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 :تقدیم هب       

 

 

 پدرم هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی، ایستادگی را تجرهب نمایم

 

  

کاری و عشق هک وجودم ربایش همه رنج بود و وجودش ربایم همه مهر و هب ماردم، ردیای بی کران ف دا  

  

بحرزادهن محس   
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Css (cascading style sheet) 

 

Selectot 

{ 

Property:value ; 

Property:value ; 

    } 

 مثال :

P { color:red;   font-size:1.5em;  } 

 نوشت : cssتوان کد  به سه روش می

External  توی یک فایل خارجی کد :css نویسیم و سپس به  را میhtml دهیم . در این روش همه  لینک می

 توانند از همان کدها استفاده کنند . صفحات می

Embedded  نوشتن کدهای :css  به صورتInternal  یعنی کدهایcss  را در قسمتhead  هر صفحه بنویسیم ؛

 ه صورت زیر :تواند از آن کد استفاده کند . ب در این روش فقط همان صفحه می

<style   type=” text/css”> 

 نویسیم . را می cssوسپس کدهای 

Inline  :style کنیم . مثال : را توی خود ِ تگ تعریف می 

<h1 style="color:red ; font-size:15px">Introduction</h1> 
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 : htmlبه صفحه  cssلینک دادن یک فایل  

<link  href="class.css"  rel="stylesheet"  type="text/css"/> 

 روش دوم برای لینک دادن :

<style type="text/css"> 

@import   url("stylesheet.css");</style> 

Style Sheets For Print (And Other Media) : 

 

all ها . : برای تمام دستگاه 

Aural هایی که فقط ریدر هستند . : برای دستگاه 

Braille برای پرینترهای : braille . 

Handheld های موبایل و  : برای دستگاهpda . 

Print . برای پرینت گرفتن : 

Projection کنیم . : برای زمانی که از پروژکتور استفاده می 

Screen  برای زمانی که از :lcd کنیم . استفاده می 

Tv . برای تلویزیون : 

 

 مثال : 

<link href="screen.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> 

<link href="print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print"/> 
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 جلسه چهارم

1. tag  selectors : 

 شود . مثال : های مشابه اجرا می اولین سلکتور است و روی تمام تگ

h2 

{ 

 font-size:18px; 

 color:blue; 

 font-family:Times New Roman; 

} 

 شود . اجرا می h2های  روی تمام تگ

2. class  selectors : 

 شود . شود ؛ با عالمت  .  مشخص می برای تخصیص یک ویژگی به چند تگ استفاده می

.special 

{ 

 font-size:10px; 

 color:blue; 

 font-family:Times New Roman; 

} 
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 : htmlکد 

<h2 class="special">this h2 tag </h2> 

<h2>this h2 tag</h2> 

<p class="special">this p tag</p> 

<p>this p tag</p> 

 تواند با عدد شروع شود . تواند هر چیزی باشد , فقط نمی نام یک کالس می

 نام کالس به حروف کوچک و بزرگ حساس است

3. ID  selectors : 

کنیم . برای این  ص بدهیم از این سلکتور استفاده میخواهیم یک ویژگی را فقط به یک تگ اختصا زمانی که می

 کنیم . استفاده می #سلکتور از عالمت 

 : htmlمثال : کد 

<div id="banner">This ID Selector</div> 

 

 : cssکد 

#banner 

{ 

 background:#cc0000; 

 height:300px; 

 width:720px; 

} 

 را به چند تگ اختصاص داد . IDتوان یک  نمی
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 جلسه پنجم

 

What  Is a <div>? 

زمانی  divخورد .  توان درون آن قرار داد و برای طراحی ساختار صفحه به درد می تگی است که هر تگی را می

 تعریف شده باشد . cssکند که برای آن کد  معنا پیدا می

 

 : cssکد کنیم . مثال :  های سلکتور استفاده می به چند تگ : از گروه cssاختصاص یک کد 

h1 , h2 ,h3 ,h4 , h5 , h6 

   { 

      Color:#F1CD33 ; 

      } 

 : htmlکد 

<h1>head1</h1> 

<h2>head2</h2> 

<h3>head3</h3> 

<h4>head4</h4> 

<h5>head5</h5> 

<h6>head6</h6> 

 دی را در گروه ادغام کرد  توان حتی کالس یا آی می
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 مثال :

h1 , p , .copyright , #banner 

{ 

 color:#f1cd33; 

} 

 

Universal selector : 

 شود . مثال : شود . با عالمت * مشخص می های صفحه اعمال می روی تمام تگ cssاین کد 

* 

{ 

 font-weight:bold; 

} 

 

The Html Family Tree : 

 های پدر و فرزندی :  مثال برای تگ

 : htmlکد 

<h1> 

<strong>Mohsen is web developer</strong> 

</h1> 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

9 
 

<p> 

A paragraph of <strong>important</strong> text. 

</p> 

 : cssکد 

h1  strong 

{ 

 color:red; 

} 

 دهند . بینشان نشان می spaceاست . پدر و فرزندی را با یک  h1که پدرش  strong این یعنی تگ 

 

 : htmlمثال برای درخت : کد 

<h1>h1</h1> 

<p>abc <strong><a href="http://www.google.com/">google</a></strong> def</p> 

<h2>h2</h2> 

<ul> 

<li><a href="http://www.google.com/">google</a></li> 

<li><a href="http://www.google.com/">google</a></li> 

<li><a href="http://www.google.com/">google</a></li> 

</ul> 

 : cssکد 

li a 

{ 

 font-family:Arial; 

} 
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 توانیم بنویسیم : می li aبه جای اینکه بنویسیم 

Ul  li a  

Body  li a 

Html  li  a 

Html  body  ul  li a 

 

 : htmlمثال : کد 

<div id="content"> 

<h1>Heading here</h1> 

<p class="intro">Lorem ipsum dolor sit amet .</p> 

<p>Lorem ipsum dolor <a href="#">sit</a> amet .</p> 

</div> 

<div id="nav"> 

<ul> 

<li><a href="#" class="intro">item1</a></li> 

<li><a href="#">item2</a></li> 

<li><a href="#">item3</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div id="footer"> 

Lorem ipsum dolor <a href="#">sit</a> amet .</div> 

 

 اول : cssکد 

#nav ul li a 
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{ 

 color:green; 

} 

 شوند . سبز رنگ می item1,item2.item3کلمات ِ  cssبا اجرای این کد 

 دوم : cssکد 

div .intro a 

{ 

 color:red; 

} 

است و پدر آن تگ  introای که فرزند ِ یک تگ دیگر با کالس  aیعنی تگ  cssکند ؛ این کد  تغییری ایجاد نمی

div ریم .است و ما همچین تگی ندا 

 سوم : cssکد 

div.intro a 

{ 

 color:red; 

} 

 شود . تغییری ایجاد نمی

 divاست و پدر آن تگ  introای که فرزند ِ یک تگ دیگر با کالس  aفرق کد دوم و سوم : کد دوم یعنی تگ 

 باشد .  aباشد و درون این تگ یک تگ  introکه کالسش divاست ؛ اما کد سوم یعنی تگ 

 

 : چهارم cssکد 

.intro  a 

{ 
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 color:yellow; 

} 

کند چون همچین تگی  است . که باز هم تغییری ایجاد نمی introای که کالس پدرش  aاین کد یعنی تگ 

 وجود دارد .

 

#foo  td  ,  th 

{ 

      Color:red; 

} 

 این کد معادل است با :

#foo  td 

{ 

 color:red; 

} 

th 

{ 

 color:red; 

} 

 

Attribute  selectors : 

 مثال :

a[href="www.yahoo.com"] 

{ 

 color:red; 
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 font-weight:bold; 

} 

 باشند . boldهایی که به سایت یاهو داده شده است رنگ قرمز داشته باشند و  این یعنی تمام لینک

 

Textbox : 

<input  type="text"  name="firstname"/> 

 مثال :

<p>First name : 

<input type="text" name="firstname"/> 

</p> 

<p>Last name : 

<input type="text" name="lastname"/> 

</p> 

 : textboxدو ویژگی برای 

 تواند وارد کند . کنیم که کاربر چند کاراکتر می مشخص می maxlength با استفاده از

 کنیم که چند کاراکتر به کاربر نشان داده شود . مشخص می sizeبا استفاده از

 : مثال

<p>First name : 

<input type="text" name="firstname" size="5" maxlength="5"/> 

</p> 

<p>Last name : 

<input type="text" name="lastname"/></p> 
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Password : 

 مثال :

<p>password : 

<input type="password" name="password"/></p> 

 

Check  boxes  and  radio  buttons : 

Check boxes : Choose more than one option 

Radio buttons : Choose only one option 

 مثال :

<p> 

what are some of your favorite food?</p> 

<input type="checkbox" name="food" value="icecream" checked="checked"/>Ice cream<br/> 

<input type="checkbox" name="food" value="eggsham"/>Green Eggs and Ham<br/> 

<input type="checkbox" name="food" value="pizza"/>Pizza<br/> 

<p> 

What is your gender?</p> 

<input type="radio" name="gender" value="male" checked="checked"/>Male<br/> 

<input type="radio" name="gender" value="female"/>Female<br/> 

 

Drop-down  lists : 

استفاده  optionاز  listکنیم و برای درست کردن  استفاده می selectاز تگ  drop-downبرای درست کردن 

 کنیم .  می
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شود . اگر  درست می list boxو اگر بیشتر از یک قرار دهیم  drop-down listرا برابر یک قرار دهیم  sizeاگر 

 باشد . می برابر یک defultبرای سایز مقدار قرار ندهیم به صورت 

 مثال :

<p>What is your favorite food?</p> 

<select name="food"> 

<option value="pizza">pizza</option> 

<option value="icecream">Ice cream</option> 

<option value="eggsham">Green Egg and Ham</option> 

</select> 

 شود . می listboxبه  قرار دهیم تبدیل 3یا  2را برابر  sizeاگر 

Multi-line  text  boxes : 

 کاربرد : برای گرفتن آدرس ، صورت جلسه ، کامنت و ...

