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 چی هست؟!   HTMLمروری مفصل بر اینکه  
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HTML  چیست؟ 

 HTML که سممماختار ا مممصی ی   ممم  ه  این امکان را به شمممما می دهد
به عنوان )تگ( های مختصف طراحی کنید.  Tagاینترنتی را با است اده از  

مای کصی از ی   ممم  ه اینترنتی را م ممماهده  مثال  در شمممکی زیر ی  شمممل
 می کنید که با است اده از چند تگ مختصف طراحی شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

با است اده از مجموعه ای از تگ ها برای   HTMLبنابراین می توان گ ت  
 ساخت رابط گرافیکی    ات اینترنتی است اده می شود.
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 این وسط چیکارس؟  CSSپس 

در کنمار  CSSو  HTMLالبتمه ککر این نکتمه المامی اسمممممممت کمه م مو  از 
 ی سماخت رابط گرافیکی  م  ات اینترنتی اسمت اده می شمود.یکدیگر برا

 ولی ت اوت این دو در چی هست؟

 هستند: HTMLفرض کنید ای ون جناب 

 
 

 :CSSو ای ون هم جناب 
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برای  HTMLاگر یم   ممممممم  مه اینترنتی رو یم  سممممممماختممان در ن ر بگیریم  از 
 برای انجام ظریف کاریهاش است اده می ه. CSSساخت اسکصت و از 

واسمتون مثال  برای اینکه من ورم رو بهتر متوجه ب مین  سمایت کد آکادمی رو
  HTMLمی زنم. این حالتی هسمت که  م  ه ا مصی سمایت داره به کم  هم 

 نمایش داده می ه: CSSو هم 

 
 

حما   هممانوور کمه میبینیمد هممه چیم بمه خوبی داره نممایش داده می مممممممه. ولی
این  ممممم  ه رو عیر ف ال کنم  ی نی   CSSاگر به کم  یه افمونه فایرفاکس  

رو عیر ف ال  CSSو  ف ال هسمممممت این  ممممم  ه HTMLحالتی که فقط  روی
 چیمی به این  ورت در میاد!  یه ه باشمکرد
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 است. HTMLاین چیمی که در این شکی میبینید فقط ی  سری تگ 

 

 پس نتیجه اینکه:

HTML سمماختار ی   مم  ه اینترنتی رو ت ریف   با اسممت اده از ی  سممری تگ
 هست که م خص می کنه: CSSمی کنه و این 

 باشه چیرنگ هر تگ  •
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 اندازه هر تگ چه مقدار باشه •
 موق یت هر تگ در    ه کجا باشه •

    .بهتون آموزش میدم CSSدوره  درو خیصی چیمای دیگه که 

 

  ینجاوا اسکریپت رو هم بگ   استاد شما که ت اوت این دو رو گ تی
 چیه!

 م مو     ات اینترنتی دارای:

 ظاهر -1
 رفتار -2

 هستند.

   :   ه عضویت سایت کد آکادمی رو در ن ر بگیرین

 
 

طراحی شممده.  CSSو  HTMLرابط کاربری )ظاهر( این  مم  ه با اسممت اده از  
  قمابصیمت رفتمار رو هم )ظماهر( ولی این  ممممممم  مه بمایمد عطوه بر رابط کماربری

داشمممممته باشمممممه. مثط شمممممما اگر روی دکمه عضمممممویت کصی  کنید  می شمممممه با 
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 !اسمت اده از جاوا اسمکریپت بررسمی کرد که آیا ایمیی وارد شمده م تبر هسمت؟
که در واقع   کارکتر هست؟ 3یا فرضا بررسی ب ه که آیا نام کاربری بی تر از  

 که این    ه از خودش ن ان می ده. ند  نوعی رفتار هستها این بررسی

بنابراین از جاوا اسکریپت برای ایجاد ت امی هر چه بی تر بین کاربر و 
    ه وب است اده می ه.

 
 کنید!مثی ی  حرفه ای به این قضیه نگاه 

حما  کمه می دونین هر  ممممممم  مه اینترنتی دارای ظماهر و رفتمار هسمممممممت  
 بگذارین دو ا وطح رو بهتون م رفی کنم:

 

1- Frond-End Development 
2- Back-End Development 

 

به طراحی سممایت به عنوان ی  تخصممص م مو  وقتی شممما قرار هسممت 
برنامه ریمی کنید  نگاه کنید  و تصمممیم دارین که برای متخصممص شممدن  

به سممممر ی  دوراهی خواهید رسممممید. و اون دو راهی این هسممممت که آیا 
 ؟2رو انتخاب کنم؟! یا گمینه شماره  1گمینه شماره 

را انتخماب   Front-End Developmentیما هممان  1اگر گمینمه شممممممممماره 
 کنیمد  بمه این م نی هسمممممممت کمه قراره شممممممممما در طراحی رابط گرافیکی

رو  موارد زیر متخصممممص ب ممممین. که م مو  باید )طراحی ظاهر سممممایت(
 حرفه ای یاد بگیرین:
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1- HTML 
2- CSS 
3- Java Script 

 

)ی نی رفتارهای   ب ممین Back-Endو اگر قرار هسممت که ی  متخصممص 
 باید ی  یا چند مورد زیر رو یاد بگیرین:  ی  سایت رو کد نویسی کنید(

1-  Python 
2- Ruby 
3- Java Script 

 

در هر دو دسممممممته قرار می گیره. ی نی   Java Scriptالبته ت جب نکنید. 
 هم می ه باهاش ظاهر ی  سایت رو طراحی کرد و هم رفتار!

 

مورد دیگه ای که در این رابوه وجود داره این هست که در ایران م مو  
کممه بممه  Front-Endمی مممممممن و هم  Back-Endافراد هم متخصمممممممص 

 Full Stack Developerا وطح می ن 

دلیصش هم این هسممت که سممایم بی ممتر پروجه ها جوری نیسممت که نیاز 
به دو ن ر متخصمممممص باشمممممه! و دلیی دیگه ای هم که بن ر من داره این 
هسممت که در کی طبع و سممصیقه ایرانیها جوری هسممت که دوسممت دارن 

 بی تر چیمها رو بصد باشن و در اون متخصص ب ن.
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 ی  فصش بَ ل ریم! 

HTML  چهار کصمه زیر است:مخ ف 

Hyper Text Markup Language 

 

اسمممممممت. عجب! "زبان ن مممممممانه گذاری ابر متن" این چهار کصمه به م نای 
 خوب این دقیقا به چه م نی هست؟ 

ی  زبانی هسممت که از تگ ها اسممت اده می کنه  HTMLبه این م نا که 
قابصیت رو ی   ممممممم  ه اینترنتی رو ت ریف کنه. به عبارتی تگ ها این تا 

 .  می دن که فرضا متن زیر  بی تر از ی  متن م مولی باشه
 

<html> 
<head> 

       <title>عنوان    ه</title> 
</head> 

 
<body> 

  <p>این ی  پاراگراف است</p> 
</body> 
</html>  

 

 در متن با  از این تگ ها است اده شده:

• <html> 
• <head> 
• <title> 
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• <body> 
• <p> 

 

متن با  در واقع ی  "زبان ن ممانه گذاری" اسممت. همه چیم با اسممت اده از تگ 
زبانی  HTMLها ن ممممانه گذاری شممممده اسممممت. به عبارتی زبان ن ممممانه گذاریل 

 است که توسط مرورگرها قابی فهم است.

