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 مباشسسسسرًة عسسسسبرHTMLيغفسسسسل الغالبيسسسسة من المسسسسبرمجين عن أهميسسسسة تعلم التعامسسسسل مسسسسع مسسسسستندات 

JavaScript دون استعمالهم لمكتبٍة جاهزٍة مثل ،jQuery؛ مما يورث قصوًرا في فهمهم لطريقة عمل

. دونهاHTMLتلك المكتبات، ويرتبطون بها تماًما مما يجعلهم غير قادرين على تعديل عناصر 

JavaScript عسسبر HTML لتعسسديل عناصسسر DOMليا أتى هيا الكتاب ليشرح كيفية اسسسستفادة من 

ح المفسساهيم البرمجيسسة السستي يحسساول هسسيا ا مسسدّعًما باممثلسسة القابلسسة للتطسسبيق، والسستي توضسسِ شسسرًحا عمليًسس

ئ فيسسه مكتبسسًة شسسبيهًة بمكتبسسة  ا علىjQueryالكتاب إيصالها، ويأتي في آخره فصسسٌل ُننشسسِ  تسسدريًبا عمليًسس

. لتعديل المستنداتDOMاستعمال دوال وكائنات 

DOM »هيا الكتاب مترجٌم عن كتاب  Enlightenment لمؤلفه » Cody Lindleyواليي َنَشرَته ،

. ُنِشرَت هيه النسخة المترجمة بعد أخي إذن المؤلفبنفس اسسم سحًقا O'Reillyدار نشر  .

Creative هيا الكتاب مرخٌص بموجب رخصة المشاع البداعي Commons َنسسسب الُمصسسّنف  - «

) 4.0-غسسسسسسير تجسسسسسساري  السسسسسسترخيص بالمثسسسسسسل  » Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0،)
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والهاتفية، ولغات البرمجسسة، والمكتبسسات البرمجيسسة، وتقنيسسات السسويب، وأخبسسار شسسركات

.البرمجة الكبرى، والمصادر المفتوحة، والعتاد وأجهزة الحاسوب 

كتب أخرى لعبد اللطيف ايمش

http://itwadi.com/
http://itwadi.com/node/3002
https://itwadi.com/jQueryEnlightenment-arabic
https://academy.hsoub.com/files/13-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-html5/
https://academy.hsoub.com/files/10-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%88/
https://itwadi.com/node/2765


المحتويات  جدول
3............................................................... تقديم

13............................................................ تمهيد

15............................................................................. من عليه قراءة هيا الكتاب1

15....................................................... التفاصيل التقنية والتجاوزات والمحدوديات2

17...................................................... يختلف هيا الكتاب عن بقية الكتاب البرمجية3

17............................................................................................. تنسيق الكتاب4

DOM.............20:الفصل الول لمحة عن العقد في شجرة 

1 .DOM هي شجرٌة تتألف من كائنات JavaScript...................................................21

23................................................................................................. أنواع العقد2

Node......................................................28. كائنات العقد الفرعية التي ترث الكائن 3

31................................................................... الخاصيات والدوال المشتركة للعقد4

33................................................................................ تحديد نوع واسم العقدة5

37.............................................................................. الحصول على قيمة العقدة6

JavaScript..........................................39. إنشاء عقد نصية وعناصر باستخدام دوال 7

.JavaScript. إنشاء وإضافة عقد الكائنات والعقد النصية باستخدام السلسل النصية في 8 .41

JavaScript...........................46 كسلسل نصية في DOM. استخلص أجزاء من شجرة 9

insertBefore()...48 و ()appendChild باستخدام DOM. إضافة كائنات العقد إلى شجرة 10

replaceChild()......................51 و ()removeChild. حيف واستبدال العقد باستخدام 11

cloneNode()..............................................................55. نسخ العقد باستخدام 12



) فهم مجموعات العقد 13 .NodeList و HTMLcollection).......................................57

58............................................................ الحصول على قائمة لجميع العقد امبناء14

Array..........................60 إلى مصفوفة HTMLCollection أو NodeList. تحويل كائن 15

DOM........................................................................63. التنقل في عقد شجرة 16

 باستخدامDOM. التحقق من موضع عقدة في شجرة 17

contains() و compareDocumentPosition().....................................................67

70......................................................... كيفية معرفة إن كانت العقدتان متماثلتين18

73.................................:الفصل الثاني عقدة المستند

document..........................................................................74. لمحة عن العقدة 1

بما فيها الموروثةHTMLDocument. خاصيات ودوال الكائن 2  ) (................................75

HTML..................................................77. الحصول على معلومات عامة عن مستند 3

document........................................................................79. العقد امبناء لعقد 4

> و DOCTYPE!> اختصاراٍت إلى document. يوِفر الكائن 5 > html lang="en">

body>....................................................................................80>< و head>و 

DOM.................................................................82. الكشف عن ميزات وخصائص 6

85..................................... الحصول على مرجعية إلى العقدة الفّعالة حالًيا في المستند7

87............................. تحديد إن كان هنالك تركيٌز على عقدة المستند أو أي عقدة داخلها8

88.............................. هي اختصاٌر للكائن الرئيسيdocument.defaultview. الخاصية 9

ownerDocument.89. الحصول على مرجعية إلى المستند من أحد عناصره عبر الخاصية 10

91....................................:الفصل الثالث عقد العناصر

HTML*Element................................................................92. لمحة عن الكائنات 1

بما فيها الموروثةHTML*Element. خاصيات ودوال كائنات 2  ) (.................................94



97............................................................................................. إنشاء العناصر3

98................................................................ الحصول على اسم وسم أحد العناصر4

99............................................... الحصول على قائمة بخاصيات أحد العناصر وقيمها5

101................................. الحصول على قيمة خاصية أحد العناصر أو ضبطها أو حيفها6

104.................................................... التحقق من امتلك العنصر على خاصية ُمعّينة7

class.........................................................106. الحصول على قائمة بقيم الخاصية 8

class...............................................107. إضافة وحيف القيمة الفرعية من الخاصية 9

class................................................108. تفعيل أو تعطيل قيمة من قيم الخاصية 10

109............................................ تحتوي فئًة معّينةclass. معرفة إن كانت الخاصية 11

110................................................ وضبطها*-data. الحصول على قيم الخاصيات 12

113...........................:الفصل الرابع تحديد عقد العناصر

114.................................................................................... تحديد عقدة معّينة1

115............................................................ تحديد أو إنشاء قائمة من عقد العناصر2

118....................................................... تحديد جميع امبناء المباشرة محد العناصر3

120............................................................. تحديد العناصر مع توفير سياق للبحث4

123.............................................. قوائم مضبوطة مسبًقا تضّم عدًدا من عقد العناصر5

124........................................... التحقق من أّن أحد العناصر سُيحّدد عبر تعبير تحديد6

125.................:الفصل الخامس الخواص الُبعدية للعناصر

126.............................................. لمحة عن أبعاد العناصر وانزياحها وعن آلية التمرير1

offsetParent............................................126. الحصول على قيم الزاحة نسبًة إلى 2

132...... الحصول على إزاحة الطار العلوي والسفلي واميسر واميمن نسبًة إلى إطار العرض3

الطار والحاشية والمحتوى في إطار العرض4 ( الحصول على أبعاد العنصر  ( .................135



الحاشية والمحتوى في إطار العرض دون الطار5 ( الحصول على أبعاد العنصر  ( .............137

139...................... الحصول على أعلى عنصر في إطار العرض الموجود في نقطة ُمحّددة6

) الحصول على أبعاد العنصر اليي يتم تمريره 7 .scroll)..........................................140

142............................. الحصول على عدد البكسلت التي جرى تمريرها أو ضبط قيمتها8

144............................................................................... التمرير إلى أحد العناصر9

.:الفصل السادس النماط المضمنة في عقد العناصر . . .147

style.............................................................................148. لمحة عن الخاصية 1

149........................................... الُمضّمنة وضبطها وحيفهاCSS. الحصول على قواعد 2

158................................... الُمضّمنة وضبطها وحيفهاCSS. الحصول على جميع قواعد 3

160................................................ الحصول على كامل امنماط المطبقة على العنصر4

id......................163 و class على أحد العناصر باستخدام CSS. تطبيق وحيف خاصيات 5

165................................:الفصل السابع العقد النصية

Text.................................................................................166. لمحة عن الكائن 1

Text.................................................................................167. خاصيات الكائن 2

Text.......................................................169. الفراغات ُتنِشئ عقًدا نصيًة من النوع 3

Text........................................................171. إنشاء وإضافة عقدة نصية من النوع 4

nodeValue..................................173 أو data.. الحصول على قيمة العقد النصية عبر 5

175.................................................................................... تعديل العقد النصية6

177......................................................... متى تظهر عقدتان نصيتان بجوار بعضهما7

180......................... إزالة الوسوم وإعادة جميع العقد النصية الموجودة في أحد العناصر8

innerText............................................................182 و textContent. الفرق بين 9

183........................................ دمج عقدتين نصيتين متتاليتين لتصبحا عقدًة واحدًة10



184................................................................................. تقسيم العقد النصية11

DocumentFragment................186:الفصل الثامن عقد 

DocumentFragment.........................................................187. لمحة عن الكائن 1

DocumentFragment..................................................187. إنشاء عقدة من النوع 2

189....................................... الحيةDOM إلى شجرة DocumentFragment. إضافة 3

documentFragment.....................................191 على عقد innerHTML. استخدام 4

194................................ البقاء على العناصر الموجودة في قطعة المستند عند إسنادها5

CSS....................................196:الفصل التاسع أنماط 

CSS..................................................................................197. لمحة عن أنماط 1

DOM...............................200 في شجرة CSS. الوصول إلى جميع أماكن تعريف أنماط 2

CSSStyleSheet..........................................................203. خاصيات ودوال الكائن 3

CSSStyleRule....................................................................206. لمحة عن الكائن 4

CSSStyleRule...........................................................207. خاصيات ودوال الكائن 5

210........................................ الموجودة في صفحةCSS. الحصول على قائمة بقواعد 6

211........................................ الموجودة في صفحة أنماطCSS. إضافة وحيف قواعد 7

style.......................................213. باستخدام الخاصية CSSStyleRule. تعديل قيمة 8

HTML........................................215. إنشاء صفحة أنماط جديدة ُمضّمنة في مستند 9

HTML....................................216. إضافة صفحة أنماط خارجية جديدة إلى مستند 10

218................................................................. تعطيل أو تفعيل صفحات امنماط11

DOM.........................220 و JavaScript:الفصل العاشر 

HTML..................................221 في مستندات JavaScript. لمحة عن تنفيي سكربتات 1



223........................................... بشكٍل متزامن افتراضًياJavaScript. ُتفّسر سكربتات 2

225.............................................. الخارجيةJavaScript. تأجيل تنزيل وتنفيي ملفات 3

228.......................... الخارجية بشكٍل غير متزامنJavaScript. تنزيل وتفسير سكربتات 4

 الخارجية بشكٍل غير متزامن عبرJavaScript. ضمان تنزيل وتفسير سكربتات 5

230............................................................................تحميل السكربتات ديناميكًيا

233................................... معرفة متى ينتهي تحميل سكربت ُيفّسر بشكل غير متزامن6

> ضع بحسبانك مكان عناصر 7 .script في مستند >HTML.....................................234

> الحصول على قائمة بعناصر 8 .script الموجودة في شجرة >DOM........................236

DOM...........................238:الفصل الحادي عشر أحداث 

DOM..............................................................................239. لمحة عن أحداث 1

DOM...................................................................................243. أنواع أحداث 2

244.......................................................................أ امحداث المرتبطة بواجهة المستخدم

245.................................................................................................ب أحداث التركيز

246.................................................................................................ت أحداث النماذج

247...................................................................................................ث أحداث الفأرة

250............................................................................ج امحداث المرتبطة بدوسب الفأرة

250.........................................................................ح امحداث المرتبطة بلوحة المفاتيح

251....................................................................................خ امحداث المرتبطة باللمس

252...................................< والطاراتbody> والعنصر window.د امحداث المتعلقة بالكائن 

document.........................................................................254.ذ أحداث خاصة بالكائن 

254............................................................................ر أحداث خاصة بالسحب والفلت

256......................................................................................... انتشار امحداث3

Document..........263 و Window. إضافة دوال معالجة أحداث إلى عقد العناصر والكائن 4

265.......................................................................... إزالة دوال معالجة امحداث5

event.............................................................267. الحصول على خاصيات الكائن 6



addEventListener()..........................................269 عند استعمال الدالة this. قيمة 7

273.............................. الشارة إلى العنصر الهدف للحدث وليس العنصر اليي يرتبط به8

preventDefault().........................274. تعطيل السلوك اسفتراضي للحداث باستخدام 9

277............................................................................... إيقاف انتشار امحداث10

279...................................... إيقاف امحداث وإيقاف نشر امحداث على نفس العنصر11

282.................................................................................. امحداث المخصصة12

284................................................................................ محاكاة أحداث الفأرة13

286..................................................................................... تفويض امحداث14

DOM.....289:الفصل الثاني عشر إنشاء مكتبة للتعامل مع 

dom.js.............................................................................290. لمحة عن مكتبة 1

291..................................................................................... إنشاء مجال خاص2

292..................... وإتاحتها إلى المجال العام()GetOrMakeDom و ()dom. إنشاء الدالة 3

dom()......................................295. إضافة معامل اختياري لتحديد السياق في الدالة 4

params297 الُمحّددة اعتماًدا على المعامل DOM. ملء وإعادة الكائن بمرجعيات إلى عقدة 5

each()...................................................................................304. إنشاء الدالة 6

text()......................................................306 و ()append و ()html. إنشاء الدوال 7

dom.js.................................................................................309. تجربة مكتبة 8

311................................................................................................. الخلصة9



 

تمهيد

ت



DOMتعلم   تمهيد 

 ، لكنسسه ربمسسا يكسسون أكسسثر الكتبJavaScript أو DOMا تفصسسيلًيا لمسسيزات هسسيا الكتسساب ليس مرجًع

 هنالسسك سسسبٌب. دون الحاجة إلى اسسستعمال مكتبسسة أو إطسسار عملDOMشرًحا لطرائق استخدام ميزات 

وجيٌه لّقلة المؤلفات عن هسسيا الموضسسوع، فأغلبيسسة مسسؤلفي الكتب التقنيسسة س يرغبسسون بسسالغوص في هسسيا

DOMالمجسسسسال بسسسسسبب الكم الهائسسسسل من اسختلفسسسسات في تطسسسسبيق المتصسسسسفحات القديمسسسسة لمواصسسسسفات 

( DOM specificationsهيا في حال طّبقتها تلك المتصفحات من امساس ! )

والسسيي هسسو اسسستيعاب المفسساهيم امساسسسية اسسستيعاًبا )ولخدمسسة الغسسرض والهسسدف من هسسيا الكتسساب 

)، فسأنّحي الفوضى الموجودة في الواجهة البرمجية كامًل )APIالتابعة للمتصفحات القديمة جانًبا )

وتعقيسسداتDOMبهدف إظهار الميزات الحديثة في  )؛ أي أنني سأحاول تجّنب الخوض في الماضي 

ة حسسال، هنالسسك حلسسوٌل جسساهٌز .اسختلفسسات بين المتصسسفحات مرِكز على الحاضسسر والمسسستقبل وعلى أّيسس )

 للتعامسسل مسسع المتصسسفحات القديمسسة، وأنصسسحك أن تسسستعمل مكتبسسًة مثسسلjQueryفي متناولنسسا كمكتبسسة 

jQueryعندما تتعامل مع تلك المتصفحات .

 يسسسدوًيا، إسDOMوعلى السسسرغم من أنسسسني س أشسسسِجع فكسسسرة التخلي عن المكتبسسسات وكتابسسسة شسسسيفرات 

 ليسDOMأنني كتبُت هيا الكتاب وفي نيتي أن أجعسل المطسسورين يسسدركون أّن مكتبسسات التعامسسل مسسع 

ا لَِمن يكتب شسسسيفرات DOM عنسسسد التعامسسسل مسسسع ضسسسرورية دوًما JavaScript. وأّلفُت هسسسيا الكتسسساب أيضسسسً

أقصد هنسسا متصسسفًحا وحيسسًدا، أو متصسسفحات الهواتسسف اليكيسسة، أو أداًة لتحويسسل شسسيفرات )لبيئٍة وحيدٍة 

HTML و CSS و JavaScript إلى تطبيقسسسساٍت للهواتسسسسف مثسسسسل كوردوفسسسسا [Cordovaفربمسسسسا سسسسستجعل .)]

السستي سسستتعلمها في هسسيا الكتسساب من اسسستخدام مكتبسسات  –المعلومسسات  –DOMأمسسًرا غسسير ضسسرورٍي في 

.الحاست المثالية
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DOMتعلم   تمهيد 

من عليه قراءة هذا الكتاب. 1
كتبُت هسسسيا الكتسسساب وأنسسسا أفِكر بنسسسوعين من المطسسسورين، سسسسأفترض أّن كل النسسسوعين ذوا إمكانيسسساٍت

.CSS و HTML و JavaScriptبرمجية متوسطة أو متقدمة في لغات 

ا لفهم الغايسسةjQuery أو JavaScriptأّول نسسوٍع هسسو َمن لسسه درايسسٌة كافيسسٌة في  ، لكنسسه لم ينفسسق وقتًسس

بعد تسّلِحه بالمعلومات التي أخسسيهاjQueryوالهدف من المكتبات مثل  –، فيلك النوع من المطورين 

 وكيسسف تسسساعد المطسسورين عنسسدjQuery–من هيا الكتاب يجب أن يقدر على فهم القيمة التي توفرها 

تجريسسسد DOMالتعامسسسل مسسسع  «، إضسسسافًة إلى فهم طريقسسسة  «jQuery لليسسسة التعامسسسل مسسسع DOMوتوحيسسسد 

وكيسسف تكمسسل  (الواجهة البرمجية التي نتعامل فيهسسا مسسع أكسسثر من متصسسفح، ولمسساذا  (jQueryالفراغسسات 

.وتسد النواقص

 التي ستعمل في المتصفحاتHTMLالنوع الثاني هو المهندس اليي ُطِلَب منه كتابة مستندات 

مثسسل كوردوفسسا ويسسرغب (الحديثة فقط، أو تلك التي سسستحّول إلى شسسيفرات خاصسسة بأنظمسسة التشسسغيل  (

.في تجّنب تحّمل عبء استخدام مكتبٍة ما

التفاصيل التقنية والتجاوزات والمحدوديات. 2
أي  ، وآخسسر+IE9)المحتسسوى والشسسيفرات الموجسسودة في هسسيا الكتسساب مكتوبسسة في متصسسفٍح حسسديث 

(، فغرضسسسي هسسسو شسسسرح المفسسساهيم السسستي تعمسسسل فيOpera و Safari و Chrome و Firefoxإصسسسدار من 

وتضسسمين أمثلسسة عليهسسا إذا جنحُت عن هسسيا الهسسدف (.المتصفحات الحديثة دون مكتبسسات أو إضسسافات  (

.ه أحسساول عسسادًة أن أبتعسسد مسسا اسسستطعت عن تضسسمينلسسسبٍب من امسسسباب فسسسأبّين ذلسسك للقسسارئ كي يتنّب

 15



DOMتعلم   تمهيد 

 معلومسسسسسسسسسسات في هسسسسسسسسسسيا الكتسسسسسسسسسساب تخّص متصسسسسسسسسسسفًحا معينًسسسسسسسسسسا أو ُتطّبق في نسسسسسسسسسسسبٍة ضسسسسسسسسسسئيلٍة منأّية

.المتصفحات الحديثة

؛HTML أو CSS أو DOMس أحاول في هيا الكتاب أن أرِكز جهدي على مواصفة معّينة لتقنيسسات 

وأرى أّنه ليس ذا نفسسٍع كبسسيٍر )فليس الغرض هاهنا هو شرح مواصفة معّينة، وسيكون ذلك هدًفا كبيًرا 

ا وتسساريخ المتصسسفحات ومقسسدار تطبيقهسسا لتلسسك (في كتاب بعد أخسسينا عسسدد المواصسسفات المتسسوافرة حالًيسس

.المواصسسسسفات بالحسسسسسبان اسسسسستعملُت في طيسسسسات فصسسسسول الكتسسسساب بعض المحتسسسسوى المسسسسأخوذ من عسسسسِدة

Document       )مواصسسسسفات  Object Model (DOM) Level 3 Core Specification و ،DOM4،

Document   و  Object Model HTML و ،  Element Traversal Specification و ، Selectors API

 Level DOM   ، و 2 Parsing and Serialization و ،  HTML 5 Referenceو ، HTML 5

Specification و ،  HTML Living Standard و ،       HTML 5 - A technical specification for Web

Developers و ،  DOM Living Standardإس أّن جّل محتوى هسيا الكتساب مسأخوٌذ من مسا يسستعمله ،)

.مجتمع المطورين وس أحاول أن أشرح معياًرا بعينه

، ووضسسعُت هسسيه المواضسسيع فيDOMسأشسسرح بعض المواضسسيع السستي س تتعلسسق مباشسسرًة بمسسيزات 

.JavaScript و CSS مع DOMالكتاب لكي يبني القارئ فهًما جيًدا لعلقة 

 عمسسًدا، وتجنبُت شسسرح الواجهسسةXHTML أو XMLوأهملُت ذكر بعض التفاصسسيل السستي تتعلسسق بلغسسة 

البرمجيسسة للنمسساذج والجسسداول محسساول إبقسسساء هسسيا الكتسسساب صسسغيًرا، إس أنسسسني قسسسد أضسسسيفها إلى الكتسسساب

.مستقبًل في إصداٍر سحق
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يختلف هذا الكتاب عن بقية الكتاب البرمجية. 3
تعلم  تعلم jQuery)»َتَوّجُه هسسسيه السلسسسسلة من الكتب  » و  »JavaScript)»هسسسو توفسسسير شسسسيفراٍت 

ا مطسسوًس وبنسساء بسسرامجصغيرٍة قابلٍة للتنفيي ومعزولٍة عن بعضها بسسدًس من شسسرح المفسساهيم شسسرًحا كلمًي

الكلمسسسات هي أقسسسل مسسسستوى من مسسسستويات »كبسسسيرة يصسسسعب فهمهسسسا بعسسسد تضسسسخمها قسسسال أحسسسدهم أّن  .

ا مسسسسلوبي في صسسسياغة هسسيه السلسسسلة .التواصسسسل بين البشسسر وأوافقسسه قولسسسه وأجعسسل من ذلسسك أساسسسً »

أرى أّن من امفضل شرح المواضيع التقنية بأقل عدد كلمسسات ممكن، لكن دون الغفسسال عن وضسسع قسسدٍر

.مناسٍب من الشيفرات مع تعليقاٍت عليها إذ إّن ذلك ضرورٌي وس ُبّد منه ليصال الفكرة

ا جيسسًدا ببلغسسٍة، مدعومسسًة بشسسيفرٍة أسسسلوب هسسيا الكتسساب يحسساول أن أن ُيقسسِدم فكسسرًة معرفسسًة تعريفًسس

.حقيقيسسسة ولهسسيا عليسسسك عنسسدما تحسسساول اسسسستيعاب المفسسساهيم المشسسسروحة أن ُتنِفي الشسسيفرة وتتفحصسسسها

ا في هسسيه .جيسسًدا، وبالتسسالي سسسُتهيئ نفسسسك للكلمسسات المسسستخدمة لشسسرح ذاك المفهسسوم وحسساولُت أيضسسً

السلسلة أن ُأقِسم امفكار إلى أصغر امجزاء وراعيُت شرحها بسسسياٍق منفصسسل كيل تتسسداخل المفسساهيم

.مع بعضها بعًضا وتختلط على القارئ

كل ما سبق ُيشير إلى نتيجٍة وحيدٍة أس وهي أّن هيا الكتاب ليس كتاًبا مطوًس، ولم يأِت ليشسسرح

.مواضيع متفرقة شرًحا واسًعا مستفيًضا

تنسيق الكتاب. 4
قبل أن تبدأ، من المهم أن تفهم طريقة تنسيق الكتاب، رجاًء س تتخطى هيا القسم منسسه يحتسسوي

.على معلوماٍت مهمٍة ستساعدك أثناء قراءِتَك لهيا الكتاب
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.رجاًء تفّحص الشيفرات بدقة يجب أن تنظر إلى الشرح كأمر ثانوي ملحسسٌق بالشسسيفرة شخصسسًيا .

.أرى أّن الشسسيفرة تسسساوي ألسسف كلمسسة س تقلسسق إن زاد الشسسرح حيرتسسك في البدايسسة، إذ عليسسك أن تتفحص

الشسسيفرة وأن تقسسرأ التعليقسسات مسسرًة أخسسرى وتكسسِرر هسسيه العمليسسة إلى أن يصسسبح المفهسسوم أو الفكسسرة السسيي

.أحسساول شسسرحه واضسسًحا أرجسسو أن تصسسل إلى مرحلسسٍة من الخسسبرة لكيل تحتسساج إس إلى شسسيفرٍة موثقسسٍة

.توثيًقا جيًدا لكي تستوعب أحد المفاهيم البرمجية

كمسسا في المثسسال التي للشسسارة إلى الشسسيفرات وامسسسطر (سأستخدُم الخسسط العسسريض في اممثلسسة  (

البرمجيسسة السستي تتعلسسق مباشسسرًة بسسالمفهوم السسيي نشسسرحه، وسأسسستعمل اللسسون الفضسسي الفسساتح للشسسارة

:إلى التعليقات

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

هذا تعليٌق عن الشيفرة لتوضيحها //

var foo = 'calling out this part of the code';

</script></body></html>

حيث أضسسع قبسسل الشسسيفرةjsFiddle أغلبيسسة أمثلسسة هسسيا الكتسساب مرتبطسسة بصسسفحة خاصسسة بهسسا في  (

، حيث يمكنسسسك تعسسسديل وتنفيسسسي الشسسسيفرة مباشسسسرًة؛ أمثلسسسة رابًط مثسسسال حي «(ا إليهسسسا بعنسسسوان  «jsFiddle

Firebug تسسسستخدم إضسسسافة  lite-dev وهي ( فيconsole.log) لسسسيا سسسستعمل دالسسسة عسسسرض النسسساتج 

الغسسسرض من الدالسسسة.معظم المتصسسسفحات الحديثسسسة دون مشسسساكل أرى أّن عليسسسك أن تتعسسسرف على 
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console.log وكيفيسسة اسسستخدامها قبسسل قسسراءة هسسيا الكتسساب؛ وهنالسسك بعض الحسساست السستي ُيسسسِبب

jsFiddleمشاكل فيها، ليا قررُت أّس ضع تجربًة حيًة لتلك اممثلة .
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1 .DOM هي شجرٌة تتألف من كائنات JavaScript
 أخسسرى، وبفعلسسكHTML داخسسل عناصسسر HTML فسسأنت ُتضسسِمن عناصسسر HTMLعنسسدما تكتب مسسستند 

ح عسسادًة تلسسك الهيكليسسة بصسسرًيا بمحسساذاةكشسسجرةلسسيلك ستضسسبط هيكليسسًة يمكن التعبسسسير عنهسسا  ، وتوضسسّ

ر المتصسسفح عنسسد تحميلسسه لمسسستند HTMLالوسسسوم في شسسيفرات  ئ هسسيه الهيكليسسة HTML. ُيفسسسِ وُينشسسِ

node ) العقديةشجرًة من الكائنات  objectsالتي ُتحاكي الطريقة التي ُكِتَبت فيها الشيفرة . )

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>HTML</title>

</head>

<body>

<-- أضف المحتوى هنا --!>

</body>

</html>

شيفرة  العقدHTMLسُتنِشئ  على  يحتوي  مستنًدا  المتصفح  من  تفسيرها  عند  السابقة   – –

(nodes أي شسسسجرة ) ُمهيَكلَسسسًة على شسسسكل شسسسجرة  )DOMح بنيسسسة الشسسسجرة من (. هسسسيه الصسسسورة توضسسسِ

:Opera السابق باستخدام أدوات المطِور في متصفح HTMLمستند 
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 على شسسكل شسسجرة، وعلى اليمين سسسترىHTMLسسسترى على الجسسانب اميسسسر من الصسسورة مسسستند 

 ملسسّوٌن بسساللون امزرق<body>. السسيي ُيمِثل العنصسسر الُمحسسّدد فمثًل، العنصسسر الُمحسسّدد JavaScriptكسسائن 

element )وهسسسسسسسسسو عقسسسسسسسسسدة عنصسسسسسسسسسر  node وهسسسسسسسسسو نسسسسسسسسسسخٌة مبنيسسسسسسسسسٌة من الواجهسسسسسسسسسة ( )interface)

.HTMLBodyElementالمسماة  

ر من المتصسسفح وتحسسّول إلى بنيسسٍة شسسجريٍةHTMLما عليسسك أن تفهمسسه هنسسا هسسو أّن مسسستندات   ُتفسسسّ

 هسسسو توفسسسير واجهسسسةDOM.تتسسسألُف من كائنسسساٍت ُتمِثل عقسسسًدا السسستي بسسسدورها ُتمِثل المسسسستند الهسسسدف من 

مثسسسل الحسسسيف والضسسسافة واسسسسستبدال )برمجيسسسة لكتابسسسة السسسسكربتات لجسسسراء عمليسسسات على المسسسستند 

.JavaScript…(والتعديل وربط العناصر مع امحداث باستخدام 

ملحاظة
، إس أّنهاXML( للتعامل مع مستندات API) هي الواجهة البرمجية DOMكانت 

.HTMLتوّسعت وأصبحت مستخدمًة في مستندات 
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أنواع العقد. 2
أي  ( أو تصنيفات العقد السستي سسستواجهك عنسسد تعاملسسكnodeType)سنورد هنا أشهر أنواع العقد 

لن أذكرها كلهاHTMLمع مستندات   :) (

•DOCUMENT_NODE (مثًل: window.document)

•ELEMENT_NODE (مثًل :<body> أو  <a> أو  <p> أو  <script> أو  <style>أو  

<html> أو <h1>إلخ  ). …

•ATTRIBUTE_NODE (مثًل :class="funEdges")

•TEXT_NODE أي المحارف النصية في مستند  (HTMLبما فيها محارف اسنتقسسال إلى سسسطٍر 

…(جديد والفراغات

•DOCUMENT_FRAGMENT_NODE (مثًل:

document.createDocumentFragment())

•DOCUMENT_TYPE_NODE (مثًل :<!DOCTYPE html>)

(property)ذكرُت أسماء أنواع العقد السابقة بنفس تنسيق ورودها في المتصفحات كخاصسسيٍة 

ل بين كلماتهسسا بشسسرطٍة سسسفلية Nodeتابعسسٍة للكسسائن  أي بسسأحرٍف كبسسيرٍة ُيفصسسَ (. هسسيه الخاصسسيات هي_) 

. وُتسسسستعمل لتخسسسزين رقٍم يرتبسسسُط بنسسسوٍع معّين من العقسسسد ففي المثسسسال التيconstants)قيٌم ثابتسسسٌة  )

 تعسسني أّن العقسسدة هي عقسسدة عنصر1، والقيمسسة 1 مسسساويًة إلى Node.ELEMENT_NODEتكسسون قيمسسة 

( element node ( (:مثال حي(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

، ويعني أنََ العقدة هي عقدة عنصر1الناتج  //

console.log(Node.ELEMENT_NODE)

</script>

</body>

</html>

(:مثال حي)سأعرض في المثال التي جميع أنواع العقد وقيمها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

for(var key in Node){

    console.log(key,' = '+Node[key]); 

};

ما يلي هو ناتج تنفيذ الشيفرة السابقة */

ELEMENT_NODE  = 1
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ATTRIBUTE_NODE  = 2

TEXT_NODE  = 3

CDATA_SECTION_NODE  = 4

ENTITY_REFERENCE_NODE  = 5

ENTITY_NODE  = 6

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE  = 7

COMMENT_NODE  = 8

DOCUMENT_NODE  = 9

DOCUMENT_TYPE_NODE  = 10

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE  = 11

NOTATION_NODE  = 12

DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED  = 1

DOCUMENT_POSITION_PRECEDING  = 2

DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING  = 4

DOCUMENT_POSITION_CONTAINS  = 8

DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY  = 16

DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC  = 32 */

</script>

</body>

</html>
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أعطانسسسا المثسسسال السسسسابق قائمسسسًة مفصسسسلًة لجميسسسع أنسسسواع العقسسسد، لكننسسسا لن نشسسسرحها جميعهسسسا في هسسسيا

الكتاب، وإنما سنناقش قائمًة صغيرًة منها ذكرناها في بداية هيا القسم؛ فمن المرجح أن تتعامل مسسع

.HTMLتلك امنواع أثناء كتابة سكربتات ُتعِدل في صفحات 

( أو الواجهسسسساتconstructors)سسسسسأذكر في الجسسسسدول التي امسسسسسماء المعطيسسسسة للسسسسدوال البانيسسسسة 

(interfaces السستي ُتهّيئ أغلبيسسة أنسسواع العقسسد مسسع تصسسنيف )nodeTypeعسسبر السسرقم واسسسسم آمسسُل أن .

