو   HTMLمثال  

وإسناده إلى   pid1ها  ُمعّرفالموجود في فقرة    HTMLالتالي بنسخ محتوى    يقوم المثال
 .pid2هاُمعّرفنص فقرة أخرى  

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      var content = $("p#pid1").html(); 
      $("p#pid2").text(content); 
   }); 
</script> 
<style> 
  .red { color:red; } 
  .green { color:green; } 
</style> 
</head> 
<body> 
<p class="green" id="pid1">This is <i>first paragraph</i>.</p> 
<p class="red" id="pid2">This is second paragraph.</p> 
</body></html> 

 : ُيظهر المتصفح 
 

 

 :CSS أسلوب الصفحات املتتال 
 . CSSات ُمحّددمعظم    JQueryتدعم المكتبة 

 

 : CSSالتعامل مع خصائص 
 للتعامل مع الخصائص.  css( PropertyName, PropertyValue )ُتستخدم الطريقة 

 :مثال
 يقوم المثال التالي بتلوين العنصر الثالث في قائمة: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
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   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
      $("li").eq(2).css("color", "red"); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
   <ul> 
     <li>list item 1</li> 
     <li>list item 2</li> 
     <li>list item 3</li> 
     <li>list item 4</li> 
     <li>list item 5</li> 
     <li>list item 6</li> 
   </ul> 
   </div> 
</body></html> 

 ُيظهر المتصفح: 

 
 

 :CSSتطبيق أكثر من خاصية 
 تطبيق أكثر من خاصية:  التاليُيبين المثال 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("li").eq(2).css({"color":"red",  
                         "background-color":"green"}); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
   <ul> 
     <li>list item 1</li> 
     <li>list item 2</li> 
     <li>list item 3</li> 
     <li>list item 4</li> 
     <li>list item 5</li> 
     <li>list item 6</li> 
   </ul> 
   </div> 
</body> 
</html> 
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 : ُيظهر المتصفح 
 

 

 : تغيري عرض وارتفاع العناصر
 ُيبين المثال التالي كيفية تغيير عرض وارتفاع العناصر:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
      $("div:first").width(100); 
      $("div:first").css("background-color", "blue"); 
   }); 
 
   </script> 
   <style> 
   div{ width:70px; height:50px; float:left; margin:5px; 
      background:red; cursor:pointer; } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <div></div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
</body> 
</html> 

 

 : ُيظهر المتصفح 

 
 

 :JQuery CSSوظائف   
 

 يُبين الجدول التالي أهم الوظائف للتعامل مع أسلوب الصفحات المتتالي:

 

Method  الوصف 

css( name )  ُمحدّدخاصية األسلوب ألول عنصر يُعيد. 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-name.htm
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css( name, value )  ة. ُمحدّدخاصية لجميع العناصر ال/يُسند قيمة 

css( properties )  ة. ُمحدّديُسند قيمة/خاصية لجميع العناصر ال 

height( val )  ة.ُمحدّديُسند اإلرتفاع لجميع العناصر ال 

height( )  ُمحدّدقيمة اإلرتفاع ألول عنصر يُعيد. 

width( val )  ة.ُمحدّديُسند العرض لجميع العناصر ال 

width( )  ُمحدّدقيمة العرض ألول عنصر يُعيد . 

 
 : DOMالتعامل مع منوذج كائن الوثيقة 

 بسهولة.  DOM  من التعامل مع عناصر نموذج كائن الوثيقة  JQueryلمكتبة  ن اُتمكّ 
 : التعامل مع احملتوى 
 . html  بالحصول على المحتوى  ()htmlتسمح الوظيفة 

 مثال:

التالي المثال  الطريقة  تاس  :ُيبين  المحتوى   ()htmlخدام  على  واستخدام    ،للحصول 
 ص. إلسناد قيمة للنّ   text(val)الطريقة 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("div").click(function () { 
      var content = $(this).html(); 
      $("#result").text( content ); 
    }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      #division{ margin:10px;padding:12px; 
                 border:2px solid #666; 
                 width:60px; 
               } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div id="division" style="background-color:blue;"> 
     This is Blue Square!! 
   </div> 
</body></html> 

  

http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-name-value.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-properties.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-height-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-height.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-width-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/css-width.htm
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 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 :divوبعد النقر على العنصر 

 

 : DOMاستبدال عناصر  
أو بعناصر    HTMLباستبدال عنصر بـ     replaceWith( content )لوظيفة  ح اتسم

 . أخرى 
 مثال:

 : replaceWith( content )خدام الطريقة ت ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("div").click(function () { 
       $(this).replaceWith("<h1>JQuery is Great</h1>"); 
    }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      #division{ margin:10px;padding:12px; 
                 border:2px solid #666; 
                 width:60px; 
               } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div id="division" style="background-color:blue;"> 
     This is Blue Square!! 
   </div></body></html> 
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 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 :divوبعد النقر على العنصر 

 

 : DOMحذف عناصر  
 . ةُمحّددبحذف جميع العناصر ال   remove( expr )تسمح الوظيفة  

 مثال:

 : remove( expr )خدام الطريقة ت ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
 
     $("div").click(function () { 
       $(this).remove( ); 
    }); 
 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div class="div" style="background-color:blue;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:green;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:red;"></div> 
</body></html> 
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 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 إلى إخفائه:  divالنقر على أي سيؤدي 

 
 

 : DOMاصر  ج عنإدرا 
الوظيفة   ال  ما  بإدراج محتوى     after( content )تسمح  العناصر  ة، والوظيفة  ُمحّدد بعد 

before( content )   ةُمحّددقبل العناصر ال ما بإدراج محتوى . 
 مثال:

 :before( content )خدام الطريقة ت ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
 
     $("div").click(function () { 
       $(this).before('<div class="div"></div>' ); 
    }); 
 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div class="div" style="background-color:blue;"></div> 
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   <div class="div" style="background-color:green;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:red;"></div> 
</body></html> 

 
 جديد قبله:  divإلى ظهور  divالنقر على أي سيؤدي 

 

 : العناصرطرق التعامل مع  
 التالي طرق التعامل مع عناصر الوثيقة:  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-dom.htm 

 
Method Description 

after( content ) Insert content after each of the matched elements. 

append( content ) Append content to the inside of every matched element. 

appendTo( selector ) Append all of the matched elements to another, specified, 
set of elements. 

before( content ) Insert content before each of the matched elements. 

clone( bool ) Clone matched DOM Elements, and all their event handlers, 
and select the clones. 

clone( ) Clone matched DOM Elements and select the clones. 

empty( ) Remove all child nodes from the set of matched elements. 

html( val )  Set the html contents of every matched element. 

html( ) Get the html contents (innerHTML) of the first matched 
element. 

insertAfter( selector )  Insert all of the matched elements after another, specified, 

set of elements. 

insertBefore( selector )  Insert all of the matched elements before another, specified, 
set of elements. 

prepend( content ) Prepend content to the inside of every matched element. 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-dom.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-after.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-append.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-appendto.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-before.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-clone-bool.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-clone.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-empty.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-html-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-html.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-insertafter.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-insertbefore.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-prepend.htm
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prependTo( selector ) Prepend all of the matched elements to another, specified, 
set of elements. 

remove( expr ) Removes all matched elements from the DOM. 

replaceAll( selector )  Replaces the elements matched by the specified selector 
with the matched elements. 

replaceWith( content ) Replaces all matched elements with the specified HTML or 

DOM elements. 

text( val )  Set the text contents of all matched elements. 

text( ) Get the combined text contents of all matched elements. 

wrap( elem ) Wrap each matched element with the specified element. 

wrap( html ) Wrap each matched element with the specified HTML 
content. 

wrapAll( elem )  Wrap all the elements in the matched set into a single 
wrapper element. 

wrapAll( html ) Wrap all the elements in the matched set into a single 
wrapper element. 

wrapInner( elem ) Wrap the inner child contents of each matched element 
(including text nodes) with a DOM element. 

wrapInner( html )  Wrap the inner child contents of each matched element 
(including text nodes) with an HTML structure. 

 
 :التعامل مع األحداث

المكتبة   استخدام  من    JQueryُتمّكن  طريق  عن  ديناميكية  ويب  صفحات  إنشاء 
وتحريك   النقر  مثل  المختلفة  لاألحداث  مفاتيح  ضغط  أو  العناصر  فوق  وحة  الفارة 

 .المفاتيح وغيرها
ُيمكنك ربط وظيفة لُتنفذ عند وقوع الحدث الموافق. ُتدعى هذه الوظيفة بمعالج الحدث 

Event Handler . 
 :ربط العناصر مبعاجلات األحداث

 . بربط عنصر/حدث/وظيفة   ()bindتسمح الوظيفة 
النوع   والذي يربط كل عنصر من  التالي  المثال  ُيبين  الن   divكما  لحدث  قر  بمعالج 

click : 
            $('div').bind('click', function (event) { 
                alert('Hi there!'); 

 ولها ثالث معامالت: 
 . submitو   click: اسم الحدث مثل  eventTypeنوع الحدث  •

http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-prependto.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-remove-expr.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-replaceall.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-replacewith.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-text-val.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-text.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrap-elem.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrap-html.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrapall-elem.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrapall-html.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrapinner-elem.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/dom-wrapinner-html.htm


26 

 

: معامل خياري يحوي البيانات المراد تمريرها لمعالج eventDataبيانات الحدث    •
 الحدث.

 : وظيفة سيتم تنفيذها في كل مرة يقع الحدث. handlerث الحد معالج •

 بإزالة معالج الحدث.  ()unbindكما تسمح الوظيفة 
 مثال:

مع    divلربط كل العناصر من النوع    ()bindخدام الطريقة  تاس  :ُيبين المثال التالي
 .clickمعالج لحدث النقر 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('div').bind('click', function (event) { 
                alert('Hi there!'); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .div { 
            margin: 10px; 
            padding: 12px; 
            border: 2px solid #666; 
            width: 60px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <p>Click on any square below to see the result:</p> 
    <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
    <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
    <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body></html> 

 

 حيث ُيظهر المتصفح: 
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 تظهر الرسالة الموافقة.  divوعند النقر على أي 

 

 : أنواع األحداث 
 التالي أنواع األحداث: ُيبين الجدول 

Event Type  الوصف 

blur  يحدث عندما يفقد العنصر التركيز . 
change  يتغير العنصر. يحدث عندما 

click  النقر بالفأرة على العنصر.  يحدث عند 

dblclick  النقر المزدوج بالفأرة على العنصر.  يحدث عند 

error  حصول خطأ ما )في التحميل مثاًل(.  يحدث عند 

focus  ما يصبح التركيز على العنصر. يحدث عند 

keydown  ضغط مفتاح من لوحة المفاتيح.  يحدث عند 

keypress  ضغط مفتاح ورفعه من لوحة المفاتيح.  يحدث عند 

keyup  لوحة المفاتيح. تاح من رفع مف يحدث عند 

load  تحميل العنصر.  يحدث عند 

mousedown  ضغط زر من أزرار الفأرة.  يحدث عند 

mouseenter  دخول الفأرة في منطقة العنصر.  يحدث عند 
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mouseleave  خروج الفأرة من منطقة العنصر.  يحدث عند 

mousemove  تحريك الفأرة فوق منطقة العنصر.  يحدث عند 

mouseout  حركة الفأرة خروجًا من العنصر.  يحدث عند 

mouseover  حركة الفأرة فوق العنصر.  يحدث عند 

mouseup  تحرير زر الفأرة.  يحدث عند 

resize  تغيير حجم النافذة. يحدث عند 

scroll  التمرير في النافذة. يحدث عند 

select  تحديد نص.     يحدث عند 

submit  ج. إرسال بيانات النموذ يحدث عند 

unload  تفريغ النموذج.  يحدث عند 

 

 : Eventالكائن  
 . eventيكون لمعالج الحدث معامل وحيد )في الكثير من األحيان ال ُيستخدم( ُيدعى  

 يوفر هذا الكائن مجموعة من الخصائص والطرق وبعض طرق معالجة األحداث. 

 مثال:

 : eventبعض الخصائص للكائن خدام ت ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $('div').bind('click', function( event ){ 
         alert('Event type is ' + event.type); 
         alert('pageX : ' + event.pageX); 
         alert('pageY : ' + event.pageY); 
         alert('Target : ' + event.target.innerHTML); 
      }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
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             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below to see the result:</p> 
   <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
   <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
   <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body></html> 

 

 حيث يُظهر المتصفح: 

 
 تظهر الرسائل الموافقة.  divوعند النقر على أي 

 

 : Event Helper Methodsالطرق املساعدة لألحداث 
توفر المكتبة مجموعة من الطرق المساعدة التي ُيمكن أن ُتستخدم إلطالق حدث أو  

 للربط مع أي نوع حدث من األنواع السابقة.
 : Trigger Methodsطرق إطالق األحداث  

 :لجميع الفقرات blurالي كيفية إطالق حدث الخروج ُيبين المثال الت 
$("p").blur(); 
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 : Binding Methods  الربططرق  
 : divمع مقطع    clickُيبين المثال التالي ربط حدث النقر 

$("div").click(function () { 
                    // do something here 
                }); 

 :لمثا
 التالي تطبيق عملي: ُيبين المثال 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
 
            $("div").click(function () { 
                var content = "<b></b>"; 
                $(this).wrapInner(content); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .div { 
            margin: 10px; 
            padding: 12px; 
            border: 2px solid #666; 
            width: 60px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <p>Click on any square below to see the result:</p> 
    <div class="div" id="destination">THIS IS TEST</div> 
    <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
    <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
    <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body> 
</html> 

 : ُيظهر المتصفح 
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 ص الداخلي:النّ وعند النقر على أي مقطع سنالحظ احتواء 
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 : ائص احلدث خص
 : خصائص الحدثالتالي  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 

 
Property Description 

altKey Set to true if the Alt key was pressed when the event was triggered, 
false if not. The Alt key is labeled Option on most Mac keyboards. 

ctrlKey Set to true if the Ctrl key was pressed when the event was triggered, 
false if not. 

data The value, if any, passed as the second parameter to the bind() 

command when the handler was established. 

keyCode For keyup and keydown events, this returns the key that was pressed. 

metaKey Set to true if the Meta key was pressed when the event was triggered, 
false if not. The Meta key is the Ctrl key on PCs and the Command key 
on Macs. 

pageX For mouse events, specifies the horizontal coordinate of the event 
relative from the page origin. 

pageY For mouse events, specifies the vertical coordinate of the event 
relative from the page origin. 

relatedTarget For some mouse events, identifies the element that the cursor left or 
entered when the event was triggered. 

screenX For mouse events, specifies the horizontal coordinate of the event 
relative from the screen origin. 

screenY For mouse events, specifies the vertical coordinate of the event 

relative from the screen origin. 

shiftKey Set to true if the Shift key was pressed when the event was triggered, 
false if not. 

target Identifies the element for which the event was triggered. 

timeStamp The timestamp (in milliseconds) when the event was created. 

type For all events, specifies the type of event that was triggered (for 
example, click). 

which For keyboard events, specifies the numeric code for the key that 
caused the event, and for mouse events, specifies which button was 

pressed (1 for left, 2 for middle, 3 for right) 

 : طرق احلدث
 : طرق الحدثالتالي  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 

 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm
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Method Description 

preventDefault() Prevents the browser from executing the default 
action. 

isDefaultPrevented() Returns whether event.preventDefault() was ever 
called on this event object. 

stopPropagation() Stops the bubbling of an event to parent elements, 

preventing any parent handlers from being notified of 
the event. 

isPropagationStopped() Returns whether event.stopPropagation() was ever 
called on this event object. 

stopImmediatePropagation()  Stops the rest of the handlers from being executed. 

isImmediatePropagationStopped()  Returns whether event.stopImmediatePropagation() 
was ever called on this event object. 

 : طرق التعامل مع األحداث
 : طرق التعامل مع األحداثالتالي  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ مثلة إضافللحصول على أ

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 

Method Description 

bind( type, [data], fn ) Binds a handler to one or more events (like click) for each 
matched element. Can also bind custom events. 

die( type, fn ) This does the opposite of live, it removes a bound live event. 

hover( over, out ) Simulates hovering for example moving the mouse on, and 
off, an object. 

live( type, fn ) Binds a handler to an event (like click) for all current - and 
future - matched element. Can also bind custom events. 

one( type, [data], fn )  Binds a handler to one or more events to be executed once 
for each matched element. 

ready( fn ) Binds a function to be executed whenever the DOM is ready 
to be traversed and manipulated. 

toggle( fn, fn2, fn3,... )  Toggle among two or more function calls every other click. 

trigger( event, [data] )  Trigger an event on every matched element. 

triggerHandler( event, 
[data] ) 

Triggers all bound event handlers on an element . 

unbind( [type], [fn] ) This does the opposite of bind, it removes bound events 
from each of the matched elements. 

 
  

http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-preventdefault.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-isdefaultprevented.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-stoppropagation.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-ispropagationstopped.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-stopimmediatepropagation.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/event-isimmediatepropagationstopped.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-bind.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-die.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-hover.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-live.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-one.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-ready.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-toggle.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-trigger.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-triggerhandler.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-triggerhandler.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/events-unbind.htm
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 : Ajaxالتعامل مع تقنية 

تقنية    JQueryالمكتبة    تحوي  مع  للتعامل  األدوات  من  تسمح    Ajaxالكثير  والتي 
 . للصفحة refreshبتحميل بيانات من المخدم بدون عملية إنعاش 

(AJAX: Asynchronous JavaScript and XML) 
 : حتميل البياانت
 بتحميل البيانات ولها الشكل العام: loadتسمح الطريقة 

[selector].load( URL, [data], [callback] ); 

 حيث: 
URL  .)عنوان المخدم الذي سُيرسل الطلب له )صفحة  مثاًل 
data .معامل اختياري. البيانات المررة للطلب 

callback  .معامل اختياري. وظيفة سيتم تنفيذها بعد تحميل النتائج 
 مثال:

 : ()loadخدام الطريقة ت ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
     <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("#driver").click(function(event){ 
          $('#stage').load('jquery/result.html'); 
      }); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the button to load result.html file:</p> 
   <div id="stage" style="background-color:blue;"> 
          STAGE 
   </div> 
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" /> 
</body></html> 

 : result.htmlيحوي الملف 
<h1>THIS IS RESULT...</h1> 

 : أوالً  ُيظهر المتصفح 
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 النقر على الزر:  وبعد 

 

 :بياانت إىل املخدمالإرسال 
 مع إرسال بيانات إلى المخدم:   ()loadخدام الطريقة ت ُيبين المثال التالي اس

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script src="Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#driver").click(function (event) { 
               var name = $("#name").val(); 
              $("#stage").load('result.aspx', { "name": name });  
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
   
        <p>Enter your name and click on the button:</p> 
        <input type="input" id="name" size="40" /><br /> 
        <div id="stage" style="background-color:green;"> 
            STAGE 
        </div> 
        <input type="button" id="driver" value="Show Result" /> 
</body></html> 

 التعليمات التالية:  result.aspxيحوي ملف المخدم 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class result : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string v; 
        v= Request.Params["name"]; 
       if (v != null) 
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        { 
            Response.Write("Welcome "); 
            Response.Write(v); 
        } 
    } 
} 

 

 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 وبعد النقر على الزر: 

 

 : JSONاحلصول على بياانت  
 . JSONة  لعندما يقوم المخدم بإرجاع البيانات كسلس   ()getJSONُتستخدم الوظيفة  

(JSON: JavaScript Object Notation) 

 تأخذ هذه الوظيفة الشكل العام التالي:
 [selector].getJSON( URL, [data], [callback] ); 

 

 

 :حيث

• URL  .)عنوان المخدم الذي سُيرسل الطلب له )صفحة  مثاًل 
• data .معامل اختياري. البيانات المررة للطلب 
• callback    معامل اختياري. وظيفة سيتم تنفيذها بعد تحميل النتائج وحيث يكون

 . JSONالمعامل األول لها البيانات المعادة من المخدم 
 ثال:م

 : jsonوالتي ٌتعيد بيانات بشكل  json.aspxليكن لدينا صفحة المخدم 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.Script.Serialization; 
public partial class json : System.Web.UI.Page 
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{ 
    class Data 
    { 
        public string Name { set; get; } 
        public string Age { set; get; } 
        public string Sex { set; get; } 
    } 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        List<Data> data = new List<Data>(); 
        data.Add(new Data() 
        { 
            Name = "Bassel", 
            Age = "45", 
            Sex = "Male" 
        }); 
        data.Add(new Data() 
        { 
            Name = "Sami", 
            Age = "34", 
            Sex = "Male" 
        }); 
        var json = new JavaScriptSerializer().Serialize(data); 
        Response.Clear(); 
        Response.ContentType = "application/json; charset=utf-8"; 
        Response.Write(json); 
        Response.End(); 
    }} 

 إلظهار البيانات:  N()getJSOن استخدام الطريقة  ُيمك
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>JSON</title> 
    <script src="Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#driver").click(function (event) { 
                $.getJSON('json.aspx', function (jd) { 
                    $('#stage').html('<p>' + jd.length + '</p>'); 
                    for (var i = 0; i < jd.length; i++) { 
                        $('#stage').append('<p> Name: ' + jd[i].Name + '</p>'); 
                        $('#stage').append('<p> Age : ' + jd[i].Age + '</p>'); 
                        $('#stage').append('<p> Sex: '  + jd[i].Sex + '</p>'); 
                    } 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>Click on the button to load json data:</p> 
    <div id="stage" style="background-color:blue;"> 
        STAGE 
    </div> 
    <input type="button" id="driver" value="Load Data" /> 
</body></html> 
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 : أوالً  المتصفح ُيظهر 

 
 وبعد النقر على الزر: 

 

 :JQuery AJAXوظائف 
 : طرق التعامل مع األحداثالتالي  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm 
 

Methods and Description 

jQuery.ajax( options ) 
Load a remote page using an HTTP request. 

jQuery.ajaxSetup( options ) 
Setup global settings for AJAX requests. 

jQuery.get( url, [data], [callback], [type] ) 
Load a remote page using an HTTP GET request. 

jQuery.getJSON( url, [data], [callback] ) 
Load JSON data using an HTTP GET request. 

jQuery.getScript( url, [callback] ) 
Loads and executes a JavaScript file using an HTTP GET request. 

jQuery.post( url, [data], [callback], [type] ) 
Load a remote page using an HTTP POST request. 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-jquery-get.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-jquery-getjson.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-jquery-getscript.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-jquery-post.htm
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load( url, [data], [callback] ) 
Load HTML from a remote file and inject it into the DOM. 

serialize( ) 
Serializes a set of input elements into a string of data. 

serializeArray( ) 
Serializes all forms and form elements like the .serialize() method but returns a JSON data 
structure for you to work with. 

 :JQuery AJAXأحداث 
 : طرق التعامل مع األحداثالتالي  )المرجع( ُيبين الجدول

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm 
 

Methods and Description 

ajaxComplete( callback ) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request completes. 

ajaxStart( callback ) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request begins and there is none already 
active. 

ajaxError( callback ) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request fails. 

ajaxSend( callback ) 
Attach a function to be executed before an AJAX request is sent. 

ajaxStop( callback ) 
Attach a function to be executed whenever all AJAX requests have ended. 

ajaxSuccess( callback ) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request completes successfully. 

 
 : Effects التأثريات

 . القيام بعمليات تحريك وإحياء ممتعة من   JQueryُتمّكن المكتبة 
 :إظهار وإخفاء العناصر

 . بإخفائها ()hideبإظهار العناصر كما تسمح الوظيفة   ()showتسمح الوظيفة 

 المعاملين التاليين: لوظيفتين لكال ا
• Speed  :ويأخذ قيمة رقمية بالميلي ثانية أو أحد القيم النصية 

("slow", "normal","fast") 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-load.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-serialize.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajax-serializearray.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxcomplete.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxstart.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxerror.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxsend.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxstop.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/ajaxsuccess.htm
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• callback     معامل انتهاء    ُيحّدد  خياري  وهو  عملية  كل  بعد  للتنفيذ  وظيفة 
 للتأثير. 

 مثال:

 تخدام الطريقتين السابقتين: ُيبين المثال التالي اس
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
 
     $("#show").click(function () { 
        $(".mydiv").show( 1000 ); 
     }); 
     $("#hide").click(function () { 
        $(".mydiv").hide( 1000 ); 
     }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
   .mydiv{ margin:10px;padding:12px; 
      border:2px solid #666; 
      width:100px; 
      height:100px; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <div class="mydiv"> 
      This is  SQUAR 
   </div> 
   <input id="hide" type="button" value="Hide" />    
   <input id="show" type="button" value="Show" />    
</body> 
</html> 

 

 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 : divيختفي العنصر  hideوبعد النقر على الزر 
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 : قلب العناصر
 . بقلب حالة ظهور العنصر ()toggleتسمح الوظيفة 

 للوظيفة المعاملين التاليين: 
• Speed    خياري ويأخذ قيمة رقمية بالميلي ثانية أو أحد القيم النصية   وهو معامل

("slow", "normal", or "fast") . 

• callback    معامل للت   ُيحّدد  خياري  وهو  انتهاء  وظيفة  عملية  كل  بعد  نفيذ 
 للتحريك. 