 

ی  زبان ن ممممممانه گذاری اسممممممت و نه ی  زبان برنامه  HTMLنکته مهم اینکه 
 د ت اوت ون چیه؟نویسی. شاید سوال پیش بیا

 

سماختار )ظاهر( را م مخص    با اسمت اده از ی  سمری تگزبان ن مانه گذاری: 
 می کند.

مجموعه ای از دسمممتورات اسمممت که برای نوشمممتن برنامه زبان برنامه نویسمممی: 
 های کامپیوتری است اده می شود.

 

نکات گ ته شممممده در این قسمممممت نکاتی اسممممت که اگر مبتدی باشممممید   •
ممکن اسمممت کمی گین کننده باشمممد  ولی پی مممنهاد می کنم برای در   

آشمممممممنما   Java Scriptو  HTML, CSSبهتر  ب مد از اینکمه تما حمدودی بما 
 شدید  مجددا به همین قسمت برگ ته و موالب را مرور کنید.

 

  



12code-academy.net                                                                     
  بهنام خانی –کد آکادمی                                                                     

 

 

 
 

 نیازنصب ابزارهای مورد 
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 ویرای گر چیست؟ 

نیاز دارین که   HTMLبرای طراحی ی   ممممم  ه اینترنتی با اسمممممت اده از  
 ابمار به خصو ی داشته باشین.

 Wordتایپ کنید  از برنامه ای مثی  موصبی را مثط زمانی که قرار هسمت
امکانات مورد نیاز برای تایپ را  Word برنامهچرا که اسممممت اده می کنید. 

 در اختیارتان قرار میده.

برای طراحی  مم  ات وب هم داسممتان به همین  ممورت هسممت. شممما 
ه و م یط همای توسممممممم مم نیمماز بمه ویرای مممممممگر و برنماممه خما مممممممی دارین. 

زیمادی برای طراحی  ممممممم  مات اینترنتی وجود داره. من  ویرای مممممممگرهمای
 Visual Studio Codeکنم    رو بهتون م رفی می ویرای مممگرجدیدترین 

 VS Codeو یا به اختصار 

هم  Notepadالبتمممه برای طراحی  ممممممم  مممات وب حتی می تونین از 
است اده کنید. ولی خوب  کارتون سخت می ه. اگر اینکار رو بکنین مثی 

 این هست که با  ندل بخواین برین کوه نوردی!

 

 VS Codeدانصود و نصب 

برای . VS Codeای دانصود و نصممممب پس منوقی این هسممممت که بریم بر 
 دانصود کافیه به این آدرس برین:

 

https://code.visualstudio.com 

https://code.visualstudio.com/
https://code.visualstudio.com/
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ویژوال اسممتودیو کد برای هر سممه سممیسممتم عامی ویندوز  م  و لینوکس 
 در اختیار شما قرار داره.

 کامط رایگان هست.   VS Codeعطوه بر این  

بسممممممیار خوب  ب د از باز کردن لین  با   بنا به سممممممیسممممممتم عامی مورد 
 نیازتون این ابمار رو دانصود کنید.

نصمب این ابمار نکته خا می نداره  فقط ترجی ا در پنجره زیر تمام گمینه 
رو تیم  بمنیمد کمه ب مدا راحمت تر بتونیمد فمایمی   Otherهمای زیر قسمممممممممت 

 هایی که ایجاد کردین رو باز کنید:

 
 

 رو باز کنید. VS Codeب د از نصب ویرای گر 
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هم کاربرد   در ن ر داشته باشید که این ویرای گر برای زبان های دیگر
داره. ما در این آموزش روی ن وه است اده برای طراحی    ات وب 

 تمرکم می کنیم.

 

 نصب مرورگر

زمانی که شمممما  ممم  ه وبی را طراحی می کنید   زم اسمممت نتیجه کار را 
 بر روی ی  مرورگر م اهده کنید.

اسمت. بنا به سمصیقه   Google Chromeو یا  Firefoxمرورگر پی منهادی 
فقط  اب خودتان یکی از این دو مرورگر را نصممممب داشممممته باشممممید.و انتخ

 خواهش می کنم سمت اینترنت اکسپصورر نرین! 

 

 VS Codeایجاد فایی جدید در 

رو با موفقیت نصممممب کردین  نوبت این هسممممت  VS Codeب د از اینکه 
 م  ه وبی سماده که ا مول اولیه   د.یکه اولین   م  ه وب را طراحی کن

 را برای شما م خص می کند. HTML  ه و ساختار ی   

 New Fileگمینمه  File  از منوی VS Codeبرای اینکمار  ب مد از بماز کردن 
 را انتخاب کنید.

را وارد  HTMLاکنون در سمممممت راسممممت ویرای ممممگر  می توانید کد های 
 کنید. البته بهتر است قبی از وارد کردن کدی  این فایی را کخیره کنید.
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را انتخاب کنید. در پنجره باز شمممممده و  Saveگمینه  Fileبنابراین از منوی 
را انتخاب کنید. سپس ی  نام برای   Save as type   HTMLدر قسمت  

 این فایی در ن ر بگیرید:

 
اسممممت. دقت کنید که فایی را در  Page1ی نام انتخابی من برای این فای

این فایی در واقع همان  مممممم  ه وب ما  کدام مسممممممیر کخیره می کنید.
 است.

 

 ساخت    ه وب ساده 

حا  که فایی را ایجاد کرده ایم  نوبت به این اسممممممت که با سمممممماختار ی  
 آشنا شوید. HTML   ه 
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تگ وارد شمده  ی نی تگ  3. برای اینکار کد زیر را در ویرای مگر وارد کنید
حمداقمی تمگ همایی هسمممممممتنمد کمه یم   ممممممم  مه  html, head, bodyهمای 

 اینترنتی باید داشته باشد:

<html> 
    <head> 
    </head> 
 
    <body> 
است  تست    ه ی  این           
    </body> 
</html> 

 

 و مجددا فایی را کخیره کنید.

