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  ؟HTML5ماھي الـ 

ويُذكر أن , HTML DOMو  HTML, XHTMLهي اجليل اجلديد القياسي لكل من  HTML5تعترب 
ومازال , كثريًا منذ ذلك الوقت  Internetوقد تغري عامل الشبكة العنكبوتية  1999كان   HTMLاإلصدار القدمي من 

HTML5  قيد التطوير حىت تارخيه مع العلم أن بعض اإلصدارات األخرية من املتصفحات تدعم بعض ميزاتHTML5.  

  ؟HTML5كيف بدأت فكرة 

وبني اموعة ) w3c.org )World Wide Web Consortiumهو مثرة التعاون بني  HTML5إن   
WHATWG )Web Hypertext Application Technology Working Group( . وقرروا أن أهم

  :هي HTML5قواعد 

 .JavaScriptو  HTML, CSS, DOMامليزات اجلديدة جيب أن يتم بناؤها اعتماداً على  •
 .تقليل احلاجة إىل عناصر خارجية مثل الفالش مثالً  •
 .عملية معاجلة األخطاءميزات أفضل يف  •
 .JavaScriptلالستعاضة عن كتابة شيفرة  Markupاملزيد من العالمات  •
 .مستقلة عن نوع األجهزة اليت تعمل عليها HTML5جيب أن تكون  •
 .Internetبعامل الشبكة العنكبوتية  جيب أن تكون معلنة جلميع املهتمني HTML5عملية تطوير  •

  HTML5الميزات الجديدة في 

 .لتنفيذ العمليات الرسومية canvasصر العن •
 .لتشغيل ملفات الصوت والصورة video, audioالعنصرين  •
 .offline storageدعم أفضل لتخزين الصفحات يف منط عدم االتصال  •
 .وغريها article, footer, header, nav, sectionجديدة لدعم أنواع معينة من احملتوى مثل عناصر  •
 .calendar, date, time, email, url, searchعناصر إدخال جديدة مثل  •

  للمتصفحات HTML5دعم 

, Firefoxفايرفوكس , Chromeكروم , Safaryحىت تاريخ كتابة هذه املقالة فإن اإلصدارات األخرية من سفاري 
  .HTML5سيدعم بعض ميزات  IE9و , HTML5تدعم بعض ميزات  Operaأوبرا 
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  HTML5العناصر الجديدة في 

عندما اعتمدت املواصفات القياسية لـ  1999منذ  Internetلقد طرأ الكثري من التغري على عامل الشبكة العنكبوتية   
HTML4.01 , وحاليًا بعض عناصرHTML4  مل تعد ُتستخدم أو ال تستخدم بالطريقة اليت كان من املفرتض أن تستخدم

تدع , املتجددة تضم عناصر جديدة لبناء بنية أفضل Internetولتحقيق حاجات الشبكة العنكبوتية  HTML5لذلك , ا
  .الرسوميات والوسائط املتعددة إضافة إىل بناء أفضل للنماذج

  HTML5الجديدة في  Markupعناصر الع&مات 

<article>  

  .واملنتديات أو حمتوى من مصدر خارجي واملدونات, كنصوص األخبار, تستخدم هذه العالمة للبيانات اخلارجية

<aside>  

حيث أن النص الذي حتيط به هذه العالمة مرتبط بالنص , تستخدم هذه العالمة للمحتوى املرتبط باحملتوى الذي هو جبانب العالمة
  .اجلانيب

<command>  

و أزرار االختيار املتعدد أ Radiobuttonأو أزرار االختيار الفردي  Buttonهذه العالمة ُتستخدم من أجل الزر 
Checkbox.  

<details>  

  .لشرح املزيد من التفاصيل حول املستند أو جزء من املستند

<summary>  

  .ويستخدم للنصوص املختصرة, <details>ُتستخدم هذه العالمة بداخل العالمة 

<figure>  

  .مستقل ضمن الصفحةمثل ملف مرئي أو نص , ُتستخدم هذه العالمة لتجميع مقطع من حمتوى مستقل

<figcaption>  
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  .<figure>ُتستخدم هذه العالمة لوضع عنوان فرعي ضمن العالمة 

<footer>  

, تاريخ الصفحة, حيث ميكن أن تضم اسم الكاتب مثالً , ُتستخدم هذه العالمة لتذييل اية الصفحة أو اية قسم ضمن الصفحة
  .أو حىت معلومات حقوق النشر, ومعلومات االتصال

<header>  

  .كما ميكن أن تضم معلومات وروابط لتصفح املوقع, ُتستخدم هذه العالمة لكتابة ترويسة الصفحة أو ترويسة قسم يف الصفحة

<hgroup>  

  .مع بعضها يف حال ورود أكثر من واحدة بشكل متتابع يف الصفحة h1 – h6ُتستخدم هذه العالمة لتجميع العالمات 

<mark>  

  .العالمة لإلحاطة بالنص الذي جيب إبرازه ضمن الصفحة مثل وضع خلفية صفراء للنصُتستخدم هذه 

<meter>  

  .ُتستخدم هذه العالمة للقياسات وميكن استخدامها فقط يف حال معرفة احلد األدىن واحلد األقصى للقيمة

<nav>  

  .ُتستخدم هذه العالمة لإلحاطة بروابط التنقل ضمن الصفحة أو ضمن املوقع

<progress>  

  .ُتستخدم هذه العالمة لعرض نسبة تقدم العمل الذي يتم تنفيذه

<ruby>  

  .ُتستخدم هذه العالمة يف حال كتابة مالحظات أو أحرف باللغة الصينية

<rt>  
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  .ُتستخدم هذه العالمة لشرح حواشي اللغة الصينية