 مثال:

من ظاهر إلى مخفي    divلقلب حالة    ()toggleخدام الطريقة  تُيبين المثال التالي اس
 . وهكذا

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $(".clickme").click(function(event){ 
          $(".target").toggle('slow', function(){ 
             $(".log").text('Transition Complete'); 
          }); 
      }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
   .clickme{ margin:10px;padding:12px; 
      border:2px solid #666; 
      width:100px; 
      height:50px; 
    } 
   </style> 
</head> 
<body> 
   <div class="content"> 
      <div class="clickme">Click Me</div> 
      <div class="target"> 
         <img src="images/jquery.jpg" alt="jQuery" /> 
      </div> 
      <div class="log"></div> 
</body> 
</html> 
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 : أوالً  ُيظهر المتصفح 

 
 األول يختفي المقطع الثاني:  divوبعد النقر على المقطع  

 

 الثاني:  األول يظهر المقطع divعند إعادة النقر على المقطع 

 

 وهكذا دواليك. 
 :JQueryطرق التأثريات 

 . JQuery ُيبين الجدول )المرجع( التالي طرق التأثيرات في المكتبة

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ للحصول على أمثلة إضاف
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm 

 

Methods and Description 

animate( params, [duration, easing, callback] ) 
A function for making custom animations. 

fadeIn( speed, [callback] ) 
Fade in all matched elements by adjusting their opacity and firing an optional callback after 

completion. 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-animate.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-fadein.htm
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fadeOut( speed, [callback] ) 
Fade out all matched elements by adjusting their opacity to 0, then setting display to "none" 
and firing an optional callback after completion. 

fadeTo( speed, opacity, callback ) 
Fade the opacity of all matched elements to a specified opacity and firing an optional callback 
after completion. 

hide( ) 
Hides each of the set of matched elements if they are shown. 

hide( speed, [callback] ) 
Hide all matched elements using a graceful animation and firing an optional callback after 
completion. 

show( ) 
Displays each of the set of matched elements if they are hidden. 

show( speed, [callback] ) 
Show all matched elements using a graceful animation and firing an optional callback after 
completion. 

slideDown( speed, [callback] ) 
Reveal all matched elements by adjusting their height and firing an optional callback after 
completion. 

slideToggle( speed, [callback] ) 
Toggle the visibility of all matched elements by adjusting their height and firing an optional 
callback after completion. 

slideUp( speed, [callback] ) 
Hide all matched elements by adjusting their height and firing an optional callback after 
completion. 

stop( [clearQueue, gotoEnd ]) 
Stops all the currently running animations on all the specified elements. 

toggle( ) 
Toggle displaying each of the set of matched elements. 

toggle( speed, [callback] ) 

Toggle displaying each of the set of matched elements using a graceful animation and firing an 
optional callback after completion. 

toggle( switch ) 
Toggle displaying each of the set of matched elements based upon the switch (true shows all 
elements, false hides all elements). 

jQuery.fx.off 
Globally disable all animations. 

 
 : UIمكتبة واجهة املستخدم  

توفر هذه المكتبة مجموعة إضافية من التأثيرات المخصصة والتي نعرضها في 
 الجدول المرجع التالي: 

 ة ُيمكن زيارة الرابط:يّ لى أمثلة إضافللحصول ع
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm 

    :من الرابط المكتبة  يجب تنزيل
http://jqueryui.com/download/ 

 

 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-fadeout.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-fadeto.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-hide.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-hide-speed.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-show.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-show-speed.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-slidedown.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-slidetoggle.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-slideup.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-stop.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-toggle.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-toggle-speed.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-toggle-switch.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/effect-jquery-fx.htm
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm
http://jqueryui.com/download/
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Methods and Description 

Blind 
Blinds the element away or shows it by blinding it in. 

Bounce 
Bounces the element vertically or horizontally n-times. 

Clip 

Clips the element on or off, vertically or horizontally. 

Drop 
Drops the element away or shows it by dropping it in. 

Explode 
Explodes the element into multiple pieces. 

Fold 
Folds the element like a piece of paper. 

Highlight 
Highlights the background with a defined color. 

Puff 
Scale and fade out animations create the puff effect. 

Pulsate  
Pulsates the opacity of the element multiple times. 

Scale 
Shrink or grow an element by a percentage factor. 

Shake 
Shakes the element vertically or horizontally n-times. 

Size 
Resize an element to a specified width and height. 

Slide  
Slides the element out of the viewport. 

Transfer 
Transfers the outline of an element to another. 
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 : الختباراتا
 ؟ ما الجملة الصحيحة .1

 

a. jQuery is a JavaScript Library   

b. jQuery is a JSON Library 

 

 ؟ jQueryما الرمز المستخدم للداللة على  .2

a. the ? Sign   

b. the $ sign   

c. the % sign 

 

 ؟ ("div")$ما الذي يُحدّد  .3

 

a. All div elements   

b. The first div element 

 

 ؟ فية جميع الفقرات حمراءما الشكل الصحيح لجعل خل .4
a. $("p").style("background-color","red");   

b. $("p").manipulate("background-color","red"); 

c. $("p").css("background-color","red");   

d. $("p").layout("background-color","red"); 

 

 ؟("div.intro")$ما الذي يُحدّد  .5
a. The first div element with id="intro"   

b. All div elements with class="intro"   

c. All div elements with id="intro" 

d. The first div element with class="intro" 

 

 ؟ ةُمحدّد إلخفاء العناصر الذا نستخدم ما .6

a. visible(false)   

b. hidden() 

c. display(none) 

d. hide()   

 

 ؟ ةُمحدّد ر الخصائص التنسيق للعناص  إلسناد ما الطريقة المستخدمة   .7

a. css()   

b. html() 

c. style() 
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 ؟ بيكسل div  100ما الشكل الصحيح لجعل ارتفاع جميع العناصر  .8

a. $("div").height="100"   

b. $("div").yPos(100) 

c. $("div").height(100)   

 

 ؟ الوثيقةما التعليمة المستخدمة لمنع تنفيذ أي كود قبل االنتهاء من تحميل  .9

a. $(document).ready()   

b. $(body).onload() 

c. $(document).load() 

 

 ؟ةُمحدّد للعناصر ال  cssما التعليمة المستخدمة لالنتقال بين إضافة/حذف صف أو أكثر  .10

a. toggleClass()   

b. switchClass() 

c. altClass() 

d. switch() 

 ؟ ("div p")$ما الذي يُحدّد  .11
a. All div elements with a p element   

b. The first p element inside a div element 

c. All p elements inside a div element   

 

 ؟")$ (" p#introما الذي يُحدّد  .12
a. The p element with id="intro"   

b. All p elements with class="intro" 

 

 ؟ (" disabled:")$ما الذي يُحدّد  .13
a. All hidden elements   

b. All elements that does not contain the text "disabled" 

c. All elements containing the text "disabled" 

d. All disabled input elements  
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 phpأساسيات لغة البرمجة 
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 المحتويات 

 

 php : ................................................................................................................ 5أساسيات لغة البرمجة 

 5 ......................................................................................... ؟ Web Serverما هو برنامج مخدم الويب 

 5 ............................................................................................................... ؟Apacheما هو أباتشي 

 5 ....................................................................................................................... ؟ XAMPPما هو 

 6 ............................................................................................................... ؟ phpما هي لغة البرمجة 

 php : ................................................................................................................... 7مثال األول في ال

 comments : ................................................................................................................. 8التعليقات 

 8 ......................................................................................................................... تعليمات اإلظهار: 

 8 ................................................................................................................... المتغيرات وأنماط البيانات: 

 keywords : ....................................................................................................... 8الكلمات المفتاحية 

 variables : ................................................................................................................... 8المتغيرات 

 Data Types : ......................................................................................................... 9أنماط البيانات 

 strings : .......................................................................................................... 9السالسل الّنصية 

 integers: ...................................................................................................... 9األعداد الصحيحة 

 float : ......................................................................................................... 10األعداد مع فاصلة 

 Boolean: ........................................................................................................ 10القيم المنطقيه 

 Array : ............................................................................................................... 10المصفوفات 

 Classes and Objects: .............................................................................. 10الصفوف واألغراض 

 NULL: ..................................................................................................................... 10القيمة 

 Resource: ................................................................................................................ 10المورد 

 Expression : .................................................................................................................... 11التعابير 

 Comparison Operators : ................................................................................... 11عمليات المقارنة 

 Casting : ...................................................................................................................... 11القصر 

 12 .................................................................................................................. :–الجمع ++ والطرح 

 12 ................................................................................................................. (:: ?المعامل الثالثي )
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 12 .............................................................................................. :  المساواة == والمساواة المطابقة ===

 13 ......................................................................................................................... التعليمات الشرطية:

 if : .................................................................................................................... 13التعليمة الشرطية 

 switch : ............................................................................................................ 13التعليمة الشرطية 

 13 ............................................................................................................................. تعليمات التكرار: 

 Strings : ............................................................................................................... 15السالسل الّنصية 

 15 .............................................................................................................. إيجاد طول سلسلة نصية: 

 15 ..................................................................................................................... إيجاد عدد الكلمات: 

 15 ............................................................................................................................ عكس سلسلة: 

 15 ....................................................................................................... البحث عن نص ضمن سلسلة: 

 15 ................................................................................................................................ االستبدال:

 15 ....................................................................................................................................... األعداد: 

 15 ................................................................................................................ اختبار عدد صحيح: 

 16 ................................................................................................................. اختبار عدد عشري: 

 16 ................................................................................................................. اختبار نهائي أم ال:

 NaN: ........................................................................................................... 16اختبار ليس عدد 

 16 ........................................................................................................... اختبار السالسل الرقمية:

 casting : ....................................................................................................... 16القصر إلى أرقام 

 Arrays : ...................................................................................................................... 17المصفوفات 

 Indexed Arrays : ........................................................................................ 17المصفوفات المفهرسة 

 Associative Arrays : ................................................................................. 17المصفوفات التجميعية 

 Multidimensional : .............................................................................. 18المصفوفات متعددة األبعاد 

 Sorting : .......................................................................................................... 19  فرز المصفوفات

 20 ....................................................................................................................... دوال المصفوفات: 

 Built-In Functions: ................................................................................................ 21الدوال الجاهزة 

 Functions Declarations: ......................................................................................... 22تعريف الدوال 

 return : ......................................................................................................................... 22تعليمة 

 Recursion: .................................................................................................................. 22العودية 
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 Arguments : ................................................................................................................ 23المعامالت 

 Call By Value: .................................................................................................. 23االستدعاء بالقيمة 

 Call By Reference: .......................................................................................... 23االستدعاء بالمرجع 

 Classes and Objects: ...................................................................................... 24الصفوف واألغراض 

 Access Modifiers: ................................................................................ 24الوصول إلى الخصائص 

 this : ............................................................................................................... 24$الكلمة المفتاحية 

 25 .......................................................................................................... اختبار انتماء غرض لصف: 

 Constructor: ......................................................................................................... 25باني الصف 

 Destructor: ........................................................................................................... 25هادم الصف 

 Class Constants: ................................................................................................. 26ثوابت الصف 

 Inheritance : ..................................................................................................................... 26الوراثة 

 Abstract Classes: ............................................................................................... 27الصفوف المجردة 

 Traits: ............................................................................................................................ 28السمات 

 Static: .................................................................................................... 28الطرق والخصائص الساكنة 

 self: ................................................................................................................. 29الكلمة المفتاحية 

 parent: ............................................................................................................. 29الكلمة المفتاحية 

 30 ................................................................................................................................... االختبارات: 
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 : phpأساسيات لغة البرمجة  
 ؟Web Server الويبمخدم  برنامج ما هو 

 . الويبهو برنامج يوضع على مخدم الستضافة صفحات مواقع 

 HTTP (Hyper Textباستعمال البروتوكول  -ُيعالج هذا البرنامج الطلبات الواردة إليه من قبل المستخدمين على الشبكة  

Transfer Protocol)-    صفحات شكل  على  المعالجة  بناتج  المستخدمين  هؤالء  بتزويد  تتمكن    HTMLويقوم  كي 
 من عرضها.  Browsersالمستعرضات 

 
من مايكروسوفت    IIS(Internet Information Server)المفتوح المصدر وبرنامج    Apache  من أشهر المخدمات برنامج

Microsoft. 

 للمزيد من المعلومات ُيمكن الرجوع للرابط التالي: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server 
 ؟Apache أباتشي ما هو

 

(. يتميز بأنه مفتوح المصدر ومجاني الويب% من مخدمات 67األكثر استخدامًا في العالم )حوالي  الويبهو برنامج مخدم 
 ل.استضافة بتكاليف أق Apache ولذلك، يمكن أن تقدم شركات االستضافة المستندة إلى االستخدام. 

 .Windows, Linux, Macintoshيدعم أباتشي منصات التشغيل المختلفة مثل 
 . php مثلالمخدم التي تستخدم لغات البرمجة من طرف  المواقع استضافة ألباتشي ُيمكن

 
 للمزيد من المعلومات ُيمكن الرجوع للرابط التالي: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

 ؟XAMPPما هو 

 أباتشي. الويبهو حزمة تطبيقات مجانية ومفتوحة المصدر تتضمن مخدم 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
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 : XAMPPُيبين الجدول التالي التسمية 
X  يرمز الحرفX  لتعدد منصات التشغيل 
A Apache 

M MariaDB (MySQL  ًسابقا) 

P PHP 

P Perl 

 

 من الرابط:  هذه الحزمة ُيمكن تنزيل
https://softfamous.com/xampp/ 

 .startعن طريق النقر على الزر   80حاول تشغيله على البوابة االفتراضية ، XAMPPبعد تنزيل 

 
 ( كما يلي:8080له )عادًة  أخرى   ُيمكن إسناد رقم بوابهلم يعمل أباتشي،  إذا

 XAMPP Control Panelافتح لوحة التحكم  .1

 لفتح ملف اإلعدادات Apche(httpd.conf)الخاص بأباتشي واختر الخيار األول  configانقر زر  .2

 8080بـ  في الملف  واستبدل كل ظهور له  80ابحث عن الرقم  .3
 . startاحفظ التعديالت ثم عاود النقر على الزر  .4

 ؟phpما هي لغة البرمجة 
 

  .الويبهي لغة برمجة مفتوحة المصدر ُصممت لبرمجة وتطوير تطبيقات 
(php   هي اختصارHypertext Preprocessor ) 

 

 
 بما يلي:  phpلغة البرمجة  تتميز

 : Cالتشابه مع لغة البرمجة  •
o  استخدام األقواس المعقوفةCurly braces 
o  استخدام الفاصلة المنقوطة بعد التعليمات(;) 

https://softfamous.com/xampp/
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o  ال تلعب المسافاتwhitespaces أي دور 

 :Perlالتشابه مع لغة البرمجة  •

o  تبدأ أسماء المتغيرات بإشارة الدوالر$ 

o  استخدام المصفوفات التجميعيةassociative arrays )نعرضها الحقًا( 
 : HTMLالتناغم مع لغة  •

o  ُتضاف مقاطعphp  ضمن صفحاتHTML   توضع بين(<?php ?> ) 
 : phpالمثال األول في 

 : hello.php( phpليكن لدينا الملف التالي )ذو الالحقة 

<html> 
<head> 
<title> Hello php </title> 
</head> 
<h1>Hello from Dr. Bassel's HTML Page</h1> 
<p> 
<?php 
   echo "Hi there.<br />"; 
   $answer = 6 * 7; 
   echo "The answer is $answer, what "; 
   echo "was the question again?<br />"; 
?> 
</p> 
<p>Yes another paragraph.</p> 
</html> 

 في المسار:  ch1ُيمكن وضع هذا الملف ضمن المجلد 
C:\xampp\htdocs\phpcourse\ch1 

 

 : )بعد تشغيل أباتشي طبعًا( وبالتالي ُيمكن استدعاء الصفحة بكتابة العنوان التالي في المتصفح
http://localhost:8080/phpcourse/ch1/hello.php 

   (على رقم البوابة الذي تم إسناده ألباتشي 8080)يدل رقم البوابة 
 يجب أن ُيظهر المتصفح النتيجة التالية: 

 

 (answer$)في المثال  $تبدأ المتغيرات بحرف  •
 ُيستخدم المتغير دون تعريفه والتصريح عن نوع بياناته  •
 على الصفحة  باإلظهار echoتقوم التعليمة  •
 )سلسلة نصية(  echo( في معامل </ br>)مثاًل    HTMLُيمكن تضمين مؤثرات  •

بكتابة   echo(. ستقوم التعليمة  "االقتباس )ُيمكن وضع المتغير ضمن السلسلة النصية المحصورة ضمن إشارات   •
 قيمة المتغير. 

http://localhost:8080/phpcourse/ch1/hello.php
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 : commentsالتعليقات 

 ( ألكثر من سطر. كما ُيبين المثال التالي: /*   */( للتعليقات على سطر، واستخدام ) #( أو )//ُيمكن استخدام ) •
echo 'This is a test'; // This is a c++ style comment 
    /* This is a multi line comment 
       yet another line of comment */ 
echo 'This is yet another test'; 
echo 'One Final Test'; # This is a shell-style 
 

 : تعليمات اإلظهار

 سوى معامل واحد. كما ُيبين المثال التالي:   printأكثر من معامل يفصل بينها فواصل، بينما ال تقبل    echoتقبل   •
$x = "15" + 27; 
echo $x; 
echo("<br />"); 
echo $x, "<br />"; 
print $x; 
print "<br />"; 
print($x); 
print("<br />"); 

 حيث يكون اإلظهار: و  •
42 

42 

42 

42 

 

 :المتغيرات وأنماط البيانات
 :keywordsالكلمات المفتاحية 

 والتي ال ُيمكن طبعًا استخدامها كأسماء للمتغيرات أو الدوال.   phpُيبين الجدول التالي الكلمات المفتاحية في 
abstract  and array() as break 

case catch cfunction  class clone  

const continue declare default do 

else elseif enddeclare endfor endforeach 

endif endswitch endwhile extends final 

for foreach function global goto  

if implements  interface  instanceof  - 

namespace  new old_function  or private  

protected  public  static switch throw  

try  use Var while xor 

 : variablesالمتغيرات 

عدد من األحرف أو األرقام أو تحت متبوعًا بحرف أو تحت السطر )_( ثم أي    $يجب أن يبدأ اسم المتغير بإشارة دوالر  
 ( https://www.php.net/manual/en/language.variables.basics.php)للمزيد  السطر.

 (.case-sensitiveتتأثر المتغيرات بحالة األحرف ) 
 أمثله صحيحة: 

$abc = 12; 

$total = 0; 

$largest_so_far = 0; 

 

https://www.php.net/manual/en/language.variables.basics.php
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 أمثلة خاطئة: 
abc = 12; 

$2php = 0; 

$bad-punc = 0; 

 بإسناد نمط البيانات الموافق حسب القيمة المسندة للمتغير. فنكتب مثاًل:   phpال يتّم التصريح عن نمط بيانات المتغير، تقوم  
$x = 3; 

$y =3.33; 

$b = false; 

$s= "Hello"; 

 : Data Typesأنماط البيانات 

 أنماط البيانات التالية:  phpتدعم 

• String 
• Integer 

• Float (floating point numbers - also called double) 
• Boolean 

• Array 
• Object 

• NULL 
• Resource 

 : stringsصية  السالسل الن  

 (. '( أو إشارة واحده )"ُيمكن وضع السالسل النصية ضمن إشارتي اقتباس ) •
 . escape( كمحرف هروب \) المحرف ُيستخدم •

 ية على أكثر من سطر.صُيمكن تمدد السلسلة النّ  •
 (. '( وليس ضمن )"تظهر قيم المتغيرات في السالسل الموضوعة ضمن ) •

 ُيبين المثال التالي أمثله عن الحاالت السابقة:
<?php 
echo "This is a simple string<br />" ; 
echo "You can also have embedded newlines in 
strings this way as it is 
okay to do <br />"; 
// Outputs: Variables do 12 
$expand = 12; 
echo "Variables do $expand <br />"; 
echo 'Simple String with \'escape\' <br />'; 
// Outputs: Variables do not $expand $either 
echo 'Variables do not $expand $either'; 
?> 

 : اإلظهارفيكون 

This is a simple string 

You can also have embedded newlines in strings this way as it is okay to do 

Variables do 12 

Simple String with 'escape' 

Variables do not $expand $either 
 : integersاألعداد الصحيحة 

 وهي األعداد الصحيحة )دون فاصلة عشرية( موجبة أو سالبة. 



10 

 

 -2,147,483,647 .. 2,147,483,648المجال:  تكون ضمن 
 إلظهار نوع بيانات المتغير وقيمته كما في المثال التالي:  var_dumpُيمكن استخدام التعليمة 

$x = 5985; 
var_dump($x); 

 اإلظهار: حيث يكون  

int(5985) 
 : floatاألعداد مع فاصلة 

 المثال التالي: وهي األعداد مع فاصلة عشرية موجبة أو سالبة. كما في 
$x = 10.365; 
var_dump($x); 

 اإلظهار: حيث يكون  

float(10.365) 
 : Booleanالقيم المنطقيه 

 . كما في المثال التالي: falseأو  trueوتأخذ إما 
$x = true; 
$y = false; 

 : Arrayالمصفوفات 

 . كما ُيبين المثال التالي: )نعرض بالتفصيل الحقًا( ن المصفوفة مجموعة قيم في متغير واحدُتخزّ 
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); 
var_dump($x); 

 اإلظهار: حيث يكون  

array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(6) "Toyota" } 
 : Classes and Objects  الصفوف واألغراض

 .)نعرض بالتفصيل الحقًا( تعريف الصف )مجموعة من الخصائص والطرق(، ثم إنشاء أغراض من هذا الصفُيمكن 
 كما ُيبين المثال التالي: 

class Car { 
    function Car() { 
        $this->model = "VW"; 
    } 
} 
// create an object 
$herbie = new Car(); 
// show object properties 
echo $herbie->model; 

 اإلظهار: حيث يكون  

VW 

 : NULL القيمة

. كما ُيبين المثال وهو نوع بيانات خاص ُيسند للمتغير الذي لم يتم إعطائه قيمه، كما ُيمكن إفراغ متغير بإعطائه هذه القيمة
 التالي: 

$x = "Hello world!"; 
$x = null; 
var_dump($x); 

 اإلظهار: حيث يكون  

NULL 

 : Resourceالمورد 

   ُيخزن هذا النمط مرجع إلى مورد خارجي مثل استدعاءات قواعد البيانات كما سنرى الحقًا.



11 

 

 : Expressionالتعابير 
 في التعابير الحسابية مثل بقية لغات البرمجة.  (**,%,/,*,-,+) ُتستخدم العمليات

 الجدول التالي العمليات األساسية: ُيبين
Operator Name Example Result 

+ Addition $x + $y Sum of $x and 
$y 

- Subtraction $x - $y Difference of $x 
and $y 

* Multiplication $x * $y Product of $x 
and $y 

/ Division $x / $y Quotient of $x 
and $y 

% Modulus $x % $y Remainder of $x 
divided by $y 

** Exponentiation $x ** $y Result of raising 
$x to the $y'th 
power 

 

 . concatenation( لجمع النصوص .ُيستخدم المعامل )
 : Comparison Operatorsعمليات المقارنة 

 ُيبين الجدول التالي عمليات المقارنة:
Operator Name Example Result 

== Equal $x == $y Returns true if $x is equal to $y 

=== Identical $x === 
$y 

Returns true if $x is equal to 
$y, and they are of the same 
type 

!= Not equal $x != $y Returns true if $x is not equal 
to $y 

<> Not equal $x <> $y Returns true if $x is not equal 
to $y 

!== Not 
identical 

$x !== $y Returns true if $x is not equal 
to $y, or they are not of the 
same type 

> Greater 
than 

$x > $y Returns true if $x is greater 
than $y 

< Less than $x < $y Returns true if $x is less than 
$y 

>= Greater 
than or 
equal to 

$x >= $y Returns true if $x is greater 
than or equal to $y 

<= Less than 
or equal 
to 

$x <= $y Returns true if $x is less than 
or equal to $y 

<=> Spaceship $x <=> 
$y 

Returns an integer less than, 
equal to, or greater than zero, 
depending on if $x is less than, 
equal to, or greater than $y.   