برویمد. روی آن دو بمار کصیم  کنیمد.  حما  بمه م صی کمه فمایمی کخیره شمممممممده 
 برای شما باز می شود.  به عنوان ی     ه وب فایی در مرورگر
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تبری  میگم! اولین    ه وب شما به این راحتی طراحی شد. البته در 
رنگ ها و افکت ارسی و یا پفونت های زیبای این    ه وب خبری از 

صه هم خواهیم ها جذاب نیست. ولی اگر  بور باشین به این مرح
  رو هم یاد بگیرین(. CSSباید  HTMLرسید )البته ب د از یادگیری 

 

 م اهده کدهای    ات اینترنتی 

ی     ه اینترنتی  کافی است که  CSSو  HTMLبرای م اهده کد 
را ف ار دهید. چیمی  Ctrl + Uدر حالی که مرورگر باز است  کصیدهای 
شبیه این برای مثال ما باز خواهد شد:

 
 

کدهای نمایش داده شده در واقع همان کدی است که ما نوشته ایم. 
 را بررسی خواهیم کرد. این کدهادر بخش ب دی  
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 html, head, bodyبررسی تگ های 
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در بخش قبصی م اهده کردید که ی     ه اینترنتی باید حداقی دارای 
 تگ زیر باشد: 3

 htmlتگ  •
 headتگ  •
 bodyتگ  •

 است. HTMLاین سه تگ ساختار ا صی و اسکصت ی  فایی 

همانوور که دیدید هر تگ به  ورت ج ت آمده است. در واقع هر تگ 
مابین این تگ های باز و  تگ یا مقداریاست که  ستهو ب بازشامی تگ 

 بسته قرار می گیرند.

 
( و ی  تگ بسممممممته  1دارای ی  تگ باز )در خط   htmlبه عنوان مثال تگ 

نتها ی  تگ بسممته دقیقا م ممابه تگ باز اسممت. م ( می باشممد.8)در خط 
  عطمت اسصش )/( قبی از نام تگ دارد.

ی  زبان ن ممانه گذاری اسممت. بنابراین با  HTMLهمانوور که قبط گ تم 
و همینوور دو تمگ دیگر ی نی  htmlقرار دادن تمگ همای بماز و بسمممممممتمه 

head     وbody   م خص کرده ایم )ن انه گذاری کرده ایم( که این فایی
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است  بنابراین باید توسط مرورگر به عنوان ی     ه  HTMLی  فایی 
 وب شناخته شود.

البته برای اینکه به  ممممممورت حرفه ای تری م ممممممخص کنیم این فایی ی  
 htmlدر با ی  تگ باز  DOCTYPE!اسممممممت  می توانیم از  HTMLفایی 

 است اده کنیم:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
    </head> 
 
    <body> 
است  تست    ه ی  این           
    </body> 
</html> 

 

!DOCTYPE  نوعی اعطم گر اسممممممممت. اعطم اینکممه این فمایمی یم  فمایمی
HTML  اسممممت. در واقعDOCTYPE  مخ ف شممممدهDocument Type  

 است به م نی )نوع سند(.  
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 titleاست اده از تگ 

اعطم کردیم  نوبممت بممه طراحی  ممممممم  ممه  HTMLحمما  کممه نوع فممایممی را 
در داخی   bodyو   headهمانوور که میبینید دو تگ اینترنتی مان است. 

 قرار گرفته است.  htmlتگ 

 از دو بخش ا صی ت کیی شده است: HTMLدر واقع هر    ه 

• Head یا همان سر    ه 
• Body یا همان بدنه    ه 

 

بایستی که اططعات کصی در مورد آن    ه را قرار دهیم.    headدر تگ  
تا  اسممت اده کنیم headدر داخی تگ   titleمثط می توانیم از تگی به نام 
تگ دقیقا  اینکه اینبرای م خص شدن   .برای    ه عنوانی قرار دهیم

 چیست از آن در    ه خودمان است اده می کنم:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title> من اینترنتی    ه اولین  </title> 
    </head> 
 
    <body> 
است  تست    ه ی  این           
    </body> 
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</html> 
 

کنم  نتیجه ای م مابه شمکی  refreshاگر این فایی را کخیره و مرورگر را 
 زیر باید بگیریم:

 
همانوور که میبینید اینبار این    ه دارای عنوانی است که خودمان در 

 م خص کرده ایم.  titleتگ 

یکی از مهمترین بخش های ی     ه اینترنتی است. چرا که   titleتگ 
 متنی است که در نتاین    ات گوگی نمایش داده می شود.

 به عنوان مثال اگر عبارت زیر را در گوگی جستجو کنید:

 آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتصین

به این  ممورت  )برای سممایت کد آکادمی(خواهید دید که نتیجه جسممتجو 
 است:
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حا  اگر بر روی این نتیجه کصی  کنید     ه مربوطه باز می شود. 

مربوط به این  HTMLرا ف ار دهید که کد  Ctrl + Uسپس کصید های 
 .در این    ه باشید title   ه را م اهده کنید. سپس دنبال تگ 

 
را  Ctrl + Fبرای جستجوی راحت در بین این همه کد می توانید کصید 

 را تایپ کنید. titleبمنید و عبارت 

 

 پس همانوور که میبینید این تگ دو کاربرد دارد:

 نمایش نام    ه در تب مرورگر •
 نمایش در نتاین جستجوی موتورهای جستجو مثی گوگی •

ب دا که حرفه ای شدین  نیاز هست که کاربرد دوم واق ا مهم هست. 
 titleکه مقدار این تگ را با احتیاط انتخاب کنید. چون متن داخی تگ 

هست که م خص می کنه    ه شما با چه یکی از پارامترهای مهمی 
 کصمات کصیدی در گوگی رتبه بندی ب ه.
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 bodyتگ 

ار است ظاهر    ه اینترنتی را تگ های دیگری که قر  bodyدر تگ 
در بخش ب دی تگ هایی که در داخی   قرار داده می شود.  کند  م خص

 قرار می گیرند را م رفی می کنم. bodyتگ 
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 HTMLتگ های پایه ای  
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در این بخش شمممممما را با تگ های پایه ای آشمممممنا می کنم. اجازه بدین با 
 تگ پاراگراف شروع کنیم.

 

 <p>تگ پاراگراف یا 

 از این تگ برای قرار دادن پاراگراف در    ه است اده می کنیم. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title> من اینترنتی    ه اولین  </title>             
    </head> 
 
    <body> 
        <p>من در حال یادگیری اچ تی ام ال هستم</p> 
        <p>!با تمرین می تونم موفق ب م </p> 
    </body> 
</html> 

 

اگر فمایمی را کخیره و مرورگر را رفرش کنیمد  نتیجمه زیر را م ممممممماهمده می 
 کنید:
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 دو پاراگراف ت ریف کرده ایم. pدر این مثال با است اده از تگ 

 
 h6تا  h1تگ های هدینگ 

 داریم.  headingنوع تگ  HTML 6در 

• h1 
• h2 
• h3 
• h4 
• h5 
• h6 

در واقع هر کجای  مم  ه که نیاز باشممد از تیتر اسممت اده کنیم  بایسممتی 
 یکی از شش تگ هدینگ قرار دهید.تیتر را داخی 
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اگر بخواهیم از ی  تیتر ا ممصی در  مم  ه اسممت اده کنیم بایسممتی از تگ 
h1  .ممم  ه ا مممصی ی  وب به عنوان مثال اگر بخواهیم اسمممت اده کنیم 

به این  مممورت اسمممت اده خواهیم  h1  از سمممایت خبری را در ن ر بگیریم
 کرد:

<!DOCTYPE html> 
<html > 
    <head> 
        <title>روزنامه</title>         
    </head> 
 
    <body> 
            <h1> شرق  طصوع  روزنامه </h1>   
    </body>    
</html> 
 

 فایی را کخیره و مرورگر را رفرش کنید:
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 برای نمایش دسته بندی خبرها است اده کرد. h2حا  می توان از تگ 

