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صفت  نیکه ا میو گفت می< داشتcolتگ > یبه صفت عموم یدر فصل قبل اشاره ا دیبخاطر داشته باش اگر
صفات  نیخب! اکنون وقت آن است که در مورد ا اری. بسمیده یجداگانه به شما آموزش م یها را در فصل

 .میبدان شتریب

دارند  زین ییتگ ها، صفت ها نیاز ا یبعض دیدیو همانطور که د دیآشنا شده ا یاریبس یبا تگ ها نجایا تا
 کی< که عدد آغاز olدر تگ > startصفت  ای دی< را بخاطر دار colدر تگ > spanبعنوان مثال حتما صفت 

 کرد.  یمرتب را مشخص م ستیل

صفت  نیکه هر کدام از ا ندیگو یم یخصوص یاوت است، صفت هاهر تگ، متف یصفت ها که برا نیا به
 بر عهده دارند. را در تگ خود یمخصوص فهیها، وظ

صفت  نیاز ا یکی titleاز صفت ها هستند که در تمام تگ ها وجود دارند. بعنوان مثال صفت  یبعض اما
 زی< نabbrو سپس در تگ > میبرد < بکارdfnبار در تگ > نیصفت را اول نیا دیهاست . اگر بخاطر داشته باش

تگ  نیتا بحال در چند زیصفت را ن نیکه ا styleمثل صفت  یگریصفت د ای. میاز آن مجددا استفاده کرد
تمام  نکهیا یعنینام دارند.  یعموم یصفت ها که در همه تگ ها وجود دارند، تگ ها نگونهی. امیبکار برده ا

 صفت ها استفاده کنند. نیتوانند از ا یتگ ها م

 که عبارتند از: میدار  یچهارده نوع صفت عموم html5 در

Title 

اطالعات معموال به هنگام قرار گرفتن  نیدهد که ا یدر مورد عنصر ارائه م یشتریصفت اطالعات ب نیا
 . ردیگ یمورد استفاده قرار م ریشود. و بصورت ز  یداده م شینما tooltip کیعنصر بصورت  یماوس بر رو

<element title = “value”> 

متن همان  نی. ادیسیمتن مورد نظر خود را بنو value ینام تگ مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 شود. یداده م شینما tooltipاست که در  یمتن

 دهد: یم شی< را نماp< و >abbrصفت در دو تگ > نیاز کاربرد ا ینمونه ا ریز  کد

<p> 

<abbr title="World Health Organization"> WHO </abbr> 

 was founded in 1948 

</p> 

لرن 
 پارسی

 HTML5 در عمومی های صفت
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<p title="Free Web tutorials"> 

 W3Schools.com 

</p> 

Style  

 ندهی. همانگونه که در آمیکن یعنصر مورد نظر استفاده م یبرا inline style کی جادیصفت به منظور ا نیاز ا
،  styleصفت  قیاز طر  یده لیراه وجود دارد که استا نیعنصر، چند کیبه  لیاعمال استا یبرا دید میخواه
اعمال  یها لیاستا ریشود سا یم اعثب یده لینوع استا نیشود. ا یم دهینام inline ای یداخل یده لیاستا

 ندهیآ یصفت به عنصر اعمال شود. در فصل ها نیدرج شده در ا لیگرفته شده و استا دهیشده به عنصر ناد
 گفت.  میسخن خواه لیها به تفص styleدر مورد 

 است: ریبه صورت ز  styleاستفاده از صفت  نحوه

<element style = “value”> 

 ری. کد ز دیسینو یمورد نظر خود را م لی، استاvalue ینام تگ مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 دهد: یم شیکد را به شما نما نیاز ا ینمونه ا

<h1 style="color:blue;text-align:center">This is a header</h1> 

<p style="color:green">This is a paragraph.</p> 

Class 

مورد استفاده قرار  یده لی"نام کالس" در استا نیکند که ا یعنصر فراهم م ی"نام کالس" برا کیصفت  نیا
 استفاده : قهی.طر ردیگ یم

<element class = “value”> 

. دیسینو ی، نام کالس مورد نظر خود را م value ینام تگ مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 خواند. دیخواه CSSتگ را در بحث آموزش  نیکامل در مورد ا حاتیتوض