<rp>  

  .<ruby>ُتستخدم هذه العالمة لتحديد املعلومات اليت سيظهرها املتصفح الذي ال يدعم العالمة 

<section>  

أو قسم آخر , footersأو التذييالت  headersمثل الفصول أو الرتويسات , ُتستخدم هذه العالمة لإلحاطة بقسم يف الصفحة
  .يف الصفحة

<time>  

  .على أنه وقت أو تاريخ أو حىت كالمهاُتستخدم هذه العالمة للتعريف بنص 

<wbr>  

  .ُتستخدم هذه العالمة لتحديد املكان الذي ميكن عندها البدء بسطر جديد يف حال الضرورة

  العناصر الجديدة لدعم الوسائط المتعددة

<audio>  

  .موسيقى أو أي حمتوى صويتأو , مثل امللف الصويت, املسموعة مبحتوى الوسائط املتعددةلتعريف لُتستخدم هذه العالمة 

<video>  

  .أو أي حمتوى مرئي آخر, مقطع فلممثل , املرئية ُتستخدم هذه العالمة للتعريف مبحتوى الوسائط املتعددة

<source>  

  .ُتستخدم هذه العالمة للتعريف مبحتوى وسائط متعددة سواء كانت مسموعة أو مرئية

<embed>  

  .وى املضمن مثل حمتوى فالشُتستخدم هذه العالمة للتعريف باحملت
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  Canvasالعنصر 

<canvas>  

  .JavaScriptُتستخدم هذه العالمة إلتاحة إمكانية الرسم باستخدام 

  العناصر الجديدة في النماذج

<datalist>  

  .ُتستخدم هذه العالمة لتعريف جمموعة من القيم املسموح إدخاهلا يف حقل نصي

<keygen>  

  .مفاتيح ُتستخدم ملصادقة املستخدمنيُتستخدم هذه العالمة لتوليد 

<output>  

  .JavaScriptمثل احملتوى الذي ينتج عن استخدام , ُتستخدم هذه العالمة لوضع حمتوى ما فيها

  inputفي العنصر  typeالقيم الجديد للخاصية 

tel  

  .سيتم إدخاهلا هي رقم هاتففهذا يعين أن القيمة اليت  telإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

search  

  .احلقل النصي يستخدم للبحثفهذا يعين أن  searchإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

url  

عنوان صفحة على فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  urlإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .اإلنرتنت

email  

عنوان بريد إلكرتوين فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا  emailإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .واحد أو أكثر
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datetime  

وقت  تاريح أوفهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  datetimeإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .أو تاريخ ووقت

date  

  .تاريخفهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  dateإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

month  

  .تعرب عن شهرفهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا  monthإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

week  

رقم أحد أسابيع فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  weekإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .السنة

time  

  .وقت صحيحفهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  timeإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

datetime-local  

تاريخ فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  datetime-localإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .يتوافق مع التاريخ احمللي

number  

  .رقمفهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  numberإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 

range  

بني قيمة دنيا فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي رقم  rangeإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  .وقيمة عليا
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color  

قيمة سىت عشرية فهذا يعين أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  colorإىل القيمة  inputللعنصر  typeعند حتديد قيمة اخلاصية 
  FF0000#تعرب عن رقم مثل 

  HTML5في  videoالعنصر 

لكن  , على اإلنرتنت فالبعض مثًال يستخدم الفالش لعرضها) الفيديو(ال يوجد طريقة قياسية لعرض امللفات املرئية  HTML5قبل 
HTML5  حدد طريقة قياسية لعرض هذه امللفات وذلك باستخدام العنصرvideo.  

  HTML5أنواع الفيديو المدعومة في 

  :وهي HTML5من امللفات املرئية من خالل  حالياً مت دعم نوعني

• Ogg : ملفاتOgg  بتشفريThedora  وتشفريVorbis. 
• MPEG4 : ملفاتMPEG4  بتشفريH.264  وتشفريAAC. 

  videoكيف تستخدم العنصر 

  :ميكن استخدام الشيفرة التالية HTML5باستخدام ) فيديو(لعرض ملف مرئي 

<video src="movie.ogg" controls="controls"></video> 

كما يُفضل , وغريها pauseوزر اإليقاف , playُتستخدم لعرض عناصر التحكم بالفيديو مثل زر التشغيل  controlsاخلاصية 
وايته  <video>أما احملتوى املوجود بني بداية العنصر  .heightواالرتفاع  widthاستخدام اخلاصيتني العرض 

</video>  فيظهر فقط يف حال أن املتصفح ال يدعم العنصرvideo:  

<video src="movie.ogg" width="320" height="240" controls="controls"> 

  videoاملتصفح املستخدم ال يدعم العنصر 

</video> 

, Chromeو كروم  Operaأوبرا , Firefoxحيث يعمل فقط على فايرفوكس  Oggنسيق املثال السابق يستخدم ملف بت
أكثر من عنصر  videoكما يدعم العنصر   .MPEG4أيضًا عندها جيب استخدام التنسيق  Safariولكي يعمل على سفاري 

source حبيث ميكن سرد أكثر من ملف وسيختار املتصفح أول تنسيق ميكنه تشغيله كما يف املثال التايل:  
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<video width="320" height="240" controls="controls"> 