<body> 
            <h1> شرق  طصوع  روزنامه </h1>  
             
            <h2> اقتصادی اخبار </h2> 
            <h2> ورزشی اخبار </h2> 
            <h2> سیاسی  اخبار </h2> 
</body>  

 

 خروجی شبیه زیر خواهد بود:
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در ن ر داشممممته باشممممید که گوگی به متنی که داخی هر تگ هدینگ قرار 
داده اید وزن به خصممموی می دهد. هر چقدر عدد هدینگ کمتر باشمممد  

دارد. حا   h2وزن بی متری نسمبت به  h1وزن آن بی متر اسمت. مثط تگ 
 ممکن است سوال کنید دقیقا من ور از وزن چیست؟

یت برای موتور های جسممتجو(  در سمم و سممایت )سمم و ه بهینه سممازی سمما
بایسمتی همواره این نکته را در ن ر داشمت که می خواهید  م  ات شمما 

 در واقع  بر اسمممممممماس چممه کصمممات کصیممدی در گوگممی اینممدکس شمممممممونممد.
می خواهید گوگی وب سمممممممایت شمممممممما را بر اسممممممماس چه کصمات کصیدی  

 شناسایی کند؟



32code-academy.net                                                                     
  بهنام خانی –کد آکادمی                                                                     

 

 ممم  ه ی  راه شمممناسممماندن کصمات کصیدی هدینگ ها هسمممتند. در این 
قرار گرفتمه. این بمه این  h1کصممه کصیمدی "روزنماممه طصوع شمممممممرق" در تمگ 

م نی اسممممت که گوگی این  مممم  ه را بی ممممتر با کصمات کصیدی "روزنامه 
طصوق شممرق" می ممناسممد تا "اخبار سممیاسممی" یا "اخبار ورزشممی" یا "اخبار 

 اقتصادی"

 

 تمرین 

نگ ها طراحی و هدی pبا است اده از تگ    ه زیر را   به عنوان تمرین
کنید:
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 جواب تمرین 

نمایش داده شمممممده  bodyبرای کوتاه تر شمممممدن کد  فقط م تویات تگ 
 است.

 

    <body> 
            <h1> شرق  طصوع  روزنامه </h1>  
             
            <h2> اقتصادی اخبار </h2> 
            <h4> بانکی هایسپرده در دی  2  رشد </h4> 
            <p> ... مرکمی بان  آمارهای </p> 
            <p> ... هاسپرده  مبصغ بی ترین </p> 
 
            <h2> ورزشی اخبار </h2> 
            <h2> سیاسی  اخبار </h2> 
    </body>    
 

برای  pبرای نممایش تیتر خبر و از دو تمگ  h4هممانوور کمه میبینیمد از تمگ 
 نمایش م تویات خبر است اده شده است.
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 راست چین کردن م تویات    ه 

   ه ما به زبان فارسی طراحی شده است. بنابراین  زم است متن 
   ه راست به چپ باشد. برای اینکار باید ویژگی راست چین شدن را 

مخ ف  dirنام دارد.  dirاین ویژگی   در ن ر بگیریم. headبرای تگ 
direction .جهت( است( 

<html dir="rtl"> 
 

 rtlو بما مقمدار  dirویژگی ای بمه نمام  htmlهممان طور کمه میبینیمد بمه تمگ 
اسمممممت. بنابراین کد  right to leftمخ ف شمممممده   rtlنسمممممبت داده ایم. 

 اضافه شده به این م نی است: 

 

 چیدمان این    ه راست به چپ باشد

 

حا  اگر فایی را کخیره و مرورگر را رفرش کنید  م اهده خواهید کرد 
 دمان    ه به  ورت راست به چپ نمایش داده می شود.که چی
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 <b>تگ 

از این تگ برای ضمخیم کردن متن اسمت اده می شمود. به عنوان مثال در 
" کممه در پمماراگراف اول قرار 88 کصمممات "تیر تمرین قبممی  اگر بخواهیم 

کصمه تهران را ما بین تگ  کنیم  می توانیم  )ضممممخیم(  boldگرفته اند را 
 :قرار دهیم bباز و بسته 

<p> ۱۱ مانده با <b/>تهران<b> استان به مربوط هاسپرده  مبلغ بیشترین

و  کهگیلویه استان به مربوط مبلغ کمترین و لایر میلیارد هزار ۹۶۹ و هزار 

است  لایر میلیارد هزار ۵۹ معادل احمد بویر  .</p> 
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همانوور که مبینید کصمه تهران به  مورت ضمخیم نمایش داده می شمود. 
کمی سمممخت اسمممت. به   bالبته قرار دادن تهران ما بین تگ باز و بسمممته 

انگصیسمممی قرار اسمممت در ی  خط اسمممت اده  دلیی اینکه از زبان فارسمممی و
 شود.

را باز کنید  عبارت زیر را در آن تایپ  notepadبهترین راه این اسمت که 
 کنید:

<b> تهران</b> 
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بیایید و جایگمین کصمه   VS Codeکپی کرده  به   notepadسپس آنرا از  
 تهران کنید.

 
 <i>تگ 

 italicمخ ف   iاز این تمگ برای کن کردن متن اسمممممممت ماده می شمممممممود. 
فرضممما اگر بخواهید کصمه تهران را به  مممورت کن نمایش دهید     اسمممت.

 به این  ورت قرار دهید: <i>می توانید این کصمه را داخی تگ 

 

</i> تهران<i> 

 

 <u> گت

به م نی  uاز این تگ برای زیر خط دار کردن متن اسممممت اده می شممممود. 
underline  .است 

 

</u> تهران<u> 
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 ادعام تگ ها

شممممممممما حتی می توانیمد تمگ هما را ادعمام کنیمد. مثط اگر بخواهیم  کصممه  
تهران هم کن باشمممممد و هم زیر خط دار  می توانیم به این  مممممورت این 

 کصمه را تغییر دهیم:

 

</i> </u>   تهران <u> <i> 

 

 </br>تگ 

br  مخ ف شمممدهbreak  و به م نی شمممکسمممتن اسمممت. از این تگ زمانی
 است اده می کنیم که بخواهیم ی  خط خالی است اده کنیم.

 دو پاراگراف به این شکی داریم: bodyفرض کنید در بدنه تگ 

<body> 

        <p>This is my first paragraph</p> 

        <p>This is the second paragraph</p> 

</body>  
 

بمه این  brاز تمگ  خمالی بین دو پماراگراف  برای ایجماد چنمد خط فضمممممممای
 شکی است اده می کنیم:

<body> 

        <p>This is my first paragraph</p> 

        <br/> 
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        <br/> 

        <p>This is the second paragraph</p> 

    </body>   
 

به  ممورت خط ممه شممده باید  brنکته مهم این اسممت که تگ باز و بسممته 
نوشممته شممود. در واقع این تگ شممامی تگ باز و بسممته نیسممت. چون قرار 

 نیست مقداری ما بین آن قرار گیرد.