 

 : Castingالقصر 

 حسب الناتج. كما ُيبين المثال التالي:  castingر صبإجراء عمليات الق phpتقوم لغة 
 

$a = 56; $b = 12; 
$c = $a / $b; 
echo "C: $c <br />"; 
$d = "100" + 36.25 + TRUE; 
echo "D: ". $d . " <br />"; 
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echo "D2: ". (string) $d . " <br />"; 
$e = (int) 9.9 - 1; 
echo "E: $e <br />"; 
$f = "sam" + 25; 
echo "F: $f <br />"; 
$g = "sam" . 25; 
echo "G: $g <br />"; 

 : اإلظهارحيث يكون 
C:4.6666666666667 

D:137.25 

D2:137.25 

E:8 

F:25 

G: sam25 

 سمة األعداد الصحيحة عدد عشري. قاعتبار ناتج  تمّ  •
 .1في الجمع  trueاعتبار قيمة  تمّ  •
 .8يكون   8.9 (int) القصرباستخدام )(. مثاًل حاصل  القصرُيمكن إجراء  •

 : – الجمع ++ والطرح 
 كما ُيبين المثال التالي:  – ُيمكن استخدام ++ و 

$x = 12; 
$y = 15 + $x++; 
echo "x is $x and y is $y "; 

 : اإلظهارحيث يكون 

x is 13 and y is 27 

 

 : (: ?المعامل الثالثي )

 الثالثي للتعامل السريع مع التعابير الشرطية كما ُيبين المثال التالي: ُيستخدم المعامل 

<?php 
$www = 123; 
$msg = $www > 100 ? "Large" : "Small" ; 
echo "First: $msg <br />"; 
$msg = ( $www % 2 == 0 ) ? "Even" : "Odd"; 
echo "Second: $msg <br />"; 
$msg = ( $www % 2 ) ? "Odd" : "Even"; 
echo "Third: $msg <br />"; 
?> 

 : اإلظهارحيث يكون و 
First: Large  

Second: Odd  

Third: Odd  

 :  المساواة == والمساواة المطابقة ===
 التالي:تقوم == بمقارنة القيم فقط، بينما تقوم === بمقارنة القيم ونوع البيانات. كما ُيبين المثال 

<?php 
if ( 123 == "123" ) print ("Equality 1 <br />"); 
if ( 123 == "100"+23 ) print ("Equality 2 <br />"); 
if ( FALSE == "0" ) print ("Equality 3 <br />"); 
if ( (5 < 6) == "2"-"1" ) print ("Equality 4 <br />"); 
if ( (5 < 6) === TRUE ) print ("Equality 5 <br />"); 
?> 
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 : اإلظهارحيث يكون 
Equality1 

Equality2 

Equality3 

Equality4 

Equality 5 

 

 : التعليمات الشرطية
 : ifالتعليمة الشرطية 

 : ifُيبين المثال التالي استخدام التعليمة الشرطية 

$ans = 42; 
if ( $ans == 42 ) { 
       print "Hello world! "; 
} else { 
       print "Wrong answer"; 
} 

 

 عند وجود تعليمة واحدة فقط.{} ُيمكن االستغناء عن األقواس المعقوفة 
 :switchالتعليمة الشرطية 

 : switchُيبين المثال التالي استخدام التعليمة الشرطية 

$favcolor = "red"; 
switch ($favcolor) { 
    case "red": 
        echo "Your favorite color is red!"; 
        break; 
    case "blue": 
        echo "Your favorite color is blue!"; 
        break; 
    case "green": 
        echo "Your favorite color is green!"; 
        break; 
    default: 
        echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!"; 
} 

 : تعليمات التكرار
 استخدام تعليمات التكرار األربع التالية:  phpُيمكن في 

• while 

• do … while 

• for  

• foreach 

 

 :whileُيبين المثال التالي استخدام 
$x = 1; 
while($x <= 5) { 
    echo "The number is: $x <br>"; 
    $x++; 
} 

 اإلظهار: حيث يكون 



14 

 

The number is: 1 

The number is: 2 

The number is: 3 

The number is: 4 

The number is: 5 

 :do whileُيبين المثال التالي استخدام 
$x = 1; 
do { 
    echo "The number is: $x <br>"; 
    $x++; 
} while ($x <= 5); 

 حيث يكون اإلظهار: 
The number is: 1 

The number is: 2 

The number is: 3 

The number is: 4 

The number is: 5 

 :forُيبين المثال التالي استخدام 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { 
    echo "The number is: $x <br>"; 
} 

 حيث يكون اإلظهار: 
The number is: 1 

The number is: 2 

The number is: 3 

The number is: 4 

The number is: 5 

 : foreachُيبين المثال التالي استخدام 
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow"); 
foreach ($colors as $value) { 
  echo "$value <br>"; 
} 

 حيث يكون اإلظهار: 
"red" 

"green" 

"blue" 

"yellow" 

 
 )سنتعرض لموضوع المصفوفات الحقًا(.
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 : Strings صيةالسالسل الن  

 ."Hello World"صية هي مجموعة من المحارف مثاًل السلسلة النّ 
 صية. نعرض فيما يلي ألهم الدوال التي تتعامل مع السالسل النّ 

 :إيجاد طول سلسلة نصية

 إليجاد طول سلسة نصية. كما ُيبين المثال التالي:  strlenُتستخدم الدالة 
echo strlen("Hello world!"); 

 حيث يكون اإلظهار: 
12 

 : إيجاد عدد الكلمات

 إليجاد عدد الكلمات. كما ُيبين المثال التالي:  str_word_countُتستخدم الدالة 
echo str_word_count("Hello world!"); 

 حيث يكون اإلظهار: 
2 

 :عكس سلسلة

 لعكس سلسة نصية. كما ُيبين المثال التالي: strrevُتستخدم الدالة 
echo strrev("Hello world!"); 

 حيث يكون اإلظهار: 
!dlrow olleH 

 : البحث عن نص ضمن سلسلة

للبحث عن نص ضمن سلسلة، ُتعيد الدالة فهرس أول محرف من النص الذي نبحث عنه ضمن   strposُتستخدم الدالة  
 . كما ُيبين المثال التالي: falseالسلسلة إن وجد النص ضمن السلسلة وإال فإنها ُتعيد 

echo strpos("Hello world!", "world"); 
 حيث يكون اإلظهار: 

6 

 : االستبدال

 الستبدال نص بنص آخر في سلسلة. كما ُيبين المثال التالي:  str_replaceُتستخدم الدالة 
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); 

 حيث يكون اإلظهار: 
Hello Dolly 

 يحوي الرابط التالي مرجعًا كاماًل لدوال السالسل النصية: 
https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp 

 

 :األعداد
بإسناد نمط بيانات للمتغير حسب القيمة المسندة له. فإذا أسندت عدد طبيعي لمتغير، سيكون نمط بيانات المتغير   phpتقوم  

 (. integerعدد صحيح )

 . 2.5( لوجود العدد floatفي المثال التالي سيكون النمط المسند إلى المتغير هو عدد عشري )
$x = 2 * 2.5 * 5; 

 : اختبار عدد صحيح

 أحد الدوال التالية لمعرفة فيما إذا كان عدد صحيح أم ال:  ُيمكن استخدام

• is_int() 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp
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• is_integer() - alias of is_int() 
• is_long() - alias of is_int() 

 ليكن المثال التالي: 
$x = 5985; 
var_dump(is_int($x)); 
$x = 59.85; 
var_dump(is_int($x)); 

 يكون اإلظهار: 
bool(true) 

bool(false) 

 : اختبار عدد عشري

 ُيمكن استخدام أحد الدوال التالية لفحص فيما إذا كان عدد عشري أم ال: 

• is_float() 
• is_double() - alias of is_float() 

 :اختبار نهائي أم ال

 النهاية.  PHP_FLOAT_MAXُتعتبر كل قيمة أكبر من 
 النهاية أم ال.ُيمكن استخدام الدوال التالية الختبار أن عدد 

• is_finite() 
• is_infinite() 

 : NaNاختبار ليس عدد 

 ممكنة.  عمليه حسابية غير  )Not a NumberNaN(عند تنفيذ  NaNتنتج 
 : NaNُيمكن استخدام الدالة التالية لفحص  

• is_nan() 

 : اختبار السالسل الرقمية

 الختبار أن متغير يحوي قيمة رقمية أم ال.  ()is_numericُتستخدم الدالة 
 ليكن المثال التالي: 

$x = "5985"; 
var_dump(is_numeric($x)); 

 يكون اإلظهار: 
bool(true) 

 : castingالقصر إلى أرقام  

 ُيمكن استخدام 
• (int) 

• (float) 

• intval() 

 للتحويل إلى نمط رقمي. 

https://www.w3schools.com/php/func_math_is_finite.asp
https://www.w3schools.com/php/func_math_is_infinite.asp
https://www.w3schools.com/php/func_math_is_nan.asp
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 ليكن المثال التالي: 
$x = "23465.768"; 
$int_cast = (int)$x; 
echo $int_cast; 

 يكون اإلظهار: 

23465 

 :Arraysالمصفوفات 
 إلنشاء مصفوفة. ()arrayتسمح المصفوفات بتخزين مجموعة قيم في متغير واحد. ُتستخدم الدالة 

 ليكن المثال التالي: 
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); 
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . "."; 

 يكون اإلظهار: 

I like Volvo, BMW and Toyota. 
 للحصول على مرجع كامل عن المصفوفات، ُيمكن زيارة الرابط: 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp 

 بمعرفة طول مصفوفة.  ()countتسمح الدالة 

 : Indexed Arraysالمصفوفات المفهرسة 

 ُتفهرس عناصر المصفوفة اعتبارًا من الصفر. 
 ُيمكن الدوران على عناصر مصفوفة باستخدام تعليمات التكرار. مثاًل:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); 
$arrlength = count($cars); 
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) { 
    echo $cars[$x]; 
    echo "<br>"; 
} 

 يكون اإلظهار: 
Volvo 

BMW 

Toyota 
 : Associative Arraysالمصفوفات التجميعية 

 . ُيمكن إنشاء مصفوفة تجميعية بطريقتين. األولى كما يلي:keyيملك كل عنصر في المصفوفة التجميعية مفتاح 
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 

 

 والثانية كما يلي:
$age = array() 
$age['Peter'] = "35"; 
$age['Ben'] = "37"; 
$age['Joe'] = "43"; 

 ُيمكن استخدام المفتاح للوصول إلى قيمة العنصر كما في المثال التالي:
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old."; 

 يكون اإلظهار: 
Peter is 35 years old. 

 للدوران على عناصر المصفوفة كما يلي:  foreachُيمكن استخدام 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp
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$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
foreach($age as $x => $x_value) { 
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 
    echo "<br>"; 
} 

 لمعاينة محتوى متغير. مثاًل:  ()print_rاستخدام ُيمكن 
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
print_r($age); 

 يكون اإلظهار: 
Array ( [Peter] => 35 [Ben] => 37 [Joe] => 43 ) 

 للحصول على معلومات تفصيلية. مثاًل: ()var_dumpكما ُيمكن استخدام 
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
var_dump($age); 

 يكون اإلظهار: 

array(3) { ["Peter"]=> string(2) "35" ["Ben"]=> string(2) "37" ["Joe"]=> string(2) "43" } 
 كما في المثال التالي:  [ ]يُمكن إضافة عناصر جديدة إلى آخر المصفوفة بوضع 

$va = array(); 
$va[] = "Hello"; 
$va[] = "World"; 
print_r($va); 

 يكون اإلظهار: 

Array ( [0] => Hello [1] => World ) 
 

 : Multidimensionalالمصفوفات متعددة األبعاد  

 مصفوفة وبحيث تكون عناصرها مصفوفات، كما في المثال التالي: ُيمكن التصريح عن 
$cars = array 
  ( 
  array("Volvo",22,18), 
  array("BMW",15,13), 
  array("Saab",5,2), 
  array("Land Rover",17,15) 
  ); 
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>"; 

 يكون اإلظهار: 
Saab: In stock: 5, sold: 2. 

 ُيمكن استخدام الحلقات المتداخلة كما في المثال التالي: 
$cars = array 
  ( 
  array("Volvo",22,18), 
  array("BMW",15,13), 
  array("Saab",5,2), 
  array("Land Rover",17,15) 
  ); 
  for ($row = 0; $row < 4; $row++) { 
  echo "<p><b>Row number $row</b></p>"; 
  echo "<ul>"; 
  for ($col = 0; $col < 3; $col++) { 
    echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>"; 
  } 
  echo "</ul>"; 
} 

 يكون اإلظهار: 
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Row number 0 

• Volvo 

• 22 

• 18 

Row number 1 

• BMW 

• 15 

• 13 

Row number 2 

• Saab 

• 5 

• 2 

Row number 3 

• Land Rover 

• 17 

• 15 

 : Sorting  فرز المصفوفات

 يوجد مجموعة مختلفة من الدوال لفرز المصفوفات: 

• sort() - sort arrays in ascending order 

• rsort() - sort arrays in descending order 

• asort() - sort associative arrays in ascending order, according to the value 

• ksort() - sort associative arrays in ascending order, according to the key 

• arsort() - sort associative arrays in descending order, according to the value 

• krsort() - sort associative arrays in descending order, according to the key 

 

 ليكن المثال التالي: 
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11); 
rsort($numbers); 
$arrlength = count($numbers); 
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) { 
    echo $numbers[$x]; 
    echo "<br>"; 
} 

 يكون اإلظهار: 
22 

11 

6 
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4 

2 
 ليكن المثال التالي: 

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
asort($age); 
foreach($age as $x => $x_value) { 
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 
    echo "<br>"; 
} 

 يكون اإلظهار: 

Key=Peter, Value=35 

Key=Ben, Value=37 

Key=Joe, Value=43 
 : دوال المصفوفات

 المصفوفات منها:يوجد مجموعة من الدوال المفيدة في التعامل مع 

• array_key_exists($key, $ar) - Returns TRUE if key is set in the array 

• isset($ar['key']) - Returns TRUE if key is set in the array 

• count($ar) - How many elements in an array 

• is_array($ar) - Returns TRUE if a variable is an array 

• shuffle($ar) - Shuffles the array into random order 

• array_flip() - Flip all keys with their associated values in an array 

• array_merge – Merge arrays 

• array_unique – Remove duplicate values 

• array_intersect – get arrays intersection 

• array_diff – get arrays difference 

 فتح الرابط التالي للوصول إلى جميع دوال المصفوفات: ُيمكن
https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp 

 : array_key_existsليكن المثال التالي الستخدام 
$za = array(); 
$za["name"] = "Dr.Bassel"; 
$za["course"] = "php"; 
if (array_key_exists('course',$za) ) { 
 echo("Course exists <br />"); 
} else { 
 echo("Course does not exist <br />"); 
} 
echo isset($za['name']) ? "name is set <br />" : "name is not set <br />"; 
echo isset($za['addr']) ? "addr is set <br />" : "addr is not set <br />"; 

 يكون اإلظهار: 
Course exists 

name is set 

addr is not set 
 : array_flipليكن المثال التالي الستخدام 

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 
$result=array_flip($a1); 
print_r($result); 

 يكون اإلظهار: 
Array ( [red] => a [green] => b [blue] => c [yellow] => d )  

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp
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 : Built-In Functions الدوال الجاهزة
 . phpدالة جاهزة ُيمكن استدعائها للقيام بمهمة محددة. والتي ُتعطي قوة  1000على أكثر من  phpتحوي لغة 

 فئة:  20توزع هذه الدوال على 
Array  Calendar  Date  Directory  Error  

Filesystem  Filter  FTP  Libxml  Mail  

Math  Misc  MySQLi  Network  SimpleXML  

Stream  String  
XML 
Parser  Zip  Timezones 

 ُيمكن العودة للرابط التالي للحصول على مرجع كامل عن الدوال الجاهزة: 
https://www.w3schools.com/PHP/php_functions.asp 

 ُيبين المثال التالي بعض االستدعاءات لدوال السالسل النصية: 
//strings 
echo strrev(" .dlrow olleH") . "<br />";     
echo str_repeat("Hip ", 2). "<br />";     
echo strtoupper("hooray!"). "<br />";  
echo strlen("intro"). "<br />"; 

 يكون اإلظهار: 

Hello  world. 
Hip Hip 
HOORAY! 
5 

 ُيبين المثال التالي بعض االستدعاءات لدوال التاريخ: 
//Date 
// Print the array from getdate() 
print_r(getdate()); 
echo "<br><br>"; 
// Return date/time info of a timestamp; then format the output 
$mydate=getdate(date("U")); 
echo "$mydate[weekday], $mydate[month] $mydate[mday], $mydate[year]"; 

 يكون اإلظهار: 
Array ( [seconds] => 7 [minutes] => 57 [hours] => 10 [mday] => 21 [wday] => 6 

[mon] => 3 [year] => 2020 [yday] => 80 [weekday] => Saturday [month] => March 

[0] => 1584784627 ) 
 

Saturday, March 21, 20201 

 ُيبين المثال التالي بعض االستدعاءات للدوال الرياضية: 
//Math 
echo(round(0.60) . "<br>"); 
echo(round(0.50) . "<br>"); 
echo(round(0.49) . "<br>"); 
echo(round(-4.40) . "<br>"); 
echo(round(-4.60) . "<br>"); 
 
echo(rand() . "<br>"); 
echo(rand() . "<br>"); 
echo(rand(10,100)); 

 يكون اإلظهار: 
1 

https://www.w3schools.com/PHP/php_functions.asp
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1 

0 

-4 

-5 

11175 

52072 

53 

 : Functions Declarations تعريف الدوال 
 عديدة.الدالة هي مجموعة من التعليمات التي ُيمكن أن تستخدم مرات  •
 لن يتم تنفيذ الدالة آليًا عند تحميل الصفحة.  •

 يتم تنفيذ الدالة عند استدعائها. •

• A function is a block of statements that can be used repeatedly in a program. 

• A function will not execute automatically when a page loads. 

• A function will be executed by a call to the function. 

 يكون لتعريف الدالة الشكل التالي:
function  functionName(){ 
    code to be executed; 
} 

 في المثال البسيط التالي ُنعّرف دالة ثم نقوم باستدعائها: 
function writeMsg() { 
    echo "Hello world!"; 
} 
writeMsg(); // call the function 

 يكون اإلظهار: 
Hello World! 

 : returnتعليمة 

 إلنهاء تنفيذ الدالة وإعادة قيمة. كما في المثال التالي لحساب العدد األكبر:  returnُتستخدم تعليمة  
function mymax($a, $b) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(4, 6) 

 اإلظهار: كون ي
6 

 : Recursionالعودية 

 ُيمكن استدعاء الدالة ضمن تعريف الدالة نفسها. ُيبين المثال التالي استخدام العودية لحساب العاملي لعدد:
function fact($n) { 
    if ( $n==0 )  
  return 1 ; 
    else 
  return $n * fact($n -1) ; 
} 
print fact(5) 
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 اإلظهار: يكون  

120 

 : Argumentsالمعامالت 

 ُيمكن أن يكون للدالة مجموعة من المعامالت. كما في المثال التالي: 
function howdy($lang) { 
    if ( $lang == 'es' ) return "Hola"; 
    if ( $lang == 'fr' ) return "Bonjour"; 
    return "Hello"; 
} 
print howdy('fr') . " Sally"; 

 يكون اإلظهار: 
Bonjour Sally 

 له. كما في المثال التالي: ةُيمكن جعل المعامل اختياري بإسناد قيم
function howdy($lang='es') { 
    if ( $lang == 'es' ) return "Hola"; 
    if ( $lang == 'fr' ) return "Bonjour"; 
    return "Hello"; 
} 
print howdy() . " Glenn"; 
print howdy('fr') . " Sally"; 

 يكون اإلظهار: 
Hola Glenn 
Bonjour Sally 

 : Call By Value االستدعاء بالقيمة 

ُتمرر قيم معامالت الدالة بالقيمة أي أن أي تعديل عليها ضمن الدالة لن يؤثر على قيم المتغيرات الممررة كمعامالت. كما  
 التالي: ُيبين المثال 

function double($alias) { 
    $alias = $alias * 2; 
    return $alias; 
} 
$val = 10; 
$dval = double($val); 
echo "Value = $val Doubled = $dval"; 

 يكون اإلظهار: 
Value = 10 Doubled = 20 

 :Call By Reference االستدعاء بالمرجع

( قبله. مما يجعل أي تعديل على قيمة المعامل ضمن الدالة ينعكس على  &بالمرجع بوضع اإلشارة )ٌبمكن تمرير معامل  
 المتغير الممرر للدالة. كما في المثال التالي: 

function triple(&$realthing) { 
    $realthing = $realthing * 3; 
} 
$val = 10; 
triple($val); 
echo "Triple = $val"; 

 اإلظهار: يكون 
Triple = 30 
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 : Classes and Objects الصفوف واألغراض 
 كما يلي: classيتّم تعريف الصف باستخدام الكلمة المفتاحية 

class ClassName { 

  // code goes here... 

} 
طريقة للوصول إلى قيمة    :لكل خاصية  methods، وطريقتين  propertiesُنعّرف في المثال التالي صف له خاصيتين  

 لها. ةالخاصية، وطريقة إلسناد قيم

class Fruit { 
  // Properties 
  private $name; 
  private $color; 
  // Methods 
  function set_name($name) { 
    $this->name = $name; 
  } 
  function get_name() { 
    return $this->name; 
  } 
  function set_color($color) { 
    $this->color = $color; 
  } 
  function get_color() { 
    return $this->color; 
  } 
} 

 من هذا الصف. مثاًل: objects (instances)ُيمكن تعريف أغراض 
$apple = new Fruit(); 
$apple->set_name('Apple'); 
$apple->set_color('Red'); 
echo "Name: " . $apple->get_name(); 
echo "<br>"; 
echo "Color: " . $apple->get_color(); 

 يكون اإلظهار: 
Name: Apple 

Color: Red 

 : Access Modifiersالوصول إلى الخصائص 

( فال ُيمكن الوصول  protectedمكان، أو محمية )( ُيمكن الوصول لها من أي  publicُيمكن أن تكون الخاصية إما عامة )
 ( ال ُيمكن الوصول إليها إال سوى ضمن الصف. privateإليها إال ضمن الصف نفسه أو الصفوف المشتقة منه. أو خاصة ) 

• public - the property or method can be accessed from everywhere. This is default 

• protected - the property or method can be accessed within the class and by 

classes derived from that class 

• private - the property or method can ONLY be accessed within the class 

 

 :this$الكلمة المفتاحية 

 كمرجع للغرض الحالي، ُيمكن استخدامها فقط ضمن طرق الصف.  thisُتستخدم الكلمة 
 في المثال التالي: 

class Fruit { 
  public $name; 
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  function set_name($name) { 
    $this->name = $name; 
  } 

 إما باستدعاء الطريقة:  name$ُيمكن تغيير قيمة الخاصية العامة 
$apple = new Fruit(); 
$apple->set_name("Apple"); 

 أو بالوصول المباشر للخاصية العامة:
$apple = new Fruit(); 
$apple->name = "Apple"; 

 : اختبار انتماء غرض لصف

 الختبار انتماء غرض لصف:  instanceofُيمكن استخدام الكلمة المفتاحية 
$apple = new Fruit(); 
var_dump($apple instanceof Fruit); 

 يكون اإلظهار: 
bool(true) 

 : Constructorباني الصف 

 يسمح باني الصف بإعطاء قيم ابتدائية للخصائص حال إنشاء الصف.  •
 construct__ُيدعى باني الصف دومًا:  •

class Fruit { 
  public $name; 
  public $color; 
  function __construct($name) { 
    $this->name = $name; 
  } 
  function get_name() { 
    return $this->name; 
  } 
} 

 ة: يُيمكن إنشاء غرض مع تمرير قيمة للخاص
$apple = new Fruit("Apple"); 
echo $apple->get_name(); 

 : Destructorهادم الصف 

 الخطاطة:ُيستدعى هادم الصف عند مسح الغرض أو االنتهاء من تنفيذ  •
    destruct__  ُيدعى هادم الصف: •

class Fruit { 
  public $name; 
  public $color; 
  function __construct($name) { 
    $this->name = $name; 
 echo "construct: The fruit is {$this->name}. <br />"; 
  } 
  function __destruct() { 
    echo "destruct: The fruit is {$this->name}.<br />"; 
  } 
} 
$apple = new Fruit("Apple"); 

 يكون اإلظهار: 
construct: The fruit is Apple. 
destruct: The fruit is Apple. 
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 :Class Constantsثوابت الصف 

   constُيعّرف الثابت ضمن الصف باستخدام الكلمة المفتاحية  •
 ال ُيمكن تغيير قيمة الثابت بعد التصريح عنه  •
 للوصول إلى قيمة ثابت خارج الصف ُتستخدم )::(  •

 ليكن المثال التالي: 

class Goodbye { 
  const LEAVING_MESSAGE = "Thank you!"; 
} 
echo Goodbye::LEAVING_MESSAGE; 

 يكون اإلظهار: 
Thank you! 

 selfللوصول إلى قيمة ثابت ضمن الصف ُيمكن استخدام الكلمة المفتاحية 
 ليكن المثال التالي: 

class Goodbye { 
  const LEAVING_MESSAGE = "Thank you!"; 
  public function byebye() { 
    echo self::LEAVING_MESSAGE; 
  } 
} 
$goodbye = new Goodbye(); 
$goodbye->byebye(); 

 يكون اإلظهار: 
Thank you! 

 :Inheritance الوراثة
للصف األب،   والمحميةتسمح الوراثة باشتقاق صف من صف آخر. يرث الصف المشتق جميع الخصائص والطرق العامة 

 كما يكون له خصائصه وطرقه الخاصة به. 
 لتحقيق الوراثة. extendsُتستخدم الكلمة المفتاحية 

 ليكن المثال التالي: 
class Fruit { 
  public $name; 
  public $color; 
  public function __construct($name, $color) { 
    $this->name = $name; 
    $this->color = $color; 
  } 
  public function intro() { 
    echo "The fruit is {$this->name} and the color is {$this->color}."; 
  } 
} 
// Strawberry is inherited from Fruit 
class Strawberry extends Fruit { 
  public function message() { 
    echo "Am I a fruit or a berry? "; 
  } 
} 
$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red"); 
$strawberry->message(); 
$strawberry->intro(); 

 يكون اإلظهار: 
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Am I a fruit or a berry?  
The fruit is Strawberry and the color is red. 