<textarea    rows=”10”    cols=”40”    name=”comments” >please include any comments  here 

.</textarea> 

 جلسه ششم

Submit  and reset : 

 : submitو  resetداریم :  buttonدو نوع 

Submit . برای فرستادن اطالعات به سمت سرور است 

Reset . برای پاک کردن اطالعات است 

ها  به سمت سرور فرستاده  قرار بگیرند در غیر این صورت داده form باید حتما درون تگ inputهای  تمام تگ

 شود . نمی
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Submit : 

<input    type=”submit”    value=”submit”  /> 

 مثال :

<form> 

<input type="text"/> 

<input type="reset" value="clear"/> 

<select> 

<option>select</option> 

<option>c#</option> 

<option>VB.net</option> 

</select> 

</form> 

 ادامه سلکتورها :

Attribute  selectors : 

 علق بگیرد : مثال :ت cssهای موجود یک کد  textboxاگر بخواهیم به تمام 

input[type="text"] 

{ 

 color:red; 

 font-weight:bold; 

} 

 تعلق بگیرد : مثال : cssهای خارجی یک کد اگر بخواهیم به تمام لینک

 : htmlکد 

<a href="HTMLPage2.html">Internal Link</a> 
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<a href="http://www.yahoo.com">External Link</a> 

 

 : cssکد 

a[href^="http:"] 

{ 

 color:green; 

} 

Href^=”http:” هایی که با  یعنی لینکhttp: های خارجی است . شوند ؛ که همان لینک شروع می 

 

 

هایی را انتخاب کنیم که با یک کلمه یا حرف مشخص پایان می یابند ؛ مثال میخواهیم برای  گاهی میخواهیم تگ

 کنیم . مثال : استفاده می $عالمت  تعریف کنیم ؛ از cssیک کد  pdfهای  همه فایل

 : htmlکد 

<a href="HTMLPage2.html">Internal Link</a> 

<a href="http://www.yahoo.com">External Link</a> 

<a href="MSDN-MAG-0810.pdf">Download MAG MSDN</a> 

 : cssکد 

a[href$=".pdf"] 

{ 

 color:green; 

} 
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بنویسیم ؛ آنگاه از  cssیی که حرف مشخصی درون ِ اسم ِ آنهاست یک کد ها گاهی می خواهیم برای لینک

 مثال : .عالمت * استفاده میکنیم 

 : htmlکد 

<a href="HTMLPage2.html">Internal Link</a> 

<a href="http://www.yahoo.com">External Link</a> 

<a href="MSDN-MAG-0810.pdf">Download MAG MSDN</a> 

 : cssکد 

a[href*="y"] 

{ 

 color:green; 

} 

 

Advanced  Selectors : 

Div p  

{ 

Color : red ; 

    } 

باشد ؛ تعلق می گیرد و  divکه پدرشان ، پدربزرگشان ، جدشان و یا ...  pهای  به تمام تگ cssدر اینجا این کد 

 این خیلی کاربرد ندارد .

 نویسیم: باشد ؛ آن را به صورت زیر می divپدرش ای انتخاب شود که فقط و فقط  pبرای اینکه تگِ 

div>p 

{ 

Color : red ; 
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     } 

 : htmlمثال : کد 

<h2>Asp.net</h2> 

<div> 

<h2>c#.Net</h2> 

</div> 

 اول : cssکد 

body h2 

{ 

 color:red; 

} 

 دوم : cssکد 

body>h2 

{ 

 color:red; 

} 

شوند اما اگرکد دوم اجرا شود فقط  قرمزمی C#.Netو   Asp.Netاول اجرا شود ؛ هر دو عنوان یعنی  cssاگر کد 

 شود . قرمزمی Asp.Netعنوان اول یعنی 

Adjacent Sibling : 

شوند و  محسوب می adjacent siblingها  های خواهر و برادر : زمانی که پدر چند تگ یکی باشد ؛ آن تگ تگ

ای که بالفاصله بعد از تگ ِ  emیعنی تگ ِ  p+em. مثال :  شود برای نشان دادن این رابطه از عالمت + استفاده می

p . آمده است 

 : htmlمثال : کد 
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<h2>Heading</h2> 

<p>C#.Net</p> 

<p>Asp.Net</p> 

 : cssکد 

h2+p 

{ 

 color:red; 

} 

C#.Net شود . قرمز می 

IE5  وIE6 کند . این سلکتور را ساپورت نمی 

 : htmlدوم برای همان کد  cssکد 

<h2>Heading</h2> 

<div> 

<p>C#</p> 

</div> 

 واسط شده است . pو  h2بین  divوجود ندارد و  h2ای بعد از  pشود ؛ چون هیچ  تغییری ایجاد نمی

 سوم : cssکد 

<h2>Heading</h2> 

dot net package 

<p>C#</p> 

<p>VB.Net</p> 

<p>Asp.net</p> 

 ثیری ندارد .شود . یعنی متن واسط تا قرمز می #Cپس از اجرا 
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Indirect Adjacent sibling : 

 : htmlمثال : کد 

<div> 

<h2>Heading</h2> 

<p>the selector above matches this paragraph.</p> 

<p>the selector above matches this paragraph.</p> 

</div> 

<p>the selector above does not match this paragraph.</p> 

 : cssکد 

h2~p 

{ 

 color:red; 

} 

شوند اما  آمده قرمز شوند . پس از اجرا پاراگراف اول و دوم قرمز می h2هایی که بعد از pیعنی تمام  cssاین کد 

 کند . پاراگراف سوم تغییری نمی

 

Pseudo-Class and Pseudo-Elements :  

 های کاذب : ها و المان کالس

 شوند . های کاذب با عالمت : شروع می کالس

p:first-line 

{ 

 color:red; 

} 
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 شود . سطر اول پاراگراف قرمز می

p:first-letter 

{ 

 color:red; 

} 

 شود . حرف اول پاراگراف قرمز می

 

 کنیم . استفاده می beforeو  afterای را به اضافه کنیم ؛ از  خواهیم قبل یا بعد از یک تگ , نوشته گاهی می

p:before 

{ 

 content:"HOT TIP!"; 

} 

استفاده کرد  afterاز  beforeآید . می توان به جای کلمه   می!HOT  TIPکنیم قبل از پاراگراف ، متن  runاگر 

 بعد از پاراگراف نشان داده خواهد شد . !HOT  TIPکه در آن صورت متن 

 

Styles for Links : 

 دارد : STYLEهر لینک چهار 

1  .link حالت عادی یک لینک : 

a:link 

{ 

Color: red ; 

Font-size: 40px ; 

     } 
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2  .visited . زمانی که از آن لینک بازدید کرده باشیم : 

a:visited 

{ 

Color: silver ; 

Font-size: 40px ;  } 

3  .Hover بریم . گر موس را بر روی لینک می  : زمانی که اشاره 

a:hover 

{ 

Border: 1px  solid  #800080; 

Color: red ; 

    } 

Hover تواند روی هر تگی مثال  فقط برای لینک کاربرد ندارد ؛ میp  یاdiv  ویا ... اعمال شود . اماIE6  آن را

 کند . فقط برای لینک ساپورت می

4  .Active هایی که فعال باشند . : لینک 

a:active 

{ 

 border:1px solid #800080; 

 color:red; 

} 

 

 بنویسیم باید ترتیب زیر را رعایت کنیم : cssصفحه اگر بخواهیم همه آنها را در یک 

a:link{ } 

a:visited{ } 
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a:hover{ } 

a:active{ } 

 

 

Focus : 

راترک کند  textboxشود و هر گاه که  عوض می textboxقرار گیرد ؛ رنگ ِ  textboxکاربرد : اگر اشاره گر روی 

 گردد . رنگش به حالت اولیه برمی

 : htmlکد 

<input type="text"/><br/> 

<input type="password"/> 

 : cssکد 

input:focus 

{ 

 background-color:#FFFFCC; 

} 
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 جلسه هفتم

:first-child 

 کند . اولین فرزند ِ یک تگ را انتخاب می

 : htmlکد 

<ul> 

<li> Asp.Net </li> 

<li> Vb.Net </li> 

<li> c# </li> 

<li> Linq </li> 

<li>Plinq </li> 

<li> web desing </li> 

</ul> 

<ul> 

<li> Html </li> 

<li> Css </li> 

<li> Javascript </li> 

<li> JQuery </li> 
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</ul> 

 

 

 اول : cssکد 

li:first-child 

{ 

 color:red; 

} 

 شود . ها به رنگ قرمز نشان داده میulهر کدام از liکردن اولین  runبعد از 

 دوم : cssکد 

ul:first-child 

{ 

 color:red; 

} 

 آیند . به رنگ قرمز درمی ulکردن تمام ِ فرزندان ِ  runبعد از 

 : htmlکد 

 

<ul> 

<li> Asp.Net  

<ul> 

<li>Ajax </li> 

<li> JQuery </li> 

</ul> 
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</li> 

<li> Vb.Net </li> 

<li> c# </li> 

<li> Linq </li> 

<li> Plinq </li> 

<li>web Desing </li> 

</ul> 

 : cssد ک

li:first-child 

{ 

 color:red; 

} 

 شوند . اول قرمزمی ulتمام فرزندان درون ِ 

Last-child : 

 : htmlکد 

<div> 

<h1> some header </h1> 

<p> some Text </p> 

</div> 

<div> 

<p> some Text </p> 

<h1> some header </h1> 

</div> 

 : cssکد 
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div > p:last-child 

{ 

 color:red; 

} 

Dynamic web template  : 

کنیم  را انتخاب می save as dynamic web templateکردن گزینه  saveکنیم و هنگام  می saveصفحه اصلی را 

 . سپس برای آنکه یک قسمت از صفحه متغیر و بقیه اجزا ثابت باشند :

 dynamicزیر منوی و  Formatکنیم و سپس از منوی  خواهیم تغییر کند انتخاب می قسمتی را که می 

template  گزینهmanage editable regions کنیم . در پنجره باز شده اسم قبلی را پاک کرده و  را انتخاب می

 کنیم . یک اسم جدید انتخاب می

و  Formatحال اگر بخواهیم از این ساختار در یک صفحه دیگر استفده کنیم ؛ صفحه جدید را باز کرده از منوی 

زده و در پنجره باز شده فایلی را که  attach dynamic web templateگزینه  dynamic templateاز زیر منوی 

 کنیم . ایم انتخاب می قبال ساخته

در این صورت تمام اجزای صفحه ثابت و غیر قابل تغییر هستند ؛ فقط قسمتی را که به عنوان متغیر تعریف 

 توان تغییر داد . ایم می کرده

empty : 

ایجاد فاصله به اندازه دلخواه :برای    

 ای و یا کانتنتی نداشته باشد . است که هیچ فرزندی , فاصله emptyتگی 

 : htmlکد 

<div></div> 

 : cssکد 

div:empty 

{ 
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 height:60px; 

 width:100%; 

 background-color:red; 

} 

:nth-child(N) : 

 توان مقدار داد :  به سه صورت می Nبه 

Number د: عد 

odd/even زوج و فرد : 

an+b به صورت فرمول : 