Id 

"نام شناسه" در  نیکرد که ا جادیعنصر مورد نظر ا ی"نام شناسه" برا کیتوان  یصفت م نیا لهیبوس
javaScript  وCSS که نام  نستیآن ا نیدارد و مهمتر  ینام شناسه قواعد نیی. تعردیگ یمورد استفاده قرار م

د نام وجود داشته باشد. قواع نیبا ا یگریعنصر د دیخود نبا html لیدر فا نکهیا یعنیباشد.  کتای دیشناسه با
 وجود دارند که عبارتند از:  زین یگرید ینامگذار
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د توان ینام شناسه نم گر،ی( شروع شود. به عبارت دzتا  a) ای( Zتا  Aاز حروف ) یکیبا  دی. هر نام شناسه با1
 آغاز شود.  گرید یکاراکتر ها ایبا اعداد 

و  )_( ، کولن ):( ریخط ز ( ، -ه )( ، خط فاصل9-0( اعداد )a-z , A-Zتواند شامل حروف ) ی. نام شناسه تنها م2
نام  نیاستفاده شود، ا یکاراکترها در نامگذار نیاز ا ریغ یگریاگر کاراکتر د نکهیا یعنینقطه ).( باشد . 

 شناسه نامعتبر خواهد بود. 

حروف کوچک و بزرگ  ،یردر نامگذا نکهیا یعنی"حساس به متن" است.  ای case-sensitive. نام شناسه ، 3
 تفاوت دارد.” MY_element“با شناسه ” my_Element“شناسه  گریبا هم فرق دارند. به عبارت د

 است: ریبصورت ز  idاستفاده از صفت  نحوه

<element id = “value”> 

 . دی، نام شناسه مورد نظر خود را وارد کن value ینام تگ مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا

tabIndex 

 نیتوسط ا د،یکن یعناصر صفحه استفاده م نیپرش ب یبرا وتریکامپ دیصفحه کل Tab دیکه از کل یهنگام
 ریصفت به شرح ز  نی. نحوه استفاده از ادیکن نییعناصر را تع نیفعال شدن ا بیترت د،یتوان یصفت م

 است:

<element tabindex = “value”> 

ا کد ر  نیا رکاربردی. کد ز دیعدد وارد کن کی دی، با value ینام تگ مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 دهد: یها نشان م نکیدر ل

<a href="http://www.w3schools.com/" tabindex="2">W3Schools</a><br /> 

<a href="http://www.google.com/" tabindex="1">Google</a><br /> 

<a href="http://www.microsoft.com/" tabindex="3">Microsoft</a> 

 نکیل د،یصفحه کل یاز رو tab دیکد در مرورگر و فشردن کل نیا ی. با اجرادیدقت کن tabindex ریبه مقاد
 قرار داده است.  1عنصر را برابر  نیا تی، اولو tabindexصفت  رای. ز دیآ یدوم به صورت فعال در م

عنصر با استفاده از صفت  نیا تیاولو رایشود. ز  یاول فعال م نکیل د،یرا مجددا بفشار  tabاگر دکمه  حال
tabindex  است که اگر شما دکمه  یمعن نیشده است. فعال شدن به ا نییتع 2برابرEnter را  دیصفحه کل

 نکی، ل Enterدکمه  ردنمثال با فش نیعنصر فعال شده، عکس العمل نشان خواهد داد و در ا د،یبفشار 
 یداده م شینما یمتفاوت یمختلف بصورت ها یعنصر در مرورگرها کیدوم اجرا خواهد شد. فعال بودن 
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 tab دیفعال شده توسط کل نکیدر اطراف ل نیکادر نقطه چ کی رفاکس،یشود. به عنوان مثال در مرورگر فا
 شود. یداده م شینما

hidden 

وجود دارند اما  نکهیا یعنیشوند.  یم یمخف شینما صفت استفاده کنند در صفحه نیکه از ا یعناصر
 عناصر توسط کاربر است. یاز مشاهده برخ یریصفت جلوگ نیا یاز کاربردها یکیشوند.  یداده نم شینما

کاربر قابل  یعناصر برا نی( اcheck box کیزدن  کیپس از مالحظه ضوابط مربوطه )به عنوان مثال ت تا
 است: ریصفت به صورت ز  نیشود. نحوه استفاده از ا تیرؤ