 : Abstract Classesالصفوف المجردة 

 ُيعّرف في الصف المجرد طريقة أو أكثر مجردة أي يتم التصريح عن الطريقة دون كتابة كودها.  •
 يجب على كل صف مشتق من الصف المجرد كتابة كود الطريقة المجردة. •
 المثال التالي: ليكن 

abstract class ParentClass { 
  // Abstract method with an argument 
  abstract protected function prefixName($name); 
} 
class ChildClass extends ParentClass { 
  public function prefixName($name) { 
    if ($name == "John Doe") { 
      $prefix = "Mr."; 
    } elseif ($name == "Jane Doe") { 
      $prefix = "Mrs."; 
    } else { 
      $prefix = ""; 
    } 
    return "{$prefix} {$name}"; 
  } 
} 
$class = new ChildClass; 
echo $class->prefixName("John Doe"); 
echo "<br/>"; 
echo $class->prefixName("Jane Doe"); 

 يكون اإلظهار: 
Mr. John Doe 

Mrs. Jane Doe 

 ُيمكن أن يكون في الصف المشتق معامالت إضافية مع قيم ابتدائية:
abstract class ParentClass { 
  // Abstract method with an argument 
  abstract protected function prefixName($name); 
} 
class ChildClass extends ParentClass { 
  // The child class may define optional arguments that are not in the parent's 
abstract method 
  public function prefixName($name, $separator = ".", $greet = "Dear") { 
    if ($name == "John Doe") { 
      $prefix = "Mr"; 
    } elseif ($name == "Jane Doe") { 
      $prefix = "Mrs"; 
    } else { 
      $prefix = ""; 
    } 
    return "{$greet} {$prefix}{$separator} {$name}"; 
  } 
} 
$class = new ChildClass; 
echo $class->prefixName("John Doe"); 
echo "<br>"; 
echo $class->prefixName("Jane Doe"); 

 يكون اإلظهار: 
Dear Mr. John Doe 
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Dear Mrs. Jane Doe 

 : Traits السمات

 بمبدأ الوراثة المتعددة من أكثر من صف.  traitيسمح استخدام السمات 
 ليكن المثال التالي: 

trait message1 { 
  public function msg1() { 
    echo "OOP is fun! "; 
  } 
} 
trait message2 { 
  public function msg2() { 
    echo "OOP reduces code duplication!"; 
  } 
} 
class Welcome { 
  use message1; 
} 
class Welcome2 { 
  use message1, message2; 
} 
$obj = new Welcome(); 
$obj->msg1(); 
echo "<br />"; 
$obj2 = new Welcome2(); 
$obj2->msg1(); 
$obj2->msg2(); 

 يكون اإلظهار: 
OOP is fun! 

OOP is fun!  

OOP reduces code duplication! 

 :Static  الطرق والخصائص الساكنة

 .staticُيمكن التصريح عن خاصية أنها ساكنة باستخدام الكلمة المفتاحية  
 ليكن المثال التالي: 

class pi { 
  public static $value = 3.14159; 
} 
// Get static property 
echo pi::$value; 

 للوصول إلى الخاصية الساكنة.    الحظ استخدام )::(
 يكون اإلظهار: 

3.14159 

 ُيمكن استخدام الطرق الساكنة دون إنشاء أغراض من الصف.  

 يتّم استدعاء الطريقة الساكنة باستخدام الشكل التالي: 
ClassName::staticMethod(); 

 ليكن المثال التالي: 
class greeting { 
  public static function welcome() { 
    echo "Hello World!"; 
  } 
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} 
// Call static method 
greeting::welcome(); 

 

 يكون اإلظهار: 

Hello World! 
 : selfالكلمة المفتاحية 

 .selfللوصول إلى خاصية أو طريقة ساكنة ضمن الصف نستخدم الكلمة المفتاحية 
 ليكن المثال التالي: 

class pi { 
  public static $value=3.14159; 
  public function staticValue() { 
    return self::$value; 
  } 
} 
$pi = new pi(); 
echo $pi->staticValue(); 

 يكون اإلظهار: 
3.14159 

 :parentالكلمة المفتاحية 

 .parentللوصول إلى خاصية أو طريقة ساكنة لألب ضمن الصف المشتق نستخدم الكلمة المفتاحية 
 ليكن المثال:

class pi { 
  public static $value=3.14159; 
} 
class x extends pi { 
  public function xStatic() { 
    return parent::$value; 
  } 
} 
// Get value of static property directly via child class 
echo x::$value; 
echo "<br />"; 
// or get value of static property via xStatic() method 
$x = new x(); 
echo $x->xStatic(); 

 يكون اإلظهار: 
3.14159 

3.14159 
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   :االختبارات
 

 ؟ (phpمن هو العنصر الغريب: )أساسيات لغة  .1
a. IIS 

b. Apache 

c. php 

d. XAMPP 

 ؟ (php: )أساسيات لغة phpما هو اختصار  .2
a. Hypertext Preprocessor 

b. Private Home Page 

c. Personal Home Processor 

d. No good answer 

 

 ؟ (phpماذا سيكون اإلظهار: )أساسيات لغة  .3
$x=100; 
echo "I have $x $ , "; 
echo 'I have $x $'; 
 

a. I have 100 $ , I have $x $ 

b. I have 100 $ , I have 100 $ 

c. I have 100  , I have 100 

d. Error 

 ؟ (php)أساسيات لغة  ماذا سيكون اإلظهار: .4
$x = 2; $y = x + 5; print $y; 

a. 7 

b. 5 

c. 0 

d. Error 

 ؟ (php)أساسيات لغة  ماذا سيكون اإلظهار: .5
$x = 2; y = $x + 5; print $x; 

a. 7 

b. 5 

c. 0 

d. Error 

 ؟ (php)أساسيات لغة  ماذا سيكون اإلظهار: .6

ECHO "Hello World!"; 

a. Hello Word  

b.  ال يظهر شيء 

c. Warning  
d. Error 

 ؟ (المتغيرات وأنماط البياناتماذا سيكون اإلظهار: ) .7
$x = "4" + 4 ; 
echo x; 

a. 44 

b. 8 

c. 0 

d. Error 
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 ؟ (المتغيرات وأنماط البيانات) المقبول:من هو المتغير غير  .8

$color = "red"; 
$color2= "red"; 
$color_2 = "red"; 
$color-2 = "red"; 

a. $color  

b. $color2 

c. $color_2  
d. $color-2 

 ؟ (المتغيرات وأنماط البيانات) ماذا سيكون اإلظهار: .9

$color = "red"; 
echo "My car is " . $COLOR . "<br>"; 

a. My car is red  

b.  ال يظهر شيء 

c. My car is 

d. Error 

 ؟ (التعابيرماذا سيكون اإلظهار: ) .10
$x = 4 ; $y = $x++ + $x++ ; echo "x=$x and y=$y " 

a. x=6 and y=8 

b. x=6 and y=9 

c. x=6 and y=12 

d. Error 

 ؟ (التعابيرماذا سيكون اإلظهار: ) .11

$x=2; 

$msg = $x > 1 ? " men" : " man" ; 

echo $x . $msg ; 

a. 2 man 

b. 1 man 

c. 2 men 

d. Error 

 ؟ (التعابيرماذا سيكون اإلظهار: ) .12

$x= 2 * 2 / 2 * 2 + 2; 

echo $x; 

a. 2  

b. 3 

c. 6 

d. 8 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار: )التعليمات الشرطية( .13

$x=1; 

if ($x==="1") 

 $x=$x+1; 
echo $x 

a. 2  

b. 1  

c. 3  
d. Error 
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 ؟  ماذا سيكون اإلظهار: )التعليمات الشرطية( .14

$x=3; 
if ($x=="3") 
 $x++; 
 $x++; 
echo $x 

a. 3  

b. 4 

c. 5 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار: )التعليمات الشرطية( .15

$x="5"; 
if ($x==5) 
 $x++; 
else if ($x==="5") 
 $x--; 
else  
 $x= $x++; $x++;  
echo $x; 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. Error 

 

 ؟  كم سطر سيظهر: )التعليمات الشرطية( .16

$favcolor = "red"; 
switch ($favcolor) { 
    case "red": 
        echo "Your favorite color is red! <br />"; 
    case "blue": 
        echo "Your favorite color is blue! <br />"; 
    case "green": 
        echo "Your favorite color is green! <br />"; 
        break; 
    default: 
        echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!"; 
} 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار: )تعليمات التكرار( .17

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { 
 $x= $x + $x; 
} 
echo $x 

a. 11  

b. 15  

c. 10  

d. Error 

 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار: )تعليمات التكرار( .18

$x = 1; 
do { 
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    $x++; 
} while ($x <= 5); 
echo $x 

a. 5 

b. 6 

c. 4 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار: )تعليمات التكرار( .19

$x="3"; 
while ($x>0) 
 $x--; 
echo $x 

a. 3 

b. 0 

c. 1 

d. Error 

 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار: )تعليمات التكرار( .20

$x=1; 
do  
 $x++; 
until ($x>10) 
echo $x 

a. 1 

b. 10 

c. 11 

d. Error 
 ؟  صية()السالسل النّ ماذا سيكون اإلظهار  .21

$vv = "Hello World!"; 
echo strpos($vv, "He"); 
 

a. 0 

b. 1 

c. false 

d. Error 

 ؟  صية(السالسل النّ )ماذا سيكون اإلظهار  .22
$vv = "Hello World!"; 
echo strpos($vv, "ZZ")  ; 
 

a. 0 

b. -1 

c. false 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟  صية(السالسل النّ )ماذا سيكون اإلظهار  .23
$vv = "Hello World!"; 
if (strpos($vv, "He") == FALSE ) echo "Wrong"; 
 

a. 0 

b. Wrong  



34 

 

c. false 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟  صية(السالسل النّ )ماذا سيكون اإلظهار  .24
$vv = "Hello World!"; 
if (strpos($vv, "He") === FALSE ) echo "Wrong"; 
 

a. 0 

b. Wrong  

c. false 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )األعداد( .25
$x = 10.365; 
var_dump(is_float($x)); 
 

a. bool(true) 

b. true 

c. false 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )األعداد( .26
$x = 1.9e411; 
var_dump($x); 
 

a. bool(true) 

b. float(INF) 

c. float(false) 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )األعداد( .27
$x = acos(8); 
var_dump($x); 
 

a. float(true) 

b. float(false) 

c. float(NAN) 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )األعداد( .28
$x = "59.85" + 100; 
var_dump(is_numeric($x)); 
 

a. bool(true) 

b. float(true) 

c. float(NAN) 

d.  يظهر   ءال شي  

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )األعداد( .29
$x = 23465.768; 
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$int_cast = (int)$x; 
echo $int_cast; 
 

a. 23466 

b. 23465 

c. 23465.7 

d. 23465.768 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .30
$stuff = array("Hello ","World"); 
foreach($stuff as $k => $v ) { 
       echo "Key=",$k," Val=",$v ; 
    } 
 

a. Hello World 

b. Key=0 Val=Hello Key=1 Val=World  

c. يظهر  ءال شي  

d. Error 

 ؟ )المصفوفات(ماذا سيكون اإلظهار  .31
$products = array( 
    'paper' => array(  
        'copier' => "Copier & Multipurpose",  
        'inkjet' => "Inkjet Printer",  
        'laser' => "Laser Printer",  
        'photo' => "Photographic Paper"), 
    'pens' => array( 
        'ball' => "Ball Point",  
        'hilite' => "Highlighters",  
        'marker' => "Markers"), 
    'misc' => array(  
        'tape' => "Sticky Tape",  
        'glue' => "Adhesives",  
        'clips' => "Paperclips")  
); 
echo $products["pens"]["marker"]; 
 

a. marker 

b. Markers  

c. pens 

d. Error 

 
 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .32

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
krsort($age); 
foreach($age as $x => $x_value) { 
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value . ", "; 
} 
 

a. Key=Peter, Value=35, Key= Ben, Value=37, Key= Joe, Value=43 

b. Key=Peter, Value=43, Key=Joe, Value=37, Key=Ben, Value=35 

c. Key=Peter, Value=35, Key=Joe, Value=43, Key=Ben, Value=37 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .33
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$fruits = array ("mango", "apple", "pear", "peach"); 
$fruits = array_flip($fruits); 
echo ($fruits[0]); 

 

a. 0 

b. mango 

c. peach 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .34
$array = array (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55);  
$sum = 0;  
for ($i = 0; $i < 5; $i++)  
{ $sum += $array[$array[$i]]; }  
echo $sum; 

a. 78 

b. 19 

c. 5 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .35
$array = array (true => 'a', 1 => 'b');  
var_dump ($array);  

a. array(2) { [true]=> string(1) "a" , [1]=> string(1) "b" } 

b. array(2) { [1]=> string(1) "a" , [1]=> string(1) "b" } 

c. array(1) { [1]=> string(1) "b" } 

d. Error 

 
 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .36

$array1 = array (1, 2, 3); 
$array2 = array (1, 2, 4); 
$array3= $array1 + $array2; 
print_r ($array3); 

a. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )  

b. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4) 

c. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 1 [4] => 2 [5] => 4) 

d. Error 

 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .37
$array1 = array (1, 2, 3); 
$array2 = array (1, 2, 4); 
$array3= array_merge($array1 , $array2); 
print_r ($array3); 

a. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )  

b. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4) 

c. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 1 [4] => 2 [5] => 4) 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .38
$array1 = array (1, 2, 3); 
$array2 = array (1, 2, 4); 
$array3= array_unique(array_merge($array1 , $array2)); 
print_r ($array3); 
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a. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )  

b. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [5] => 4 ) 

c. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4) 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .39
$array1 = array (1, 2, 3); 
$array2 = array (4, 3, 2); 
$array3= array_intersect($array1 , $array2); 
print_r ($array3); 

a. Array ( [2] => 2 [3] => 3 ) 

b. Array ( [1] => 2 [2] => 3 ) 

c. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4) 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )المصفوفات( .40
$array1 = array (3, 2, 1); 
$array2 = array (4, 3, 2); 
$array3=array_diff($array1 , $array2); 
print_r ($array3); 

a. Array ( [2] => 1 ) 

b. Array ( [1] => 2 [2] => 4 ) 

c. Array ( [0] => 1) 
d. Error 

 
 ؟  )الدوال الجاهزة( Captitalsما هي الدالة المستخدمة لجعل أول حرف من كل كلمة كبير  .41

a. strtoupper() 

b. ucwords() 

c. ucfirst() 

d. strtolower() 

 ؟  ما هي الدالة المستخدمة لتحويل مصفوفة إلى سلسلة نصية )الدوال الجاهزة( .42

a. explode() 

b. chop() 

c. implode() 

d. strrev() 
 ؟  )الدوال الجاهزة( 23/3/2020اإلظهار إذا كان التاريخ االثنين ماذا سيكون  .43

echo date("l"); 

a. 23 

b. Monday 

c. 2 

d. Error 

 ؟ ماذا سيكون اإلظهار )الدوال الجاهزة( .44
$text ="<u> <i> Test </i> </u> "; 
echo strip_tags($text) 

a. Test 

b. Test 

c. Test 

d. Error 
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 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .45
function mymax($a, $b) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax("14", "6") 

a. 6 

b. 14 

c. 0 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .46
function mymax($a, $b) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax("toto", "titi")   

a. titi 

b. toto 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .47
function f($a, $b) { 
    if ( $a == $b )  
  return $a ; 
    else 
   if ($a > $b)   
       return f($a-$b, $b) ; 
   else 
       return f($a, $b-$a) ;   
} 
print f(24, 18)  

a. 3 

b. 6 

c. 12 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت الدوال( .48
function mymax($a) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(14, 6) 

a. 14 

b. 6 

c. false 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت الدوال( .49
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function mymax($a, $b) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(14) 

a. 14 

b. 0 

c. false 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت الدوال( .50
function mymax($a, $b=0) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(14) 

a. 14 

b. 0 

c. false 

d. Error 

 ؟  سيكون اإلظهار )معامالت الدوال(ماذا  .51
function mymax($a = 0, $b) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(14) 

a. 14 

b. 0 

c. false 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت الدوال( .52
function mymax($a = 0, $b =0) { 
    if ( $a > $b )  
  return $a ; 
    else 
  return $b ; 
} 
print mymax(14) 

a. 14 

b. 0 

c. false 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت القيمة( .53
function swap($a, $b) { 
    $c= $a; 
    $a= $b; 
    $b= $c; 
} 
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$x=3;$y=4; 
swap ($x, $y) 
print ($x, $y) 

a. 3,4 

b. 4,3 

c. false 

d. Error 

 ؟ )معامالت المرجع(ماذا سيكون اإلظهار  .54
function swap(&$a, &$b) { 
    $c= $a; 
    $a= $b; 
    $b= $c; 
} 
$x=3;$y=4; 
swap ($x, $y) 
print ($x, $y) 

a. 3,4 

b. 4,3 

c. false 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )معامالت القيمة( .55
function clean($ar) { 
    for ($i=0; $i<count($ar); $i++) 
  $ar[$i]=0; 
} 
$ar = array (1, 2, 3); 
clean($ar); 
print_r($ar); 

a. Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 ) 

b. Array ( [0] => 0 [1] => 0 [2] => 0 ) 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .56
function foo()  
{ 
  echo "foo "; 
  function bar()  
  { 
    echo "bar "; 
  } 
} 
bar();foo(); 

a. bar foo 

b. foo bar 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .57
function foo()  
{ 
  echo "foo "; 
  function bar()  
  { 
    echo "bar "; 
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  } 
} 
foo(); bar(); 

a. bar foo 

b. foo bar 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .58
function f($n) 
{ 
  echo $n . " "; 
  if ($n>1) f($n-1); 
} 
f(5);  

a. 1 2 3 4 5 

b. 5 4 3 2 1 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .59
function f($n) 
{ 
  if ($n>1) f($n-1); 
  echo $n . " "; 
} 
f(5);  

a. 1 2 3 4 5 

b. 5 4 3 2 1 

c. false 

d. Error 

 ؟   ماذا سيكون اإلظهار )تعريف الدوال( .60
function f($n) 
{ 
  if ($n>1) f($n); 
  echo $n . " "; 
} 
f(5);  

a. 1 2 3 4 5 

b. 5 4 3 2 1 

c. false 

d. Error 
 

 ؟  ماذا يدعى متغير الصف )الصفوف واألغراض(  .61

a. Attributes 

b. Property 

c. Instance 

d. All of them 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الصفوف واألغراض( .62
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class PartyAnimal { 
    function __construct() { 
       echo("Const "); 
    } 
    function something() { 
        echo("Something "); 
    } 
    function __destruct() { 
        echo("Dest "); 
    } 
} 
echo("1 "); 
$x = new PartyAnimal(); 
echo("2 "); 
$y = new PartyAnimal(); 
echo("3 "); 
$x->something(); 
echo("The End? "); 
a. 1 Const 2 Const 3 Something The End? Dest Dest 

b. 1 Const 2 Const 3 Something The End? Dest  

c. 1 Const 2 Const 3 Something The End?  

d. Error 

 ؟  ما الكلمة المفتاحية الختبار أن صف موجود )الصفوف واألغراض( .63

a. exists() 

b. exists_class() 

c. class_exists() 

d. __exists() 

 ؟  )الصفوف واألغراض(الختبار انتماء غرض لصف ما الكلمة المفتاحية  .64

a. obj_type() 

b. type() 

c. is_a() 

d. is_obj() 

 ؟  )الصفوف واألغراض( fooما الشكل الصحيح إلنشاء غرض من الصف  .65

a. $obj = new $foo; 

b. $obj = new foo; 

c. $obj = new foo (); 

d. obj = new foo (); 

 ؟  ما الشكل الصحيح لتعريف ثابت في الصف )الصفوف واألغراض( .66

a. const PI = ’3.1415'; 
b. const  $PI = ’3.1415'; 
c. constant PI = ’3.1415'; 
d. constant $PI = ’3.1415'; 

 ؟  )الصفوف واألغراض( mathFunctionما الشكل الصحيح الستدعاء ثابت في الصف  .67

a. echo PI; 
b. echo mathFunction->PI; 
c. echo mathFunction::PI; 
d. echo mathFunction=PI; 
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 ؟   ما الشكل الصحيح الستدعاء طريقة )الصفوف واألغراض( .68

a. $object->methodName(); 

b. object->methodName(); 

c. object::methodName(); 

d. $object::methodName(); 

 ؟  ما الشكل الصحيح لتعريف باني الصف )الصفوف واألغراض(  .69

a. classname() 

b. _construct() 

c. function _construct() 

d. function __construct() 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الصفوف واألغراض( .70

class MyClass 
{ 
    protected $pro = 'Hello'; 
    function printHello() 
    { 
        echo $this->pro."<br />"; 
    } 
} 
$obj = new MyClass(); 
echo $obj->pro. "<br />"; 

a. Hello 

b. 0 

c. False 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الصفوف واألغراض( .71

class MyClass 
{ 
    protected $pro = 'Hello'; 
    function printHello() 
    { 
        echo $this->pro."<br />"; 
    } 
} 
$obj = new MyClass(); 
$obj->printHello(); 

a. Hello 

b. 0 

c. False 

d. Error 

 
 ؟   من هي الكلمة الغريبة )الصفوف واألغراض( .72

a. self 

b. parent 

c. base 

d. this 

 ؟   من هي الكلمة الغريبة )الصفوف واألغراض( .73
a. __construct() 

b. __destruct() 

c. : 
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d. extends 

 ؟   من هي الكلمة الغريبة )الصفوف واألغراض( .74
a. :: 

b. -> 

c. => 

d. static 

 ؟   الغريبة )الصفوف واألغراض(من هي الكلمة   .75
a. private 

b. protected 

c. public 

d. hidden 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الوراثة( .76
class Hello { 
    protected $lang; 
    function __construct($lang) { $this->lang=$lang ; } 
    function greet() { return "hi" ; } 
} 
class Social extends Hello { 
    function bye() { 
 if ( $this->lang == 'fr' ) return 'Au revoir'; 
 if ( $this->lang == 'es' ) return 'Adios'; 
 return 'goodbye'; 
    } 
} 
$hi = new Social('es'); 
echo $hi->greet()." "; 
echo $hi->bye()." "; 
a. hi goodby 

b. hi Adios 

c. goodby 

d. Error 

 

 ؟  طريقة الصف األب )الوراثة(  overrideما الكلمة المفتاحية التي تمنع صف مشتق من ركوب  .77
a. abstract 

b. final 

c. static 

d. protected 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الخصائص الساكنة( .78
class ctest { 
  public  static $n = 1; 
  public  $p = 0; 
  function __construct() { 
         $this->p = self::$n; 
         self::$n=self::$n+1; 
} } 
 
$z1= new ctest(); 
$z2= new ctest(); 
echo $z1->p . ", " .  $z2->p; 
a. 1,2 
b. 1,1 
c. 2 
d. Error 
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 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الخصائص الساكنة( .79
class ctest { 
  public  $n = 1; 
  public  $p = 0; 
  function __construct() { 
         $this->p = $this->n; 
         $this->n=   $this->n+1; 
} } 
 
$z1= new ctest(); 
$z2= new ctest(); 
echo $z1->p . ", " .  $z2->p; 
a. 1,1 

b. 1,2 

c. 1 

d. Error 

 ؟  ماذا سيكون اإلظهار )الصفوف المجردة( .80
abstract class Car { 
  public $name; 
  public function __construct($name) { 
    $this->name = $name; 
  } 
  abstract public function intro(); 
} 
// Child classes 
class Audi extends Car { 
 public function intro () 
 { echo "Audi "; } 
 } 
$audi = new audi("Audi"); 
echo $audi-> intro (); 
echo "<br>"; 
a. Audi 

b. 0 

c. False 

d. Error 
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 12 ................................................................................................................................... االختبارات: 
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 : Form Requests Handling  طلبات النموذجمعالجة  
 سهله.  HTMLوبين صفحات  HTTPجعل التفاعل بين البروتوكول  phpمن أهم أهداف لغة  ✓
القادمة وفق المحددات المستخدمة في هذه الطلبات، وتقوم بوضع   HTTP requestsبمعالجة طلبات    phpتقوم   ✓

 . Arrays من النوع مصفوفات Globalالبيانات القادمة في متغيرات عامة 

 : مع formالتالية والتي تحوي نموذج  HTMLلتكن مثاًل صفحة 
 والتي ُتحدد الصفحة التي سُترسل إليها البيانات المدخلة في النموذج.   "action="welcome.phpتعيين الخاصية   •
 والتي ُتحدد طريقة إرسال البيانات. "method="get تعيين الخاصية •

<html> 
<body> 
<form action="welcome.php" method="get"> 
Name: <input type="text" name="name"><br> 
E-mail: <input type="text" name="email"><br> 
<input type="submit"> 
</form> 
</body> 
</html> 

 .  submitللمستخدم بعد فتح هذه الصفحة إدخال بعض البيانات ومن ثم النقر على زر اإلرسال  ُيمكن

 

 (.getفي شريط العنوان )الطريقة  welcome.phpسيتم إرسال البيانات المدخلة إلى الصفحة الثانية 

 
 

 للوصول إلى البيانات المرسلة:  GET_$المتغير العام )مصفوفة(  welcome.phpتستخدم الصفحة 
<html> 
<body> 
Welcome <?php echo $_GET["name"]; ?><br> 
Your email address is: <?php echo $_GET["email"]; ?> 
</body> 
</html> 

 .GET_$حظ استخدام أسماء عناصر اإلدخال كمفاتيح للمصفوفة التجميعية ال

 يكون اإلظهار: 
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 ُيبين الشكل التالي مخطط العملية السابقة: 
 

 

 : Form Data Submitالنموذج إرسال بيانات 
)وهي الطريقة االفتراضية إن لم يتم تحديد الطريقة(، أو    getُيمكن إرسال بيانات النموذج إما باستخدام الطريقة   ✓

 .postبالطريقة 
 محرف  2000مرئية في شريط العنوان ويكون الحد األعظمي للبيانات حوالي    getتكون البيانات المرسلة باستخدام   ✓

 (.bookmarkكما ُيمكن حفظ الصفحة كمرجع )
حد أعظمي لحجم   د، كما ال يوجHTTPمرئية، وإنما ُتضاف لطلب    postالبيانات المرسلة باستخدام    ن ال تكو  ✓

 رسلة، إال أنه ال ُيمكن حفظ الصفحة كمرجع.البيانات المُ 

 عند القراءة أو االستعالم.  getعند إنشاء أو تعديل البيانات. بينما يتم استخدام  postبشكل عام، يتم استخدام  ✓
 كما ُيبين المثال التالي:   ( يتم اإلرسال للصفحة نفسها.actionالحظ أنه عند عدم تحديد جهة إرسال البيانات )الخاصية 

<p>Guessing game...</p> 
<form> 
   <p><label for="guess">Input Guess</label> 
   <input type="text" name="guess" size="40" id="guess"/></p> 
   <input type="submit"/> 
</form> 
<pre> 
$_GET: 
<?php 
   print_r($_GET); 
?> 
</pre> 

 يكون اإلظهار: 
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 : Form Input Typesفي النموذج  اإلدخالأنواع عناصر 

 كما ُنبين القيم المرسلة في كل حالة.  .عناصر اإلدخالُيبين المثال التالي مختلف أنواع  
 

• Text 

• Password 

• Radio Button 

• Check Box 

• Select / Drop-Down 

• Textarea 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 : POST_$من خالل المصفوفة   (name,value)( ة األزواج )اسم، قيم إرسالالحظ 
<p>Many field types...</p> 
<form method="post" action="more.php"> 
   <p><label for="inp01">Account:</label> 
   <input type="text" name="account" id="inp01" size="40" ></p> 
   <p><label for="inp02">Password:</label> 
   <input type="password" name="pw" id="inp02" size="40" ></p> 
   <p><label for="inp03">Nick Name:</label> 
   <input type="text" name="nick" id="inp03" size="40" ></p>  

 
 
 

 

 

$_POST: 

Array 
( 

    [account] => Beth 
    [pw] => 12345 
    [nick] => BK 

  ... 