 : htmlکد 

<ul> 

<li> Asp.Net </li> 

<li>C#.Net </li> 

<li>VB.Net </li> 

<li> F#.Net </li> 

<li> J#.Net </li> 

<li> C++.Net </li> 

<li> Linq </li> 

<li> Plinq </li> 

<li>JQuery </li> 

</ul> 

 اول : cssکد 

li:nth-child(3) 
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{ 

    color:red; 

 } 

 شود . قرمز می VB.Netیعنی کلمه  liکردن سومین  runبعد از 

 دوم : cssکد 

li:nth-child(odd) 

{ 

    color:#f00; 

} 

 شوند . های با اندیس فرد قرمز می liتمام 

 سوم : cssکد 

li:nth-child(even) 

{ 

    color:#f00; 

} 

 شوند . های با اندیس زوج قرمز می liتمام 

 چهارم : cssد ک

li:nth-child(3n+0) 

{ 

    color:#f00; 

} 

Li دهد . را قرمز نشان می 9و  6و  3های با اندیس 

 پنجم : cssکد 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

31 
 

li:nth-child(-n+3) 

{ 

    color:#f00; 

} 

Li شوند . قرمز می 3و  2و  1های با اندیس 

:nth-last-child(N) : 

 شمارد . از آخر می

 ششم : cssکد 

li:nth-last-child(2) 

{ 

    color:#f00; 

} 

Li  شود . قرمز می 8با اندیس 

 هفتم : cssکد 

li:nth-last-child(-n+4) 

{ 

    color:#f00; 

} 

Li  شوند . قرمزمی 6و 7و  8و  9های با اندیس 

 

:nth-of-type : 

 : htmlکد 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

32 
 

 

<div> 

<p>dddddd</p> 

<p>wwwww</p> 

<p>lllllllllllllllll</p> 

<p>ffffffffffff</p> 

</div> 

 : cssکد 

div>p:nth-of-type(3) 

{ 

 background:#f00; 

} 

 گراندی به رنگ قرمز خواهد داشت . پاراگراف سوم بک

 

 

 

Box properties : 

Height : 

 شود . استفاده می boxبرای مشخص کردن ارتفاع یک 

 تواند اختیار کند عبارتند از : مقادیری که می

height : { Iength  |  Percentage  |  auto  |  inherit } 

length 15دهیم ؛ مثالً  : به آن مستقیماً بر حسب پیکسل مقدار میpx  

Percentage دهیم ؛ مقدار آن درصدی از مقدار تگ ِ پدر است .  : به آن به صورت درصد مقدار می 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

33 
 

Auto  هر چقدر که به مقدار متن اضافه شود ، به مقدار :box ود .ش هم اضافه می 

Inherit  . به اندازه تگ ِ پدرش ارتفاع دارد : 

 اول : cssکد 

#Demo 

{ 

 height:150px; 

 background-color:#D728D7; 

} 

 است . 150pxارتفاع این تگ به اندازه 

 دوم : cssکد 

body 

{ 

 height:800px; 

} 

#Demo 

{ 

 height:30%; 

 background-color:#D728D7; 

} 

 شود . می 800pxزه سی درصد ِ به اندا boxارتفاع 

min-height : 

 کند . را مشخص میbox حداقل ارتفاع ِ یک 

#Demo 
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{ 

 min-height:200px; 

 background-color:#FF3399; 

} 

max-height : 

 تواند زیاد شود . تا کجا می boxکند که ارتفاع یک  مشخص می

#Demo 

{ 

 min-height:200px; 

 max-height:800px; 

 background-color:#0000ba; 

} 

Width : 

 کند . را مشخص می boxعرض یک 

Width : { length  |  percentage  |  auto  |inherit } 

#Demo 

{ 

 width:90px; 

 min-height:50px; 

 max-height:800px; 

 background-color:#0000ba; 

} 

min-width : { length  |  percentage  |inherit } 
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margin : 

 شود . مشخص می margin-topفاصله یک تگ با تگ ِ پدرش از باال با 

 شود . مشخص می margin-rightفاصله یک تگ با تگ ِ پدرش از راست با 

 شود . مشخص می margin-bottomفاصله یک تگ با تگ ِ پدرش از پایین با 

 شود . مشخص می margin-leftفاصله یک تگ با تگ ِ پدرش از چپ با 

margin : { length  |  percentage  |  auto  |inherit } 

 : htmlکد 

<div>Test1</div> 

<div id="Demo">Test2</div> 

<div>Test3</div> 

<div>Test4</div> 

 : cssکد 
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#Demo 

{ 

 margin-top:50px; 

} 

Test2  ازTest1 )50اش( به اندازه  تگ باالییpx گیرد . فاصله می 

گیرد  فاصله می 50pxاستفاده کنیم از تگ ِ پایینی خودش به اندازه  margin-bottomاز  margin-topاگربه جای 

. 

#Demo 

{ 

 width:300px; 

 margin-left:100px; 

 background-color:#0000ab; 

} 

قرار  300pxگراند آبی و عرض  با بک boxاز سمت چپ فاصله گرفته و درون یک  50pxتگ دوم به اندازه 

 گیرد . می

 ها به مقدار مشخصی فاصله بگیرد : ر بخواهیم یک تگ از همه جهتاگ

Margin : <margin-top> <margin-right> <margin-bottom> <margin-left> 
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 جلسه هشتم

 وراثت : –حق تقدم  –مدل آبشاری 

ل آبشاری است . اما مقصود به معنای مد cascadingاست .  cascading style sheetمخفف  cssمدل آبشاری : 

 از مدل آبشاری دقیقاً چیست ؟

 توانند بر نحوه نمایش اجزای صفحه وب تاثیر بگذارند : سه نوع قالب وجود دارد که می

 browser stylesheetقالب مرورگر  -1

 user stylesheetقالب کاربر  -2
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 owner stylesheetقالب سازنده  -3

 

دهند ؛ اگر  های صفحه می فرض را به المان با مقادیر پیش styleقالب مرورگر : همه مرورگرها تعدادی  -1

چه این صفات مقدارشان در مرورگرهای مختلف , متفاوت است اما در برخی از موارد نیز صفات و 

ها  فرض ِ متون که رنگ مشکی است و یا لینک مقادیر مشترک بین آنها وجود دارد همانند حالت پیش

 شود . فرض مرورگر گفته می این حاالت , حاالت ِ پیشکه به رنگ آبی هستند  ؛ به 

قالب کاربر : برخی مرورگرها همانند فایرفاکس امکان تعیین نوع قالب دلخواه برای صفحه را توسط  -2

های صفحه غیر فعال  فرض مرورگر را برای المان ها , قالب پیش آورند . این قالب کاربر به وجود می

 کنند . های صفحه اعمال می المان کنند و قواعد کاربر را به می

های صفحه را در کنار  قالب سازنده : سازنده صفحه وب کسی است که آن را درست کرده است و المان -3

های صفحه تعیین کند آن قواعد به قواعد قالب  دهد . اگر سازنده صفحه , قوانینی برای المان هم قرار می

گیرند و با تگ ِ لینک به صفحه  ر یک فایل جدا قرار میمرورگر و کاربر ارجحیت دارند . قواعد یا د

صفحه , یا به طور مستقیم با خاصیت استایل ِ  headدر تگ ِ  styleشوند یا با استفاده از تگ ِ  معرفی می

 شوند . تگ اعمال می

 

توانند بر  د میکنی ها به ترتیبی که در تصویر مالحظه می یا مدل آبشاری این است که قالب cascadingمنظور از 

 روی همدیگر قرار بگیرند و یکدیگر را خنثی کنند .

Cascading کند کدام قاعده بر قاعده دیگر تقدم دارد و باید به المان اعمال شود . به عنوان  مشخص می

های مجزا(  مثال مشخص کردن این موضوع که اگر دو سلکتور مختلف )چه در یک قالب و چه در قالب

د را به یک تگ اعمال کنند , کدام یک از این سلکتورها و بالطبع قواعدشان بر دیگری تقدم تعدادی از قواع

دارد . چند فاکتور در این تصمیم دخیل هستند . اهمیت قاعده , نوع قالب , حق تقدم قواعد نسبت به هم و 
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ای که اولویت باالتری را  شوند که معیاری برای اولویت دادن به قواعد به دست بیاید . هر قاعده ... موجب می

 شود . با توجه به این معیارها به دست آورد به المان اعمال می

 

 گیری : فرآیند تصمیم

 این فرآیند از چهار مرحله تشکیل شده است :

 شوند پیدا کن . برای یک قاعده , تمامی مقادیری را که به یک المان خاص اعمال می -1

 سازی کن . ع قالبی که در آن وجود دارند مرتباین قواعد را بر حسب درجه اهمیت و نو -2

تمامی قواعد را با سطح اهمیت , نوع قالب و حق تقدم یکسان بر حسب حق تقدم سلکتورهایشان  -3

 سازی کن . مرتب

سازیشان دارند ,  در پایان اگر قواعد ,سطح مشابهی را از نظر سطح اهمیت , نوع قالب و حق تقدم مرتب -4

 عریفشان مرتب کن .آنها را بر حسب ترتیب ت

 آخرین تعریف بیشترین اولویت را دارد .

