
نیرتهب نیرتهب .دننک   .دننک یمیم   یفرعم   یفرعم ارار   دعب   دعب طخطخ   هبهب   شرپ   شرپ اهاه  وو   فارگاراپ   فارگاراپ اهاه ،  ،  رتیت   رتیت رسرس   هکهک   دنتسه   دنتسه ییاه   ییاه بسچرب   بسچرب   HTMLHTML  ردرد بسچرب   بسچرب نیرتمهم   نیرتمهم
.تساه .تساه لاثم   لاثم اباب   ندرک   ندرک راک   راک   HTMLHTML  نتفرگدای نتفرگدای هار   هار

اهلاثم اهلاثم

Html نیرت هداس 
هدش هتشون  هلمج  لاثم  نیا  رد  .تسا  هدش  هدافتسا  نکمم ، بسچرب  نیرتمک  زا  نآ ، رد  هک  تسا   html هنومن نیرت  هداس  لاثم  نیا 

.دوش  یم  هداد  شیامن  ، body بسچرب نورد 

هداس فارگاراپ 
.دوش یم  هداد  شیامن  هنوگچ  فارگاراپ ، بسچرب  لخاد  هتشون  هک  دهد ، یم  ناشن  لاثم  نیا 

( تسا هدمآ  هحفص  نیا  یاهتنا  رد  رتشیب ، یاهلاثم  )

اهاه رتیت   رتیت رسرس     

رتیت رس  نیرتکچوک  رگنایب  < h6>و رتیترس   نیرتگرزب  رگنایب  <h1> .دنوش یم  یفرعم  <h6> ات <h1  > یاه بسچرب  اب  اهرتیت  رس 
.دنک یم  هفاضا  اهرتیت  رس  زا  دعب  لبق و  هب  یفاضا   یلاخ  یاضف  راکدوخ  روطب   HTML تسا.

<h1> This is a heading </h1>
<h2> This is a heading </h2>
<h3> This is a heading </h3>
<h4> This is a heading </h4>
<h5> This is a heading </h5>
<h6> This is a heading </h6>

اهاه فارگاراپ   فارگاراپ

یم هفاضا  فارگاراپ  کی  زا  دعب  لبق و  هب  یفاضا  یلاخ  یاضف  راکدوخ  روطب   HTML .دنوش یم  یفرعم  < p  > بسچرب اب  اه  فارگاراپ 

HTMLHTML  هیاپ هیاپ یاه   یاه بسچرب   بسچرب

ماکدار  ۱۳۹۵/۰۴/۰۳



.دنک
<p> This is a paragraph </p>
<p> This is another paragraph </p>

دعب دعب طخطخ   هبهب   شرپ   شرپ

زاغآ ار  دیدج  فارگاراپ  کی  میهاوخ  یمن  اما  میهد  نایاپ  ار  طخ  کی  میهاوخب  هک  دوش  یم  هدافتسا  یماگنه  < br  > بسچرب
چیه تسا و  یکت  بسچرب  کی  < br  > بسچرب .درب  یم  رت  ناپ  طخ  کی  هب  دیراد  رارق  هک  اج  ره  زا  ار  امش  < br  > بسچرب.مینک

.درادن ینایاپ  بسچرب 

HTMLHTML  ردرد تاحیضوت   تاحیضوت

هتفرگ هدیدان  اهرگرورم  طسوت  تاحیضوت.دوش  یم  هدافتسا   HTML دک عبنم  رد  تاحیضوت  ندرک  دراو  یارب  تاحیضوت  بسچرب 
دک هدنیآ  رد  هک  یماگنه  امش  هب  دناوت  یم  هک  دینک  هدافتسا  دوخ  یاه  دک  حیرشت  یارب  تاحیضوت  زا  دیناوت  یم  امش  .دنوش  یم 

.دنک کمک  دینک  یم  شیاریو  ار  دوخ  عبنم 
<!--This is a comment-->

.دیرادن زاین  نتسب  زا  لبق  اما  دیراد  زاین  بجعت  تمالع  هب  تکارب  ندرک  زاب  زا  دعب  امش  هک  دینک  هجوت 

دیفم دیفم تاعالطا   تاعالطا یایا -  -  هیاپ   هیاپ تاکن   تاکن

هداد ناشن  روطچ  رگید  رگرورم  کی  رد  نتم   نیا  دیشاب  نئمطم  دیناوت  یمن  زگره  دیسیون  یم   HTML نتم کی  امش  هک  یماگنه 
نتم دهد  رغت  ار  هرجنپ  هزادنا  ربراک  هک  راب  ره  .کچوک  یدادعت  دنراد و  رتویپماک  گرزب  شیامن  هحفص  مدرم  زا  یدادعت.دوش  یم 