 

 </hr>تگ 

در  ممممم  ه اسمممممت اده می کنیم.   از این تگ برای قرار دادن خووط افقی
مثط اگر بخواهیم بین دو پماراگراف یم  خط افقی قرار دهیم  کمد مما بمه 

 این  ورت نمایش داده خواهد شد:

<body> 

        <p>This is my first paragraph</p> 

        <hr/> 

        <p>This is the second paragraph</p> 

    </body>  
 

به   brاین تگ هم مانند تگ  اسمممممت.  horizontalمخ ف شمممممده  hrتگ 
  ورت خط ه شده است اده می شود.
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 <sub>تگ 

متن به  ممورت پایین نویس اسممت اده می شممود. از این تگ برای نمایش 
مثط اگر در حال نوشمممتن مقاله ای در زمینه شمممیمی هسمممتید و بخواهید  

اسمممت اده  HTMLن کد فرمول شمممیمیایی آب را بنویسمممید می توانید از ای
 کنید:

<p>H<sub>2</sub>O</p> 
 

 که نتیجه آن چیمی شبیه به شکی زیر است:

 
sub  مخ فsubscript .و به م نی زیرنویس است 

 

 <sup>تگ 

 با  نویس است اده می شود. این تگ برای نوشتن متن

 

 



41code-academy.net                                                                     
  بهنام خانی –کد آکادمی                                                                     

 

 تمرین:

)این فرمول فیثاعورس هسمممتش که    ممم  ه زیر را بنویسمممید HTMLکد 
 توی این آموزش ا ط مهم نیست چیه و به چه دردی می خوره!(

 
 

 جواب تمرین:

<p>a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=c<sup>2</sup></p>         
 

مربوط به این فرمول ریاضی را در تگ های    2همانوور که میبینید اعداد  
<sup> .قرار داده ایم 

sup  مخ فsuperscript .است 
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 HTMLدرج توضیحات در 
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در این بخش قرار هسمممممت در رابوه با کامنت ها  ممممم بت کنم. کامنت 
Comment  به این م نی هسممت که شممما یکسممری متن و توضممی ات را
ماه دیگه( که سمممممرا   6قرار می دین که ب دا )مثط  HTMLدر داخی کد 

کمدتون برگ مممممممتین  بمدونین قبط چیکمار کردین! و فرضممممممما فطن کمدی کمه 
 نوشتین قرار هست چیکار کنه.

 

 کامنت ت  خوی 

برنامه قبصی که برای نوشتن پایین نویس و با نویس بود را یادتون میاد؟ 
 بیاین کامنت گذاریش کنیم:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title>روزنامه</title>         
    </head> 
 
    <body> 
        <!-- است فیثاعورس فرمول این -->  
        <p> a <sup>2</sup> + b <sup>2</sup> = c <sup>2<
/sup> </p>         
    </body>    
</html> 
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فیثماعورس رو کمامنمت گمذاری کردیم. در واقع ممانوور کمه میبینیمد فرمول ه
اگر می خواین چیمی رو کمامنمت گمذاری کنین بمایمد بین نوشمممممممتمه همای زیر 

 قرارش بدین:

  <-- کامنت شما اینجا قرار میگیره —!>
 

 پس کامنت ها ی  جور یادآور هستند.

حتی ممکنه شما ی     ه ای را طراحی کنین و بخواین برای دوستتون 
حتی برای ی  برنامه نویس دیگه(. دوسمت شمما می تونه با ب رسمتین )یا 

خواندن توضممی اتی که در کد قرار دادین متوجه ب ممه که شممما دقیقا چه  
 کدی را برای چه کاری نوشتین.

حما  تصمممممممور کنین این کمامنمت رو نمذارین و فرضممممممما کمد رو بمدین دسمممممممت 
ب همه  دوسممممتتون. بی اره باید چند دقیقه به این ی  خط کد نگاه کنه تا

می فهمه شممممممما چه کدی   به کامنتتون این فرموله یا چی! ولی با یه نگاه
 ن و هدفتون چی هست.نوشتی

 

 کامنت چند خوی 

 حا  اگه قرار باشه چند خط کد کامنت بنویسین دو راه داره:

است کامنت اول خط این --!>         -->  
است کامنت دوم خط این --!>                -->  
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 و یا می تونین به این  ورت:

است کامنت اول خط این --!>  
است کامنت دوم خط این           
است  کامنت سوم خط این           
        ... 
 -->  

 

 در هر دو  ورت درست هست.

 

 کدها  ح ظکامنت ها  راهی برای 

فکر می کنین که به  ب ضمی وقت ها شمما ی  کدی را می نویسمین و ب د 
درد نمی خوره و ب د که پاکش کردین و فایی را کخیره کردین پ ممممممیمان 

 می شین و باز همون رو باید تایپ کنین.

کامنت ها اینجا راه حی هسممممممتند. ی نی اینکه شممممممما کدی رو که شمممممم  
دارین بمدرد می خوره یما نمه  می تونین موقتما کمامنمت کنین. )بما کمامنمت 

ن کد خا مممممیت کد بودنش رو از دسمممممت میده و کردنل کدی  مسمممممصما او
 تبدیی می ه به ی  متن م مولی(

مثط فرمول فیثماعورس رو می خواین حمذف کنین امما شممممممم  دارین ب مدا  
  زم ب ه یا نه  پس بجای حذف همی گیش  می تونین کامنتش کنین:

<!-- <p>a <sup>2</sup> + b <sup>2</sup> = c <sup>2</sup> </p> --> 
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 ین! نشتن کامنت ها انت اری عمی نکدر نو

)من ورم اینه  مثی کامنت عمی می کنه HTMLدر بی متر مواقع خود کد 
. پس  زم نیسممممممممت مثط یمم  هم ین کممامنتی خود کممد گویمما هسممممممممت(

 بگذارین!

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title>روزنامه</title>         
    </head> 
 
    <!--    است    ه بدنه این
میگیره  قرار داخصش دیگه های تگ که هست جایی بدنه  دونین می      
    بسته تگ و داره باز تگ که   
    --> 
    <body> 
             
    </body>    
</html> 

 

حا  شماید اوایی که دارین یاد میگیرین ایده خوبی باشمه که از این روش 
 برای خودتون( است اده کنین.برای یادآوری ) رفا 
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 ِیَکم رنگ آمیزی 
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برای ایجاد اسممکصت  HTMLهمانوور که در ابتدای این آموزش گ تم  از 
ی   مممم  ه اینترنتی اسممممت اده می کنیم )با اسممممت اده از تگ ها( و برای 
رنمگ آمیمی   ت یین انمدازه و تغییر مکمان این تمگ هما و خیصی کمارهمایی 

 است اده خواهیم کرد. CSSم ابه این از 

هسمممممت ولی بد نیسمممممت ی  اشممممماره ریم به   HTMLاین آموزش مختص 
CSS  داره.نیاز هم داشته باشیم. هر چند خودش ی  آموزش جداگانه 

 

 تغییر رنگ متن:

یم  پماراگراف دارین و می خواین بمه رنمگ قرمم ن مممممممونش  فرض کنیمد کمه
این پاراگراف  (Style)اسممت اده می کنیم که اسممتایی  CSSبدین. پس از 
 :را عوض کنیم