 

 

 

کند . مرورگر عمل جستجو را در سه منبع  در مرحله اول مرورگر ابتدا تمامی مقادیر یک قاعده را پیدا می

 دهد : قالب مرورگر , قالب کاربر , قالب سازنده  مختلف انجام می

ه مشخص , بررسی قابل اعمال بودن این مقادیر به یک المان پس از یافتن تمامی این مقادیر برای یک قاعد

پذیرد .اگر بیش از یک مقدار برای یک قاعده  شود .این بررسی با توجه به سلکتور قاعده صورت می انجام می

شود. در مرحله دو ,  شود وجود داشته باشد ,مرحله دو آغاز می خاص که به یک تگ)های( مشخص اعمال می

کنند برحسب سطح اهمیت و نوع قالبشان  که مقادیر مختلفی را به تگ)های( مشخصی اعمال میقواعد یکسانی 

 تواند دو سطح اهمیت داشته باشند : شوند . این قاعده می سازی می مرتب

 شوند . وجود دارد و با عنوان قواعد مهم شناخته می important !قواعدی که در انتهای آنها عبارت -1

 شوند وجود ندارد و با عنوان قواعد نرمال شناخته می important !نتهای آنها عبارت قواعدی که در ا-2
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 شوند : سازی می قواعد به ترتیب زیر از کمترین تا بیشترین سطح اولویت , مرتب

 قواعد مربوط به قالب مرورگر  -1

 قواعد نرمال در قالب کاربر -2

 قواعد نرمال در قالب سازنده -3

 قواعد مهم در قالب سازنده -4

 قواعد مهم در قالب کاربر -5

شود . اگر بیش از یک قاعده برای  ها اعمال می ای که بیشترین سطح اولویت را به دست آورد به تگ قاعده

تگ)های( مشخص وجود داشته باشد و این قواعد از نظر سطح اولویت نیز در سطح یکسانی باشند مرحله سوم 

 شود . آغاز می

شوند و سلکتوری که بیشترین اولویت را به  سازی می م سلکتورشان مرتبدر مرحله سوم قواعد بر حسب تقد

شود به عنوان مثال  شود . تقدم این سلکتور بر اساس چهار مقدار مشخص می دست بیاورد به تگ)ها( اعمال می

ر حالی که شوند باالترین اولویت را دارند . د ها به انها اعمال می قواعدی که با استفاده از خاصیت استایل ِ تگ

را دارند . اگر بیش از یک قاعده برای تگ)های( مشخص وجود داشته باشد  دار کمترین اولویت  سلکتورهای نوع

و این قواعد از نظر سطح اولویت نیز در سطح یکسانی باشند و حق تقدم سلکتورهایشان نیز در یک سطح باشد 

 شود .  مرحله چهارم آغاز می

ای که در آخر تعیین شده است به تگ)ها(  ترین مرحله است . به طور ساده قاعده مرحله چهارم آخرین و آسان

 شود .  اعمال می

ای که از لحاظ مکان  تعیین شده باشد , قاعده cssبه عنوان مثال اگر دو قاعده یکسان برای یک تگ در یک فایل 

تعریف شده باشد و  cssدر یک فایل  ای برای تگی شود . همچنین اگر قاعده دیرتر آمده است به المان اعمال می

ای دیگر تعیین شده باشد و فایل دوم از طریق قانون  دیگر به گونه cssهمان قاعده برای همان تگ در یک فایل 

@import شود . به فایل اولی معرفی شود قاعده فایل اول اولویت خواهد داشت و به تگ اعمال می 

گیرند نیز دقت داشته باشید .  قرار می headکه در صفحه وب در تگ  styleو  linkهای  به ترتیب قرارگیری تگ

,  styleهای یکسان در تگ  قرار داده شود , قواعد مشابه تعریف شده برای تگ  linkبعد از تگ  styleاگر تگ 
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این کنند . بالعکس  اند را خنثی می به صفحه معرفی شده linkکه از طریق تگ  cssقواعد تعریف شده در فایل 

 گفته نیز صادق است .

شوند اولویت  خالصه اینکه اولویت قواعد بستگی به مکان قرارگیری آنها دارد . قواعدی که در آخر ذکر می

 باالتری دارند .

ای مثال برای متن ِ آن با استفاده از قاعده  آید که در صورتی که برای یک المان , قاعده حال این سوال پیش می

color  شود ؟ در نظر گرفته می  باشد چه رنگی و بر مبنای کدام قاعده برای این المانتعیین نشده 

بدین منظور  inheritتوان از عبارت  رسند و می در برخی موارد این قواعد از پدر ِ تگ ِ فرزند به او به ارث می

ود و تنها برای دو قاعده و قبل از آن بسیار محد 7نسخه  IE در مرورگر inheritاستفاده کرد البته کاربرد عبارت 

direction  و visibility ای صریحا برای المانی تعریف نشده باشد و امکان به ارث بری ِ آن نیز  است . اگر قاعده

شود و مرورگر به طور خودکار مقداری مشخص را به آن  وجود نداشته باشد از قواعد قالب مرورگر استفاده می

 دهد . قاعده نسبت می

 : headدر عمل : در قسمت  مدل آبشاری

<style type=”text/css”> 

Body 

{ 

 color:#000; 

 background-color:#fff; 

} 

#wrap 

{ 

 font-size:2em; 

 color:#333; 

} 

div 
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{ 

 font-size:1em; 

} 

em 

{ 

 color:#666; 

} 

p.item 

{ 

 color:#fff; 

 background-color:#ccc; 

 border-style:dashed; 

} 

P 

{ 

 border:1px solid black; 

 padding:0.5em 

} 

</style> 

 : bodyو در قسمت 

<div id="wrap"> 

<p class="item"> 

This is the <em>cascade</em> in  

<a href="#">action</a> 

</p></div> 
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 : marginادامه 

Margin : 

Margin : <margin-top> <margin-right> <margin-bottom> <margin-left> 

 ثال :م

 p  

{ 

 Margin : 10px  0  5px  20px ; 

} 

 این کد همانند کد زیر است :

P 

{ 

margin-top:10px ; 

margin-right:0 ; 

margin-bottom:5px ; 

margin-left:20px ; 

} 

و اگر دو  bottomوعدد سوم برای  right/leftعدد دوم برای  topسه عدد بدهیم عدد اول برای  marginاگر به 

خواهد بود . و اگر فقط یک عدد داده شود برای  right/leftو دومی برای  top/bottomهیم اولی برای عدد بد

 ها خواهد بود . تمام جهت

 

 

 : cssمثال : کد 

#Demo 
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{ 

 width:300px; 

 margin:100px 50px; 

 background-color:#0000ab; 

} 

 : htmlکد 

<div>Test1</div> 

<div id="Demo">Test2</div> 

<div>Test3</div> 

<div>Test4</div> 

 : htmlمثال دوم : کد 

<div id="Demo"> 

If Peter Piper picked a peck  

of pickled peppers , 

wheres the peck of picked peppers  

Peter Piper picked?</div> 

 

 : cssکد 

#Demo 

{ 

 margin:2em; 

 border:thin solid black; 

 width:10em; 

 margin-left:auto; 
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} 

 autoبرابر  margin-rightو اگر   رود قرار بگیرد آن تگ به سمت راست می  autoبرابر margin-leftنتیجه  : اگر 

قرار بگیرد آن تگ وسط  autoبرابر  margin-leftو  margin-rightرود و اگر  قرار بگیرد آن تگ به سمت چپ می

 تعیین کنیم . widthتگ گیرد . البته باید برای ان  قرار می

Padding : 

 کنند . مشخص می paddingهمان تگ را با استفاده از  content)حاشیه( هر تگ با  borderفاصله 

 مقدار اولیه آن برابر صفر است .

 : cssقبلی و کد  htmlمثال: کد 

#demo 

{ 

 padding-top:50px ; 

 background-color:#0000ab ; 

 margin: 2em auto ; 

 border-top:thin solid black ; 

 width:10em ; 

} 

گیرد و متن از حاشیه باالی کادر آبی به  آبی در وسط صفحه قرار می boxکردن متن درون یک  runپس از 

 فاصله دارد . 50pxاندازه 

Padding : < Padding -top> < Padding -right> < Padding -bottom> < Padding -left> 

 

 

border : 

 کند .  اشیه یک تگ را مشخص میح
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 نوع حاشیه :

Border- top-style : { none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | 

inherit } ; 

None  هیچی : 

Hidden مخفی : 

Dotted چین : نقطه 

Dashed خط تیره : 

Solid منجعد : 

Double دو خط : 

Groove  و Ridge و Inset  وOutset سه بعدی : 

 

 ضخامت حاشیه :

border-top-width : { thin | medium | thick | length | inherit } 

های  های مختلف این مقادیر را به اندازه browserاما بهتر است به جای این مقادیر ، به آن عدد بدهیم . چون 

 : cssدهند . مثال : کد  متفاوتی نمایش می

 

 

#Demo 

{ 

   border-top-width:2px; 

   border-top-style:solid; 

   padding:50px; 
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   margin:2em auto; 

   width:10em; 

} 

 رنگ حاشیه :

Border-top-color : { color | transparent | inherit } 

Transparent کند . رنگ حاشیه را شفاف می 

 مثال :

#Demo 

{ 

 border-top-width:2px ; 

 border-top-style:solid ; 

 border-top-color: red ; 

 padding:50px ; 

 margin:2em auto ; 

 width:10em ; 

} 

 

Border-top : 

Border-top : { [border-width]  [border-style]  [border-color]  | inherit }  ; 

#Demo 

{ 

 border-top:2px solid red; 

 padding:50px; 

 margin:2em auto; 
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 width:10em; 

} 

 است .  topهم مشابه دستورات ِ  bottomو  left و  right دستوراتِ 

 بدهیم : styleاگر بخواهیم به چهار جهت 

Border-style : top  right  bottom  left 

 مثال :

#Demo 

{ 

 border-style:outset dotted double groove ; 

 border-width:2px 3px 4px 5px ; 

 border-color:red green black blue ; 

 padding:50px ; 

 margin:2em auto ; 

 width:10em ;} 

 جلسه نهم

border-width : 

#Demo 

{ 

 border-style:outset  dotted  double  groove; 

 border-width:2px  3px  4px  5px; 

 padding:50px; 

 margin:2em  auto; 

 width:10em; 

} 
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border-color : 

#Demo 

{ 

 border-style:outset  dotted  double  groove; 

 border-width:2px  3px  4px  5px; 

 border-color:red  green  black  blue; 

 padding:50px; 

 margin:2em  auto; 

 width:10em;} 

عمل  borderهر چهار جهت یکسان باشد این کدنویسی بهینه نیست ؛ از دستور color و style و  widthاگر 

 گیرد : می colorو در آخر  styleوسپس  widthنیم که این دستور به ترتیب اول ک می

#Demo 

{ 

 border:3px  solid  blue ; 

 padding:50px ; 

 margin:2em auto ; 

 width:10em ; 

} 

 : htmlمثال : کد 

<div id="Demo"> 

<ul> 

<li>Home</li> 

<li>Content</li> 

<li>About Us</li> 
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<li>Servies</li> 

</ul> 

</div> 

 : cssکد 

#Demo>ul li 

{ 

 list-style-type:none; 

 border:1px solid #abab00; 

 width:80px; 

 background-color:#4162FC; 

} 

#Demo>ul li:hover 

{ 

 background-color:#CC0066; 

} 

آن  z-indexهر کدام که مقدار  گیرند و مقدار منفی بدهیم دو تگ )الیه( روی هم قرار می marginنکته : اگر به 

 گیرد . بیشتر باشد روی آن یکی قرار می

کنیم . دو عدد اول برای رنگ قرمز , دو عدد دوم  استفاده می RGBبرای رنگ دادن به صورت کد از سیستم 

