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 :مقدمة

سنحاول في هذا القسم التعرف على أهـم المبـادئ الخاصـة بلغـة الجافـا سـكريبت 
وهي ليست صعبة وكل ما عليك فعله هو اإلصرار على التعلم  وتطبيق األمثلة التـي 

  .ثم بعد ذلك أطلق العنان لمخيلتك. ةسنتطرق لها  وفهم شرح أساسيات هذه اللغ

إلـى موقـع   تحـول موقـع الويـبالجافا سـكريبتالعديد من لغات النصوص ومنها 
 مـــن المـــستخدم بيانـــات ونمـــاذج تأخـــذ أزرار إضـــافة  خـــالليتفاعـــل مـــع المـــستخدم مـــن

 عمليـــات عليهـــا أو تجـــري اإللكترونـــي أو ترســـلها بالبريـــد أخـــرىوتحولهـــا إلـــى نمـــاذج 
 نهـا باختـصار تحـول الـصفحة إلـى مـا يـسمى بـصفحات الويـبإحسابية ليست بـسيطة 

  .HTMLهو ماال تقدمه لغة  صفحات الويب التفاعلية وأ ميكيةالدينا

وال ننسى من النقاط المهمة التي يجب معرفتها أن تنفيذ البرنـامج المكتـوب بلغـة 
Java Script هو من اختصاص المتصفح )Browser ( والـذي ينفـذها سـطر سـطر

هـــذا مـــا ًولـــيس عـــن طريـــق ترجمتهـــا تجميعيـــا و) Interpreterوهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه (
  ).Compilerوهذا ما يطلق عليه ( في لغات البرمجة عالية المستوى ثيحد

 : التي تحتاجهاجما هي البرام

  : الموضوع بمنتهى السهولة  فكل ما تحتاجه هو

  محرر النصوص المرفق مع الويندوز )Notepad.(  

  متصفح اإلنترنت المرفق مع نظام التشغيل سواء)Internet Explorer (أو 

)Netscape  ( أو أي متصفح يدعم لغة الجافا سكريبت. 

  .هذا كل ما تحتاجه

   

 :بتيميزات الجافا سكرم
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بت تختلف عن أغلب لغات البرمجة األخرى في كونها سهلة يالجافا سكر
. بأي لغة برمجة أخر ى في حياتهم كلها التحكم، حتى لألشخاص الذين لم يكتبوا

 . لصفحتكبت هي الهواءيالجافا سكر بكل بساطة،

 بت التعامل مع األحداثيتوفر لغة الجافا سكر  events 

 بت مـــن خـــالل جميـــع أنظمـــة التـــشغيل مثـــل الوينـــدوز يتعمـــل لغـــة الجافـــا ســـكر
  Platform independent .  نظام التشغيلىواللينكس، فهي ال تعتمد عل

 بت هـييالجافـا سـكر case sensitive language  المكتوبـةأي أن الكلمـة 
 .الكبيرةالكلمة مكتوبة باألحرف  نفس  تختلف عنالصغيرة الالتينية بالحروف

  أن ينتهي كل سطر بفاصلة منقوطةبيفتر ض اإللزام.  
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  أساسيات لغة اجلافا سكرببت
 فاعليتهــا فعنــد لزيــادة HTML يــتم وضــعه داخــل لغــة جــزءهــي  بتيجافــا ســكرال

يـتم  Java Script code ع أو اسـتدعاء صـفحة محـددة مكتـوب بـداخلها تـصفح موقـ
وعنــد حــدوث حــدث معــين مثــل اســتدعاء برنــامج جافــا للتنفيــذ عنــد  جهــازك إلــى إنزالــه

 يـــتم ترجمـــة البرنـــامج وتنفيـــذه ســـطر للمـــاوس عنـــد حركـــة أوالـــضغط علـــى زر معـــين 
  .ً كما ذكرنا سابقابسطر حتى ينتهي

   : عليه برنامج جافا سكريبت سيكون العام الذي الشكل

  

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>    يتم هنا وضع عنوان الصفحة     </TITLE> 

   

<SCRIPT LANGUAGE=”JAVASCRIPT”> 

  
هنا الجافا سكريبت توضع تعليمات  

</SCRIPT> 

</HEAD> 

   

<BODY> 
 

يتم كتابتها هنا في هذه المنطقة HTMLلـا تعليمات وأيضا استدعاء برنامج الجاف  
 سكريبت

 

</BODY> 

</HTML> 
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   :مالحظات
 

<SCRIPT LANGUAGE=”JAVASCRIPT”>  
جافـا سـكريبت حيـث ) SCRIPT(هذا السطر يجب أن يكون أول سطر فـي أي كـود 

 Java Script بـأن مـا سـيتبع هـذا األمـر هـو الجزء الخاص بترجمة الـصفحةأنه ينبه 
) if else(وأن عليه االستعداد لتنفيـذ برنـامج يحتـوي علـى سـبيل المثـال جملـة شـرطيه 

  .وغيره من الجمل والتي يحتوي عليها أي برنامج) Loop(أو جملة تكرار 

</SCRIPT> 

وهـذه الخطـوة تنبـه المتـصفح  SCRIPT إذن هذا هـو آخـر سـطر فـي أي كـود
 .  كما هو موضح في الشكل العام، لنأخذ مثال لكي تتضح الرؤيا نهاية الكودىإل

 

  :مثال بسيط

  .ًوات تنفيذه الحقافي البداية سوف نقوم بشرح هذا الكود ثم نقوم بشرح خط

<html> 
<head> 
<title>First Example</title> 
</head> 
<body bgcolor=#f0f0f0> 
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 
document.write("<FONT COLOR='Red'>Welcome in 
Academy</FONT>") 
</Script> 
</body> 
</html> 

  :فيظهر على المستعرض على الشكل التالي
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 يــتم وضــع ًأوال tag  المــسمى والــذي يــدل علــى بدايــة الــصفحة <html> ـــ  وال
tag   </html> والـذي يـدل علـى نهايـة الـصفحة ويـتم وضـع بـاقي األوامـر  
  .HTMLلغة 

  
 <head>و  </head>وأمـــا بالنـــسبة لــــ  .   يوضـــع  بينهمـــا عنـــوان الـــصفحة

<title>و   </title>وانــــا   تتــــيح لــــك هــــذه العالمــــة أن تعطــــي الــــصفحة عن
واضــحا مميــزا ويظهــر هــذا العنــوان علــى نافــذة المــستعرض ويجــب أن يحتــوي 

  .على العنوان على حروف وأرقام فقط
  

 <body bgcolor=#f0f0f0>و  </body> حيـث يـتم كتابـة داخـل هـذا  
الجــزء محتويــات صــفحة الويــب الفعليــة مثــل الجــداول والنمــاذج والــصور والتــي 

 فهـــي تقـــوم bgcolor=#f0f0f0جزئيـــة  ســـيراها الـــزوار لهـــذه الـــصفحة أمـــا 
 هـــي قيمـــة اللـــون بالنظـــام f0f0f0#بوضـــع لـــون لـــصفحة الويـــب وأن القيمـــة  

  . الست عشري
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 Javascriptـــــا  هـــــ ـــــسطر يجـــــب أن يكـــــون أول ســـــطر فـــــي أي كـــــود جاف ذا ال

   Javascript سكريبت حيث أنه ينبـه المتـصفح بـأن مـا سـيتبع هـذا األمـر هـو
  .ابقةكما تم شرحه في الصفحة الس

  
 العبارة:  

 document.write("<FONT COLOR='Red'>Welcome To Java script</FONT>") 
  

 وذلـك لكتابـة عـن طريـق الدالـة) document (اسـتخدام الكـائنفي هذا الـسطر يـتم و 
)write (وما بداخل األقواس هو عبارة عن أمر عادي من أوامـر . ما بداخل األقواس

HTML الجملةظهاربإ الذي يأمر المتصفح :  
"  Welcome To Java script "إذن فـــإن مـــن قـــام بـــأمر .  بـــاللون األحمـــر

..!!.  ولـيس الجافـا سـكريبتHTML ـالمتصفح بإظهار الجملة بـاللون األحمـر هـو الـ
 داخل أوامر الجافا سـكريبت HTML ـولكننا هنا عرفنا أنه من الممكن كتابة أوامر ال

  .كرتك، يجب أن تضع هذه المعلومة في ذا
  

 </Script>وهو الذي يدل المتصفح أنه نهاية برنامج الجاف سكريبت .  
  يــتم إغــالق جــسم الــصفحة<body> باســتخدام </body> وأيــضا يــتم غلــق 

  .<html/> باستخدام <html>الكود الخاص بالصفحة 

  :مالحظات يجب مراعاتها 
 : الحظ هنا جيدا شكل األمر 

document.write("<FONT COLOR='Red'>Welcome To Java script</FONT>")   

دعنـا نفـرض أنـك نـسخت هـذا الكـود ... شكل األمر هكذا ويجب أن يكـون دائمـا هكـذا
)SCRIPT (أنـــك عنـــدما ىبمعنـــ... ولـــصقته فـــي معـــالج نـــصوص ذو حـــدود ضـــيقة 

 : لصقته ظهر هكذا 
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document. write("<FONT COLOR='Red'>Welcome To 

Java script</FONT>  
")   

 أنتقـلالحـظ أن القـوس الـذي ينهـي األمـر قـد (في هذه الحالة أنت غيرت شـكل األمـر 
 الجافـــا أكـــودإذا ففـــي .ولـــن يعمـــل هـــذا الكـــود ويكـــون قـــد حـــدث خطـــأ) ســـطرا ألســـفل

  .HTMLـال  عكسىبت يجب مراعاة الشكل والمسافات عليسكر

  :ًالحظ أيضا

Document.write("<FONT COLOR='Red'>Welcome To 
Java script</FONT>")   

  ... جرب بنفسك... ًإن اختالف طريقة كتابة األحرف تؤثر أيضا على النتائج

  :قنتيجة ما سب

  ـالجملة التالية  يجب أن نبدأ دائما بجافا سكريبتعند كتابة كود: 

<SCRIPT   LANGUAGE="javascript"> 
 : جملة التالية وينتهي بال

</SCRIPT> 
 وجة استخدم عالمات تنصيص مفردة عند بين عالمتي التنصيص المزد

 .الحاجة

  أحد أشكال األمر في الجافا سكريبت هو: 

ر عليــه ثــم بعــد الكــائن يــأتي الــنهج ـالــذي نريــد إجــراء األمــ) Object(أن نبــدأ بالكــائن 
)Method (ويتبــع الــنهج دائمــا أقــواس تحتــوي علــى ..  الكــائنىالــذي نريــد تطبيقــه علــ