 

<p style="color:red"> شده داده رنگ تغییر پاراگراف این </p>  

 

نتیجه ای م ممممممابه   را در مرورگر تسممممممت کنم HTML  +CSSاگر این کد 
 شکی زیر خواهیم گرفت:

 

 

 



49code-academy.net                                                                     
  بهنام خانی –کد آکادمی                                                                     

 

 
 

کمی کمدی کمه تغییر رنمگ این پماراگراف را بر عهمده دارد بمه این  مممممممورت 
 است:

style="color : red" 
 

ل  CSSاین کمدل  یما هممان پماراگراف قرار دادم. در واقع  Pرا داخمی تمگل بماز
ی  اسممممتایی برای این پاراگراف ت ریف کرده ام. اسممممتایصی که خا ممممیت  

color  این پاراگراف را بر روی مقدارred .تن یم می کند 

 

 تغییر رنگ پ ت زمینه پاراگراف 

اسمممممممت ماده  CSSدر  background-colorبرای اینکمار بمایمد از خما مممممممیمت 
 کنیم.

<p style="background-color: blue;"> شده داده رنگ تغییر پاراگراف این </p>  
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اگر این کد را کخیره و  ممممم  ه مرورگر را رفرش کنم  نتیجه ای م مممممابه 
 شکی زیر می گیریم:

 
 

همانوور که میبینید رنگ پ مممت زمینه این پاراگراف به رنگ آبی در آمده 
این پاراگراف را به    background-colorاسممممت. به دلیی اینکه خا ممممیت 

 آبی تغییر داده ام.

 

 است اده از چندین استایی در آنل واحد: 

ی  تگ مثی پاراگراف را تغییر بدین  می  اگر بخواین فرضممما دو خا مممیت
خا یت ها را جدا کنید. مثط برای تغییر هر دو ( ; ) ی کالن  تونین با سم
می تونین به این  ممورت کدتون   background-colorو   colorخا ممیت 

 رو تغییر بدین!

<p style="color:red ; background-color: blue;"> شده داده رنگ تغییر پاراگراف این </p> 

 

 شد:که خروجی این    ه شبیه شکی زیر خواهد 
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دقمت کنین اگمه یم  پماراگراف دیگمه من کنمار این پماراگراف قرار بمدم چمه  
 ات اقی می افته:

<p style="color:red ; background-color: blue;"> شده داده رنگ تغییر پاراگراف این </p>  

 <p> هستم دیگه پاراگراف ی  من </p> 

 

 اگر این کد را اجرا کنم:
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بصه درسمممت حدس زدین  اسمممتایی دهی فقط بر روی پاراگراف اول انجام 
 .شد

 

را داخمی تمگ بماز یم  تگی )مثمی  styleبنمابراین وقتی کصممه  :گیری نتیجمه
پاراگراف( قرار می دم  اون اسمممممتایی فقط و فقط بر روی اون تگ اعمال 

 می ه و بس!

 

 استایی دهی کی    ه به  ورت یکجا:

گاهی نیاز هسممت که کی  مم  ه از ی  اسممتایی خا ممی پیروی کنه. مثط 
 (purple)اگر قرار باشمممممه کی پاراگراف های ی   ممممم  ه به رنگ بن ش 

 قرار بدین: bodyشه  می تونین استایی را در با

 

<body style="color:purple"> 
           <p> شده داده رنگ تغییر  پاراگراف این </p>  
           <p> هستم دیگه  پاراگراف ی  من </p> 
</body>    

 

 چرا اینجور شد؟ 

فرزندی!    والدمب ث و رابوه ای هست به نام    HTMLبه این دلیی که در  
والد دو فرزند هسمممت )دو پاراگراف(. همانوور که در  bodyدر این مثال 
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دنیمای واق ی مما از والمدممان خصمممممممو مممممممیمت همایی را ار  می بریم  در 
HTML .هم به این  ورت هست 

 

 به این    ه اضافه کنیم: h1اگه تگ دیگه ای  فرضا یه تگ  بنابراین 

<body style="color: purple"> 
            <h1> است ی  هدینگ تگ این </h1> 
           <p> شده داده رنگ تغییر  پاراگراف این </p>  
           <p> هستم دیگه  پاراگراف ی  من </p> 
    </body> 

 

 نتیجه این خواهد بود:
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 <div>بخش بندی تگ ها با است اده از تگ 

پمماراگراف همما بممه رنممگ بن ش  فقط در این مثممال  فرض کنیممد بخواهیم
باشمممن. می تونیم کدمون رو به این  مممورت و با اسمممت اده از تگی به نام 

<div> :تغییر بدیم 

<body> 
        <h1> است ی  هدینگ تگ این </h1> 
        <div style="color:purple"> 
               <p> شده داده رنگ تغییر  پاراگراف این </p>  
               <p> هستم دیگه  پاراگراف ی  من </p> 
        </div> 
    </body>    

 

 و اگر بر روی مرورگر تست کنیم:
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 اختصممممممممای  <div>همممانوور کممه میبینیممد اسمممممممتممایممی را بممه تگی بممه نممام 
قرار دهیم  خا ممممیت   <div>می دهیم و سممممپس هر تگی که داخی این 

 را به ار  می برد. <div>های 

div  مخ ف شمدهdivision   به م نی بخش کردن( اسمت. با اسمت اده از(
 این تگ  می توانیم ی   ممممم  ه وب را به بخش های مختص ی تقسمممممیم

 کنیم.

 

 سصسصه مراتب ار  بری

قرار داده ایم. بنابراین   divهمانوور که میبینید پاراگراف ها را داخی تگ  
. به عبارتی bodyفرزند  divهسمتند و  divا ن پاراگراف ها فرزندان این 

 هستند! bodyدر این مثال این دو پاراگراف نوه های 

 

بنممابراین بین تممگ هممای مختصف رابوممه هممای والممد فرزنممدی   نتیجممه گیری:
این رابوه ها بسمیار تاییر گذار  CSSزیادی وجود دارد که به خصموی در 

 هستند.  

 

 سوال: چوور می توان به راحتی این رابوه ها را ت خیص داد؟ 

بسمممممممیماری از ویرای مممممممگر هما بما ایجماد تورفتگی همایی در کمد  رابومه هما را 
 کنند. به شکی زیر دقت کنید:م خص می 
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دقممت کنیممد. همممانوور کممه میبینیممد  13و   در خط هممای  bodyبممه تممگ 

کمی جصوتر هسمممتند )تورفتگی دارند(. این به م نی   htmlنسمممبت به تگ 
 است. htmlفرزند تگ  bodyآن است که تگ 

تورفتگی دارند. این هم به   bodyنسمبت به  divو  h1همینوور تگ های 
 هستند. bodyکه این دو تگ فرزندان  این م ناست

 

 یادآوری مثال کوه نوردی با  ندل: 

بنویسین   HTMLهم کد    Notepadیادتون هست که گ تم می تونین با  
ولی اگه این کار را بکنین مثی این هسمت که با  مندل برین کوه نوردی؟ 

واسممتون این تورفتگی    VS Code دلیصش همین چیمهاسممت. ویرای ممگر
 ها رو به  ورت خودکار و هوشمندانه انجام میده.
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کد ها رو واسمممتون رنگ آمیمی میکنه. مثط تگ   همینوور این ویرای مممگر
این رنگ آمیمی کمکتون می کنه  هتون ن مممون می ده.ها را با رنگ آبی ب

   سری تر تگ ها و المنتهای مختصف ی  کد را پیدا کنید.