همه هستند . اگر از  16شوند . اعداد برمبنای عدد  استفاده می Blueو دو عدد سوم برای رنگ  Greenبرای رنگ 

ها مقدار  آید و زمانی که به همه رنگ ( به دست میFFFFFF#ها به یک مقدار استفاده کنیم رنگ سفید ) رنگ

 شود . دهیم رنگ مشکی درست می ( می000000#صفر )

List properties : 

List-style-type : { circle | disc | square | Armenian | decimal | decimal-leading-zero |Georgian 

|lower-alpha |lower-greek |lower-latin | lower-roman |upper-alpha | upper-latin | upper-roman | 

none | inherit } 
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List-style-position : 

List-style-position : { inside | outside | inherit } 

 ار بگیرند .ها در بیرون کادر یا درون آن قر liهای کنار  کند که عالمت مشخص می

 

 : cssمثال : کد 

li.square 

{ 

 list-style-type:square; 

 list-style-position:outside; 

} 

li.disc 

{ 

 list-style-type:disc; 

 list-style-position:inside; 

} 

li.circle 

{ 

 list-style-type:circle; 

} 

 : htmlکد 

<ul> 

<li class="square">This list item has a square marker.</li> 

<li class="square">This list item has a square marker.</li> 
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<li class="disc">This list item has a disc marker.</li> 

<li class="disc">This list item has a disc marker.</li> 

<li class="circle">This list item has a circle marker.</li> 

<li class="circle">This list item has a circle marker.</li> 

</ul> 

 

List-style-image : 

List-style-image : {url |none | inherit } 

 کنیم . قرار بگیرد از این دستور استفاده می imageیک  itemاگر بخواهیم در لیست در کنار هر 

li.disc 

{ 

 list-style-type:disc; 

 list-style-position:inside; 

 list-style-image:url("down.png"); 

} 

List-style : 

List-style : { list-style-type  list-style-position  list-style-image | inherit } 

 

Color and backgrounds : 

Background-color : { color | transparent | inherit } 

 کند .  زمینه را مشخص می رنگ پس

 : htmlکد 

<div id="example">background-color</div> 
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 : cssکد 

#example 

{ 

 border:2px dotted #000 ; 

 padding:20px ; 

 width:200px ; 

 height:300px ; 

 background-color:orange ; 

} 

Background-image : 

Background-image : { url | none | inherit } 

body 

{ 

 background-image:url("down.png"); 

} 

Background-repet : { repet | repet-x | repet-y | no-repet | inherit } 

کند  شود . این دستور مشخص می ریپیت می yو  xدر محور  defultدهیم به صورت  عکسی که در صفحه قرار می

 تکرار شود و یا اصال در صفحه تکرار نشود . xو یا فقط در محور  yکه عکس فقط در محور 

body 

{ 

 background-image:url("down.png"); 

 background-repeat:repeat-x; 

} 

 شود . تکرار می xدر محور  عکس فقط
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 : css: کد  bottonطراحی 

.btn 

{ 

 background-image:url("b.png"); 

 border:1px solid black; 

 font-size:8pt; 

 padding-bottom:5px; 

 font-family:Tahoma, Arial; 

 width:150px; 

 height:26px; 

 text-align:center; 

} 

 : htmlکد 

<input type="button" value="Convert to pdf" class="btn"/> 

 

Background-attachment  : 

Background-attachment : { scroll | fixed | inherit } 

 گراند حرکت کند یا ثابت بماند . عکس بک scrollکند که با حرکت دادن  مشخص می

 

 

 جلسه دهم 

 : backgroundهای  خاصیت
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Background : { background-color  |  background-image  |  background-repeat  |  background-

attachment  |  background-position  |  inherit } ; 

 

 : cssطراحی جدول : کد 

table 

{ 

 border-collapse:collapse ; 

 margin:0 auto ; 

} 

 

th 

{ 

 height:64px ; 

 border-right:1px solid #fff ; 

 vertical-align:bottom ; 

 color:#fff ; 

 font:normal 21px/27px arial ; 

    letter-spacing:2px ; 

    background: transparent url(th-bg.gif) no-repeat bottom left ;  

} 

th.side 

{ 

 background:transparent url(bg_td_side.gif) no-repeat bottom left ; 

} 

th.on 
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{ 

 background:transparent url(bg_th_on.gif) no-repeat bottom left ; 

 padding-bottom:9px ; 

 width:148px ; 

} 

tfoot td 

{ 

 background:transparent url(bg_foot_td.gif) no-repeat top left ; 

 height:64px ; 

 vertical-align:top ; 

 padding-top:8px; 

} 

tfoot td.on 

{ 

 background:transparent url(bg_foot_td_on.gif) no-repeat top left ; 

 padding-top:16px; 

} 

tfoot td.side 

{ 

 background:transparent url(bg_foot_td_side.gif) no-repeat top left ; 

} 

td 

{ 

 text-align: center ; 

 background:transparent url(bg_td.gif) no-repeat bottom left ; 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

57 
 

 border-right:1px solid #fff ; 

 color:#fff ; 

 width:108px ; 

 height:40px ; 

 font:bold 12px/18px verdana; 

} 

td.on 

{ 

 background:transparent url(bg_th_on.gif) no-repeat bottom left ; 

} 

td.side 

{ 

 text-align:right ; 

 background: transparent url(bg_td_side.gif) no-repeat bottom left ; 

 width:180px ; 

 font:bold 12px/15px verdana ; 

 color:#6e6f37 ; 

 padding-right:8px ; 

} 

 : htmlکد 

<table> 

<thead> 

<tr> 

<th class="side" style="height: 64px"></th> 

<th>$1000</th> 
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<th>$100</th> 

<th class="on">$10</th> 

<th>$1</th> 

<th>free</th> 

</tr> 

</thead> 

<tfoot> 

<tr> 

<td class="side">&nbsp;</td> 

<td><a href="#">&nbsp;</a></td> 

<td><a href="#">&nbsp;</a></td> 

<td class="on"><a href="#">choose</a></td> 

<td><a href="#">&nbsp;</a></td> 

<td><a href="#">&nbsp;</a></td> 

</tr> 

</tfoot> 

<tbody> 

<tr> 

<td class="side">Number of quarters</td> 

<td>4000</td> 

<td>400</td> 

<td class="on">40</td> 

<td>4</td> 

<td>none</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td class="side">Number of zero</td> 

<td>3 zero</td> 

<td>2 zero</td> 

<td class="on">1 zero</td> 

<td>no zero</td> 

<td>none</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="side">checks on this row</td> 

<td><strong>yes</strong></td> 

<td><strong>yes</strong></td> 

<td class="on"><strong>yes</strong></td> 

<td><strong>yes</strong></td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="side">check on other row</td> 

<td><strong>yes</strong></td> 

<td><strong>yes</strong></td> 

<td class="on">&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</tbody> 
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</table> 

 

 

 

 : cssتمرین بعد : کد 

div.meneame 

{ 

 color:#ff6500 ; 

 font-size:80% ; 

 margin:3px ; 

 padding:3px ; 

 text-align:center ; 

} 

.post_txt div 

{ 

 margin-bottom:20px ; 

} 

div.meneame span.disabled 
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{ 

 border:1px solid #ffe3c6 ; 

 color:#ffe3c6 ; 

 margin-right:3px ; 

 padding:5px 7px; 

} 

div.meneame span.current 

{ 

 background-color:#ffbe94 ; 

 border:1px solid #ff6500 ; 

 color:#ff6500 ; 

 font-weight:bold ; 

 margin-right:3px ; 

 padding:5px 7px ; 

} 

div.meneame a 

{ 

 background-image:url("b.jpg") ; 

 background-position:center bottom ; 

 border:1px solid #ff9600 ; 

 color:#ff6500 ; 

 margin-right:3px ; 

 padding:5px 7px ; 

 text-decoration:none ; 

} 
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 : htmlکد 

<div class="meneame"> 

<span class="disabled">previous</span> 

<span class="current">1</span> 

<a href="?page=2">2</a> 

<a href="?page=3">3</a> 

<a href="?page=4">4</a> 

<a href="?page=5">5</a> 

<a href="?page=6">6</a> 

<a href="?page=7">7</a> 

... 

<a href="?page=199">199</a> 

<a href="?page=200">200</a> 

<a class="next" href="#">next</a> 

</div> 

 

 

 

 

 

Table property : 

Table-layout : 

 تغییر کند یا ثابت بماند . contentبا تغییر  cellعرض یک 
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 : htmlمثال : کد 

<table style="width:100px; border:1px solid #000;"> 

<tr> 

<td>First<br/>TD Of<br/>First<br/>TR</td> 

<td>Second<br/>TD Of<br/>FirstTR</td> 

<td>third<br/>TD Of<br/>First<br/>TR</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>First<br/>TD Of<br/>second<br/>TR</td> 

<td></td> 

<td>third<br/>TD Of<br/>Second<br/>TR</td> 

</tr> 

</table> 

<table style="table-layout:fixed; width:100px; border:1px solid #000;"> 

<tr> 

<td>First<br/>TD Of<br/>First<br/>TR</td> 

<td>Second<br/>TD Of<br/>FirstTR</td> 

<td>third<br/>TD Of<br/>First<br/>TR</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>First<br/>TD Of<br/>second<br/>TR</td> 

<td></td> 

<td>third<br/>TD Of<br/>second<br/>TR</td> 

</tr> 

</table> 
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نشده است  cellتر شدن  ایم بزرگ بودن ِ متن باعث بزرگ را ثابت قرار داده  table-layoutدر این کد جاهایی که 

 تر کرده است. را بزرگ cellایم زیاد شدن متن عرض  قرار نداده fixedولی جاهایی که آن را 

 

 

Border-spacing : 

شود کاربرد دارد و میزان فاصله خالی  برای جدول استفاده می separateاین قاعده فقط در هنگامی که از مُد ِ 

کند . توجه داشته باشید که میزان فاصله بین یک خانه جدول تا حاشیه جدول  های جدول را تعیین می بین خانه

 شود . سمت جمع میمتناظر با آن  paddingبا این قاعده , با مقدار 

border-spacing : { length [length]  |  inherit } ; 

 برای پارامترهای این قاعده مقادیر منفی هم مجاز هستند .

تواند یک یا دو مقدار بپذیرد . اگر دو مقدار برای این قاعده تعیین شود , مقدار اول به عنوان فاصله  این قاعده می

 شود . های جدول در نظر گرفته می فاصله عمودی بین خانهافقی و مقدار دوم به عنوان 
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شود  اگر فقط یک مقدار تعیین شود , این مقدار هم برای فاصله افقی و هم برای فاصله عمودی در نظر گرفته می

. 