مثًل nodeTypeتفهم من الجسسدول التسسالي أّن قيمسسة  ( هي تصسسنيٌف رقمٌي السسيي ُيسسستخَدم لوصسسف1) 

. فمثًل، الواجهسسةJavaScriptنسسوٍع معّين من العقسسد السستي ُتبسسنى من دالسسٍة بانيسسٍة أو واجهسسٍة ُمحسسّددٍة في 

HTMLBodyElement وهو التصنيف اليي يوافق 1 ُتمِثل كائن عقدة ذو النوع ،ELEMENT_NODE.

معادًة من الواجهة أو الدالة البانية (nodeType)نوع العقدة 

HTML*Element (مثًل:

HTMLBodyElement)

أي 1  (ELEMENT_NODE)

Text3 أي  (TEXT_NODE)

HTMLDocument9 أي  (DOCUMENT_NODE)

DocumentFragment11 أي  (DOCUMENT_FRAGMENT_NODE)

DocumentType10 أي  (DOCUMENT_TYPE_NODE)
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ملحاظات

Attr و Text و Element و Node ُتَعنِون العقد مثل DOM- مواصفة 

واجهات HTMLAnchorElementو  ) على أنها  » «interfaces،وهي كيلك ،)
constructor)لكن أبِق في ذهنك أّن امسماء نفسها معطيٌة إلى دالٍة بانيٍة 

function في )JavaScriptالتي تبني تلك العقد؛ وستلحظ أنني أشير إلى 
أقصد   وAttr و Text و Element)تلك الواجهات 

HTMLAnchorElementلى أنها كائنات أو دوال بانية، بغض النظر أّن( ع
أكِرر أّن كل اممرين صحيٌح تماًما (.المواصفة ُتشير إليها على أنها واجهات  (

  -ATTRIBUTE_NODEليست جزًءا من الشجرة لكنها ميكورة مسباٍب 
عقد الخاصيات  )تاريخية لن أوِفر فصًل عن  » « . attribute nodesوإنما )

« منني أرى أّن عقد الخاصيات هي عقٌدعقد العناصر»سأناقشها في فصل 
element )فرعيٌة من عقد العناصر  nodesلكن بدون تمثيل حقيقي في بنية )

) قد ُأهِمَلت ATTRIBUTE_NODE. أريد أن ألفت انتباهك أّن DOMشجرة 

depreciated في ) DOM 4.

 لكن اعلم أّن التعليقاتCOMMENT_NODE- لم أضع فصًل في الكتاب لشرح 
 وهي ذات طبيعٍة شبيهٍةComment هي عقٌد من النوع HTMLفي مستندات 

.Textبطبيعة العقد النصية من النوع 

- ستلحظ أثناء شرحي للعقد في هيا الكتاب أنني أشير أحياًنا إلى عقدٍة

:مثًل) nodeTypeمعّينٍة باسسم المعطى لها من الخاصية 

ELEMENT_NODEأفعل ذلك مجل التوافق مع اسصطلحات المستخدمة ،)
.WHATWG و W3Cفي المواصفات التي توفرها 
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Nodeكائنات العقد الفرعية التي ترث الكائن . 3
. واعتمسساًدا على نسسوعNode يسسرث  خاصسسيات ودوال من الكسسائن DOMكسل كسسائن عقسسدة في شسسجرة 

ح هنسسا طريقسسة الوراثسسةNodeالعقسسدة في المسسستند، فقسسد تسسرث العقسسد كائًنسسا منحسسدًرا من الكسسائن  . سأوضسسِ

:المعتمدة من المتصفحات لواجهات العقد الشائعة

مثًل)   >Object < Node  < Element < HTMLElementالكائن •

HTML*Element)

ُأهِمَلت في Object < Node < Attrالكائن •  ( DOM 4)

Object < Node < CharacterData < Textالكائن •

Object < Node < Document < HTMLDocumentالكائن •

Object < Node < DocumentFragmentالكائن •

الكائن  ترث  العقد  أنواع  جميع  أّن  تتيكر  أن  فقط  المهم  أنNodeليس  عليك  وإنما  فحسب،   

 تسسرث خاصسسياتها منHTMLAnchorElementتدرك أّن سلسلة الوراثسسة قسسد تطسسول، فمثًل جميسسع عقسسد 

.Object و Node و Element و HTMLElementالكائنات 

ملحاظة
Node هي دالة بانية في JavaScript وهيا يعني منطقًيا أّن ،Nodeسترث من 

Object.prototypeنعم، الدوال البانية ) كغيرها من الكائنات 

(.هي كائنات
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 فلنحسسساول المسسسرور على الكسسسائنNodeللتأكسسسد أّن جميسسسع أنسسسواع العقسسسد تسسسرث خاصسسسياتها من الكسسسائن 

Element بما في ذلك الخاصيات والدوال الموروثة ) ونتفحص خاصياته ودواله  ) (:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

الحصول على مرجعية لكائن عقدة العنصر //

var nodeAnchor = document.querySelector('a');

 لتخزين مفاتيح الخاصيات //propsإنشاء مصفوفة باسم 

 لكائن عقدة العنصر //

var props = [];

المرور على الكائن والحصول على جميع الخاصيات والدوال //

)بما فيها الموروثة( //

for(var key in nodeAnchor){

    props.push(key);   

}

 إظهار قائمة مرتبة هجائًيا للخاصيات والدوال //

console.log(props.sort());
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</script>

</body>

</html>

المتوافرة الخاصيات  قائمًة طويلًة من  متصفح ويب فسترى  السابقة في  الشيفرة  إذا شغلَت 

element  )لكائن عقدة العنصر  node objectتتضسسمن هسسيه القائمسسة الخاصسسيات والسسدوال الموروثسسة .)

 بالضسسسسافة إلى عسسسسدٍد س بسسسسأس بسسسسه من الخاصسسسسيات والسسسسدوال الموروثسسسسة من الكائنسسسساتNodeمن الكسسسسائن 

Element و HTMLElement و HTMLAnchorElement و Node و Objectس أرمي إلى شسسسسرح .

جميع تلك الخاصيات والسسدوال الن لكنسسني أود أن أشسسير إلى أّن جميسسع العقسسد تسسرث مجموعسسًة أساسسسيًة

من الخاصسسسيات والسسسدوال من الدالسسسة البانيسسسة لهسسسا بالضسسسافة إلى أخسسسيها لخاصسسسيات ودوال أخسسسرى عسسسبر

.prototypeسلسلة 

 السسسابق في أدوات المطسسورHTMLإذا كنت تحب رؤية سلسلة الوراثسسة، فيمكنسسك تفحص مسسستند 

:Operaالخاصة بمتصفح 
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HTMLElement و HTMLAnchorElement تسسسسسسسسسسسرث من <a>سحسسسسسسسسسسسظ أّن عقسسسسسسسسسسسدة العنصسسسسسسسسسسسر 

و Elementو   Node و  Objectالخلفية ذات  الخاصيات  قائمة  في  ظاهرٌة  الكائنات  تلك  وكل   

أي سلسسسلة  )الرمادية على الجانب اميمن من الصورة توِفر سلسلة الوراثسسة  .prototypeعسسدًدا كبسسيًرا )

.من الدوال والخاصيات المشتركة لجميع أنواع العقد

ملحاظة
تعديلالمستحسن لكن س أظن أّن من ، DOMيمكنك الضافة على شجرة 

host ) كائنات المضيف objects.)

الخاصيات والدوال المشتركة للعقد. 4
مثًل  إلخ تسسسسسرثText و Attr و Element)ذكرنسسسسسا منسسسسسي قليسسسسسل أّن جميسسسسسع كائنسسسسسات العقسسسسسد   ). …

DOM، والسسسسسسستي تسسسسسسسساعدنا في تعسسسسسسسديل وتفحص شسسسسسسسجرة Nodeالخاصسسسسسسسيات والسسسسسسسدوال من الكسسسسسسسائن 

.والتنقل فيها

، فهنالسسسسك عسسسسدٌد س بسسسسأس بهNodeوبالضسسسسافة إلى الخاصسسسسيات والسسسسدوال السسسستي توفرهسسسسا واجهسسسسة 

.HTMLElement وdocumentمن الخاصيات والدوال التي توفرها الواجهات الفرعية مثل 

 الموروثسسة من جميسسع كائنسسات العقسسد، وتتضسسمنNodeهسسيه قائمسسٌة بأشسسهر خاصسسيات ودوال الكسسائن 

.أيًضا الخاصيات الموروثة التي تستعمل للتعامل مع العقد من الواجهات الفرعية
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:Nodeخاصيات الكائن 

•childNodes

•firstChild

•lastChild

•nextSibling

•nodeName

•nodeType

•nodeValue

•parentNode

•previousSibling

:Nodeدوال الكائن 

•appendChild()

•cloneNode()

•compareDocumentPosition()

•contains()

•hasChildNodes()

•insertBefore()

•isEqualNode()

•removeChild()

•replaceChild()

:documentدوال الكائن 

•document.createElement()

•document.createTextNode()

:HTML*Elementالخاصيات الموروثة من 
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•lastElementChild

•nextElementChild

•previousElementChild

•children

:Elementدالة موروثة من 

•insertAdjacentHTML()

تحديد نوع واسم العقدة. 5
. فمثًل العقسسد النصسسيةNode التي ترثها من nodeName و nodeTypeتملك كل عقدة الخاصية 

Text لهسسسا قيمسسسة لخاصسسسية nodeType وقيمسسسة لخاصسسسية 3 تسسسساوي nodeName تسسسساوي '#text'.

 هي شسسسسسيفرٌة تمِثل نسسسسسوع الكسسسسسائن السسسسسيي تمِثلسسسسسه العقسسسسسدة3وكمسسسسسا ذكسسسسسرُت سسسسسسابًقا أّن القيمسسسسسة الرقميسسسسسة 

(.Node.TEXT_NODE === 3)أي 

ل فيمسسسسا يلي القيم الُمعسسسسادة لخاصسسسسيَتي   لكائنسسسسات العقسسسسد السسسستيnodeName و nodeTypeسأفصسسسسِ

.سنناقشها في هيا الكتاب أرى أّن من امبسط َتَيّكُر القيم الرقمية منواع العقد الشسسائعة مننسسا نتعامسسل

(:مثال حي)عموًما مع خمسة أنواع منها فقط 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>
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 ننََ //nodeType 10 أو DOCUMENT_TYPE_NODEهذه هي 

 Node.DOCUMENT_TYPE_NODE === 10// 

console.log(

 لتحصل على //     document.doctype، جَرِب أيضًا htmlالناتج 

<!DOCTYPE html>     // 

document.doctype.nodeName,

 //     DOCUMENT_TYPE_NODE، والذي يربط إلى 10الناتج 

document.doctype.nodeType

);

 ننََ //nodeType 9 أو DOCUMENT_NODEهذه هي 

Node.DOCUMENT_NODE === 9// 

console.log(

' //     document#الناتج '

document.nodeName,

 //     DOCUMENT_NODE، والذي يربط إلى 9الناتج 

document.nodeType 

);

 ننََ //nodeType 11 أو DOCUMENT_FRAGMENT_NODEهذه هي 

 Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE === 11// 

console.log(
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     ' //document-fragment#الناتج '

document.createDocumentFragment().nodeName,

      //DOCUMENT_FRAGMENT_NODE، والذي يربط إلى 11الناتج 

document.createDocumentFragment().nodeType

);

 ننََ //nodeType 1 أو ELEMENT_NODEهذه هي 

Node.ELEMENT_NODE === 1// 

console.log(

' //     Aالناتج '

document.querySelector('a').nodeName,

 //     ELEMENT_NODE، والذي يربط إلى 1الناتج 

document.querySelector('a').nodeType

);

 ننََ //nodeType 3 أو TEXT_NODEهذه هي 

 Node.TEXT_NODE === 3// 

console.log(

' //     text#الناتج '

document.querySelector('a').firstChild.nodeName,

      //TEXT_NODE، والذي يربط إلى 3الناتج 

document.querySelector('a').firstChild.nodeType 

);
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</script>

</body>

</html>

إن لم تكن اممور واضحًة لديك، فأحب أن أذِكر أّن أسهل طريقة لتحديد ما هو نوع العقدة هي

 لسسه رقم عقسسدة مسسساٍو<a>. سنحقق فيما يلي إن كان العنصسسر nodeTypeالتحقق من قيمة الخاصية 

 مّنElement، وإن كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيلك، فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنعلم أّنه عقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدة من النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوع 1للقيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

Node.ELEMENT_NODE === 1 ( حيمثال:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

؟ //ELEMENT_NODE< عقدة من النوع aهل >

< عقدة عنصر //a، ننََ >trueالناتج 

console.log(document.querySelector('a').nodeType === 1);

 //Node.ELEMENT_NODEأو يمكننا المقارنة بالخاصية 

 //1التي تحتوي على القيمة العددية 
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console.log(document.querySelector('a').nodeType === 

Node.ELEMENT_NODE);

</script>

</body> 

</html>

الخاصيات هي  ما  سنعرف  مننا  السكربتات  كتابة  عند  كثيًرا  سيساعدنا  العقدة  نوع  تحديد 

.والدوال المتاحة إلى العقدة المعنية

ملحاظة
. قد تختلف تبًعا لنوع العقدة انظر إلىnodeNameالقيم الُمعادة من الخاصية 

DOM مواصفة  . للتفاصيل4

الحصول على قيمة العقدة. 6
مسسا عسسدا null تعيسسد القيمسسة nodeValueالخاصسسية  (.Comment و Text) مغلبيسسة أنسسواع العقسسد 

.واسسستعمالها مقتصسسٌر على اسسستخلص السلسسسل النصسسية من العقسسد النصسسية والتعليقسسات سسسأبّين نسساتج

(:مثال حي)استعمالها على العقد المشروحة في هيا الكتاب في المثال التي 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>
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<a href="#">Hi</a>

<script>

 و //DOCUMENT_NODE و DOCUMENT_TYPE_NODE لعقد nullالناتج 

 DOCUMENT_FRAGMENT_NODE و ELEMENT_NODE// 

console.log(document.doctype.nodeValue);

console.log(document.nodeValue);

console.log(document.createDocumentFragment().nodeValue);

console.log(document.querySelector('a').nodeVale);

' //Hiالناتج هو سلسل نصية قيمتها '

console.log(document.querySelector('a')

.firstChild.nodeValue); 

</script>

</body>

</html>

ملحاظة
يمكن ضبط قيم العقد النصية أو التعليقات عبر إسناد سلسل نصية جديدة

:مثًل) nodeValueإلى خاصية 

document.body.firstElementChild.nodeValue = 'hi'.)
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JavaScriptإنشاء عقد نصية وعناصر باستخدام دوال . 7
ر المتصسسسسفُح مسسسسستنَد   بنسسسساًء على محتوياتسسسسه،DOM ويبسسسسني العقسسسسد وشسسسسجرة HTMLعنسسسسدما ُيفسسسسسِ

. لكن من الممكن إنشاء العقسسد الخاصسسةHTMLفسُينِشئ المتصفح العقد المبدئية عند تحميل مستند 

Text و Element. الدالتان التيتان ستسمحان لنا برمجًيا بإنشسساء عقسسد JavaScriptبك باستخدام 

:JavaScriptعبر 

•createElement()

•createTextNode()

مثل  اسستخدام  شائعة  غير  لكنها  أخرى  دوال  ()createAttribute)تتوافر 

(. سسسسسسسأريك في المثسسسسسسال التي بسسسسسسساطة إنشسسسسسساء عقسسسسسسٍد نصسسسسسسيٍة وعقسسسسسسِد عنصر()createCommentو 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

var elementNode = document.createElement('div');

 //div> 1>الناتج هو 

 إلى أنََ العقدة هي عقدة عنصر //1إذ ُتشير القيمة 

console.log(elementNode, elementNode.nodeType);
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var textNode = document.createTextNode('Hi');

 //Text {} 3الناتج هو 

 إلى أنََ العقدة هي عقدة نصية //3إذ ُتشير القيمة 

console.log(textNode, textNode.nodeType);

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

 معامًل وحيًدا هو سلسلٌة نصيٌة ُتحِدد ما()createElement- تقبل الدالة 
.هو العنصر اليي سُينَشأ يجب أن تكون السلسلة النصية مماثلًة للسلسلة

.Element لكائٍن من النوع tagNameالُمعادة من الخاصية 

( وسdeprecated) أصبحت مهملة ()createAttribute- الخاصية 
.يجدر بنا استعمالها لنشاء عقد للخاصيات يستعمل المطورون عادًة الدوال

getAttribute() و setAttribute() و removeAttribute()

.Element« عقد العناصر»والتي سأناقشها بالتفصيل في فصل 

.الثامنالفصل  في ()createDocumentFragment- سُتفّصل الدالة 

 متوافرة لنشاء عقد()createComment- يجب أن تعلم أّن الدالة 
للتعليقات، إس أننا لن نغطيها في هيا الكتاب لكنها متوافرة للمطورين اليين

.يرون قيمًة في استعمالها
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إنشاء وإإافة عقد الكائنات والعقد النصية باستخدام السلسل. 8
JavaScriptالنصية في 

 إضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافًة إلى الدالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةtextContent و outerHTML و innerHTMLالخاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيات 

insertAdjacentHTML() توِفر آليًة لنشاء وإضافة العقد إلى شجرة DOMباستخدام سلسل 

.JavaScriptنصية عادية في 

textContent و outerHTML و innerHTMLسنسسسستخدم في الشسسسيفرة التيسسسة الخاصسسسيات 

 والتي سُتضاف مباشرًة إلى شجرةJavaScriptلنشاء عقد عبر استخدام سلسلة نصية عادية في 

DOM (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div id="A"></div>

<span id="B"></span>

<div id="C"></div>

<div id="D"></div>

<div id="E"></div>

<script>
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 //DOM وعقدة نصية وإضافتهما إلى شجرة strongإنشاء عنصر 

document.getElementById('A').innerHTML = 

'<strong>Hi</strong>'; 

 وعقدة نصية ووضعهما بدًل من //divإنشاء عنصر 

< span id="B"></span// >

document.getElementById('B').outerHTML = '<div id="B" 

class="new">Whats Shaking</div>'

 //div#Cإنشاء عقدة نصية وتحديث محتوى العنصر 

document.getElementById('C').textContent = 'dude';

( //outerText و innerTextاستخدام خاصيات غير قياسية )أقصد 

 //div#Dإنشاء عقدة نصية وتحديث العنصر 

document.getElementById('D').innerText = 'Keep it';

 //div#Eإنشاء عقدة نصية واستبدال العنصر 

ووضع العقدة النصية بدًل منه //

 لم يعد موجوًدا( //div#E)أي أنََ العنصر 

document.getElementById('E').outerText = 'real!';

console.log(document.body.innerHTML);
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الناتج */

<div id="A"><strong>Hi</strong></div>

<div id="B" class="new">Whats Shaking</div>

<span id="C">dude</span>

<div id="D">Keep it</div>

real!

*/

</script>

</body>

</html>

 فقط أكثر دقًة من الطرائقElement التي تعمل مع عقد ()insertAdjacentHTMLالدالة 

.سابقة اليكر فسيمكن باستخدام هيه الدالة إضافة العقد قبسسل وسسسم البدايسسة أو بعسسد وسسسم البدايسسة أو

.قبسسسسسل وسسسسسسم النهايسسسسسة أو بعسسسسسد وسسسسسسم النهايسسسسسة سسسسسسأرِكب جملسسسسسًة في المثسسسسسال التي باسسسسسستخدام الدالسسسسسة

insertAdjacentHTML() (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body><i id="elm">how</i>

<script>

var elm = document.getElementById('elm');
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elm.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<span>Hey-</span>');

elm.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<span>dude-</span>'); 

elm.insertAdjacentHTML('beforeend', '<span>-are</span>'); 

elm.insertAdjacentHTML('afterend', '<span>-you?</span>');  

console.log(document.body.innerHTML);

الناتج */

<span>Hey-</span><i 

id="A"><span>dude-</span>how<span>-are</span></i><span>-you?

</span>

*/

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

 الموجودة ضمن السلسلةHTML ستحّول عناصر innerHTML- الخاصية 
 لنشاء العقدtextContent بينما يمكن استعمال DOMالنصية إلى عقد 

 إلىHTML.النصية فقط إذا مررَت سلسلًة نصيًة تحتوي على عناصر 
textContentفستظهر تلك العناصر كنٍص عادي ولن ُتفّسر .

 لنشاء وإضافة العقد إلى()document.write- يمكن استخدام الدالة 
. مًعا لكنها لم تعد تستعمل في هيه الفترة إس إن كانت ضروريًةDOMشجرة 

 هو إخراج القيم()write.لنجاز مهام معّينة المفهوم امساسي وراء الدالة 
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.الُممّررة إليها إلى الصفحة أثناء تحميل وتفسير المستند يجب أن تدرك أّن

 مؤقًتا إلى أنHTML ستؤدي إلى إيقاف تفسير مستند ()writeالدالة 
.ينتهي تنفييها

 إلى استدعاء ُمفِسر ثقيل جًداinnerHTML- يؤدي استخدام الخاصية 
، في حين أّن إنشاء العقد النصية س يتطلب إس قدًرا ضئيًلHTMLلشيفرات 

. وأخواتهاinnerHTMLمن الموارد، ليا اقتصد في استخدام 

 الليان يضيفان العقدة قبل وسمinsertAdjacentHTML- خيارا الدالة 
) وبعد وسم النهاية beforebegin)البداية  )afterendسيعملن إن )

parent )كانت العقدة لها عنصٌر أب  elementفقط . )

Firefox مدعومًة دعًما أصلًيا في متصفح outerHTML- لم تكن الخاصية 

. لهيه المشكلةحٌل التفافٌي. منه لكن يتوفر 11حتى الصدار 

 تستطيع الحصول على محتوى جميع العناصر بماtextContent- الخاصية 
 س تستطيعinnerText، لكن الخاصية <style> و <script>في ذلك 
.فعل ذلك

 تأخي بالحسبان تنسيق العنصر ولن ُتعيد المحتوىinnerText- الخاصية 
.textContentالنصي للعناصر المخفية، بينما ستفعل ذلك الخاصية 
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JavaScript كسلسل نصية في DOMاستخلا أجزاء من شجرة . 9
( السسسستيtextContent و outerHTML و innerHTML)يمكننسسسسا اسسسسستخدام نفس الخاصسسسسيات 

أو حسستىDOM سستخلص أجسسزاء من شسسجرة DOMاستخدمناها لنشاء وإضافة العقد إلى شجرة   (

. سأسسسسسسستخدُم في المثسسسسسسال التيJavaScript( كلهسسسسسسا على هيئسسسسسسة سلسسسسسسسلٍة نصسسسسسسيٍة في DOMشسسسسسسجرة 

 من المسسسستندHTMLالخاصسسسيات السسسسابقة لعسسسادة سلسسسسلة نصسسسية تحتسسسوي على قيم نصسسسية وشسسسيفرات 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div id="A"><i>Hi</i></div>

<div id="B">Dude<strong> !</strong></div>

<script>

<' //i>Hi</iالناتج '>

console.log(document.getElementById('A').innerHTML);

< //div id="A">Hi</divالناتج >

console.log(document.getElementById('A').outerHTML);
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لحظ إعادة المحتوى النصي كله حتى لو كان موجوًدا //

<( //strong> !</strong في عقدة عنصر فرعية )أقصد >

' //! Dudeالناتج '

console.log(document.getElementById('B').textContent);

( //outerText و innerTextاستخدام خاصيات غير قياسية )أقصد 

' //! Dudeالناتج '

console.log(document.getElementById('B').innerText);

' //! Dudeالناتج '

console.log(document.getElementById('B').outerText);

</script>

</body>

</html>

ملحاظة

 فسُتعاد جميع العقدtextContentعندما نحصل على قيمة من الخاصية 
النصية الموجودة في العقدة المعنية، فمثًل لو حاولنا الوصول إلى الخاصية

document.body.textContentس أنصحك بفعل ذلك في المواقع  (
،body(النتاجية فسُتعيد محتوى جميع العقد النصية الموجودة في العنصر 

.وليس أّول عقدة نصية فقط
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 باستخدامDOMإإافة كائنات العقد إلى شجرة . 10
appendChild() و insertBefore()

الموروثتان من   بإضافة()insertBefore و ()appendChild( Node)تسمح لنا الدالتان 

.DOM إلى شجرة JavaScriptكائنات العقد الُمنَشأة باستخدام 

 سُتضيف العقسسدة بعسسد نهايسسة العقسسد امبنسساء للعنصسسر الُمحسسّدد، وفي حسسال()appendChildالدالة 

ئ في المثسسال التي .عدم وجود عقد أبنسساء فسُتضسساف العقسسدة كسسأّول عقسسدة ابن للعنصسسر المحسسدد سُننشسسِ

) وعقسسدًة نصسسيًة <strong>)عقسسدة عنصسسر  )Dude ثم سسسُنحِدد العنصسسر ،)<p> من شسسجرة DOMلكي 

. سحسسسسظ أّن()appendChild السسسسيي أنشسسسسأناه باسسسسستعمال الدالسسسسة <strong>ُنضسسسسيف إليسسسسه العنصسسسسر 

. وُأضسسيف كسسآخر ابن لسسه الخطسسوة التاليسسة هي تحديسسد<p> مغلّسسٌف داخسسل العنصسسر <strong>العنصسسر 

(:مثال حي) إليه 'Dude' وإضافة العقدة النصية <strong>العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>Hi</p>

<script>

إنشاء عقدة عنصر فارغة وعقدًة نصيًة //

var elementNode = document.createElement('strong');

var textNode = document.createTextNode(' Dude');
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 //DOMإضافة العقدتين السابقتين إلى شجرة 

document.querySelector('p').appendChild(elementNode);

document.querySelector('strong').appendChild(textNode);

< //p>Hi<strong> Dude</strong></pالناتج >

console.log(document.body.innerHTML);

</script>

</body>

</html>

العقد نهاية  بعد  العقد  إضافة  عن  عوًضا  ضرورًيا  الضافة  مكان  في  التحكم  يكون  وعندما 

 في المثال التي قبل أّول<li>. إذ سأضيف العنصر ()insertBeforeامبناء، فحينئٍي نستعمل 

(:مثال حي) <ul>عقدة تابعة للعنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

    <li>2</li>

    <li>3</li>

</ul>
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<script>

 //liإنشاء عقدة نصية وعقدة عنصر 

 //li وإضافة العقدة النصية إلى العنصر 

var text1 = document.createTextNode('1');

var li = document.createElement('li');

li.appendChild(text1);

 في المستند //ulتحديد العنصر 

var ul = document.querySelector('ul');

/* 

، لحظ أنني حددُت DOM الذي أنشأناه إلى شجرة liإضافة العنصر 

< li>2</li إلى >ul.firstChild< ومررُت المرجعية ulالعنصر >

*/

ul.insertBefore(li,ul.firstChild);

console.log(document.body.innerHTML);

الناتج */

<ul>

<li>1</li>

<li>2</li>

<li>3</li>
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</ul>

*/

</script>

</body>

</html>

(، أولهما هو العقدة التي سُتضاف،parameters) تتطلب معاملين ()insertBeforeالدالة 

.وثانيهما هو مرجٌع إلى العقدة الموجودة في المستند التي تريد إضافة العقدة قبلها

ملحاظات

 فستسلك نفس()insertBefore- إذا لم ُتمِرر معامًل ثانًيا إلى الدالة 
.()appendChildسلوك الدالة 

مثل دواٌل أخرى- لدينا   (prepend() و append() و before()

DOM ( لنتطلع إليها في ()afterو  4.