) 
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 قيمة زر الخيار المحدد من مجموعة أزرار خيار: إرسال الحظ 

<p>Preferred Time:<br/> 
    <input type="radio" name="when" value="am">AM<br> 
    <input type="radio" name="when" value="pm" checked>PM</p> 

 
 

 . on القيمةله وإال يتم إرسال  ةقيمالحظ إرسال قيمة صندوق التحقق الُمحّدد عند وجود 

<p>Classes taken:<br/> 
    <input type="checkbox" name="class1" value="si502" checked> 
        SI502 - Networked Tech<br> 
    <input type="checkbox" name="class2" value="si539"> 
        SI539 - App Engine<br> 
    <input type="checkbox" name="class3"> 
        SI543 - Java<br> 
   </p> 
 

  
 

 ( الُمحّدد: selectالحظ إرسال قيمة عنصر القائمة )

<p><label for="inp06">Which soda: 
    <select name="soda" id="inp06"> 
    <option value="0">-- Please Select --</option> 
    <option value="1">Coke</option> 
    <option value="2">Pepsi</option> 
    <option value="3">Mountain Dew</option> 
    <option value="4">Orange Juice</option> 
    <option value="5">Lemonade</option> 
    </select> 
   </p> 
   <p><label for="inp07">Which snack: 
    <select name="snack" id="inp07"> 
    <option value="">-- Please Select --</option> 
    <option value="chips">Chips</option> 
    <option value="peanuts" selected>Peanuts</option> 
    <option value="cookie">Cookie</option> 
    </select> 
   </p> 

 
 

 

$_POST: 

Array( 
  ... 

    [nick] => BK 
    [when] => pm 
    [class] => si502 

  ... 

) 

$_POST: 
Array( 

  ... 
    [when] => pm 

    [class1] => si502 
    [class3] => on 
    [soda] => 0 

  ... 
) 

$_POST: 

Array( 
  ... 
    [class] => si502 

    [soda] => 0 
    [snack] => peanuts 

  ... 

) 
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 ( الُمحّدد:textareaالحظ إرسال قيمة عنصر النص )

<p><label for="inp08">Tell us about yourself:<br/> 

    <textarea rows="10" cols="40" id="inp08" name="about"> 
I love building web sites in PHP and MySQL. 
    </textarea></p> 

 

 
 
 

 (:selectالحظ إرسال مصفوفة تحوي قيم العناصر الُمحّددة في حالة القائمة متعددة الخيارات )

<p><label for="inp09">Which are awesome?<br/> 
<select multiple="multiple" name="code[]" id="inp09"> 
  <option value="python">Python</option> 
  <option value="css">CSS</option> 
  <option value="html">HTML</option> 
  <option value="php">PHP</option> 
</select><p> 
 

  
 

 (: submitالحظ إرسال قيمة زر اإلرسال ) 

<p> 
   <input type="submit" name="dopost" value="Submit"/> 
   <input type="reset" value="Escape"> 
</p> 
</form> 
<pre> 
$_POST: 
<?php 
   print_r($_POST); 
?></pre> 

$_POST: 

Array( 
  ... 

    [about] => I love 

building web sites in 

PHP and MySQL. 

    [dopost] => Submit 
  ... 

) 

$_POST: 

Array( 
  ... 
    [code] => Array 

        ( 
            [0] => css 

            [1] => html 
        ) 
    [dopost] => Submit 

  ... 
) 
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 : HTML5 عناصر اإلدخال

 :HTML5ُيبين المثال التالي القيم المرسلة عند استخدام عناصر 
<form method="post" action="html5.php"> 
Select your favorite color: <input type="color" name="favcolor" value="#0000ff"><br/> 
Birthday: <input type="date" name="bday" value="2013-09-02"><br/> 
E-mail: <input type="email" name="email"><br/> 
Quantity (between 1 and 5): <input type="number" name="quantity" min="1" max="5"><br/> 
Add your homepage: <input type="url" name="homepage"><br> 
Transportation: <input type="text" name="saucer"><br> 
   <input type="submit" name="dopost" value="Submit"/> 
   <input type="reset" value="Escape"> 
   </p> 
</form> 
<pre> 
$_POST: 
<?php 
   print_r($_POST);?> 

 

 : Persisting Form Dataالحفاظ على بيانات النموذج 

. إذا أردنا إبقاء هذه القيم فيجب على  HTML، ُتفقد القيم المدخلة في عناصر  submitبعد كل عملية إرسال   ✓
 .برمجياً  التطبيق إدارة هذه العملية

$_POST: 
Array( 

  ... 
    [dopost] => Submit 

  ... 

) 
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.  oldguess$نقوم أواًل باختبار فيما إذا كانت هنالك قيمة مرسلة لنقوم بتخزينها في المتغير    : الحظ أننا في المثال التالي
 ( صندوق النص، وبالتالي سنحافظ دائمًا على القيمة المدخلة. valueنقوم بإسناد هذا المتغير إلى قيمة )

<?php 
   $oldguess = isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : ''; 
?> 
<p>Guessing game...</p> 
<form method="post"> 
   <p><label for="guess">Input Guess</label> 
   <input type="text" name="guess" id="guess"  
      size="40" value="<?= $oldguess ?>" /></p> 
   <input type="submit"/> 
</form> 
<pre> 
$_POST: 
<?php 
   print_r($_POST); 
?> 
</pre> 
 

 : Form Data Validationالتحقق من بيانات النموذج 

 يجب عادًة القيام بالتحقق من صحة وسالمة القيم المدخلة في النموذج قبل إرسالها للمخدم من أجل حمايتها من االختراق. 
 :سنستعرض من خالل المثال التالي أهم عمليات التحقق

 
 ُنحقق في مثالنا قواعد التحقق التالية:

Field Validation Rules 

Name Required. + Must only contain letters and whitespace 

E-mail Required. + Must contain a valid email address (with @ and .) 

Website Optional. If present, it must contain a valid URL 

Comment Optional. Multi-line input field (textarea) 

Gender Required. Must select one 



10 

 

 فيما يلي كود الصفحة: 
 

<!DOCTYPE HTML>   
<html> 
<head> 
<style> 
.error {color: #FF0000;} 
</style> 
</head> 
<body>   
 
<?php 
// define variables and set to empty values 
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = ""; 
$name = $email = $gender = $comment = $website = ""; 
 
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 
  if (empty($_POST["name"])) { 
    $nameErr = "Name is required"; 
  } else { 
    $name = test_input($_POST["name"]); 
    // check if name only contains letters and whitespace 
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) { 
      $nameErr = "Only letters and white space allowed"; 
    } 
  } 
   
  if (empty($_POST["email"])) { 
    $emailErr = "Email is required"; 
  } else { 
    $email = test_input($_POST["email"]); 
    // check if e-mail address is well-formed 
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 
      $emailErr = "Invalid email format"; 
    } 
  } 
     
  if (empty($_POST["website"])) { 
    $website = ""; 
  } else { 
    $website = test_input($_POST["website"]); 
    // check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows 
dashes in the URL) 
    if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-
z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) { 
      $websiteErr = "Invalid URL"; 
    } 
  } 
 
  if (empty($_POST["comment"])) { 
    $comment = ""; 
  } else { 
    $comment = test_input($_POST["comment"]); 
  } 
 
  if (empty($_POST["gender"])) { 
    $genderErr = "Gender is required"; 
  } else { 
    $gender = test_input($_POST["gender"]); 
  } 
} 
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function test_input($data) { 
  $data = trim($data); 
  $data = stripslashes($data); 
  $data = htmlspecialchars($data); 
  return $data; 
} 
?> 
 
<h2>PHP Form Validation Example</h2> 
<p><span class="error">* required field</span></p> 
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">   
  Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>"> 
  <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span> 
  <br><br> 
  E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"> 
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span> 
  <br><br> 
  Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>"> 
  <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span> 
  <br><br> 
  Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo 
$comment;?></textarea> 
  <br><br> 
  Gender: 
  <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") 
echo "checked";?> value="female">Female 
  <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo 
"checked";?> value="male">Male 
  <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo 
"checked";?> value="other">Other   
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span> 
  <br><br> 
  <input type="submit" name="submit" value="Submit">   
</form> 
 
<?php 
echo "<h2>Your Input:</h2>"; 
echo $name; 
echo "<br>"; 
echo $email; 
echo "<br>"; 
echo $website; 
echo "<br>"; 
echo $comment; 
echo "<br>"; 
echo $gender; 
?> 
 
</body> 
</html> 

 

 نقوم بإرسال البيانات إلى الصفحة نفسها باستخدام: •
action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); 

العام • المتغير  ُينفذ  SERVER["PHP_SELF"]_$  يحوي  الذي  الملف  الدالة  اسم  أما   ،htmlspecialchars()  
( مما يمنع حقن ;lt&بـ    >)مثل استبدال المحرف    HTMLفُتستخدم الستبدال المحارف الخاصة إلى مكونات  

 كود خبيث. 
 المستخدم قبل إرسالها إلى الدالة التالية: نقوم بتمرير البيانات المدخلة من قبل  •



12 

 

function test_input($data) { 
  $data = trim($data); 
  $data = stripslashes($data); 
  $data = htmlspecialchars($data); 
  return $data; 
} 

 

الدالة   • تقوم  ال  ()trimحيث  واألسطر  والتبويبات  الفراغات  مثل  الزائدة  المحارف  الدالة  بحذف  أما  جديدة، 
stripslashes()  فتقوم  بحذف\ . 

 باختبار أن قيمة فارغة أم ال. ()emptyتقوم الدالة  •

مع التعبير النظامي الموافق الختبار الشروط الموضوعة على االسم والعنوان    ()preg_matchالحظ استخدام الدالة   •
(url.) 

 الختبار صحة البريد االلكتروني. ()filter_varالحظ استخدام الدالة  •

 :ختباراتاال
 

 ، تكون البيانات مرئية إلى:  GET_$عند استخدام   .1
a. none 

b. only you 

c. everyone 

d. selected few 
 

 ، تكون البيانات مرئية إلى: POST_$استخدام  عند  .2
a. none 
b. only you 

c. everyone 

d. selected few 

 

 ؟ postو   getالمرسلة بكل من الطريقتين  مع البياناتما المتغير الذي ُيستخدم  .3

a. $BOTH 
b. $_BOTH 
c. $REQUEST 
d. $_REQUEST 

 ؟ما هي الطريقة التي يجب عدم استخدامها إلرسال كلمة سر .4
a. get 
b. post 
c. request 
d. next 

 ؟ من سلسلة نصية  HTML تعليماتما هي الدالة التي ُيمكن استخدامها لحذف  .5

a. remove_tags() 
b. strip_tags() 
c. tags_strip() 
d. tags_remove() 
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 ؟ سيكون اإلظهار ما .6

<?php 
    $input = "Swapna<td>Lawrence</td>you are really<i>pretty</i>!"; 
    $input = strip_tags($input,"<i></i>"); 
    echo $input; 
?> 
a. Swapna Lawrence you are really pretty! 
b. Swapna <td>Lawrence</td> you are really<i>pretty</i>! 
c. Swapna <td>Lawrence</td> you are really pretty! 
d. Swapna Lawrence you are really<i>pretty</i>! 

 
 

 ؟ ()filter_varلتتحقق من صحة بريد الكتروني، ما الذي يجب تمريره للداله  .7
a. FILTER_VALIDATE_EMAIL 
b. FILTER_VALIDATE_MAIL 
c. VALIDATE_EMAIL 

d. VALIDATE_MAIL 
 

 ؟ getكيف تحصل على البيانات المرسلة باستخدام الطريقة  .8
a. $_GET[ ] 
b. Request.Form 
c. Request.QueryString 
d. $GET[ ] 

 

 :URL، تظهر قيم المتغيرات في getعند استخدام الطريقة  .9
a. True 
b. False 
c. Sometimes 
d. never 

 ؟(headers, paths, and script locationsالمتغير العام الذي يحوي معلومات عن ) ما هو .10
a. $_SERVER  
b. $_GET  
c. $_GLOBALS  
d. $_SESSION 

 

 : ( نستخدمmultipleمتعددة الخيارات ) selectللحصول على كل قيم الخيارات المحددة في قائمة  .11
a. name="name[ ]" 
b. name=”array name" 
c. name="[ ]" 
d. name="array" 

 :الختبار أن قيمة متغير فارغه نستخدم .12
a. empty() 
b. isempty() 
c. isblank() 
d. blank() 
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 ؟ ما سيكون االظهار .13

echo htmlspecialchars("<b> php </b> "); 
 

a. &lt;b&gt; php &lt;/b&gt; 
b. <b> php </b> 
c. php (in bold) 
d. php (no bold) 
 

 ؟ ما سيكون االظهار .14

echo preg_match("/[0-9]+/","12 12 2020") 
 
a. 1 
b. true 
c. 12 
d. [12,12,2020] 
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 التعامل مع قواعد البيانات
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 المحتويات 

 

 MySQL: .................................................................................................................. 3قاعدة البيانات 

 Connect Database : .................................................................................. 3االتصال مع قاعدة البيانات 

 Create MySQL Database : ............................................................................... 4إنشاء قاعدة البيانات 

 Create Tables: ......................................................................................................... 5إنشاء الجداول  

 Insert Data: ..................................................................................................... 6إدراج بيانات الجداول 

 7 ........................................................................................................... الحصول على قيمة آخر ُمعّرف:

 Prepared statements: ............................................................................................ 8التعليمات الُمعّدة 

 Data Selection:.............................................................................................. 9االستعالم عن البيانات 

 Delete Data : .......................................................................................................... 10حذف البيانات 

 Update Data: ......................................................................................................... 10تعديل البيانات 

 11 ................................................................................................................................... ارات: االختب
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 :MySQLقاعدة البيانات 
.  MySQL  والبيانات األكثر مالئمة وشعبية ه  قواعد  نظام  قواعد البيانات. إال أن  أنظمةالتعامل مع جميع    phpُيمكنك في  

 بما يلي:  يتميز والذي
 الويبمخدم على  يعملبيانات  قواعد إدارة نظام •
 مثالي لكل من التطبيقات الصغيرة والكبيرة  •
 وموثوق وسهل االستخدام  سريع جدا   •
 القياسية SQL تعليمات يستخدم •
 المنصات جميععلى  يعمل •
 مجاني للتنزيل واالستخدام •
 Oracleوتوزيعه ودعمه بواسطة شركة  هتطوير  تمّ  •

 

 : Connect Database قاعدة البياناتمع   االتصال
 (: Object Orientedُيمكن االتصال مع قاعدة البيانات باستخدام أحد التقانات )كليهما   ✓

• MySQLi extension (the "i" stands for improved) 

• PDO (PHP Data Objects) 

نوعا  مختلفا  من قواعد   12مع  PDO، بينما تعمل MySQLالنوع قواعد البيانات من فقط مع  MySQLiتعمل  ✓
 (. PDOت )ولذا سنعتمد البيانا

 مهمة جدا  لتحقيق أمن التطبيق. والتي سنرى الحقا  أنها    Prepared Statements  كالهما يدعم التعليمات الُمعّدة ✓
 :MySQLiاالتصال مع قاعدة بيانات باستخدام  تعليمات ُيبين المثال التالي

<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
$dbname = "mydb"; 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
} 
echo "Connected successfully"; 
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$conn->close();?> 

 : PDO الصف أما في المثال التالي، فنستخدم
<?php 
$servername = "localhost"; 
$dbname ="myDB" 
$username = "root"; 
$password = ""; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  echo "Connected successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
?> 

 الحظ أنه لالتصال مع قاعدة بيانات يجب تمرير اسم المخدم، اسم قاعدة البيانات، اسم المستخدم وكلمة السر.  ✓

الدالة   ✓ استخدام  إلظهار    setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)الحظ 
 استثناء عند حدوث خطأ ما أثناء االتصال بقاعدة البيانات.

 :Create MySQL Database إنشاء قاعدة البيانات
 : phpMyAdminُيمكن إنشاء قاعدة البيانات باستخدام واجهات 

 

 كما ُيمكن إنشاء قاعدة البيانات برمجيا ، كما ُيبين المثال التالي: 
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO"; 
  // use exec() because no results are returned 
  $conn->exec($sql); 
  echo "Database created successfully<br>"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
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$conn = null; 
?> 

 الحظ أننا نقوم باالتصال دون تحديد قاعدة البيانات. ✓
 التي تقوم بإنشاء قاعدة البيانات.  SQLلتنفيذ عبارة  ()execالحظ استخدام الدالة  ✓

 تظهر الرسالة الموافقة عند نجاح عملية إنشاء قاعدة البيانات:

 

 : Create Tables إنشاء الجداول

 :phpMyAdminُيمكن إنشاء جداول قاعدة البيانات باستخدام واجهات 

 
 

 كما ُيمكن إنشاء جداول قاعدة البيانات برمجيا ، كما ُيبين المثال التالي:
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
  // sql to create table 
  $sql = "CREATE TABLE MyGuests ( 
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL, 
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL, 
  email VARCHAR(50), 
  reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 
  )"; 
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  // use exec() because no results are returned 
  $conn->exec($sql); 
  echo "Table MyGuests created successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
?> 

 الحظ أننا نقوم باالتصال مع قاعدة بيانات.  ✓
  سلسلة التي تقوم بإنشاء جدول ضمن قاعدة البيانات الُمحّددة في    SQLلتنفيذ عبارة    ()execالحظ استخدام الدالة   ✓

 االتصال.

 تظهر الرسالة الموافقة عند نجاح عملية إنشاء الجدول: 

 

 :Insert Data بيانات الجداول إدراج

 : phpMyAdminباستخدام واجهات  إدراج بيانات في الجداولُيمكن 

 
 ت برمجيا ، كما ُيبين المثال التالي:كما ُيمكن إدراج البيانا

<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')"; 
  // use exec() because no results are returned 
  $conn->exec($sql); 
  echo "New record created successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
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$conn = null; 
?> 

 يكون اإلظهار عند نجاح عملية اإلدراج: 

 

 : ُمعّرف  آخر  قيمة  الحصول على 
، كما ُيبين المثال لغرض االتصال  ()lastInsertIdباستخدام الخاصية    ؤهُيمكن الحصول على قيمة آخر ُمعّرف تم إنشا

 التالي:   
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')"; 
  // use exec() because no results are returned 
  $conn->exec($sql); 
  $last_id = $conn->lastInsertId(); 
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
?> 

 اإلظهار: يكون 

 

 ُيمكن أيضا  إدراج عدة تسجيالت:
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
  // begin the transaction 
  $conn->beginTransaction(); 
  // our SQL statements 
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
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  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')"); 
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')"); 
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')"); 
 
  // commit the transaction 
  $conn->commit(); 
  echo "New records created successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  // roll back the transaction if something failed 
  $conn->rollback(); 
  echo "Error: " . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
?> 

 ،()commitو    ()beginTransactionالحظ أننا قمنا بوضع تعليمات تنفيذ عبارات اإلدراج  ضمن الدالتين   ✓
عند حدوث أي خطأ. مما يضمن أن جميع تعليمات اإلدراج إما سُتنفذ كلها أو  ()rollbackكما نقوم بالتراجع   

 وال واحدة منها.
 اإلظهار: يكون 

 

 : Prepared statementsالتعليمات الُمعدّة 

 أكثر من مرة وبفعالية كبيرة.  SQLُتستخدم التعليمات الُمعّدة لتنفيذ نفس تعليمات 
 تعمل التعليمات الُمعّدة بشكل أساسي كما يلي:

وإرسالها إلى قاعدة البيانات. مع ترك بعض القيم غير محددة )ُتدعى    SQL: يتّم إنشاء قالب تعليمة  Prepareالتجهيز    -1
 .?ُيرمز لها بـ ( و parametersمعامالت 

 :مثال
INSERT INTO MyGuests VALUES(?, ?, ?) 