  <source src="movie.ogg" type="video/ogg" /> 

  <source src="movie.mp4" type="video/mp4" /> 

 videoم العنصر املتصفح املستخدم ال يدع

</video> 

  IEالمتصفح 

  .MPEG4باستخدام التنسيق  videoسيدعم العنصر  IE9بينما املتصفح  videoالعنصر  IE8ال يدعم املتصفح 

  videoخواص العنصر 

• autoplay : وميكن حتديد القيمةautoplay  ًعندها سيم تشغيل امللف مباشرة عندما يصبح جاهزا. 
• controls : وميكن حتديد القيمةcontrols  إيقاف  –تشغيل (عندها سيتم إظهار عناصر التحكم.(... 
• height :حيدد ارتفاع الفيديو بالبيكسل عند تشغيله على املتصفح. 
• loop : وميكن حتديد القيمةloop عندها سُيعاد تشغيل امللف بعد انتهائه لعدد مرات غري حمددة. 
• preload : وميكن حتديد القيمةpreload ويتم جتاهل هذه اخلاصية يف , أي سيتم حتميل امللف عند حتميل الصفحة

 .autoplayحال مت حتديد القيمة 
• src :حيدد عنوان ملف الفيديو على اإلنرتنت. 
• width :حيدد عرض الفيديو بالبيكسل عند تشغيله على املتصفح. 

  HTML5في  audioالعنصر 

لكن  , على اإلنرتنت فالبعض مثًال يستخدم الفالش لعرضها لتشغيل امللفات الصوتيةوجد طريقة قياسية ال ي HTML5قبل 
HTML5  حدد طريقة قياسية لعرض هذه امللفات وذلك باستخدام العنصرaudio.  

  HTML5الملفات الصوتية المدعومة في 

  :ثالثة أنواع من امللفات الصوتية وهي HTML5حىت اآلن يدعم 

• Ogg Vorbis. 
• MP3. 
• Wav. 
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  audioكيف يعمل العنصر 

  :جيب استخدام الشيفرة التالية HTML5لتشغيل ملف صويت باستخدام 

<audio src="song.ogg" controls="controls"></audio> 

والتحكم  pauseوزر اإليقاف , playمثل زر التشغيل  بامللف الصويتُتستخدم لعرض عناصر التحكم  controlsاخلاصية 
فيظهر فقط يف حال أن املتصفح ال  <audio/>وايته  <audio>أما احملتوى املوجود بني بداية العنصر  .مبستوى الصوت

  :audioيدعم العنصر 

<audio src="song.ogg" controls="controls"> العنصر يدعم ال املستخدم املتصفح  audio</audio> 

, Chromeو كروم  Operaأوبرا , Firefoxحيث يعمل فقط على فايرفوكس  Oggاملثال السابق يستخدم ملف بتنسيق 
أكثر من  audioكما يدعم العنصر . MP3, Wavأيضًا عندها جيب استخدام التنسيق  Safariولكي يعمل على سفاري 

  :حبيث ميكن سرد أكثر من ملف وسيختار املتصفح أول تنسيق ميكنه تشغيله كما يف املثال التايل sourceعنصر 

<audio controls="controls"> 

  <source src="song.ogg" type="audio/ogg" /> 

  <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" /> 

العنصر يدعم ال املستخدم املتصفح  audio 

</audio> 

  IEمتصفح ال

  .audioسيدعم العنصر  IE9بينما املتصفح  audioالعنصر  IE8ال يدعم املتصفح 

  audioخصائص العنصر 

• autoplay : وميكن حتديد القيمةautoplay  ًعندها سيم تشغيل امللف مباشرة عندما يصبح جاهزا. 
• controls : وميكن حتديد القيمةcontrols  إيقاف  –تشغيل (عندها سيتم إظهار عناصر التحكم.(... 
• loop : وميكن حتديد القيمةloop عندها سُيعاد تشغيل امللف بعد انتهائه لعدد مرات غري حمددة. 
• preload : وميكن حتديد القيمةpreload ويتم جتاهل هذه اخلاصية يف , أي سيتم حتميل امللف عند حتميل الصفحة

 .autoplayيمة حال مت حتديد الق
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• src : على اإلنرتنت امللف الصويتحيدد عنوان. 

  canvasالعنصر 

  .JavaScriptللرسم على الصفحة باستخدام  canvasالعنصر ُيستخدم   

  

  HTML5في  canvasما ھو العنصر 

هي منطقة مستطيلة  canvasوالـ , للرسم على الصفحة  JavaScriptيستخدم الـ  HTML5يف  canvasالعنصر   
العديد من املناهج باستخدام  canvasالعنصر  وميكن الرسم على .الشكل وميكن التحكم بكل بيكسل من هذه املنطقة املستطيلة

Methods  يف الـJavaScript لرسم املسارات واألشكال الصندوقية والدوائر وحىت إمكانية إضافة الصور.  

  canvasإنشاء العنصر 

وارتفاع  widthوحتديد عرض  idمع حتديد اخلاصية  canvasجيب إدراج عنصر , يف الصفحة canvas إلنشاء عنصر  
height العنصر.  