بلاق ناترگشیاریو  رد  ار  نآ  نتم  رد  هلصاف  یلاخ و  طوطخ  ندرک  هفاضا  اب  هک  دینکن  یعس  زگره  .دش  دهاوخ  یدنب  بلاق  هرابود 
.دینک یدنب 

.دنوش یم  لیدبت  هلصاف   کی  هب  اهنت   اه  هلصاف  زا  یدادعت  ره  دنک ، یم  فذح  نتم  زا  ار  اه  هلصاف   HTML

یفاضا یفاضا تاعالطا   تاعالطا یرادقم   یرادقم

.دوش یم  باسح  هلصاف  کی  ناونعب  دیدج  طخ  کی   HTML رد
فارگاراپ یلاخ  بسچرب  زا  ندرک  هدافتسا 

تسیل تخاس  یارب  < br  > زا اما  ) .دینک هدافتسا  <br  > بسچرب زا  نآ  یاجب.تسا  دب  درکلمع  کی  یلاخ  طخ  کی  ندرک  دراو  یارب 
( دیریگب دای   HTML یاهتسیل دروم  رد  ات  دینک  ربص  دینکن ،  هدافتسا  یلاخ 

هزاجا  HTML یدعب هخسن.دنوش  هتشون  /< p  > بسچرب نتسب  نودب  دنناوت  یم  اه  فارگاراپ  هک  دیشاب  هجوتم  تسا  نکمم  امش 
رصانع یخرب  زا  دعب  لبق و  یفاضا  یلاخ  طخ  کی  راک  دوخ  روطب   HTML .دیزادنیب اج  ار  ینایاپ  بسچرب  چیه  هک  داد  دهاوخن 

شخب ندرک  ادج  یارب  <( hr> بسچرب یقفا ( طخ  کی  زا  ام.اه  رتیت  رس  زا  دعب  لبق و  فارگاراپ و  زا  دعب  لبق و  لثم  دنک  یم  هفاضا 
.میا هدرک  هدافتسا  نامسرد  فلتخم یاه 

رتشیب رتشیب یاهلاثم   یاهلاثم

رتشیب یاهفارگاراپ 
.دهد یم  ناشن  نآ ، زا  هنومن  دنچ  شیامن  اب  ار  فارگاراپ  بسچرب  راتفر  لاثم  نیا 

طخ رس 
.دهد یم  ناشن  ار  بسچرب  نیا  راتفر  لاثم  نیا  .میور  یم  دعب  طخ  یادتبا  هب  طخ ، رس  بسچرب  زا  هدافتسا  اب 

شیامن تالکشم 



.دوش یم  هتفرگ  هدیدان  امش ، یدنب  هحفص  دینکن ، هدافتسا  اهبسچرب  زا  هک  یتروص  رد  دیوش ، یم  هجوتم  لاثم ، نیا  اب 

لصف رس 
.دینیب یم  ار  لصف  رس  تالمج  ندرک  زیامتم  قیرط  لاثم  نیا  رد 

طخ طسو  رد  لصف  رس 
.درک نعت  ار  طخ  رد  هلمج ، شیامن  لحم  ، ناوت یم  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  لاثم  نیا 

یقفا طخ 
.دهد یم  ناشن  ار  یقفا  طخ  کی  شیامن  شور  لاثم  نیا 

یفخم تاحیضوت 
نتشون شور  لاثم  نیا  .دوشن  هدید  شیامن  تلاح  رد  دیاب  حیضوت  نیا  .دیراد  دوخ   html هرابرد یحیضوت  نتشون  هب  زاین  یهاگ ،

.دهد یم  ناشن  ، html لخاد ار ، ییاه  نتم  نینچ 

هنیمز گنر 
.دینیبب ار  لاثم  نیا  .دینک  نعت  ار  دوخ   html هنیمز گنر  دیناوت  یم 

هیاپ هیاپ یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت
<html>دنک یم  یفرعم  ار   HTML هدنورپ کی 
<body>دنک یم  یفرعم  ار  هدنورپ  هندب 

<h1> to <h6>دنک یم  یفرعم  ار  ات 6  رتیت 1  رس 
<p>دنک یم  یفرعم  ار  فارگاراپ  کی 
<br>دنک یم  یفرعم  ار  یلاخ  طخ  کی 
<hr>دنک یم  یفرعم  ار  یقفا  طخ  کی 

دنک>--!< یم  یفرعم  ار  تاحیضوت 
 

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