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 وذلغ:  <script>ضسؼ وسػ  HTMLكتابة تعميسات لغة الجافا سكخيبت ضسؼ ممفات الـ  تتػ
 : <head> وسػضسؼ  -1

<head> 

<script >  

…………………………… 

</script> 

</head> 

 .  <body>في أي مكان ضسؼ وسػ  -2

، ثػ يجب   java1.jsمثاًل   "js." بامتجاد  ميسات في ممف خارجي بذخط أن نحفظ السمف يسكؼ كتابة التع -3
 ربط ىحا السمف بسمف الرفحة:

<script  src="اسػ السمف.js" > </script> 

 
ندتخجم الطخيقة الثالثة عشجما يكؽن حجػ التعميسات كبيخًا ججًا مؼ أجل سخعة تحسيل الرفحة، كسا أنيا طخيقة جيجة 

تؽابع و نخيج االستفادة مشيا في أكثخ مؼ صفحة واحجة ، أما عشجما نخيج الترخيح عؼ تؽابع ضسؼ ممف  ف عشجما نعخ  
 و ذلغ لديؽلة القخاءة و التطؽيخ. headالرفحة نفديا يفزل كتابتيا في الـ 

 
 الكؽد التالي يقؽم بطباعة عبارة عمى الرفحة  مثال:

<script > 

    document.write("My first code in Javascript!<br>");    

</script> 

و لكؼ بذخط أن يكؽن ضسؼ عالمات   HTMLنالحظ مؼ السثال الدابق أنشا تدتطيع كتابة أي وسػ بمغة  مالحظة:
 " ".تشريص 

 
 طباعة عبارة عمى الرفحة  بتشديقات خط معيشة ثػ رسػ خط أفقي  مثال:

 
<script > 

   document.write("<P><b><u> My second code in Javascript !</u></b> <P><hr/>");    

</script> 
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 المتحهالت:
، فعشجما نقؽم بإسشاد قيسة دون تحجيج نسطوستحؽالت في أي مكان و ذلغ بحكخ اسػ الستحؽل فقط اليسكؼ الترخيح عؼ 

 القيسة. نؽعحدب  السشاسبةسداحة اللو يقؽم بحجد 
 

 بالنسبة لحالة األحرف أي يهجد فرق بين األحرف الصغيرة و الكبيرة.هذه المغة حساسة  مالحظة:
تعشي أنو لػ يتػ   nullحيث أن    int , float , string , boolean , null , objectمؼ أىػ أنؽاع الستحؽالت لجيشا : 

 اسشاد قيسة ليحا الستحؽل.
 

 . /*     */أو      //مؼ أجل التعميقات نكتب إما    مالحظة:
 

جد مع سمدمة محارف يكؽن عشجما نجسع متحؽليؼ مؼ نفذ الشسط تكؽن الشتيجة أيزًا مؼ نفذ الشسط ، أما إذا جسعشا ع
 سمدمة محارف. الشاتج 
   مثال:

<script > 

var  x = 5;                                                      

var  y = 2.5;                                                  

var  z = "kg";                                               

var  b = true;                                               

document.write( "x = ", x ,"<br/>", "  y = " , y ,"<br/>", "  z = " , z ,"<br/>"); 
document.write( "b=  ", b ,  "<br/>"); 
var   a= y+z;                                                 

document.write("y + z = ", a , "<br/>");    

</script> 

 
 المتحهالت:العمميات المطبقة عمى 

قدسةالباقي   %  , /  ,  * ,  - ,  +  ,  += ,  -= ,  *= ,  /= ,  %= ,  ++ ,  --  

 :معامالت المقارنة
== , != , < , > , <= , >=  

 :المعامالت المنطقية
&& , || , ! 