<canvas id="canvasTest" width="200" height="100"></canvas> 

  JavaScriptباستخدام  canvasالرسم على عنصر 

كما يف للرسم   JavaScriptخاصة به وإمنا جيب استخدام الـ  Methodsال حيتوي على مناهج  canvasالعنصر   
  :املثال التايل

<script type="text/javascript"> 

var c=document.getElementById("canvasTest"); 

var cxt=c.getContext("2d"); 

cxt.fillStyle="#FF0000"; 

cxt.fillRect(0,0,150,75); 
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</script> 

  

  :للرسم عليها JavaScriptيف الـ  canvasللعنصر  idيتم استخدام قيمة اخلاصية 

var c=document.getElementById("canvasTest"); 

  :canvasومن مث يتم إنشاء سياق للرسم ثنائي البعد على العنصر 

var cxt=c.getContext("2d"); 

لرسم املسارات  Methodsمع احتوائه على العديد من املناهج , HTML5كائن جديد يف  getContext(“2d”)الكائن 
Paths  والصناديقBoxes , والدوائرCircles ,والشيفرة التالية يرسم مستطيل أمحر, وحىت إضافة الصور:  

cxt.fillStyle="#FF0000"; 

cxt.fillRect(0,0,150,75); 

مع  canvasTestيرسم مستطيًال ضمن العنصر  fillRectواملنهج , جتعل لون املستطيل أمحر fillStyleحيث أن اخلاصية 
  .حتديد موقعه ضمن العنصر وعرضه وارتفاعه

  canvasفھم ا<بعاد في العنصر 

وهذا يعين رسم مستطيل , )0,0,150,75(املستخدم يف املثال السابق يستخدم قيم الوسائط التالية  fillRectاملنهج   
 x,yحيث يتم استخدام اإلحداثيات , )canvasTest )0,0بداية من الزاوية العليا اليسرى للعنصر , 75وارتفاعه  150ضه عر 

  .للرسم canvasللعنصر 

  canvasأمثلة عن الرسم على 

  رسم خط

  .رسم خط وذلك بتحديد نقطة بداية واية اخلط

<!DOCTYPE HTML> 
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<html> 

<body> 

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid 
#c3c3c3;"> 

Your browser does not support the canvas element. 

</canvas> 

<script type="text/javascript"> 

var c=document.getElementById("myCanvas"); 

var cxt=c.getContext("2d"); 

cxt.moveTo(10,10); 

cxt.lineTo(150,50); 

cxt.lineTo(10,50); 

cxt.stroke(); 

</script> 

</body> 

</html> 
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  رسم دائرة

  canvasيتم رسم الدائرة بتحديد حجمها ولوا وموقعها ضمن العنصر   

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid 
#c3c3c3;"> 

Your browser does not support the canvas element. 

</canvas> 

<script type="text/javascript"> 

var c=document.getElementById("myCanvas"); 

var cxt=c.getContext("2d"); 

cxt.fillStyle="#FF0000"; 

cxt.beginPath(); 

cxt.arc(70,18,15,0,Math.PI*2,true); 

cxt.closePath(); 

cxt.fill(); 

</script> 

</body> 

</html> 
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  رسم مستطيل متدرج اللون

  رسم مستطيل متدرج اللون بتحديد األلوان اليت ستستخدم وأبعاد هذا املستطيل  

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid 
#c3c3c3;"> 

Your browser does not support the canvas element. 

</canvas> 

<script type="text/javascript"> 

var c=document.getElementById("myCanvas"); 

var cxt=c.getContext("2d"); 

var grd=cxt.createLinearGradient(0,0,175,50); 

grd.addColorStop(0,"#FF0000"); 

grd.addColorStop(1,"#00FF00"); 

cxt.fillStyle=grd; 

cxt.fillRect(0,0,175,50); 
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</script> 

</body> 

</html> 

  
  canvasوضع صورة على 

  canvasوضع صورة فوق العنصر   

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid 
#c3c3c3;"> 

Your browser does not support the canvas element. 

</canvas> 

<script type="text/javascript"> 

var c=document.getElementById("myCanvas"); 

var cxt=c.getContext("2d"); 

var img=new Image() 

img.src="img_flwr.png" 
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cxt.drawImage(img,0,0); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

  HTML5تخزين البيانات عند المستخدم في 

  :جديدين لتخزين البيانات عند الزبون Methodsمنهجني  HTML5تُقدم   

• localStorage :لتخزين البيانات بدون أي قيود خاصة بالوقت. 
• sessionStorage :ختزين البيانات جللسة واحدة فقط. 

ليست مناسبة لتخزين البيانات ذات احلجم  cookiesولكن الـ , لتخزين البيانات عند الزبون cookiesحاليًا يتم استخدام الـ 
فإن  HTML5بينما يف . مما جيعل الطلب بطيئ وغري فعال, الكبري ألن هذه البيانات يتم متريرها عند تنفيذ كل طلب إىل املخدم

مما يسمح بتخزين كمية كبرية من , رسال هذه البيانات فقط عند الطلبالبيانات ال يتم إرساهلا إىل اخلادم عند كل طلب وإمنا يتم إ
وهذه البيانات يتم ختزينها يف منطقة خمتلفة حسب كل موقع وكل موقع يستطيع الوصول إىل  .البيانات بدون التأثري على أداء املوقع

  .لتخزين واستعادة البيانات javaScriptويتم استخدام الـ  .البيانات اخلاصة به فقط

  localStorageالمنھج 

يف , حيث أن هذه البيانات ستكون متوفرة الحقاً , خيزن البيانات بدون أي قيود خاصة بالوقت localStorageاملنهج   
  :وفيما يلي مثال عن كيفية إنشاء واسرتجاع البيانات .أو أسبوع أو حىت سنة, اليوم التايل

