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 :  تكتب بالشكل CSSذكرنا سابقاً أن تنسٌقات 

selector { property: value; } 

Selector  ( وهو العنصر المراد تطبٌق التنسٌقات علٌه )ٌمكن ان ٌكون: 

Element Selector 1 .   

  Htmlهذا النوع ٌمثل أي وسم من وسوم 

 :مثال

p { 
    text-align : center; 
    color : red; 
    } 

 .وهنا سٌتم تطبٌق التنسٌقات المحددة على جمٌع الفقرات الموجودة  

 

2 



Class Selector 2 .   

نستخدم هذا النوع عندما نرٌد تطبٌق التنسٌقات على فئات محددة من 
لتحدٌد اسم الفئة التً ٌتبع لها  classالوسوم ،  عندها نستخدم خاصٌة 

 هذا الوسم 

 :مثال
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Id Selector 3 .   

نستخدم هذا النوع عندما نرٌد تطبٌق التنسٌقات على عنصر محدد، عندها 
لتحدٌد اسم لهذا العنصر، علماً أنه ال ٌمكن لعنصرٌن   idنستخدم خاصٌة 

 idأن ٌكون لهما نفس معّرف 

 :مثال
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:Descendant Selector 4 .   

 فقط محدد عنصر على التنسٌقات تطبٌق نرٌد عندما النوع هذا نستخدم

 .معٌن عنصر مع ٌأتً عندما

 :مثال
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:Child Selector 4 .   

 لوسم األبناء العناصر على التنسٌقات تطبٌق نرٌد عندما النوع هذا نستخدم

 . محدد
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 ، ٌمكن تطبٌق التنسٌقات على أكثر من عنصر فً نفس الوقت 
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 نستخدم وسم <div> لتجمٌع عدة عناصر معا بهدف إضافة تنسٌقات

 block:  وطرٌقة اإلظهار االفتراضٌة لهمعٌنة علٌها، 

 نستخدم وسم<span>  بهدف تطبٌق تنسٌقات على أجزاء محددة من

 inlineنص معٌن، وهو من نمط 
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 :بطرٌقتٌن العناصر عرض ٌتم
Block : النزول ٌتم حٌث مستقلة كتلة الحالة هذه فً العنصر ٌعتبر 

 الوضع هً الحالة هذه العنصر، بعد وسطر العنصر قبل سطر
 ... <h1>, <div> , <p> : مثل لعناصر االفتراضً

Inline: ًالعنصر مع السطر نفس ضمن العنصر ٌظهر الحالة هذه ف 

  : مثل لعناصر االفتراضً الوضع هً الحالة هذه بعده، أو قبله الذي
<span>, <a>..... 

 :مثال  

 p  { display : inline ; } 
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 Margin : المجاورة العناصر عن عنصر أي بعد لتحدٌد تُستخدم 

 .الخارجٌة الهوامش وتسمى ، له

Padding: وتسمى وحدوده، العنصر بٌن المسافة لتحدٌد تُستخدم 

 .الداخلٌة الهوامش
 

div { margin : 5px } 

 األربعة الهوامش من هامش لكل مختلفة تنسٌقات تحدٌد وٌمكن

  ) margin-top, margin-right, margin-bottom,   
margin-left ) 

 :مختصر بشكل وتكتب

div {margin: 10px 20px 5px 3px } 
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Border-collapse: حد وجود اعتبار  نرٌد كنا اذا فٌما لتحدٌد 

 عن مستقل خلٌة كل حد اعتبار أم خلٌتٌن كل بٌن ٌفصل  واحد

 .اآلخر

Margin: الصفحة وحدود الجدول بٌن الفاصلة المسافة لتحدٌد. 

padding: الخلٌة وحدود النص بٌن الفاصلة المسافة لتحدٌد. 

width : الخلٌة عرض أو الجدول عرض لتحدٌد 

Height: الخلٌة ارتفاع أو الجدول ارتفاع لتحدٌد 

Vertical-align: العمودٌة المحاذاة لتحدٌد 

 

1
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الجدول عنوان ظهور مكان لتغٌٌر:   

  Caption {caption-side : bottom } 

فوقها الماوس مرور عند الجدول أسطر  تنسٌق تغٌٌرل: 

  tr:hover {background-color: gray} 

الفردٌة الجدول أسطر  تنسٌق لتغٌٌر : 

  tr:nth-child(odd) {background-color: #f2f2f2} 

الزوجٌة الجدول أسطر  تنسٌق لتغٌٌر: 

  tr:nth-child(even) {background-color: #c2c2c2} 
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