<element hidden = “hidden”> 

 . دیسی، بنو دیکردن آن را دار  یکه قصد مخف ینام عنصر دیبا element یکه بجا

dir 

 گرید یشوند و بعض یاز چپ به راست نوشته م یسیاز زبان ها مانند زبان انگل یبعض دیدان یکه م همانگونه
)راست  rtlسه مقدار  یکند و دارا یصفت، جهت متن را مشخص م نیاز راست به چپ. ا یمانند زبان فارس

 ( است.گرجهت متن بصورت خودکار توسط مرور  نیی)تع auto)چپ به راست( و  ltrبه چپ(، 

شود. در  یقرار داده م یسیکلمه انگل ی یمتن فارس کیدر  الیکاربرد دارد که به عنوان م یزمان نهیگز  نیا
نحوه استفاده از  ریمبرم خواهد داشت. در ز  ازیصفت، ن نینرم افزار خواندن متن، به وجود ا کیصورت،  نیا
 :دیکن یصفت را مشاهده م نیا

<element dir = “value”> 

را  auto ای rtl  ،ltrاز سه مقدار  یکی دی، با value ینام عنصر مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 .دیقرار ده

lang 

شوند  یصفت قرار داده م نیباشد. زبان ها بصورت اختصار در ا یمشخص کننده زبان محتوا م lang صفت
 ستیل دیتوان یم ریرود. در آدرس ز  یبکار م یفارس یبرا faو  یسیانگل یبرا en،  یزبان فرانسو یبرا fr الیم

 :دیزبان ها را مشاهده کن یاز نام اختصار یکامل

http://w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp 

 :دیکن یصفت را مشاهد م نینحوه استفاده از ا ریدر ز 

<element lang = “value”> 

http://w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
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..( .. ایر  ای faزبان )مانند  ینام اختصار دی، با value یو بجانام عنصر مورد نظر را نوشته  element یکه بجا
 .دیسیرا بنو

contenteditable 

صفحه وب  کیدر  ن،یاز ا شیتا پ دیدان یاضافه شده است.همانگونه که م htmlبه  یصفت به تازگ نیا
توان به  یصفت م نیعناصر وجود نداشت اما اکنون با استفاده از ا شیرایدادن و و رییامکان پاک کردن، تغ

 نیکند. نحوه استفاده از ا شیرایو و یصفحه وب دستکار کیعنصر را در  ی یکاربر اجازه داد تا بتواند محتو
 است: ریصفت به صورت ز 

<element contenteditable = “value”> 

 ای true  ،falseاز سه مقدار  یکیتوان  ی، م value ینام عنصر مورد نظر را نوشته و به جا element یکه بجا
inherit  را قرار داد . کهtrue دهد.  یکردن را م شیرایامکان وflase دهد. و  یرا نم شیرایامکان وinherit 
عنصر  نیا نصورتیا ریباشد در غ شیرایو ابلق زی" ، نparentدهد که عنصر " یرا م شیرایامکان و یدر صورت

 خواهد بود.  شیرایقابل و ریغ

مجموعه بودن  ریز  فیتوص یبرا یمفهوم ،یسیبرنامه نو یپدر و فرزند در زبان ها ای childو  parent مفهوم
 :ریاست. به عنوان مثال در تکه کد ز  گریکدیبودن عناصر نسبت به  شهیر  ای

<html> 

<p> 

Hello world! 

</p> 

</html> 

، پدر عنصر  زی< نhtmlعنصر قرار گرفته و عنصر > نیدر داخل ا رای< است ز html<،فرزند عنصر >pعنصر >
<p داده است. یعنصر را در خود جا نیا رای< است ز 

 :دیکن یصفت را مالحظه م نینمونه استفاده از ا ریکد ز  در

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<p contenteditable = "true">This is a paragraph. It is editable.</p> 
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<p contenteditable = "false">This is a paragraph. It is not editable.</p> 

<b contenteditable = "true"> 

<p contenteditable = "inherit"> 

this is inherit that parent element is editable. 