<script type="text/javascript"> 

localStorage.lastname="Smith"; 

document.write(localStorage.lastname); 
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</script> 

  :وفيما يلي مثال عن كيفية ختزين عدد مرات زيارة املستخدم للصفحة

<script type="text/javascript"> 

if (localStorage.pagecount) 

  { 

  localStorage.pagecount=Number(localStorage.pagecount) +1; 

  } 

else 

  { 

  localStorage.pagecount=1; 

  } 

document.write("Visits "+ localStorage.pagecount + " time(s)."); 

</script> 

  sessionStorageالمنھج 

حيزن البيانات جللسة واحدة فقط ويتم حذف هذه البيانات مبجرد أن يغلق املستخدم  sessionStorageاملنهج   
  :وفيما يلي كيفية إنشاء واسرتجاع البيانات ,املتصفح

<script type="text/javascript"> 

sessionStorage.lastname="Smith"; 

document.write(sessionStorage.lastname); 

</script> 
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  :يف اجللسة احلالية عن كيفية ختزين عدد مرات زيارة املستخدم للصفحة وفيما يلي مثال

<script type="text/javascript"> 

if (sessionStorage.pagecount) 

  { 

  sessionStorage.pagecount=Number(sessionStorage.pagecount) +1; 

  } 

else 

  { 

  sessionStorage.pagecount=1; 

  } 

document.write("Visits "+sessionStorage.pagecount+" time(s) this session."); 

</script> 

  HTML5في  inputا<نواع الجديدة للعنصر 

  HTML5  حتتوي على أنواع جديدة للعنصرinput هذه امليزات اجلديدة تقدم حتكم أفضل , يف مناذج اإلدخال
  :وفيما يلي سيتم شرح األنواع التالية .تهابعمليات إدخال البيانات والتحقق من صح

• email. 
• url. 
• number. 
• range. 
• Date pickers (date, month, week, time, datetime, datetime-local). 
• search. 



23 

 

• color. 

  inputدعم المتصفحات لIنواع الجديدة في العنصر 

  IE  Firefox Opera  Chrome Safari  النوع
email ال ال 9.0 ال  ال 

url ال  ال  9.0  ال  ال  
number ال  ال 9.0  ال  ال  

range 4.0  4.0 9.0  ال  ال  
Date pickers  ال  ال  9.0  ال  ال  

search  ال  ال  ال  ال  ال  
color  ال  ال  ال  ال  ال  

  

وعلى كل ميكن البدء باستخدام هذه األنواع حىت لو أا غري , يقدم الدعم األفضل لألنواع اجلديدة Operaاملتصفح أوبرا : مالحظة
  .مدعومة من قبل املتصفح حيث أا ستظهر كحقل نصي عادي

  emailنوع حقل اKدخال 

ويتم التأكد من , وينُيستخدم يف حقل اإلدخال يف حال أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي عنوان بريد إلكرت  emailالنوع   
دخل مبجرد إرسال قيم النموذج

ُ
  :صحة صيغة الربيد اإللكرتوين امل

E-mail: <input type="email" name="user_email" /> 

حيث يتم تغيري لوحة املفاتيح على الشاشة حبيث  emailتدعم النوع  iPhoneعلى جهاز  Safariاملتصفح سفاري : مالحظة
  ).com.ويظهر اخليار  @(تظهر القيمة 

  urlنوع حقل اKدخال 

ويتم التأكد من , رتنتنعلى اإلُيستخدم يف حقل اإلدخال يف حال أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي عنوان  urlالنوع   
دخل مبجرد إرسال قيم النموذج العنوانصحة صيغة 

ُ
  :امل

Homepage: <input type="url" name="user_url" /> 

حيث يتم تغيري لوحة املفاتيح على الشاشة حبيث تظهر  urlتدعم النوع  iPhoneعلى جهاز  Safariاملتصفح سفاري : مالحظة
  ).com.(القيمة 



24 

 

  numberنوع حقل اKدخال 

كما ميكن وضع قيود , قيمة رقميةُيستخدم يف حقل اإلدخال يف حال أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي  numberالنوع   
  :األرقام املقبولةعلى 

oints: <input type="number" name="points" min="1" max="10" /> 

  :وميكن استخدام اخلصائص التالية لفرض القيود على القيم الرقمية املقبولة

• max :قيمة رقمية حتدد القيمة الرقمية العظمى املسموح بإدخاهلا. 
• min :سموح بإدخاهلاقيمة رقمية حتدد القيمة الرقمية الدنيا امل. 
• step :ا هي  3= مثًال إن كان اخلطوة ( قيمة رقمية حتدد اخلطوة بني األرقام املسموح بإدخاهلا 3-فإن القيم املسموح ,

0 ,3 ,6 .(... 
• value :قيمة رقمية حتدد القيمة االفرتاضية حلقل اإلدخال. 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<form action="demo_form.asp" method="get"> 

Points: <input type="number" name="points" min="1" max="10" /> 

<input type="submit" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

  



25 

 

حيث يتم تغيري لوحة املفاتيح على الشاشة  numberتدعم النوع  iPhoneعلى جهاز  Safariاملتصفح سفاري : مالحظة
  .القيم الرقميةحبيث تظهر 

  rangeنوع حقل اKدخال 

تقع ضمن جمال معني من  ُيستخدم يف حقل اإلدخال يف حال أن القيمة اليت سيتم إدخاهلا هي قيمة رقمية rangeالنوع   
  :كما ميكن وضع قيود على األرقام املقبولة, ميكن االختيار من جمال معني باستخدام شريط متدرج ميكن حتريكه يف االجتاهني, األرقام

<input type="range" name="points" min="1" max="10" /> 

 

  :وميكن استخدام اخلصائص التالية لفرض القيود على القيم الرقمية املقبولة

• max :قيمة رقمية حتدد القيمة الرقمية العظمى املسموح بإدخاهلا. 
• min :قيمة رقمية حتدد القيمة الرقمية الدنيا املسموح بإدخاهلا. 
• step : ا هي  3= مثًال إن كان اخلطوة (قيمة رقمية حتدد اخلطوة بني األرقام املسموح بإدخاهلا 3-فإن القيم املسموح ,

0 ,3 ,6 .(... 
• value :قيمة رقمية حتدد القيمة االفرتاضية حلقل اإلدخال. 