 و()removeChildحاذف واستبدال العقد باستخدام . 11
replaceChild()

. من عِدة خطوات إذ عليك أوًس تحديد العقسسدة السستيDOMتتألف عملية حيف عقدة من شجرة 

، ثم عليسسكparentNodeتريسسد حسسيفها، ثم تحصسسل على وصسسوٍل إلى العنصسسر امب لهسسا عسسبر الخاصسسية 

. على العقدة امب ُممِرًرا إليها مرجعيًة إلى العقدة السستي تسسود حسسيفها()removeChildتنفيي الدالة 
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(:مثال حي)سأوِضح ذلك في المثال التي على عقدة عنصر وعقدٍة نصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div id="A">Hi</div>

<div id="B">Dude</div>

<script>

حذف عقدة العنصر //

var divA = document.getElementById('A');

divA.parentNode.removeChild(divA);

حذف العقدة النصية //

var divB = document.getElementById('B').firstChild;

divB.parentNode.removeChild(divB);

 //DOMإظهار ما تغَير في شجرة 

 الفارغ فقط //div#Bإذ سيظهر فيها العنصر 

console.log(document.body.innerHTML);

</script>
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</body>

</html>

بنية نفس  التي  المثال  في  سأستعمل  كثيًرا  حيفه  آلية  عن  عنصر  استبدال  آلية  تختلف  .س 

 لتحسسديث()replaceChild في المثال السابق لكنني هيه المرة سأسسستخدم الدالسسة HTMLمستند 

(:مثال حي)العقد بدًس من حيفها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div id="A">Hi</div>

<div id="B">Dude</div>

<script>

استبدال عقدة العنصر //

var divA = document.getElementById('A');

var newSpan = document.createElement('span');

newSpan.textContent = 'Howdy';

divA.parentNode.replaceChild(newSpan,divA);

استبدال العقدة النصية //

var divB = document.getElementById('B').firstChild;

var newText = document.createTextNode('buddy');
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divB.parentNode.replaceChild(newText, divB);

 //DOMإظهار ما تغَير في شجرة 

console.log(document.body.innerHTML);

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

 أوinnerHTML- يجدر باليكر أّن توفير سلسلة نصية فارغة إلى الخاصيات 
outerHTML أو textContentقد يكون أسهل وأسرع مما سبق، إس أّن 

احير من حدوث.ذلك يعتمد على العقد التي تحاول حيفها أو استبدالها 
memory (تسريب في الياكرة  leaksفي المتصفح (.

 العقدة التي ُنِفَيت()removeChild و ()replaceChild- ُتعيد الدالتان 
عليها، فهي لم تختِف بمجرد استبدالها أو حيفها، وإنما لم تعد موجودًة في

( من المستند، لكن ما يزال بإمكانك الشارة إليهاlive)النسخة الحالية الحية 
.في الياكرة

مثل دواٌل إضافيٌة- هنالك   (replace() و remove()لنتطلع إليها )
DOM في  4.
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()cloneNodeنسخ العقد باستخدام . 12
 أن نستنسخ عقدًة وحيدًة، أو عقدًة مع جميسسسع()cloneNodeمن الممكن عند استخدام الدالة 

.العقد امبناء التابعة لها

أقصسسسد <ul>سأنسسسسخ في هسسسيه الشسسسيفرة العنصسسسر  ( والسسسيي بعسسسدHTMLUListElement) فقسسسط 

(:مثال حي)نسخه سنستطيع التعامل معه كغيره من المرجعيات إلى العقد 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

  <li>Hi</li>

  <li>there</li>

</ul>

<script>

var cloneUL = document.querySelector('ul').cloneNode();

 //()HTMLUListElementالناتج 

console.log(cloneUL.constructor);

 //الناتج هو سلسلٌة نصيٌة فارغٌة لعدم نسخ أي شيء

 //ul عدا العنصر 

console.log(cloneUL.innerHTML);
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</script>

</body>

</html>

قيمته  معامًل  فمِرر  فيها،  امبناء  العقد  وجميع  عقدة  لنسخ  الدالةtrueأما  إلى   

cloneNode() سأستعمل الدالة .cloneNode()مرًة أخرى، لكنها ستنسسسخ في هسيه المسسرة جميسسع 

(:مثال حي)العقد امبناء أيًضا 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

  <li>Hi</li>

  <li>there</li>

</ul>

<script>

var cloneUL = document.querySelector('ul').cloneNode(true);

 //()HTMLUListElementالناتج 

console.log(cloneUL.constructor); 

 //<li>Hi</li><li>there</li>الناتج 

console.log(cloneUL.innerHTML);
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</script>

</body>

</html>

ملحاظات

أي  ) عند نسخ عقدة عنصر  -Elementفستنسخ جميع خاصياتها وقيم تلك )
!الخاصيات لكن انتبه أّنه لن ُينَسخ إس الخاصيات فقط إذ سيضيع أّي شيٍء .

مثل دوال التعامل مع امحداث عند نسخهاDOMآخر تضيفه إلى عقدة   . ) (

 سُيعيدcloneNode(true)- ربما تظن أّن نسخ العقدة مع جميع أبنائها 
. لكنه لن يفعل ذلكNodeListقائمة 

 العنصرid إلى تكرر ُمعِرف ()cloneNode- قد يؤدي استخدام 
.في المستند

(HTMLcollection و NodeList)فهم مجموعات العقد . 13

سنشسسسرح ذلسسسك في الفصسسسل الثسسسالث DOMعنسسسد تحديسسسد مجموعسسسات من العقسسسد من شسسسجرة   « عقسسسد)

«( أو الوصسسسول إلى مجموعسسسة معّرفسسسة مسسسسبًقا من العقسسسد، فسسسستكون تلسسسك العقسسسد موجسسسودًة فيالعناصر

NodeList مثًل  (document.querySelectorAll('*') أو )HTMLcollection (مثًل

document.scripts تلسسسسسسسسك المجموعسسسسسسسسات ( .)collectionsلكنهسسسسسسسسا ليس ) تشسسسسسسسسبه المصسسسسسسسسفوفات  )

:مصفوفات حقيقية ولها الخصائص التية )
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) أو ثابتسسسًة live)تكسسسون المجموعسسسة إمسسسا حيسسسًة • )staticهسسسيا يعسسسني أّن العقسسسد الموجسسسودة في .)

المجموعسسسة إمسسسا أن تكسسسون جسسسزًءا من المسسسستند الحي الحسسسالي أو كسسسانت موجسسسودًة في نسسسسخٍة

.سابقٍة من المستند

ُترّتب العقد افتراضًيا داخل المجموعسسة حسسسب ترتيبهسسا في الشسسجرة، وهسسيا يعسسني أّن تسسرتيب•

أغصانها ساق الشجرة إلى  «.يكون خطًيا من  « » «

. التي تخِزن عدد العناصر في القائمةlengthلدى المجموعات خاصية •

الحصول على قائمة لجميع العقد البناء. 14
أقصسسسسدchildNodesاسسسسستخدام الخاصسسسسية  ) سسسسسيؤدي إلى توليسسسسد قائمسسسسة شسسسسبيهة بالمصسسسسفوفات 

NodeList لجميسسسع العقسسسد امبنسسساء المباشسسسرة لهسسسا ( ) immediate childسسسسأحِدد في المثسسسال التي .)

 ثم سأسسستخدمه لنشسساء قائمسسة لجميسسع العقسسد امبنسساء الموجسسودة مباشسسرًة ضسسمن العنصر<ul>العنصسسر 

<ul> (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

  <li>Hi</li>

  <li>there</li>

</ul>
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<script>

var ulElementChildNodes = 

document.querySelector('ul').childNodes;

 //الناتج هو قائمة شبيهة بالمصفوفات فيها جميع

 //ul العقد الموجودة مباشرًة في 

console.log(ulElementChildNodes);

/*

 كما لو أنها دالة تابعة للكائنforEachاستدعاء الدالة 

NodeListلكي نتمكن من الدوران على عناصر القائمة. فعلنا ذلك 

 شبيٌه بالمصفوفات إل أنه ل يرث الكائنNodeListننََ الكائن 

Arrayمباشرًة 

*/

Array.prototype.forEach.call(ulElementChildNodes,function(ite

m){ 

    //إظهار كل عنصر موجود في »المصفوفة«

   console.log(item);

}); 

</script>

</body>

</html>
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ملحاظات

 ستحتويchildNodes الُمعادة من الخاصية NodeList- القائمة من النوع 
أي لن تظهر العقد المتشعبة (.على العقد الموجودة مباشرًة في العقدة المعنية  (

من النوعchildNodes- سحظ أّن الخاصية  ) س ُتعيد عقد العناصر 

Elementمثل ) فقط، وإنما سُتعيد أيًضا جميع امنواع امخرى من العقد  )

(.Comment والتعليقات Textالعقد النصية 

.ECMAScript في الصدار الخامس من forEach.[]- أضيف دعم 

 إلى مصفوفةHTMLCollection أو NodeListتحويل كائن . 15
Array

 همسسا كائنسسسان شسسسبيهان بالمصسسفوفات إس أنهمسسسا ليسسساHTMLCollection و NodeListالكائنسسان 

ا باسسستخدامJavaScriptمصفوفاٍت حقيقة في  . لسسيا لن يرثسسا السدوال الخاصسسة بهسسا سسسأريك ذلسسك برمجيًسس

(:مثال حي) ()isArrayالدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

 // ليست مصفوفًةHTMLCollection، ننََ falseالناتج 
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console.log(Array.isArray(document.links));

 // ليست مصفوفًةNodeList، ننََ falseالناتج 

console.log(Array.isArray(document.querySelectorAll('a'))); 

</script>

</body>

</html>

ملحاظة
 أصبح متاحًة مني الصدار الخامس منArray.isArrayالدالة 

ECMAScript أي  (ES5.)

 إلى مصسسسسسسفوفاتHTMLCollection أو NodeListسنسسسسسسستفيد كثسسسسسسيًرا من تحويسسسسسسل كائنسسسسسسات 

JavaScript حقيقيسسسسة أوًس، سسسسسنتمكن من إنشسسسساء نسسسسسخة من القائمسسسسة دون أن ترتبسسسسط بشسسسسجرة .DOM

 هما قائمتان حيتسسانHTMLCollection و NodeListالحية في المستند بعد امخي بالحسبان أّن 

( live list وثانًيا، تحويسسل قائمسسة إلى مصسسفوفة .)JavaScriptسسسيعطينا وصسسوًس إلى السسدوال الموجسسودة 

إلخreduce و map و pop و forEach: مثًل) Arrayفي الكائن   .). ...

()call، فمِرر القائمسسة إلى الدالسسة JavaScriptلتحويل قائمة شبيهة بالمصفوفات إلى مصفوفة 

.، والسسستي ستسسسستدعي دالسسسًة ُتعيسسسد مصسسسفوفًة حقيقسسسًة غسسسيَر معدلسسسٍة سأسسسستخدم في المثسسسال()applyأو 

 التي لن ُتقِسم أّي شيء وإنما سأسسستعملها لتحويسسل قائمسسة إلى مصسسفوفة من()slice.التي الدالة 

ذلك مّن القيمة الُمعادة من الدالة Arrayالنوع   (slice() هي مصفوفة ( (:مثال حي(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

 //trueالناتج 

console.log(Array.isArray(Array.prototype.slice.call(document

.links)));

 //trueالناتج 

console.log(Array.isArray(Array.prototype.slice.call(document

.querySelectorAll('a'))));

</script>

</body>

</html>

ملحاظة

 التيArray.from، هنالك دالة باسم ECMAScriptفي الصدار السادس من 
تحِول وسيًطا وحيًدا هو قائمٌة أو كائٌن شبيه بالمصفوفات ُممّرًرا إليها كمعامل

المستعمل منDOMTokenList أو NodeList أو arguments)مثل   [
classList أو ]NamedNodeMapالمستعمل من الخاصية  [
attributes إلى مصفوفة )]Array()ثم ُتعيد تلك المصفوفة .
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DOMالتنقل في عقد شجرة . 16
مثًل  ( أنdocument.querySelector('ul'))من الممكن عبر استعمالنا لمرجع عقسسدٍة مسسا 

: باستخدام الخاصيات التيةDOMنحصل على مرجٍع لعقدٍة مختلفٍة عبر التنقل في شجرة 

•parentNode

•firstChild

•lastChild

•nextSibling

•previousSibling

الكائن  خاصيات  شجرة Nodeسنستعمل  في  التنقل  آلية  لتبيان  التي  المثال  في   DOM

(:حيمثال )

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body><ul><!-- comment -->

<li id="A"></li>

<li id="B"></li>

<!-- comment -->

</ul>

<script>

 // مؤقًتاulتخزين قيمة المرجعية إلى عقدة 

var ul = document.querySelector('ul');
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 //؟ul( للعنصر parentNodeما هي العقدة انب )

 //bodyالناتج 

console.log(ul.parentNode.nodeName);

؟ //ul( للعنصر firstChildما هو أَول ابن )

 //commentالناتج 

console.log(ul.firstChild.nodeName);

؟ //ul( للعنصر lastChildما هو آخر ابن )

 //comment وليس textالناتج هو 

والسبب هو وجود سطر إضافي بعد التعليق //

console.log(ul.lastChild.nodeName);

؟ //li( نَول عنصر nextSiblingما هي العقدة »انأ« التالية )

 //textالناتج 

console.log(ul.querySelector('#A').nextSibling.nodeName); 

( //previousSiblingما هي العقدة »انأ« السابقة )

؟ //liخخر عنصر 

 //textالناتج 

console.log(ul.querySelector('#B').previousSibling.nodeName);

</script>

</body>

</html>
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 س يتضسسمن التنقسسل بين عقسسدDOM فيجب أّس يفاجئسسك أّن التنقسسل في DOMإذا تعاملَت كثيًرا مع 

ح هسسيه الفكسسرة .العناصر فحسب وإنما يتضمن العقد النصية والتعليقات أتوقع أّن آخر مثال قسسد وضسسِ .

 مسسع تجاهسسل العقسسدDOMيجسسدر بالسسيكر أّننسسا نسسستطيع اسسستخدام الخاصسسيات التيسسة للتنقسسل في شسسجرة 

:النصية والتعليقات

•firstElementChild

•lastElementChild

•nextElementChild

•previousElementChild

•children

ملحاظة
 لكنها موجودة وتستعمل لحسابchildElementCountلم نيكر الخاصية 

.عدد العناصر امبناء لعقدٍة ما

(:مثال حي)انظر مرًة أخرى إلى المثال السابق لكن مع استعمال دوال التنقل بين عقد العناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body><ul><!-- comment -->

<li id="A"></li>

<li id="B"></li>

<!-- comment -->
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</ul>

<script>

 // مؤقًتاulتخزين قيمة المرجعية إلى عقدة 

var ul = document.querySelector('ul');

؟ //ul( للعنصر firstElementChildما هو أَول ابن )

 //liالناتج 

console.log(ul.firstElementChild.nodeName);

؟ //ul( للعنصر lastElementChildما هو آخر ابن )

 //liالناتج 

console.log(ul.lastElementChild.nodeName);

( //nextElementSiblingما هو العنصر »انأ« التالي )

؟ //li نَول عنصر 

 //liالناتج 

console.log(ul.querySelector('#A').nextElementSibling.nodeNam

e);

( //previousElementSiblingما هو العنصر »انأ« السابق )

؟ //li خخر عنصر 

 //liالناتج 
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console.log(ul.querySelector('#B').previousElementSibling.nod

eName);

؟ //ulما هي العناصر الموجودة كعقد أبناء للعنصر 

، //HTMLCollectionالناتج هو 

يتضمن جميع العقد انبناء بما فيها العقد النصية //

console.log(ul.children);

</script>

</body>

</html>

 باستخدامDOMالتحقق من موإع عقدة في شجرة . 17
contains() و compareDocumentPosition()

من الممكن معرفسسة إن كسسانت عقسسدٌة نصسسيٌة موجسسودًة داخسسل عقسسدٍة أخسسرى باسسستخدام الدالسسة التابعسسة

. سسسسسأحاول في الشسسسسيفرة التيسسسسة معرفسسسسة إن كسسسسان العنصر()contains ذات اسسسسسسم Nodeللكسسسسائن 

<body> موجوًدا ضمن <html lang="en"> (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>
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<script>

<؟ //"html lang="en< موجوٌد ضمن >bodyهل العنصر >

var inside = 

document.querySelector('html').contains(document.querySelecto

r('body'));

 //trueالناتج 

console.log(inside);

</script>

</body>

</html>

 وذلك وفًقا لموقعهاDOMإذا أردت الحصول على معلوماٍت أدق عن مكان العقدة في شجرة 

 ذات اسسسسسسمNodeنسسسسسبًة إلى العقسسسسد السسسستي حولهسسسسا، فيمكنسسسسك اسسسسستعمال الدالسسسسة الموجسسسسودة في كسسسسائن 

compareDocumentPosition()وهي دالسسسسٌة تعطيسسسسك إمكانيسسسسة طلب معلومسسسسات حسسسسول مكسسسسان ،

ِرَرت إلى تلسسك الدالسسة المعلومسسات السستي ستحصسسل عليهسسا هي .العقدة الُمحّددة نسسسبًة إلى العقسسدة السستي مُسس

:رقٌم يرتبط بالمعلومات التالية
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الرقم الُمعاد من الدالة
compareDocumentPosition()

شرح قيمة ذاك الرقم

.العنصران متماثلن تماًما0

1DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED

.أي أّن العقدتين ليستا في نفس المستند

2DOCUMENT_POSITION_PRECEDING

أي أّن مكان العقدة الُممّررة إلى الدالة في شجرة
DOMيسبق العقدة الُمحّددة .

3DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING

.أي أّن مكان العقدة الُممّررة يلي العقدة المحّددة

8DOCUMENT_POSITION_CONTAINS

مباشر أو غير )أي أّن العقدة الُممّررة هي عنصٌر أب 

.مباشر للعقدة الُمحّددة )

16 ،10DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BYتوافق  (
(. بالنظام الست عشري10، أو16القيمة 

ابن مباشر أو غير )أي أّن العقدة الُممّررة هي من سللة 

.مباشر العقدة الُمحّددة )
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ملحاظات

الُمحّددة والُممّررةture سُتعيد ()contains- الدالة  – إذا كانت العقدتين 

.إليها متماثلتين –

()compareDocumentPosition- قد تربكك القيمة الُمعادة من الدالة 

.في بعض امحيان سحتمال تعقيد علقة عقدة بأخرى فمثًل لو كانت العقدة

) على عقدٍة أخرى وتسبقها 16)تحتوي  ( فالقيمة المعادة من الدالة4(
compareDocumentPosition() 20 هي.

كيفية معرفة إن كانت العقدتان متماثلتين. 18
DOM وفًقا لمواصفة  :، تكون العقدتان متماثلتين إذا تحققت الشروط التية جميعها3

.كانت العقدتان من نفس النوع•

prefix و namespaceURI و localName و nodeNameكسسسسسسسسسسسسسانت قيم الخاصسسسسسسسسسسسسسيات •

. ولها نفس الطول والمحارف تماًماnull. متساويًة أي أنها س تساوي nodeValueو 

،null متماثلتسسان في كل العقسسدتين، أي أن قيمتهمسسا س تسسساوي attributesالخاصسسيتان •

…ولهما نفس الطول

 ولهمسسسسسا نفس الطسسسسسول،null متسسسسسساويتان، أي أنهسسسسسا س تسسسسسساوي childNodesالخاصسسسسسيتان •

.وتحتوي على نفس العقد في نفس الترتيب

 على()isEqualNode.يمكن معرفة إن كسسانت عقسسدٌة مسسساويًة لعقسسدٍة أخسسرى باسسستدعاء الدالسسة 
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.أوسهمسسا وتمريسسر امخسسرى كمعامسسل سسسأبّين طريقسسة عمسسل الدالسسة السسسابقة في هسسيا المثسسال بتنفيسسيها على

(:مثال حي)عقدتين متماثلتين وعقدتين مختلفتين 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<input type="text">

<input type="text">

<textarea>foo</textarea>

<textarea>bar</textarea>

<script>

 وذلك ننََ العقدتين متماثلتين تماًما //trueالناتج 

var input = document.querySelectorAll('input');

console.log(input[0].isEqualNode(input[1]));

 وذلك ننََ العقدة النصية مختلفة //falseالناتج 

var textarea = document.querySelectorAll('textarea');

console.log(textarea[0].isEqualNode(textarea[1]));

</script>

</body>

</html>
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ملحاظة

إن لم تكن مهتًما بمعرفة إن كانت عقدتان متماثلتين وإنما أردَت معرفة إن
كانتا ُتشيران إلى نفس العقدة، فيمكنك حينئٍي التحقق من ذلك عبر معامل

مثًل  :المطابقة   ( ===document.body === document.bodyوهيا .)
سيخبرنا أّنهما يشيران إلى نفس العقدة تماًما ولن يخبرنا إن كانتا

.متماثلتين أم س
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documentلمحة عن العقدة . 1
السستي تسسرث من الكسسائن HTMLDocumentعند تهيئة الدالة البانيسسة   (documentفسسسُتمِثل عقسسدًة )

أي DOCUMENT_NODEخاصسسة من النسسوع   (windows.document في شسسجرة )DOMوللتأكسسد من .

(:مثال حي) documentذلك، فسنحاول معرفة ما هي الدالة البانية المستعملة لنشاء كائن العقدة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

 //function HTMLDocument() { [native code] }الناتج هو 

console.log(window.document.constructor);

 //9الناتج 

 //DOCUMENT_NODE وهو القيمة الرقمية المرتبطة بالنوع 

console.log(window.document.nodeType);

</script>

</body>

</html>

البانية  الدالة  أّن  هي  السابقة  الشيفرة  من  المستخلصة  سُتنِشئHTMLDocumentالنتيجة   

.DOCUMENT_NODE اليي هو كائن من النوع window.documentالكائن 
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ملحاظة

 عادًة من المتصفحHTMLDocument و Documentسُتهّيأ الدالتان البانيتان 
. لكن عبر استخدام الدالةHTMLعندما ُتحِمل مستند 

document.implementation.createHTMLDocument()سيصبح 
. مستقل عن المستند الُمنَشأ في المتصفحHTMLمن الممكن إنشاء مستند 

، هنالك إمكانيٌة لنشاء()createHTMLDocumentوبالضافة إلى الدالة 
 وذلك عبر الدالةHTML اليي سُيهّيأ ليصبح مستند documentكائن 

createDocument()يرتبط اسستخدام اسعتيادي لهيه الدوال بتوفير .
. برمجًياiframe إلى عنصر HTMLمستند 

بما فيها الموروثةHTMLDocumentخاصيات ودوال الكائن . 2  ) (

للحصسسسسول على معلومسسسسات دقيقسسسسة فيمسسسسا يخص الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة لكسسسسائن العقسسسسدة

HTMLDocumentأة .، فامفضل تجاهل المواصفة وسؤال المتصفح عنها تفّحص المصسسفوفات الُمنشسسَ

ل مسسسسسسا هي الخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكسسسسسسائن من النسسسسسسوع في الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة السسسسسستي تفصسسسسسسِ

HTMLDocument أقصد الكائن  (window.document ( (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>
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 //documentالخاصيات التابعة مباشرًة للكائن 

console.log(Object.keys(document).sort());

 )بما فيها الموروثة( //documentالخاصيات التابعة للكائن 

var documentPropertiesIncludeInherited = [];

for(var p in document){

documentPropertiesIncludeInherited.push(p);

}

console.log(documentPropertiesIncludeInherited.sort());

 الموروثة فقط //documentخاصيات الكائن 

var documentPropertiesOnlyInherited = [];

for(var p in document){

if(

!document.hasOwnProperty(p))

{documentPropertiesOnlyInherited.push(p);

}

}

console.log(documentPropertiesOnlyInherited.sort());

</script>

</body>

</html>
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.الخاصيات المتوافرة لهيا الكائن كثيرة، حتى لسسو لم نأخسسي بالحسسسبان الخاصسسيات الموروثسسة هسسيه

:قائمٌة مختصرٌة بالخاصيات والدوال التي تلفت النظر والتي سنشرحها في طّيات هيا الفصل

•doctype

•documentElement

•implementation.*

•activeElement

•body

•head

•title

•lastModified

•referrer

•URL

•defaultview

•compatMode

•ownerDocument

•hasFocus()

ملحاظة

 عادًة للوصول إلى قدٍر كبيٍر من الخاصياتHTMLDocumentُيستخَدم الكائن 
الموروثة في امعّم امغلب للتعامل مع  (والدوال  (DOM (مثًل:

document.querySelectorAll()سترى أّن كثيًرا من هيه .)
الخاصيات لن ُتشرح في هيا الفصل وإنما سنخصص لها مكاًنا في فصوٍل

.أخرى مناسبة في هيا الكتاب

HTMLالحصول على معلومات عامة عن مستند . 3
وِفر الكسسسائن  أو HTML وصسسسوًس إلى بعض المعلومسسسات العامسسسة عن مسسسستند documentيُسسس  (DOM)

ل في المتصسسسسسسسفح سأسسسسسسسستخدم في الشسسسسسسسيفرة التيسسسسسسسة الخاصسسسسسسسيات   وdocument.title.الُمحمّسسسسسسس

document.URL و document.referrer و document.lastModified
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. للحصول على بعض المعلومسسات العامسسة عن المسسستند يجب أن تكسسونdocument.compatModeو 

القيم المعادة من الخاصيات السابقة منطقيًة بالنسبة لك بعد النظر والتفّكر بأسسسماء الخاصسسيات السستي

(:مثال حي)ُتعيد تلك القيم 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

var d = document;

console.log('title = ' +d.title);

console.log('url = ' +d.URL);

console.log('referrer = ' +d.referrer);

console.log('lastModified = ' +d.lastModified);

[( //Quirks Mode )نمط التجاوزات ]BackCompatالناتج إنما 

 )في النمط القياسي( //CSS1Compat أو 

console.log('compatibility mode = ' +d.compatMode);

</script>

</body>

</html>
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documentالعقد البناء لعقد . 4
 وحيسسد وكسسائن عقسسدةDocumentType على كسسائن Documentيمكن أن تحتوي العقد من النوع 

 تحتسسسسوي عسسسسادٍة على نسسسسوعHTML. وحيسسسسد يجب أّس يفاجئسسسسك ذلسسسسك مّن مسسسسستندات Elementعنصسسسسر 

نسسسوع المسسسستند هسسسو  ) وعنصسسسر وحيسسسد <DOCTYPE html!> مثسسسل doctype)مسسسستند وحيسسسد  :مثًل(

<html  lang="en"> وبالتسسسسسسسسسسسسالي إذا سسسسسسسسسسسسسألت عن أبنسسسسسسسسسسسساء الكسسسسسسسسسسسسائن .)Document (مثًل:

document.childNodesفستحصسسسسل على مصسسسسفوفة تحتسسسسوي على امقسسسسل على نسسسسوع المسسسسستند )

(doctype وعلى عنصسسسسسر )<html> ر نسسسسوع العقسسسسدة window.document. الشسسسسيفرة التيسسسسسة ُتظهِسسسسس

) مع العقد امبناء Document)أي  (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

 //doctype/DTDهذا هو 

 //DOCUMENT_TYPE_NODE، وهو الرقم الذي يرتبط بنوع 10الناتج 

console.log(document.childNodes[0].nodeType); 

< //htmlهذا عنصر >

 //ELEMENT_TYPE_NODE، وهو الرقم الذي يرتبط بنوع 1الناتج 

console.log(document.childNodes[1].nodeType);
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</script>

</body>

</html>

ملحاظة

 الُمنَشأ من الدالة البانيةwindow.documentس تخلط بين الكائن 
HTMLDocument مع الكائن Document تيّكر أّن .window.documentهو 

. وهيا هو السبب احتواءDOMنقطة اسنطلق التي تبدأ منها شجرة 
. على العقد امبناءdocument.childNodesالخاصية 

السسسسسسسسسسستي لن نشسسسسسسسسسسسرحها في هسسسسسسسسسسسيا الكتسسسسسسسسسسساب خسسسسسسسسسسسارج العنصر ئت عقسسسسسسسسسسسدُة تعليسسسسسسسسسسسٍق  (إذا أُنشسسسسسسسسسسسِ (

<html  lang="en"> فستصسسسسسبح عقسسسسسدة ابن للكسسسسسائن window.document؛ لكن وجسسسسسود عقسسسسسد

 وهسسسسسسو خسسسسسسرٌقIE سسسسسسسيؤدي إلى حسسسسسسدوث علسسسسسسل في متصسسسسسسفح <html>للتعليقسسسسسسات خسسسسسسارج العنصسسسسسسر 

.DOMلمواصفة 

< وDOCTYPE!> اختصاراٍت إلى documentيوِفر الكائن . 5
< html lang="en" و < >head و < >body>

:استخدم الخاصيات الميكورة أدناه للحصول على مرجعيٍة إلى العقد التية

< DOCTYPE!> ُتشير إلى document.doctypeالخاصية •

<"html lang="en> ُتشير إلى document.documentElementالخاصية •
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<head> ُتشير إلى document.headالخاصية •

<body> ُتشير إلى document.bodyالخاصية •

(:مثال حي)وضحنا ذلك في الشيفرة التية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

 ,DocumentType {nodeType=10الناتج 

ownerDocument=document, ...}// 

console.log(document.doctype);

< //"html lang="enالناتج >

console.log(document.documentElement);

< //headالناتج >

console.log(document.head);

< //bodyالناتج >

console.log(document.body);

</script>
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</body>

</html>

ملحاظات

) نوع المستند  -doctype أو DTD أو10( هو عقدة من النوع 
DOCUMENT_TYPE_NODEوالتي س يجب أن تخلط بينها وبين 

DOCUMENT_NODE أي الكائن  (window.documentالمبني من 
HTMLDocument()يُنَشأ نوع المستند من الدالة البانية ،)
DocumentType().