... فـي مثالنـا. عليه) Method(عند تطبيق النهج ) Object(ما سيحدث في الكائن 
ًإذا عنـدما نريـد كتابـة شـيء فـي )..... write(والـنهج هـو ) document(الكائن هـو 
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دائمـا ونــضع بــين األقــواس مـا نريــد كتابتــه فــي ) write(صـفحة الويــب نــستخدم الــنهج 
  .الصفحة

:ًواآلن جاء وقت تنفيذ المثال عمليا   

ــ فــي منتهــى الموضــوع   )Notpad(   الكــود أو أنقلــه إلــى المفكــرة بأعــداد قــم سهولةال
  .ندوزي مع الولمرفقوهي محرر النصوص ا

  
  

 أو htm  االمتـــدادإلـــى txt احفـــظ الملـــف قـــم بتغييـــر امتـــداد الملـــف مـــن االمتـــداد ثـــم
  .html االمتداد

  

  يتم كتابة اسم 
 داالمتدا الملف مع

في ھذه المنطقة 
يتم كتابة الـ 

code الخاص 
  بالصفحة 
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  متـصفحةأيقونـإلـى شـكل  )Notpad( المفكـرة أيقونـة شـكل مـن أيقونة تحول شكل إذا
فـي المثـال اخترنـا المتـصفح ( كمـا فـي الـشكل اسـفل الـصفحة تـستخدمه  الـذياإلنترنت

 اإلنترنـت نجحت فقـط افـتح الملـف بمتـصفح العملية فمعنى ذلك أن )إنترنت إكسبلورر
  .ذالتنفيوسيتم 

                            
  

 

 اكــسبلورر ولــم إنترنــت تــستخدم ممــا ســبق لنفــرض أنــك ابــسطعــديل فهــي أمــا عمليــة الت
 البرنـامج أداء لتحـسين شـئ آخـر إضـافةيعجبك تنفيذ برنامجك أو ترى تعـديل شـئ أو 

يتم ذلك عن طريق فتح المتصفح الذي تستخدمه ومن القائمة المنـسدلة نختـار القائمـة  
فح باللغـــة اإلنجليزيـــة عـــرض ثـــم نختـــار األمـــر عـــرض المـــصدر أمـــا إذا كـــان المتـــص

  . source ثم نختار األمر Viewفسيكون اختيار القائمة المنسدلة 

  
 لــك الكــود الــذي كتبتــه قــم بعمــل التعــديل واحفــظ ويظهــرآليــا  )Notpad( المفكــرة تفــتح

  .)Notpad(ثم اغلق المفكرة  )Notpad ( الملف بالمفكرة

ما سيظھر عند تنفيذ العبارة 
document.write(" 

<FONTCOLOR='Re
d'>Welcome To 

Java 
script</FONT>") 

الزر عرض

  htmlشكل الملف الذي امتداده txtشكل الملف الذي امتداده
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 مازالــت التــي تحــوي البرنــامج  أن صــفحتكالمفتــرض المتــصفح والــذي مــن علــى
  أو من F5   مفتاحأو Refreshأيقونة  بضغط بالطبع قبل التعديل قم أمامكظاهرة 

 تحميــل النــسخة ســيتم فــي أعلــى المتــصفح نختــار أمــر تحــديث ةقائمــة عــرض الموجــود
  .المعدلة
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  اخلطأ رسائل
 فكلمـــا بنيـــت جافـــا ســـكريبت. ةتحـــدث فـــي الجافـــا ســـكريبت رســـائل الخطـــأ كثيـــر

فجـــأة تجـــد أحـــد ... وظننـــت أن كـــل شـــيء علـــى مـــا يـــرامالويـــب ووضـــعته فـــي صـــفحة 
  . رسائل الخطأ ظاهرة أمامك وتؤكد لك أن هناك شيء ليس على ما يرام

هنـــــاك نوعـــــان رئيـــــسيان مـــــن األخطـــــاء التـــــي يمكـــــن أن تحـــــدث فـــــي الجافـــــا 
 أو األخطــاء التــي تنــتج عــن خطــأ فــي الكتابــة كاألخطــاء اإلمالئيــة: همــا... ســكريبت

 ىوتـسم.. أنك وضعت عالمة تنصيص مزدوجة بينما كان يجـب وضـع عالمـة مفـردة
 أمــر فــي اســتخدام أو األخطــاء الناتجــة عــن ) &(Syntax errorsاألخطــاء  تلــك

  غيـــــــر موضـــــــعه بحيـــــــث يكـــــــون غيـــــــر متناســـــــق مـــــــع بـــــــاقي أوامـــــــر الكـــــــود وتـــــــسمي 
)Run-Time errors( .ء لــيس  كــان نــوع الخطــأ فكالهمــا يعنــي أن هنــاك شــيًأيــا
  .  ما يرامىعل

ولكني . هناك العديد من البرامج الجاهزة التي تمكنك من معالجة تلك األخطاء
  . أفضل أن تفعل ذلك بنفسك فهي في الحقيقة أسهل مما تظن

   األخطاء ؟ ىكيف نعالج ونتالف

علـــى كـــل حـــال يمكنـــك . يقـــال أن أفـــضل طريقـــة لمعالجـــة األخطـــاء هـــو تالفيهـــا
الـــذي تـــستخدمه فـــي ( الخطـــأ بـــأن تـــستخدم محـــرر نـــصوص  ظهـــوراحتمـــاالتتقليـــل 

 أنــه عنــد كتابــة أمــر مــن أوامــر الجافــا ىبمعنــ. ليــست لــه حــدود ) HTML ـتحريــر الــ
.  لـضيق حـدود محـرر النـصوصًسكريبت ال ينتقل جزء من األمر للسطر التالي نظـرا

يم  أكتب كل أمر من أوامر الجافـا سـكريبت فـي سـطر واحـد فـال يوجـد داعـي لتقـسإذن
إذا .  ســـطرين فـــذلك يمكـــن أن يـــؤدي للعديـــد مـــن األخطـــاءى علـــًاألمـــر الطويـــل نـــسبيا

 تكــون قــد تالفيــت العديــد مــن رســائل الخطــأ التــي يمكــن أن االعتبــارأخــذت ذلــك فــي 
  . تضايقك
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أجمل شيء فـي أخطـاء الجافـا سـكريبت هـي .. نأتي اآلن لكيفية عالج األخطاء
سائل يوضح لك ما هو الخطـأ وأيـن وقـع أنه عند حدوث خطأ ما يظهر لك صندوق ر

حيث يوضـح لـك رقـم الـسطر الـذي وقـع فيـه ). فقط مع متصفح نيتسكيب(ذلك الخطأ 
 عـد الـسطور مـن أول سـطر فـي أبـدأولكي تصل للسطر الذي وقع به الخطأ .. الخطأ

 ولــيس مــن أول سـطر فــي الجافــا سـكريبت مــع عــد جميـع األســطر شــاملة HTML ـالـ
  . السطور البيضاء

   :األخطاء المركبة

في بعض األحيان تظهر أمامك العديد مـن رسـائل الخطـأ المتتابعـة عنـد تحميـل 
ولـــيس معنـــى ذلـــك بالـــضرورة أن هنـــاك . صـــفحة الويـــب الحاويـــة علـــى جافـــا ســـكريبت
فربمـا كانـت كـل هـذه األخطـاء نتيجـة .. العديد من األخطاء في أوامـر الجافـا سـكريبت

) SCRIPT(لــذلك عــالج األخطــاء فــي الكــود . ىلــلحــدوث األخطــاء فــي الــسطور األو
 رســـالة خطـــأ 20 كففـــي كثيــر مـــن األحيـــان تظهــر لـــ.  أســـفلى إلــىبالترتيــب مـــن أعلـــ

  . قد عالجت جميع المشكالتتجد نفسكعالج أول خطأ توعندما 

ال يوجــــد مــــا يمكــــن أن يقــــال عــــن األخطــــاء حاليــــا أكثــــر مــــن ذلــــك فأنــــت اآلن 
 .شكالت واألخطــاء التــي يمكــن أن تحــدثمــن المــ% 99أصــبحت تعــرف كيــف تعــالج 

فقط تذكر دائما أنه البد من حدوث أخطاء فإذا لم تظهـر لـك أي رسـالة خطـأ فهـذا ال 
  .يعني إال أنك قد تركت الصفحة بيضاء ليس بها شيء
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 اليوم والوقت

أجمــل شــيء هــو كثــرة ... هــل تعلــم مــا هــو أجمــل شــيء فــي الجافــا ســكريبت ؟ 
وســوف نتعــرف .تــي يمكنــك أن تــستغلها وتظهرهــا فــي صــفحتك األدوات المتواجــدة و ال

 الجافـا سـكريبت فـي عمـل الكثيـر اسـتخدام معظم تلك األدوات والتي ستمكننا من ىعل
  .في صفحات الويب بحيث تظهر في أجمل صورة 

ـــى  ـــا عل ـــذي ال يـــستخدم إال مـــع الكـــائن writeلقـــد تعرفن المـــسمي ) Object( ال
document ..  والكائنdocument يمثل صفحة الويب التي نعمل عليها  .  