  Date Pickersبيانات التاريخ والوقت  –نوع حقل اKدخال 

  :توجد عدة أنواع لدعم بيانات التاريخ والوقت وهي HTML5يف   

• date : السنة - الشهر  –اليوم (تسمح باختيار التاريخ(: 

Date: <input type="date" name="user_date" /> 

 

• month :يسمح هذا النوع باختيار الشهر والسنة: 

<input type="month" name="user_date" /> 

 



26 

 

• time : ساعات -دقائق (باختيار الوقت يسمح هذا النوع(: 

Time: <input type="time" name="user_date" /> 

 

• datetime :يسمح هذا النوع باختيار الوقت بالصيغة الدولية إضافة إىل إمكانية اختيار التاريخ: 

<input type="datetime" name="user_date" /> 

 

• datetime-local :حسب التوقيت احمللي إضافة إىل إمكانية اختيار التاريخ يسمح هذا النوع باختيار الوقت: 

<input type="datetime-local" name="user_date" /> 

  

  searchنوع حقل اKدخال 

ويعمل هذا احلقل , ُيستخدم هذا النوع كحقل للبحث كما يف حقل نصي للبحث يف املوقع أو البحث من خالل جوجل  
  .النصي متاماً كحقل نصي عادي

  Form Elementsعناصر النماذج الجديدة 

  :جمموعة من العناصر اجلديدة اليت تستخدم يف بناء النماذج وهي HTML5ضم ت  

• datalist. 
• keygen. 
• output. 

  دعم المتصفحات للعناصر الجديدة

  IE Firefox  Opera  Chrome  Safari  العنصر
datalist  ال ال  9.5 ال ال 
keygen ال  3.0  10.5  ال  ال  
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output  ال ال  9.5  ال  ال  
  

  datalistالعنصر 

 optionهذه القائمة يتم إنشاؤها من خالل العنصر , جمموعة من القيم كخيارات حلقل نصي datalistحيدد العنصر   
يف احلقل النصي إىل قيمة  listجيب حتديد قيمة اخلاصية  datalistولربط حقل اإلدخال بالعنصر , datalistداخل العنصر 

  :datalistيف العنصر  idاخلاصية 

<input type="url" list="url_list" name="link" /> 

<datalist id="url_list"> 

<option label="SyrDev" value="http://www.SyrDev.net" /> 

<option label="Google" value="http://www.google.com" /> 

<option label="Microsoft" value="http://www.microsoft.com" /> 

</datalist> 

  keygenالعنصر 

على  keygenحيث يعمل العنصر , هو تقدمي طريقة آمنة للمصادقة على املستخدمني keygenاهلدف من العنصر   
حيث يتم ختزين املفتاح اخلاص , وذلك عند إرسال معلومات النموذج publicوالثاين عام  privateاألول خاص , توليد مفتاحني

حاليًا الدعم . وميكن استخدام املفتاح العام لتوليد شهادة للزبون ملصادقة املستخدم فيما بعد, والعام يتم إرساله إىل اخلادم عند الزبون
  .ية املصادقةالذي توفره املتصفحات غري كاٍف العتبار هذا العنصر طريقة قياسية لعمل

<form action="demo_form.asp" method="get"> 

Username: <input type="text" name="usr_name" /> 

Encryption: <keygen name="security" /> 

<input type="submit" /> 

</form> 
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  outputالعنصر 

إلظهار أنواع خمتلفة من املخرجات مثل العمليات احلسابية والعمليات الناجتة عن تنفيذ شيفرة  outputُيستخدم العنصر   
JavaScript:  

<output id="result" onforminput="resCalc()"></output> 

  HTML5خصائص النماذج الجديدة في 

  :كما يلي  inputوالعنصر  formتوجد خصائص جديدة للعنصر  HTML5يف   

• form: 
o autocomplete. 
o novalidate. 

• input: 
o autocomplete. 
o autofocus. 
o form. 
o formaction )formoverrides(. 
o formenctype )formoverrides(. 
o formmethod )formoverrides(. 
o formnovalidate )formoverrides(. 
o formtarget )formoverrides(. 
o height. 
o width. 
o list. 
o min. 
o max. 
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o step. 
o multiple. 
o pattern (regexp). 
o placeholder. 
o required. 

