
اهلاثم اهلاثم

ینتم دلیف 
.دسیونب دلیف  نیا  رد  ار  دوخ  تاعالطا  دناوت  یم  ربراک  .دهد  یم  ناشن  ار  ینتم  دلیف  کی  تخاس  قیرط  لاثم  نیا 

روبعزمر دلیف 
.مینک یم  هدافتسا  روبع  زمر  دلیف  زا  یدورو ، دلیف  نینچ  داجیا  یارب  .دوشن  هدید  دنک ، یم  دراو  ربراک  هک  یرادقم  هک  تسا  زاین  یهاگ 

.دهد یم  ناشن  ار  دلیف  نیا  تخاس  شور  لاثم  نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

اهاه مرف   مرف

لثم  ) ار تاعالطا  ات  دنهد  یم  هزاجا  ربراک  هب  هک  دنتسه  یرصانع  مرف ،  رصانع.تسا  مرف  رصانع  یواح  یا  هقطنم  مرف ،  کی 
دراو مرف  رد  ...و ) اه  سکاب  کچ  ییویدار ،  یاه  همکد  ناتفا ، ناپ  یاه  تسیل   ، text area یاهدلیف ینتم ،  یاهدلیف 

.دوش یم  یفرعم  < form> بسچرب اب  مرف  کی.دنک 
<form>
<input>
<input>
</form>

inputinput

دربراک رپ  عاونا.دوش  یم  نعت  نآ  صاوخ  اب  یدورو  عون.دراد  ار  هدافتسا  نیرتشیب  <input  > بسچرب < form  > بسچرب رد 
.دنا هدش  هداد  حیضوت  ناپ  رد  اه  یدورو 

ینتم ینتم یاهدلیف   یاهدلیف

.دنک پیات  ار  ...و  دادعا  فورح ،  ربراک ،  دیهاوخ  یم  امش  هک  دوش  یم  هدافتسا  یماگنه  ینتم  دلیف 

HTMLHTML  یاه یاه یدورو   یدورو اهاه  وو   مرف   مرف

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
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First name:
 

Last name:

<form>
First name: <input type="text" name="firstname" >
<br>
Last name:
<input type="text" name="lastname" >
</form>

شیپ روطب  ینتم  دلیف  لوط  اهرگرورم  رتشیب  رد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  نینچمه  تسین ،  تیور  لباق  مرف  دوخ  هک  دینک  هجوت 
.تسا رتکاراک  ضرف 20 

ییویدار ییویدار یاه   یاه همکد   همکد

.دنک باختنا  ار  یکی  باختنا ، یدودحم  دادعت  نیب  زا  دیهاوخ  یم  امش  هک  دنوش  یم  هدافتسا  ینامز  ییویدار  یاه  همکد 

male 
female

<form>
First name: <input type="radio" name="sex" value="male"> male
<br>
Last name:
<input type="radio" name="sex" value="female" > femail
</form>

.دوش باختنا  دناوت  یم  هنیزگ  کی  طقف  هک  دینک  هجوت 

((check boxescheck boxes  ) ) اهاه سکاب   سکاب کچکچ  

باختنا ار  هنیزگ  دنچ  ای  کی  باختنا ،  یدودحم  دادعت  نایم  زا  ربراک  دیهاوخب  امش  هک  دنوش  یم  هدافتسا  ینامز  اه  سکاب  کچ 
.دنک

 I have a bike 
 I have a car

<form>
<input type="checkbox" name="bike">
I have a bike
<br>
<input type="checkbox" name="car" >
I have a car
</form>

SubmitSubmit  همکد همکد مرف  وو   مرف   ActionAction  رصنع رصنع

رد هدش  یفرعم  لیاف  .دنوش  یم  هداتسرف  رگید  لیاف  کی  هب  مرف  تایوتحم  دنک ،  یم  کیلک  " Submit  " همکد یور  ربراک  هک  یماگنه 
.دهد یم  ماجنا  یتفایرد  یدورو  تاعالطا  اب  ار  یراک  الومعم   Action رصنع

<form name="input value" action="action1.asp">
username:
<input type="text" name="username">
<input type="submit" value="submit">
</form>
username:  submit

هک یا  هحفص  هب  ار  دوخ  یدورو  امش  دینک  کیلک  ار  " Submit  " همکد دینک و  پیات  الاب  ینتم  دلیف  رد  رتکاراک  یدادعت  امش  رگا 
.داد دهاوخ  ناشن  ار  یتفایرد  یاه  یدورو  امش  هب  هحفص  نآ.داتسرف  دیهاوخ  دراد  مان  " action1.asp"



رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

اه سکاب  کچ 
باختنا ار  دوخ  رظن  دروم  دراوم  دناوت  یم  ربراک  .تسا  هدش  هداد  حیضوت  لاثم  نیا  رد  باختنا ) ) سکاب کچ  دلیف  تخاس  شور 

.دنک

ییویدار همکد 
.دوش یم  هدافتسا  دروم  دنچ  زا  دروم  کی  باختنا  یارب  اه  همکد  نیا  زا  .دنوش  یم  هتخاس  لاثم  نیا  دننام  ییویدار  یاه  همکد 

هداس یا  هرکرک  باختنا 
رصانع تسرهف  هک  توافت  نیا  اب  .دور  یم  راک  هب  دروم ، دنچ  زا  دروم  کی  باختنا  یارب  ییویدار ، همکد  دننامه  یباختنا ، دلیف  نیا 

.دوش یم  هدید  طقف  یباختنا  رصنع  و  دنوش ؛ یم  هتسب  زاب و  هرکرک ، تروصب 

(2  ) یا هرکرک  دلیف 
رادقم ناونع  هب  فباختنا  تسرهف  ریداقم  زا  یکی  دلیف ، نیا  یارب  هک  توافت  نیا  اب  .دهد  یم  شیامن  ار  یا  هرکرک  دلیف  زین  لاثم  نیا 

.تسا هدش  نعت  ضرف  شیپ 

ینتم هیحان 
شور .یطخ  دنچ  یدورو  کی  .درک  دراو  ناوت  یم  یدودحم  ان  یاهطخ  دلیف ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  ینتم  دلیف  اب  دلیف  نیا  توافت 

.تسا هدمآ  لاثم  نیا  رد  دلیف  نیا  تخاس 

همکد
.دینک نعت  ناتدوخ  دیناوت  یم  ار  همکد  یور  هتشون  .دهد  یم  حیضوت  ار  همکد  تخاس  شور  لاثم  نیا 

اهدلیف هعومجم 
دنک یم  کمک  ربراک  هب  یدنب  هتسد  نیا  .درک  نعت  یدورو  دلیف  دنچ  ای  کی  یارب  ار  یناونع  هیشاح و  ناوت  یم  هزاس  نیا  کمک  هب 

.دهد صیخشت  رتهب  ار  مه  اب  طبترم  تاعالطا  هعومجم  هک 

مرف مرف یاهلاثم   یاهلاثم

(submit) دات همکد  یدورو و  یاهدلیف  مرف ،
یم  action سردآ هب  ار  مرف  تاوتحم  دات  همکد  .دهد  یم  ناشن  ار  نآ  لخاد  یاهدلیف  مرف و  ندرک  هفاضا  قیرط  لاثم  نیا 

.دتسرف

سکاب کچ  هارمه  هب  مرف 
.دنک یم  فیرعت  نآ  لخاد  سکاب  کچ  دلیف  هارمه  هب  یمرف  لاثم ، نیا 

ییویدار یاه  همکد  هارمه  هب  مرف 
.دراد دوجو  ییویدار  دلیف  نآ  رد  هک  یمرف  .مرف  یارب  رگید  یلاثم  مه  زاب 

مرف کمک  هب  یکینورتکلا  همان  لاسرا 
.دینک هجوت  مرف   action تیدوجوم هب  .تسا  هدش  هداد  ناشن  مرف ، کمک  هب   email لاسرا شور  لاثم  نیا  رد 

مرف مرف یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<form>دنک یم  یفرعم  ناربراک  یدورو  یارب  مرف  کی 

<input>دنک یم  یفرعم  یدورو  دلیف 

<textarea>دنک یم  یفرعم  یطخ   دنچ  نتم  یدورو  کی 
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<label>دنک یم  یفرعم  اه  یدورو  یارب  بسچرب  کی 

<fieldset>دنک یم  یفرعم  اهدلیف  زا  هعومجم  کی 

<legend>دنک یم  یفرعم   fieldset یارب ناونع  کی 

<select>دنک یم  یفرعم  باختنا  لباق  تسیل  کی 

<optgroup>دنک یم  یفرعم  اه  هنیزگ  زا  هورگ  کی 

<option>دنک یم  یفرعم  هدنوش  زاب  تسیل  رد  هنیزگ  کی 

<button>دنک یم  یفرعم  ار  همکد  کی 

<isindex>دینک هدافتسا   input زا نآ  یاج  هب  دوش  یم  هیصوت 
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