 بنى التحكم:
 ، ... … if () else، شخط  for  ،whileمثل: حمقات  #Cبشى التحكػ السعخوفة بمغة  تؽجج نفذ

 
 المصفهفات:

   ;a = new Array(10) يتػ الترخيح عشيا كسا يمي: 
 عشاصخ، حيث أن عشاصخىا ىي:  11و مؤلفة مؼ  aعخفشا مرفؽفة اسسيا  وىشا 

                                       a[0] , a[1], …. , a[9] = a[n-1] 
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 التهابع:
 بحيث نكتب ما يمي: ،تؽابع في أي مكان مؼ الرفحة و استجعاؤىا مؼ أي مكان اليسكؼ الترخيح عؼ 

function  اسػ( الالزمة البارمتخات ) 

{ 

    ……………………. 

     Return …;                    //   ال داعي ليحه التعميسة عشجما ال يعيج التابع قيسة  

} 

   < Script >وذلغ ضسؼ وسػ  
 استجعاء تابع يقؽم بإسشاد قيػ لسرفؽفة و جسعيا  مثال:

<script > 

function  sum_of_array() 

{ 

    b=new Array(20); 

    s=0; 

    for ( i=0 ; i<20 ; i++ ) 

         { 

             b[i] =  i ; 

             s += b[i] ; 

          } 

    return s ; 

} 

 document.write("sum = ",sum_of_array(),"<hr/>"); 

</script> 
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 عجديؼ مجخميؼ مؼ قبل السدتخجم جسع و طخح مثال:
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 :الصفحة مفيةتغيير لهن خ
document.bgColor = "  اسػ لؽن أو لؽن محجد بالشعام الدت عذخي " 

document.fgColor = "  اسػ لؽن أو لؽن محجد بالشعام الدت عذخي " 

 
 ية و األخخى نختار مشيا لؽن الشص:لشرسػ فؽرم يحؽي قائستيؼ مشدجلتيؼ، واحجة نختار مشيا لؽن الخمف مثال:

 

 

 
 عمى صؽرة: الزغطغيخ لؽن الخمفية مؼ خالل لش مثال:

 
<img  src="pic.jpg"  width="100"   height="100"  onclick="bg('blue');"> 

 
 

 تهابع تحهيل السالسل المحرفية:
parseInt() .يحؽل سمدمة محخفية إلى عجد صحيح : 

parseFloat() .يحؽل سمدمة محخفية إلى عجد حقيقي : 
eval() ( يحدب قيسة سمدمة محخفية تحتؽي عمى تعبيخ رياضي : evaluation.)تقييػ = 
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 :رسالة نصية 
 ;alert(message)" نكتب:   Okمؼ أجل إظيار نافحة صغيخة تحؽي رسالة ما و مع زر "

 مثال:
<script> 

alert (" welcome in my Site! "); 

</script> 

 
 
 " التابعconfirm() "– :نافذة التأكيد 

 " أو "إلغاء األمخ".Okـ "إما  يختاريقؽم ىحا التابع بإظيار رسالة تأكيج )نص ما( لمسدتخجم، بحيث يجب عميو أن 
أن نقؽم بتشفيح تعميسات مشاسبة. يأخح  اختيار السدتخجم( و ندتطيع حدب true/falseيعيج ىحا التابع قيسة بؽليانية ) 

 الحي نخيجه أن يعيخ لمسدتخجم. ىؽ عبارة عؼ الشصو ىحا التابع بارامتخ واحج  
 

 Ok ، فإذا ضغط السدتخجمعشج الشقخ عمى رابط تذعبي وظيفتو إغالق نافحة السدتعخض ، تعيخ رسالة تأكيج أواًل  مثال:
 تغمق الشافحة فعميًا.