  IE Firefox  Opera  Chrome  Safari  اخلاصية
autocomplete  8.0 3.5 9.5 3.0 4.0 

autofocus  4.0  3.0  10.0  ال  ال  
form ال  ال  9.5  ال  ال  

formoverrides ال  ال  10.5  ال  ال  
height 8.0  3.5  9.5  3.0  4.0  
width  8.0  3.5  9.5  3.0  4.0  

list ال  ال  9.5  ال  ال  
min ال  3.0  9.5  ال  ال  
max ال  3.0  9.5  ال  ال  
step  ال  3.0  9.5  ال  ال  

multiple  4.0  3.0  ال  3.5  ال  
novalidate ال  ال  ال  ال  ال  

pattern  ال  3.0  9.5  ال  ال  
placeholder  3.0  3.0  ال  ال  ال  

required  ال  3.0  9.5  ال  ال  

  autocompleteالخاصية 

يتمتع خباصية اإلكمال التلقائي  inputأو حقل اإلدخال  formحتدد هل النموذج  autocompleteاخلاصية   
autocomplete , وتعمل اخلاصيةautocomplete  على العنصر<form>  والعنصر<input> من األنواع :text, 

search, url, tel, email, password, datepickers, range, color.  حيث جمرد أن يبدأ املستخدم بكتابة
  :النص فإن املتصفح ُيظهر قيم ميكن أن يتم إدخاهلا يف احلقل النصي

<form action="demo_form.asp" method="get" autocomplete="on"> 
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First name: <input type="text" name="fname" /><br /> 

Last name: <input type="text" name="lname" /><br /> 

E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off" /><br /> 

<input type="submit" /> 

</form> 

  

  .لكي تعمل هذه اخلاصية بشكل صحيح autocompleteبعض املتصفحات تتطلب تفعيل خاصية الـ : مالحظة

  autofocusالخاصية 

مع  autofocusوتعمل اخلاصية , بأن مؤشر الكتابة يعني يف احلقل مبجرد حتميل الصفحة autofocusحتدد اخلاصية   
  :inputمجيع أنواع العنصر 

<input type="text" name="user_name"  autofocus="autofocus" /> 

  formالخاصية 

صر اإلدخال مع أكثر من منوذج وميكن أن ينتمي عن, inputحتدد النموذج الذي يتبع له عنصر اإلدخال  formاخلاصية   
وتطبق , يف حال أن عنصر اإلدخال ميكن أن ينتمي إىل أكثر من منوذج بني كل قيمة فراغللنموذج مع  idوذلك بسرد قيمة اخلاصية 

  :<input>على مجيع أنواع العنصر  formاخلاصية 

<form action="demo_form.asp" method="get" id="user_form"> 

First name:<input type="text" name="fname" /> 

<input type="submit" /> 

</form> 
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Last name: <input type="text" name="lname" form="user_form" /> 

  Formالخصائص التي يمكن تجاوزھا عن العنصر 

  :كما يليوهي   <form>وهي بعض اخلصائص اليت ميكن من خالهلا جتاوز اخلصائص احملددة يف العنصر   

• formaction : وتسمح بتجاوز اخلاصيةaction  للعنصرform. 
• formenctype :صية اوتسمح بتجاوز اخلenctype  للعنصرform. 
• formmethod : وتسمح بتجاوز اخلاصيةmethod  للعنصرform. 
• formnovalidate : وتسمح بتجاوز اخلاصيةnovalidate  للعنصرform. 
• formtarget : وتسمح بتجاوز اخلاصيةtarget  للعنصرform. 

وتساعد هذه اخلصائص على إنشاء أكثر , فقط submit, imageللنوعني  <input>وتعمل اخلصائص السابقة مع العنصر 
  .من زر إرسال ملعلومات النموذج

<form action="demo_form.asp" method="get" id="user_form"> 

E-mail: <input type="email" name="userid" /><br /> 

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

<br /> 

<input type="submit" formaction="demo_admin.asp" value="Submit as admin" /> 

<br /> 

<input type="submit" formnovalidate="true" 

value="Submit without validation" /> 

<br /> 

</form> 
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  widthالخاصية 

  :فقط <input>للعنصر  imageتستخدم اخلاصية لتحديد عرض الصورة اليت تستخدم عند استخدام النوع   

<input type="image" src="img_submit.gif" width="24" height="24" /> 

  heightالخاصية 

  :فقط <input>للعنصر  imageتستخدم اخلاصية لتحديد ارتفاع الصورة اليت تستخدم عند استخدام النوع   

<input type="image" src="img_submit.gif" width="24" height="24" /> 

  listالخاصية 

, يارات حلقل اإلدخالخجمموعة من القيم ك datalistحيث حتدد , حلقل اإلدخال datalistحتدد العنصر  listاخلاصية   
 ,text, search, url, tel, email, date pickers: وهي <input>وتعمل هذه اخلاصية مع أنواع العنصر 

number, range, color.  

Webpage: <input type="url" list="url_list" name="link" /> 

<datalist id="url_list"> 

<option label="SyrDev" value="http://www.syrdev.net" /> 

<option label="Google" value="http://www.google.com" /> 

<option label="Microsoft" value="http://www.microsoft.com" /> 

</datalist> 

  minالخاصية 

القيمة  minوحتدد اخلاصية , أو قيم التاريخ numberتستخدم لفرض قيود على حقول اإلدخال الرقمية  minاخلاصية   
  :date pickers, number, range: التالية <input>اخلاصية مع أنواع العنصر وتعمل هذه  الدنيا املسموح بإدخاهلا

Points: <input type="number" name="points" min="0" max="10" step="3" /> 
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  maxالخاصية 

 maxوحتدد اخلاصية , أو قيم التاريخ numberتستخدم لفرض قيود على حقول اإلدخال الرقمية  maxاخلاصية   
 ,date pickers, number: التالية <input>القيمة العظمى املسموح بإدخاهلا وتعمل هذه اخلاصية مع أنواع العنصر 

range:  