 : htmlمثال : کد 

<table> 

<tr> 

<td>50%</td> 

<td>40%</td> 

<td>30%</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>80%</td> 

<td>70%</td> 

<td>50%</td> 

</tr> 

</table> 

 : cssکد 

table 

{ 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

} 

 باشد . می 4emو فاصله عمودی بین آنها به اندازه  3emها به اندازه  cellفاصله افقی بین 
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Border-collapse : 

Border-collapse : { collapse | separate | inherit }; 

 inline-tableیا  tableآنها برابر با  displayیا عناصری که مقدار قاعده  tableاین قاعده مدل حاشیه را برای تگ 

 کند . است مشخص می

و مدل  separateوجود دارد . مدل  table,دو نوع مدل نمایش برای حاشیه اجزای درون تگ  2نسخه  cssدر 

collapsing 

ها , گروهی از  توانند حاشیه داشته باشند . ردیف های درون جدول و خود جدول می فقط خانه separateمدل  در

 توانند دارای حاشیه باشند . ها نمی ها و گروهی از ستون ها , ستون ردیف

دار آن به ها فضای افقی و عمودی که مق شوند و بین خانه ها کشیده می ها به دور خانه حاشیه separateدر مدل 

ها , گروهی از  زمینه ردیف  گیرد . در این فضا رنگ پس شوند , قرار می تعیین می border-spacingوسیله قاعده 

ها دیده نخواهد شد و فقط رنگ پس زمینه جدول در این فضا قابل رویت  ها و گروهی از ستون ها , ستون ردیف

 خواهد بود .

 گیرد . های جدول و حاشیه آنها قرار نمی ای بین خانه فاصله collapsingدر مدل 

 : htmlمثال : کد 

<table> 

<tr> 
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<td>50%</td> 

<td>40%</td> 

<td>30%</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>80%</td> 

<td>70%</td> 

<td>50%</td> 

</tr> 

</table> 

 : cssکد 

table 

{ 

 border-collapse:collapse; 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

} 

قرار  collapseرا برابر  border-collapseایم اما چون  ها فاصله تعیین کرده cellبین  border-spacingبا قاعده 

 شوند . ها حذف می ایم فاصله داده
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. 

 جلسه یازدهم

table 

{ 

 border-collapse:separate; 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

} 

 شود . اجرا می border-spacingقرار داده شده است  separateبرابر  border-collapseچون 
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 بعد : cssکد 

table 

{ 

 border-collapse:collapse; 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

} 

td 

{ 

 border:1px solid #000; 

} 

tr 

{ 

 border:3px dotted red; 

} 

 شوند . ها اجرا نمی است هیچ کدام از فاصله collapseبرابر  border-collapseچون مقدار 

چسبند کدام حاشیه از آنهایی که مرز مشترک  حال سوال اینجاست که وقتی دو خانه از جدول به یکدیگر می

 شوند؟ ده میدارند نمایش دا

شود ؛ اما این نحوه تشخیص و حذف به چه  شود و دیگری حذف می مسلماً فقط یکی از آنها نمایش داده می

 شکل است ؟

ابتدا شایان ذکر است که بدانید اگر بر فرض , حاشیه راست یک خانه به حاشیه چپ خانه دیگر چسبیده باشد و 

 hiddenخانه سمت چپ برابر با  border-left-styleت یا قاعده خانه سمت راس border-right-styleمقدار قاعده 

 شوند . باشد هیچ کدام از این دو حاشیه نمایش داده نمی
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گیرد در ابتدا  ها مورد استفاده قرار می و اما توضیح در مورد روشی که برای تشخیص حذف یکی از حاشیه

 شود . ای که پهنای بیشتری دارد نمایش داده می حاشیه

که  border-styleهر دو حاشیه مقدار پهنای یکسانی داشتند تصمیم برای انتخاب حاشیه بر عهده قاعده  اگر

 وظیفه آن تعیین طرح حاشیه است خواهد بود .

 حق تقدم برای انتخاب حاشیه توسط این قاعده بدین شرح است :

double , solid , dashed , dotted , ridge ,outset , groove , inset 

 اگر باز هم تمامی شرایط مساوی بود این بار حق تقدم با نوع المان حاشیه خواهد بود , اولویت بدین شکل است :

 ها , جدول ها , ستون , گروهی از ستون خانه , ردیف , گروهی از ردیف

فته در نظر گر empty-cellsو  border-spaceباشد قواعد  collapsingدر هنگامی که مُد ِ جدول در حالت 

 شود . نمی

 

table 

{ 

 border-collapse:separate; 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

} 

td 

{ 

 border:1px solid  red; 

} 

tr 
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{ 

 border:3px dotted green; 

} 

 

empty-cells : 

empty-cells : { hide | show | inherit } ; 

table 

{ 

 border-spacing:3em 4em; 

 background-color:#ddd; 

 border:2px solid #000; 

 empty-cells:hide; 

} 

td 

{ 

 border:1px solid  red; 

} 

Font-family : 

Font-family : {family name,… | inherit } ; 

#content 

{ 

 font-family:Tahoma; 

} 

 تفاده کنیم .اس Tahomaبرای متون فارسی بهتر است از فونت 
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 دهیم . مثالً : قرار می "")فاصله( استفاده شده را درون spaceهایی که بین کلمات آن از  نام فونت

 #content 

{ 

 font-family:"Times New Roman", Times, serif; 

} 

 

Adding color to text : 

 برای رنگ دادن به متن 

Color : { color | inherit }; 

 

Changing font-size : 

Font-size : { length | percent }; 

#content 

{ 

 font-size:15px; 

} 

Font-weigth : 

#content  

{ 

Font-weigth:bold; 

} 

Letter-spacing : 

Letter-spacing : { length | normal | inherit }; 
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که حروف روی هم قرار  شود تواند مقدار منفی هم بگیرد که باعث می کند . می فاصله بین حروف را مشخص می

 بگیرند .

 

#content 

{ 

 font-size:20px; 

 letter-spacing:-5px; 

} 

Word-spacing : 

 فاصله بین کلمات 

Word-spacing : { length | normal | inherit }; 

 در اینجا هم مقادیر منفی مجاز است .

#content 

{ 

 font-size:20px; 

 word-spacing:-5px; 

} 

 و یا :

#content 

{ 

 font-size:20px; 

 word-spacing:5px; 

} 
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Text-align : 

Text-align : {center | justify |left | right | inherit }; 

 : css: کد  tabطراحی 

body 

{ 

 font-family:Verdana, arial, helvetica, sans-sherif; 

 font-size:12px; 

 color:#333333; 

 padding:30px; 

} 

ul.menu_tabbed 

{ 

 list-style:none; 

 border-bottom:1px #999999 solid; 

 padding-bottom:10px; 

} 

ul.menu_tabbed li 

{ 

 display:inline; 

 margin-right:5px; 

} 

ul.menu_tabbed li a 

{ 

 color:#999999; 

 text-decoration:none; 
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 background:#f7f7f7; 

 border:1px #cccccc solid; 

 border-bottom:none; 

 padding:10px 14px; 

} 

ul.menu_tabbed li a:hover 

{ 

 padding:14px 14px 10px 14px; 

} 

ul.menu_tabbed li a.selected 

{ 

 color:#666666; 

 background:#ffffff; 

 border:1px #999999 solid; 

 border-bottom:1px #ffffff solid; 

 padding:14px 14px 10px 14px; 

} 

 : htmlکد 

<ul class="menu_tabbed"> 

<li><a href="#">tab one</a></li> 

<li><a href="#" class="selected">tab two</a></li> 

<li><a href="#">tab three</a></li> 

<li><a href="#">tab four</a></li> 

</ul> 
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 جلسه دوازدهم

 گیری : واحدهای اندازه

املنام ک  عالمت اختصاری                                

Points                                         pt 

Picas                                           pc 

Pixel                                            px 

EMS                                            em 

Exes                                            ex 

Percentage                                % 

 برای ثبت دهی به متن جهت نمایش بر روی صفحه نمایش استفاده کنید. picasو  pointsنباید از واحدهای 

 این واحدها جهت تعیین ابعاد فونت به منظور چاپ مناسب هستند .

 واحد پیکسل:

طراحان زیادی مایلند از پیکسل برای معین کردن اندازه فونت استفاده کنند چرا که استفاده از این واحد باعث 

ها و مرورگرهای مختلف به یک شکل نمایش داده شود اما  خواهد شد که اندازه فونت شما در تمامی سیستم

گیرد  خود اعمال کرده باشند نادیده می دقت کنید که واحد پیکسل تنظیماتی را که خود کاربران در مرورگرهای

های گوناگون که توسط طراح با واحد پیکسل معین شده باشد ، ثابت بوده و کاربر نمی تواند آنها را  . ابعاد فونت

تغییر دهد. این دو موضوع مشکل جدی از حیث قابل استفاده بودن سند به خصوص برای کسانی که برای 

ترین راه به نظر  دن فونت دارند ، ایجاد خواهد کرد . بنابراین اگر چه پیکسل سادهخواندن سند نیاز به بزرگ کر

می رسد استفاده از آن در صورت در دسترس بودن واحدهای دیگر باید کنار گذاشته شود ؛ به خصوص برای 

 بخش های بزرگی از متن یا محتوا .

گه به سبک آبشاری هستید باید استفاده از اگر مشغول ایجاد سندی برای چاپ هستید و یا درصدد ایجاد بر

 را به کلی کنار بگذارید . پیکسل در دنیای چاپ فاقد هر گونه معنی است . pxپیکسل 
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برنامه های چاپی که ابعادی بر اساس پیکسل دریافت کنند سعی خواهند کرد تا اندازه هر پیکسل را تخمین 

 استفاده می کنیم(  point) برای چاپ حتماً از  بزنید که معموالً به نتایج نادرستی منجر می شود

 : emواحد 

باشد ) کاربر  می Mبرابر با ارتفاع حرف  emیک واحد نسبی برای معین کردن اندازه فونت است به طوری که هر 

 تواند فونت را تغییر دهد( . می

ت عدم وجود چنین جزئی متن مورد نظر است . و یا در صور معادل اندازه ی فونت جزء والد emیک  CSSدر 

 فونت پیش فرض کاربر مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 کاربر با استفاده از تنظیمات مرورگر خود می تواند اندازه فونت را تغییر دهد.