 و یا زمانی که دارین کد می نویسمممین  کد نویسمممی را واسمممتون سمممریع تر 
 ) ندل( بهتون نمیده! Notepadمی کنه. اینها امکاناتی هست که 
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 بخش بندی اصولی یک صفحه
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برای بخش   <div>ش قبصی م ممممممماهمده کردیمد کمه می توان از تمگ در بخ
 بندی ی     ه است اده کرد.

. با این حال تگ های دیگری هم برای بخش بندی ی     ه وجود دارد
 :وب سایت کد آکادمی را در ن ر بگیرید

 

 
 

ی ( قرار اسممممت المنت های یا بخش در این تگ ) :<header>تگ  -1
 قرار گیرند. h6تا  h1مانند لوگو  نوار ا صی سایت  تگ های 

در این تگ قرار اسممت م تویات ا ممصی ی   مم  ه   :<main>تگ  -2
نمممایش داده شمممممممود )در این مثممال آموزش هممای موجود در کممد 

 آکادمی نمایش داده شده است(
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تگی اسممممممممت کمه المنمت همایی مماننمد کپی رایمت   :<footer>تمگ  -3
 لوگوهایی مثی لوگو بان  ها  آدرس شرکت است اده می شود.

 :دقیقا مثی ی  سربرگ

 
 

بنابراین این سه تگ کم  می کنند ی  مرزبندی در    ات اینترنتی 
 خود ایجاد کنیم.
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این مرزبندی نه تنها به ما کم  می کند که قسمت های مختصف ی  
به راحتی شناسایی کنیم  بصکه به موتور های جستجو هم کم       ه را

 زیادی می کند. 

<body> 
       <header> 
            <!-- گیره می قرار نام یبت دکمه منو  نوار   لوگو اینجا --> 
        </header> 
 
        <main> 
            <!-- میگیره قرار    ه  ا صی م تویات اینجا --> 
        </main> 
 
        <footer> 
            <!-- میگیره قرار اجتماعی های شبکه لین  رایت  کپی متن اعتماد  نماد اینجا --> 
      </footer> 
</body>    

 

 HTML5ی نی    HTMLدر ن ر داشته باشید که این سه تگ در نسخه پنن  
 م رفی شدند.

حا  شاید واستون سوال پیش بیاد که اگه این سه تا تگ واسه بخش 
 چی می ه؟ <div>بندی    ه هستش پس تکصیف تگ 

 هم این سه بخش را  <div>جواب ساده اینه که با است اده از تگ 
 می تونیم به بخش های کوچکتری تقسیم کنیم.
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 <a> لین  دادن بین    ات مختصف با است اده از تگ

 HTMLحا  که یاد گرفتین چوور می ه ی     ه وب را با است اده از 
   ه دوم و سوم و ... رو طراحی کرد  نوبت اینه که  HTML5) و البته  (

 بسازیم و یاد بگیرید که چوور می ه بین این    ات حرکت کرد.

گمینمه  Fileپس بیمایین یم   ممممممم  مه جمدیمد ایجماد کنیم. بنمابراین از منوی 
New  ا انتخاب کنید. سممممپس این فایی را در کنار اولین فایصی که ایجاد ر

 بگذارین. page2می تونین اسم این فایی جدید رو کردیم کخیره کنید. 

و همینوور  داخی این  مم  ه ی  تگ پاراگراف به  ممورت زیر قرار بدین
 را با مقدار "   ه دوم" مقدار دهی کنید: titleتگ 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title> دوم    ه </title>         
    </head> 
     
    <body> 
        <p> است دوم    ه اینجا </p> 
    </body>    
</html> 
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 م به نام های:دو تا    ه داریپس با این حساب ا ن 

page1.html و     page2.html 

 

 دیگرلین  دادن از    ه ای به    ه 

 تگ زیر را وارد کنید: page1در    ه اول ی نی 

<a href="page2.html"> دوم    ه به برو </a> 
 

که خا یت   <a>همانوور که میبینید از تگی است اده کرده ایم به نام تگ  
href  آن را بر رویpage2.html  .تن یم کرده ایم 

 همینوور بین تگ باز و بسته  عبارت "برو به    ه دوم" را قرار داده ام. 

با اینکار  لینکی ت ریف کردیم که با کصی  بر روی آن     ه 
page2.html .را باز می کند 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title> اول    ه </title>         
    </head> 
     
    <body> 
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        <a href="page2.html"> دوم    ه به برو </a> 
    </body>    
</html> 

 

را در مرورگر باز کنید. چیمی شبیه شکی  page1حا  فایی را کخیره و 
 زیر باید نمایش داده شود:

 
 

 که با کصی  بر روی لین      ه دوم را برای ما باز می کند.
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    ه در تب جدید باز کردن 

 در تب جدیدی باز شود    page2در  ورتی که بخواهید    ه 
 blank_و با مقدار    targetخا یت جدیدی به نام    <a>می توانید در تگ  

 ت ریف کنید:

<a target="_blank" href="page2.html"> دوم    ه به برو </a> 
 

 باز کردن لین  خارجی )لین  به وب سایت های دیگر(

برای اینکه بتوانید لین  خارجی )لین   ممممم  ه ای که در سمممممایت شمممممما 
نیسممممت( را باز کنید  می توانید خیصی راحت آدرس آن سممممایت و یا لین  

 قرار دهید: hrefخارجی را در خا یت 

<a target="_blank" href="https://code-academy.net"> آکادمی  کد سایت  </a> 
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 HTMLالمنت های پر کاربرد دیگر 
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 <img>تگ نمایش تصاویر با است اده از 

است اده   <img>برای نمایش تصاویر در    ات اینترنتی می توان از تگ  
 کرد. 