Points: <input type="number" name="points" min="0" max="10" step="3" /> 

  

  stepالخاصية 

حتدد  stepوحتدد اخلاصية , أو قيم التاريخ numberتستخدم لفرض قيود على حقول اإلدخال الرقمية  stepاخلاصية   
 ,date pickers, number: التالية <input>وتعمل هذه اخلاصية مع أنواع العنصر  املسموح بإدخاهلا القيماخلطوة بني 

range:  

Points: <input type="number" name="points" min="0" max="10" step="3" /> 

  multipleالخاصية 

وتعمل هذه اخلاصية على األنواع التالية للعنصر , بأنه ميكن حتديد عدة قيم لعنصر اإلدخال multipleاخلاصية   
<input> :email, file:  

Select images: <input type="file" name="img" multiple="multiple" /> 

  novalidateالخاصية 

, حتدد بأن عنصر اإلدخل ال جيب التحقق من صحة معلوماته عند إرسال معلومات النموذج novalidateاخلاصية   
 ,input> :text, search, url, tel, email>ومع األنواع التالية للعنصر  <form>وتعمل هذه اخلاصية مع العنصر 

password, date pickers, range, color:  

<form action="demo_form.asp" method="get" novalidate="true"> 

E-mail: <input type="email" name="user_email" /> 

<input type="submit" /> 

</form> 
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  patternالخاصية 

الذي جيب أن يطبق على ُمدخالت عنصر اإلدخال للتحقق من ) تعبري نظامي(النموذج  patternحتدد اخلاصية   
  :input> :text, search, url, tel, email, password>تالية للعنصر وتعمل هذه اخلاصية على األنواع ال, صحتها

Country code: <input type="text" name="country_code" pattern="[A-z]{3}" 
title="Three letter country code" /> 

  placeholderالخاصية 

وتعمل هذه , هي عبارة عن قيمة نصية تظهر يف حقل اإلدخال كمساعدة للقيمة املتوقع إدخاهلا placeholderاخلاصية   
ويظهر هذا النص , input> :text, search, url, tel, email, password>اخلاصية على األنواع التالية للعنصر 

  :عندما يكون حقل اإلدخال فارغ وختتفي عند كتابة قيمة يف حقل اإلدخال

<input type="search" name="user_search"  placeholder="رون ا���ر��ن�� </ "ا��

  

  requiredالخاصية 

وتعمل هذه اخلاصية على , حتدد أن حقل اإلدخل جيب تعبئته بقيمة قبل إرسال معلومات النموذج requiredاخلاصية   
 ,input> :text, search, url, tel, email, password, date pickers, number>األنواع التالية للعنصر 

checkbox, radio, file:  

Name: <input type="text" name="usr_name" required="required" /> 

  HTML5الخصائص الجديدة للعناصر في 

• contenteditable , هذه القيمة تأخذ القيمةtrue  أوfalse  وعندما تكون قيمتها هيtrue  فهذا يعين أن
وهذا يستخدم بشكل كبري يف احملررات اليت يتم بناؤها للعمل على , املستخدم يستطيع حترير حمتوى القسم القابل للتحرير

 .الصفحات مثل حمررات املنتديات
• contextmenu : تقبل هذه اخلاصية قيمة اخلاصيةid  لعنصر<menu> مما حيدد قائمة السياق للعنصر. 
• data-yourvalue:  يفHTML5  ميكن للمربمج تعريف اخلصائص اخلاصة به بشرط أن تبدأ بـdata-. 
• draggable : هذه اخلاصية ميكن أن تأخذ القيمةtrue, false, auto  وهي حتدد هل يستطيع املستخدم سحب

 .العنصر أم ال
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• hidden : تأخذ هذه اخلاصية القيمةhidden  وعندها خيتفي العنصر الذي تطبق عليه هذه اخلاصية ومجيع حمتويات
 .JavaScriptلكن يبقى باإلمكان الوصول إىل العنصر من خالل , هذا العنصر

• item : هذه اخلاصية إما تكون قيمتها سلسلة نصية فارغةempty string  أوurl  مثلsyrdev.net , واهلدف من
 .عناصر مع بعضهاهذه اخلاصية هي جتميع جمموعة 

• itemprop:  موعة اليت عرفتها اخلاصيةهذه اخلاصية تأخذ قيمة ضمن اitem مثال: 

<section item=”syrdev.net.article”> 

 <h1 itemprop=””syrdev.net.title”>HTML5 … بالعريب نتقدم</h1> 

<h1 itemprop=””syrdev.net.desc”> سنتعلم يف هذه املقالة املختصر املفيد عن HTML</h1> 

</section> 

• spellcheck : تأخذ هذه اخلاصية إحدى القيمتنيtrue, false  القيمة ويف حالfalse  هذا يعين أنه يف حال كتابة
يه بزر الفأرة املستخدم كلمة أو بعارة خطأ يف احلقل النصي عندها سيقرتح املتصفح تصحيح هذا اخلطأ وعند الضغط عل

 .األمين عندها ستظهر جمموعة من االقرتاحات لتصحيح اخلطأ
• subject : تأخذ هذه اخلاصية قيمة اخلاصيةid مثال, للعنصر املراد االرتباط معه: 

<div id="about"> 

<p> ...املطورون السوريون هو بداية  </p> 

</div> 

... 

<p subject="about"> موقع املطورون السوريون هو syrdev.net</p> 

  