  : جديدة وهي ) Methods(نتعرف على سبع مناهج س مسقفي هذا ال
getDay() , getDate() , getMonth() , getYear() , getHour() , getMinute() , getSeconds() 

 اســـتدعائها ومعروفـــة للجافـــا ســـكريبت بحيـــث يمكنـــك ًهـــذه المنـــاهج هـــي موجـــودة فعـــال
 )Object( كـائن ىبحاجـة إلـ) Methods( من هذه المناهج ً أياًوقطعا.. خدامهاواست

.. يمكـن تطبيـق تلـك المنـاهج عليــه  الdocument ىلكـي تعمـل عليـه والكـائن المــسم
الــسبعة ) Methods( كــائن لكــي يمكننــا تطبيــق تلــك المنــاهج ننــشئلــذلك فإننــا ســوف 

  :التالي ) SCRIPT(ننظر اآلن للكود ل... عليه 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

//This script posts the exact day and time you arrived 

RightNow = new Date( ); 

document.write("Today's date is " + RightNow.getMonth( )+ "-" + 
RightNow.getDate( ) + "-" + RightNow.getYear( ) + ". You entered this Web Page at 
exactly: " + RightNow.getHours( ) + ":" + RightNow.getMinutes( ) + " and " + 
RightNow.getSeconds( ) + " seconds") 

</SCRIPT> 
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  :سيظهر الكود على الشكل التالي
Today's date is 4-7-2006. You entered this Web Page at exactly: 20:23 and 10 seconds 

 

جـرب ... أي أن هذا الكود يظهر في الصفحة تاريخ اليـوم وتوقيـت دخولـك للـصفحة  
 .ستجد أن الوقت سيختلف في كل مرة ... أن تعيد تحميل الصفحة أكثر من مرة 

طبعــــــــا يجــــــــب عليــــــــك كتابــــــــة الــــــــسطر ) .. SCRIPT( شــــــــكل الكــــــــود ىل تــــــــرهــــــــ
"document.write " فـــي ســـطر واحـــد حيـــث أن تقـــسيمه علـــى عـــدة أســـطر سيـــسبب

  . الخطأ 

  :ًالسطر األول هو طبعا :لنبدأ تحليل ذلك الكود خطوة بخطوة 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

  بت ال ريب والذي يعرف المتصفح أن ما هو آت جافا سكري

   :ماذا به؟ ذلك السطر هو... ًللسطر الثاني جيدا أنظر

//This script posts the exact day and time you arrived 

تلك العالمة تعني أن ما سيأتي بعده هو مجرد تعليق ... هذه ؟ // ماذا تعني عالمة 
أن تـــضيف ويمكنـــك . وتنبـــه المتـــصفح أن يتجاهـــل ذلـــك الـــسطر وينتقـــل لألمـــر التـــالي

  // تعليقات كما تريد ما دمت قد أسبقت كل تعليق بالعالمة 

 : هو) SCRIPT(األمر الثالث في الكود 

RightNow = new Date( ); 

ٕ واال سـيكون ًيجـب أن يكـون جديـدا) Date( ألن التـاريخ newاستخدمت األمر 
فيهـا تكلم نـ مـرة ذلك في كلب نقوميجب أن .  ولن يتغير مع التاريخ الفعليًالتاريخ ثابتا

  . عن التاريخ أو الوقت
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يمكنــك أنــت أن تــسميه كمــا  .. Rightnowالحــظ أننــي أســميت الكــائن الجديــد 
  .  تريده اسم أو أي Mahmoud أو Azzamيمكنك تسميته .. تشاء

يجـب عليـك وضـعها فهـي تـدل علـى .. صلة المنقوطة في نهاية األمـراالحظ الف
ن األمر مـستمر مـع الـسطر التـالي وبالتـالي تظهـر ٕنهاية األمر واال سيظن المتصفح أ

  .لك رسالة خطأ 

 :األمر الرابع في الكود هو

document.write("Today's date is " + (RightNow.getMonth( )+1)+ "-" + 
RightNow.getDate( ) + "-" + RightNow.getYear( ) + ". You entered this Web Page at 
exactly: " + RightNow.getHours( ) + ":" + RightNow.getMinutes( ) + " and " + 
RightNow.getSeconds( ) + " seconds")  

  لألخطـاءًكتـب ذلـك األمـر بأكملـه فـي سـطر واحـد تجنبـان أن ىنسنال أوأذكر  .
  : في هذا األمرنا ماذا كتبولنرى

  المـنهج استخدمتألني أريد إظهار وكتابة شيء في صفحة الويب لذا write 
  .documentمع الكائن 

  بــين األقــواس بــدأت ب"Today's date is " ووضــعت مــسافة فــي نهايتهــا 
  . ال يلتصق بها ما سيكتب بعدهاحتى

  بعد ذلك + عالمة.  
  ( )Rightnow.getMounth أضـــــــــيفت بـــــــــدون وضـــــــــعها بـــــــــين عالمتـــــــــي 

تنصيص ألننا ال نريـد طبـع تلـك الجملـة كمـا هـي فـي الـصفحة بـل نريـد القيمـة 
  .ددية التي تحتويهاالع

  ىأخر+ عالمة.  
  ولــم . بــين عالمتــي تنــصيص لكــي أفــصلها عــن الــرقم الــذي يليهــا " -"عالمــة

بـين عالمتـي التنـصيص ألننـي أريــد أن " -"أضـع مـسافة فارغـة بجـوار عالمــة 
  .مباشرة " -"أضع الرقم التالي بجوار العالمة 
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  عالمة.+  

  اآلن وضعت ( )Rightnow.getDateوطبعا بدون .  رقم اليوم  ألنني أريد
  .عالمتي التنصيص ألني أريد طبع القيمة وال أريد طبع الجملة نفسها

  عالمة.+  

  أخري بين عالمتي تنصيص لتطبع كما هي في الصفحة " -"عالمة.  

  عالمة. +  

 م منهج آخر جديد ث ( )Rightnow.getYear سوف تطبع رقم السنة .  

  وبإتبـــــاع نفـــــس األســـــلوب ســـــيطبع الكـــــود)SCRIPT ( اآلن . كـــــل مـــــا تريـــــده
 .تستطيع أن تعرف الجميع كم الساعة اآلن 

  :مالحظة 

وهــو أن الجافــا .. ولكنــه عيــب جــوهري للغايــة ..  هنــاك عيــب وحيــد فــي هــذا الكــود -
وشهر " 0"بمعني أن شهر يناير هو شهر . سكريبت يبدأ في عد الشهور من الصفر 

  .. وهكذا " 1"فبراير هو شهر 

  : الشهور في الكود ليكون هكذاى إل1لك المشكلة ببساطة بإضافة يمكننا حل ت

(Rightnow.getMonth ( ) + 1)  

عنــد ) Smale(والحــروف الــصغيرة ) Capital( يجــب أن تراعــي الحــروف الكبيــرة -
ـــة أوامـــر الجافاســـكريبت  ـــأعل. كتاب ـــاهج الـــسبعة التـــي كتبناهـــا ب الحـــظ .. ىالحـــظ المن

ٕهــــي هكــــذا ويجــــب أن تكتــــب هكــــذا واال ســــتحدث .. الحــــروف الــــصغيرة والكبيــــرة بهــــا
 .أخطاء
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  فا سكريبتملتغريات يف اجلاا
  لنفترض أن لدينا نص فأين سيتم حفظ هذا النص؟؟

ي خــــالل فتــــرة عمــــل أنــــص فــــي برنامجنــــا بــــشكل مؤقــــت  أي إذا أردنــــا تخــــزين
  مخـزن يـتمىهنـا سـو ف نحتـاج إلـ   البرنـامجانتهاءالبرنامج فقط وينتهي تخزينها عند 

 فــي تعتبــر ذاكــرة  مــا يكــون جــزء مــن ذاكــرة الحهــاز المؤقتــةًحفــظ هــذا الــنص بــه وغالبــا
 يـتم التعامـل ىالجزء من ذاكـرة الجهـاز اسـم خـاص حتـ ، ويتم إعطاء هذاتخزين مؤقتة
 . مع هذا الجزء

هـو جـزء مـن ذاكـرة الجهـاز يـتم إعطـاء اسـم لـه، لمتغيـر ا أنبـ نـستنتج ممـا سـبق
  .اناتيعتبر بمثابة مخزن للبيو
  
  :نواع البيانات أ

 :  أنواع من البيانات4بت التميز بين يتوفر لنا لغة الجافا سكر

String  النصوص .  
Number  القيم العددية .  
Boolean   صح أم خطأ( الحالة البولينية.( 

Null  القيمة ال شئ .  
  المخزنة بهبياناتحسب طبيعة ونوع الالبيانات يختلف نوع مخزن ٍوبشكل عام 

. 

ــرات ا ولكــن بت ال تختلــف فــي بنيتهــا بــإختالف نــوع يفــي لغــة الجافــا ســكرلمتغي
بلغـة الجافـا والـسي التـي يتميـز فيهـا نـوع المخـزن  بهـا كمـا هـو الحـال البيانات المخزنـة

 . حسب نوع البيانات المخزنة به
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للفــصل _ رمــز  الاســتخدامبت ال يفــضل ينــد تــسمية المتغيــرات فــي الجافــا ســكرع
جعـل الحـرف األول صـغير وأول حـرف وولكـن يـتم دمـج المقـاطع  لكلماتبين مقاطع ا

  .من المقاطع التالية يكون ذو حر ف كبير
 باستخداما، وذلك هذه المتغيرات البد من اإلفصاح عنهستخدم أيا من  توقبل أن
 . var األمر

 : ال يفضل تسميته كما يلي last name  عندما نريد تسمية متغير ليعبر عن:مثال

Last_ nameولكن يفضل تسمية كما يلي   lastName. 

<HTML> 
<Title> User Name </Title> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var username = prompt (" ًلطفا أدخل اسمك", " ما ھو اسم؟ "); 
alert(":مرحبا بك يا" + username); 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
</HTML> 

ثـم خـزن بـه  userName  قد تـم اإلعـالن عـن متغيـر باسـمأنهٕواذا حللنا الصيغة نجد 
ثــــــــــم قمنــــــــــا بطباعــــــــــة القيمــــــــــة المخزنــــــــــة  prompt القيمــــــــــة الراجعــــــــــة مــــــــــن األمــــــــــر

  " :رحبا بك يا م"ا نص ه إليًمضافا   userNameبالمتغير
  :ًوعند تطبيق المثال السابق سيظهر لنا أوال

  
  : التاليسيظهر الناتج على الشكل) محمود(ٕواذا أدخلنا االسم 
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  :رياضيةالمعامالت ال
تــستخدم إلجــراء العمليــات الرياضــية مــن جمــع وطــرح وضــرب وقــسمة وبــاقي 

 . القسمة

 الطرح -

 الضرب *

 القسمة /

 القسمة باقي %

 الجمع +

 
 : ثالم

<HTML> 
<Title> User Name </Title> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
alert(8%3); 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
</HTML> 

  :باقي القسمة هوويكون ناتج 
 

  
  

  .وبنفس الطريقة يمكننا التطبيق على باقي العمليات
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 :منطقيةالمعامالت ال

 

 النفي !
 من اصغر >

 من اكبر <

  يساويأو اصغر من =>

 يساوي اكبر من أو =<

 يساوي =

 يساوي ال =!

 و &&

 أو ||

 شرط  :?

  
 أو false  القـيمىحدإ ما تكون أطراف المقارنة ًنطقية، وغالبا إلجراء مقارنة ممتستخد
True.  