 لن تظهر الخاصيةOpera و Chrome و Safari- في متصفحات 
document.doctype في قائمة document.childNodes.

DOMالكشف عن ميزات وخصائص . 6
 أن نعسسرف مسسا هي()document.implementation.hasFeatureمن الممكن عسسبر الدالسسة 

.المسسسيزات السسستي يسسسدعمها المسسسستند الحسسسالي ومسسسا هسسسو مسسسستوى دعم المتصسسسفح لتلسسسك المسسسيزة على سسسسبيل

DOM  المثسسال، يمكننسسا أن نسسسأل المتصسسفح إن كسسان يحتسسوي على دعٍم مسسساس مواصسسفة  Level  عسسبر3

. سنسأل المتصسسفح في الشسسيفرة التيسسة إن()hasFeatureتمرير اسم الميزة وإصدارها إلى الدالة 

(:مثال حي) 3.0 و 2.0 ذات الصدار Coreكان يحتوي على دعٍم لمواصفة 

 82

http://jsfiddle.net/domenlightenment/TYYZ6


DOMتعلم :الفصل الثاني عقدة المستند 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

console.log(document

.implementation.hasFeature('Core','2.0'));

console.log(document

.implementation.hasFeature('Core','3.0')); 

</script>

</body>

</html>

بالوحدات  ُتسميها المواصفة  ]ُيعِرف الجدول التي الميزات  » « (modulesوالصدارات التي )]

:()hasFeatureيمكنك تمريرها إلى الدالة 

اصإدارات المدعومةالميزة

Core1.0 3.0، و 2.0، و

XML1.0 3.0، و 2.0، و

HTML1.0 2.0، و

Views2.0
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StyleSheets2.0

CSS2.0

CSS22.0

Events2.0 3.0، و

UIEvents2.0 3.0، و

MouseEvents2.0 3.0، و

MutationEvents2.0 3.0، و

HTMLEvents2.0

Range2.0

Traversal2.0

LS التحميل والحفظ بين الملفات وشجرة  (DOMبشكٍل متزامن )3.0

LS-Asnc التحميل والحفظ بين الملفات وشجرة  (DOMبشكٍل 
(غير متزامن

3.0

Validation3.0
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ملحاظات

التحقق فعًل من بمفردها، وما يزال عليك ()hasFeature- س تثق بدالة 
. بعد استعمالهادعم الميزة

 الحصول على معلومات عن دعمisSupported- يمكن عبر استخدام الدالة 
:مثًل)إحدى الميزات وذلك لعقدٍة معّينٍة فقط 

element.isSupported(feature, version).)

- يمكنك أن تعرف ما الميزات التي يدعمها متصفٌح ما عبر زيارة الصفحة
 التي ستجد فيها جدوًس يوِضح ما هي الميزات التي يدعمها المتصفحالتية

.اليي فتح الرابط السابق

الحصول على مرجعية إلى العقدة الفّعالة حاالًيا في المستند. 7
 سسسنتمكن من الحصسسول على مرجعيسسةdocument.activeElementعسسبر اسسستعمال الخاصسسية 

[(.focused] ، أو العقدة الُمرّكز عليها active)للعقدة الفّعالة 

 ثم<textarea>سأضسسسسسبط في الشسسسسسيفرة التيسسسسسة التركسسسسسيز عنسسسسسد تحميسسسسسل الصسسسسسفحة إلى عقسسسسسدة 

(:مثال حي) activeElementسنحصل على مرجعيٍة لتلك العقدة باستخدام الخاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<textarea></textarea>
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<script>

< //textareaضبط التركيز إلى >

document.querySelector('textarea').focus();

الحصول على مرجعية إلى العنصر الُمفَعل //

 أو المركََز عليه في المستند //

< //textareaالناتج >

console.log(document.activeElement);

</script>

</body>

</html>

ملحاظة

 إعادة العناصر التي يمكن التركيز عليهاactiveElementيمكن لخاصية 
(focus فقط فلو زرَت صفحة ويب وبدأَت بالضغط على زر . )tabفستجد أّن 

.التركيز قد انتقل من عنصٍر إلى آخر في تلك الصفحة تلك هي العناصر التي

.activeElementيمكن إعادتها عند استخدام الخاصية 
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تحديد إن كان هنالك تركيٌز على عقدة المستند أو أي عقدة. 8
داخلها

 إذا رّكسسز المسسستخدم على()document.hasFocusمن الممكن أن نعلم عسسبر اسسستخدام الدالسسة 

. الحسسالي فلسسو نفسسيَت الشسسيفرة التيسسة ثم بسسدلَت التركسسيز إلىHTMLالنافسسية السستي تحتسسوي على مسسستند 

  أمسسا لسسو لم تنتقسسل إلىfalse القيمسسة ()hasFocusنافسسيٍة أو لسسساٍن أو تطسسبيٍق آخسسر، فسسسُتعيد الدالسسة 

(:مثال حي) trueنافيٍة أو لساٍن آخر فالناتج 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

إذا أبقيَت التركيز على النافذة/اللسان التي يوجد فيها //

 //false، وعدا ذلك فالناتج trueالمستند فالناتج 

setTimeout(function()

{console.log(document.hasFocus())},5000);

</script>

</body>

</html>
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 هي اختصاٌر للكائن الرئيسيdocument.defaultviewالخاصية . 9
head ) هي اختصاٌر للكسسائن الرئيسسسي defaultViewيجب أن تدرك أن الخاصية  objectفي )

JavaScript واليي ُيشار إليه في بعض امحيان بالكائن العام ( global objectالكائن الرئيسسسي في .)

 سُتشسسير إليسسه في بيئسسٍة تعمسسل علىdefaultView والخاصسسية windowمتصسسفح السسويب هسسو الكسسائن 

(:مثال حي) في متصفح defaultView.متصفح ويب سُيظِهر المثال التي قيمة الخاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

 //JavaScriptاششارة إلى الكائن الرئيسي في 

 في متصفحات الويب //windowُيفتَرض أن يكون الكائن 

console.log(document.defaultView);

</script>

</body>

</html>

 المستعملة هيJavaScript خارج بيئة المتصفحات أو لم تكن بيئة DOMإذا كنَت تتعامل مع 

أقصد أّنك تستعمل  . فستعطيك هيه الخاصية وصوًس إلى الكائن الرئيسيNode.js)متصفح ويب  )
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الحصول على مرجعية إلى المستند من أحاد عناصره عبر. 10
ownerDocumentالخاصية 

Document عند استخدامها على عقدة مرجعيًة إلى الكائن ownerDocumentُتعيد الخاصية 

الكائن  إلى  التي  المثال  في  سأشير  العقدة  تلك  يحتوي  للعنصر Document.اليي   <body>في  

 الموجسسسودة في مسسسستنٍد<body> لعقسسسدة العنصسسسر Document، ثم سأشسسسير إلى الكسسسائن HTMLمسسسستند 

:iframeمعروٍض عبر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<iframe src="http://FileServedFromServerOnSameDomain.html">

</iframe>

<script>

 الذي يحتوي على //window.documentالحصول على الكائن 

< //bodyالعنصر >

console.log(document.body.ownerElement);

 //iframe< الموجود في إطار bodyالعنصر >

 //iframe< الموجود في إطار bodyالعنصر >

console.log(window.frames[0].document.body.ownerElement);
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</script>

</body>

</html>

الخاصية  استدعيت  عقدة ownerDocumentإذا  على   Documentالناتجة فالقيمة   

.nullهي 

 90



: الثالث  الفصل

العناصر  عقد

3



DOMتعلم :الفصل الثالث عقد العناصر 

HTML*Elementلمحة عن الكائنات . 1
JavaScriptدالسسًة بانيسسًة لهسسا في  خصوصسسيٌة في أنهسسا تملسسك HTMLلدى جميع العناصسسر في مسسستند 

أ عقسسدة DOMالسستي ُتهّيئ عقسسدة العنصسسر في شسسجرة   من<a> للعنصسسر DOM. على سسسبيل المثسسال، ُتنشسسَ

ئ فعًل<a>. سأريك في المثسسال التي أّن العنصسسر ()HTMLAnchorElementالدالة البانية   قسسد أُنشسسِ

(:مثال حي) ()HTMLAnchorElementمن الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<a></a>

<script>

 والسؤال عن اسم الدالة DOM< من شجرة aأخذ عقدة العنصر >

البانية التي أنشأتها //

 //function HTMLAnchorElement() { [native code] }الناتج 

console.log(document.querySelector('a').constructor);

</script>

</body>

</html>
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ٌأ من دالسسٍة بانيسسٍةDOMالنقطة التي أردَت إيصسسالها في المثسسال السسابق هي أّن كسل عنصسر في   ُمنشسسَ

.فريدٍة خاصٍة به يجب أن تأخي فكرًة س بسسأس بهسسا عن السسدوال البانيسسة المسسستخدمة في إنشسساء عناصسسر

HTML سحظ أّن القائمة غير (:كاملة) بعد تصفح هيه القائمة 

•HTMLHtmlElement

•HTMLHeadElement

•HTMLLinkElement

•HTMLTitleElement

•HTMLMetaElement

•HTMLBaseElement

•HTMLIsIndexElement

•HTMLStyleElement

•HTMLBodyElement

•HTMLFormElement

•HTMLSelectElement

•HTMLOptGroupElement

•HTMLOptionElement

•HTMLInputElement

•HTMLTextAreaElement

•HTMLButtonElement

•HTMLLabelElement

•HTMLFieldSetElement

•HTMLLegendElement

•HTMLUListElement

•HTMLOListElement

•HTMLDListElement

•HTMLDirectoryElement

•HTMLMenuElement

•HTMLLIElement

•HTMLDivElement

•HTMLParagraphElement

•HTMLHeadingElement

•HTMLQuoteElement

•HTMLPreElement

•HTMLBRElement

•HTMLBaseFontElement

•HTMLFontElement
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•HTMLModElement

•HTMLAnchorElement

•HTMLImageElement

•HTMLObjectElement

•HTMLParamElement

•HTMLAppletElement

•HTMLMapElement

•HTMLAreaElement

•HTMLScriptElement

•HTMLTableElement

•HTMLTableCaptionElement

•HTMLTableColElement

•HTMLTableSectionElement

•HTMLTableRowElement

•HTMLTableCellElement

•HTMLFrameSetElement

•HTMLFrameElement

•HTMLIFrameElement

البانية  الدوال  أّن  ذهنك  في  الكائناتHTML*Elementابِق  ودوال  خاصيات  ترث  السابقة   

HTMLElement و Element و Node و Object.

بما فيها الموروثةHTML*Elementخاصيات ودوال كائنات . 2  ) (

للحصسسسسسسسول على معلومسسسسسسسات دقيقسسسسسسسة فيمسسسسسسسا يخص الخاصسسسسسسسيات والسسسسسسسدوال المتسسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسسات

HTML*Elementأة .، فامفضل تجاهل المواصفة وسؤال المتصفح عنها تفّحص المصسسفوفات الُمنشسسَ

ل مسسا هي الخاصسسيات والسسدوال المتسسوافرة لكائنسسات   HTML*Elementفي الشسسيفرة التيسسة السستي تفصسسِ

(:مثال حي)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

var anchor = document.querySelector('a');

الخاصيات التابعة للعنصر //

console.log(Object.keys(anchor).sort());

الخاصيات التابعة للعنصر مع الخاصيات الموروثة //

var documentPropertiesIncludeInherited = [];

for(var p in document){

documentPropertiesIncludeInherited.push(p);

}

console.log(documentPropertiesIncludeInherited.sort());

الخاصيات الموروثة فقط //

var documentPropertiesOnlyInherited = [];

for(var p in document){

if(!document.hasOwnProperty(p)){
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documentPropertiesOnlyInherited.push(p);

}

}

console.log(documentPropertiesOnlyInherited.sort());

</script>

</body>

</html>

.الخاصيات المتوافرة كثيرة حتى لو استثنينا الخاصيات الموروثة سأعرض في القائمة التية

:شيًئا من الخاصيات والدوال التابعة للكائن السابق والتي سنناقشها في سياق هيا الفصل

•createElement()

•tagName

•children

•getAttribute()

•setAttribute()

•hasAttribute()

•removeAttribute()

•classList()

•dataset

•attributes

فراجع  كاملة،  قائمة  على  حسوبللحصول  العامةموسوعة  والدوال  الخاصيات  تشرح  التي   

.HTMLالمتوافرة مغلبية عناصر 

 96

http://wiki.hsoub.com/


DOMتعلم :الفصل الثالث عقد العناصر 

إنشاء العناصر. 3
أ عقسسسد العناصسسسر  ر المتصسسسفُح مسسسستنَد Element)ُتنشسسسَ DOM ويبسسسني شسسسجرة HTML( عنسسسدما ُيفسسسسِ

من النسسوع )الموافقة له اعتماًدا على محتويات المسسستند لكن نسسستطيع بعسسد ذلسسك إنشسساء عقسسد العناصسسر  .

Element برمجًيا باستخدام الدالة )createElement().

ئ في المثسسال التي عقسسدة العنصسسر  DOM ثم سأضسسيف العقسسدة إلى شسسجرة <textarea>سُأنشسسِ

(:مثال حي)الحالية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

 ُتنشِئ //()HTMLTextAreaElementالدالة البانية 

< //textareaالعنصر >

var elementNode = document.createElement('textarea');

document.body.appendChild(elementNode);

 //DOMالتأكد أنََ العنصر قد أصبح جزًءا من 

console.log(document.querySelector('textarea'));

</script>

</body>

</html>
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أي()createElementالقيمسسسة الُممسسسّررة إلى الدالسسسة  ) هي سلسسسسلٌة نصسسسيٌة ُتحسسسِدد نسسسوع العنصسسسر 

tagNameاليي سُينَشأ . )

ملحاظة
 إلى حالة امحرف()createElementسُتحّول القيمة الُممّررة إلى الدالة 

.الصغيرة قبل إنشاء العنصر

الحصول على اسم وسم أحاد العناصر. 4
 نفس القيمسسةtagName. الوصسسول إلى اسسسم العنصسسر ُتعيسسد الخاصسسية tagNameيمكن للخاصسسية 

. كل القيمسسستين سسسستكونان بسسسأحرٍف كبسسسيرٍة بغض النظسسسر عن حالسسسة أحسسسرفnodeNameالسسستي سسسسُتعيدها 

.HTML( عندما ُكِتَب في شيفرة tag)الوسم 

(:مثال حي) DOM الموجود في شجرة <a>سنحصل في مثالنا هيا على اسم وسم العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

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

<script>

 //Aالناتج 

console.log(document.querySelector('a').tagName);
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 نفس القيمة //nodeNameسُتعيد الخاصية 

 //Aالناتج 

console.log(document.querySelector('a').nodeName);

</script>

</body>

</html>

الحصول على قائمة بخاصيات أحاد العناصر وقيمها. 5
السستي ترثهسسا عقسسد العناصسسر من الكسسائن attributesعبر استخدامنا للخاصية   (Nodeسسسنتمكن )

. الُمعّرفسسسسة للعنصسسسسر الُمحسسسسّدد القائمسسسسة الُمعسسسسادة من نسسسسوعAttrمن الحصسسسسول على مجموعسسسسة من عقسسسسد 

NameNodeMap سسسسأمّر في المثسسسال التي على خاصسسسيات ( .attributesل قيم كسسسل ( العنصسسسر وسأفصسسسِ

(:مثال حي) الموجودة في القائمة Attrعقد 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo" class="yes" 

style="margin:0;" foo="boo"></a>

<script>
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var atts = document.querySelector('a').attributes;

for(var i=0; i< atts.length; i++){

console.log(atts[i].nodeName +'='+ atts[i].nodeValue);

}

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

- يجب أن تعّد أّن المصفوفة الُمعادة من الوصول إلى الخاصية
attributes هي مصفوفٌة حية (liveوهيا يعني أّن محتواها قد يتغير ،)

.في أي لحظة في حال تغيرت قيمة إحدى خاصيات العنصر

 مما يوِفر دواًس للتعامل معNameNodeMap- المصفوفة الُمعادة ترث 
 و()setNamedItem و ()getNamedItemالمصفوفة مثل 

removeNamedItem().

 بهيه الدوال على أنهattributesيجب أن تنظر إلى التعامل مع الخاصية 
 ()getAttributeأمٌر ثانوي وتستخدم بدًس من ذلك الدوال 

.()removeAttribute و ()hasAttribute و ()setAttributeو 

، والفائدة الوحيدة منAttrوُيفِضل المؤلف عدم التعامل مباشرًة مع عقد 

 100

http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/core.html#ID-637646024


DOMتعلم :الفصل الثالث عقد العناصر 

 هي الحصول على قائمة بالخاصياتattributesاستخدام الخاصية 
.الحية التابعة للعنصر

( شبيهةcollection) هي مجموعة attributes- الخاصية 
. المتاحة للقراءة فقطlengthبالمصفوفات التي تملك خاصية 

) الخاصيات المنطقية  - Boolean attributesمثل ،
<option selected>foo</option>ستظهر في قائمة )

attributes مثًل) لكن دون ارتباطها بقيمة إس إن وفرَت واحدًة:

<option selected="selected">foo</option>.)

الحصول على قيمة خاصية أحاد العناصر أو إبطها أو حاذفها. 6
( مسا أو ضسسبطها أو حسيفها هي اسسستخدامattribute) خاصسسيةأفضل طريقسسة للحصسسول على قيمسسة 

على التسسسسسسسسوالي()removeAttribute و ()setAttribute و ()getAttributeالسسسسسسسسدوال   (

ح اسسستخدام كسسل دالسسة من السسدوال السسسابقة لدارة خاصسسيات العناصسسر في المثسسال (.وبسسالترتيب سأوضسسِ

(:مثال حي)التي 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo" 

style="margin:0;" class="yes" foo="boo" 
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hidden="hidden">#link</a>

<script>

var atts = document.querySelector('a');

 //()removeAttributeحذف الخاصيات عبر الدالة 

atts.removeAttribute('href');

atts.removeAttribute('title');

atts.removeAttribute('style');

atts.removeAttribute('data-foo');

atts.removeAttribute('class');

atts.removeAttribute('foo'); 

atts.removeAttribute('hidden'); // خاصية منطقية

 //()setAttributeضبط الخاصيات عبر الدالة 

atts.setAttribute('href','#');

atts.setAttribute('title','title');

atts.setAttribute('style','margin:0;');

atts.setAttribute('data-foo','dataFoo');

atts.setAttribute('class','yes');

atts.setAttribute('foo','boo');

 //الخاصيات المنطقية تتطلب إسناد قيمة إلى الخاصية أيضًا

atts.setAttribute('hidden','hidden');
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 //()getAttributeضبط الخاصيات عبر الدالة 

console.log(atts.getAttribute('href'));

console.log(atts.getAttribute('title'));

console.log(atts.getAttribute('style'));

console.log(atts.getAttribute('data-foo'));

console.log(atts.getAttribute('class'));

console.log(atts.getAttribute('foo'));

console.log(atts.getAttribute('hidden'));

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

 لحيف الخاصيات بدًس من ضبط()removeAttribute- استخدم الدالة 
.()setAttribute عبر الدالة  '' أو nullقيمتها إلى 

) تتوافر بعض الخاصيات  -attributesالتابعة لعقد العناصر كخاصيات )
مثًل properties)للكائن   : ( )document.body.idأو 

document.body.classNameلكن ينصح المؤلف بتجنب استخدام .)
.هيه الخاصيات مباشرًة واستعمال الدوال آنفة اليكر للتعامل معها
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التحقق من امتلا العنصر على خاصية ُمعّينة. 7
أفضسسسسسل طريقسسسسسة لتحديسسسسسد إن كسسسسسان أحسسسسسد العناصسسسسسر يملسسسسسك خاصسسسسسيًة مسسسسسا هي اسسسسسستخدام الدالسسسسسة

hasAttribute() سسسسأتحقق في المثسسسال التي أّن العنصسسسر .<a> لسسسه الخاصسسسيات href و title

(:مثال حي) foo و class و data-foo و styleو 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo" 

style="margin:0;" class="yes" goo></a>

<script>

var atts = document.querySelector('a');

console.log(

atts.hasAttribute('href'),

atts.hasAttribute('title'),

atts.hasAttribute('style'),

atts.hasAttribute('data-foo'),

atts.hasAttribute('class'),

     بغض النظر إن كانت هنالك //trueالحظ أنََ القيمة 

     قيمٌة مرتبطٌة بالخاصية //

atts.hasAttribute('goo')

)
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</script>

</body>

</html>

. إن كان يملك العنصر الخاصيَة حتى لو كانت دون قيمة أيtrueسُتعيد الدالة السابقة القيمة 

الخاصسسيات المنطقية إن اسسستعملناها على ()hasAttributeسنحصل على قيمة ُمعادة من الدالة 

( Boolean attributes سسسسسسأتحقق في المثسسسسسال التي أّن صسسسسسندوق التأشسسسسسير ( .)checkbox ٌل ( ُمفعّسسسسس

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<input type="checkbox" checked></input>

<script>

var atts = document.querySelector('input');

 //trueالناتج 

console.log(atts.hasAttribute('checked'));

</script>

</body>

</html>
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classالحصول على قائمة بقيم الخاصية . 8
 الموجسسودة في عقسسد العناصسسر من الوصسسول إلى قائمسسةclassListسُيمِكننا استخدام الخاصسسية 

) لقيم الخاصسسية DOMTokenList)من النسسوع  )attribute )classالسستي يسسسهل التعامسسل معهسسا أكسسثر 

. والمفصسسسول بين قيمهسسسا بفسسسراغ سسسسأقارن في المثسسسالclassNameمن السلسسسسلة النصسسسية الُمعسسسادة من 

(:مثال حي) className و classListالتي بين استخدام 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div class="big brown bear"></div>

<script>

var elm = document.querySelector('div');

// {... ,big", 1="brown", 2="bear", length=3"=0الناتج }

console.log(elm.classList);

' //big brown bearالناتج '

console.log(elm.className);

</script>

</body>

</html>
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ملحاظات

( شبيهة بالمصفوفات التي تملكlist) هي قائمة classList- الخاصية 
. المتاحة للقراءة فقط lengthخاصية 

 متاحٌة للقراءة فقط لكن يمكن تعديلها عبر استخدامclassList- الخاصية 
.()toggle و ()contains و ()remove و ()addالدوال 

، إس أّن الدعم أصبحclassList للخاصية IE9- لم يكن يدعم متصفح 
. لهيه المشكلةالحلول اسلتفافية من الكثير. هنالك IE10متوافًرا في 

classإإافة وحاذف القيمة الفرعية من الخاصية . 9
 ُيسسسسسِهل تعسسسسديل قيمسسسسة()classList.remove و ()classList.addاسسسسستخدام السسسسدوال 

. سسسسسأبّين في الشسسسسيفرة التيسسسسة كيفيسسسسة إضسسسسافة وحسسسسيف الفئسسسسات منclass(  attribute)الخاصسسسسية 

(:مثال حي) classالخاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div class="dog"></div>

<script>

var elm = document.querySelector('div');
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elm.classList.add('cat');

elm.classList.remove('dog');

' //catالناتج '

console.log(elm.className);

</script>

</body>

</html>

classتفعيل أو تعطيل قيمة من قيم الخاصية . 10
 سسسنتمكن من تفعيسسل أو تعطيسسل قيمسسة من قيم()classList.toggleعسسبر اسسستعمال الدالسسة 

. وهسسسيا يسسسسمح لنسسسا بإضسسسافة قيمسسسة إن كسسسانت ناقصسسسًة أو حسسسيفها إن كسسسانت موجسسسودًةclassالخاصسسسية  .

 وهسسسياgrow و visible على القيمسسستين ()toggleسسسسأريك في المثسسسال التي كيسسسف تعمسسسل الدالسسسة 

(:مثال حي) class إلى قيمة الخاصية grow وسأضيف visibleيعني أنني سأحيف 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div class="visible"></div>

<script>
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var elm = document.querySelector('div');

elm.classList.toggle('visible');

elm.classList.toggle('grow');

' //growالناتج '

console.log(elm.className);

</script>

</body>

</html>

 تحتوي فئًة معّينةclassمعرفة إن كانت الخاصية . 11
class أن ُنحِدد إن كانت قيمسسة الخاصسسية ()classList.containsمن الممكن عبر الدالة 

الخاصية  كانت  إن  التي  المثال  في  سنختبر  ُمحّددة  فئٍة  على  للعنصرclass.تحتوي  التابعة   

<div> تحتوي الفئة brown (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div class="big brown bear"></div>

<script>
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var elm = document.querySelector('div');

 //trueالناتج 

console.log(elm.classList.contains('brown'));

</script>

</body>

</html>

 وإبطها*-dataالحصول على قيم الخاصيات . 12
 الموجسسودة في عقسسدة عنصسسر على كسسائٍن يحتسسوي علىdataset( property)تحتسسوي الخاصسسية 

. ومّنهسسا مجسسّرد كسسائٍن*-data( التابعسسة للعنصسسر والسستي تبسسدأ بالسسسابقة attributes)جميسسع الخاصسسيات 

DOM وسسستنعكس تلسسك التغيسسيرات مباشسسرًة على شسسجرة datasetعسسادٍي فيمكننسسا تعسسديل الخاصسسية 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div data-foo-foo="foo" data-bar-bar="bar"></div>

<script>
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var elm = document.querySelector('div');

الحصول على القيم //

console.log(elm.dataset.fooFoo); // 'foo'

console.log(elm.dataset.barBar); // 'bar'

ضبط القيم //

elm.dataset.gooGoo = 'goo';

// DOMStringMap {fooFoo="foo", barBar="bar", gooGoo="goo"}

console.log(elm.dataset);

 //DOMكيف يبدو العنصر في شجرة 

/* <div data-foo-foo="foo" data-bar-bar="bar" data-goo-

goo="goo"> */

console.log(elm); 

</script>

</body>

</html>
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ملحاظات

 على نسخٍة من البيانات ذات كلماٍت تبدأdataset- تحتوي الخاصية 
 ستحّول إلى الخاصيةdata-foo-foo.بأحرٍف كبيرة وهيا يعني أّن 

fooFoo في الكائن dataset ذي النوع  (DOMStringMapأي أّن .)

. سُتحيف وسُيكَتب الحرف اليي يليها بحالة كبيرة"-"الشرطة 

DOM من شجرة *-data- يمكن ببساطة حيف خاصية من خاصيات 

 على مرجعية تلك الخاصية في الكائنdeleteباستخدام المعامل 
dataset (مثًل :delete dataset.fooFoo.)

. إس أّنكحّل التفافي؛ لكن هنالك dataset الخاصية IE9- س يدعم متصفح 
تستطيع استخدام الدوال التي تجري عمليات على الخاصيات مباشرًة

 getAttribute('data-foo'))مثل 
removeAttribute('data-foo')و 

setAttribute('data-foo')و 

(.hasAttribute('data-foo')و 
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تحديد عقدة معّينة. 1
:أشهر الدوال للحصول على مرجعية لعقدة عنصر وحيدة هي

•querySelector()

•getElementById()

(:مثال حي) HTMLسأريك استخدمهما في الشيفرة التية لتحديد عقدة عنصر من مستند 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

<li>Hello</li>

<li>big</li>

<li>bad</li>

<li id="last">world</li>

</ul>

<script>

 //Helloالناتج 

console.log(document.querySelector('li').textContent);

 //worldالناتج 

console.log(document.getElementById('last').textContent);
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</script>

</body>

</html>

. المرنة()querySelector بسيطٌة جًدا مقارنًة مع الدالة ()getElementByIdالدالة 

أي CSSبصيغة ُمحِددات  (parameter) مسسعسامسًل ()querySelectorتسستسقسبسل السدالسة   (CSS

selectors ما ستفعله عادًة هو تمرير ُمحِدد .)CSS3للدالة 

( اليي سُيستخَدم لتحديد عنصر وحيد'score>tbody>tr>td:nth-of-type(2)#': مثًل)

.DOMفي شجرة 

ملحاظات

 أّول عنصر ستعثر عليه في المستند()querySelector- سُتعيد الدالة 
.اليي ُيطاِبق الُمحِدد فلو نظرَت إلى المثال السابق فستجد أّننا ُنحِدد جميع

. في المستند، لكن سُيعاد أّول عنصر تمت مطابقته فقطliعناصر 

 ُمعّرفٌة ومتاحٌة أيًضا في عقد العناصر، مما()querySelector- الدالة 
أي عبر استعمال سياق  ]يسمح بتضييق مجال التحديد  (contextُمخصص ) ]

.DOMإلى فرٍع معّين في شجرة 

تحديد أو إنشاء قائمة من عقد العناصر. 2
من النسسوع  ( لعقسسد العناصسسر الموجسسودة فيNodeList)أشسسهر السسدوال المسسستخدمة لنشسساء قائمسسة 

: هيHTMLمستند 

 115

http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#selectors


DOMتعلم :الفصل الرابع تحديد عقد العناصر 

•querySelectorAll()

•getElementsByTagName()

•getElementsByClassName()

بعناصر  قائمة  لنشاء  التية  الشيفرة  في  جميعها  المستند<li>سنستخدمها  في  الموجودة   

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

<li class="liClass">Hello</li>

<li class="liClass">big</li>

<li class="liClass">bad</li>

<li class="liClass">world</li>

</ul>

<script>

 //DOM الموجودة في liسُتنشِئ جميع الدوال اختية قائمًة بعناصر 

console.log(document.querySelectorAll('li'));

console.log(document.getElementsByTagName('li'));

console.log(document.getElementsByClassName('liClass'));

 116

http://jsfiddle.net/domenlightenment/nT7Lr
https://wiki.hsoub.com/JavaScript/Document/getElementsByClassName
https://wiki.hsoub.com/JavaScript/Document/getElementsByTagName
https://wiki.hsoub.com/JavaScript/Document/querySelectorAll


DOMتعلم :الفصل الرابع تحديد عقد العناصر 

</script>

</body>

</html>

إذا لم يكن ذلك واضًحا إليك، فأود أن أضيف أّن الدوال المستعملة في المثال السابق س ُتحِدد

من النوع  . للعناصر التي ُتطاِبق ما مّررَته إليهاNodeList)عنصًرا معيًنا، وإنما ُتنِشئ قائمًة  )

ملحاظات

 و()getElementsByTagName- تعّد القوائم الُمنَشأة من الدالتين 
getElementsByClassName() حية ) على أّنها  » «liveوستعكس دوًما )

.DOMحالة المستند الفعلية حتى لو خزّنا القيمة في متغيٍر ثم حدثنا شجرة 

 قائمًة حيًة للعناصر الُمحّددة، وهيا()querySelectorAll- س ُتعيد الدالة 
لقطة()querySelectorAllيعني أّن القائمة الُمنَشأة من الدالة  « هي  «

من حالة المستند في وقت إنشاء المجموعة وس تعكس التغييرات التي
.تحصل في المستند في حال تعديل شيٍء فيه أي أّن القائمة ثابتة س تتبدل .