 الزم است توضیحات کوتاهی در مورد جزء والد و فرزند داشته باشیم :

شود . به عنوان مثال  بر چسب های دیگری استفاده می ( در داخل tagهمیشه تعدادی از بر چسب ها ) htmlدر 

 cssاست . در  p، والد برچسب  bodyقرار خواهد گرفت و بر چسب  body در بر چسب  pهمیشه بر چسب 

های فرزند نیز انتقال  برخی از خصوصیات که به برچسب والد اختصاص یابد همان خصوصیت به تمامی برچسب

باشد این مقدار به جزء ،  1emدارای اندازه فونت  bodyارث می رسد مثالً اگر برچسب  یابد . یا به اصطالح به می

یا اجزاء فرزند به ارث خواهد رسید و چنانچه طراح برای اجزاء فرزند اندازه فونت خاصی را معین نکرده باشد 

های فرزند استفاده  بهای برچس مرورگر در هنگام نمایش صفحه از همان اندازه فونت جزء برای نمایش اندازه

 خواهد کرد .

 :  ex واحد

ex  یک واحد نسبی برای تعیین اندازه فونت است که با ارتفاع یک حرفx  مطابقت دارد . متأسفانه مرورگرهای

عیب و نقص و محاسبات مرتبط با آن هستند . از جمله محاسباتی  بندی بی جدید فاقد قدرت انجام یک صفحه

 شود. به کار گرفته نمی 1exکه برای اندازه گیری 

 واحد درصد :
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های فونت اگر بر اساس در صد معین شده باشد از تنظیمات  دیده شد ، اندازه exو  emهمچنان که در بحث 

های فونت بر اساس میل کاربران  کند و به بیان دیگر اندازه اند تبعیت می مربوط به فونتی که کاربران تعیین کرده

% منجر به نمایش متن با اندازه ی فونتی دقیقاً 100بر روی  pیم اندازه فونت دستور قابل تغییر است . تنظ

 مطابق با تنظیم کاربر خواهد شد . کم کردن در صد نیز متن را کوچکتر خواهد کرد .

Text- transform : { capitalize | lowercase | none | uppercase | inherit } ; 

capitalize شوند . می : حروف اول بزرگ 

lowercase شوند . : همه حروف کوچک می 

Uppercase شوند . : همه حروف بزرگ می 

Font-variant :{ normal | small-caps | inherit } ; 

Small-caps شوند . : حروف به صورت بزرگ نوشته می 

Line-height : { length | number | percentage | normal | inherit }; 

 کند . خطوط را تعیین می فاصله بین

Text-indent : { length | percentage | inherit }; 

کنیم . این دستور فقط روی خط اول  با استفاده از این دستور میزان تورفتگی خط اول ِ پاراگراف را تعیین می

 شود . اعمال می

Text-shadow : { shadow,… | none | inherit } ; 

تواند چهار مقدار بگیرد . مقدار اول برای سایه افقی آن است اگر  شود . می استفاده می دار کردن متن برای سایه

شود . مقدار دوم سایه عمودی  مقدار مثبت به آن بدهیم سایه ازراست و مقدار منفی سایه از چپ محسوب می

شود . عدد سوم میزان  می است که برای مقدار مثبت سایه از پایین به باال و مقدار منفی سایه از باال به پایین

 کند . کند و مقدار چهارم رنگ آن را تعیین می ماتی را مشخص می

Text-decoration :{ blink | line-trough | overline | underline | none | inherit }; 

Blink چشمک زن : 
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Line-trough کشد : روی متن خط می 

 Overderline پایین آن خط می کشد : 

Underline کشد : باالی ان خط می 

 

 

Display : 

Display : { block | inline | inline-block | inline-table | list-item | run-in | table | table-caption | 

table-cell | table-column | table-column-group | table-footer-group | table-header-group | table-

row | table-row-group | none | inherit } 

 

Block های خانواده  ها و تگ : طرح کادر به صورت یک بلوک خواهد بود ، پاراگراف h (h1….h6 به طور )

 هستند . blockفرض از نوع  پیش

تگ دیگری  blockهای  کمی فضای خالی وجود دارد . در کنار تگ blockهای  معموال در فضای باال و پایین تگ

 باشد . floatجوار آن دارای قاعده  البته نقض این گفته در زمانی است که تگ ِ همگیرد .  قرار نمی

Inline  مقصود از این مقدار قرار گرفتن تگ درون :block  جاری و در همان خطی است کهblock  مجاور قرار

 دارد .

Inline-block  همانند مقدار قبل است با این تفاوت که به عنوان یک :block شود. بیشترین  فتار میبا آن ر

کاربرد این مقدار هنگامی است که قصد دارید به تگی که درون تگ ِ دیگر قرار دارد پهنایی اختصاص دهید . 

توان با تبدیل کردن تگ  دهد . در این حالت می های فرزند را نمی گاهی اوقات مرورگر اجازه تعیین پهنا برای تگ

 ی در نظر گرفت .برای ان پهنای inline-blockفرزند به 

Inline-table کند که کادر جاری همانند یک تگ  : طرح کادر را مانند حالتی ترسیم میtable  باشد و در یک

 کادر دیگر قرار دارد .
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List-item شود تا تگ فرزند به صورت یک گزینه از یک لیست درون تگ پدرش نمایش  : این مقدار موجب می

 داده شود .

Run-in ستندات : بر طبق م css  اگر یکblock تگی   که حالت شناور ندارد و مکان ان مطلق نیست , در ادامه

خواهد بود . در غیر این صورت  blockدر  inline, اولین تگ از نوع  run-inقرار بگیرد ؛ تگ ِ نوع  run-inاز نوع 

تنها مرورگرهایی  8نسخه  IEو  operaدر نظر گرفته خواهد شد .در حال حاضر مرورگرهای  blockتگ از نوع 

 کنند . هستند که از این مقدار پشتیبانی می

Table شود تا تگ همانند یک تگ  : موجب میtable های درون این نوع تگ باید از نوع  در نظر گرفته شود . تگ

 ِtable-row و table-cell . معرفی شوند 

Table-caption شود تا تگ همانند عنوان ِ تگ ِ : موجب می table . رفتار کند 

Table-cell موجب می : ( . شود تا تگ همانند سلول جدول رفتار کندtd) 

Table-column موجب می : (. شود تا تگ همانند ستون جدول رفتار کندtr) 

Table-column-group های جدول رفتار کند . شود تا تگ همانند یک گروه از ستون :موجب می 

Table-footer-group شود تا تگ همانند یک گروه از آخرین ردیف جدول رفتار کند . ب می: موج 

Table-header-group شود تا تگ همانند یک گروه از اولین ردیف جدول رفتار کند . : موجب می 

Table-row شود تا تگ همانند یک گروه از ردیف جدول رفتار کند . : موجب می 

Table-row-group های جدول رفتار کند . ند یک گروه از تمامی ردیفشود تا تگ همان : موجب می 

None های درون این تگ  شود که تگ به عنوان یک کادر در نظر گرفته نشود . حالت تگ : این مقدار موجب می

آنها  displayبرای قاعده  noneتوانند به عنوان یک کادر در نظر گرفته شوند .حتی اگر مقداری به غیر از  نیز نمی

 شود . تر این مقدار باعث عدم نمایش تگ و تمامی فرزندان آن می باشد . به عبارت ساده تعیین شده

 : htmlمثال : کد 

<div id="div1">div1</div> 

<div id="div2">div2</div> 
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<div id="div3">div3</div> 

 : cssکد 

#div1 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:block; 

} 

#div2 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:block; 

} 

#div3 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:block; 

} 

وند . به خاطر ر ها به خط بعد می divایم  استفاده نکرده brگیرند . با اینکه ما از  به هم چسبیده قرار می divسه تا 

 گیرد . باشد قرار نمی blockآن  displayمقدار  این است که هیچ تگی کنار تگی که
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 دوم : cssکد 

#div1 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

#div2 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

#div3 

{ 

 width:40px; 
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 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

 دهد . آنها را در یک خط قرار می inline گیرند . چون در یک خط قرار می divاین دفعه سه تا 

 

 سوم : cssکد 

#div1 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

#div2 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:none; 

} 

#div3 

{ 

 width:40px; 
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 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

Div2 دهد چون مقدار  را نمایش نمیdisplay  آن برابرnone . است 

 

 : html: کد  divبا  tableطراحی 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

<div class="cell">CELL A</div> 

<div class="cell">CELL B</div> 

<div class="cell">CELL C</div> 

</div> 

</div> 

 : cssکد 

.container 

{ 

 display:table; 

} 

.row 

{ 

 display:table-row; 

} 

.cell 
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{ 

 display:table-cell; 

 width:100px; 

 height:100px; 

 border:1px solid blue; 

 padding:1em; 

} 

 

 : htmlطراحی آلبوم عکس : کد 

<div class="grid"> 

<div class="row"> 

<div class="image"> 

<img src="68.png" alt="a lily"/> 

<p>a lily in the garden of the vyne contry house</p> 

</div> 

<div class="image"> 

<img src="69.png" alt="a fuchsia plant"/> 

<p>Fuchsia plant in my garden</p> 

</div> 

</div> 

<div class="row"> 
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<div class="image"> 

<img src="pichak.jpg" alt=""/> 

<p>a crazy looking flower</p> 

</div> 

<div class="image"> 

<img src="sk.jpg" alt=""/> 

<p>This robin has been visiting our garden over the summer . He is</p> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Position :  

Position : { absolute | fixed | relative | static | inherit }; 

یر کند . با کادرهایی که مقادیری غیر از مقاد نحوه قرار گیری کادر را مشخص می floatاین قاعده همانند قاعده 

static شود . از آنجا که مکان دو  دار گفته می برای این قاعده آنها تعیین شده باشد , اصطالحاً کادرهای مکان

-zکادر ممکن است با هم تداخل پیدا کند حق تقدم قرارگیری کادری بر روی کادر دیگر با استفاده از قاعده 

index شود . مشخص می 
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Absolute کند .  ی کادر را به طور مطلق نسبت به کادر در برگیرنده آن تعیین می: این مقدار مکان قرارگیر

 تعیین شود. top , right , bottom . leftتواند با استفاده از یکی از چهار قاعده  مکان کادر می

#box 

{ 

 position:absolute; 

 top:2px; 

 right:10px;} 

 

Fixed کند نسبت به فضای کل صفحه تعیین می : این مقدار مکان قرارگیری کادر به طور مطلق . 