  : أمثلة على الصيغ
<HTML> 
<Title> User Name </Title> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
alert (true || false); 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
</HTML> 
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  : مثال
  

<HTML> 
<Title> User Name </Title> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
alert (true && false); 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
</HTML> 

  
  

  :مثال
  

<HTML> 
<Title> User Name </Title> 
<HEAD> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
alert (! true); 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
</HTML> 
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  :األحاديةمعامالت ال
 . ًة من جمع وطرح بشكل مختصر جداتستخدم إلجراء العمليات الرياضي

  .ا تتعامل مع طرف واحده ألنأحاديةا معامالت هذه المعامالت بأنه ىوتسم 
 

 ++ ا بمقدار واحد صحيحهتستخدم لزيادة قيمة الطرف الممرر ل

 -- ا بمقدار واحد صحيحه قيمة الطرف الممرر لنقاصتستخدم إل

كانــت قيمــة ســالبة ا فــإذا هــتــستخدم لعكــس إشــارة العامــل الممــرر ل
  -  . والعكس صحيح فسو ف تتحول إلي قيمة موجبة

  :مثال
<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var num1 = 6, num2; 

num2 = num1++; 

alert( "num2 = " + num2 ); 

alert( "num1 = " + num1 ); 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 
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  :معامالت المقارنة
  

 هذهــراء عمليــات المقارنــة عنــد إجــراء مقارنــة يكــون نــاتج تــستخدم إلجــ
  .trueو أ false أما  القيم إحدىالمقارنة 

  
 == لتعين هل طرفي المقارنة متساويان في القيمة

 === لتعين هل طرفي المقارنة متساويان في القيمة ونوع البيانات

  =! لتعين هل طرفي المقارنة غير متساويان في القيمة
ل طرفي المقارنة غير متساويان في القيمة ونوع البياناتلتعين ه  !==  

  < لتعين هل الطرف األيسر أكبر من الطرف األيمن
  > لتعين هل الطرف األيسر أقل من الطرف األيمن

  <= لتعين هل الطرف األيسر أكبر أو يساوي الطرف األيمن
  >= لتعين هل الطرف األيسر أقل من أو يساوي الطرف األيمن

  
  

  :معامالت النصوص
  :ًتطرقنا لها سابقا في الصيغة الخاصة بالمثال

var username = prompt (" ًلطفا أدخل اسمك", " ما ھو اسم؟ "); 

alert(":مرحبا بك يا" + username); 

  .محمود: ًالحظنا في المثال كيف ظهرت عبارة مرحبا بك يا
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  عبارات التحكم
IF statement 

 .يجب تحققه لكي يتم تنفيذ الجملةشروط الشرطية مع وضع  ifالتحكم باستخدام 

  : الشرطية هو الشكل التالي ifالصورة العامة لعبارة التحكم 
If (   يتم وضع الشرط هنا    ) 
{ 

 يتم وضع هنا األوامر أو العمليات التي ترغب في تنفيذها عند  تحقق الشرط
} 

  :وآلن سوف نأخذ مثال يتم توضيح ما سبق ذكره
فــي هــذا المثــال ســوف نقــوم عمــل برنــامج يــتم فيــه حــساب مكعــب لعــدد مــا يــتم : ال مثــ

  .تعريفه في البرنامج
No Statements 
1 <html> 
2 <head> 
3 <title>Second Example</title> 
4 </head> 
5 <body > 
6 <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 
7 <!-- 
8   var x=50; 
9 if ( x > 0 )           // if test 

10 { 
11 y = ( x * x * x );     // 1: cube of x 
12 document.write("y = "+y+" that is the cube of x when x = "+ 

x +""); 
13 } 
14 --> 
15 </SCRIPT> 
16 </body> 
17 </html> 

  :لنشرح الصيغة السابقة
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   tag والــ <html>داية الـصفحة   المسمى والذي يدل على بtagً أوال يتم وضع -1
</html> والذي يدل على نهاية الصفحة ويتم وضع باقي األوامر لغة  HTML.  

  
وأمـا بالنـسبة لــ  .  بينهما عنوان الصفحة   يوضع<head/>  و<head> -4 و3و2

<title> و  </title> تتـــيح لـــك هـــذه العالمـــة أن تعطـــي الـــصفحة عنوانـــا واضـــحا  ً ً
ا العنوان على نافذة المستعرض ويجب أن يحتوي علـى العنـوان علـى ًمميزا ويظهر هذ
  .حروف وأرقام فقط

  
5-  <body>و  </body> حيــث يــتم كتابــة داخــل هــذا الجــزء محتويــات صــفحة  

  .الويب الفعلية مثل الجداول والنماذج والصور والتي سيراها الزوار لهذه الصفحة
  
 كمـا ذكرنـاه فـي كـود جافـا سـكريبتهذا السطر يجب أن يكون أول سطر فـي أي  -6

   Javascript حيث أنه ينبه المتصفح بأن ما سيتبع هذا األمر هو المثال األول
  
  يقــوم بإخفــاء كــود الجافــا ســكريبت مــن المــستعرض أو  --!> الرمــز التــالي -14 و7

المتصفح الذي ال يدعم لغة الجافـا سـكريبت وبعـد االنتهـاء مـن كتابـة الكـود يـتم وضـع 
  .< -- التالي الرمز

  
  واسـم هـذا المتغيـر varفي هذه الخطوة تم تعريف متغيـر وذلـك باسـتخدام الكلمـة -8
x 50  وتم إعطاءه القيمة.  
  
 الـــشرطية والـــشرط الموجـــود فـــي المثـــال معنـــاه إذا if هنـــا اســـتخدمنا جملـــة الـــتحكم -9

وامــر األ فإنــه ينفــذ) أي عنــد تحقــق الــشرط(  أكبــر مــن الــصفر xكانــت قيمــة المتغيــر 
  وذلــك يــدل علــى أنــه يجــب {} الــشرطية وقــد يــتم وضــع األقــواس ifالتــي بعــد جملــة 

  .تنفيذ كل األوامر الموجودة بداخل األقواس
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 حيــث تــم وضــعها عنــدما نريــد أن ننفــذ أكثــر مــن جملــة {} وضــع األقــواس -13و10

عنــد تحقــق شــرط مــا وفــي حالــة عــدم وضــع األقــواس فــإن البرنــامج عنــد تحقــق الــشرط 
  : وهوif سوف يقوم بتنفيذ أول جملة بعد  ifموجود في حملةال

 y = ( x * x * x ); 

  
 x فــي هــذه الخطــوة يــتم وضــع العمليــة الحــسابية وهــي عمليــة تكعيــب المتغيــر  -11

وذلك بضرب المتغير فـي نفـسه ثـالث مـرات ومـن ثـم وضـع النـاتج مـن هـذه  ا لعمليـة 
  :منقوطة في نهاية الجملة وال ننسى وضع عالمة الفاصلة الyفي متغير 

 y = ( x * x * x ); 
ً العبارة التالية هي شبيهه بالمثال الذي تم شرحه سابقا ولكن هناك بعض النقاط -12

  :الجديدة
  

document.write("y = "+ y +" that is the cube of x when x = 
"+ x +"");  

 تابة عن طريق الدالةوذلك لك) document  (استخدام الكائنفي هذا السطر يتم و 
)write (ما بداخل األقواس .  

  :و سوف نشرح الجزء  التالي
 ("y = "+ y +" that is the cube of x when x = "+ x +"") 

  :هنا نالحظ التالي 
جملــة أو  +" xالمتغيــر وفــي هــذا المثــال "+ جملــة أو نــص وفــي هــذا المثــال فــراغ (" 

نـــا الـــنص الـــذي تريـــد طباعتـــه وفـــي  هـــذا ه +" yالمتغيـــر وفـــي هـــذا المثـــال "+  نـــص
   ")= yالمثال 

  
إذا نستنتج أنه إذا أردنا طباعة نص أو جملة فإنه يتم وضـعها فـي عالمتـي تنـصيص 

." "  
و إذا أردنــا أن نطبــع قيمــة المتغيــر يــتم وضــعه بــدون عالمــة تنــصيص ونــضعه بــين 

  +    + .عالمتي 
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  :اكتب الصيغ السابقة في مفكرتك بالشكل التالي

  
  
  :وستظهر النتيجة على الشكل التالي  
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SWITCH   
  : وهيswitchالشكل العام لجملة 

  
switch  (n) 
 

 {                          switch بداية قوس جملة التحكم 
          case 1:  

  هذه األوامرنفذ

           break;  
   
    case 2:  

 ر هذه األوامنفذ

           break;  
   
    case 3:  

  هذه األوامرنفذ

           break;  
   
    case 4:  

 األوامر هذه نفذ

           break;  
   
   default : 

 األوامر هذه نفذ

           break;  
 

}                               switch نهاية قوس جملة التحكم 
  
دم عندما تكون لديك قيمة  محددة ومعرفة وتريد تنفيـذ العمليـات وهي في العادة تستخ 

  .أو األوامر عندما يتم اختيار قيمة معينة
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 مــن الحــاالت التــي  لواحــدمــساويةعنــدما تكــون  n  باختبــار قيمــة المتغيــراألمــر يقــوم
إلــى أن يــصل إلــى  case بــداخل الـــ   تنفــذ األوامــر التــي وضــعتهاcaseحــددتها وهــي 

 لـــم ٕاذا و switch الخـــاص بجملـــة  الخـــروج مـــن البلـــوكعنـــد ذلـــك يـــتم  break كلمـــة
األمــــر  تلــــي مــــن القــــيم التــــي افترضــــتها يتوجــــه التنفيــــذ إلــــى األوامــــر التــــي أي تــــساوي

default.  

  switchوسوف نشرح مثال بعد أن نأخذ عبارات التكرار حيث سندمج جملة الـتحكم 
ل الــتحكم والتكــرار ومــن ثــم نتــرك  وذلــك فهــم التركيــب بــين جمــ forمــع جملــة التكــرار 

  .وأالن لننتقل إلى عبارات التكرار. لخيالك الواسع لإلبداع في كتابة البرامج



Arab British Academy for Higher Education. 