 وتخزينها فيها. تقوم قاعدة البيانات بترجمة قالب التعليمة : Compileالترجمة  -2
ومن ثم تنفيذ التعليمة. ُيمكن للتطبيق تنفيذ التعليمة عدد من    الممررةت مع قيمها  يتم ربط المعامال  :Execute  التنفيذ  -3

 المرات مع تمرير قيم مختلفة في كل مرة. 
 من أهم مزايا التعليمات الُمعّدة:

 تخفيض الزمن إذ أن تحضير التعليمة يتم مرة واحدة. -1
 سيتم في المرات الالحقة إرسال قيم المعامالت فقط.  حيثتخفيض البيانات المرسلة للمخدم  -2
 .SQL injectionsتمنع عمليات الحقن  -3

 ُيبين المثال التالي استخدام التعليمات الُمعّدة: 

<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
$dbname = "myDBPDO"; 
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try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
  // prepare sql and bind parameters 
  $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES (:firstname, :lastname, :email)"); 
  $stmt->bindParam(':firstname', $firstname); 
  $stmt->bindParam(':lastname', $lastname); 
  $stmt->bindParam(':email', $email); 
  // insert a row 
  $firstname = "John"; 
  $lastname = "Doe"; 
  $email = "john@example.com"; 
  $stmt->execute(); 
  // insert another row 
  $firstname = "Mary"; 
  $lastname = "Moe"; 
  $email = "mary@example.com"; 
  $stmt->execute(); 
  // insert another row 
  $firstname = "Julie"; 
  $lastname = "Dooley"; 
  $email = "julie@example.com"; 
  $stmt->execute(); 
  echo "New records created successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo "Error: " . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
?> 

 إلسناد قيمة إلى معامل تعليمة. ()bindParamالحظ استخدام الدالة  ✓

 : Data Selection االستعالم عن البيانات

 :االستعالم عن بيانات جدولتعليمات ُيبين المثال التالي 

<?php 
echo "<table style='border: solid 1px black;'>"; 
echo "<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr>"; 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "myDBPDO"; 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); 
  $stmt->execute(); 
 
  // set the resulting array to associative 
  $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
  $rows= $stmt->fetchAll(); 
  foreach ( $rows as $row ) { 
            echo "<tr><td>"; 
                echo($row['id']); 
                echo("</td><td>"); 
                echo($row['firstname']); 
                echo("</td><td>"); 
                echo($row['lastname']); 
                echo("</td>"); 
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                echo("</tr>\n"); 
        } 
} catch(PDOException $e) { 
  echo "Error: " . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
echo "</table>"; 
?> 

 لطلب إرجاع البيانات في مصفوفة تجميعية.  setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC)الحظ استخدام الدالة  ✓
الدالة   ✓ استخدام  في  للقيام    ()fetchAllالحظ  ووضعها  االستعالم  عبارة  في  الُمحّددة  البيانات  جميع  بإحضار 

 ( قيمة العمود.value( اسم العمود من الجدول، والقيمة )keyمصفوفة تجميعية يكون فيها المفتاح )

 يكون اإلظهار: 

 

  :Delete Data حذف البيانات

 :حذف بعض بيانات جدولتعليمات ُيبين المثال التالي 

<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
  // sql to delete a record 
  $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3"; 
 
  // use exec() because no results are returned 
  $conn->exec($sql); 
  echo "Record deleted successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
 
$conn = null; 
?> 

 : Update Data البيانات تعديل
 :تعديل بعض بيانات جدولتعليمات ُيبين المثال التالي 

<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
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$password = "password"; 
$dbname = "myDBPDO"; 
 
try { 
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  // set the PDO error mode to exception 
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
 
  $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2"; 
 
  // Prepare statement 
  $stmt = $conn->prepare($sql); 
 
  // execute the query 
  $stmt->execute(); 
 
  // echo a message to say the UPDATE succeeded 
  echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully"; 
} catch(PDOException $e) { 
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); 
} 
 
$conn = null; 
?> 

 :ختباراتاال
 ؟ما هي معامالت االتصال مع قاعدة بيانات .1

a. server, database, user, password 

b. server, connection, user, password 

c. user, password 

d. domain, user, password 

 ؟ووضعها في مصفوفة تجميعية ما هي الدالة المستخدمة إلحضار البيانات .2

a. fetchAll 

b. getAll 

c. selectall 

d. exec 

 ؟ما هي تعليمة تعديل البيانات في قاعدة بيانات .3
a. Save 

b. Save as  

c. Modify 

d. Update 

 ؟تما هي تعليمة حذف البيانات في قاعدة بيانا .4
a. Remove 

b. Delete 

c. Del 

d. Kill 

 ؟ما هي تعليمة إدراج بيانات جديدة في قاعدة بيانات .5
a. Insert into 

b. Insert new 
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c. Add new 

d. Add record 

 

 ؟ Peterهي    FirstNameحيث قيمة العمود   Personsما هي تعليمة استخراج جميع التسجيالت من الجدول  .6

a. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter'  

b. SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter'  

c. SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName='Peter'  

d. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' 

 

 ؟aتبدأ بـ     FirstNameحيث قيمة العمود   Personsما هي تعليمة استخراج جميع التسجيالت من الجدول  .7

 

a. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'a%'  

b. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a'  

c. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='%a%'  

d. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a' 
 

 Peterهي     FirstNameحيث قيمة العمود    Personsما هي تعليمة استخراج جميع التسجيالت من الجدول   .8
 ؟Jacksonهي   LastNameوقيمة العمود 

 

a. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND 

LastName='Jackson'  

b. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' AND 

LastName<>'Jackson'  

c. SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons 

d. None 

 
  Hansen  هي بين  LastNameحيث قيمة العمود    Personsما هي تعليمة استخراج جميع التسجيالت من الجدول   .9

 ؟Pettersenو 

 

a. SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND 

LastName<'Pettersen'  

b. SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'  

c. SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM Persons 

d. None 

 

 ؟ما هي تعليمة استخراج القيم المختلفة .10

 
a. SELECT DIFFERENT  
b. SELECT DISTINCT 
c. SELECT UNIQUE 

d. None 
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 ؟ما هي تعليمة ترتيب القيم .11
a. ORDER BY  

b. SORT BY  

c. SORT ORDER 

d. None 
 
 ؟   FirstNameمرتبة تنازليا  حسب قيمة العمود    Personsما هي تعليمة استخراج جميع التسجيالت من الجدول   .12

 

a. SELECT * FROM Persons ORDER FirstName DESC   
b. SELECT * FROM Persons SORT 'FirstName' DESC   
c. SELECT * FROM Persons ORDER BY FirstName DESC  
d. SELECT * FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC  

 

 ؟  Personsما هي تعليمة إدراج تسجيلة جديدة إلى الجدول  .13
a. INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons  

b. INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson')  

c. INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons    
d. None 

 

 ؟ Olsenهي   LastNameتكون فيها قيمة العمود  Personsما هي تعليمة إدراج تسجيلة جديدة إلى الجدول  .14

 
a. INSERT ('Olsen') INTO Persons (LastName)  

b. INSERT INTO Persons (LastName) VALUES ('Olsen')  

c. INSERT INTO Persons ('Olsen') INTO LastName 

d. None 
 

 

 ؟ Nilsenإلى  Hansenمن   LastNameما هي تعليمة تعديل قيمة العمود  .15
a. MODIFY Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen  

b. UPDATE Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen'  

c. UPDATE Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen'  

d. MODIFY Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen' 
 

 ؟ Peterهي   FirstNameما هي تعليمة حذف التسجيلة حيث قيمة العمود  .16
a. DELETE ROW FirstName='Peter' FROM Persons  

b. DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter'  

c. DELETE FirstName='Peter' FROM Persons 

d. None 

 

 ؟Personsتعليمة إيجاد عدد تسجيالت الجدول   يما ه .17
 

a. SELECT COLUMNS(*) FROM Persons  

b. SELECT NO(*) FROM Persons  

c. SELECT COUNT(*) FROM Persons  

d. SELECT LEN(*) FROM Persons 
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 : للحصول على عدد التسجيالت المعّدلة أستخدم .18
 

a. updatecount() 

b. updatedcount()  

c. rowCount() 

d. changecount() 
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 إدارة الحالة 
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 المحتويات 

 

 3 .................................................................................................................... ؟ Cookieما هي الكعكة 

 Create Cookies: ...................................................................................................... 3إنشاء الكعكات 

 4 ............................................................................................................................. تعديل قيمة كعكة:

 4 .................................................................................................................................... حذف كعكة:

 4 ....................................................................................................................... اختبار تفعيل الكعكات: 

 5 .......................................................................................................................تعطيل تفعيل الكعكات:

 Session Variables: ................................................................................................. 5متغيرات الجلسة 

 6 ............................................................................................................. الوصول لقيم متغيرات الجلسة: 

 6 ...................................................................................................................... تعديل متغيرات الجلسة: 

 7 ........................................................................................................................... حذف متغير جلسة:

 7 ..................................................................................................................................... االختبارات: 
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 ؟ Cookie  ما هي الكعكة
. في كل مرة، سيقوم  العميلليقوم بتحديد هذا    ،العميلهي ملف صغير يقوم المخدم بتخزينه على حاسب    )الكوكيز(  الكعكة

 الكعكة إلى المخدم أيضًا. نفس الحاسب بطلب صفحة عبر المستعرض من المخدم، سيتم إرسال 
 إنشاء الكعكات واستعادة قيمها.  phpُيمكن في  ✓
يتم في كل كعكة تحديد عنوان الويب التي قدمت منه. يقوم المستعرض بإعادة إرسال كعكة   ✓

 فقط إلى مخدم الوب القادمة منه. 
تم حذف الكعكة عند إغالق يكون للكعكة تاريخ صالحية يمكن أن يمتد لسنوات، كما ُيمكن أن يكون قصير األمد وي ✓

 المستعرض.

 : Create Cookiesإنشاء الكعكات 
 والتي لها الشكل التالي:  setcookieيتم إنشاء الكعكة باستخدام الدالة   ✓

setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly); 

 جميع معامالت هذه الدالة خيارية ما عدا االسم. 
بأن الكعكة    /يوم. تعني اإلشارة    30ولصالحية    John Doeمع القيمة    userلي إنشاء كعكة ُتدعى  ُيبين المثال التا ✓

 متاحة في كامل الموقع )ُيمكن تحديد المجلد الفرعي إذا أردنا(. 
لفحص فيما إذا تم   ()issetواستخدام الدالة    COOKIE_$ُيمكن استرجاع قيمة الكعكة عن طريق المتحول العام   ✓

 قيمة للكعكة.إسناد 
 . <html>   وسمالقبل   ()setcookie  الحظ أنه يجب وضع ✓

 
<?php 
$cookie_name = "user"; 
$cookie_value = "John Doe"; 
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day 
?> 
<html> 
<body> 
<?php 
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) { 
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!"; 
} else { 
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>"; 
  echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name]; 
} 
?> 
</body> 
</html> 

 يكون اإلظهار: 
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 : تعديل قيمة كعكة
 : نفسها لتعديل قيمة كعكة، كما ُيبين المثال التالي ()setcookieُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
$cookie_name = "user"; 
$cookie_value = "Alex Porter"; 
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); 
?> 
<html> 
<body> 
<?php 
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) { 
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!"; 
} else { 
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>"; 
  echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name]; 
} 
?> 
</body> 
</html> 

 : كعكة  حذف

  :نفسها لحذف كعكة وذلك بوضع تاريخ صالحية في الماضي  ()setcookieُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
// set the expiration date to one hour ago 
setcookie("user", "", time() - 3600); 
?> 
<html> 
<body> 
<?php 
echo "Cookie 'user' is deleted."; 
?> 
</body> 
</html> 

 : اختبار تفعيل الكعكات

ومن ثم حساب عدد    ()setcookieُيبين المثال التالي آلية بسيطة الختبار تفعيل الكعكات عن طريق إنشاء كعكة باستخدام  
 : COOKIE_$عناصر المصفوفة 

<?php 
setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/'); 
?> 
<html> 
<body> 
<?php 
if(count($_COOKIE) > 0) { 
  echo "Cookies are enabled."; 
} else { 
  echo "Cookies are disabled."; 
} 
?> 
</body> 
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 : تعطيل تفعيل الكعكات

 . ُيمكن للمستخدم تعطيل الكعكات

 ُيمكن اختيار: Chromeمثاًل في 

Settings/Privacy and security/settings/cookies 

 

 : Session Variables متغيرات الجلسة
ُتخّزن   متغيرات الجلسة لتخزين قيم ومشاركتها مختلف صفحات الموقع. على عكس الكعكات، فإنها ال  ُتستخدم ✓

 . طبعًا تكون متغيرات الجلسة خاصة بكل مستخدم.بل في ذاكرة المخدم الزبون على حاسب 

الدالة   ✓ باستخدام  الجلسة  بدء  تخزين ()session_startيتم  يتم  كما  العامة    ،  المصفوفة  في  الجلسة  متغيرات 
$_SESSION . 

ونقوم فيها ببدء جلسة جديدة وإسناد قيم لبعض    demo_session1.phpفي المثال التالي، نقوم أواًل بإنشاء الصفحة األولى  
 المتغيرات.
 .HTMLيجب أن يكون قبل أي وسم   ()session_startالحظ أن االستدعاء  ✓

<?php 
// Start the session 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<?php 
// Set session variables 
$_SESSION["favcolor"] = "green"; 
$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 
echo "Session variables are set."; 
?> 
</body> 
</html> 
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 :الوصول لقيم متغيرات الجلسة

. سنقوم في هذه الصفحة الثانية بالوصول إلى قيم المتغيرات  demo_session2.phpُتدعى  نقوم اآلن بإنشاء صفحة ثانية  
 .   (demo_session1.php) المسندة في الصفحة األولى 

فتح    بعد  SESSION_$المصفوفة العامة    مرر لكل صفحة جديدة، وإنما ُتسترجع منالحظ أن متغيرات الجلسة ال تُ  ✓
 .()session_start باستخدام صفحة الفي بداية 

<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<?php 
// Echo session variables that were set on previous page 
echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . ".<br>"; 
echo "Favorite animal is " . $_SESSION["favanimal"] . "."; 

?> 

 ُيمكن إظهار كل متغيرات الجلسة بتنفيذ الكود التالي: 

<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<?php 
print_r($_SESSION); 
?> 
</body> 

</html> 

 

 :تعديل متغيرات الجلسة

 : لتعديل متغير جلسة، قم بالكتابة فوقه

<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<?php 
// to change a session variable, just overwrite it 
$_SESSION["favcolor"] = "yellow"; 
print_r($_SESSION); 
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?> 
</body> 

</html> 

 : حذف متغير جلسة

 : session_destroyو   session_unsetلحذف كل متغيرات الجلسة، وإنهاء الجلسة نستخدم 

<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
<?php 
// remove all session variables 
session_unset(); 
// destroy the session 
session_destroy(); 
?> 
</body> 

 

 

 :ختباراتاال
 

1. The session_start() function must appear: 
a. after the html tag 
b. after the body tag 
c. before the body tag 
d. before the html tag 

 
2. Which one of the following is the very first task executed by a session enabled 

page? 
a. Delete the previous session 
b. Start a new session 
c. Check whether a valid session exists 
d. Handle the session 

 
3. Which one of the following is the default PHP session name? 

a. PHPSESSID 
b. PHPSESID 
c. PHPSESSIONID 
d. PHPIDSESS 

 
4. If the directive session.cookie_lifetime is set to 3600, the cookie will live until: 

a. 3600 sec 
b. 3600 min 
c. 3600 hrs 
d. the browser is restarted 
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5. Which one of the following function is used to start a session? 

a. start_session() 
b. session_start() 
c. session_begin() 
d. begin_session() 

 
6. Which function is used to erase all session variables stored in the current 

session? 
a. session_destroy() 
b. session_change() 
c. session_remove() 
d. session_unset() 

 
  

7. What will the function session_id() return is no parameter is passed? 
a. Current Session Identification Number 
b. Previous Session Identification Number 
c. Last Session Identification Number 
d. Error 

 
8. Which one of the following statements should you use to set the session 

username to Nachi? 
a. $SESSION['username'] = "Nachi"; 
b. $_SESSION['username'] = "Nachi"; 
c. session_start("nachi"); 
d. $SESSION_START['username'] = "Nachi"; 

 
9. In PHP, cookies are set by using the: 

a. setcookie ( ) function 
b. set ( ) function 
c. cookie_set ( ) function 
d. None 

 
10. Name, value, expire, path, httponly, domain, secure all of these are arguments of: 

a. session() function 
b. setcookie() function 
c. reset_cookie() function 
d. none 

 
11.  What is the default time (in seconds) for which session data is considered valid? 

a. 1800 
b. 3600 
c. 1440 
d. 1540 

 

12. What is the default number of seconds that cached session pages are made 
available before the new pages are created? 

a) 360 
b) 180 
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c) 3600 
d) 1800 
 

 ؟تنتهي كعكة لم نحدد زمن انتهائها متى .13

a. عند انتهاء جلسة مستخدم المستعرض 
b.  ًالتنتهي أبدا 
c. اليتم وضع القيم فيها 
d.  ًتنتهي فورا 

 
 ؟اإلظهار سيكونماذا  .14

<html> 

<body> 

<?php 

print_r ($_SESSION); 

?> 
</body> 

</html> 

 

a. Error 

b. Array() 

c.  الشيء 
d. () 
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 C.R.U.Dبناء نماذج قواعد البيانات 
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 المحتويات 

 

 3 ............................................................................................................................. ؟ CRUDما هي 

 3 ......................................................................................................................... إنشاء قاعدة البيانات:

 3 ................................................................................................................ االتصال مع قاعدة البيانات:

 Read : ........................................................................................................................ 3قراءة البيانات 

 Create: ............................................................................................................................. 4اإلنشاء 

 Update: ............................................................................................................................ 5التعديل 

 Delete: .............................................................................................................................. 7الحذف 

 8 ..................................................................................................................................... االختبارات: 
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 ؟ CRUDما هي  
 : الموافقة مجموعة من النماذجتوفير العمليات األساسية على البيانات )إنشاء، قراءة، تعديل، حذف( من خالل آلية لهي 

 

• Create - Insert a new row 

• Read - Read existing row(s) 

• Update - Change some values of a record 

• Delete - Delete a record 

 

 ة لتحقيق المطلوب:فيما يلي بإنشاء الصفحات التالينقوم 
• index.php - Main list and links to other files 

• add.php - Add a new entry 

• delete.php - Delete an entry 

• edit.php - Edit existing 

 

 : إنشاء قاعدة البيانات
 بإحدى الطرق التي عرضناها سابقًا:  miscقاعدة البيانات  أنشئ

CREATE DATABASE misc 

 :usersأنشئ الجدول 
CREATE TABLE users ( 

   user_id INTEGER NOT NULL 

     AUTO_INCREMENT KEY, 

   name VARCHAR(128), 

   email VARCHAR(128), 

   password VARCHAR(128), 

   INDEX(email) 

)  

 :االتصال مع قاعدة البيانات
 مستقل: pdo.phpتعليمة االتصال مع قاعدة البيانات في ملف ضع 

<?php 
 $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=misc','root', ''); 

 :Readقراءة البيانات 
 بعرض بيانات الجدول.  index.phpتقوم الصفحة التالية 

إلظهار رسائل الخطأ أو النجاح   SESSION['success']_$و    SESSION['error']_$الحظ استخدام متغيرات الجلسة 
 عند العودة للصفحة من صفحات أخرى. 

. أما عند انتهاء التسجيالت فُتعيد   trueبقراءة بيانات التسجيلة الحاليه وُتعيد     fetch(PDO::FETCH_ASSOC)تقوم التعليمة  
false . 

التعليمة   اسم   fetch(PDO::FETCH_ASSOC)تقوم  المفتاح  يكون  تجميعية، وحيث  في مصفوفة  التسجيلة  بيانات  بوضع 
 العمود والقيمة قيمة العمود. 

<?php 
require_once "pdo.php"; 
session_start(); 
?> 

http://localhost:8080/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-database.html
http://localhost:8080/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-database.html
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<html> 
<head></head><body> 
<?php 
if ( isset($_SESSION['error']) ) { 
    echo '<p style="color:red">'.$_SESSION['error']."</p>\n"; 
    unset($_SESSION['error']); 
} 
if ( isset($_SESSION['success']) ) { 
    echo '<p style="color:green">'.$_SESSION['success']."</p>\n"; 
    unset($_SESSION['success']); 
} 
echo('<table border="1">'."\n"); 
$stmt = $pdo->query("SELECT name, email, password, user_id FROM users"); 
while ( $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC) ) { 
    echo "<tr><td>"; 
    echo(htmlentities($row['name'])); 
    echo("</td><td>"); 
    echo(htmlentities($row['email'])); 
    echo("</td><td>"); 
    echo(htmlentities($row['password'])); 
    echo("</td><td>"); 
    echo('<a href="edit.php?user_id='.$row['user_id'].'">Edit</a> / '); 
    echo('<a href="delete.php?user_id='.$row['user_id'].'">Delete</a>'); 
    echo("</td></tr>\n"); 
} 
?> 
</table> 
<a href="add.php">Add New</a> 

 يكون اإلظهار: 

 

 :Create اإلنشاء
 .بإنشاء تسجيلة جديده ُتضاف للجدول add.phpتقوم الصفحة التالية 

 إلرسال القيم للصفحة نفسها. postالحظ استخدام الطريقة  ✓

 لمنع أي اختراق.  prepareالحظ استعمال التعليمات الُمعّدة  ✓
<?php 
require_once "pdo.php"; 
session_start(); 
 
if ( isset($_POST['name']) && isset($_POST['email']) 
     && isset($_POST['password'])) { 
    // Data validation 
    if ( strlen($_POST['name']) < 1 || strlen($_POST['password']) < 1) { 
        $_SESSION['error'] = 'Missing data'; 
        header("Location: add.php"); 
        return; 
    } 
 
    if ( strpos($_POST['email'],'@') === false ) { 
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        $_SESSION['error'] = 'Bad data'; 
        header("Location: add.php"); 
        return; 
    } 
 
    $sql = "INSERT INTO users (name, email, password) 
              VALUES (:name, :email, :password)"; 
    $stmt = $pdo->prepare($sql); 
    $stmt->execute(array( 
        ':name' => $_POST['name'], 
        ':email' => $_POST['email'], 
        ':password' => $_POST['password'])); 
    $_SESSION['success'] = 'Record Added'; 
    header( 'Location: index.php' ) ; 
    return; 
} 
 
// Flash pattern 
if ( isset($_SESSION['error']) ) { 
    echo '<p style="color:red">'.$_SESSION['error']."</p>\n"; 
    unset($_SESSION['error']); 
} 
?> 
<p>Add A New User</p> 
<form method="post"> 
<p>Name: 
<input type="text" name="name"></p> 
<p>Email: 
<input type="text" name="email"></p> 
<p>Password: 
<input type="password" name="password"></p> 
<p><input type="submit" value="Add New"/> 
<a href="index.php">Cancel</a></p> 
</form> 

 يكون اإلظهار: 

 

 : Updateالتعديل 
بعرض بيانات تسجيله، ُيمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه البيانات ومن طلب تعديلها في   edit.phpتقوم الصفحة التالية  

 قاعدة البيانات. 
 (. getالحظ تمرير معّرف المستخدم في رابط طلب الصفحة ) ✓
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<?php 
require_once "pdo.php"; 
session_start(); 
 
if ( isset($_POST['name']) && isset($_POST['email']) 
     && isset($_POST['password']) && isset($_POST['user_id']) ) { 
 
    // Data validation 
    if ( strlen($_POST['name']) < 1 || strlen($_POST['password']) < 1) { 
        $_SESSION['error'] = 'Missing data'; 
        header("Location: edit.php?user_id=".$_POST['user_id']); 
        return; 
    } 
 
    if ( strpos($_POST['email'],'@') === false ) { 
        $_SESSION['error'] = 'Bad data'; 
        header("Location: edit.php?user_id=".$_POST['user_id']); 
        return; 
    } 
 
    $sql = "UPDATE users SET name = :name, 
            email = :email, password = :password 
            WHERE user_id = :user_id"; 
    $stmt = $pdo->prepare($sql); 
    $stmt->execute(array( 
        ':name' => $_POST['name'], 
        ':email' => $_POST['email'], 
        ':password' => $_POST['password'], 
        ':user_id' => $_POST['user_id'])); 
    $_SESSION['success'] = 'Record updated'; 
    header( 'Location: index.php' ) ; 
    return; 
} 
 
// Guardian: Make sure that user_id is present 
if ( ! isset($_GET['user_id']) ) { 
  $_SESSION['error'] = "Missing user_id"; 
  header('Location: index.php'); 
  return; 
} 
 
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users where user_id = :xyz"); 
$stmt->execute(array(":xyz" => $_GET['user_id'])); 
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
if ( $row === false ) { 
    $_SESSION['error'] = 'Bad value for user_id'; 
    header( 'Location: index.php' ) ; 
    return; 
} 
 
// Flash pattern 
if ( isset($_SESSION['error']) ) { 
    echo '<p style="color:red">'.$_SESSION['error']."</p>\n"; 
    unset($_SESSION['error']); 
} 
 
$n = htmlentities($row['name']); 
$e = htmlentities($row['email']); 
$p = htmlentities($row['password']); 
$user_id = $row['user_id']; 
?> 
<p>Edit User</p> 
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<form method="post"> 
<p>Name: 
<input type="text" name="name" value="<?= $n ?>"></p> 
<p>Email: 
<input type="text" name="email" value="<?= $e ?>"></p> 
<p>Password: 
<input type="text" name="password" value="<?= $p ?>"></p> 
<input type="hidden" name="user_id" value="<?= $user_id ?>"> 
<p><input type="submit" value="Update"/> 
<a href="index.php">Cancel</a></p> 
</form> 

 يكون اإلظهار: 

 

 :Deleteالحذف 
 : لطلب حذف تسجيله delete.phpُتستدعى الصفحة التالية 

<?php 
require_once "pdo.php"; 
session_start(); 
 
if ( isset($_POST['delete']) && isset($_POST['user_id']) ) { 
    $sql = "DELETE FROM users WHERE user_id = :zip"; 
    $stmt = $pdo->prepare($sql); 
    $stmt->execute(array(':zip' => $_POST['user_id'])); 
    $_SESSION['success'] = 'Record deleted'; 
    header( 'Location: index.php' ) ; 
    return; 
} 
 
// Guardian: Make sure that user_id is present 
if ( ! isset($_GET['user_id']) ) { 
  $_SESSION['error'] = "Missing user_id"; 
  header('Location: index.php'); 
  return; 
} 
 
$stmt = $pdo->prepare("SELECT name, user_id FROM users where user_id = :xyz"); 
$stmt->execute(array(":xyz" => $_GET['user_id'])); 
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
if ( $row === false ) { 
    $_SESSION['error'] = 'Bad value for user_id'; 
    header( 'Location: index.php' ) ; 
    return; 
} 
 
?> 
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<p>Confirm: Deleting <?= htmlentities($row['name']) ?></p> 
 
<form method="post"> 
<input type="hidden" name="user_id" value="<?= $row['user_id'] ?>"> 
<input type="submit" value="Delete" name="delete"> 
<a href="index.php">Cancel</a> 
</form> 

 يكون اإلظهار: 

 

