
.دنک .دنک یمیم   ینابیتشپ   ینابیتشپ یفیرعت   یفیرعت بترمان  وو   بترمان بترم ،  ،  بترم یاه   یاه تسیل   تسیل زازا     HTMLHTML

اهلاثم اهلاثم

بیترت نودب  تسیل 
.دهد یم  شیامن  ار  درادن  تیمها  بیترت  نآ  رد  هک  یتسیل  لاثم  نیا 

بیترت اب  تسیل 
.دینیب یم  بیترت  یاراد  یتسیل ، امش  لاثم  نیا  رد 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

بترمان بترمان یاه   یاه تسیل   تسیل

هایس هریاد  کی  الومعم  دنوش ( یم  یراذگ  ناشن  هلولگ  هلیسوب  تسیل  مالقا.تسا  مالقا  زا  یتسیل  بترمان ،  تسیل  کی 
.دنوش یم  زاغآ  < li  > بسچرب اب  تسیل  مالقا  زا  مادک  ره.دنوش  یم  زاغآ  < ul  > بسچرب کی  اب  بترمان  تسیل  کی  (. کچوک

<ul> 
<li> Cofee <ul> 
<li> Milk <ul>
</ul>

Cofee
Milk

.دیهد رارق  رگید و ...  یاه  تسیل  اه ،  دنویپ  اه ، سکع  دعب ،  طخ  هب  شرپ  اه ، فارگاراپ  دیناوت  یم  تسیل  مالقا  لخاد 

بترم بترم یاه   یاه تسیل   تسیل

اب بترم  تسیل  کی.دنوش  یم  یراذگ  ناشن  هرامش  هلیسوب  تسیل  مالقا  .تسا  مالقا  زا  یتسیل  زین  هدش  بترم  تسیل  کی 
.دنوش یم  زاغآ  < li> بسچرب ابتسیل  مالقا  زا  مادکره.دوش  یم  زاغآ  < ol  > بسچرب

HTMLHTML  یاه یاه تسیل   تسیل
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<ol> 
<li> Cofee <ul> 
<li> Milk <ul>
</ol>

1. Cofee
2. Milk

.دیهد رارق  رگید و ...  یاه  تسیل  اه ،  دنویپ  اه ، سکع  دعب ،  طخ  هب  شرپ  اه ، فارگاراپ  دیناوت  یم  تسیل  مالقا  لخاد 

یفیرعت یفیرعت یاه   یاه تسیل   تسیل

اب یفیرعت  تسیل  کی.تسا  تارابع  نآ  تاحیضوت  تارابع و  زا  یتسیل  تسیل ،  نیا  .تسین  مالقا  زا  یتسیل  یفیرعت ،  تسیل  کی 
اب یفیرعت  تسیل  رد  فیرعت  ره.دوش  یم  زاغآ  < dt  > بسچرب اب  یفیرعت  تسیل  مالقا  زا  مادک  ره.دوش  یم  زاغآ  < dl> بسچرب

دوش یم  زاغآ  < dd> بسچرب
<dl> 
<dt> Cofee </dt> 
<dd> Black hot drink </dd> 
<dt> Milk </dt>
<dd> White cold drink </dd> 
</dl>

CofeeCofee
Black hot drink

MilkMilk
White cold drink

تسیل اه ،  دنویپ  اه ، سکع  دعب ،  طخ  هب  شرپ  اه ، فارگاراپ  دیناوت  یم  امش  <( dd  > بسچرب  ) یفیرعت تسیل  کی  فیراعت  لخاد 
.دیهد رارق  رگید و ...  یاه 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

بترم یاهتسیل  نوگانوگ  یاهشیامن 
.دینیب یم  ار  بترم  یاهتسیل  فلتخم  یاهتروص  لاثم  نیا  رد 

بیترت نودب  یاهتسیل  نوگانوگ  یاهشیامن 
.دهد یم  ناشن  ار  بیترت  نودب  یاهتسیل  فلتخم  یاهشیامن  لاثم  نیا 

وت رد  وت  یاهتسیل 
.دینیب یم  لاثم  نیا  رد  ار  وت  رد  وت  یاهتسیل  تخاس  یگنوگچ 

(2  ) وت رد  وت  یاهتسیل 
.دهد یم  ناشن  ار  وت  رد  وت  یاهتسیل  زا  یرگید  یاه  هنوگ  زین  لاثم  نیا 

یفیرعت تسیل 
.دهد یم  ناشن  ار  دنوش  یم  فیرعت  تسیل  رصنع  ره  یاوتحم  رادقم و  نآ  رد  هک  تسیل ، تخاس  شور  لاثم  نیا 

AnchorAnchor  بسچرب بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<ol>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<ul>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<li>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<dl>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_lists_ordered
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_lists_unordered
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_lists2
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_nestedlists2
/tryhtml.aspx?filename=tryhtml_lists3
?page=../tags/tag_ol.htm
?page=../tags/tag_ul.htm
?page=../tags/tag_li.htm
?page=../tags/tag_dl.htm


<dt>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<dd>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<dir>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

<menu>دنک یم  یفرعم  ار   Anchor کی

یتامدقم  HTML: بسچرب
.تسا هدش  رشتنم   Creative Commons زوجم تحت  بلاطم 

?page=../tags/tag_dt.htm
?page=../tags/tag_dd.htm
?page=../tags/tag_dir.htm
?page=../tags/tag_menu.htm
/fa/articles?cat=108

	لیست های HTML
	HTML از لیست های مرتب ، نامرتب و تعریفی پشتیبانی می کند.
	مثالها
	لیست های نامرتب
	لیست های مرتب
	لیست های تعریفی
	مثالهای بیشتر
	برچسب Anchor