<a href = "javascript:exit();" > Close this browser ! </a> 

<script > 

function exit()  

{ 

    var c=confirm("Do you really want to close this browser ???"); 

    if (c)              // c = = true 

       { 

           alert("Good Bay , see you soon !!!"); 

           close(); 

        } 

}    

</script> 

 

 " التابعprompt() "– :نافذة اإلدخال 
يقؽم ىحا التابع بإظيار رسالة تطمب مؼ السدتخجم إدخال قيسة معيشة ثػ يعيج القيسة السجخمة و ندتطيع معالجتيا كسا 

 متخيؼ: نص و قيسة افتخاضية .انخيج. يأخح ىحا التابع بار 
prompt( قيسة افتخاضية , نص ); 

 .;()alertلشقؽم بطمب إدخال عجديؼ مؼ قبل السدتخجم، ثػ نعيخ ناتج مجسؽعيسا في رسالة  مثال:
 

<script > 

n1=prompt("Enter the first number : ",0); 

n2=prompt("Enter the second number : ",0); 

if (n1&&n2) 

   { 

      sum=parseInt(n1)+parseInt(n2); 
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      alert(n1+" + "+n2+" = "+sum); 

   } 

else 

       alert("No solution! Because You've canceled the summation of the 2 numbers !"); 

</script> 

 

  الغرضDate() : 
بيا كسا يعيج التاريخ و الؽقت الحالي، حيث يسكؼ الحرؽل عمى تفاصيل التاريخ و الؽقت باستجعاء التؽابع الخاصة 

 يمي:
<script > 

  var d=new Date(); 

  document.write("Date= ", d.getDate(), " - ", d.getMonth()+1, " - ",d.getYear(), "<br>"); 

  document.write("Time= ", d.getHours(), " : ", d.getMinutes()," : ", d.getSeconds(),"<br>"); 

</script> 

 
Date = 14-5-2015 
Time = 08:18:40 

 
 

لمحرؽل   1، و يجب عميشا إضافة   (11، 1رقػ الذيخ ضسؼ السجال )  يعيج  ()getMonthإن التابع  مالحظة:
 عمى رقػ الذيخ الحالي.

نص بحيث أن يكؽن الؽقت بذكل متغيخ )أي كالداعة(، عمسًا أنشا نكتب  مخبعيلشطبع التاريخ و الؽقت في  مثال:
 تابعيؼ، واحج لتؽليج التاريخ و اآلخخ لتؽليج الؽقت و يتػ استجعاءىسا تمقائيًا عشج تحسيل الرفحة. 

<head> 

<script > 
function date() 
{ 
    var d=new Date(); 
    f1.dat.value=d.getDate()+" : "+(d.getMonth()+1)+" : "+d.getYear(); 
    setTimeout("date()",100000); 
} 
function time() 
{ 

    var d=new Date(); 
    f1.tim.value=d.getHours()+" : "+d.getMinutes()+" : "+d.getSeconds(); 
    setTimeout("time()",1000); 
} 

</script> 
</head> 
<body onload="time(); date();"> 

<form name=f1> 
 Date = <input type=text name=dat><br> 
Time = <input type=text name=tim><br> 
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</form> 

يقؽم باستجعاء تابع ما و ذلغ بعج انتعار فتخة   ;setTimeout("functionname()" , time )إن التابع   مالحظة:
 ثانية واحجة. 1111 زمشية معيشة مقاسة بالسيمي ثانية ، أي تعادل القيسة

 
 

 : Javascript Objects  - أغراض الجافاسكريبت
سكخيبت عـجد كبيـخ مـؼ األغـخاض الجـاىدة بحيـث أنـو تؽجـج لكـل غـخض مجسؽعـة مـؼ الرـفات و مجسؽعـة  جافافي  ؽججي

و ... ، لشـــخى بعـــا األغـــخاض  Dateو  Arrayمـــؼ التؽابـــع. لقـــج تعخفشـــا عمـــى عـــجة أغـــخاض مثـــل غـــخض السرـــفؽفة 
 األخخى:

 لى حالة األحخف )صغيخة/كبيخة( !!!إيجب االنتباه  مالحظة هامة:
 

 documentالغرض 

 بعض الصفات:
document.bgColor="" لؽن الخمفية 
document.fgColor="" لؽن الكتابة 
document.linkColor="" لؽن الخابط غيخ السزغؽط 
document.alinkColor="" لؽن الخابط الفعال 
document.vlinkColor=""  الحي تست زيارتولؽن الخابط  
document.title="" عشؽان الشافحة 

document.URL="" اسػ الرفحة السحسمة 
document.fileSize يعطي حجػ ممف الرفحة 
document.lastModified يعطي تاريخ و وقت آخخ تعجيل تػ عمى ممف الرفحة 
document.fileCreatedDate يعطي تاريخ إنذاء ممف الرفحة 
document.location يعطي السدار الكامل لسمف الرفحة 

 بعض التهابع:
document.write() لمطباعة عمى الرفحة 
document.getElementByID()  الرفحة مؼ خالل الـ        عشاصخمؼ أجل الؽصؽل إلى  
document.getElementsByName()  الرفحة مؼ خالل الـ         عشاصخمؼ أجل الؽصؽل إلى  

document.getElementsByTagName()  الرفحة مؼ خالل اسػ الؽسػ         عشاصخمؼ أجل الؽصؽل إلى  

document.createAttribute() إلضافة صفة إلى الرفحة 
document.createElement()  كائؼ ججيج إلى الرفحةإلضافة  

 

id 
 

name 
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 أمثمة: 
 :إن الكؽد التالي يقؽم بتغييخ عشؽان الرفحة و ذلغ بعج الشقخ عمى زر 

<head><title> الكمية التطبيقية     </title></head> 

<body> 

<form> 

<input type="button"  value="تغييخ العشؽان"  onclick="document.title='!!!أىاًل و سياًل بكػ' "> 

</form> 

</body> 

 

 

 :إن الكؽد التالي يقؽم بتحسيل صفحة ججيجة بشفذ الشافحة 

<form> 

<input type=button value="Google" onclick="document.URL='http://www.google.com' "> 

</form> 

 
 

 

  " إن الكؽد التالي يقؽم بإضافة إشارة التحقق لمكائؼcheckboxستحؽل لتابع :" و ذلغ بتسخيخ اسػ الكائؼ ك 

<form name="form1"> 

<input type=checkbox name="ch" value="1">First Check<br> 

<input type=checkbox name="ch" value="2">Second Check <br> 

<input type=checkbox name="ch" value="3">Third Check <br> 

<input type=button name="but1" value="Check the checkboxes !" onclick="check('ch');"> 

</form> 

 

<script > 

function check(x) 

{ 

   document.getElementsByName(x)[0].checked=true; 

   document.getElementsByName(x)[1].checked=true; 

   document.getElementsByName(x)[2].checked=true; 

} 

</script> 
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 windowالغرض 
 بعض الصفات:

window.status )قيسة الشص السعخوض في شخيط الحالة )الذخيط بأسفل نافحة السدتعخض 
window.defaultStatus  قيسة الشص االفتخاضي السعخوض في شخيط الحالة 
window.name االسػ البخمجي لمشافحة 

 بعض التهابع:
window.close()  السدتعخضإلغالق نافحة  
window.open() خات بارامت  3، عمسًا أنو يجب تسخيخ لفتح نافحة ججيجة مع تحجيج مؽاصفات الشافحة

 أساسية بالذكل التالي:  
window.open("مجسؽعة مؼ السؽاصفات" , "اسػ بخمجي" , "اسػ الرفحة" ); 