 :ختباراتاال
 ؟اإلظهارماذا سيكون  .1

<?php 
$a = "Hello world!"; 
unset($a); 
echo "The value of variable 'a' after unset: " . $a; 
?> 

 

a. The value of variable 'a' after unset:  

b. The value of variable 'a' after unset: null 

c. The value of variable 'a' after unset: '' 

d. Error 

 
 نستخدم:  phpلتضمين ملف في  .2

a. include 

b. using 

c. require_once 

d. input 
 

 ؟ Prepareبم ُيستبدل المتغير في تعليمة اإلعداد   .3
a. % 

b. $ 

c. ? 

d. * 

 

 للصفحة أستخدم:   3مع تمرير رقم المنتج  Productsلالنتقال لصفحة المنتجات  .4
a. header("Location: Products?product_id=3"); 

b. http("Location: Products?product_id=3"); 

c. header("Products?product_id=3"); 

d. request("Location: Products?product_id=3"); 
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 ؟ 100علمًا أنه يوجد مستخدم رقمه  ماذا سيكون اإلظهار .5
$sql = "DELETE FROM users WHERE user_id = :id"; 
$stmt = $pdo->prepare($sql); 
echo $stmt->execute(array(':id' => 100)); 
 

a. 1  

b. 100 

c. 0 

d. Error 

 ؟ماذا سيكون اإلظهار .6
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM users"); 
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
print_r ($row); 

 

a.  بيانات التسجيلة األولى 
b.  بيانات كامل الجدول 
c. true 

d. Error 
 ؟ماذا سيكون اإلظهار .7

$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM users where user_id=?"); 
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
print_r ($row); 

 

a.  بيانات التسجيلة األولى 
b.  بيانات كامل الجدول 
c. true 

d. Error 

 ُيمكن أن يكون الشرط التالي محقق: .8
if ( isset($_POST['x']) && isset($_Get['x']) 

a. true 

b. false 

 
 للمخدم:  hiddenيتم إرسال قيم الحقول المخفية  .9

a. true 

b. false 

 

 ؟ماذا سيكون اإلظهار .10
$str = '<b>lolo</b>'; 
echo htmlentities($str); 

a. <b> lolo </b> 

b. lolo 

c. lolo 

d. Error 
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 JSON مهارات
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 المحتويات 

 

 3 .......................................................................................................................... البيانات على الويب:

 3 ................................................................................................................................. تبادل البيانات: 

 3 ................................................................................................................................ إرسال البيانات:

 3 .............................................................................................................................. استقبال البيانات: 

 JSON: ................................................................................................................................. 4شكل 

 JSON: ................................................................................................................. 4أنماط البيانات في 

 5 ...................................................................................................................... الدوران على األغراض: 

 Nested Objects: ............................................................................................... 5األغراض المتداخلة  

 6 .................................................................................................................................... تعديل القيم:

 6 ................................................................................................................. حذف خصائص األغراض: 

 php : ................................................................................................................. 6مع  JSONاستخدام 

 json_encode(): .................................................................................................................... 6الدالة 

 json_decode(): .................................................................................................................... 7الدالة 

 7 ............................................................................................................................ الوصول إلى القيم: 

 8 ............................................................................................................................ م: الدوران على القي

 8 ..................................................................................................................................... االختبارات: 
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 : البيانات على الويب
على نطاق واسع، أضحى من الطبيعي تبادل البيانات بين مختلف  HTTP Request/Responseالبروتوكول  انتشارمع 

التطبيقات باستخدام هذا البروتوكول. مما تتطلب إيجاد معيار قياسي موحد لوضع البيانات وفقه ومن ثم تبادلها بين التطبيقات  
 المختلفة.
. والذي ُيحّدد قواعد تخزين وتبادل البيانات.  JSON: JavaScript Object Notationالمسمى  المعيار  تّم اعتماد   ✓

 . JavaScript المستخدمة في  تدوينالوهو عمليًا نص مكتوب باستخدام أشكال 

 : تبادل البيانات
 عند تبادل البيانات بين المستعرض والمخدم، تكون البيانات حصرًا نص. ✓

 إلى المخدم.  JSONومن ثم إرسال  JSONإلى  JavaScriptُيمكن تحويل أي أغراض هو نص، و  JSONإن 
  JavaScript. ولذا فإنه ُيمكن العمل مع البيانات كأغراض  JavaScriptإلى أغراض    JSONكما ُيمكن تحويل أي نص  

 في التحويل.  تعقيداتدون أي 

 :إرسال البيانات
ومن ثم إرساله إلى المخدم. كما    JSONإلى    JavaScriptتحويل البيانات المخزنة في أغراض    JavaScriptُيمكن في  

 ُيبين المثال التالي: 

<html> 
<body> 
<h4> 
Convert a JavaScript object, 
  <br />into a JSON format. 
</h4> 
<p id="demo"></p> 
<script> 
var myObj = {name: "John", age: 31, city: "New York"}; 
var myJSON = JSON.stringify(myObj); 
document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON;   
//window.location = "demo_json.php?x=" + myJSON; 
</script> 
</body> 
</html> 

 .إلى سلسلة نصية   Javaبتحويل غرض  JSON.stringifyتقوم 

 : يكون اإلظهار

 

 : استقبال البيانات
 كما ُتبين التعليمات التالية:  Javaتحويلها إلى أغراض  JSONعند استقبال البيانات بصيغة  JavaScriptُيمكن في 

<html> 
<body> 
<h4>Convert a string written in JSON format,  
    <br />into a JavaScript object.</h4> 
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<p id="demo"></p> 
<script> 
var myJSON = '{"name":"John", "age":31, "city":"New York"}'; 
var myObj = JSON.parse(myJSON); 
document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name + ", " + myObj.age;   ; 
</script> 
</body> 
</html> 

 .Javaإلى غرض   JSONبتحويل نص   JSON.parse تقوم
 اإلظهار: يكون 

 

 : JSONشكل 
 :Javascriptالشكل المستخدم في كتابة أغراض  JSON( syntaxيحترم شكل )

 . key/value تتكون البيانات من أزواج مفتاح/قيمة •
 ُتفصل البيانات بفاصله. •
 .{}توضع األغراض ضمن األقواس الكبيرة   •

 . []ًتستخدم األقواس المتوسطة  للمصفوفات  •

 :JSONأنماط البيانات في 
 أنماط البيانات التالية: JSONيدعم 

•  a string 
• a number 

• an object (JSON object) 
• an array 

• a boolean 
• null 

 : ألنماط البيانات مختلف الحاالت الممكنةُيبين المثال التالي 
who = { 
    "name": 'Chuck', 
    "age": 29,  
    "college" : true, 
    "offices" : [ '3350DMC', '3437NQ' ], 
    "skills" : { "fortran": 10,  
       "C": 10,  
       "C++": 5,  
       "python" : '7' 
    } 

}; 
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 : الدوران على األغراض

 : ُيبين المثال التالي كيف ُيمكن الدوران على خصائص األغراض 

<html> 
<body> 
<p id="demo"></p> 
<script> 
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null }; 
for (x in myObj) { 
  document.getElementById("demo").innerHTML += x + ": " + myObj[x] + "<br />"; 
} 
</script> 
</body> 
</html> 

 الحظ استخدام األقواس المتوسطة للوصول إلى قيمة خاصية. 

 : يكون اإلظهار

 

 : Nested Objectsاألغراض المتداخلة  

 أخرى.  JSONأغراض  JSONفي  ُيمكن أن تكون القيم •
 القيم. ُيمكن استخدام النقطة أو األقواس المتوسطة للوصول إلى  •
 في المثال التالي عباره عن غرض جديد. carsتكون قيمة الخاصية  •

<html> 
<body> 
    <p>How to access nested JSON objects.</p> 
    <p id="demo"></p> 
    <script> 
        var myObj = { 
            "name": "John", 
            "age": 30, 
            "cars": { 
                "car1": "Ford", 
                "car2": "BMW", 
                "car3": "Fiat" 
            } 
        } 
        document.getElementById("demo").innerHTML += myObj.cars.car2 + "<br>"; 
        //or: 
        document.getElementById("demo").innerHTML += myObj.cars["car2"]; 
    </script></body></html> 
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 يكون اإلظهار: 

 

 : تعديل القيم

 تعديل القيم باستخدام معامل النقطة ).( أو األقواس المتوسطة:ُيمكن 

myObj.cars.car2 = "Mercedes"; 

myObj.cars["car2"] = "Mercedes"; 

 :حذف خصائص األغراض

 : حذف خاصية كما ُيبين المثال التاليُيمكن 

delete myObj.cars.car2; 

 :phpمع   JSONاستخدام 
 :JSONمع  المستخدمة phpمن أهم دوال 

Function Description 

json_decode() Decodes a JSON string 

json_encode() Encode a value to JSON format 

json_last_error() Returns the last error occurred 

json_last_error_msg() Returns the error string of the last 
json_encode() or json_decode() call 

 

 :()json_encodeالدالة 
 .JSONإلى شكل  php بتحويل قيمه ()json_encodeتقوم الدالة 

 : JSONُتبين التعليمات التالية تحويل مصفوفة تجميعية إلى 
<?php 
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43); 
echo json_encode($age); 
?> 

 : اإلظهار ن يكو 

 

https://www.w3schools.com/Php/func_json_decode.asp
https://www.w3schools.com/Php/func_json_encode.asp
https://www.w3schools.com/Php/func_json_last_error.asp
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 :()json_decodeالدالة 
 إلى غرض أو إلى مصفوفة تجميعية.  JSONبتحويل نص  ()json_decodeتقوم الدالة 

<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
var_dump(json_decode($jsonobj)); 
?> 

 ظهار: يكون اإل

 

 في المعامل الثاني: true. أما إذا أردنا التحويل لمصفوفة تجميعية فنضع غرض ُتعيد الدالة افتراضياً 
 

<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
var_dump(json_decode($jsonobj, true)); 
?> 
 

 يكون اإلظهار: 
 

 

 : الوصول إلى القيم
 وفق التحويل إلى غرض أو مصفوفة تجميعية.  ختلف طريقة الوصول إلى القيمت

 في حال التحويل إلى غرض. نستخدم األسهم:
<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
 
$obj = json_decode($jsonobj); 
 
echo $obj->Peter; 
echo $obj->Ben; 
echo $obj->Joe; 
?> 

 في حال التحويل إلى مصفوفة تجميعية. نستخدم األقواس المتوسطة:أما 
 

<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
 
$arr = json_decode($jsonobj, true); 
 
echo $arr["Peter"]; 
echo $arr["Ben"]; 
echo $arr["Joe"]; 
?> 
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 :الدوران على القيم
 الدوران على القيم وفق نوع التحويل. ففي حالة األغراض نستخدم:ختلف طريقة تال 

<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
 
$obj = json_decode($jsonobj); 
 
foreach($obj as $key => $value) { 
  echo $key . " => " . $value . "<br>"; 
} 
?> 

 وفي حالة المصفوفة التجميعية نستخدم:
 

<?php 
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}'; 
 
$arr = json_decode($jsonobj, true); 
 
foreach($arr as $key => $value) { 
  echo $key . " => " . $value . "<br>"; 
} 
?> 

 

 :ختباراتاال
 

 ؟ JSONما اختصار  .1

a. Java Standard Output Network 

b. JavaScript Object Notation 

c. JavaScript Output Name 

d. Java Source Open Network 
 

 ؟name/value  للزوج JSONفي ما هو الشكل الصحيح  .2

a. 'name : value' 

b. name = 'value' 

c. name = "value" 

d. "name" : "value" 
 ؟JSON ما هو النمط غير المدعوم في .3

a. date 

b. Object 

c. Array 

d. string 
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 ؟ jsonما الحقة ملف  .4

a. json 

b. js 

c. javaN 

d. on 

 ؟JSONفي قيم  (""هل يمكن استخدام االقتباس المزدوج ) .5

a. No, you should use single quotes 

b. Yes, if you use the ascii code. 

c. Yes, if it is escaped like ( \" ) 

d. Yes, you can use it without any special treatment 
 

 ؟ لحالة األحرف  ةحساس  JSONهل   .6
a. Yes 

b. No 
 ضمن:  JSONيجب وضع السالسل النصية في  .7

a. single quote 

b. double quote 

c. single quote or double quote 

d. parentheses 

 

 ؟JSONالصحيحة حول المعيار  الجملةما  .8

a. It is an open standard 

b. It is privately developed 

c. It requires a license to use 

d. None 
 

 ؟ صحيح JSONمما يلي سيُعيد غرض  .9

a. JSON.parse('({"FirstName": "John", "LastName":"Doe"})'); 

b. JSON.parse("{'FirstName': 'John', 'LastName':'Doe'}"); 

c. JSON.parse("({'FirstName': 'John', 'LastName':'Doe'})"); 

d. JSON.parse('{"FirstName": "John", "LastName":"Doe"}'); 
 

 ؟ صحيحة JSONمصفوفة مما يلي  .10

 

a. { "letters" : [ "a", "b", "c"; ] } 

b. { 'letters' : {"a", "b", "c" } } 

c. { "letters" : [ a, b, c ] } 

d. { "letters" : [ "a", "b", "c" ] } 

 
 

 ؟JSON هي الكلمات التي ال يُسمح باستخدامها كمفاتيح في ما .11

 

a. Value 

b. Object 
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c. There are none. 

d. Key 
 

 :Javascriptأنها تتطلب استخدام  JSON من مساوئ .12

 
 

a. False, JSON is language independent. 

b. False, JavaScript must be available although it is not necessary to use. 

c. True, though all browsers have JavaScript enabled. 

d. True, though JavaScript is readily available in today’s browsers. 
 

 

 في: employee.functions[1]ما ستكون قيمة  .13

 
{ “employee” : { “type” : “Director”, “functions” : [‘sales’, ‘marketing’] } } 
 

a. null 

b. undefined 

c. marketing 

d. sales 
 

 في: .typeemployeeما ستكون قيمة  .14

 
{ “employee” : { “type” : “Director”, “functions” : [‘sales’, ‘marketing’] } } 
 

a. null 

b. Object 

c. String 

d. Director 

 
 في: jsonما ستكون قيمة  .15

 
var days = {}; days[‘Monday’] = true; days[‘Wednesday’] = true; days[‘Sunday’] = false;  
var json = JSON.stringify({x: days}); 
 

a. {"day":{"Monday":"true","Wednesday":"true","Sunday":"false"}} 

b. {"x":{"Monday":true,"Wednesday":true,"Sunday":false}} 

c. {"day":{"Monday":true,"Wednesday":true,"Sunday":false}} 

d. {"x":["Monday":true,"Wednesday":true,"Sunday":false]} 
 

 في: jsonما ستكون قيمة  .16

 
var cars = []; cars[0] = 'Ford'; cars[1] = 'Toyota'; cars[2] = 'BMW';  
var json = JSON.stringify({x: cars}); 
 

a. {"x":['Ford','Toyota','BMW']} 

b. {"x":{"Ford","Toyota","BMW"}} 

c. {"x":["Ford","Toyota","BMW"]} 

d. {"cars":["Ford","Toyota","BMW"]} 
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 ؟ اإلظهار سيكونما  .17
<?php 

$myObj->name = "John"; 

$myObj->age = 30; 

$myObj->city = "New York"; 
$myJSON = json_encode($myObj); 
echo $myJSON; 

?> 

 

a. {"name":"John","age":30,"city":"New York"} 

b. {name:John, age:30,city:New York} 

c. {} 

d. Error 

 ؟ اإلظهار سيكونما  .18

<?php 

$string = file_get_contents("test.json"); 

if ($string === false) { 

    echo "Error 1"; 

} 
$json_a = json_decode($string, true); 

if ($json_a === null) { 

     echo "Error 2"; 

} 
foreach ($json_a as $person_name => $person_a) { 

    echo $person_a['status']; 

} 
?> 

 أن الملف   علماً 
test.json 

 :يحوي الموجود بنفس المجلد 
{ 
    "John": { 

        "status":"Wait" 

    }, 
    "Jennifer": { 

        "status":"Active" 

    }, 
    "James": { 

        "status":"Active", 

        "age":56, 

        "count":10, 

        "progress":0.0029857, 

        "bad":0 

    } 
} 

 

a. Error 1 

b. Error 2 
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c. WaitActiveActive 

d. Error 
 ماذا سيكون محتوى الملف .19

test.json 

 ؟ بعد التنفيذ
<?php 

$data = array('Name' => 'Foo', 'Surname' => 'Bar'); 

file_put_contents('test.json', json_encode($data)); 

?> 

 

a. {"Name":"Foo","Surname":"Bar"} 

b. {} 

c. Empty file 

d. Error 
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 AJAX مهارات
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 المحتويات 

 

 3 ............................................................................................................................... ؟AJAXما هو 

 3 ......................................................................................................................... ؟ AJAXكيف يعمل 

 php: ................................................................................................................. 4مع  AJAXاستخدام 

 AJAX : .................................................................................................................. 5و  قواعد البيانات

 AJAX: ................................................................................................ 8و  Live Searchالبحث الحي 

 10 ................................................................................................................................... االختبارات: 
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 ؟ AJAXما هو  
 سريعة وديناميكية. وهو اختصار:هو تقنية إلنشاء صفحات ويب 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. 

بتعديل أجزاء من صفحات الويب بشكل ال متزامن عبر تبادل بعض البيانات مع المخدم بشكل خلفي. مما تسمح هذه التقنية  
 المخدم. يؤدي لتعديل بعض أجزاء صفحة ويب دون الحاجة إلعادة تحميلها بشكل كامل من 

 :AJAXمن األمثلة الشهيرة لصفحات الويب التي تستخدم 

Google Maps, Gmail, Youtube, and Facebook tabs. 

 ؟ AJAXكيف يعمل 
 :AJAXُيبين الشكل التالي آلية عمل 

 HttpRequestومن ثم إرسال طلب    XMLHttpRequestيقوم المستعرض )تجاوبًا مع حدث ما( بإنشاء غرض   .1
 للمخدم. 

 وإنشاء جواب يحوي البيانات المطلوبة. HttpRequestالطلب  المخدم بمعالجة يقوم .2
 بمعالجة البيانات المعادة وتحديث محتوى الصفحة.  Javascriptيقوم المستعرض باستخدام  .3

 

 الحظ أن أجاكس يعتمد على معايير إنترنت قياسية:

• XMLHttpRequest object (to exchange data asynchronously with a 
server) 

• JavaScript/DOM (to display/interact with the information) 
• CSS (to style the data) 

• XML (often used as the format for transferring data) 
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 :phpمع  AJAXاستخدام 
إلظهار مقترحات إلتمام الكتابة في صندوق النص )بالطبع يجب أن تأتي األسماء    AJAXاستخدام    :ُيبين المثال التالي

 المقترحة من المخدم(. 

 

 : phpص إلى صفحة ص المدخل في صندوق الن  تقوم في جافا بإرسال الن  
<html> 
<head> 
<script> 
function showHint(str) { 
  if (str.length == 0) { 
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; 
    return; 
  } else { 
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
    xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText; 
      } 
    }; 
    xmlhttp.open("GET", "gethint.php?q=" + str, true); 
    xmlhttp.send(); 
  } 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
 
<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p> 
<form action=""> 
  <label for="fname">First name:</label> 
  <input type="text" id="fname" name="fname" onkeyup="showHint(this.value)"> 
</form> 
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p> 
</body> 
</html> 

 
ومن ثم تقوم بإظهار بعض األسماء التي تحوي    المستعرض،  المرسل منص  التالية باستقبال الن    gethint.phpتقوم صفحة  

 : ص المرسلعلى الن  
 

<?php 
// Array with names 
$a[] = "Anna"; 
$a[] = "Brittany"; 
$a[] = "Cinderella"; 
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$a[] = "Diana"; 
$a[] = "Eva"; 
$a[] = "Fiona"; 
$a[] = "Gunda"; 
$a[] = "Hege"; 
$a[] = "Inga"; 
$a[] = "Johanna"; 
$a[] = "Kitty"; 
$a[] = "Linda"; 
$a[] = "Nina"; 
$a[] = "Ophelia"; 
$a[] = "Petunia"; 
$a[] = "Amanda"; 
$a[] = "Raquel"; 
$a[] = "Cindy"; 
$a[] = "Doris"; 
$a[] = "Eve"; 
$a[] = "Evita"; 
$a[] = "Sunniva"; 
$a[] = "Tove"; 
$a[] = "Unni"; 
$a[] = "Violet"; 
$a[] = "Liza"; 
$a[] = "Elizabeth"; 
$a[] = "Ellen"; 
$a[] = "Wenche"; 
$a[] = "Vicky"; 
 
// get the q parameter from URL 
$q = $_REQUEST["q"]; 
 
$hint = ""; 
 
// lookup all hints from array if $q is different from "" 
if ($q !== "") { 
  $q = strtolower($q); 
  $len=strlen($q); 
  foreach($a as $name) { 
    if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) { 
      if ($hint === "") { 
        $hint = $name; 
      } else { 
        $hint .= ", $name"; 
      } 
    } 
  } 
} 
 
// Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values 
echo $hint === "" ? "no suggestion" : $hint; 
?> 

 

 : AJAX قواعد البيانات و 
 إلرسال طلب للمخدم إلحضار بعض البيانات من قاعدة بيانات.  AJAXاستخدام  : نعرض في المثال التالي

القائمة. بعدها سيتم تحديث جزء الصفحة إلظهار معلومات ُيمكن للمستخدم من خالل الصفحة اختيار اسم شخص من  
د من القائمة.  الشخص المحد 
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 : userفي الجدول  تحوي قاعدة بيانات المخدم البيانات التالية
id FirstName LastName Age Hometown Job 

1 Peter Griffin 41 Quahog Brewery 

2 Lois Griffin 40 Newport Piano 
Teacher 

3 Joseph Swanson 39 Quahog Police 
Officer 

4 Glenn Quagmire 41 Quahog Pilot 

 : htmlتكون الصفحة 

 
<html> 
<head> 
    <script> 
        function showUser(str) { 
            if (str == "") { 
                document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; 
                return; 
            } else { 
                var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
                xmlhttp.onreadystatechange = function () { 
                    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
                        document.getElementById("txtHint").innerHTML = 
this.responseText; 
                    } 
                }; 
                xmlhttp.open("GET", "getuser.php?q=" + str, true); 
                xmlhttp.send(); 
            } 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
 
    <form> 
        <select name="users" onchange="showUser(this.value)"> 
            <option value="">Select a person:</option> 
            <option value="1">Peter Griffin</option> 
            <option value="2">Lois Griffin</option> 
            <option value="3">Joseph Swanson</option> 
            <option value="4">Glenn Quagmire</option> 
        </select> 
    </form> 
    <br> 
    <div id="txtHint"><b>Person info will be listed here...</b></div> 
 
</body> 
</html> 

 : getuser.phpأما صفحة 
<!DOCTYPE html> 
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<html> 
<head> 
    <style> 
        table { 
            width: 100%; 
            border-collapse: collapse; 
        } 
 
        table, td, th { 
            border: 1px solid black; 
            padding: 5px; 
        } 
 
        th { 
            text-align: left; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
 
    <?php 
    $q = intval($_GET['q']); 
 
    $con = mysqli_connect('localhost','admin','abc123','my_db'); 
    if (!$con) { 
    die('Could not connect: ' . mysqli_error($con)); 
    } 
 
    mysqli_select_db($con,"ajax_demo"); 
    $sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'"; 
    $result = mysqli_query($con,$sql); 
 
    echo "<table> 
        <tr> 
            <th>Firstname</th> 
            <th>Lastname</th> 
            <th>Age</th> 
            <th>Hometown</th> 
            <th>Job</th> 
        </tr>"; 
        while($row = mysqli_fetch_array($result)) { 
        echo " 
        <tr> 
            "; 
            echo " 
            <td>" . $row['FirstName'] . "</td>"; 
            echo " 
            <td>" . $row['LastName'] . "</td>"; 
            echo " 
            <td>" . $row['Age'] . "</td>"; 
            echo " 
            <td>" . $row['Hometown'] . "</td>"; 
            echo " 
            <td>" . $row['Job'] . "</td>"; 
            echo " 
        </tr>"; 
        } 
        echo " 
    </table>"; 
    mysqli_close($con); 
    ?> 
</body></html> 
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 : AJAX و  Live Searchالحي البحث 
 تحقيق البحث الحي بحيث تظهر النتائج حالما تقوم بالكتابة.  آلية  :ُيبين المثال التالي

 مثاًل اإلظهار:يكون 

 
 :HTML تكون صفحة

<html> 
<head> 
<script> 
function showResult(str) { 
  if (str.length==0) { 
    document.getElementById("livesearch").innerHTML=""; 
    document.getElementById("livesearch").style.border="0px"; 
    return; 
  } 
  var xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 
  xmlhttp.onreadystatechange=function() { 
    if (this.readyState==4 && this.status==200) { 
      document.getElementById("livesearch").innerHTML=this.responseText; 
      document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2"; 
    } 
  } 
  xmlhttp.open("GET","livesearch.php?q="+str,true); 
  xmlhttp.send(); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<form> 
<input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)"> 
<div id="livesearch"></div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 : livesearch.php صفحةأما 

<?php 
$xmlDoc=new DOMDocument(); 
$xmlDoc->load("links.xml"); 
$x=$xmlDoc->getElementsByTagName('link'); 
//get the q parameter from URL 
$q=$_GET["q"]; 
//lookup all links from the xml file if length of q>0 
if (strlen($q)>0) { 
  $hint=""; 
  for($i=0; $i<($x->length); $i++) { 
    $y=$x->item($i)->getElementsByTagName('title'); 
    $z=$x->item($i)->getElementsByTagName('url'); 
    if ($y->item(0)->nodeType==1) { 
      //find a link matching the search text 
      if (stristr($y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue,$q)) { 



9 

 

        if ($hint=="") { 
          $hint="<a href='" . 
          $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . 
          "' target='_blank'>" . 
          $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>"; 
        } else { 
          $hint=$hint . "<br /><a href='" . 
          $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . 
          "' target='_blank'>" . 
          $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>"; 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 
// Set output to "no suggestion" if no hint was found 
// or to the correct values 
if ($hint=="") { 
  $response="no suggestion"; 
} else { 
  $response=$hint; 
} 
//output the response 
echo $response; 
?> 

 

 : links.xmlالملف في  هذا المثال بياناتن ُتخز  
 

<pages> 
<link> 
<title>HTML a tag</title> 
<url>https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp</url> 
</link> 
<link> 
<title>HTML br tag</title> 
<url>https://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp</url> 
</link> 
<link> 
<title>CSS background Property</title> 
<url>https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp</url> 
</link> 
<link> 
<title>CSS border Property</title> 
<url>https://www.w3schools.com/cssref/pr_border.asp</url> 
</link> 
<link> 
<title>JavaScript Date Object</title> 
<url>https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp</url> 
</link> 
<link> 
<title>JavaScript Array Object</title> 
<url>https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp</url> 
</link> 
</pages> 
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 :ختباراتاال
 ؟AJAXما هو اختصار  .1

a. Asynchronous JavaScript And XML 

b. Asynchronous jQuery And XML 

c. Asynchronous JavaScript And XHTML 

d. Asynchronous jQuery And XHTML 

 : AJAXُيمكنك باستخدام  .2
a. Update a web page without reloading the page  

b. Receive data from a server - after the page has loaded  

c. Send data to a server - in the background 

d. All of the above 

 
 جعل صفحات الويب: AJAXُيمكنك باستخدام  .3

a. More Dynamic 
b. More interavtive and faster 
c. More Responsive 
d. Easy to connect web page with server 

4. AJAX :هو 
a. Programing Language 
b. Technology  
c. OOPs concepts 

d. File 

 على:  AJAXيعتمد  .5
a. JavaScript and XML 
b. VB Script and XML  
c. JavaScript and jQuery 
d. Javascript and HTTP requests  

 

 لصفحات الويب بشكل ديناميكي:  AJAXيسمح  .6
a. Change content 
b. Reload at times  
c. Control other pages 
d. Connect to other addresses 

 

 ؟ AJAXما المخدم الذي يدعم  .7
a. SMTP 
b. HTTP  
c. WWW 
d. All of the above 

 

 ؟AJAXما الذي ال ُيستخدم في   .8
a. CSS 
b. Flash 
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c. DOM 
d. DHTML 

 

 ؟AJAXما الذي ُيميز   .9
a. It works the same with all Web browsers. 
b. It works as a stand-alone Web-development tool. 
c. It makes data requests asynchronously. 
d. It uses C++ as its programming language. 
 