- 31 - 

www.abahe.co.uk 

  عبارات التكرار
FOR  

هنا يتم تحديد القيمة التي سوف نبدأ منها ومقدار ولكن  whileجملة  الوظيفة نفس
 : هيfor أو النقصان وعدد مرات التكرار والشكل العام لجملة ةالزياد

 
 

For (  مقدار لزيادة أو  ;  شرط يتم فيه تحديد عدد مرات التكرار  ;   قيمة البداية
 (  النقصان
 
{                          for  بداية قوس جملة التكرار  
 

 

  هذه األوامرنفذ

 

 
}                          for نهاية قوس جملة التكرار 
 

  :ي يوضح ذلكتالالمثال الو
   
 for (var x = 1; x <= 10 ; x++)  
{                                  

  هذه األوامرنفذ

}                                  
 

 حتى تصل القيمة 1 العد من ابدأ ومعنى المثال C++ للغة ً مطابق تماماالتركيب
 1مقدار ب  x مرة زيد قيمة المتغير كل وفي 10 تساوىإلى قيمة اصغر من أو 

  مرات 10 البلوك لما بداخوملخص ذلك كرر 

  .زرق المظلل باألالمنطقية ال حظ استخدام المؤثرات أخرى مرة
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  وعلى جملة التحكم  forواآلن سوف نقوم بشرح مثال يحتوي على جملة التكرار 
switch   

  
No Statements 
1 <html> 
2 <head> welcome to java  
3 </head> 
4 <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 
5 <!-- 
6 var n=5; 
7 for (var i=1 ; i<n ; i+1) 
8 { 
9    switch  (i) 

10    { 
12     case 1: { document.write(" welcome "); } 
13     break;           
14     case 2: { document.write(" to "); } 
15     break; 
16     case 3: { document.write(" you "); } 
17     break; 
18     case 4: { document.write(" and "); } 
19     break; 
20     default :{ document.write(" *+*+*+*+* "); } 

21     break; 
22     } 
23 } 
24 --> 
25 </SCRIPT> 
26 <body> 
27  </body> 
28 </html> 
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 والـــ <html> المــسمى والــذي يــدل علــى بدايــة الــصفحة  tagً أوال يــتم وضــع -28و1
tag   </html> والـذي يـدل علـى نهايـة الـصفحة ويـتم وضـع بـاقي األوامـر  
  .HTMLلغة 

 

  .  بينهما عنوان الصفحة   يوضع<head/>  و<head> - 3و2
 

ث أنـه ينبـه حيـ هذا الـسطر يجـب أن يكـون أول سـطر فـي أي كـود جافـا سـكريبت -4
  . Javascriptالمتصفح بأن ما سيتبع هذا األمر هو 

  
  يقــوم بإخفــاء كــود الجافــا ســكريبت مــن المــستعرض أو  --!> الرمــز التــالي -24 و5

المتــصفح الــذي ال يــدعم لغــة الجافــا ســكريبت وبعــد االنتهــاء مــن كتابــة الكــود يــتم 
  .< --وضع الرمز التالي 

ً  وأخيـرا يـتم وضـع 5  ويـتم إعطـاءه القيمـة  nيـر  في هذه الخطوة يتم تعريـف متغ-6
  .الفاصلة المنقوطة

  وتــم i  تعريــف متغيــر for حيــث يــتم بــداخل جملــة for اســتخدام جملــة التكــرار -7
  ثـم بعـد ;إعطاءه قيمة ابتدائية تساوي واحد ثم بعد ذلك ثم وضع فاصلة منقوطة 

ي مثالنـا هـذا تـم تحديـد  وفـ ذلك يـتم وضـع الـشرط والـذي يحـدد عـدد مـرات التكـرار
 مــرات  التكــرار ثــم بعــد ذلــك تــم وضــع مقــدار الزيــادة وهــو فــي 4عــدد المــرات وهــو 

مثالنــا مقــدار الزيــادة بواحــد ويمكــن وضــع أي مقــدار زيــادة أو مقــدار نقــصان علــى 
 فـي i+1حسب متطلبات البرنامج الذي تريد عمله ، ونعود إلـى المثـال فـي الجـزء 

  .i إلى أخر قيمة للمتغير 1مج بإضافة هذا الفقرة يقوم البرنا
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 بداية قوس 
  forجملة الـ 

 نھاية قوس 
  forجملة الـ 

  :  المطلوب فهمه في هذه الخطوة ما يلي
  : فإنه ينفذ الخطوات التالية for أنه عندما يدخل البرنامج في جملة التكرار 

  :الخطوة األولى
  .I أن يضع قيمة أولية لمتغير 

  :الخطوة الثانية 
أو علـى حـسب الـشرط   (  nـ   اقـل مـن قيمـة الـ I يتحقق من الـشرط إذا كانـت قيمـة 

إذا لم يتحقق الشرط فإنـه أمـا إذا تحقـق الـشرط فإنـه يقـوم بزيـادة المتغيـر ) الذي تضعه
I  وينتقل إلى الخطوة الثالثة1  بمقدار .  

  :الخطوة الثالثة 
 ومـن ثـم يعـود إلـى for ينفذ كل األوامر الموجودة بداخل األقـواس الخاصـة بجملـة الــ 

  .الخطوة الثانية
  :خطوة الرابعة ال

  . وينفذ باقي البرنامجforيخرج من جملة التكرار 
  :والشكل التالي يوضح الجزء السابق 

  

  

  

  

  

  

  

  

for (var i=1 ; i<n ; i+1) 
{ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 

   switch  (i) 
   { 
    case 1: { document.write(" welcome ");} 
    breake;           
    case 2: { document.write(" to "); } 
    breake; 
    case 3: { document.write(" you "); } 
    breake; 
    case 4: { document.write(" and "); } 
    breake; 
    default:{ document.write(" *+*+*+*+* ");} 
    break; 
    } 

األوامر    
التي يجب  

تنفيذھا 
والتي ھي 
بداخل أو 

بين 
أقواس 

 forجملة 
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 ويكـون القـوس علـى for في هذه الخطوة يتم كتابة فتح قـوس جملـة التكـرار -23 و8
  .  كما في المثال{  ويجب أن يغلق بالقوس الذي شكله }شكل 

 باختبــار   حيــث يــتم switch( i )يــتم اســتخدام عبــارة الــتحكم  فــي هــذه الخطــوة -9
  يـتمcase مـن الحـاالت التـي حـددتها وهـي  لواحـدمـساويةعندما تكون  i قيمة المتغير

  .case األوامر الموجودة بداخل األقواس لهذه الـ تنفذ

   ويكـون switch( i ) في هذه الخطوة يتم كتابة فتح قـوس عبـارة الـتحكم -22 و10
   .{  ويجب أن يغلق بالقوس الذي شكله }قوس على شكل ال

  تـــساوي القيمـــة iفـــي هـــاتين الخطـــوتين يـــتم التأكـــد مـــن أن قيمـــة المتغيـــر  -13و12
 حيث يـتم تنفيـذ 1 وفي مثالنا وخصوص هذه الحالة تساوي caseالموجودة أمام كلمة 

  وهو   }  {ما بداخل القوس التي شكلها 

} document.write(" welcome "); {  
              breake; 

 وذلـك لكتابـة عـن طريـق الدالـة) document  (اسـتخدام الكـائن يتم ه الجملةهذ  في 
) write (ثــم بعــد ذلــك يــتم . " " وبينهــا عالمــة  ( )  التــي شــكلها مــا بــداخل األقــواس

  وذلك في حالة أنك تريد }  {  وهنا استخدمنا األقواس }  {قفل القوس الذي شكله 
  تــساوي القيمــة الموجــودة أمــام كلمــة iتنفيــذ أكثــر مــن أمــر عنــدما تكــون قيمــة المتغيــر 

case .  ثـــم  بعـــد ذلـــك يـــتم كتابـــة األمـــرbreak; وذلـــك للخـــروج مـــن جملـــة الـــتحكم 
switch.  

 وذلــك لمنــع case  بعــد كــل  ; breakeمــن الــضروري كتابــة كلمــة  : مالحظــة 
  . األخرىcase الـ   االنتقال وتنفيذ باقي الحاالت
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يـتم التأكـد مـن أن القيمـة المتغيـر  فيما عدا انه 13-12 نفس فكرة الخطوة -15 و14
i  القيمة الموجودة أمام كلمة تساوي case ثم  بعد ذلك يتم كتابـة 2هنا تساوي هي و 

  .switch وذلك للخروج من جملة التحكم ;breakاألمر  

يــــتم التأكــــد مــــن أن القيمــــة  فيمــــا عــــدى انــــه 13-12 نفــــس فكــــرة الخطــــوة -17 و16
 ثـم  بعـد ذلـك 2هنـا تـساوي هـي و case القيمة الموجودة أمـام كلمـة تساوي  iالمتغير 

  .switch وذلك للخروج من جملة التحكم ;breakيتم كتابة األمر  

يــــتم التأكــــد مــــن أن القيمــــة  فيمــــا عــــدى انــــه 13-12 نفــــس فكــــرة الخطــــوة -19 و18
 ثـم  بعـد ذلـك 2هنـا تـساوي هـي و caseدة أمـام كلمـة  القيمة الموجوتساوي  iالمتغير 

  .switch وذلك للخروج من جملة التحكم ;breakيتم كتابة األمر  
 في هذه الخطوة يتم وضـع حالـة افتراضـية وذلـك يعنـي أنـه عنـد عـدم تحقـق -21و20

 حيــث يــتم تنفيــذ مــا :default وهــي الـــ  أحــد الحــاالت الــسابقة يقــوم بتنفيــذ هــذه الحالــة
  وهو  }  {خل القوس التي شكلها بدا

    default:{ document.write(" *+*+*+*+* ");} 
 .switch وذلك للخروج من جملة التحكم ;breakبعد ذلك يتم كتابة األمر  

    breake; 
 وهو الذي يدل المتصفح أنه نهاية <Script/> وفي هذه الخطوة  يتم كتابة -25

  .برنامج الجاف سكريبت
  حيـــث يـــتم كتابـــة داخـــل هـــذا الجـــزء محتويـــات <body/>  و<body> -27 و26

صـــفحة الويـــب الفعليـــة مثـــل الجـــداول والنمـــاذج والـــصور والتـــي ســـيراها الـــزوار لهـــذه 
  . الصفحة

  Bodyهنــا نالحــظ أننــا لــم نكتــب برنــامج الجافــا ســكريبت داخــل منطقــة الـــ : مالحظــة 
ٕ  وانمــــا كتبنــــاه فــــي <body/>  و<body>لـــصفحة وهــــي المنطقــــة المحــــصورة بــــين 

ـــ   وهــذا يعنــي <head/>  و<head> وهــي المنطقــة المحــصورة بــين headمنطقــة ال
  .HTMLأنه يمكن كتابة برنامج الجافا سكريبت في أي جزء من كود أو لغة الـ 
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WHILE 

 من البرنامج مرات ومرات حسب الشرط أجزاءتكرار  من عبارات التكرار هو   الهدف
  .التعليماتذلك الختصار كتابة جزء كبير من وأو شرط معين العددي 

   : ي كآالتwhile الشكل العام لعبارة 

 

 ;ٕواعطاءه  قيمة أولية    تعريف متغير

while (  يتم فيه تحديد عدد مرات التكرارشرط   ) 
 

{                          while التكرار جملة قوس بداية   

 
 

 نفذ هذه األوامر
 

ة المتغير الذي تم تعريفة في األعلىزياد                  ;   
     
}                          while التكرارجملة قوس نهاية  

  

   التالي المثال إليك

  
var  x = 1;  
while (x <= 10)  
{  
x +2;  
} 
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while  أن تكون قيمة المتغير بشرط  أمرلبلوك أوا بعمل تكرار يقوم x   اصغر من
   10 تساويأو 
 أمـــر ثـــم يقـــوم 2بمقـــدار   x قيمـــة المتغيـــر زيـــادة المطلـــوب تكـــراره عبـــارة عـــن البلـــوكو

  . تصل إلى الشرط الذي ينهي عملية التكرارحتى على القيمة ثانيةالتكرار بالكشف 
 

   :whileواآلن نأخذ مثال كامل على عبارة أو جملة التكرار 
 

No Statements 
1 <html>
2 <title>fouth Example</title>
3 <body>
4 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
5 <!--
6 var  x = 1;
7 while (x <= 3)
8 {
9 document.write("<h"+x+"> welcome "+x+"");

10 x+1
11 }
12 -->
13 </SCRIPT>
14 </body>
15 </html>

  
  
 والـــ <html>صفحة   المــسمى والــذي يــدل علــى بدايــة الــtagأوال يــتم وضــع  -15و1

tag   </html> والــذي يــدل علــى نهايــة الــصفحة ويــتم وضــع بــاقي األوامــر لغــة  
HTML.  