()getElementsByTagNameو  ()querySelectorAll- الدوال 

 ُمعّرفة أيًضا في عقد العناصر، مما()getElementsByClassNameو 
أو عِدة أفرع في شجرة (يسمح بتضييق مجال التحديد إلى فرٍع معّين  (

DOM (مثًل:

document.getElementById('header').getElementsByClas

sName('a').)
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 لعدم شيوع استخدامها مقارنًة()getElementsByName- لم أذكر الدالة 
بغيرها من الدوال، لكن يجب أن تدرك وجودها وأن تعلم أنها ُتحِدد عناصر

form و img و frame و embed و objectالموجودة في المستند والتي 
.nameلها نفس القيمة الُمسنَدة إلى الخاصية 

 أو()querySelectorAll- تمرير معامل إلى الدالة 
getElementsByTagName()التي – يحتوي على السلسلة النصية   '*'

كل شيء سيؤدي إلى إعادة قائمة بكل العناصر الموجودة في «–تعني عادًة  «

.المستند

 سُتعيد قائمًة من النوعchildNodes- أبِق في ذهنك أّن الخاصية 
NodeList كما تفعل الدوال querySelectorAll()

.()getElementsByClassName و ()getElementsByTagNameو 

لكنها س ترث الدوالNodeList- قوائم  ) هي كائناٌت شبيهة بالمصفوفات 

. فيها للقراءة فقطlength(الخاصة بالمصفوفات والتي تكون الخاصية 

تحديد جميع البناء المباشرة لحاد العناصر. 3
من النسسوعchildrenيمكننسسا عسسبر اسسستخدام الخاصسسية  ) في عقسسدة عنصسسر أن نحصسسل على قائمسسة 

HTMLCollection لجميع عقد العناصر امبناء المباشرة ( )   immediate child element nodes)

أو تحديسسد قائمسسةchildren.التي تمتلكها العقدة سأستعمل في الشيفرة التية الخاصية  ( لنشسساء  (

(:مثال حي) <ul> الموجودة داخل العنصر <li>بجميع عناصر 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

<li><strong>Hi</strong></li>

<li>there</li>

</ul>

<script>

var ulElement = document.querySelector('ul').children;

الناتج هو قائمة )شبيهة بالمصفوفات( لجميع عقد انبناء 

المباشرة //

console.log(ulElement); // [<li>, <li>]

</script>

</body>

</html>

الخاصية  أّن  معchildrenالحظ  فقط  المباشرة  امبناء  العناصر  عقد  إلى  وصًل  ستعطينا   

مثسسسل العقسسسد النصسسسية إذا لم يكن يملسسسك العنصسسسر أبنسسساًء فسسسسُتعيد ة عقسسسد س تمثسسسل عناصسسسر  (.اسسسستثناء أّيسسس (

. قائمًة فارغًةchildrenالخاصية 
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ملحاظات

 تحتوي على العناصر بنفس ترتيبHTMLCollection- القوائم من النوع 
أو في شجرة  (.DOM)ورودها في المستند 

 هي قوائم حية، مما يعني أنها ستعكس أّيةHTMLCollection- قوائم 
.تغييرات ُتجرى على المستند ديناميكًيا

تحديد العناصر مع توفير سياق للبحث. 4
()querySelectorAll و ()querySelectorنصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادًة إلى السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوال 

document من الكسسسسائن ()getElementsByClassName و ()getElementsByTagNameو 

أو أفرع (لكنها معّرفة أيًضا في عقد العناصر، وهيا يسمح باستخدام تلك الدوال منها لتحديد فرع  (

. السستي نريسسد الحصسسول على النتسسائج بسسالبحث فيهسسا أو بعبسسارٍة أخسسرى، يمكنسسكDOMمعّينسسة من شسسجرة 

سسسسسياق  )اختيسسسسار  » «contextالسسسسيي تريسسسسد من تلسسسسك السسسسدوال البحث فيسسسسه عن عقسسسسد العناصسسسسر وذلسسسسك )

(:مثال حي)باستدعائها من عقدة أحد العناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>

<ul>

<li class="liClass">Hello</li>
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<li class="liClass">big</li>

<li class="liClass">bad</li>

<li class="liClass">world</li>

</ul>

</div>

<ul>

<li class="liClass">Hello</li>

</ul>

<script>

 اختي هو سياق البحث //divسنعَد عنصر 

مما يجعل دوال التحديد تبحث في العناصر الموجودة فيه فقط //

var div = document.querySelector('div');

console.log(div.querySelector('ul'));

console.log(div.querySelectorAll('li'));

console.log(div.getElementsByTagName('li'));

console.log(div.getElementsByClassName('liClass'));

</script>

</body>

</html>
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 المفّسرة من المتصفح فحسب، وإنما ستعمل أيًضا علىDOMلن تعمل تلك الدوال على شجرة 

(:مثال حي) التي أنشأناها برمجًيا DOMجميع ُبنى 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en"><body>

<script>

 //DOMإنشاء بنية 

var divElm = document.createElement('div');

var ulElm = document.createElement('ul');

var liElm = document.createElement('li');

liElm.setAttribute('class','liClass');

ulElm.appendChild(liElm);

divElm.appendChild(ulElm);

 التي أنشأناها برمجًيا //DOMاستخدام دوال التحديد على بنية 

console.log(divElm.querySelector('ul'));

console.log(divElm.querySelectorAll('li'));

console.log(divElm.getElementsByTagName('li'));

console.log(divElm.getElementsByClassName('liClass'));

</script>

</body></html>
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قوائم مضبوطة مسبًقا تضّم عدًدا من عقد العناصر. 5
يجب أن تسسدرك وجسسود بعض القسسوائم الشسسبيهة بالمصسسفوفات والسستي تكسسون مضسسبوطًة مسسسبًقا لسسك

هسسيه القائمسسة غسسيرHTMLوالتي تحتوي على عقد العناصر الموجودة في مستند  ) سأذكر هنسسا بعضسسها  .

.كاملة والتي يجب أن تعرف عن وجودها )

•document.forms جميع عناصر النماذج :<form> في مستند HTML.

•document.images جميع الصور :<img> في مستند HTML.

•document.links جميع الروابط :<a> الموجودة في مستند HTML.

•document.scripts جميع عناصر :<script> الموجودة في مستند HTML.

•document.styleSheets جميسسسسسسسسسع كائنسسسسسسسسسات :<link> أو <style>الموجسسسسسسسسسودة في 

.HTMLمستند 

ملحاظات

، ما عداHTMLCollectionالكائن - ُتنَشأ القوائم المضبوطة مسبًقا من 
document.styleSheets إذ يستخدم الكائن StyleSheetList.

 هي قوائم حية َمَثُلها َكَمَثِل القوائمHTMLCollection- القوائم من النوع 
.NodeListمن النوع 
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التحقق من أَن أحاد العناصر سُيحَدد عبر تعبير تحديد. 6
 إن كسسان سسسُيحّدد أحسسد العناصسسر في حسسال اسسستعملنا()matchesنسسستطيع أن َنعسسرف عسسبر الدالسسة 

 هسسو أّول ابن للعنصر<li>.تعبسسير تحديسسد فلنقسسل على سسسبيل المثسسال أننسسا نريسسد معرفسسة إن كسسان العنصسسر 

<ul> سسسسنفعل ذلسسسك في الشسسسيفرة التيسسسة بتحديسسسد العنصسسسر ،<li> داخسسسل <ul>ثم سسسسؤاله إن كسسسان 

 القيمسسة()matches، وبسسسبب مطابقتسسه لسسه فسسسُتعيد الدالسسة li:first-childسسسُيطاِبق الُمحسسِدد 

true (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

<li>Hello</li>

<li>world</li>

</ul>

<script>

 //falseالناتج 

console.log(document.querySelector('li').matches('li:first-

child'));

</script>

</body>

</html>
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لمحة عن أبعاد العناصر وانزياحاها وعن آلية التمرير. 1
م DOMُتفّسر عقسد  . في متصسفحات السسويبHTML بأشسسكاٍل مرئيسسة عنسسد عسسرض مسسستندات وُترسسسَ

أو تعسسسديل التمثيسسسل المسسسرئي وامبعسسساد ا تعرضسسسه المتصسسسفحات، ولتفحص  (تملسسسك العقسسسد تمسسسثيًل مرئًيسسس (

ا فسنسسستعمل واجهسسة برمجيسسة ُمعّرفسسة في وحسسدة  CSSOM  الخاصسسة بالعقسسد برمجًيسس View Module.

هنالسسك مجموعسسة من السسدوال الموجسسودة في تلسسك المواصسسفة السستي تسسوفر طرائسسق لتحديسسد أبعسساد العنصسسر

اعتمسسسسسساًدا على الزاحسسسسسسة  ]ومكانسسسسسسه  (offsetبالضسسسسسسافة إلى آليسسسسسسات لتعسسسسسسديل العقسسسسسسد القابلسسسسسسة للتمرير )]

(scrollableسيشرح هيا الفصل تلك الخاصيات والدوال . .)

ملحاظة
باستثناء  ( تأتي منscrollTop و scrollLeft)أغلبية تلك الخاصيات 

CSSOM  مواصفة View Moduleوهي للقراءة فقط وسُتحَسب في كل مرة 
)نحاول الوصول إليها فيها، أي بعبارٍة أخرى تلك القيم هي قيٌم حية  :live.)

offsetParentالحصول على قيم اززاحاة نسبًة إلى . 2
 سسسسسنتمكن من معرفسسسسة مقسسسسدار الزاحسسسسةoffsetLeft و offserTopباسسسسستخدام الخاصسسسسيتين 

. هاتسسان الخاصسسيتان سسستعطيانناoffsetParentبالبكسسسل نسسسبًة إلى عقسسدة العنصسسر الموجسسودة في 

المسافة مقدرًة بالبكسسسل من زاويسسة الطسار الخسسارجي العليسسا اليسسسرى إلى زاويسسة الطسسار السسداخلي العليسسا

 عسسسبر البحث عنoffsetParent. ُتحسسسّدد قيمسسسة offsetParentاليسسسسرى للعنصسسسر الموجسسسود في 

مباشر أو غير مباشر للعنصسسر الحسسالي السسيي يملسسك خاصسسية  (أقرب أب  (position في  (CSSقيمتهسسا )

 إلى العنصسسرoffsetParent. إذا لم ُيعثر على هكيا عنصسسر فسُتشسسير الخاصسسية staticس تساوي 
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<body> فلو كان عندنا جدول وكانت قيمة الخاصية .position في CSS لعنصر <td> أو <tr>

.offsetParent، فسيصبح ذاك العنصر هو static س تساوي <table>أو 

ا صسسسسحيحًة يجب أنoffsetLeft و offsetTopلنتحقسسسسق من أّن الخاصسسسستين  . تسسسسوفران قيمًسسسس

 ذا<div> في الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة أّن العنصسسسسسسر offsetTop و offsetLeftتخبرنسسسسسسا الخاصسسسسسسيتان 

 بكسسسسسل عن الزاويسسسسة العليسسسسا اليسسسسسرى من العنصسسسسر الموجسسسسود في60 يبعسسسسد red بقيمسسسسة idالخاصسسسسية 

offsetParent وهو العنصر <body> (:مثال حي) في هيا المثال

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

body{margin:0;}

#blue{height:100px;width:100px;background-

color:blue;border:10px solid gray; padding:25px;margin:25px;}

#red{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px 

solid gray;}

</style>

</head>

<body>

<div id="blue"><div id="red"></div></div>
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<script>

var div = document.querySelector('#red'); 

console.log(div.offsetLeft); // 60

console.log(div.offsetTop); // 60

console.log(div.offsetParent); // <body>

</script>

</body>

</html>

ألِق نظرًة على الصورة التية التي توِضح كيف ستبدو الشيفرة السابقة في المتصفح لتساعدك

 ذو اللسسون<div>. العنصسسر offsetTopو offsetLeftفي تخيل كيف ُتحسسّدد قيمسسة الخاصسسيتين 

.offsetParent بكسل تماًما عن 60امحمر يبعد 
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 ذي اللسسون امحمسسر إلى الطسسار السسداخلي<div>سحسسظ أنسسني أقيس من الطسسار الخسسارجي للعنصسسر 

أي offsetParentلعنصر   (<body>.)

ا<div>وكمسسا ذكسسرُت سسسابًقا، إذا عسسّدلُت عنصسسر   امزرق في المثسسال السسسابق ليصسسبح موضسسعه مطلقًسس

:position)أي سسسسسستكون لسسسسه الخاصسسسسسية   absoluteفهسسسسيا سسسسسسيؤدي بسسسسسدوره إلى تغيسسسسسير قيمسسسسسة )

offsetParentسسسسسسسسأفعل ذلسسسسسسسك في المثسسسسسسسال التي وسسسسسسسستتغير القيم الُمعسسسسسسسادة من الخاصسسسسسسسسيتين .

offsetLeft و offsetTop بكسسسسسل وهسسسسيا مّن قيمسسسسة 25 لتصسسسسبح .offsetParentأصسسسسبحت 

(:مثال حي) <body> وليس <div>العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>
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#blue{height:100px;width:100px;background-

color:blue;border:10px solid gray; 

padding:25px;margin:25px;position:absolute;}

#red{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px 

solid gray;}

</style>

</head>

<body>

<div id="blue"><div id="red"></div></div>

<script>

var div = document.querySelector('#red'); 

console.log(div.offsetLeft); // 25

console.log(div.offsetTop); // 25

console.log(div.offsetParent); // <div id="blue">

</script>

</body>

</html>
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offsetLeftالصورة التية المأخوذة من المتصفح ستوِضح كيف أّنه قد تم قياس القيمتين 

. ذي اللون امزرق<div> من العنصر offsetTopو 

ملحاظات

- العديد من المتصفحات تتجاوز القاعدة وتقيس بدًءا من الطار الداخلي
أو<body> وكان للعنصر <body> هي offsetParentعندما تكون قيمة   (

<html> قيمة مرئية للهامش ( )margin أو الحاشية ( )paddingأو الطار )
(border.)

 تتبع للكائنoffsetLeft و offsetTop و offsetParent- الخاصيات 
HTMLElement.
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الحصول على إزاحاة ازطار العلوي والسفلي واليسر واليمن. 3
نسبًة إلى إطار العرض

 أن نحصسسل على موقسسع الطسار()getBoundingClientRectسنتمكن عسسبر اسسستخدام الدالسسة 

( نسسسبًة إلى الزاويسسة العليسسا اليسسسرىviewport)الخارجي للعناصسسر كمسسا هي مرسسسومة في إطسار العسسرض 

.من إطسسار العسسرض وهسسيا يعسسني أّن الحافسسة اليمسسنى واليسسسرى ُمقاسسسٌة من الطسسار الخسسارجي للعنصسسر إلى

.الحافة اليسرى من إطار العرض والحافة العلوية والسفلية ُمقاسسسٌة من الطسسار الخسسارجي إلى الحافسسة

.العليا لطار العرض

ئ في المثسسال التي عنصسسر   بكسسسل10 بكسسسل ولسسه إطسسار بسسسماكة 50×50 أبعسساده <div>سُأنشسسِ

 فسأسسستدعي الدالسسة<div>. بكسل للحصول على المسافة من كل حافة للعنصر 100وهامش بقيمة 

getBoundingClientRect() عليسسسسسسه السسسسسستي سسسسسسسُتعيد كائًنسسسسسا يملسسسسسك الخاصسسسسسسيات top و right

(:مثال حي) left و bottomو 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

body{margin:0;}

div{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px 

solid gray;margin:100px;}

</style>
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</head>

<body>

<div></div>

<script>

var divEdges = 

document.querySelector('div').getBoundingClientRect(); 

console.log(divEdges.top, divEdges.right, divEdges.bottom, 

divEdges.left); // '100 170 170 100'

</script>

</body>

</html>

لتبيين القياس  أدوات  إظهار  مع  السابقة  لشيفرة  المتصفح  كيفية عرض  التية  الصورة  ُتظِهر 

. المكان بدقة()getBoudingClientRectكيف َتحسب الدالة 
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 بكسل عن الحافة العليسسا100 تبعد مسافة <div>( للطار الخارجي للعنصر top)الحافة العليا 

 بكسسسل170 تبعسسد مسسسافة <div>( للطسار الخسسارجي للعنصسسر right)لطار العرض، والحافة اليمنى 

)عن الحافسسة اليسسسرى لطسسار العسسرض والحافسسة السسسفلى  .bottom للطسسار الخسسارجي للعنصسسر )<div>

( للطسسار الخسسارجي للعنصسسرleft) بكسل عن الحافة العليا لطار العرض، والحافة اليسرى 170تبعد 

<div> بكسل عن الحافة اليسرى لطار العرض100 تبعد .
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ازطار والحاشية والمحتوى في. 4 (الحصول على أبعاد العنصر  (

إطار العرض
right و top ُتعيسسد كائًنسسا لسسه الخاصسسيات ()getBoundingClientRectصسسحيٌح أّن الدالسسة 

أيًضا الخاصيتين left و bottomو  أّنه يملك  أبعادwidth و height إس   واللتان تشيران إلى 

) والحاشسسية content)العنصسسر، إذ تكسسون أبعسساد العنصسسر هي حاصسسل جمسسع أبعسساد المحتسسوى  )padding)

. مًعاborder)والطار  )

 عسسسسسسسسسسسسبر الدالسسسسسسسسسسسسةDOM الموجسسسسسسسسسسسسود في شسسسسسسسسسسسسجرة <div>سأحصسسسسسسسسسسسسل على أبعسسسسسسسسسسسساد العنصسسسسسسسسسسسسر 

getBoundingClientRect() (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px 

solid gray;padding:25px;}

</style>

</head>

<body>

<div></div>
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<script>

var div = 

document.querySelector('div').getBoundingClientRect(); 

console.log(div.height, div.width); // '125 125'

 للمحتوى + //25 بكسل الحاشية + 25 بكسل + 25نن عرض اشطار 

 //125 إطار = 25 للحاشية )من الطرف اخخر( + 25 

</script>

</body>

</html>

الخاصيتين  من  السابقة  امبعاد  قيم  نفس  على  الحصول  offsetHeightيمكن 

التيoffsetWidthو  العنصر  أبعاد  قيم  نفس  للحصول على  السابقتين  الخاصيتين  . سأستعمل 

(:مثال حي) ()getBoundingClientRectتوِفرها الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px 

solid gray;padding:25px;}
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</style>

</head>

<body>

<div></div>

<script>

var div = document.querySelector('div'); 

console.log(div.offsetHeight, div.offsetWidth); // '125 125'

 للمحتوى + //25 بكسل الحاشية + 25 بكسل + 25نن عرض اشطار 

 //125 إطار = 25 للحاشية )من الطرف اخخر( + 25 

</script>

</body>

</html>

الحاشية والمحتوى في إطار العرض. 5 (الحصول على أبعاد العنصر  (

دون ازطار
 ُتعيسسسدان امبعسسساد الكّليسسسة للعنصسسسر بجمسسسع أبعسسسادclientHeight و clientWidthالخاصسسسيتان 

.محتسسسوى العنصسسسر مسسسع حاشسسسيته دون احتسسسساب أبعسسساد الطسسسار سأسسسستخدم الخاصسسسيتين السسسسابقتين في
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المثسسسال التي للحصسسسول على ارتفسسساع وعسسسرض العنصسسسر بمسسسا في ذلسسسك حاشسسسيته لكن باسسسستثناء الطسسسار

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px 

solid gray;padding:25px;}

</style>

</head>

<body>

<div></div>

<script>

var div = document.querySelector('div'); 

 للحاشية )من الطرف 25 للمحتوى + 25 بكسل + 25نن الحاشية 

 //75اخخر( = 

console.log(div.clientHeight, div.clientWidth); // '75 75'

</script>
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</body>

</html>

الحصول على أعلى عنصر في إطار العرض الموجود في نقطة. 6
ُمحَددة

 الحصسسول على مرجعيسسة إلى أعلى عنصسسر()elementFromPointيمكن عبر اسسستعمال الدالسسة 

أي العنصر اليي يقع أمام بقية العناصر في مستند  (موضًعا  (HTMLفي نقطة ُمحّددة .

 بكسسسل من أعلى إطسسار50سأسأل المتصسسفح في المثسسال التي عن أعلى عنصسسر موجسسود على بعسسد 

 في ذلسسسك المكسسسان، فسسسسُيعاد<div>. بكسسسسل من يسسسسار إطسسسار العسسسرض ولوجسسسود عنصسسسَري 50العسسسرض و 

ا، في حسسال لم ُتضسسَبط قيمسسٌة للخاصسسية أي العنصسسر الُمعسسّرف سحًقسس )العنصر اليي يقع أمسسام العنصسسر الخسسر 

z-index ( (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:50px;width:50px;background-

color:red;position:absolute;top:50px;left:50px;}

</style>

</head>
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<body>

<div id="bottom"></div><div id="top"></div>

<script>

// <div id="top">

console.log(document.elementFromPoint(50,50));

</script>

</body>

</html>

(scroll)الحصول على أبعاد العنصر الذي يتم تمريره . 7

 تعطياننسسسا ارتفسسساع وعسسسرض العقسسسدة السسستي يتمscrollWidth و scrollHeightالخاصسسسيتان 

 اليي تتمكن من التمرير فيسسه داخسسلHTML(، فعلى سبيل المثال، افتح أي مستند scrolled)تمريرها 

:مثًل) <html>متصسسسسسفح السسسسسويب ثم حسسسسساول الوصسسسسسول إلى الخاصسسسسسيتين السسسسسسابقتين على عنصسسسسسر 

document.documentElement.scrollWidth أو )<body>مثًل  (:

document.body.scrollWidth وستحصسسسسسسل على أبعسسسسسساد كامسسسسسسل مسسسسسسستند )HTMLالسسسسسسيي يتم 

.التمرير فيه
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ا كّنسسسا نسسسستطيع جعسسسل العنصسسسر قسسسابًل للتمريسسسر عسسسبر  أقصسسسد عسسسبر القاعسسسدة CSSولمّسسس  (overflow:

scroll العنصر التية  الشيفرة  في  سأجعل  عملي  مثاٍل  إلى  فلننظر   ،. )<div>،للتمرير قابًل   

 عندما نحسساول<div>. بكسل وسُتعاد أبعاد العنصر 1000×1000 أبعاده <p>ويحتوي على عنصر 

(:مثال حي) scrollWidth و scrollHeightعرض قيمة الخاصيتين 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

*{margin:0;padding:0;}

div{height:100px;width:100px; overflow:auto;}

p{height:1000px;width:1000px;background-color:red;}

</style>

</head>

<body>

<div><p></p></div>

<script>

var div = document.querySelector('div'); 
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// '1000 1000'

console.log(div.scrollHeight, div.scrollWidth); 

</script>

</body>

</html>

ملحاظة

العرض واسرتفاع لعقدة تقع داخل منطقة قابلة (إذا أردت معرفة أبعاد  (

للتمرير وكانت تلك العقدة أصغر من إطار العرض التابع للمنطقة القابلة
 إذscrollWidth و scrollHeightللتمرير، فل تستعمل الخاصيتين 

.ستعطيانك أبعاد إطار العرض فلو كانت العقدة التي يجري تمريرها أصغر من

clientWidth و clientHeightالمنطقة القابلة للتمرير، فاستخدم 

.لتحديد قياس تلك العقدة

الحصول على عدد البكسلت التي جرى تمريرها أو إبط قيمتها. 8
 هما خاصيتان يمكن القراءة منهما أو الكتابة إليهماscrollLeft و scrollTopالخاصيتان 

إذ سسسسُتعيدان عسسسدد البكسسسسلت غسسسير الظسسساهرة في إطسسسار العسسسرض القابسسسل للتمريسسسر نتيجسسسًة للتمريسسسر في

<p> قابسسل للتمريسسر السسيي يحتسسوي على عنصسسر <div>.الصسسفحة سأضسسبط في الشسسيفرة التيسسة عنصسسر 

(:مثال حي)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:100px;width:100px;overflow:auto;}

p{height:1000px;width:1000px;background-color:red;}

</style>

</head>

<body>

<div><p></p></div>

<script>

var div = document.querySelector('div'); 

div.scrollTop = 750;

div.scrollLeft = 750;

console.log(div.scrollTop,div.scrollLeft); // '750 750' 

</script>

</body>

</html>
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ا عسسسبر ضسسسبط قيمسسسة الخاصسسسيتين <div>لقسسسد أجسسسريُت تمريسسسًرا في عنصسسسر  scrollTop برمجيًسسس

 مننا750، ثم حاولت الحصول على قيمتهما، وبالطبع سُتعيدان القيمة 750 إلى scrollLeftو 

 ُتشسسير إلى عسسدد البكسسسلت امعلى أو أقصسسى اليسسسار والسستي لم تعسسد750.ضسسبطنهما إلى ذلسسك القيمسسة 

.مرئيسسًة في إطسسار العسسرض قسسد يسسسهل عليسسك فهم هسساتين الخاصسسيتين إذا نظسسرَت إليهمسسا كقيسساس لعسسدد

.البكسلت غير الظاهرة في إطار العرض من امعلى أو أقصى اليسار

التمرير إلى أحاد العناصر. 9
يمكننسسسسسسسسا التمريسسسسسسسسر إلى عقسسسسسسسسدٍة موجسسسسسسسسودٍة في عنصسسسسسسسسٍر قابسسسسسسسسٍل للتمريسسسسسسسسر باسسسسسسسسستخدامنا للدالسسسسسسسسة

scollIntoView() سُأحِدد في المثال التي العنصر .<p> الخامس الموجسسود في عنصسسر <div>

(:مثال حي) عليه ()scrollIntoViewقابل للتمرير، ثم سأستدعي الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{height:30px;width:30px; overflow:auto;}

p{background-color:red;}

</style>

</head>

<body>

<div>
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<content>

<p>1</p>

<p>2</p>

<p>3</p>

<p>4</p>

<p>5</p>

<p>6</p>

<p>7</p>

<p>8</p>

<p>9</p>

<p>10</p>            

</content>        

</div>

<script>

 ننََ //4< والتمرير إليه، وضعت الفهرس p>5</pتحديد العنصر >

 كما في المصفوفات //0 العد يبدأ من الفهرس 

document.querySelector('content')

.children[4].scrollIntoView(true);

    

</script>

</body>

</html>

 145



DOMتعلم :الفصل الخامس الخواص الُبعدية للعناصر 

 فسسسأطلب من الدالسسة أن ُتمسسِرر()scrollIntoView إلى الدالسسة trueعبر تمرير معامل بقيمة 

 ليس ضسسرورًيا مّنه هسسو القيمسسة اسفتراضسسية في الدالسسة، أمسسا إذاtrueإلى أعلى العنصر؛ إس أّن المعامسسل 

. إلى الدالةfalseأردَت التمرير إلى أسفل العنصر المحدد فمِرر القيمة 
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styleلمحة عن الخاصية . 1
أيCSS السستي يمكن اسسستخدامها لتضسسمين خاصسسيات style الخاصسسية HTMLيملسسك كسسل عنصسسر   (

inline أن تكون  styleلكي تتبع إلى عنصٍر ما سأحاول في الشيفرة التيسسة الوصسسول إلى الخاصسسية . )

style في عنصر <div> اليي يحتوي على أكثر من قاعدة CSS في خاصية style (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div style="background-color:red;border:1px solid 

black;height:100px;width:100px;"></div>

<script>

var divStyle = document.querySelector('div').style; 

// CSSStyleDeclaration {0="background-color", ...}

console.log(divStyle);

</script>

</body>

</html>
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 قسسسسسسسسسسد أعسسسسسسسسسسادت كائنًسسسسسسسسسسا من النسسسسسسسسسسوعstyleالحسسسسسسسسسسظ في الشسسسسسسسسسسيفرة السسسسسسسسسسسابقة أّن الخاصسسسسسسسسسسية 

CSSStyleDeclaration ة قواعسسسد ا عسسسدم ذكسسسر أيّسسس  غسسسيرCSS. ولم ُتعسسسد سلسسسسلًة نصسسسيًة سحسسسظ أيضسسسً

أقصسسد قواعسسد inline)ُمضسسّمنة  ) في العنصسسر مباشسسرًة  )CSSالسستي يرثهسسا العنصسسر من صسسفحات امنمسساط 

.CSSStyleDeclaration(امخرى داخل الكائن 

 الُمضَمنة وإبطها وحاذفهاCSSالحصول على قواعد . 2
أقصسسسد هنسسسا خاصسسسية للكسسسائن CSSيمكن تمثيسسسل أنمسسساط  ] كخاصسسسية  ( object propertyللكسسسائن )]

styleالمتوافر في كائنات عقد العناصر وهسسيا يسسوِفر واجهسسًة تسسسمح لنسسا بالحصسسول على قيم قواعسسد .

CSS المختلفة الموجودة في عنصر HTMLأو ضبطها أو حيفها .