</p> 

</b> 

<b contenteditable = "false"> 

<p contenteditable = "inherit"> 

this is inherit that patent element is not editable 

</p> 

</b> 

</body> 

</html> 

 ری. در تصومیصفت را ذکر کرده ا نیاستفاده از ا یتمام حالت ها دیکن یهمانگونه که در کد فوق مشاهده م
 گذاشته شده است. شیکد توسط مرورگر اپرا به نما نیا یاز اجرا ینمونه ا ریز 

 

 1ریتصو
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خطوط  ریتصو نیکرد. در ا دیفوق را مشاهده خواه ریمشابه تصو ریخود ، تصو وتریکد فوق در کامپ یاجرا با
 اند. شیرایقابل و ریبوده اما خطوط دوم و چهارم غ شیرایاول و سوم قابل و

spellcheck 

است. اگر  spellcheckوارد شده است، صفت  html یعموم یبه جمع صفت ها یکه به تازگ یگریصفت د
متون قابل  رییشد که با تغ دیمتوجه خواه د،یخود اجرا کرده باش ستمی) را در سی(کد قبل 11 ریکد تصو

بخاطر وجود  خطوط نیشود. ا یظاهر م ش،یرایکلمات در حال و ریدر ز  یاوقات خط قرمز رنگ یگاه ش،یرایو
لغت از لحاظ  کیکه  یاست که هنگام نی" تست امالء ". و کار آن ا ای" spell checkاست به نام " یتیقابل

اشکال مطلع سازد.  نیکند تا شما را از وجود ا یخط قرمز رنگ رسم م کیآن  رینادرست است، در ز  ،یامالئ
ز ا دیتوان یم تیقابل نیفعال کردن ا ریغ ایفعال  یگردد. برا یم دیناپد زیخط قرمز ن ،یغلط امالئ نیبا رفع ا
و  تیقابل نیفعال کردن ا یبرا true،  ردیپذ یصفت دو مقدار را م نی. ادی، استفاده کن spellcheckصفت 
false دیکن یمشاهده م ریعنصر را در ز  نیکردن آن. نحوه استفاده از ا رفعالیغ یبرا: 

<element contenteditable = “value”> 

را  false ای trueاز دو مقدار  یکی دی، با value ینام عنصر مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
 دهد: یصفت را نشان م نیاز کاربرد ا ینمونه ا ری. کد ز دیسیبنو

<p contenteditable="true" spellcheck="false">This is a praggagraph. It is editable without 
spellcheck capability.</p> 

 را ندارد. spellcheck تیبوده اما قابل شیرایدر کد فوق، متن مورد نظر قابل و

accesskey  

صفحه  قیعنصر از طر  نیبه ا یابیکند تا دست یعنصر درست م یبرا انبریم دی)کل shortcut کیصفت،  نیا
به  یابیشود همان کاراکتر دست یصفت در نظر گرفته م نیا یکه برا یتر شود. مقدار عیراحت تر و سر  دیکل

 است: ریصفت به شکل ز  نیعنصر است. نحوه استفاده از ا نیا

<element accesskey = “value”> 

. به عنوان مثال میسینو یکاراکتر را م کی،  value ینام عنصر مورد نظر را نوشته و بجا element یکه بجا
  د،یاز صفحه کل wو  Alt یدهایصفحه با فشردن کل ی" باشد، هنگام اجراwبرابر با " valueاگر مقدا 

معموال  رایدارد ز  یکاربرد کم یامروز یصفت، در مرورگرها نی. البته ادیآ یمذکور به حالت فعال در م عنصر
 کنند. یدستورات خود استفاده م یاجرا یبرا یبیترک یدهایمرورگرها از کل

draggable 
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 یصفت م نیباشد. با استفاده از ا یم draggableاضافه شده است، صفت  htmlکه به  یتازه ا صفت
 نی. نحوه استفاده از ادی( را به عناصر اضافه کنdrag and dropو رها کردن با ماوس ) دنیکش تیقابل دیتوان

 است: ریصفت به صورت ز 

<element draggable = “value”> 

 ایو  true  ،falseاز سه مقدار  یکیتوان  ی، م value یو بجا نام عنصر مورد نظر را نوشته element یکه بجا
auto  کند: یصفت آشنا م نیبا ا شتریشما را ب ریرا قرار داد. تکه کد ز 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<body> 

<p draggable = true >This is a paragraph. It is editable.</p> 

<p draggable = false >This is a paragraph. It is not editable.</p> 

<p draggable = auto >this is inherit that parent element is editable.</p> 

</body> 

</html> 

. شما مییگو یم کیبه شما تبر  د،یآشنا شد html5 یعموم یمورد صفت ها 14خب! اکنون که با همه  اریبس
 :دیمشاهده کن ریمورد را بطور خالصه در جدول ز  14 نیا دیتوان یم
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