 

2 - <title> و  </title> ـــــا ـــــصفحة عنوان ـــــك هـــــذه العالمـــــة أن تعطـــــي ال ـــــيح ل   تت
واضـــحا مميـــزا ويظهـــر هـــذا العنـــوان علـــى نافـــذة المـــستعرض ويجـــب أن يحتـــوي علـــى 

  .العنوان على حروف وأرقام فقط
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  حيــــث يــــتم كتابــــة داخــــل هــــذا الجــــزء محتويــــات <body/>  و<body>  -14 و3
  .الفعلية صفحة الويب

 

 هذا الـسطر يجـب أن يكـون أول سـطر فـي أي كـود جافـا سـكريبت حيـث أنـه ينبـه -4
  . Javascriptالمتصفح بأن ما سيتبع هذا األمر هو 

 

  واســم هــذا varمــة باســتخدام الكل   الخطــوة تــم تعريــف متغيــر وذلــك  هــذه فــي  - 6
  .1  وتم إعطاءه القيمة xالمتغير 

  
  يقــوم بإخفــاء كــود الجافــا ســكريبت مــن المــستعرض أو  --!> الرمــز التــالي -14 و7

 الجـــاف المتـــصفح الـــذي ال يـــدعم لغـــة الجافـــا ســـكريبت وبعـــد االنتهـــاء مـــن كتابـــة كـــود
  .< -- يتم وضع الرمز التالي سكريبت

  ويكــون القــوس whileبــة فــتح قــوس جملــة الــتحكم  فــي هــذه الخطــوة يــتم كتا-11 و8
  .  كما في المثال{  ويجب أن يغلق بالقوس الذي شكله }على شكل 

 والشرط الموجود في المثال معناه إذا كانـت  while  التكرار هنا استخدمنا جملة -9
 فإنه ينفذ األوامر التي) أي عند تحقق الشرط  (3  أو يساوي منقل  أxقيمة المتغير 
  وذلـــك يـــدل علـــى أنـــه يجـــب تنفيـــذ كـــل {} ويـــتم وضـــع األقـــواس whileبعـــد جملـــة 

 .األوامر الموجودة بداخل األقواس

  : العبارة-10
 document.write("<h"+x+"> welcome "+x+"");فــــي هــــذا   و

ما ) write (وذلك لكتابة عن طريق الدالة) document (استخدام الكائنالسطر يتم 
 HTML بــداخل األقــواس هــو عبــارة عــن أمــر عــادي مــن أوامــر ومــا. بــداخل األقــواس

  : الجملةبإظهارالذي يأمر المتصفح 
"  "<h"+x+"> welcome "+x+""   "  
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  واآلن لنأخذ هذه الجملة ونشرحها بالتفصيل  
" < h  "+x+"  > welcome  " +x+  ""  

  :هذا السطر سوف  نشرحه على خطوات

  :الخطوة األولى

   الجملة التالية إلى المستعرض على الصورة التالية وهي سوف يتم أوال إرسال

  >  h "  1  وهي في  أول مرة تساوي xيتم وضع قيمة المتغير  " <

  وهـذا الـشكل يفهمـه المـستعرض علـى أنـك > < h1إذا يـصبح شـكل الجملـة التـالي  
ثــم بعــد ذلــك ســوف يقــوم . 1تريــد أن تطبــع عنــوان ويكــون المــستوى لهــذا العنــوان هــو 

   على صفحة اإلنترنت welcomeطباعة الكلمة ب

  :الخطوة الثانية 

  .xيقوم بطباعة قيمة المتغير 

 بمقــدار واحــد وذلــك عــن طريــق كتابــة الجملــة xثــم بعــد ذلــك يــتم زيــادة قيمــة المتغيــر 
x+1 . ومـــن ثـــم يعـــود إلـــى جملـــةwhile  ويكـــرر نفـــس الـــشيء حيـــث يختبـــر الـــشرط  

  .whileوعند تحققه يخرج من جملة 

 وهــو الــذي يــدل المتــصفح أنــه نهايــة <Script/> وفــي هــذه الخطــوة  يــتم كتابــة -13
  .برنامج الجاف سكريبت
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  دوالـال
سوف نتعرض و عمليات معينه إلجراء جاهزة دوال دوال تعطيها لك اللغة وهي هناك
  :مثالهي التي سوف تنشئها أنت بنفسك و ًاستخداما األكثر إلى
  

Function   FunctionName    ( )  
{  

                                                                        تنفيذ 
 األوامر

{  
 

  :و اآلن سوف نأخذ مثال بسيط لطريقة استخدام الدوال
  

No Statements 
1 <html>
2 <head>
3 <title>useing function</title>
4 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
5 <!--
6 function clickme()     
7 {
8 alert("welocm to you");
9 }

10 -->
11 </SCRIPT>
12  </head>
13 <body>
14 <input type="button" value="   hi  " 

onclick='clickme();'>
15 </body>
16  </html>
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 والـــ <html>فحة   المــسمى والــذي يــدل علــى بدايــة الــصtagأوال يــتم وضــع  -16و1

tag   </html> والــذي يــدل علــى نهايــة الــصفحة ويــتم وضــع بــاقي األوامــر لغــة  
HTML.  

  
  .  بينهما عنوان الصفحة   يوضع<head/>  و<head> - 12و2
  
3 - <title> و  </title>ـــــا ـــــصفحة عنوان ـــــك هـــــذه العالمـــــة أن تعطـــــي ال ـــــيح ل  ً  تت

المـــستعرض ويجـــب أن يحتـــوي علـــى  ويظهـــر هـــذا العنـــوان علـــى نافـــذة ً مميـــزاًواضـــحا
  .العنوان على حروف وأرقام فقط

  
 كمـا ذكرنـاه فـي هذا السطر يجب أن يكون أول سطر فـي أي كـود جافـا سـكريبت -4

  . Javascript حيث أنه ينبه المتصفح بأن ما سيتبع هذا األمر هو المثال األول
  
 مــن المــستعرض أو   يقــوم بإخفــاء كــود الجافــا ســكريبت --!> الرمــز التــالي -10 و5

المتصفح الذي ال يدعم لغة الجافـا سـكريبت وبعـد االنتهـاء مـن كتابـة الكـود يـتم وضـع 
  .< --الرمز التالي 

 وتقـــوم هـــذه الكلمـــة ة  وهـــي كلمـــة محجـــوزة فـــي اللغـــfunction يـــتم كتابـــة الكلمـــة -6
ا   وعنـدم()clickmeبتعريف دالة سوف يتم إنشاءها واسـم هـذه الدالـة فـي مثالنـا هـو 

  .سنستدعي الدالة من أي مكان من الصفحة يجب أن تكون بنفس االسم

  ويكـون ()function clickme فـي هـذه الخطـوة يـتم كتابـة فـتح قـوس لدالـة -9 و7
  .  كما في المثال{  ويجب أن يغلق بالقوس الذي شكله }القوس على شكل 

ر بإظهــار  حيــث يقــوم هــذا األمــ;alert("welocm to you") اســتخدام األمــر -8
ــا  رســالة تنبيــه يــتم فيهــا كتابــة الجملــة المــراد إظهارهــا وتنبيــه المــستخدم بهــا وفــي مثالن
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 أن ى  وال تنــسwelocm to youســوف يقــوم هــذا األمــر بإظهــار الجملــة التاليــة 
  :الجملة يجب وضعها في  بين عالمتي  تنصيص كما  في التالي 

  )alertِ "النص المطلوب طباعته "  (
 وهــو الــذي يــدل المتــصفح أنــه نهايــة <Script/>ذه الخطــوة  يــتم كتابــة  وفــي هــ-11

  .برنامج الجاف سكريبت
  

  حيـــث يـــتم كتابـــة داخـــل هـــذا الجـــزء محتويـــات <body/>  و<body>  -15 و13
  .الفعلية صفحة الويب

  
  حيــث تــم تعريــف زر وهــو مــن HTML فــي هــذه الخطــوة فقــط اســتخدمنا لغــة -14

  وهـذه الكلمـة التـي "  value="   hiعطينـاه القيمـة  وقـد ا"type="buttonنـوع 
    ثم بعد ذلك تم كتابة الكلمة  hi  ما سيظهر وهو في مثالنا كلمة valueداخل 

  :التطبيق العملي للمثال

  :تظهر الصيغة في المفكرة على الشكل التالي
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  :اليوبعد حفظ هذا المسند كما سبق وشرحنا يظهر لنا على المتصفح على الشكل الت

  
 welocm to وعنـد الـضغط عليـه سـيظهر لنـا الـنص hiسـيظهر كمـا الحظنـا الـزر 

youعلى الشكل التالي :  
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  نماذجال
تجـــدها فـــي الـــصفحة فـــي ) Forms(الجافـــا ســـكريبت تقـــوم بوضـــع كـــل الوثـــائق 

وذلـك عـن طريـق ) form(ويمكنـك الوصـول لكـل نمـوذج ). forms(مصفوفة تـسمى 
والنمــوذج  , 0النمــوذج األول لــه الفهــرس رقــم . لمــصفوفةفــي هــذه ا) index(الفهــرس 

عن طريـق اسـم ) form(ويمكن التعامل مع النموذج .  وهكذا1الثاني له الفهرس رقم 
  .النموذج