 في المثسسسسال التي عسسسسبر تعسسسسديل<div>سأضسسسسبط وأحسسسسيف وأحصسسسسل على قيمسسسسة أنمسسسساط العنصسسسسر 

(:مثال حي) styleخاصيات الكائن 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var divStyle = document.querySelector('div').style;
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ضبط اننماط //

divStyle.backgroundColor = 'red';

divStyle.border = '1px solid black';

divStyle.width = '100px';

divStyle.height = '100px';

الحصول على اننماط //

console.log(divStyle.backgroundColor);

console.log(divStyle.border);

console.log(divStyle.width);

console.log(divStyle.height);

حذفها */

divStyle.backgroundColor = '';

divStyle.border = '';

divStyle.width = '';

divStyle.height = '';

*/

</script>

</body>

</html>

 150



DOMتعلم :الفصل السادس امنماط المضمنة في عقد العناصر 

ملحاظات

) أسماء الخاصيات  -properties الموجودة في الكائن )styleس تحتوي 
، لكن التحويل بينهماCSS–على الشرطة  المستخدمة في أسماء خاصيات 

بسيط، إذ عليك حيف الشرطة ووضع الحرف اليي يسبقها بالحالة الكبيرة
 تصبحbackground-image و fontSize تصبح font-size: مثًل)

backgroundImage وفي حال كان اسم خاصيات .)CSSيمِثل كلمًة 
) css» فعندئٍي أسبق الكلمة بالسابقة JavaScriptمحجوزًة في  :مثًل«

float تصبح cssFloat.)

، حيثJavaScript  متوافرة أيًضا كخاصيات فيCSS- القواعد المختصرة في 
.marginTop إضافًة إلى marginتستطيع ضبط قيمة إلى الخاصية 

) تيكر تضمين واحدة  -unit لكل خاصية )CSS مثًل) تتطلب واحدة قياس:

style.width = '300px'; وليس style.width = '300';)

standards )فعندما ُيحّمل المستند في نمط المعايير  modeفسيتم تجاهل )
أّية خاصية تتطلب واحدة لكنها غير موجودة، أما في نماط التجاوزات

( quirks modeفسيتم افتراض واحدة إن لم ُتحّدد . )

JavaScriptخاإية CSSخاإية 

backgroundbackground

background-attachmentbackgroundAttachment

background-colorbackgroundColor

background-imagebackgroundImage
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background-positionbackgroundPosition

background-repeatbackgroundRepeat

borderborder

border-bottomborderBottom

border-bottom-colorborderBottomColor

border-bottom-styleborderBottomStyle

border-bottom-widthborderBottomWidth

border-colorborderColor

border-leftborderLeft

border-left-colorborderLeftColor

border-left-styleborderLeftStyle

border-left-widthborderLeftWidth

border-rightborderRight

border-right-colorborderRightColor

border-right-styleborderRightStyle

border-right-widthborderRightWidth

border-styleborderStyle

border-topborderTop

border-top-colorborderTopColor
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border-top-styleborderTopStyle

border-top-widthborderTopWidth

border-widthborderWidth

clearclear

clipclip

colorcolor

cursorcursor

displaydisplay

filterfilter

fontfont

font-familyfontFamily

font-sizefontSize

font-variantfontVariant

font-weightfontWeight

heightheight

leftleft

letter-spacingletterSpacing

line-heightlineHeight

list-stylelistStyle
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list-style-imagelistStyleImage

list-style-positionlistStylePosition

list-style-typelistStyleType

marginmargin

margin-bottommarginBottom

margin-leftmarginLeft

margin-rightmarginRight

margin-topmarginTop

overflowoverflow

paddingpadding

padding-bottompaddingBottom

padding-leftpaddingLeft

padding-rightpaddingRight

padding-toppaddingTop

positionposition

floatstyleFloat

text-aligntextAlign

text-decorationtextDecoration

text-decoration: blinktextDecorationBlink
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text-decoration: line-

through

textDecorationLineThrough

text-decoration: nonetextDecorationNone

text-decoration: overlinetextDecorationOverline

text-decoration: underlinetextDecorationUnderline

text-indenttextIndent

text-transformtextTransform

toptop

vertical-alignverticalAlign

visibilityvisibility

widthwidth

z-indexzIndex

النوع styleالخاصية  من  كائن  هي   CSSStyleDeclarationإلى وصوًس  توفر  وهي   

setPropertyValue(propertyName) بالضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافة إلى السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوال CSSقواعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد 

و   getPropertyValue(propertyName,  value) و  removeProperty()التي  

. الموجسسودة في عقسسدة العنصسسر سسسأحاول في الشسسيفرة التيسسةCSSُتسسستعَمل لتعسسديل مختلسسف قواعسسد 

 والحصسسول عليهسسا وحسسيفها وذلسسك عسسبر اسسستعمال السسدوال<div> على عنصسسر CSSضسسبط قيم لقواعسسد 

(:مثال حي)السابقة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

</style>

</head>

<body>

<div style="background-color:green;border:1px solid 

purple;"></div>

<script>

var divStyle = document.querySelector('div').style;

ضبط القواعد //

divStyle.setProperty('background-color','red');

divStyle.setProperty('border','1px solid black');

divStyle.setProperty('width','100px');

divStyle.setProperty('height','100px');
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الحصول عليها //

console.log(divStyle.getPropertyValue('background-color'));

console.log(divStyle.getPropertyValue('border','1px solid 

black'));

console.log(divStyle.getPropertyValue('width','100px'));

console.log(divStyle.getPropertyValue('height','100px'));

 حذفها */

divStyle.removeProperty('background-color');

divStyle.removeProperty('border');

divStyle.removeProperty('width');

divStyle.removeProperty('height');

*/

</script>

</body>

</html>

ملحاظة

أقصد )أبِق في ذهنك أّن اسم الخاصية الُممّرر إلى الدوال السابقة 

setProperty() و getPropertyValue() و removeProperty())

) بما فيه الشرطة  cssهو اسمها كما ُيكَتب في  :مثًل–

background-color وليس backgroundColor.)
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 الُمضَمنة وإبطها وحاذفهاCSSالحصول على جميع قواعد . 3
 أوCSSStyleDeclaration التابعسسسة للكسسسائن cssTextمن الممكن عن اسسسستعمال الخاصسسسية 

 أن نحصل أو نضسسبط أو نحسسيف()setAttribute و ()getAttributeعبر استعمال الدالتين 

أي CSSجميسسسع قواعسسد  inline ) الُمضسسّمنة  styles لخاصسسسية )style باسسسستخدام JavaScriptسسسسأفعل .

ا عن تغيسسيرCSSذلك في المثال التي للحصول على جميع قواعد  عوضسسً ) الُمضّمنة وضبطها وحسسيفها 

(:مثال حي) <div>(القواعد كًل على حدة وذلك على عنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var div = document.querySelector('div');

var divStyle = div.style;

 //cssText عبر الخاصية CSSضبط قواعد 

divStyle.cssText = 'background-color:red;border:1px solid 

black;height:100px;width:100px;';
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ثم الحصول عليها بنفس الطريقة //

console.log(divStyle.cssText);

ثم حذفها //

divStyle.cssText = '';

سنحصل على نفس الناتج تماًما باستخدام الدالتين //

setAttribute() و getAttribute()// 

 //()setAttribute عبر الدالة CSSضبط قواعد 

div.setAttribute('style','background-color:red;border:1px 

solid black;height:100px;width:100px;');

 //()getAttributeثم الحصول عليها عبر الدالة 

console.log(div.getAttribute('style'));

 //()removeAttributeثم حذفها عبر الدالة 

div.removeAttribute('style');

</script>

</body>

</html>
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ملحاظة
 كلهاstyleإن لم يكن ذلك واضًحا بالنسبة إليك، فاعلم أّن استبدال خاصية 

ووضع أخرى جديدة بدًس منها هو أسرع طريقة لجراء عِدة تعديلت على
.تنسيق العنصر في آٍن واحد

الحصول على كامل النماط المطبقة على العنصر. 4
 الُمضسسّمنة في العنصسسر فقسسط، وللحصسسول على جميسسعCSS على قواعسسد styleتحتسسوي الخاصسسية 

بمسسا فيهسسا تلسسك السستي يرثهسسا من القواعسسد المعرفسسة في العنصسسر  <style>)امنماط المطبقة على العنصر 

(أو من صسسسسفحات امنمسسسساط الخارجيسسسسة، أو من أنمسسسساط المتصسسسسفح اسفتراضسسسسية بالضسسسسافة إلى القواعسسسسد

 السسسسسسسسسستي تسسسسسسسسسسوفر كسسسسسسسسسسائن()getComputedStyleالُمضسسسسسسسسسسّمنة في العنصسسسسسسسسسسر، فاسسسسسسسسسسستخدم الدالسسسسسسسسسسة 

CSSStyleDeclaration للقسسراءة فقسسط شسسبيٌه بالكسسائن الُمعسساد من الخاصسسية styleسسسأريك في .

(:مثال حي)المثال التي مثاًس عن قراءة أنماط أحد العناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

div{

    background-color:red;

    border:1px solid black;

    height:100px;

    width:100px;
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}

</style>

</head>

<body>

<div style="background-color:green;border:1px solid 

purple;"></div>

<script>

var div = document.querySelector('div');

 //green أو rgb(0, 128, 0)الناتج 

 وهذه خاصية ُمضمََنة في العنصر //

console.log(window.getComputedStyle(div).backgroundColor);

 //1px solid purple أو 1px solid rgb(128, 0, 128)الناتج 

وهذه خاصيٌة ُمضمََنٌة في العنصر //

console.log(window.getComputedStyle(div).border);

، وهذه ليست خاصيًة مضمنًة في العنصر //100pxالناتج 

console.log(window.getComputedStyle(div).height);
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، وهذه ليست خاصيًة مضمنًة في العنصر //100pxالناتج 

console.log(window.getComputedStyle(div).width);

</script>

</body>

</html>

الدالة  أّن  المهم أن تلحظ   فيقواعد وراثة الخاصيات تحترم ()getComputedStyleمن 

CSS فمثًل كسسسسسانت قيمسسسسسة ،backgroundColor للعنصسسسسسر <div> في المثسسسسسال السسسسسسابق هي green

ُأعيدَتredوليست  ليا  غيرها،  على  أولوية  لها  تكون  العنصر  في  مباشرًة  الُمضّمنة  امنماط  مّن   

 مّنهسساbackgroundColorالقيمة الُمضّمنة مباشرًة في العنصر عند محاولة الوصول إلى الخاصية 

.هي القيمة التي سُيطِبقها المتصفح على العنصر

ملحاظات

 الُمعاد منCSSStyleDeclaration- س يمكن ضبط أّية قيم في الكائن 
.، إذ أّنه للقراءة فقط()getComputedStylesالدالة 

 قيم املوان بالصيغة()getComputedStyles- ُتعيد الدالة 
rgb(#,#,#)بغض النظر عن طريقة كتابة اللون في المستند .

 لياCSSStyleDeclaration في الكائن الخاصيات المختصرة- لن ُتحَسب 
أي عليك مثًل )عليك استخدام الخاصيات غير المختصرة للوصول إلى قيمها 

…(.margin بدًس من marginTopاستخدام 
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class على أحاد العناصر باستخدام CSSتطبيق وحاذف خاصيات . 5

idو 
 أو ضسسمن صسسفحة أنمسساط<style>يمكن إضسسافة أو حسسيف قواعسسد امنمسساط الُمعّرفسسة في عنصسسر 

. وهسسسيه هي أكسسسثر طريقسسسة شسسسائعة لتعسسسديلid و classخارجيسسسة إلى عنصسسسٍر باسسسستخدام الخاصسسسيتين 

.تنسيق العناصر

 لتعسسسسسديل()classList.add و ()setttributeسأسسسسسستخدم في المثسسسسسال التي السسسسدالتين 

اid و class عبر ضبط قيمسسة للخاصسسيتين <div>قواعد امنماط الُمطّبقة على العنصر  . يمكن أيضسسً

()classList.remove و ()removeAttributeحسسسسسسسسيف تلسسسسسسسسك القواعسسسسسسسسد عسسسسسسسسبر السسسسسسسسدالتين 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style>

.foo{

  background-color:red;

  padding:10px;

}

#bar{

  border:10px solid #000;
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  margin:10px;

}

</style>

</head>

<body>

<div></div>

<script>

var div = document.querySelector('div');

ضبط //

div.setAttribute('id','bar');

div.classList.add('foo');

حذف */

div.removeAttribute('id');

div.classList.remove('foo');

*/

</script>

</body>

</html>
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Textلمحة عن الكائن . 1
، والسستي ُتنِتج()Text ككائنسسات من الدالسسة البانيسسة HTMLُتمّثل النصوص الموجسسودة في مسسستند 

text )عقًدا نصيًة  nodes وعندما ُيفّسر مستند .)HTMLفستحِول النصسسوص الموجسسودة في عناصسسر 

HTML (:مثال حي) إلى عقٍد نصيٍة

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>hi</p>

<script>

" //hiتحديد العقدة النصية "

var textHi = document.querySelector('p').firstChild

console.log(textHi.constructor); // Text()

// Text {textContent="hi", length=2, wholeText="hi", ...}

console.log(textHi);

</script>

</body>

</html>
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ئ العقسسسد()Textالفكسسسرة السسستي أحسسساول إيصسسسالها في المثسسسال السسسسابق هي أّن الدالسسسة البانيسسسة   ُتنشسسسِ

Node و CharacterData يسسسسسسرث من الكائنسسسسسسات Textالنصسسسسسسية، لكن أبسسسسسسِق في ذهنسسسسسسك أّن الكسسسسسسائن 

.Objectو 

Textخاصيات الكائن . 2
، فمنTextللحصول على معلومسساٍت دقيقسسة فيمسسا يتعلسسق بالخاصسسيات والسسدوال المتسسوافرة للكسسائن 

أ في الشسسيفرة .امفضسسل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا تفحص المصسسفوفات السستي سُتنشسسَ

(:مثال حي)التية والتي تفِصل ما هي الخاصيات والدوال المتوافرة للعقد النصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>hi</p>

<script>

var text = document.querySelector('p').firstChild;

 مباشرًة //textالخاصيات التابعة للكائن 

console.log(Object.keys(text).sort());

 )بما فيها الموروثة( //textالخاصيات التابعة للكائن 

var textPropertiesIncludeInherited = [];
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for(var p in text){

textPropertiesIncludeInherited.push(p);

}

console.log(textPropertiesIncludeInherited.sort());

الخاصيات الموروثة فقط //

var textPropertiesOnlyInherited = [];

for(var p in text){

if(!text.hasOwnProperty(p)){

textPropertiesOnlyInherited.push(p);

}

}

console.log(textPropertiesOnlyInherited.sort());

</script>

</body>

</html>

من قائمًة  اخترُت  منها  الموروثة  استثنينا  لو  حتى  كثيرة  للكائن  المتوافرة  .الخاصيات 

:الخاصيات والدوال جديرًة باسهتمام، والتي سأشرحها في هيا الفصل

•textContent

•splitText()

•appendData()

•deleteData()

•insertData()

•replaceData()
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•subStringData()

•normalize()

•data

•document.createTextNode()النصية، إس للعقد  تابعة  ليس خاصية  أنها  صحيٌح   (

(أنني سأشرحها هنا

Textالفراغات ُتنِشئ عقًدا نصيًة من النوع . 3
أ شسسجرة  أ العقسسد النصسسيةDOMعنسسدما ُتنشسسَ  من ِقبسسل المتصسسفح أو عسسبر الطرائسسق البرمجيسسة، فسُتنشسسَ

.محتويسسسسًة على الفراغسسسسات أو على المحسسسسارف النصسسسسية س تغفسسسسل أّن الفراغسسسسات هي محسسسسارف في نهايسسسسة

العنصسسر  )المطاف سحسسظ أّن الفقسسرة الثانيسسة  .<p>في الشسسيفرة التيسسة السستي تحتسسوي على فسسراٍغ وحيسسد )

سسسسسستملك عقسسسسسدًة نصسسسسسيًة تابعسسسسسًة لهسسسسسا، وفي حين أّن الفقسسسسسرة امولى س تملسسسسسك عقسسسسسدًة نصسسسسسيًة تابعسسسسسًة لها

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p id="p1"></p>

<p id="p2"> </p>

<script>
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// null

console.log(document.querySelector('#p1')

.firstChild); 

// #text

console.log(document.querySelector('#p2')

.firstChild.nodeName);

</script>

</body>

</html>

 على أنها عقٌد نصيٌة، وهياDOMس تنَس أّن الفراغات والمحارف النصية ُتمّثل عادًة في شجرة 

ا أّن محسسرف العسسودة إلى بدايسسة السسسطر  carriage )يعني أيضسسً returnهسسو عقسسدٌة نصسسية سسسأريك ذلسسك . )

 على أّنهDOMفي المثال التي اليي أظِهر فيه أّن محرف العودة إلى بداية السطر ُيمّثل في شسسجرة 

(:مثال حي)عقدٌة نصيٌة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p id="p1"></p> <!-- 

نعم، توجد عقدة نصية تحتوي محرف العودة إلى بداية السطر قبل 

)وبعد( هذا التعليق، بغض النظر أنََ هذا التعليق هو عقدة 

<-- منفصلة
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<p id="p2"></p>

<script>

// Text

console.log(document.querySelector('#p1').nextSibling);

</script>

</body>

</html>

 فمن المرجح أّنهHTMLففي الواقع، في كل مرة تدِخل فيها فراًغا أو أي محرف في مستند 

ا في اممسر فسسستجد أّن مسسستند   اسعتيسسادي يحتسسويHTMLسيتحول إلى عقدة نصسسية، وإذا فكسسرَت ملًيسس

 علىDOMعلى عدٍد كبيٍر من الفراغات العاديسسة ومحسسارف السسسطر الجديسسد والسستي سسسُتمّثل في شسسجرة 

أو ُتصِغر مستند  (أنها عقٌد نصيٌة، ما لم َتضغط  (HTMLالنهائي .

Textإنشاء وإإافة عقدة نصية من النوع . 4
ر المتصسسفح مسسستند  ا عنسسدما ُيفسسسِ أ العقسسد النصسسية تلقائيًسس  اعتمسساًداDOM ويبسسني شسسجرة HTMLُتنشسسَ

ا باسسستخدامText.على محتويات المستند وبعدئٍي نستطيع أن ُننِشئ عقسسًدا نصسسيًة من النسسوع   برمجيًسس

ئ عقسسسدًة نصسسسيًة وتضسسسيف تلسسسك()createTextNodeالدالسسسة  . سسسسأريك في المثسسسال التي كيسسسف ُتنشسسسِ

(:مثال حي) التابعة للمستند DOMالعقدة إلى شجرة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var textNode = document.createTextNode('Hi');

document.querySelector('div').appendChild(textNode);

console.log(document.querySelector('div').innerText); // Hi

</script>

</body>

</html>

. الُمنَشأة برمجًيا إذDOMأبِق في ذهنك أّن تستطيع أن ُتضيف عقًدا نصيًة إلى عناصر وُبنى 

ا قبسسسسسل أن أضسسسسسيفه إلى شسسسسسجرة <p>سأضسسسسسيف عقسسسسسدًة نصسسسسسيًة داخسسسسسل عنصسسسسسر  DOM أنشسسسسسأُته برمجيًسسسسس

(:مثال حي)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var elementNode = document.createElement('p');

var textNode = document.createTextNode('Hi');

elementNode.appendChild(textNode);

document.querySelector('div').appendChild(elementNode);

// <div>Hi</div>

console.log(document.querySelector('div').innerHTML);

</script>

</body>

</html>

nodeValue أو data.الحصول على قيمة العقد النصية عبر . 5
 باسسستخدام الخاصسسيةTextيمكن اسسستخراج القيمسسة النصسسية الُممّثلسسة عسسبر عقسسدٍة نصسسيٍة من النسسوع 

.data أو nodeValue سسسسسُتعيد كل الخاصسسسسيتان السلسسسسسلَة النصسسسسيَة الموجسسسسودة في عقسسسسدة .Text.

<p>سأسسستخدمهما كلهمسسا في المثسسال التي للحصسسول على القيمسسة النصسسية الموجسسودة ضسسمن العنصسسر 

(:مثال حي)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<p>Hi, <strong>user</strong></p><body>

<script>

// 'Hi,'

console.log(document.querySelector('p')

.firstChild.data); 

// 'Hi,'

console.log(document.querySelector('p')

.firstChild.nodeValue);

</script>

</body>

</html>

أقصد <p>سحظ أّن العنصر  (،<strong>) يحتوي على عقدتين نصيتين وعلى عقدة عنصر 

.<p>ولم نحصل إس على القيمة الموجودة في أّول عقدة نصية موجودة ضمن العنصر 
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ملحاظة

الحصول على طول السلسلة النصية الموجودة في عقدٍة نصيٍة سهٌل جًدا،
 التابعة للعقدة نفسها، أو التابعةlengthوذلك عبر الوصول إلى الخاصية 

إما )للقيمة النصية للعقدة 

document.querySelector('p').firstChild.lengthأو 
document.querySelector('p').firstChild.data.length

document.querySelector('p')و 

.firstChild.nodeValue.length.)

تعديل العقد النصية. 6
السسسيي يسسسوِرث خاصسسسياته إلى كائنسسسات العقسسسد النصسسسية السسسدوالCharacterDataيسسسوِفر الكسسسائن   – –

.التية التي تستعمل لتعديل العقد النصية واستخراج قيمة فرعية منها

•appendData()

•deleteData()

•insertData()

•replaceData()

•subStringData()

(:مثال حي)سأريك استخداًما لكل واحدٍة منها في المثال التي 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<p>Go big Blue Blue<body>

<script>

var pElementText = document.querySelector('p').firstChild;

إضافة عممة تعجب //

pElementText.appendData('!');

console.log(pElementText.data);

 //Blueحذف أَول كلمة 

pElementText.deleteData(7,5);

console.log(pElementText.data);

 مرًة أخرى //Blueإضافة كلمة 

pElementText.insertData(7,'Blue ');

console.log(pElementText.data);

 //Blue بدًل من أَول كلمة Bunnyوضع الكلمة 

pElementText.replaceData(7,5,'Bunny ');

console.log(pElementText.data);
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 //Blue Bunnyاستخما السلسلة النصية الفرعية 

console.log(pElementText.substringData(7,10));

</script>

</body>

</html>

ملحاظة
من النوع )يمكن استخدام نفس دوال المعالجة السابقة على عقد التعليقات 

Comment.)

متى تظهر عقدتان نصيتان بجوار بعضهما. 7
ئ شسسجرة Textعسسادًة، س تتواجسسد عقسسد نصسسية من النسسوع  DOM بجسسوار بعضسسها مّن المتصسسفح ُينشسسِ

بسسسيكاء ويسسسدمج بين العقسسسد النصسسسية المتتابعسسسة؛ لكن هنالسسسك حالتسسسان يكسسسون فيهمسسسا من الممكن أن تظهسسسر

.عقدتان نصيتان متتاليتان أّول حالٍة واضحة، وقد رأيتهسسا منسسي قليسسل، وتكسسون عنسسدما تحتسسوي العقسسدة

,p>Hi>: مثًل) (Element)النصسسسسسسسسسية على عقسسسسسسسسسدة عنصسسسسسسسسسر   <strong>user</strong>

welcome!</p>وبالتالي سُيقّسم النص إلى مجموعتين قد تظن مخطًئا أّن الموضوع معقد، إس . )

 في المثسسال التي وسحسسظ وجسسود ثلث عقسسد بداخلسسه، وهي<p>أنسسه ليس كسسيلك، وانظسسر إلى العنصسسر 

)بالترتيب عقدٌة نصيٌة  – –Text ثم عقد عنصر ( )Element ثم عقدٌة نصيٌة ( )Text ( (:مثال حي(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>Hi, <strong>User</strong> welcome!</p>

<script>

var pElement = document.querySelector('p');

 //3الناتج 

console.log(pElement.childNodes.length);

' // ,Hiالناتج '

console.log(pElement.firstChild.data); 

< //strongالناتج >

console.log(pElement.firstChild.nextSibling);

' //!welcome الناتج '

console.log(pElement.lastChild.data);

</script>

</body>

</html>
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ئ في ا سُأنشسسِ .تحدث الحالة الثانية عنسسدما ُنضسسيف عقسسًدا نصسسيًة يسسدوًيا إلى عنصسسٍر أنشسسأناه برمجيًسس

 وسأضسسيف إليسسه عقسسدتين نصسسيتين، ممسسا يسسؤدي إلى وقسسوع عقسسدتين من النسسوع<p>المثال التي عنصر 

Text (:مثال حي) بجوار بعضهما

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var pElementNode = document.createElement('p');

var textNodeHi = document.createTextNode('Hi ');

var textNodeUser = document.createTextNode('User');

pElementNode.appendChild(textNodeHi);

pElementNode.appendChild(textNodeUser);

document.querySelector('div').appendChild(pElementNode);

console.log(document.querySelector('div p')

.childNodes.length); // 2

</script>

</body>

</html>

 179

http://jsfiddle.net/domenlightenment/jk3Jn


DOMتعلم :الفصل السابع العقد النصية 

إزالة الوسوم وإعادة جميع العقد النصية الموجودة في أحاد. 8
العناصر

 للحصسسسول على جميسسسع العقسسسد النصسسسية، بالضسسسافة إلىtextContentيمكن اسسسستعمال الخاصسسسية 

.القدرة على ضبط محتويات إحدى العقد إلى قيمة معّينة عندما تستعمل هيه الخاصية على عقدة،

فستعيد سلسلة نصية تحتوي على جميسسع العقسسد امبنسساء الموجسسودة في العنصسسر السسيي اسسستدعيَت هسسيه

.HTML.الدالة عليه ُتسِهل هيا الخاصية كثيًرا من استخلص جميع القيم من مستند 

، سحسسظ أّن الخاصسسية<body>سأستخرج في المثسسال التي جميسسع النص الموجسسود ضسسمن العنصسسر 

textContentس تأخي العقد امبناء المباشرة فقط، وإنما تجمع محتوى جميع العقد النصسسسية بغض 

النظسسسسسسر عن تشسسسسسسعبها داخسسسسسسل أحسسسسسسد العناصسسسسسسر الموجسسسسسسودة في العنصسسسسسسر السسسسسسيي اسسسسسسستخدمنا الخاصسسسسسسية

textContentعليه .

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<h1> Dude</h2>

<p>you <strong>rock!</strong></p>

<script>

' مع بعض الفراغات //!Dude you rockالناتج '

console.log(document.body.textContent);
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</script>

</body>

</html>

الخاصية  ُتستعمل  عندما  عقدة،textContentأما  ضمن  الموجود  النصي  المحتوى  لضبط   

وسسسُتبّدل جميعهسسا إلى عقسسدٍة نصسسيٍة وحيسسدٍة من النسسوع ,فسسسُتحَيف أوًس جميسسع العقسسد النصسسية امبنسساء، 

Textسأضسسسع في المثسسسال التي عقسسسدًة نصسسسيًة وحيسسسدًة بسسسدًس من جميسسسع العقسسسد امبنسسساء الموجسسسودة في .

(:مثال حي) <div>العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>

<h1> Dude</h2>

<p>you <strong>rock!</strong></p>

</div>

<script>

document.body.textContent = 'You don\'t rock!';

console.log(document.body.textContent); // 'You don't rock!'

</script>

</body>

</html>
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ملحاظات

 إذا استعملناها على عقدةnull القيمة textContent- سُتعيد الخاصية 
.doctype أو documentمن النوع 

<script> محتويات العناصر textContent- سُتعيد الخاصية 

.<style>و 

innerText و textContentالفرق بين . 9
 اسسسسمهاtextContentتسسسدعم أغلبيسسسة متصسسسفحات السسسويب الحديثسسسة خاصسسسية شسسسبيهة بخاصسسسية 

innerText؛ لكنهما ليستا سواًء، وعليك أن تعرف ما هي اسختلفات بينهما.

 الُمطّبقسسة على النص، لسسيا إذا كسسان لسسديك نٌص مخفٌيCSS تدرك أنماط innerTextخاصية •

. ستعيدهtextContent، لكن الخاصية innerTextفستتجاهله الخاصية 

ا كسسانت الخاصسسية •  بالحسسسبان، فسسستؤدي إلى إجسسراء إعسسادةCSS تأخسسي أنمسساط innerTextلمّسس

. س تفعل ذلكtextContent(، لكن reflow)تنسيق للنص 

<script> تتجاهسسسسسسل العقسسسسسسد النصسسسسسسية الموجسسسسسسودة في عناصسسسسسسر innerTextالخاصسسسسسسية •

.<style>و 

( الُمعسساد بينمسسا س تفعسسل ذلسسك الخاصسسيةnormalize) سسسُتعاير النص innerTextالخاصسسية •

textContent فِكر بخاصية .textContentا في  على أنها ُتعيسسد النص الموجسسود حرفيًسس

.المستند بعد إزالة الوسوم، وهيا يتضمن الفراغات وامسطر الجديد
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دمج عقدتين نصيتين متتاليتين لتصبحا عقدًة واحادًة. 10
ا إلى شسسسجرة  . يمكننسسساDOMتوجسسسد العقسسسد النصسسسية المتتاليسسسة عسسسادًة عنسسسدما ُيضسسساف النص برمجًيسسس

 لدمج العقد النصية المتتالية التي س تحتوي عقد عناصر من النوع()normalizeاستخدام الدالة 

Element؛ سيؤدي استخدام هيه الدالة إلى دمج العقد النصية المتجاورة لتصبح عقدة وحيدة.