 مؼ مؽاصفات الشافحة لجيشا:
 الؽظيفة الرفة

width = * pixel  الشافحةعخض  
height = * pixel ارتفاع الشافحة 

left = * pixel 
السدافة الفاصمة ما بيؼ حج الذاشة األيدخ و حافة 

 الشافحة اليدخى 

top = * pixel 
السدافة الفاصمة ما بيؼ حج الذاشة األعمى و حافة 

 الشافحة العمؽية
menubar = yes | no إظيار شخيط القؽائػ 
toolbar = yes | no إظيار شخيط األدوات 
scrollbar = yes | no  إظيار أشخطة التسخيخ 
status = yes | no إظيار شخيط الحالة 
resizable = yes | no إمكانية تغييخ حجػ الشافحة 
directories = yes | no شخيط أدوات خاص إظيار  
location = yes | no إظيار شخيط العشؽان 

window.confirm() إظيار نافحة لمتأكيج 
window.prompt() إظيار نافحة لإلدخال 
window.alert() إظيار نافحة رسالة 
……………….  
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 بعض التهابع:
window.moveTo(x,y) )نقل الشافحة إلى مؽقع ججيج عمى الذاشة )مقاسة بالبكدل 
window.resizeTo(x,y) )تغييخ حجػ الشافحة )بالبكدل 
window.scrollTo(x,y) االنتقال إلى إحجاثيات معيشة ضسؼ الشافحة 

 
ليذ مؼ بالزخورة أن نحكخ اسػ الغخض أواًل إذا كشا بشفذ   windowعشج استجعاء إحجى تؽابع الغخض  مالحظة:

 بقتان:االشافحة! أي إن التعميستان التاليتان متط
window.alert("Hello Students!"); 

alert("Hello Students!"); 

 

 

 
 Stringالغرض 

     ;"s="Hello Students, مثاًل:   Stringليكن لدينا متحهل من نهع 

s.length 
تعطي طؽل الدمدة السحخفية )أي عجد السحارف( وإذا استخجمشاىا مع السرفؽفات فتعطي 

 عجد عشاصخ مرفؽفة

s.substring(i,j)  يقؽم بشدخ جدء مؼ الدمدة بجءًا مؼ الجليل األول و حتى الجليل الثاني 
s.toUpperCase() يعيج الدمدة بأحخف كبيخة 
s.toLowerCase() يعيج الدمدمة بأحخف صغيخة 
s.charAt(i) يعيج السحخف الؽاقع في الجليل الحي نسخره 
s.indexOf(s2)  أساسيةيعيج دليل بجاية سمدمة جدئية مؼ سمدمة  

s.lastIndexOf(s2) 
يعيج دليل بجاية آخخ ندخة عؼ سمدمة جدئية مؼ سمدمة أساسية )أي لسا تكؽن الدمدة 

 الجدئية مكخرة في الدمدمة األساسية، فتيسشا بجاية آخخ ندخة(
s.fontsize(i) تغييخ حجػ خط الدمدة 
s.italics()  جعل خط الدمدة مائاًل 
s.bold()  عخيزاً جعل خط الدمدة  
s.small() جعل خط الدمدة أصغخ بجرجة 
s.big() جعل خط الدمدة أكبخ بجرجة 
s.sup()  ًجعل خط الدمدة مختفعا 
s.sub()  ًجعل خط الدمدة مشخفزا 
s.strike()  جعل خط الدمدة مخططة مؼ الؽسط 
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 يربح لجيشا ما يمي:    ;"s="Hello Students , Hello Worldبفخض أن  أمثمة:

document.write("<br>",s.fontsize(14));          Hello Students , Hello World 

document.write("<br>",s.italics());                 Hello Students , Hello World 
document.write("<br>",s.bold());                   Hello Students , Hello World 
document.write("<br>",s.strike());                  Hello Students , Hello World 
document.write("<br>",s.small());                   Hello Students , Hello World 
document.write("<br>",s.big());                       Hello Students , Hello World  
document.write("<br>",s.charAt(4));                o 
document.write("<br>",s.length);                     28 
document.write("<br>X ",s.sup());                   X 

Hello Students , Hello World 
document.write("<br>X ",s.sub());                   X Hello Students , Hello World 

document.write("<br>",s.toLowerCase());      hello students , hello world 
document.write("<br>",s.toUpperCase());       HELLO STUDENTS , HELLO WORLD 

document.write("<br>",s.indexOf('o s'));          4   

document.write("<br>",s.lastIndexOf('hel'));   17 

document.write("<br>",s.indexOf('wrong'));     -1 
document.write("<br>",s.substring(6,13));       Students 