#box2{position:fixed; 

 top:2px; 

 right:10px;} 
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Relative  کادرهایی که این مقدار را در :position  خود  دارند ؛ ابتدا مکان قرارگیری آنها بر طبق نحوه

 ,  top  ,rightن قواعد شود . و سپس از آن مکا های دیگر به طور معمول تعیین می چیدمانشان در کنار تگ

bottom  وleft های  توان برای تگ کنند . از این مقدار نمی مکان دقیق کادر را مشخص می td های  , ستون

 ها استفاده نمود . caption ها و  ها و گروهی از ردیف ها , ردیف جدول , ستونی از گروه
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Static  های دیگری  به نحوه قرارگیری آنها در کنار کادرها یا تگ: کادرهایی که مکان آنها به طور معمول با توجه

برای این گونه کادرها تاثیری ندارد  top , right , bottom , left پذیرند . قواعد  شود این مقدار را می مشخص می

. 

 : htmlمثال : کد 

<div id="div1"> 

This is the text of the first div . 

This is the text of the first div . 

</div> 

<div id="div2"> 

This is the text of the second div . 

This is the text of the second div . 

</div> 

 : cssکد 

div 

{ 

 position:absolute; 

 width:150px; 

 height:150px; 

 padding:10px; 

 border:1px solid black; 

 opacity:0.7; 

 background:lightyellow; 

} 

div#div1 
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{ 

 top:0; 

 left:0; 

} 

div#div2 

{ 

 top:20px; 

 left:20px; 

} 

 

 

 

Opacity است . 1تا  0دهد . مقدارش عددی بین  : میزان شفافیت را نشان می 

 : htmlمثال بعد : کد 

<div> 

<p> 

paragraph text . paragraph text . 

paragraph text .paragraph text . 
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paragraph text . 

paragraph text . 

</p> 

</div> 

<div> 

second div text . 

</div> 

 : cssکد 

div 

{ 

 position:absolute; 

 width:200px; 

 border:1px solid black; 

 opacity:0.7; 

 background:lightyellow; 

 left:200px; 

 top:400px; 

} 

p 

{ 

 margin:0;} 
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 گیرند . روی هم قرار می divدارد پس دو  absoluteم و مقدار ای موقعیت یکسان داده divچون به دو تا 

 : cssطراحی فرم نظرات : کد 

body 

{ 

 background:#fff; 

 margin:0 auto; 

 padding:0; 

} 

.contact 

{ 

 width:400px; 

 direction:rtl; 

 text-align:right; 

 font:normal 11px tahoma, geneva, sans-serif; 

} 

contact h2 

{ 

    font:bold 11px tahoma; 

    padding:8px 2px; 

    border-bottom:1px solid #ccc; 
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} 

.contact label 

{ 

 width:120px; 

 float:right; 

 margin:5px 0 0 0; 

} 

.contact .form , .contact .form-ltr 

{ 

 width:200px; 

 float:right; 

 padding:2px; 

 font:normal 11px tahoma, geneva, sans-serif; 

 margin:5px 0; 

} 

.contact .form-ltr 

{ 

 direction:ltr; 

 text-align:left; 

} 

.contact .text 

{ 

 width:250px; 

 height:100px; 

 overflow:auto; 
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 font:normal 11px tahoma, geneva, sans-serif; 

} 

.contact .btn 

{ 

 font:normal 11px tahoma, geneva, sans-serif; 

 margin:5px 0; 

} 

 : htmlکد 

<div align="center"> 

<div class="contact"> 

<h2> نمایید ارسال ار خود پیام </h2> 

<label for="name">: شما نام </label> 

<input type="text" value="" class="form"/> 

<br/> 

<label for="email">: الکترونیکی پست </label> 

<input type="text" class="form-ltr" value=""/> 

<br/> 

<label for="subject">: موضوع</label> 

<input type="text" value="" class="form"/> 

<br/> 

<label for="text">: پیام متن </label> 

<textarea class="text"></textarea> 

<br/> 
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<label>&nbsp;</label> 

<input type="submit" value="ارسال" name="submit" class="btn"/> 

<input type="reset" value="دوباره" name="reset" class="btn"/> 

</div> 

</div> 

 

 

 جلسه دوازدهم

float : 

float : { left | right | none | inherit } ; 

 د .توان مشخص کر هم می floatبا  positionرا عالوه بر  boxتعیین مکان قرار گیری یک 

 widthتعیین کنیم ؛ مقدار  width مقدار  divاجرا شود باید برای آن  divبرای یک  float برای آنکه دستور

 تمام صفحه باشد . widthحتما باید کمتر از 

 : htmlکد  : floatو  divطراحی صفحه با 

<div id="main"> 
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<div id="logo"></div> 

<div id="left"></div> 

<div id="right"></div> 

</div> 

 : cssکد 

body 

{ 

 margin:0; 

} 

#main 

{ 

 width:900px; 

 margin:0 auto; 

} 

#logo 

{ 

 width:100%; 

 height:150px; 

 background-color:blue; 

} 

#left 

{ 

 width:300px; 

 min-height:800px; 

 background-color:lime; 
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 float:left; 

} 

#right 

{ 

 width:599px; 

 min-height:800px; 

 background-color:fuchsia; 

 float:right; 

} 

 

 

Clear : 

Clear : { none | left | right | both | inherit } ; 

  شود که سمت راست آن تگ چیزی قرار نگیرد . بگذاریم باعث می right را برابر  clearاگر برای یک تگ مقدار 

 تواند قرار بگیرد. ر دو سمتش هیچ تگی نمیباشد د bothباشد سمت چپش و اگر  leftاگر 

 : htmlمثال : کد 

<p id="floated">This is the text of the first  paragraph .</p> 
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<p id="cleared">This is the text of the first  paragraph .</p> 

 : cssکد 

p 

{ 

 border:1px solid black; 

 background:blue; 

 line-height:1em; 

 padding:10px; 

} 

p#floated 

{ 

 float:left; 

 margin:10px; 

} 

p#cleared 

{ 

 clear:left; 

} 

 

 

 : htmlمثال بعد : کد 
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<p id="left"> 

This is the text of the first paragraph . 

This is the text of the first paragraph . 

This is the text of the first paragraph . 

This is the text of the first paragraph . 

</p><p id="right"> 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

This is the text of the second paragraph . 

</p> 

<p> 

This is the text of the third paragraph . 

</p> 

<p id="clear"> 

This is the text of the forth paragraph . 

</p> 

 : cssکد 

body 

{ 

 margin:0; 
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 padding:8px; 

} 

p 

{ 

 border:1px solid black; 

 background:rgb(218,218,218); 

 line-height:1em; 

 padding:10px; 

} 

p#left 

{ 

 width:200px; 

 float:left; 

 margin:10px; 

} 

p#right 

{ 

 width:200px; 

 float:right; 

 margin:10px; 

} 

p#clear 

{ 

 clear:both; 

} 
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 را حذف کنیم شکل به صورت زیر در خواهد آمد : p#cleaarکد قسمت  cssاگر در کد 

 

 

 

 : htmlاضافه کنیم : کد  footerحال اگر بخواهیم به صفحه قبلی یک 

<div id="footer"></div> 

 : cssو کد 

#footer 

{ 

 width:100%; 
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 height:30px; 

 background:green; 

 clear:both; 

} 

Visibility  : 

Visibility : { visibility | hidden |collapse |inherit }; 

رود و جایش خالی  اگر با این روش یک تگ را مخفی کنیم ؛ تگ نشان داده نخواهد شد اما جای تگ از بین نمی

 خواهد ماند .

 : htmlمثال : کد 

<div id="div1">div1</div> 

<div id="div2">div2</div> 

<div id="div3">div3</div> 

 : cssکد 

#div1 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

#div2 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 
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 background-color:blue; 

 visibility:hidden; 

} 

#div3 

{ 

 width:40px; 

 height:60px; 

 background-color:blue; 

 display:inline; 

} 

 

Div2 ماند و جایش با  شود اما جایش خالی می نشان داده نمیdiv3 شود . پُر نمی 

 

z-index : 

-zهایی که روی ِ هم هستند را تعیین کرد . هر چه مقدار  توان ترتیب قرارگیری تگ با استفاده از این دستور می

index گیرد . یبرای یک تگ بیشتر باشد آن تگ باالتر قرار م 

 : htmlمثال : کد 

<div>div1</div> 

<div>div2</div> 

<div>div3</div> 

<div>div4</div> 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

105 
 

 : cssکد 

div 

{ 

 position:absolute; 

 padding:10px; 

 border:1px solid black; 

 opacity:0.9; 

 background:lightyellow; 

 width:100px; 

 height:100px; 

 top:20px; 

 left:20px; 

 z-index:4; 

} 

div+div 

{ 

 background:lightblue; 

 top:40px; 

 left:40px; 

 z-index:3; 

} 

div+div+div 

{ 

 background:lightgreen; 

 top:60px; 
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 left:60px; 

 z-index:2; 

} 

div+div+div 

{ 

 background:pink; 

 top:80px; 

 left:80px; 

 z-index:1;} 

 

 : cssشویی( : کد منو )منوی ک drop/downطراحی 

ul 

{ 

 font-family:Arial, verdana ; 

 font-size:14px; 

 margin:0; 

 padding:0; 

 list-style:none; 

} 



   استاد بحرزاده CSSجزوه       

107 
 

ul li 

{ 

 display:block; 

 position:relative; 

 float:left; 

} 

li ul 

{ 

 display:none; 

} 

ul li a 

{ 

 display:block; 

 text-decoration:none; 

 color:#ffffff; 

 border-top:1px solid #ffffff; 

 padding:5px 15px 5px 15px; 

 background:#2c5463; 

 margin-left:1px; 

 white-space:nowrap; 

} 

ul li a:hover 

{ 

 background:#617f8a; 

} 
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li:hover ul 

{ 

 display:block; 

 position:absolute; 

} 

li:hover li 

{ 

 float:none; 

 font-size:11px; 

} 

li:hover a 

{ 

 background:#617f8a; 

} 

li:hover li a:hover 

{ 

 background:#95a9b1; 

} 

 : htmlکد 

<ul id="menu"> 

<li><a href="">home</a></li> 

<li><a href="">About Us</a> 

<ul> 

<li><a href="">The Team</a></li> 

<li><a href="">History</a></li> 
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<li><a href="">Visition</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><a href="">Products</a> 

<ul> 

<li><a href="">Crazy Couch</a></li> 

<li><a href="">Great Table</a></li> 

<li><a href="">Small chair</a></li> 

<li><a href="">Shiny Shelf</a></li> 

<li><a href="">Invisible Nothing</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><a href="">Content</a> 

<ul> 

<li><a href="">Online</a></li> 

<li><a href="">Right Here</a></li> 

<li><a href="">Somewhere Else</a></li> 

</ul> 

</li> 

</ul> 
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