، ثم أسسستعملDOMسأنِشئ في المثال التي عقدتين نصسستين متتسساليتين، وأضسسيفهما إلى شسسجرة 

(:مثال حي) عليهما ()normalizeالدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>

<script>

var pElementNode = document.createElement('p');

var textNodeHi = document.createTextNode('Hi');

var textNodeCody = document.createTextNode('Cody');

pElementNode.appendChild(textNodeHi);

pElementNode.appendChild(textNodeCody);

document.querySelector('div').appendChild(pElementNode);
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// 2

console.log(document.querySelector('p').childNodes.length); 

دمج العقد النصية المتجاورة مع بعضها //

document.querySelector('div').normalize(); 

// 1

console.log(document.querySelector('p').childNodes.length); 

</script>

</body>

</html>

تقسيم العقد النصية. 11
السستي تقبسسل معسسامًل هسسو مكسسان التقسسسيم ()splitTextعندما تستدعى الدالسسة   [ –offsetعلى –]

وسسسسستترك النص الموجسسسسود من أولهسسسا إلى مكسسسسانTextعقسسسدٍة نصسسسيٍة من النسسسسوع  ) فسسسسستعِدل محتواهسسسا 

.التقسيم وُتعيد عقدًة نصيًة جديدًة تحتوي على النص المحيوف من العقدة النصية امصلية )

 وسسستبقىHey والسستي سنقسسسمها بعسسد !Hey Yoلسسدينا في المثسسال التي عقسسدة نصسسية محتواهسسا 

Hey موجسسسسودًة في شسسسسجرة DOM بينمسسسسا سسسسستحّول Yo!إلى عقسسسسدٍة نصسسسسيٍة جديسسسسدٍة ُتعسسسساد من الدالسسسسة 

splitText() (مثال حي:)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>Hey Yo!</p>

<script>

 //DOMإظهار العقدة النصية الجديدة المأخوذة من شجرة 

console.log(document.querySelector('p')

.firstChild.splitText(4).data); // Yo!

// ...DOMإظهار ما بقي من العقدة النصية انصلية في 

console.log(document.querySelector('p')

.firstChild.textContent); // Hey

</script>

</body>

</html>
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DocumentFragmentلمحة عن الكائن . 1
تمِثل قطعسسة مسسستند سسسيوفر لنسساDocumentFragmentإنشسساء واسسستخدام عقسسدة من النسسوع   ) (

DocumentFragment. الحية في المستند تخيل أّن عقسسد DOM منفصلة عن شجرة DOMشجرة 

 لكنه موجوٌد في الياكرة فقط، ويمكن معالجةDOMُتمِثل مستنًدا فارًغا اليي يحتوي على شجرة 

 الحيةDOMالعقسسسسسد امبنسسسسساء التابعسسسسسة لتلسسسسسك العقسسسسسد في السسسسسياكرة بسسسسسسهولة ثم إسسسسسسنادها إلى شسسسسسجرة 

.في المستند

DocumentFragmentإنشاء عقدة من النوع . 2
أي عقدة  ( باسسستخدام الدالسسةDocumentFragment)سُأنِشئ في الشيفرة التية قطعة مستند 

createDocumentFragment() وسُأسِند عناصر <li> (:مثال حي) إليها

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

var docFrag = document.createDocumentFragment();

["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e) 

{

    var li = document.createElement("li");

    li.textContent = e;
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    docFrag.appendChild(li);

});

console.log(docFrag.textContent); // bluegreenredbluepink

</script>

</body>

</html>

 لنشاء ُبنى للعقد في الياكرة مفيٌد جًدا عندما نريد إضافةdocumentFragmentاستخدام 

. الحيةDOM إلى شجرة documentFragmentعقد 

عسسبر<div> بدًس من إنشسساء عنصسسر documentFragmentقد تتساءل لماذا ُيفّضل استخدام   (

createElement() فسسسسسارغ والعمسسسسسل داخلسسسسسه لنشسسسسساء بُسسسسسسنى )DOMهسسسسسيه هي قائمسسسسسٌة مختصسسسسسرٌة .

:باسختلفات

document )قد تحتوي قطعة المستند • fragmentباستثناء ) على أي نوع من الشيفرات  )

<body> أو <html>بينما س يمكن فعل ذلك عبر إنشاء عنصر . )

أي العقسسدDOMس ُتضسساف قطعسسة المسسستند نفسسسها إلى شسسجرة • )، وإنمسسا سُتضسساف محتوياتهسسا 

؛ أمسسا إضسسافة عنصسسر إلى المسسستند سسستؤدي إلى إضسسافة العنصسسر نفسسسه إلى (الموجسسودة داخلهسسا

.DOMشجرة 
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 فسسستنتقل العناصسسر الموجسسودة في القطعسسةDOMعنسسدما ُتضسساف قطعسسة المسسستند إلى شسسجرة •

إلى مكسسان إسسسنادها، ولن تبقى موجسسودًة في السسياكرة في مكسسان إنشسسائك لهسسا، لكن هسسيا ليس

. الحيةDOMصحيًحا لعقد العناصر التي تستخدمها مؤقًتا ثم ُتسندها إلى شجرة 

 الحيةDOM إلى شجرة DocumentFragmentإإافة . 3
 أو()appendChild إلى الدالسسسسسسسة documentFragmentعسسسسسسسبر تمريسسسسسسسر وسسسسسسسسيٍط ذي النسسسسسسسوع 

insertBefore()فسسسستنتقل العقسسد امبنسساء لقطعسسسة المسسسستند لتصسسسبح أبنسساًء للعقسسسدة الموجسسودة في 

DOMح الشسسرح المبهم السسسابق بإنشسسائي . والسستي اسسستدعيت عليهسسا إحسسدى السسدالتين السسسابقتين سأوضسسِ

 الحيسسةDOM إليهسسا، ثم إضسسافة تلسسك العناصسسر إلى شسسجرة <li>لقطعة مسسستند، وإضسسافة بعض عناصسسر 

(:مثال حي) ()appendChildباستخدام 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul></ul>

<script>

var ulElm = document.querySelector('ul');

var docFrag = document.createDocumentFragment();
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["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e) 

{

    var li = document.createElement("li");

    li.textContent = e;

    docFrag.appendChild(li);

});

ulElm.appendChild(docFrag);

/* <ul><li>blue</li><li>green</li><li>red</li><li>blue</li>

<li>pink</li></ul> */

console.log(document.body.innerHTML);

</script>

</body>

</html>

ملحاظة
 إلى دوال إضافة العقد فيdocumentFragmentتمرير العقد من النوع 

 سيؤدي إلى إضافة جميع العقد امبناء الموجودة في بنية قطعةDOMشجرة 
. نفسهاdocumentFragmentالمستند، دون إضافة عقدة 
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documentFragment على عقد innerHTMLاستخدام . 4
 في السسياكرة باسسسستخدام دوال العقسسسد التقليديسسسة أمسسسًرا ممًل وطسسسويًلDOMقسسسد يكسسسون إنشسسساء بُسسسنى 

ا كثسسسسسسسسيًرا؛ إحسسسسسسسسدى الطرائسسسسسسسسق لللتفسسسسسسسساف على هسسسسسسسسيه المشسسسسسسسسكلة هي إنشسسسسسسسساء عقسسسسسسسسدة ويأخسسسسسسسسي وقتًسسسسسسسس

documentFragment وإضسسسسافة عنصسسسسر <div> إلى تلسسسسك القطعسسسسة مّن الخاصسسسسية innerHTMLس 

 لضسسسسافةinnerHTML مباشسسسسرًة؛ ثم اسسسسستخدام الخاصسسسسية documentFragmentتعمسسسسل على عقسسسسد 

أ ُبنيسسة HTMLالعناصسسر عسسبر تمريسسر سلسسسلة نصسسية فيهسسا عناصسسر   من سلسسسلٍةDOM إليهسسا، وبهسسيا سُتنشسسَ

ئ في المثسسسال التي بنيسسسة   السسستي أسسسستطيع معاملتهسسسا على أنهسسسا شسسسجرة من العقسسسدDOM.نصسسسية سُأنشسسسِ

(:مثال حي)وليست مجرد سلسلة نصية عادية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script>

< وقطعة مستند //divإنشاء عقدة >

var divElm = document.createElement('div');

var docFrag = document.createDocumentFragment();

< إلى قطعة المستند //divإسناد عقدة >

docFrag.appendChild(divElm);
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 من سلسلة نصية //DOMإنشاء ُبنية 

docFrag.querySelector('div').innerHTML = 

'<ul><li>foo</li><li>bar</li></ul>';

، والتي أستطيع //DOMستتحول السلسلة النصية إلى ُبنية 

 //()querySelectorAll الوصول إليها عبر دوال مثل 

 //ل تنَس أنََ كامل الُبنية التي أنشأناها موجودٌة ضمن

 //<div> عنصر 

console.log(docFrag.querySelectorAll('li').length); // 2

</script>

</body>

</html>

 فقد س<div> التي أنشأناها في قطعة المستند وعنصر DOMعندما يأتي الوقت لسناد ُبنية 

(:مثال حي) الحية DOM إلى شجرة <div>ترغب بإضافة عنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div></div>
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<script>

< وقطعة مستند //divإنشاء عقدة >

var divElm = document.createElement('div');

var docFrag = document.createDocumentFragment();

< إلى قطعة المستند //divإسناد عقدة >

docFrag.appendChild(divElm);

 من سلسلة نصية //DOMإنشاء ُبنية 

docFrag.querySelector('div').innerHTML = 

'<ul><li>foo</li><li>bar</li></ul>';

 بدًءا من أَول عقدة ابن //DOMإسناد العقد إلى شجرة 

< //divللعنصر >

document.querySelector('div')

     .appendChild(docFrag.querySelector('div').firstChild);

// <ul><li>foo</li><li>bar</li></ul>

console.log(document.querySelector('div').innerHTML);

</script>

</body>

</html>
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ملحاظة
، الييDOMParser، علينا التطّلع إلى DocumentFragmentإضافًة إلى 

مستند وتحويلها إلى HTMLيستطيع تفسير سلسلة نصية تحتوي شيفرة 
DOM.

ازبقاء على العناصر الموجودة في قطعة المستند عند إسنادها. 5
 الحيسسة فسسستنتقل العقسسد الموجسسودةDOM إلى شجرة documentFragmentعندما ُنسِند عقدة 

 الحيسسسة، وفي حسسسال أردَت البقسسساء على محتويسسسات القطعسسسة فيDOMفي قطعسسسة المسسسستند إلى شسسسجرة 

 كلهسساdocumentFragmentالياكرة، أي أن تبقى العقد متوافرًة بعد إسسسنادها، فيمكنسسك نسسسخ عقسدة 

. عند إسنادها()cloneNodeباستخدام 

 الموجودة في قطعة المستند بسسدًس من نقلهسسا إلى شسسجرة<li>سأنسخ في المثال التي العناصر 

DOM مباشسسسسسسرًة، ممسسسسسسا يسسسسسسترك عناصسسسسسسر <li> داخسسسسسسل عقسسسسسسدة documentFragmentبعسسسسسسد السسسسسسسناد 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul></ul>

<script>
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 //documentFragment وعقدة ulإنشاء عنصر 

var ulElm = document.querySelector('ul');

var docFrag = document.createDocumentFragment();

 إلى قطعة المستند //liإضافة عناصر 

["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e) 

{

    var li = document.createElement("li");

    li.textContent = e;

    docFrag.appendChild(li);

});

 في //ul المنسوخة إلى عنصر documentFragmentإضافة عقدة 

 الحية //DOM شجرة 

ulElm.appendChild(docFrag.cloneNode(true));

/* <li>blue</li><li>green</li><li>red</li><li>blue</li>

<li>pink</li> */

console.log(document.querySelector('ul').innerHTML);

// [li,li,li,li,li] 

console.log(docFrag.childNodes);

</script>

</body></html>
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CSSلمحة عن أنماط . 1
أي CSSُتضاف أنماط   (  CSS Style Sheets إلى مستند )HTMLإمسسا باسسستخدام عقسسدة من النسسوع 

HTMLLinkElement  أي العنصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر  (<link  href="stylesheet.css"

rel="stylesheet"  type="text/css">عبر أو  خارجية،  أنماط  صفحة  لتطبيق   )

أي العنصسسسسسر HTMLStyleElementعقسسسسسدة من النسسسسسوع   (<style> لتعريسسسسسف قواعسسسسسد أنمسسسسساط )CSS

.داخل الصفحة

 التي كل العنصسسرين السسسابقين، وسسسأرى مسسا هي الدالسسة البانيسسة السستي بنتHTMLلسسدي في مسسستند 

(:مثال حي)تلك العقدتين 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<link id="linkElement" 

href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset-

min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style id="styleElement">

body{background-color:#fff;}

</style>
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</head>

<body>

<script>

// function HTMLLinkElement() { [native code] }

console.log(document.querySelector('#linkElement')

.constructor);

// function HTMLStyleElement() { [native code] }

console.log(document.querySelector('#styleElement')

.constructor);

</script>

</body>

</html>

أنماط  ُتضاف  أن  النوع CSSبعد  من  بكائٍن  فسُتمّثل  الصفحة،  إلى   CSSStyleSheet.

مثال عن قواعد CSSسُتمّثُل كل قاعدة   (CSS :body{background-color:red;})موجودٍة 

. سسسسأتحقق ِمن أّي دالسسسة بانيسسسة قسسسد أنشسسسأت صسسسفحةCSSStyleRuleداخسسسل صسسسفحة امنمسسساط  بكسسسائن 

الُمحسسسسسسسِددات وخاصسسسسسسسيات CSSامنمسسسسسسساط وقواعسسسسسسسد   (CSSوالقيم المرتبطسسسسسسسة بهسسسسسسسا في المثسسسسسسسال التي )

(:مثال حي)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style id="styleElement">

body{background-color:#fff;}

</style>

</head>

<body>

<script>

 نن //function CSSStyleSheet() { [native code] }الناتج هو 

 هذا الكائن هو صفحة اننماط نفسها //

console.log(document

.querySelector('#styleElement').sheet.constructor);

 نن //function CSSStyleRule() { [native code] }الناتج هو 

 الموجودة بداخل صفحة اننماط //CSS هذا الكائن هو قواعد 

console.log(document.querySelector('#styleElement')

.sheet.cssRules[0].constructor);

</script>

</body>

</html>
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أقصسسسد CSSأبسسسِق في بالسسسك أّن تحديسسسد العنصسسسر السسسيي ُيضسسسِمن قواعسسسد   أو<link>) في الصسسسفحة 

<style> يختلسسسسسسف عن الوصسسسسسسول إلى الكسسسسسسائن الفعلي ( )CSSStyleSheetالسسسسسسيي ُيمِثل صسسسسسسفحة )

.امنماط نفسها

DOM في شجرة CSSالوصول إلى جميع أماكن تعريف أنماط . 2
 وصسسوًس إلى قائمسسة بجميسسع الكائنسسات السستي ُتمِثلdocument.styleSheetsتعطينسسا الخاصسسية 

أي كائنات CSSأنماط   (CSSStyleSheetوُمضّمنًة في المستند باسسسستخدام ) سواًء كانت خارجيًة  )

أقصسسسسد العنصسسسسر <link>العنصسسسسر  ) أو مضسسسسافًة إلى المسسسسستند مباشسسسسرًة  )<style>سأسسسسستخدم في .)

 للوصسسسسسسسول إلى جميسسسسسسسع صسسسسسسسفحات امنمسسسسسسساط الموجسسسسسسسودةstyleSheetsالمثسسسسسسسال التي الخاصسسسسسسسية 

:في المستند

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<link 

href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset-

min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style>

body{background-color:red;}

</style>
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</head>

<body>

<script>

console.log(document.styleSheets.length); // 2

console.log(document.styleSheets[0]); // <link>

console.log(document.styleSheets[1]); // <style>

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

live ) هي قائمٌة حيٌة styleSheets- قائمة  listكغيرها من القوائم )
.المرتبطة بالعقد

 ُتعيد عدد صفحات امنماط الموجودة في القائمة بدًءاlength- الخاصية 
أي 0من الفهرس   (document.styleSheets.length.)

 تتضمن عادًة أّيةstyleSheets- صفحات امنماط الموجودة في القائمة 
<link> أو عبر العنصر <style>صفحات أنماط ُأنِشَئت باستعمال العنصر 

الخاصية  ."stylesheet"( إلى rel)اليي ُضِبَطت فيه العلقة 
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 للوصسسول إلى صسسفحات امنمسساط الموجسسودة فيstyleSheetsإضسسافًة إلى اسسستعمال الخاصسسية 

ا الوصسسول إلى صسسفحة امنمسساط في مسسستند   بتحديسسد العنصسسر في شسسجرةHTMLالمسسستند، يمكن أيضسسً

DOM أوًس (<style> أو <link> ثم اسسسسسسسسسسسستخدام الخاصسسسسسسسسسسسية ).sheetللوصسسسسسسسسسسسول إلى كسسسسسسسسسسسائن 

CSSStyleSheet سسسسسأحاول في المثسسسسال التي الوصسسسسول إلى أنمسسسساط .CSSالموجسسسسودة في مسسسسستند 

HTML بتحديد العنصر اليي ُيستَعمل لتضمين امنماط في المسسستند، ثم اسسستخدام الخاصسسية sheet

(:مثال حي)التابعة له 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<link id="linkElement" 

href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset-

min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style id="styleElement">

body{background-color:#fff;}

</style>

</head>

<body>
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<script>

< كما //link للعنصر >CSSStyleSheetالحصول على كائن 

 //document.styleSheets[0] لو استعملنا 

console.log(document.querySelector('#linkElement').sheet); 

< كما //style للعنصر >CSSStyleSheetالحصول على كائن 

 //document.styleSheets[1] لو استعملنا 

console.log(document.querySelector('#styleElement').sheet); 

</script>

</body>

</html>

CSSStyleSheetخاصيات ودوال الكائن . 3
للحصسسسسسسول على معلومسسسسسسات دقيقسسسسسسة فيمسسسسسسا يتعلسسسسسسق بالخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسات

CSSStyleSheetفمن امفضل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا انظسسر إلى المصسسفوفات ،.

ر مسسسسا هي الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة لكسسسسائٍن من النسسسسوع أة في هسسسسيا المثسسسسال والسسسستي ُتظِهسسسس الُمنشسسسسَ

CSSStyleSheet (مثال حي:)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style id="styleElement">

body{background-color:#fff;}

</style>

</head>

<body>

<script>

var styleSheet = 

document.querySelector('#styleElement').sheet;

 مباشرًة //styleSheetالخاصيات التابعة للكائن 

console.log(Object.keys(styleSheet).sort());

 بما فيها الموروثة //styleSheetالخاصيات التابعة للكائن 

var styleSheetPropertiesIncludeInherited = [];

for(var p in styleSheet){

styleSheetPropertiesIncludeInherited.push(p);

}
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console.log(styleSheetPropertiesIncludeInherited.sort());

الخاصيات الموروثة فقط //

var styleSheetPropertiesOnlyInherited = [];

for(var p in styleSheet){

if(!styleSheet.hasOwnProperty(p)){

styleSheetPropertiesOnlyInherited.push(p);

}

}

console.log(styleSheetPropertiesOnlyInherited.sort());

</script>

</body>

</html>

she. أو عبر الخاصة styleSheets عبر قائمة CSSStyleSheetيمكن الوصول إلى كائن 

etويملك الخاصيات والدوال التية ،:

•disabled

•href

•media

•ownerNode

•parentStylesheet

•title

•type

•cssRules

•ownerRule

•deleteRule

•inserRule
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ملحاظة
parentStylesheet و ownerNode و media و hrefالخاصيات 

 هي خاصياٌت للقراءة فقط، أي س تستطيع أن تضبط قيمةtype و titleو 
.هيه الخاصيات مباشرًة

CSSStyleRuleلمحة عن الكائن . 4
. الموجسسسودة في صسسسفحة امنمسسساط ويمكننسسسا أن نعسسسّدهCSS قواعسسسد CSSStyleRuleُيمِثل الكسسسائن 

(. سسسأحاول في الشسسيفرة التيسسةselector) المرتبطسسة بُمحسسِدد CSSواجهًة للتعامل مع خاصسسيات وقيم 

العنصسر )الوصول برمجًيا إلى تفاصيل كل قاعدة موجودة في صفحة أنماط ُمضّمنة داخسسل الصسسفحة 

<style> عبر الوصول إلى الكائن )CSSStyleRule اليي ُيمِثل قواعد CSS (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style id="styleElement">

body {background-color:#fff;margin:20px;} /* CSS هذه قاعدة */

p {line-height:1.4em; color:blue;} /* CSS هذه قاعدة */

</style>

</head>

<body>
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<script>

var sSheet = document.querySelector('#styleElement');

// "body { background-color: red; margin: 20px; }"

console.log(sSheet.cssRules[0].cssText); 

// "p { line-height: 1.4em; color: blue; }"

console.log(sSheet.cssRules[1].cssText); 

</script>

</body>

</html>

CSSStyleRuleخاصيات ودوال الكائن . 5
للحصسسسسسسول على معلومسسسسسسات دقيقسسسسسسة فيمسسسسسسا يتعلسسسسسسق بالخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسات

CSSStyleRuleفمن امفضسسل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا انظسسر إلى المصسسفوفات ،.

ر مسسسسا هي الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة لكسسسسائٍن من النسسسسوع أة في هسسسسيا المثسسسسال والسسسستي ُتظِهسسسس الُمنشسسسسَ

CSSStyleRule (مثال حي:)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>
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<style id="styleElement">

body {background-color:#fff;}

</style>

</head>

<body>

<script>

var styleSheetRule = 

document.querySelector('#styleElement').sheet.cssRules;

 مباشرًة //styleSheetRuleالخاصيات التابعة للكائن 

console.log(Object.keys(styleSheetRule).sort());

 بما فيها الموروثة //styleSheetRuleالخاصيات التابعة للكائن 

var styleSheetRulePropertiesIncludeInherited = [];

for(var p in styleSheetRule){

styleSheetRulePropertiesIncludeInherited.push(p);

}

console.log(styleSheetRulePropertiesIncludeInherited.sort());
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الخاصيات الموروثة فقط //

var styleSheetRulePropertiesOnlyInherited = [];

for(var p in styleSheetRule){

if(!styleSheetRule.hasOwnProperty(p)){

styleSheetRulePropertiesOnlyInherited.push(p);

}

}

console.log(styleSheetRulePropertiesOnlyInherited.sort());

</script>

</body>

</html>

مثل  القواعد  إلى  برمجًيا  فيbody{background-color:red;})الوصول  الموجودة   )

:، واليي يحتوي على الخاصيات التيةCSSRulesصفحة أنماط أصبح ممكًنا عبر الكائن 

•cssText

•parentRule

•parentStylesSheet

•selectorText

•style

•type
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 الموجودة في صفحةCSSالحصول على قائمة بقواعد . 6
 السسستي تسسسوِفر قائمسسسًة لصسسسفحات امنمسسساطstyleSheetsناقشسسسنا سسسسابًقا في هسسسيا الفصسسسل القائمسسسة 

من النوع CSSRules.الموجودة في الصفحة يوِفر الكائن  ( السستي تحتسسويCSSRulesList) قائمًة 

أي كائنات CSSعلى جميع قواعد   (CSSStyleRule ( (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style id="styleElement">

body{background-color:#fff;margin:20px;}

p{line-height:1.4em; color:blue;}

</style>

</head>

<body>

<script>

var sSheet = document.querySelector('#styleElement').sheet;

 //CSSRulesقائمة شبيهة بالمصفوفات تحتوي على جميع كائنات 

 موجودة في صفحة اننماط //CSS التي ُتمثَِل كل قاعدة 

console.log(sSheet.cssRules);
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console.log(sSheet.cssRules.length); // 2

 //0 بدًءا من الفهرس CSSRulesالقواعد مفهرسة في قائمة 

console.log(sSheet.cssRules[0]); // أَول قاعدة

console.log(sSheet.cssRules[1]); // ثاني قاعدة

</script>

</body>

</html>

 الموجودة في صفحة أنماطCSSإإافة وحاذف قواعد . 7
CSS تسسسسوفران لنسسسا القسسسدرة على تعسسسديل قواعسسسد ()deleteRule و ()insertRuleالسسسدالتان 

ا سأسسستخدم في المثسسال التي الدالسسة   لضسسافة()insertRule.الموجودة في صفحة أنماط برمجًيسس

 الموجسسودةCSS، تسسيّكر أّن قواعسسد 1 في الفهسسرس <style> إلى عنصسسر p {color:red}القاعسسدة 

، فسسستنتقل القاعسسدة1في صفحة امنمسساط مرقمسسٌة بسسدًءا من الصسسفر، أي بإضسسافتنا للقاعسسدة في الفهسسرس 

أي 1التي كانت موجودة في الفهرس   (p {font-size:50px;} إلى  الفهرس )(:مثال حي) 2

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>
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<style id="styleElement">

p{line-height:1.4em; color:blue;} /*  0الفهرس  */

p{font-size:50px;} /*  1الفهرس  */

</style>

</head>

<body>

<p>Hi</p>

<script>

 //1 جديدة في الفهرس CSSإضافة قاعدة 

document.querySelector('#styleElement').sheet

.insertRule('p{color:red}',1);

التحقق أنها أضيفت //

console.log(document.querySelector('#styleElement')

.sheet.cssRules[1].cssText);

لنحذفها //

document.querySelector('#styleElement').sheet.deleteRule(1);

لنتحقق أنها حذفت //

console.log(document.querySelector('#styleElement')

.sheet.cssRules[1].cssText);
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</script>

</body>

</html>

في حيفها  تريد  التي  القاعدة  فهرس  بتمرير  وذلك  جًدا،  سهٌل  أمٌر  هو  قاعدة  إزالة  أو  حيف 

.()deleteRuleصفحة امنماط إلى الدالة 

ملحاظة

 برمجًيا، نظًرا لصعوبة إدارةCSSليس من الشائع عملًيا تعديل أنماط 
)انسيابية  » «cascadeأي تحديد ) امنماط باستخدام نظام الفهارس الرقمية  )

(.فهرس القاعدة دون النظر إلى محتويات صفحة امنماط نفسها من امسهل

 قبل أن ُيخّدم إلى العميل، بدًس منHTML في مستند CSSالتعامل مع قواعد 
.محاولة تعديل القواعد برمجًيا

style. باستخدام الخاصية CSSStyleRuleتعديل قيمة . 8
 المرتبطة بعقد العناصسسر، نسسستطيعCSS لتعديل أنماط style.كما استطعنا استخدام الخاصية 

ا اسسسسستخدام الخاصسسسسية   السسسستي تسسسسستطيع من خللهسسسسا تعسسسسديلCSSStyleRule لكائنسسسسات styleأيضسسسسً

 لضبط والحصول على قيمسسة قواعسسدstyle.. سأستعمل في المثال التي الخاصية امنماط مباشرًة

CSS الموجودة في عنصر <style> في مستند HTML (مثال حي:)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<style id="styleElement">

p{color:blue;}

strong{color:green;}

</style>

</head>

<body>

<p>Hey <strong>Dude!</strong></p>

<script>

var styleSheet = 

document.querySelector('#styleElement').sheet;

 في صفحة اننماط //CSSضبط بعض قواعد 

styleSheet.cssRules[0].style.color = 'red';

styleSheet.cssRules[1].style.color = 'purple';
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الحصول على قيمها //

console.log(styleSheet.cssRules[0].style.color); // 'red'

console.log(styleSheet.cssRules[1].style.color); // 'purple'

</script>

</body>

</html>

HTMLإنشاء صفحة أنماط جديدة ُمضَمنة في مستند . 9
ا في صسسفحة   بعسسد تحميلهسسا، فعلينسسا إنشسساء عقسسدةHTMLلنشسساء صسسفحة أنمسساط جديسسدة ديناميكيًسس

، ثمinnerHTML إلى تلسسسك العقسسسدة باسسسستعمال الخاصسسسية CSS ثم إضسسسافة قواعسسسد <style>للعنصسسسر 

ا في المثسسسسال التي صسسسسفحة أنمسسسساطDOM إلى شسسسسجرة <style>إضسسسسافة العقسسسسدة  ئ برمجًيسسسس . سُأنشسسسسِ

(:مثال حي) HTML ثم أضيفها إلى مستند body {color:red;}وأضيف إليها القاعدة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head></head>

<body>

<p>Hey <strong>Dude!</strong></p>

<script>

 215

http://jsfiddle.net/domenlightenment/bKXAk


DOMتعلم CSS:الفصل التاسع أنماط  

var styleElm = document.createElement('style');

styleElm.innerHTML = 'body{color:red}';

لحظ أنََ لون النص في المستند قد تحَول إلى انحمر //

 //DOM بعد إضافتنا لصفحة اننماط إلى شجرة 

document.querySelector('head').appendChild(styleElm);

</script>

</body>

</html>

HTMLإإافة صفحة أنماط خارجية جديدة إلى مستند . 10
ئ عقسدًة للعنصسر HTML إلى مسسستند CSSلضسسافة ملسسف  ا، فأنشسسِ  ذاُت الخاصسسيات<link> برمجيًسس

(attributes الملئمة، ثم أضف عنصر )<link> السابق إلى شجرة DOMسأضسسيف صسسفحة أنمسساط .

ا في المثسسسسسال التي عسسسسسبر إنشسسسسساء العنصسسسسسر  DOM وإضسسسسسافته إلى شسسسسسجرة <link>خارجيسسسسسة برمجيًسسسسس

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head></head>

<body>
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<script>

< وضبط خاصياته //linkإنشاء العنصر >

var linkElm = document.createElement('link');

linkElm.setAttribute('rel', 'stylesheet');

linkElm.setAttribute('type', 'text/css');

linkElm.setAttribute('id', 'linkElement');

linkElm.setAttribute('href', 'http://yui.yahooapis.com/3.3.0/

build/cssreset/reset-min.css');

 //DOMإضافته إلى شجرة 

document.head.appendChild(linkElm);

التأكد من إضافته //

console.log(document.querySelector('#linkElement'));

</script>

</body>

</html>
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تعطيل أو تفعيل صفحات النماط. 11
 أن ُنفِعل أوCSSStyleSheet التابعسسة للكسسائن disabledمن الممكن عسسبر اسسستعمال الخاصسسية 

–ُنعِطل صفحة أنماط سأحاول الوصسسول   التابعسسةdisabled–في المثسسال التي إلى قيمسسة الخاصسسية .

disabled، ثم أعِطلهما كلهما باستعمال الخاصسسية HTMLلصفحَتي أنماط موجودتين في مستند 

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<link id="linkElement" 

href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset-

min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style id="styleElement">

body{color:red;}

</style>

</head>

<body>

<script>
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 //disabledالحصول على القيمة الحالية للخاصية 

// 'false'

console.log(document.querySelector('#linkElement')

.disabled); 

// 'false'

console.log(document.querySelector('#styleElement')

.disabled);

، مما يؤدي إلى تعطيل //disabledضبط قيمة للخاصية 

 جميع صفحات اننماط الموجودة في المستند //

document.querySelector('#linkElement').disabled = true;

document.querySelector('#styleElement').disabled = true;

</script>

</body>

</html>
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HTML في مستندات JavaScriptلمحة عن تنفيذ سكربتات . 1
 خارجيسسة أوJavaScript بتضمين ملفسسات HTML إلى مستند JavaScriptيمكن إضافة سكربتات 

.بكتابسسسة محتسسسوى تلسسسك السسسسكربتات ضسسسمن المسسسستند على شسسسكل عقسسسدة نصسسسية س تخلسسسط بين تضسسسمين

JavaScriptأي ) في معالجسسسسسسسسسسسسسسسسسسة امحسسسسسسسسسسسسسسسسسسداث المتعلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بالعناصسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسمن تعريفهسسسسسسسسسسسسسسسسسسا 

 <div onclick="alert('yes!')"></div>وبين كتابسسسة السسسسكربت ضسسسمن المسسسستند في )

أي <script>عنصر   (<script>alert('hi')</script>.)