  :ولكي يتم فهم كيفية التعامل مع النماذج  نقوم بأخذ بعض األمثلة 

No Statements 
1 <html>
2 <head>
3 <title>ائق التعامل مع الوث </title>

4 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
5 <!--
6 function testform()     
7 {
8  // test the form no.0
9  if(document.forms[0].elements[0].value==""

10 ||document.forms[0].elements[1].value==""  
11  ||document.forms[0].elements[2].value=="")  
12  {
13  alert("يجب الكتابة في كل الحقول"); 

14  }
15 }
16 -->
17  </SCRIPT>
18  </head>
19  <body>
20  <center>
21  <form method=post onSubmit="return testform()">
22  <tabel>
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23  <tr>
24  <td>Name :   </td>
25  <td><input type="text" name="name" ></td></tr>
26  <tr><td>Address :</td>
27  <td><input type="text" name="address" ></td></tr>
28  <tr><td>City :</td>
29  <td><input type="text" name="city" ></td></tr>
30  </tabel>
31  <p>
32  <input type="submit" name="إرسال البيانات" 

value="submit"> 
33  </form>
34  </center>
35  </body>  
36  </html>

  
  

  : شرح الكود
   وهو الجزء المحاط بالون األزرق  HTML  وذلك بلغة الـ formًأوال قمنا بإنشاء الـ 

  

  
  

  وذلـــك بطريقـــة الــــ form وحـــددنا طريقـــة إرســـال هـــذه   form حيـــث تـــم إنـــشاء
method=post واســــتخدمنا الحــــدث  onSubmit زر   وهــــو حــــدث الــــضغط علــــى
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  ()testformمــن صــفحة الويــب حيــث ســوف يــتم اســتدعاء دالــة )  إرســال البيانــات (
 formوهــي الدالــة مكتوبــة بلغــة الجافــا ســكريبت والتــي تقــوم بفحــص الحقــول فــي الـــ 

  .والتأكد من الكتابة في كل الحقول وعدم ترك أحد الحقول فارغ
أنا زر اإلرسـال عـن طريـق   وبعد ذلك أنشform  ثم قمنا بإنشاء الحقول الخاصة بالـ 

(  وحددنا نوع هذا المدخل أنه مـن نـوع زر إرسـال وتـم إعطـاءه  االسـم inputا ألمر 
  ).إرسال البيانات 

  
  وهو الجزء المحاط بالون األحمر وهـو ()testform واآلن سوف نتحدث عن الدالة 
  الجزء الخاص بالجافا سكريبت

  

  
  

 الـشرطية حيــث أنـه يقــوم If يــستخدم جملـة نالحـظ فـي أنــه عنـد تنفيـذ الدالــة فإنـه
ًوحـــــــددنا العنـــــــصر رقـــــــم صـــــــفر أيـــــــضا ) Form[0](بفحـــــــص الفـــــــورم  رقـــــــم صـــــــفر 

)elements[0] ( فـــي نفـــس)Form[0]   ( وهـــو فـــي مثالنـــا الحقـــلname وحـــددنا 
بعـد ذلـك  مكتـوب وثـم أيضا القيمة التي بداخله إذا كانت فارغة أي ال يوجد أي شـيء

ًوذلـــك إذا لنقـــوم بفحـــص العنـــصر رقـــم واحـــد أيـــضا )  ||(نطقيـــة اســـتخدمنا العالقـــة الم
)elements[1] ( في نفس)Form[0]   ( وهو في مثالنا الحقل المسمىaddress   

)  || ( وحــددنا أيــضا القيمــة التــي بداخلــه إذا كانــت فارغــة ثــم وضــعنا العالقــة المنطقيــة 
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 وســوف ()alertيــذ األمــر وذلــك أنــه إذا وجــد أحــد الحقــول فارغــة فإنــه ســوف يقــوم بتنف
  ) يجب الكتابة في كل الحقول(يظهر الرسالة التالية 

  
  :مثال آخر بإنشاء قائمة منسدلة 

1 <html> 
2 <head> 
3 <title>قائمة منسدلة</title> 

4 <script language="javascript"> 
5 function formHandler() 
6 { 
7 Var URL= 

document.pulldown.selectname.options 
[document.pulldownMenu.yourSelect.selectIndex].value 

8 window.location.href=URL 
9 } 

10 </script> 
11 choose a search engine: 
12 <form name="pulldownMenu"> 
13 <select name="yourSelect" onChange="formHandler()"> 
14 <option value="http://www.msn.com">MSN 
15 <option value="http://www.yahoo.com">Yahoo 
16 <option value="http://www.altavista.com">Altavista 
17 </select> 
18 </form> 
19 </html> 

  
  : شرح الكود

  وهـو الجـزء المحـاط بـالون األزرق HTMLيتم إنشاء القائمة المنسدلة وذلك بلغة الــ 
  :الخطوات التالية وذلك بإتباع 

 form> وهـــــو  tag وذلـــــك عـــــن طريـــــق كتابـــــة الــــــ Formيـــــتم إنـــــشاء الــــــ 

name="pulldownMenu"> وفي هذه الحالة قمنا بإنشاء الـ Form وتـم تـسميته 
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pulldownMenu ـــ  وهــو الــذي يقــوم < tag < select ثــم بعــد ذلــك اســتخدمنا ال
  ,بإنشاء القائمة المنسدلة واليك هذا األمر 

 <select name="yourSelect" onChange="formHandler()"> ومــن  
  باإلضـــافة أنـــه إضـــفنا عنـــد االختيـــار yourSelectثـــم ســـمينا هـــذه القائمـــة باالســـم 

 وهــو حــدث تغيــر قيمــة معينــة لحقــل مــا بحيــث يــتم تنفيــذ الدالــة ()onChangالحــدث 
formHandler()ضــــع   والتــــي ســــوف نــــشرحها بعــــد قليــــل ، ثــــم بعــــد ذلــــك نقــــوم بو

 وبعـد ذلـك نـضع لكـل أختيـار قيمتـه عـن < tag < optionالخيـارات عـن طريـق الــ 
 option> الموجـودة فـي المثـال ت   وأحد الخياراvalue وهي  attributeطريق الـ 

value="http://www.msn.com">MSN. حيث يحتوي هذا االمر على الخيار
MSN والذي له القيمة  )value (  التاليةhttp://www.msn.com.  
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  وهو الجـزء المحـاط بـالون األحمـر وهـو ()testformواآلن سوف نتحدث عن الدالة 
  :الجزء الخاص بالجافا سكريبت

ً  نقـــوم بالتـــالي أوال نقـــوم يتعريـــف متغيـــر ()formHandlerنالحـــظ عنـــد تنفيـــذ الدالـــة 
لة وأيضا الخيار   وجعلناه يساوي اسم الفورم بإضافة إلى القائمة المنسدURLسميناه 

  .الذي تم أختيارة مع القيمة التي مع هذا الخيار
ًثـــــم بعـــــد ذلـــــك اســـــتخدام هـــــذا المتغيـــــر والـــــذي يحتـــــوي علـــــى اســـــم موقـــــع مـــــا مـــــثال 

http://www.yahoo.com حيــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــوف نــــــــــــــــــستخدم هــــــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــــــة  
window.location.href=URL حيث ساويناها مع المتغيـر الـذي بـه اسـم موقـع  

 سوف  تقوم باالنتقال إلى هذا االرتباط أو الـصفحة الموجـودة فـي هـذا ما وهذه الجملة
  المتغير

  :سيظهر المثال على الشكل التالي
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  األحــداث
  : مقدمة 

 رســـالة عنـــد حـــدوث حـــدث مثـــل مـــرور إرســـال هـــو محـــيط رســـائلي يـــتم نـــدوزيالو
 أو أليمنا ضغط الزر أو التركيز على نافذة أو فوق زر معين أو صورة فوق الماوس
 كـــل مـــن أو لتنـــشيط جـــزء األحـــداث وهكـــذا نـــستغل هـــذه للمـــاوس األوســـط أو األيـــسر

 معــا بعــض وســنتعرض المــصمم مــن اجلهــا وظائفــهبرنــامج جافــا ســكريبت ليقــوم بعمــل 
   : لشرح الفكرةواألحداث األمثلة

  
  شرح الحدث  الحدث

onClick() لضغط زر يتم تحديده عندها ينفذ جزء من الكوداستجابة   
onSubmit() المفاتيح لوحة أو الماوس كثيرا استجابة لضغط تستخدم 

   النماذجإرسالعلى زر 
onMouseOver()    وصلة أو عنوان فوق الماوس حدث مرور هو
onMouseOut()  بعيدا عن وصلة الماوس تحريك حدث   

onFocus() على حقل مدخالت معينهالماوس وضع حدث   
onChange() عينه لحقل تغير قيمة محدث  

onBlur() بدون تغييربيانات ترك حقل حدث   
onLoad() من تحميل الصفحة الحاليةاإلنترنت متصفح انتهاء حدث   

onUnload() الخروج من الصفحة الحالية إلىحدث   
  

  .واآلن سوف نأخذ أمثلة توضح كيفية أستخدم األحداث في صفحة الويب
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   :()onClickمثال على الحدث 
No Statements 
1 <html>
2 <head>
3 <title>Onclick alert message</title>
4 <script language="javascript">
5 function pushbutton()
6 {
7 alert("  ;(" اإلنشاءقيد
8  } 
9  </script>
10 </head>
11  <body>
12  <center> 
13  <h2>
14  <a href=" http://www.abahe.co.uk" onClick="pushbutton();"> 
15 Vist our home page </a></h2>
16 </center>
17  </body>
18  </html>

 

  :التنفيذ
  

  
  

  . سيظهر الموقع المسجل في الرابطOKوعند ضغط 



Arab British Academy for Higher Education. 