 ؟ لإلرسال للمخدم XMLHttpRequestما تسلسل تعليمات   .10
a. open, get 
b. get, send 
c. open, send 
d. send, get 
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 التعامل مع الملفات
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 المحتويات 

 

 php : ................................................................................................................... 3تضمين الملفات في 

 readfile: ........................................................................................................ 3قراءة الملفات باستخدام 

 File Open/Read/Close: .................................................................................. 3فتح/قراءة/إغالق ملف 

 fgets: ..................................................................................................... 4استخدام قراءة سطر واحد ب

 fgetc: .................................................................................................. 4قراءة محرف واحد باستخدام 

 Create/Write Files : .......................................................................................... 5إنشاء/كتابة الملفات  

 Overwriting .................................................................................................... 5الكتابة فوق الملف 

 6 ................................................................................................................................ تحميل الملفات: 

 7 ..................................................................................................................................... االختبارات: 
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 :phpتضمين الملفات في 
 بتضمين كامل محتوى الملف الُمحّدد وتضمينه في الملف المستدعي.  requireأو تعليمة  includeتقوم تعليمة  ✓
 يكمن الفرق بين التعليمتين في نوع الخطأ المرفوع عند حصول خطأ في تضمين الملف المطلوب: ✓

• require will produce a fatal error (E_COMPILE_ERROR) and stop the script 
• include will only produce a warning (E_WARNING) and the script will continue 

 : readfileقراءة الملفات باستخدام 
 والذي محتواه: webdictionary.txtليكن الملف 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML 

CSS = Cascading Style Sheets 

HTML = Hyper Text Markup Language 

PHP = PHP Hypertext Preprocessor 

SQL = Structured Query Language 

SVG = Scalable Vector Graphics 

XML = EXtensible Markup Language 

 كما ُيبين المثال التالي: بقراءة محتوى ملف  readfileتقوم تعليمة 
<?php 
echo readfile("webdictionary.txt"); 
?>   

 .webdictionary.txtحيث يكون اإلظهار محتوى الملف 

 : File Open/Read/Closeفتح/قراءة/إغالق ملف 
 بفتح ملف. نضع اسم الملف في المعامل األول للتعليمة، بينما ُيحّدد المعامل الثاني نمط فتح الملف.  fopenتقوم التعليمة 

 ُيبين الجدول التالي أنماط فتح ملف:
Modes Description 

r Open a file for read only. File pointer starts at the beginning of 
the file 

w Open a file for write only. Erases the contents of the file or 
creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the 
beginning of the file 

a Open a file for write only. The existing data in file is preserved. 
File pointer starts at the end of the file. Creates a new file if the file 
doesn't exist 

x Creates a new file for write only. Returns FALSE and an error if 
file already exists 

r+ Open a file for read/write. File pointer starts at the beginning of 
the file 

w+ Open a file for read/write. Erases the contents of the file or 
creates a new file if it doesn't exist. File pointer starts at the 
beginning of the file 

a+ Open a file for read/write. The existing data in file is preserved. 
File pointer starts at the end of the file. Creates a new file if the file 
doesn't exist 

x+ Creates a new file for read/write. Returns FALSE and an error 
if file already exists 

 

بقراءة ملف مفتوح. نضع اسم الملف في المعامل األول للتعليمة، بينما ُنحّدد في المعامل   freadتقوم التعليمة   ✓
 الثاني العدد األعظمي للبايتات المطلوب قراءتها.

 بإغالق ملف مفتوح.  fcloseتقوم التعليمة  ✓
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 عرض في المثال التالي استخدام التعليمات السابقة:ن
<?php 
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!"); 
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt")); 
fclose($myfile); 
?> 

 حيث يكون اإلظهار محتوى الملف:

 
 :fgetsقراءة سطر واحد باستخدام 

 بقراءة سطر واحد من الملف.  fgetsتقوم التعليمة  ✓
 الختبار الوصول لنهاية الملف.  feofُيمكن استخدام التعليمة  ✓

 نقوم في المثال التالي بقراءة محتوى الملف سطر سطر حتى الوصول لنهايته.
<?php 
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!"); 
// Output one line until end-of-file 
while(!feof($myfile)) { 
  echo fgets($myfile) . "<br>"; 
} 
fclose($myfile); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

 
 : fgetcقراءة محرف واحد باستخدام 

 بقراءة محرف واحد من الملف.  fgetcتقوم التعليمة  ✓
 نقوم في المثال التالي بقراءة محتوى الملف محرف محرف حتى الوصول لنهايته.

<?php 
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!"); 
// Output one character until end-of-file 
while(!feof($myfile)) { 
  echo fgetc($myfile); 
} 
fclose($myfile); 
?> 
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 : Create/Write Filesإنشاء/كتابة الملفات  
 

(. كما ُيمكن اإلضافة إلى ملف  wُتستخدم تعليمة فتح ملف نفسها إلنشاء ملف غير موجود بتحديد المعامل الثاني إلى )
 (. aبتحديد المعامل الثاني إلى )

 
<?php 
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!"); 
$txt = "John Doe\n"; 
fwrite($myfile, $txt); 
$txt = "Jane Doe\n"; 
fwrite($myfile, $txt); 
fclose($myfile); 
?> 

 يصبح محتوى الملف:

 
John Doe 

Jane Doe 

 

 Overwritingالكتابة فوق الملف 
 المثال التالي: إذا أعدنا فتح الملف بنمط الكتابة فإن المحتوى سيُمسح كما يُبين 

<?php 
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!"); 
$txt = "Mickey Mouse\n"; 
fwrite($myfile, $txt); 
$txt = "Minnie Mouse\n"; 
fwrite($myfile, $txt); 
fclose($myfile); 
?> 

 يصبح محتوى الملف:
 

Mickey Mouse 

Minnie Mouse 
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   :تحميل الملفات
 

 . move_uploaded_fileُيمكن تحميل ملف إلى المخدم باستخدام التعليمة 
 التالية:  HTMLصفحة  لتكن

<html> 
<body> 
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
  Select image to upload: 
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload"> 
  <input type="submit" value="Upload Image" name="submit"> 
</form> 
</body> 
</html> 

 : upload.phpوالصفحة التي ُترسل إليها البيانات 
 pathinfoالحظ أنه يتم معرفة الحقة الملف باستخدام  •
 getimagesizeالحظ أنه يتم معرفة حجم الملف باستخدام  •

 
<?php 
$target_dir = "uploads/"; 
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]); 
$uploadOk = 1; 
$imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION)); 
// Check if image file is a actual image or fake image 
if(isset($_POST["submit"])) { 
  $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]); 
  if($check !== false) { 
    echo "File is an image - " . $check["mime"] . "."; 
    $uploadOk = 1; 
  } else { 
    echo "File is not an image."; 
    $uploadOk = 0; 
  } 
} 
// Check if file already exists 
if (file_exists($target_file)) { 
  echo "Sorry, file already exists."; 
  $uploadOk = 0; 
} 
// Check file size 
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) { 
  echo "Sorry, your file is too large."; 
  $uploadOk = 0; 
} 
// Allow certain file formats 
if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg" 
&& $imageFileType != "gif" ) { 
  echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed."; 
  $uploadOk = 0; 
} 
// Check if $uploadOk is set to 0 by an error 
if ($uploadOk == 0) { 
  echo "Sorry, your file was not uploaded."; 
// if everything is ok, try to upload file 
} else { 
  if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $target_file)) { 
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    echo "The file ". basename( $_FILES["fileToUpload"]["name"]). " has been 
uploaded."; 
  } else { 
    echo "Sorry, there was an error uploading your file."; 
  } 
} 
?> 

 

 

 :ختباراتاال
 :حجم الملف بـ  filesizeُتعيد الدالة  .1

 

a. gigabytes 

b. kilobytes 

c. bytes 

d. bits 
 ؟ ا التعليمة التي ُيمكن أن تقرأ ملف إلى مصفوفةم .2

 

a. file_arr() 

b. arr_file() 

c. arrfile() 

d. file() 
 

 ؟ ما التعليمة التي ُيمكن أن تقرأ ملف إلى سلسلة نصية .3
 

a. file_get_content )( 
b. file_content )( 
c. file_get_contents )( 
d. file_contents )( 

 

 ؟ ما التعليمة التي ُيمكن أن تقرأ عدد محّدد من المحارف .4
 

a. filegets )( 
b. fileget )( 
c. fget )( 
d. fgets )( 

 

 ؟ ما التعليمة التي تكتب محتوى متغير نصي إلى ملف .5
 

a. fwrites )( 
b. filewrites )( 
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c. fwrite )( 
d. filewrite )( 

 

 ؟ ما التعليمة التي ُتسند زمن آخر تعديل أو وصول للملف .6
 

a. touched() 

b. touch() 

c. set() 

d. sets() 
 
 

 ؟ما التعليمة التي ُتستخدم إلظهار نتيجة تنفيذ أمر .7
 

a. system )( 
b. cmm )( 
c. out_system )( 
d. out_cmm )( 

 

 ؟ ما التعليمة التي تقرأ مجلد إلى مصفوفة .8
 

a. readdirectory )( 
b. scandirectory )( 
c. readdir )( 
d. scandir )( 

 

 ؟ ما التعليمة التي ُتستخدم لمعرفة أن ملف تم تحميله .9
 

a. uploaded_file("filename") 

b. file_uploaded("filename") 

c. is_uploaded_file)( 
d. is_file_uploaded )( 

 

 ؟ما التعليمة التي ُتستخدم لمعرفة الحقة ملف .10
 

a. fileextension 

b. file 

c. pathinfo 

d. getextension 
 



1 

 

 أهم الدوال الشهيرة

  



2 

 

 المحتويات 

 

 3 ................................................................................................................................ التاريخ والوقت:

 date(): ................................................................................ 3الحصول على التاريخ والوقت باستخدام الدالة 

 mktime : ................................................................................................................. 4إنشاء تاريخ 
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 strlen : ............................................................................................................. 5طول سلسلة نصّية 
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 8 ........................................................................................................................ توليد رقم عشوائي:

 8 ............................................................................................................................ القيمة المطلقة: 

 9 ............................................................................................................................. دوال المصفوفات: 

 9 .............................................................................................................................. البحث عن قيمة: 

 array_map: ................................................................................................................... 10الدالة 

 10 ........................................................................................................................... تقاطع مصفوفتين:

 10 ............................................................................................................................. دمج مصفوفتين:

 11 ................................................................................................................................... االختبارات: 
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 : التاريخ والوقت

 نستعرض فيما يلي بعض دوال التاريخ والوقت. 

 ُيمكن العودة للرابط التالي للوصول لكافة دوال التاريخ والوقت:

https://www.w3schools.com/php/php_ref_date.asp 

 : ()dateالحصول على التاريخ والوقت باستخدام الدالة 

 كما ُيبين المثال التالي:   إلظهار التاريخ وفق تنسيق ُمعين. ()dateُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>"; 
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>"; 
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>"; 
echo "Today is " . date("l"); 
?> 

 حيث يكون اإلظهار: 

 

 ُيمكن أيضًا استخدام هذه الدالة للحصول على الوقت. كما ُيبين المثال التالي: 

<?php 
echo "The time is " . date("h:i:sa"); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

 

 الجدول التالي أهم المحارف المستخدمة في تنسيق التاريخ والوقت: ُيبين

d Represents the day of the month (01 to 31) 

m Represents a month (01 to 12) 

Y Represents a year (in four digits) 

l Represents the day of the week 

H 24-hour format of an hour (00 to 23) 

h 12-hour format of an hour with leading zeros (01 to 12) 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_date.asp
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i Minutes with leading zeros (00 to 59) 

s Seconds with leading zeros (00 to 59) 

a Lowercase Ante meridiem and Post meridiem (am or pm) 

 :  mktimeإنشاء تاريخ  

 إلنشاء تاريخ ُمحّدد والتي لها الشكل التالي:    mktimeُيمكن استخدام الدالة 

mktime(hour, minute, second, month, day, year) 

 كما ُيبين المثال التالي: 

<html> 
<body> 
<?php 
$d=mktime(11, 14, 54, 8, 12, 2020); 
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d); 
?> 
</body> 
</html> 

 اإلظهار: يكون 

 

 إلنشاء تاريخ والتي تقبل سلسلة نصية ُتمّثل تاريخ.  strtotimeُيمكن أيضًا استخدام الدالة 

 مثاًل: 

<?php 
$d=strtotime("10:30pm April 15 2020"); 
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);?> 

 يكون اإلظهار: 

 

 : strtotimeُيبين المثال التالي أشكال سالسل مختلفة ُيمكن تمريرها للدالة 

<?php 
$d=strtotime("tomorrow"); 
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>"; 
 
$d=strtotime("next Sunday"); 
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>"; 
 
$d=strtotime("+3 Months"); 
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";?> 
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 يكون اإلظهار: 

 

 إلظهار تواريخ أيام السبت الستة القادمة:  strtotimeيظهر المثال التالي أيضًا استخدام الدالة 

<?php 
$startdate = strtotime("Saturday"); 
$enddate = strtotime("+6 weeks", $startdate); 
 
while ($startdate < $enddate) { 
  echo date("M d", $startdate) . "<br>"; 
  $startdate = strtotime("+1 week", $startdate); 
}?> 

 يكون اإلظهار: 

 

 : صيةدوال السالسل الن  

 . الّنصيةنستعرض فيما يلي بعض دوال السالسل 

 صية: ُيمكن العودة للرابط التالي للوصول لكافة دوال السالسل النّ 

 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp 
 : strlenة طول سلسلة نصي  

 ة كما ُيبين المثال التالي: طول سلسلة نصيّ  strlenُتعيد الدالة 

<?php 
echo strlen("Hello world!");?> 

 يكون اإلظهار: 

12 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp
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 : str_word_countة عدد كلمات سلسلة نصي  

 ة كما ُيبين المثال التالي: عدد الكلمات في سلسلة نصيّ   str_word_countُتعيد الدالة 

<?php 
echo str_word_count("Hello world!"); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

2 

 : strrevة عكس سلسلة نصي  

 المثال التالي: ة كما ُيبين بعكس سلسلة نصيّ  strrevتقوم الدالة 

<?php 
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH 
?> 

 يكون اإلظهار: 

!dlrow olleH 

 : stropsة البحث عن نص في سلسلة نصي  

ة )المعامل األول(. ُتعيد هذه الدالة رقم المحرف  بالبحث عن نص )المعامل الثاني( ضمن سلسلة نصيّ   strposتقوم الدالة  
 : FALSEالذي يبدأ منه النص إن وجد )يبدأ ترقيم المحارف من الصفر(. وإال فإنها ُتعيد 

<?php 
echo strpos("Hello world!", "world"); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

6 

 : str_replaceة استبدال نص بنص آخر في سلسلة نصي  

الدالة   نصيّ   str_replaceتقوم  سلسلة  الثاني( ضمن  )المعامل  آخر  بنص  األول(  )المعامل  )المعامل باستبدال نص  ة 
ُتعيد   فإنها  وإال  الصفر(.  المحارف من  ترقيم  )يبدأ  إن وجد  النص  منه  يبدأ  الذي  المحرف  رقم  الدالة  هذه  ُتعيد  الثالث(. 

FALSE : 

<?php 
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! 
?> 
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 يكون اإلظهار: 

Hello Dolly! 

 :الرياضيةالدوال 

 نستعرض فيما يلي بعض الدوال الرياضية. 

 ُيمكن العودة للرابط التالي للوصول لكافة الدوال الرياضية: 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp 

 ة:أصغر وأكبر قيم

 إليجاد أصغر وأكبر قيمة ضمن قائمة من المعامالت كما ُيبين المثال التالي:  maxوالدالة   minُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // returns -200 
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // returns 150 
?> 

 يكون اإلظهار: 

-200 

150 

 : الجذر التربيعي

 إليجاد الجذر التربيعي لعدد كما ُيبين المثال التالي:  sqrtُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo(sqrt(64) . "<br>"); 
echo(sqrt(0) . "<br>"); 
echo(sqrt(1) . "<br>"); 
echo(sqrt(9)); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

8 

0 

1 

3 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_math.asp
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 : التقريب 

 لتقريب عدد ألقرب عدد صحيح كما ُيبين المثال التالي:  roundُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo(round(0.60) . "<br>"); 
echo(round(0.50) . "<br>"); 
echo(round(0.49) . "<br>"); 
echo(round(-4.40) . "<br>"); 
echo(round(-4.60)); 
?> 
 

 يكون اإلظهار: 

1 

1 

0 

-4 

-5 

 :توليد رقم عشوائي

 لتوليد رقم عشوائي محصور بين قيمة صغرى وقيمة عظمى كما ُيبين المثال التالي:  randُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo(rand(10, 100)); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

97 

 :القيمة المطلقة

 إليجاد القيمة المطلقة )الموجبة( لعدد كما ُيبين المثال التالي:  absُيمكن استخدام الدالة 

<?php 
echo(abs(-6.7)); 
?> 
 

 يكون اإلظهار: 

6.7 
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 : دوال المصفوفات

 نستعرض فيما يلي بعض دوال المصفوفات.

 ُيمكن العودة للرابط التالي للوصول لكافة دوال المصفوفات:

 
https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp 

 : البحث عن قيمة

للبحث عن قيمة )المعامل األول( ضمن مصفوفة )المعامل الثاني(. كما ُيبين المثال  in_arrayُيمكن استخدام الدالة 
 التالي: 

<?php 
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 
 
if (in_array("Glenn", $people)) 
  { 
  echo "Match found"; 
  } 
else 
  { 
  echo "Match not found"; 
  } 
?> 

 يكون اإلظهار: 

Match found 

ُتعيد الدالة    للبحث عن قيمة )المعامل األول( ضمن مصفوفة )المعامل الثاني(. array_searchُيمكن استخدام الدالة 
 . FALSEمفتاح القيمة التي نبحث عنها و إال فُتعيد  

 كما ُيبين المثال التالي: 

<?php 
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 
echo array_search("red",$a); 
?> 
 

 يكون اإلظهار: 

a 

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp
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 : array_mapالدالة 

 لتنفيذ دالة ما على كل عنصر من المصفوفة وإعادة مصفوفة بالنتائج. array_mapُيمكن استخدام الدالة 

 كما ُيبين المثال التالي: 

<?php 
function myfunction($num) 
{ 
  return($num*$num); 
} 
 
$a=array(1,2,3,4,5); 
print_r(array_map("myfunction",$a)); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

Array ( [0] => 1 [1] => 4 [2] => 9 [3] => 16 [4] => 25 ) 

 : تقاطع مصفوفتين

 للحصول على تقاطع قيم مصفوفتين.  array_intersectُيمكن استخدام الدالة 

 كما ُيبين المثال التالي: 

<?php 
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 
$a2=array("e"=>"red","f"=>"green","g"=>"blue"); 
 
$result=array_intersect($a1,$a2); 
print_r($result); 
?> 

 يكون اإلظهار: 

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue ) 

 : دمج مصفوفتين

 للحصول على دمج قيم مصفوفتين. array_ mergeُيمكن استخدام الدالة 

 كما ُيبين المثال التالي: 

<?php 
$a1=array("red","green"); 
$a2=array("blue","yellow"); 
print_r(array_merge($a1,$a2));?> 
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 يكون اإلظهار: 

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue [3] => yellow ) 

 

 :ختباراتاال
 ؟من اليوميوما  45بعد ما كيف تحسب التاريخ ل .1

a. totime +"(45 )"  

b. totime("+45 days") 

c. strtotime("-45 days") 

d. strtotime("+45 days") 
 

 ؟2020حزيران  22كيف ُتنشئ التاريخ  .2
a. $date = DateTime("22 JUNE 2012") 

b. $date = Date("22 JUNE 2012") 

c. $date = new Date("JUNE 22 2012") 

d. $date = new DateTime("22 JUNE 2012") 

 

 ؟ ماذا تستخدم لتوليد سلسلة نصية تحوي عناصر مصفوفة .3
a. concatenate() 

b. concat() 

c. implode() 

d. explode() 

 

 ؟ نص ضمن سلسلة نصيةظهور ل ماذا تستخدم إليجاد فهرس آخر  .4
a. strrpos() 

b. strlast() 

c. strpos() 

d. strlastpos() 

 

 ؟ ماذا تستخدم إلضافة عنصر آلخر مصفوفة .5
a. array_unshift() 

b. array_push() 

c. into_array() 

d. inend_array() 

 

 ؟ماذا يكون ناتج التنفيذ .6

<?php 
$a=array("red","green","blue","yellow","brown"); 
print_r(array_slice($a,2)); 
?> 
 

a. Array ( [0] => red [1] => green) 

b. Array ( [0] => blue [1] => yellow [2] => brown ) 
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c. Array ( [0] => blue [1] => yellow) 

d. Error 

 
 ؟ماذا يكون ناتج التنفيذ .7

<?php 
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 
array_splice($a1,0,2); 
print_r($a1); 
?> 

a. Array ( [b] => green [c] => blue [d] => yellow ) 

b. Array ( [c] => blue [d] => yellow ) 

c.  Array ( [d] => yellow) 
d. Error 

 
 ؟ماذا يكون ناتج التنفيذ .8

<?php 
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"red"); 
print_r(array_unique($a)); 
?> 

a. Array ( [a] => red [b] => green ) 

b. Array ( [a] => red ) 

c. Array ( [b] => green) 
d. Error 

 ؟ Capitalsما الدالة المستخدمة لتحويل حالة المحارف إلى أحرف كبيرة  .9

a. strtoupper 

b. toUpper 

c. Upper 
d. Up 

 
 ؟ماذا يكون ناتج التنفيذ .10

<?php 
print_r(str_split("Hello")); 
?> 
a. Array ( [0] => H [1] => e [2] => l [3] => l [4] => o ) 

b. Array ( [0] => o [1] => l [2] => l [3] => e [4] => H ) 

c. 5 

d. Error 

 
 
 
 
 
 

 