 
 Mathالغرض 

 بعض التهابع:
Math.abs(x) يعطي القيسة السطمقة لمعجد 
Math.pow(x,n) يحدب نتيجة رفع العجد األول لقؽة ما 
Math.sqrt(x) التخبيعي لمعجد يحدب الجحر  
Math.ceil(x) يجور العجد إلى أقخب عجد صحيح أكبخ مشو 
Math.floor(x) يجور العجد إلى أقخب عجد صحيح أصغخ مشو 
Math.round(x) يجور العجد إلى أقخب عجد صحيح 
Math.random()  1و  1يعيج رقسًا عذؽائيًا محرؽر ما بيؼ  
Math.sin(x) يحدب جيب عجد ما 
Math.cos(x) يحدب تجب عجد ما 
Math.tan(x) يحدب ظل عجد ما 
Math.asin(x) يحدب الجيب العكدي لعجد ما بالخاديان 
Math.acos(x) يحدب التجب العكدي لعجد ما بالخاديان 
Math.atan(x) يحدب العل العكدي لعجد ما بالخاديان 
Math.log(x) يعيج المؽغاريتػ الطبيعي لمعجد 
Math.exp() يحدب القيسة "" )أساس المؽغاريتسات الطبيعية( مخفؽعة إلى قؽة 
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Math.max(x,y) يعيج العجد األكبخ ما بيؼ عجديؼ 
Math.min(x,y) يعيج العجد األصغخ ما بيؼ عجديؼ 

 بعض الثهابت:
Math.E يعطي أساس المؽغاريتسات الطبيعية 
Math.LN2  2يعطي المؽغاريتػ الطبيعي لمعجد  
Math.LN10  11يعطي المؽغاريتػ الطبيعي لمعجد  
Math.LOG2E  لمعجد الشيبخي     2يعطي المؽغاريتػ ذو األساس   

Math.PI   و التي عبارة عؼ ندبة محيط الجائخة إلى قطخىا  3.14153يعطي القيسة  

Math.SQRT1_2 يعطي الجحر التخبيعي لمشرف 
Math.SQRT2 2لمعجد  يعطي الجحر التخبيعي  

 
  أمثمة:

document.write("<br>",Math.E);                       2.718281828459045 

document.write("<br>",Math.LN2);                  0.6931471805599453 

document.write("<br>",Math.LN10);                2.302585092994046 

document.write("<br>",Math.LOG2E);             1.4426950408889633 

document.write("<br>",Math.PI);                      3.141592653589793 

document.write("<br>",Math.SQRT1_2);         0.7071067811865476  

document.write("<br>",Math.SQRT2);             1.4142135623730951 

document.write("<br>",Math.abs(-34));            34 

document.write("<br>",Math.pow(2,3));           8 

document.write("<br>",Math.sqrt(25));             5 

document.write("<br>",Math.ceil(2.6));            3 

document.write("<br>",Math.floor(2.6));          2  

document.write("<br>",Math.round(2.6));         3 

document.write("<br>",Math.random());           0.37958163862329386 

document.write("<br>",Math.sin(90));               0.8939966636005578  

document.write("<br>",Math.cos(90));              -0.4480736161291701 

document.write("<br>",Math.tan(45));               1.6197751905438615 

document.write("<br>",Math.asin(0));                0 

document.write("<br>",Math.acos(90));             1.5707963267948965 

document.write("<br>",Math.atan(45));              1.5485777614681775 

document.write("<br>",Math.log(10));                2.302585092994046 

document.write("<br>",Math.exp(10));                22026.465794806718 

document.write("<br>",Math.max(5,7));              7 

document.write("<br>",Math.min(5,7));               5 
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