(  logo.pngفرض کنید می خواهیم لوگو کد آکادمی را ) تصویری به نام 
نمایش دهیم. بنابراین ابتدا این تصویر را در کنار این    page1در    ه

در دسممکتاذ کخیره شممده   page1فایی قرار می دهیم. مثط اگر  مم  ه 
 این فایی را هم در دسکتاذ قرار می دهیم

 به این  ورت است اده می کنیم: <img>سپس از تگ 

<img src="logo.png" /> 
 

 شکی زیر نمایش داده خواهد شد:با اجرای این    ه  چیمی شبیه به 

 
  srcو تن یم خما مممممممیمت آن بمه نمام  <img>بنمابراین بما اسمممممممت ماده از تمگ 

 می توانیم ی  تصویر ایجاد کنیم.
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 نمایش تصویری که در سایت دیگری قرار گرفته 

گاهی  زم اسمممممت تصمممممویری که در سمممممایت دیگری قرار گرفته اسمممممت را 
آن تصمممویر را در خا مممیت   نمایش دهیم. خیصی سممماده می توانیم آدرس

src :قرار دهیم 

<img src="https://cargeek.ir/images/Xantia_

DisagnosisNotesF.jpg" /> 
 

 
 

 تغییر اندازه تصاویر

و تغییر ارت اع می توان از   widthجهت تغییر پهنا می توان از خا ممممیت 
 است اده کرد. heightخا یت 
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 پیکسی قرار داد: 300روی مثط می توان پهنای عکس قبصی را بر 

<img width="300px" src="https://cargeek.ir/

images/Xantia_DisagnosisNotesF.jpg" /> 
 

 
مخ ف  pxبرای واحد است اده کردیم.  pxهمانوور که میبینید از نکته: 
 است. pixelشده 

 

تگی است که همممان   <img>همانوور که احتما  متوجه شدید  نکته: 
باز و بسته می شود. در واقع چون  زم نیست چیمی بین تگ باز و 
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بسته قرار بگیرد  این تگ به این  ورت طراحی شده است. بیایین اسم 
 اینجور تگ ها را تگل تَ  بگذاریم!

که   هست </hr>البته قبط با این نوع تگ ها آشنا شدید. من ورم تگ 
 برای قرار دادن ی  خط افقی در    ه است اده می شد.

 

 </br>تگ ت  

از این تگ برای قرار دادن ی  خط خالی همانوور که قبط گ ته شد 
است اده می شود. فرض کنید در ی     ه از دو لین  است اده می 

 کنید:

<a href="page2.html"> دوم    ه </a> 
<a href="page3.html"> سوم     ه </a> 

 

 نتیجه این کد  شکی زیر است:
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حا  اگر بخواهیم هر لین  را در ی  خط جداگانه نمایش دهیم  می 
 است اده کنیم: <br>توانیم از تگ 

<a href="page2.html"> دوم    ه </a> 
<br/> 
<a href="page3.html"> سوم     ه </a> 
 

 که نتیجه آن به شکی زیر خواهد بود:

 
 

br  مخ ف شدهbreak شکستن خط جاری  است. به م نی شکستن(
 به خط جدید(

 

 ساخت تصاویر لین  دار 

تصاویری  <img>و  <a>حا  نوبت این هست که با است اده از دو تگ 
بسازیم که به    ه دیگه ای لین  می دن. برای اینکار می توانیم تگ 

<img>  را در بین تگ باز و بسته<a> قرار دهیم: 
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<a href="https://code-academy.net">  

   <img src="logo.png"> 

</a> 
 

 با این کد و با کصی  بر روی تصویر  وب سایت کد آکادمی باز می شود.

 

 <video>نمایش فایی ویدیو با است اده از تگ 

 است اده کرد. <video>برای نمایش ویدیو هم می توان از تگ 

<video src="intro.mp4"></video> 
 

در این روش ی  فایی ویدیویی نمایش داده می مممممود. ولی اگر بخواهید  
را به کاربر    تن یم  دا و ...مانند دکمه پخش و توقف playerاجما ی  

دقت  را به آن اضممافه کنید.  controlsنمایش دهید می توانید خا ممیت 
 کنید که این خا یت مقداری نمی گیرد.

<video src="intro.mp4" controls></video> 
 

 <img>را می توانید مثی تگ  heightو   width های همینوور خا ممممیت
 برای ویدیوتان تن یم کنید.
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اگر بخواهید برای ویدیو ی  کاور قرار دهید  کافی اسممت که از خا ممیت 
cover  اسمت اده کنید. مقدار این خا میت را برابر با تصمویری قرار

 .دهید که می خواهید به عنوان کاور ویدیو باشد

 

و در نهایت اگر بخواهید ویدیو به  مورت خودکار پخش شمود از خا میت 
autoplay  و در  مممممممورتی کمه بخواهیمد ویمدیو پس از پمایمان مجمددا پخش

 است اده کنید. loopشود از خا یت 

<video src="intro.mp4" autoplay loop></video> 
 

 

 HTMLدر  ی از آیتمساخت لیست

فرض کنید می خواهید مواد  زم برای تهیه شممصه زرد را در وب سممایتتان 
 به این  ورت است اده کنید: <li>و  <ul>لیست کنید. می توانید از تگ 

<ul> 
            <li>  <li/>پیمانه 4 شکر 
            <li>  <li/>لیوان 12 آب 
            <li>  <li/>گرم 50 گیاهی کره
            <li>  <li/>مثقال 1 زع ران
</ul> 
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خروجی این لیست به شکی زیر خواهد بود. که البته چند ماده مورد 
 نیاز را بخاطر کوتاهی کد آوردم.

 
 

نوع لیست ترتیب این لیست "لیست نامرتب" گ ته می شود. در این 
 مهم نیست.

 

از تگ های دیگری مثی تگ  <li>می توانید بین تگ باز و بسته نکته: 
<a> .است اده کنید 

چیست؟ همانوور که میبینید این  <ul>شاید بپرسید وظی ه تگ نکته: 
است و وظی ه آن ایجاد ی  گروه م تر   <li>تگ  تگ والد تگ های 

 unorderedمخ ف شده   ulاقع . در واست )ی  لیست از آیتم ها(
list .و به م نای لیست نامرتب است 
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 اخت لیست مرتبس

 برای سممممممماخمت لیسمممممممت مرتمب )لیسمممممممتی کمه ترتیمب در آن اهمیمت دارد( 
 است اده کرد: <ol>از  <ul>می توان بجای 

<ol> 
            <li>  <li/>پیمانه 4 شکر 
            <li>  <li/>لیوان 12 آب 
            <li>  <li/>گرم 50 گیاهی کره
            <li>  <li/>مثقال 1 زع ران
</ol> 

 

 که خروجی این کد به  ورت زیر میباشد:

 
همانوور که میبینید اینبار بجای دایره های توپر سیاه رنگ  عدد نمایش 

 داده می شود.

ol  مخ ف شدهordered list .و به م نی لیست مرتب است 
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 نوع مرتب سازیتغییر 

شممماید نیاز دارید در لیسمممت مرتب  بجای نمایش عدد  حروف انگصیسمممی 
 است اده کنید: typeنمایش داده شود که در اینصورت باید از خا یت 

<ol type="A"> 
            <li>  <li/>پیمانه 4 شکر 
            <li>  <li/>لیوان 12 آب 
            <li>  <li/>گرم 50 گیاهی کره
            <li>  <li/>مثقال 1 زع ران
</ol> 

 

 خروجی این کد:

 
 

مقادیر دیگری نیم می گیرد که خودتان امت ان  typeالبته خا یت 
 کنید.
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 از اینکه با من همراه بودین ممنونم!
 

امیدوارم این آموزش برای شما مناسب بوده باشه. اگر به آموزش 
برای دریافت آموزش های بی تر( ویدیویی همین درس عطقه دارین )و یا  

 می تونین به وب سایت کد آکادمی مراج ه کنین:

code-academy.net 

 

 همینوور می توانید عضو پین اینستا شوید:

@code-academy-net 

 

 

 