- 53 - 

www.abahe.co.uk 

  
  

   :()onSubmitمثال على الحدث 
  

No Statements 
1 <html><head>
2 <title>onSubmit alert message </title> 
3 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
4 <!--
5 function testform()     
6 {

7 alert("نشكرك لتسجيل معنا في الموقع"); 
8  }  
9  -->
10 </SCRIPT>
11  </head>
12  <body>  
13  <form method=post onSubmit="return testform()">
14  <tabel>
15 <tr>
16 <td>Name :   </td>
17  <td><input type="text" name="name" ></td></tr>
18  <p><tr><td>Email :</td>
19  <td><input type="text" name="Email" ></td></tr>
20  </tabel>
21  <p>
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22  <input type="submit" name="إرسال" value="submit"> 

23  </form>
24  </body>  
25  </html>

  
ذا المثـــال ســـوف نقـــوم بإظهـــار رســـالة لمـــستخدم عنـــد القيـــام بالـــضغط علـــى زر فـــي هـــ

ــــــ  ـــــذلك ســـــوف نـــــستخدم الحـــــدثformإرســـــال فـــــي    ال ـــــك  " ()onSubmit"   ل وذل
نــشكرك "   والتــي تقــوم بإظهــار رســالة للمــستخدم وهــي ()testformالســتدعاء الدالــة 

  ".لتسجيل معنا في الموقع 
  

  :التنفيذ 
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   :()onMouseOut و()onMouseOverن مثال على الحدثي
  

No Statements 
1 <html><head> 
2 <title>Onclick alert message</title> 
3 <script language="javascript"> 
4 function MouseOver() 
5 { 
6 alert("The mouse was over"); 
7 } 
8 function MouseOut() 
9 { 
10 alert("The mouse out of the link"); 
11 } 
12 </script> 
13 </head> 
14 <body> 
15 <center> 
16 <h2> 
17 <a href="http://www.com" onMouseOver="MouseOver();"> 
18 Event win mouse over this link</a></h2> 
19 <hr> 
20 <p> 
21 <a href="http:/www.com" onMouseOut="MouseOut();"> 
22 Event win mouse out of this link </a> 
23 </center> 
24 </body> 
25 </html> 

  
فــي هــذا المثــال عنــد القيــام بــالمرور بالفــأرة علــى وصــلة أو ارتبــاط وهــو الحــدث  

onMouseOver() "  حيث سوف نستفيد من هذا الحـدث فـي اسـتدعاء دالـة مكتوبـة
ا في هذا المثال سوف نقـوم بإظهـار رسـالة بالجافا سكريبت وذلك لتنفيذ أي دالة تريده

 The" تنبه المستخدم بمرور الفأرة فوق االرتباط أو الوصلة وفـي مثالنـا الرسـالة هـي 

mouse was over "   
وفي الوصلة األخرى عند المرور ومـن ثـم االبتعـاد بالفـأرة عـن وصـلة أو ارتبـاط 

فـي اسـتدعاء دالـة حيث سوف نستفيد مـن هـذا الحـدث  " ()MouseOutوهو الحدث 
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ـــدها فـــي هـــذا المثـــال ســـوف نقـــوم  ـــة تري ـــذ أي دال ـــا ســـكريبت وذلـــك لتنفي مكتوبـــة بالجاف
بإظهار رسالة تنبه المستخدم بمرور الفأرة فوق االرتباط أو الوصلة ومن ثم   االبتعاد 

   "The mouse was over" عن الوصلة أو االرتباط وفي مثالنا الرسالة هي 
  :التنفيذ 

  
  

  
   :()onFocusعلى الحدث مثال 
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No Statements 

1 <html><head> 
2 <title>onFocus alert message</title> 
3 <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> 
4 </SCRIPT> 
5 <body> 
6 Enrter your name: 
7 <form> 
8 <INPUT TYPE="TEXT" NAME "YourName" onFocus = 

"window.status=('Enter your name');return true;"> 
9 </form> 

10 </center> 
11 <body> 
12 </html> 

  
  "()onFocus"في هذا المثال عند القيام بوضع المؤشر داخل الحقل وهو الحدث 

   ".Enrter your name" تظهر لنا رسالة في أسفل المستعرض  
  :التنفيذ 
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  :()onChange مثال على الحدث 
No Statements 
1 <html><head>
2 <title>onChange alert message</title> 
3 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
4 </SCRIPT>
5 <body>
6 Enter your name:
7 >form<  
8 <INPUT TYPE="TEXT" NAME= "YourName" 

onChange="window.status=('you was change the filed');return 
true;">

9 </form>
10 </center>
11 <body>
12 </html>

  
  "()onChangeالقيام بالحدث " في هذا المثال عند تغيير مكان المؤشر عن الحقل 

  ". you was change the filed"  تظهر لنا رسالة في أسفل المستعرض  
  :التنفيذ 

  



Arab British Academy for Higher Education. 

- 59 - 

www.abahe.co.uk 

   :()onBlurمثال على الحدث 
No Statements
1 <html><head>
2 <title> onBlur alert message</title>
3 <SCRIPT LANGUAGE="javascript">
4 </SCRIPT>
5 <body>
6 Enter your name:
7 <form>
8 <INPUT TYPE="TEXT" NAME= "YourName" onBlur = 

"window.status=('youe  leaf the filed empty');return true;">
9 </form>
10 </center>
11 <body>
12 </html>

  
  "()onBlurالقيام بالحدث " ًفي هذا المثال عند ترك الحقل فارغا 

  ". you leaf the filed empty"  تظهر لنا رسالة في أسفل المستعرض  
  

  :التنفيذ
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   :()onUnload و()onLoadمثال على الحدثين 
No Statements 
1 <html><head> 
2 <title>onLoad & onUnload alert message</title> 
3 <script language="javascript"> 
4 function onloadweb() 
5 { 
6 alert("أھال بكم في موقعنا"); 
7 } 
8 function onUnloadweb() 
9 { 
10 alert("نشكركم على زيارة موقعنا"); 
11 } 
12 </script> 
13 </head> 
14 <body onLoad="onloadweb()" onUnload="onUnloadweb()"> 
15 <center><h1>بسم هللا الرحمن الرحيم<h1></center> 
16 </body> 
17 </html> 

  
يـــتم تنفيـــذ الدالـــة " ()onLoad"فـــي هـــذا المثـــال عنـــد القيـــام بتحميـــل الـــصفحة وهـــو الحـــدث 

onloadweb() ـــــا" تظهـــــر رســـــالة ـــــام بـــــإغالق الـــــصفحة "أهـــــال بكـــــم فـــــي موقعن وعنـــــد القي
ــا  ()onUnloadweb يــتم تنفيــذ الدالــة ()onUnloadرض وهــو الحــدث المــستع فتظهــر لن
   ".نشكركم على زيارة موقعنا" رسالة 
  :التنفيذ
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  أمثلة خمتارة متنوعة
  تم اختيار مجموعة من األمثلة التطبيقية لمختلف النواحي وتحتاج منكم إلى

 مبادئ تحليل مكثف لقراءة الكود الخاص بها ونذكر أن ما تعلمناه هو
لوضع الطالب على الطريق الصحيح في لغة الجافا سكريبت وما على 

المهتم إال المتابعة واالجتهاد في هذا المجال وهذا كان هدفنا من ذكر هذه 
  .األمثلة والتي يصل بعضها إلى درجة االحتراف

  
  :مثال عن كيفية التنقل بين العناوين المخزنة في المتصفح

  
No Statements 
1 <HTML> 
2 <HEAD> 
3 <TITLE> History Buttons </TITLE>
4 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
5 function nav(X){ history.go(X);}
6 </SCRIPT> 
7 </<HEAD> 
8  <BODY> 
9  <CENTER><h1>Histoy Buttons</h1>

10
<h2> Here are the tow buttons made with navigator form buttons: 
</h2><P>

11 <FORM>
12 <INPUT TYPE="button" VALUE="الصفحة السابقة" onClick="nav(-

1)"> 
13 <INPUT TYPE="button" VALUE="الصفحة التالية" onClick="nav(1)">
14 </FORM>
15 </CENTER>
16 </BODY>
17 </HTML>
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  :مثال عن كيفية إنشاء زر إلرسال بريد إلكتروني 
  

No Statements 
1 <HTML> 
2 <HEAD> 
3 <title> Email button</title>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <FROM> 

7 
<INPUT TYPE="button" VALUE="send e-mail" 
onClick="self.location='mailto:mymail@any_compeny.com';"> 

8  </FORM> 
9  </BODY>
10 </HTML>
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  :واختبار المتصفح مثال عن كيفية فحص 
  

No Statements 
1 <HTML> 
2 <HEAD> 
3 <TITLE> testing All Browsers</TITLE>
4 <SCRIPT>
5 function browsertest()
6 {
7 thisapp=navigator.appName 
8  thisversion=navigator.appVersion 
9  thisappcodename=navigator.appCodeName

10 alert("Youare using 
"+thisapp+"version"+thisversion+",which is code 
named"+thisappcodename+".");

11  }
12  </SCRIPT> 
13  </HEAD>
14  <BODY onload="browsertest()" bgcolor="FFFFFF"> 
15 <CENTER>
16 <H1> Testing All Browsers</H1>
17  <H2>You can modigy this script and use it to direct your 

JavaScript visitors in one direction.and other visitors 

elsewhere.</H2> 
18  </CENTER>
19  </BODY>
20  </HTML>

  
 يــــــتم تنفيــــــذ الدالــــــة onloadفــــــي هــــــذا المثــــــال عنــــــد تحميــــــل الــــــصفحة أي الحــــــدث  

browsertest()ذلــك عــن طريــق  حيــث تقــوم هــذه الدالــة بفحــص واختبــار المتــصفح و
    appVersion  و appName ، والخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية navigatorالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن 

  :  حيث appCodeNameو
   سوف تقوم بإرجاع اسم المتصفح navigator.appNameعند كتابة الجملة 
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   سوف تقوم بإرجاع إصدار المتصفح navigator.appVersionوعند كتابة الجملة 
ـــــة  ـــــة الجمل ـــــد كتاب ـــــوم بإرجـــــاع االســـــم navigator.appCodeNameوعن  ســـــوف تق

  .يالبرمج
  

  :التنفيذ 

            
  

  :عداد الزوار
  ...ًطبعا ستكون بحاجة إلى صورة العداد

<img src="http://webstats.web.rcn.net/cgi-bin/Count.cgi?df=azzam- 
k@mail.sy&ft=6&tr=N&dd=B&md=8"> 
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  : في موقعكGoogleوضع محرك بحث 
<CENTER><!-- Search Google--> 

<FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> 

<INPUT TYPE=text name=q size=22 maxlength=255 value""=> 

< INPUT TYPE =hidden name=ie value=windows-1256> 

< INPUT TYPE =hidden name=oe value=windows-1256> 

< INPUT TYPE =submit name=btnG VALUE="Google Search"> 

</FORM><!--End Search Google --></CENTER> 

 

        
  

 

  تم تجهيز مجلد خاص مع المادة يحتوي على بعض األمثلة المفيدة يرجى االطالع
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  مهمـة دراسية
  

  صفحة حرة
بـــأي موضـــوع تختـــاره علـــى أن أنـــشئ صـــفحة برمجيـــة مناســـبة بلغـــة الجافـــا ســـكريبت 

  .تتضمن معظم ماورد في هذه المادة إضافة إلى معلوماتك ومطالعاتك الخاصة
  .يرفق مع الصفحة ملف خاص يشرح بشكل مفصل كل سطر في الصيغة المستعملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائمني
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