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اهلاثم اهلاثم

نتم شیامن  عون 
.دینیب یم  ار  نتم  نوگانوگ  یاهشیامن  لاثم ، نیا  رد 

ضرف شیپ  یدنب  بلاق 
.دینک ظفح  اه ،) طخرس  اه و  هلصاف  لماش  ) ار دوخ  نتم  هیلوا  یدنب  بلاق  ، pre بسچرب کمک  هب 

" یرتویپماک یجورخ  یاهبسچرب "
لاثم .داد  شیامن  اهتلاح  نآ  هب  ار  هدش  هتشون  نتم  اهبسچرب ، کمک  هب  ناوت  یم  هک  دنراد  یصاخ  یاهتلاح  یرتویپماک ، یاه  هتشون 

.دینیبب ار 

سردآ
.دینیبب .دهد  یم  ام  نتم  هب  ار  سردآ  شیامن  صاخ  تلاح  ، address بسچرب

فدارتم ففخم و 
.دینیبب ار  لاثم  مینک ؟ یم  هچ  میهد  ناشن  نتم  رد  ار  هملک  کی  فدارتم  ای  ففخم و  میهاوخب  رگا 

سروته هتورس   
.داد ناشن  هتورس  ار  هدش  هتشون  نتم  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ریز  لاثم 

لوق لقن 
.دینیبب ار  لاثم  نیا  .دوش  یم  هداد  ناشن  فلتخم  یاه  تروص  هب  دشاب ، دنلب  ای  هاتوک  هکنیا  هب  هجوت  اب  نتم ، رد  لوق  لقن 

هدش هفاضا  ای  فذح و  نتم 
.دینیبب ار  لاثم  یلصا ، نتم  هب  هدش  هفاضا  ای  فذح و  تاملک  شیامن  یارب 

؟؟ مینیبب مینیبب ارار     HTMLHTML  عبنم عبنم هنوگچ   هنوگچ

HTMLHTML  نتم نتم یدنب   یدنب بلاق   بلاق
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دنا ؟ هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  دوگبو  دیش  اب  هدش  هدز  تفگش  نآ  ندید  زا  هک  دیا  هدید  ار  یا  هحفص  الاح  ات  امش  ایآ 
نآ.دینک باختنا  ار   page source ای  source هنیزگو دینک  کیلک  رازبا  راون  یور   view هنیزگ یورب  یگداسب  نآ  ندرک  ادیپ  یارب 

.داد دهاوخ  ناشن  ار  هحفص  نآ  یعقاو   HTML امش هب  هک  درک  دهاوخ  زاب  ار  یا  هرجنپ  کی 

نتم نتم یدنب   یدنب بلاق   بلاق یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<b>دنک یم  یفرعم  هتسجرب  ار  نتم 

<big>دنک یم  یفرعم  گرزب  ار  نتم 

<em>دنک یم  یفرعم  بروم  ار  نتم 

<i>دنک یم  یفرعم  بروم  ار  نتم 

<small>دنک یم  یفرعم  کچوک  ار  نتم 

<strong>دنک یم  یفرعم  هتسجرب  ار  نتم 

<sub>دنک یم  یفرعم  راد  سیونریز  ار  نتم 

<sup>دنک یم  یفرعم  راد  سیونالاب  ار  نتم 

<ins>دنک یم  یفرعم  هدش  هداد  اج  یلصا  نتم  رد  هک  ار  ینتم  هعطق 

<del>دهد یم  ناشن  هدش  فذح  یلصا  نتم  زا  هک  ار  ینتم  هعطق 

<s>دینک. هدافتسا  < del  > زا نآ  یاج  هب  .ددرگ  یمن  هیصوت 

<strike>دینک. هدافتسا  < del  > زا نآ  یاج  هب  .ددرگ  یمن  هیصوت 

<u>دینک هدافتسا   Style صاوخ زا  نآ  یاج  هب.ددرگ  یمن  هیصوت 

رتویپماک رتویپماک یجورخ   یجورخ یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<code>دنک یم  یفرعم  ار  یرتویپماک  دک  نتم 

<kbd>دنک یم  یفرعم  ار  دیلک  هحفص  نتم 

<samp>دنک یم  یفرعم  ار  یرتویپماک  یاه  لاثم  هنومن  نتم 

<tt>دنک یم  یفرعم  سیون  نیشام  تروصب  ار  نتم 

<var>دنک یم  یفرعم  ار  رادقم  کی 

<pre>دنک یم  یفرعم  ار  هدش  یدنب  بلاق  شیپ  زا  نتم 

<listing>دینک هدافتسا  < pre  > زا نآ  یاج  هب  .ددرگ  یمن  هیصوت 

<plaintext>دینک هدافتسا  < pre  > زا نآ  یاج  هب  .ددرگ  یمن  هیصوت 

<xmp>دینک هدافتسا  < pre  > زا نآ  یاج  هب  .ددرگ  یمن  هیصوت 
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تاحیضوت تاحیضوت نشیتک  وو   نشیتک لوق ،  ،  لوق لقن   لقن یاه   یاه بسچرب   بسچرب

اهاه بسچرب   تاحیضوتبسچرب تاحیضوت

<abbr>دنک یم  یفرعم  ار  ففخم  هملک  کی 

<acronym>دنک یم  یفرعم  ار  مانرس  کی 

<address>دنک یم  یفرعم  ار  سردآ  رصنع  کی 

<bdo>دنک یم  یفرعم  ار  نتم  تهج 

<blockquote>دنک یم  یفرعم  ار  دنلب  نشیتک  کی 

<q>دنک یم  یفرعم  ار  هاتوک  نشیتک  کی 

<cite>دنک یم  یفرعم  ار  لوق  لقن 

<dfn>دنک یم  یفرعم  ار  یحیضوت  ترابع  کی 

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