عقسسسسدة العنصر اسسسسستعمال HTML ضسسسسمن مسسسسستند JavaScriptتتطلب طريقتسسسسا تضسسسسمين شسسسسيفرات 

<script> قد يحتوي العنصر .<script> على شسسيفرة JavaScriptأو يمكن اسسستخدامه لتضسسمين 

ح طريقسسسة اسسسستعمال كل الطريقسسستين في المثسسسال التيsrcملفسسسات خارجيسسسة عسسسبر الخاصسسسية  . سأوضسسسِ

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<-- تضمين لملف خارجي من نطاٍق آخر --!>

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9

.0/underscore-min.js"></script>
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<-- كتابة الشيفرات داخل المستند مباشرًة --!>

<script>

console.log('hi');

</script>

</body>

</html>

ملحاظات

 بوضعها فيDOM في شجرة JavaScript- من الممكن إضافة وتنفيي شيفرة 
:مثًل)خاصيٍة تابعٍة محد العناصر غرضها هو معالجة أحد امحداث 

<div onclick="alert('yo')"></div>أو عبر استعمال )
:مثًل) :javascriptبروتوكول 

<a href="javascript:alert('yo')"></a>لكن هيه الطرائق لم )
.تعد شائعًة ومستخدمة في البرمجيات الحديثة

 إضافًة إلى<script> خارجي عبر عنصر JavaScript- محاولة تضمين ملف 
كتابة شيفرات محلّية فيه ستؤدي إلى تجاهل الشيفرات المحلية وتنزيل ملف

JavaScriptالخارجي وتنفييه .

) يجب تفادي استعمال وسم ذاتي الغلق  - self-closing tagللعنصر )
<script> أي  (<script src="" />ما لم تكن متزِمًتا وتتبع قواعد )

XHTMLحرفًيا .
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 لكن هنالك بعض الخاصيات<script>- س توجد خاصيات مطلوبة للعنصر 
.type و src و defer و charset و async:اسختيارية مثل 

 مباشرًة إلى إنشاءHTML في مستند JavaScript- ستؤدي كتابة شيفرات 
 وinnerHTMLعقدة نصية، مما يسمح باستخدام الخاصيتين 

textContent للحصول على محتويات الوسم <script>لكن إضافة ،
 بعد إنهاءDOM إلى شجرة JavaScriptعقدة نصية جديدة تحتوي شيفرات 

 الجديدة،JavaScriptالمتصفح لتفسيره للمستند لن تؤدي إلى تنفيي شيفرة 
أو إنشاء المحتوى النصي فقط .وإنما ستؤدي إلى استبدال  ) (

<'script/'> على السلسلة النصية JavaScript- إذا احتوت شيفرة 

» الشرطة المائلة escape)فعلينك تهريب  أي استعمال/(  ( »

<'\/script'>كي س يظن الُمفِسر أّن هيه السلسلة هي وسم الغلق )
.<script/>للعنصر 

 بشكٍل متزامن افتراإًياJavaScriptُتفَسر سكربتات . 2
ر شسسسجرة   فسسسسيتوقف عن تفسسسسير<script> ويعسسسثر المتصسسسفح على عنصسسسر DOMعنسسسدما ُتفسسسسّ

ة عمليسسات عسسرض أو تنزيسسل، ثم ُينِفي شسسيفرات  . الموجسسودة فيسسه وبسسسببJavaScriptالمستند ويمنع أّيسس

ة نشسساطات أخسسرى ولعسسدم إكمالسسه لتفسسسير مسسا بقي من شسسجرة   فُيعسسّد هسسياDOMإيقسساف المتصسسفح مّيسس

(.synchronous)السلوك على أنه تفسيٌر متزامن للسكربتات 
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،HTML موجسسودة في ملسسف خسسارجي وليسسست ُمضسسّمنًة في مسسستند JavaScriptإذا كانت شسسيفرات 

. أوًس لكي ُيفّسرJavaScriptفسيزداد الطين بلًة، لضرورة تنزيل ملف 

سأوِضح في الشيفرة التية مسساذا يحسسدث أثنسساء تحميسسل المتصسسفح للصسسفحة وعنسسدما يواجسسه عسسِدة

(:مثال حي) DOMسكربتات في 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

إيقاف تفسير المستند، وعدم السماح بإكماله، وتنزيل  --!>

<-- السكربت، ثم تنفيذه، ثم إكمال تفسير المستند

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9

.0/underscore-min.js"></script>

إيقاف تفسير المستند، وعدم السماح بإكماله، وتنفيذ  --!>

<-- السكربت، ثم إكمال تفسير المستند

<script>console.log('hi');</script>

</body>

</html>
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HTMLيجب أن تلحسسسسظ في المثسسسسال السسسسسابق اسختلف بين السسسسسكربتات الموجسسسسودة في مسسسسستند 

.والسكربتات الخارجية من ناحية ضرورة تنزيل ملف خارجي

ملحاظة

 اليي يمنع إكمال تفسير المستند قد<script>السلوك اسفتراضي للعنصر 
يؤثر على امداء وعلى التمثيل المرئي لصفحة الويب، فلو كان عندك عِدة

 فلن يستطيع المتصفح القيامHTML في بداية مستند <script>عناصر 
( وتنزيل الموارد اللزمة كالصور والفيديو إلىDOM: تفسير مثًل)بأّية مهمة 

.أن ُينّزل كل سكربت وُينّفي كًل على حدة وبالتتالي

 الخارجيةJavaScriptتأجيل تنزيل وتنفيذ ملفات . 3
 السسسستي سسسسستؤِجل إيقسسسساف تفسسسسسير المسسسسستند،defer اسسسسسمها <script>هنالسسسسك خاصسسسسية للعنصسسسسر 

 الخسسسارجي إلى أن ينتهي المتصسسسفح من تفسسسسير المسسسستندJavaScriptوسسسستؤِجل تنزيسسسل وتنفيسسسي ملسسسف 

. أي أّن غسسرض هسسيه الخاصسسيُة بسسسيٌط أس وهسسو تأجيسسل مسسا<html>وصسسوًس إلى وسسسم الغلق للعقسسدة 

. خسسارجي إلى مسسا بعسسد انتهسساء تفسسسير بقيسسة المسسستندJavaScriptسسسيفعله المتصسسفح عنسسدما يجسسد ملسسف 

(:مثال حي) الخارجية JavaScriptسأؤجل في المثال التي تنفيي سكربتات 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>
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تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير  --!>

<-- بقية المستند

<script defer 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9

.0/underscore-min.js"></script>

تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير  --!>

<-- بقية المستند

<script defer 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer

y.min.js"></script>

تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير  --!>

<-- بقية المستند

<script defer 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/

3.0.6/jquery.mousewheel.min.js"></script>

<script>

 غير متوافرة ننََ هذا السطر //jQueryنحن نعرف أنََ 

< //htmlيقع قبل نهاية العنصر >

console.log(window['jQuery'] === undefined); // true
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لكن بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن //

 //jQuery تحميل وتفسير مكتبة 

document.body.onload = function()

{console.log(jQuery().jquery)}; // function

</script> 

</body>

</html>

ملحاظات

- وفًقا للمواصفة، يجب تنفيي السكربتات المؤجلة بنفس ترتيب ورودها في
، لكن التزامDOMContentLoadedالمستند وقبل إطلق الحدث 

.المتصفحات الحديثة بهيه القاعدة ليس تاًما وغير موّحد فيما بينها

Boolean ) هي خاصيٌة منطقيٌة defer- الخاصية  attributeالتي س تملك )
.قيمًة مرتبطًة بها

- تدعم بعض المتصفحات تأجيل تنفيي السكربتات المحلية الموجودة ضمن
.، لكن ذلك ليس شائًعا في المتصفحات الحديثةHTMLمستند 

 عند تأجيل تنفيي()document.write- سُيفَتَرض عدم استخدام الدالة 
.السكربتات الخارجية، وإس فسيظهر تحيير ولن تعمل تلك الدالة
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 الخارجية بشكٍل غير متزامنJavaScriptتنزيل وتفسير سكربتات . 4
 التي ستتجاوز سلوك إيقاف التفسير عنسسد بنسساءasync خاصيًة باسم <script>يملك العنصر 

عسسسبر اسسسستعمالنا لهسسسيه<script> للصسسسفحة والعثسسسور على عنصسسسر DOMشسسسجرة  – سسسسنخبر المتصسسسفح  .

أي عمليسسة تفسسسير  )الخاصسسية أّس يوقسسف عمليسسة بنسساء الصسسفحة  –DOMبمسسا في ذلسسك تنزيسسل الوسسسائط ،

إلخ ويتجسسسسسسساوز تنزيسسسسسسسل وتنفيسسسسسسسي السسسسسسسسكربتات .(الخارجيسسسسسسسة مثسسسسسسسل الصسسسسسسسور وصسسسسسسسفحات امنمسسسسسسساط  …

.الخارجية بالتتالي

ر بعسسد إكمسسالasyncما يحدث عند استخدام الخاصية   هو أّن الملفات سُتنّزل بسسالتوازي وسُتفسسسّ

بغض النظر عن ترتيب ورودها في المستند سأعِلق على الشسسيفرة التيسسة موضسسًحا مسسا السسيي (.تنزيلها  (

(:مثال حي) وعرضه من ِقبل المتصفح HTMLيجري عند تفسير مستند 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script async 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9

.0/underscore-min.js"></script>
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ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script async 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer

y.min.js"></script>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script async 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/

3.0.6/jquery.mousewheel.min.js"></script>

<script>

ليس لدينا فكرة فيما إذا كانت //

 ُمنزََلًة وُمفسََرًة أم ليس بعد… //jQuery مكتبة 

console.log(window['jQuery'] === undefined); // true

لكن بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن //

 //jQuery تحميل وتفسير مكتبة 

document.body.onload = function()

{console.log(jQuery().jquery)};

</script> 

</body>

</html>
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ملحاظات

IE ، لكن async يدعم الخاصية IE10- متصفح  . س يدعمها9

 هو أّن ملفاتasync- الجانب السلبي الرئيسي سستخدام الخاصية 
JavaScript قد س ُتفّسر بنفس ترتيب ورودها في مستند DOMمما قد يؤدي ،

أي لو كانت إحدى المكتبات تعتمد على )إلى مشاكل في إدارة اسعتماديات 

(.أخرى، لكن الثانية لم ُتفّسر بعد

. هي خاصيٌة منطقيٌة وس تملك قيمًة مرتبطًة بهاasync- الخاصية 

 عند استعمال()document.write- سُيفَتَرض عدم استخدام الدالة 
.، وإس فسيظهر تحيير ولن تعمل تلك الدالةasyncالخاصية 

 إن استعملناهما علىdefer أولوية على الخاصية async- لدى الخاصية 
.<script>نفس عنصر 

 الخارجية بشكٍل غيرJavaScriptإمان تنزيل وتفسير سكربتات . 5
متزامن عبر تحميل السكربتات ديناميكًيا

إحدى الطرائق اسلتفافية التي تستعمل لجبار المتصفح على تنزيسسل وتفسسسير السسسكربتات بشسسكٍل

ا والسسسستي ترتبسسسسط بملفسسسسات<script>( هي إنشسسسساء عناصسسسسر asynchronous)غسسسسير مسسسستزامن   برمجيًسسسس

JavaScript الخارجية ثم إضافتها إلى شجرة DOM.

ئ في المثسسسسال التي عناصسسسسر  ا ثم أضسسسسيفها إلى <script>سُأنشسسسسِ  ممسسسسا يجسسسسبر<body> برمجيًسسسس

(:حيمثال ) بشكٍل غير متزامن <script>المتصفح على تحميل السكربتات المرتبطة بعناصر 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script>

var underscoreScript = document.createElement("script"); 

underscoreScript.src = 

"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9.0/u

nderscore-min.js"; 

document.body.appendChild(underscoreScript);

</script>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script>

var jqueryScript = document.createElement("script");

jqueryScript.src = 

"http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.mi

n.js"; 

document.body.appendChild(jqueryScript);

</script>
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ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script>

var mouseWheelScript = document.createElement("script");

mouseWheelScript.src = 

"http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/3.0.

6/jquery.mousewheel.min.js"; 

document.body.appendChild(mouseWheelScript);

</script>

<script>

بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن //

 //jQuery تحميل وتفسير مكتبة 

document.body.onload = function()

{console.log(jQuery().jquery)};

</script>

</body>

</html>

ملحاظة
الجانب السلبي الرئيسي سستخدام التحميل الديناميكي للسكربتات هو أّن

، مماDOM قد س ُتفّسر بنفس ترتيب ورودها في مستند JavaScriptملفات 
.قد يؤدي إلى مشاكل في إدارة اسعتماديات
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معرفة متى ينتهي تحميل سكربت ُيفَسر بشكل غير متزامن. 6
وهسسو<script>يسسدعم العنصسسر  ) حسسدًثا يسسدّل أّن تنزيسسل السسسكربت الخسسارجي وتفسسسيره قسسد انتهى 

ا مسستى ينتهيonload(. سأسسستعمل في الشسسيفرة التيسسة الحسسدث onloadالحسسدث  برمجيًسس ( لتنبيهنسسا  (

(:مثال حي) JavaScriptتنزيل وتنفيي ملف 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله

<script>

var underscoreScript = document.createElement("script"); 

underscoreScript.src = 

"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9.0/u

nderscore-min.js";

underscoreScript.onload = function(){console.log('underscsore

is loaded and exectuted');};

document.body.appendChild(underscoreScript);

</script>

ل توقف التفسير، وإنما أكمل التنزيل ثم فَسِر ونفَِذ الملف  --!>

<-- بعد إكمال تنزيله
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<script async 

src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer

y.min.js" onload="console.log('jQuery is loaded and 

exectuted');"></script>

</body>

</html>

HTML< في مستند script>إع بحسبانك مكان عناصر . 7
<script>، واعلم أّن إضسسافة عناصسسر <script>ضع نصب عيّنيك الطبيعة المتزامنة لعناصر 

 تسسؤدي إلى إشسسكالية في تسسوقيت التنفيسسي في حسسال كسسانتHTML في مسسستند <head>داخسسل العنصسسر 

. السستي تلي مكسسان تعريفهسسا بعبسسارٍةDOM تعتمد على إجراء عمليات على عناصر JavaScriptشيفرات 

 في بدايسسة المسسستند وكسسان يحسساول إجسسراء عمليسسات على شسسجرةJavaScript:أخسسرى إذا نفسسينا سسسكربت 

DOM التي سُتعّرف بعده، فسنحصل على خطأ في JavaScriptانظر إلى هيا المثال : .

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

إيقاف التفسير ومنع المتصفح من إكمال قراءة بقية   --!>

<-- المستند، ثم تنفيذ السكربت، ثم إكمال التفسير

<script>
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 اخن، //bodyل يمكننا إجراء عمليات على العنصر 

 ننه ليس موجوًدا لعدم تفسيره من المتصفح، //

 بعد //DOM أي أنه ليس موجوًدا في شجرة 

/* Uncaught TypeError: Cannot read property 'innerHTML' of 

null */

console.log(document.body.innerHTML); 

</script>

</head>

<body>

<strong>Hi</strong>

</body>

</html>

عناصر جميع  وضع  إليهم  نفسي  وأضم  المطورين  من  الكثير  يحاول  السبب  –ولهيا  –

<script> قبسسل وسسسم الغلق للعنصسسر </body> وبهسسيا سنضسسمن أّن جميسسع عناصسسر شسسجرة ،DOM

َرت وأصسسبح من الممكن التعامسسل معهسسا عسسبر <script>الموجسسودة قبسسل عنصسسر  ،JavaScript قسسد ُفسسسِ

 اليي كّنا نستعمله كي س ُتفّسر شيفراتنا قبل أن تصسسبحreadyوسنتخلص من اسعتماد على الحدث 

. جاهزًةDOMشجرة 
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< الموجودة في شجرةscript>الحصول على قائمة بعناصر . 8
DOM

من النسسسسوعdocument المتسسسسوافرة للكسسسسائن document.scriptsالخاصسسسسية  ) تعطينسسسسا قائمسسسسًة 

HTMLCollection تضسسسسسسم جميسسسسسسع عناصسسسسسسر )<script> ا في شسسسسسسسجرة .DOM الموجسسسسسسودة حالًيسسسسسس

 لكسسسسسسل سسسسسسسكربت موجسسسسسسودsrcسأسسسسسسستعمل في المثسسسسسسال التي هسسسسسسيه الخاصسسسسسسية للوصسسسسسسول إلى قيمسسسسسسة 

:في المستند

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9

.0/underscore-min.js"></script>

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jque

ry.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/

1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
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<script>

Array.prototype.slice.call(document.scripts)

.forEach(elm => console.log(elm.src));

</script> 

</body>

</html>
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DOMلمحة عن أحاداث . 1
الحسسدث  )تعريسسف  » «event في سسسياق حسسديثنا عن )DOMهسسو لحظسسة خاصسسة ُمعِرفسسة مسسسبًقا في 

. هسسيه اللحظسسات ُتحسسّدد مسسسبًقا وتربسسطwindow أو documentوقٍت معّين تحسسدث مرتبطسسًة بالكسسائن 

ا بوظيفسسٍة معينسسة السستي سسستقع عنسسدما يحين وقت حسسدوث تلسسك اللحظسسات يمكن أن ُتهّيئ تلسسك .برمجًيسس

] تم التركسسسيز مثًل)اللحظسسسات اعتمسسساًدا على حالسسسة واجهسسسة المسسسستخدم  :focusعلى حقسسسٍل في نمسسسوذج ]

رت حالسسة البيئسسة السستي ُتشسسِغل برنسسامج drag]إدخسسال أو تم سسسحب  ، أو تغّيسس ( أحسسد العناصسسر ]JavaScript

)، أو تغسسيرت حالسسة البرنسسامج نفسسسه XHR: انتهى تحميسسل الصسسفحة أو انتهى تنفيسسي طلبيسسة مثًل) :مثًل(

(. ثانية بعد تحميل الصفحة30مراقبة تفاعل المستخدم مع الواجهة لمدة 

 مباشرًة، أو عبر ضبط الخاصياتHTMLيمكن ضبط امحداث باستخدام خاصيات العناصر في 

. سأشسسسسرح الطرائسسسسق الثلث()addEventListener، أو بوسسسسساطة الدالسسسسة JavaScriptباسسسسستخدام 

 في كسل مسرة ُيضسسغطclickجميعها في المثال التي، إذ ستؤدي جميسسع الطرائسسق إلى إطلق الحسسدث 

(:مثال حي) باستعمال مؤشر الفأرة <div>فيها على العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<-- طريقة إضافة انحداث عبر وضعها في العنصر مباشرًة --!>

<body onclick="console.log('fire/trigger attribute event 

handler')">
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<div>click me</div>

<script>

var elementDiv = document.querySelector('div');

 //JavaScriptطريقة ربط العنصر بحدٍث معَين باستعمال 

elementDiv.onclick = function(){console.log('fire/trigger 

property event handler')};

طريقة ربط العنصر بأحداٍث معَينة باستعمال الدالة //

 addEventListener()// 

elementDiv.addEventListener('click',function()

{console.log('fire/trigger addEventListener')}, false);

</script> 

</body>

</html>

بالعنصر  تلك امحداث مرتبٌط  أحد  أّن  المرتبط<body>سحظ  الحدث  أّن إطلق  ، إن وجّدَت 

 غسسسسريٌب فسسسساعلم أّنك عنسسسسدما تضسسسسغط على العنصر<div> بالضسسسسغط على العنصسسسسر <body>بالعنصسسسسر 

<div> فأنت تضسسغط بسسدورك على العنصسسر <body>جسِرب أن تضسسغط على عنصسسٍر آخسسر في الصسفحة .

أضسسسسسسف واحسسسسسًدا للتجربسسسسسة إن شسسسسسئت وسسسسسسترى أّن الحسسسسسدث  (السسسسسسابقة  (clickسسسسسسسُيطَلق على العنصر 

<body>بمفرده .
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ا إلى عناصسسر  ، إس أّنDOMصسسحيٌح أّن الطرائسسق الثلث السسسابقة تسسستطيع ربسسط امحسسداث برمجًيسس

 هي الحل امكثر تنظيًما وكفاءة، فالخاصية الُمضّمنة داخل العناصر()addEventListenerدالة 

. ومن المستحسن الفصل بينهماHTML و JavaScriptتخلط بين شيفرات 

 هسسو عسسدم إمكانيسسة إسسسناد أكسسثر منJavaScriptالجسسانب السسسلبي لسسسناد امحسسداث عسسبر خاصسسيات 

.قيمة إلى حدٍث معّين أي أّنك س تستطيع أن ُتضسسيف أكسسثر من دالسسة لمعالجسسة أحسسد امحسسداث المرتبطسسة

ح ذلسسك في المثسسال التي عسسبر إسسسناد قيمسستين إلى الخاصسسية DOMبعنصسسر  ،onclick. ُمعّين سأوضسسِ

(:مثال حي)وسنلحظ بعد ذلك أّن الدالة الثانية هي التي سُتستدعى عند وقوع الحدث 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

var elementDiv = document.querySelector('div');

 //onclickربط العنصر بحدٍث معَين باستعمال الخاصية 

elementDiv.onclick = function(){console.log('I\'m first, but 

I get overridden/replace')};
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إعادة إسناد قيمة إلى الخاصية مما يؤدي إلى //

 استبدال أَول دالة //

elementDiv.onclick = function(){console.log('I win')};

</script> 

</body>

</html>

عنصر  في  الُمضّمنة  امحداث  معالجة  دوال  تعاني  سبق،  ما  إلى  أوHTMLإضافًة  مباشرًة   

( فقسسسسد يسسسسأتي أحسسسسدهم محسسسساوًسscope) من مشسسسساكل في المجسسسسال JavaScriptالُمضسسسسافة عسسسسبر خاصسسسسية 

scope )اسسستخدام سلسسسلة المجسسال  chainمن داخسسل الدالسسة السستي سُتسسستدعى عنسسد إطلق الحسسدث . )

 اممسسر علينسسا وتحسسل تلسسك الشسسكاليات، ولهسسيا سنسسستعملها في()addEventListenerُتبِسط الدالة 

.بقية هيا الفصل

ملحاظات

) تدعم عقد العناصر  -Elementعادًة إضافة معالجات أحداث ُمضّمنة في )
( وتدعم إضافة<div onclick=""></div>: مثًل) إليها HTMLشيفرة 

:مثًل) JavaScriptمعالجات أحداث عبر خاصيات 
document.querySelector('div').onclick = function()

. معها()addEventListener( وُيسَمح أيًضا باستعمال الدالة {}

 إضافة معالجات أحداث عبر خاصياتDocument- تدعم العقد من النوع 
JavaScript (مثًل :document.onclick = function(){}وتدعم )

. أيًضا()addEventListenerاستعمال الدالة 
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<body> إضافة معالجات أحداث ُمضّمنة في العنصر window- يدعم الكائن 

( أو عبر<body onload=""></body>: مثًل) <frameset>أو 
({}()window.load = function: مثًل) JavaScriptخاصيات 

.()addEventListenerوباستعمال الدالة 

 باسصطلحJavaScript- كان ُيشار إلى إضافة امحداث عبر خاصيات 
) 0 من المستوى DOM»أحداث في  »   DOM level 0 eventsوُيشار عادًة .)

 باسصطلح()addEventListenerإلى امحداث الُمضافة بوساطة الدالة 
) 2 من المستوى DOM»أحداث في  »   DOM level 2 eventsلكن ذلك ،)

.1 أو 0غريب ومربك لعدم وجود توثيق في المواصفة للحداث من المستوى 

معالجات أحداثHTMLتدعى امحداث الُمضّمنة في عناصر  » باسسم 

HTML ( »  HTML event handles.)

DOMأنواع أحاداث . 2
Elementسأفِصل في الجداول التيسسة أشسسهر امحسسداث الُمعّرفسسة مسسسبًقا السستي يمكن ربطهسسا بعقسسد 

و documentوبالكائن   windowفي للستعمال  قابلًة  امحداث  جميع  ليست  أّنه  بالك  في  أبِق   .

العقدة أو الكائن المرتبطة به؛ وس يعني عسسدم ظهسسور رسسسالة خطسسأ عنسسد ربسسط تلسسك امحسسداث بالعنصسسر أّن

window، فهي غير مصممة لتعمل مع الكائن window.onchageمن المنطقي إضافة أحداث مثل 

 عبر انتقالwindow على الكائن onchange)وس حتى إطلق تلك امحداث، مثل إطلق الحدث 

[(.bubbling]امحداث 
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احأداث المرتبطة بواجهة المستخدم.أ 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

loadEvent,
UIEvent

ُيطَلق هيا الحدث عندما ينتهي تحميل
صفحة  ، أو صورة، أو ملفHTML)المورد 

CSS أو مجموعة إطارات ،[frameset،]
، أو ملف<object>أو العنصر 

JavaScript.)

Element, Document,
window,

XMLHttpRequest,

XMLHttpRequestUpload

سس

unloadUIEventُيطَلق عندما يحيف العميل المورد
(المستند، أو العنصر أو أي مورد آخر (

صورة، أو ملف  CSS)يعتمد عليه المستند 

(.JSأو 

window, <body>,

<frameset>
سس

abortEvent,
UIEvent

resource)ُيطَلق عندما يتوقف المورد 

(مثل الصور عن التحميل قبل إكمال

.تحميله تماًما

Element,
XMLHttpRequest,

XMLHttpRequestUpload

سنعم

errorEvent,
UIEvent

ُيطَلق عندما يفشل تحميل أحد الموارد أو
أّنه قد ُنِزل لكن س يمكن تفسيره بسبب

خطأ لغوي فيه، مثل الصور التالفة أو
وجود خطأ ُبنيوي في السكربت أو وجود

…XMLخطأ في ملف 

Element,
XMLHttpRequest,

XMLHttpRequestUpload

سنعم

resizeUIEvent ُيطَلق عندما يتم إعادة تحجيم(resize)

.المستند سُيطَلق هيا الحدث بعد أن ُتنّفي

window, <body>,
<frameset>

سنعم
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نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

جميع التأثيرات الناجمة عن إعادة
.تحجيم المستند من ِقبل العميل

scrollUIEvent ُيطَلق عندما ُيمِرر(scrollالمستخدم )
.داخل المستند أو داخل أحد العناصر

Element, Document,
window

سنعم

context
menu

MouseEventُيطَلق بالضغط بالزر اميمن للفأرة على
.أحد العناصر

Elementنعمنعم

أأداث التركيز.ب 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

blurFocusEventُيطَلق عندما يفقد العنصر التركيز
(focusإما عبر المؤشر أو عبر الضغط )

.tabعلى زر 

Element ما عدا  (<body>

(,<frameseet>و 

Document

سس

focusFocusEventُيطَلق عندما يحصل العنصر على
.التركيز

Element ما عدا  (<body>

(,< frameseet>و 

Document

سس

focusinFocusEventُيطَلق عندما يوشك أحد العناصر أن
يحصل على التركيز لكن قبل انتقال
.التركيز تماًما يقع هيا الحدث قبل

Elementسنعم
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نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

 مباشرًةfocusالحدث 

focusoutFocusEventُيطَلق عندما يوشك أحد العناصر أن
يفقد التركيز لكن قبل انتقال التركيز
blur.تماًما يقع هيا الحدث قبل الحدث 

مباشرًة

Elementسنعم

أأداث النماذج.ت 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

changeخاٌص بنماذج
HTML

ُيطَلق عندما يفقد حقل النموذج التركيز
وقد تغّيَرت قيمته عن القيمة التي كانت
.مسندًة إليه قبل أن يحصل على التركيز

Elementسنعم

resetخاٌص بنماذج
HTML

. النموذجreset)ُيطَلق عندما ُيعاد ضبط  )Elementسنعم

submitخاٌص بنماذج
HTML

. النموذجsubmit)ُيطَلق عندما ُيرَسل  )Elementنعمنعم

selectخاٌص بنماذج
HTML

ُيطَلق عندما ُيحِدد المستخدم بعض النص
inputفي حقٍل نصي، بما في ذلك

Elementسنعم
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نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

.textareaو 

أأداث الفأرة.ث 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

clickMouseEventأو )ُيطَلق عندما ينقر على زر الفأرة الرئيسي 

( علىEnterأن يضغط المستخدم على الزر 
)عنصر ُتعّرف النقرة  .clickعلى أنها وقوع )

 في نفسmouseup و mousedownالحدَثين 
.المكان على الشاشة

mousedownترتيب وقوع هيه امحداث هو 

.click ثم mouseupثم 

اعتماًدا على ضبط بيئة المتصفح، يمكن أن
يقع هيا الحدث حتى لو وقع أحد امحداث

mouseover أو mousemove أو mouseoutبين 
.الضغط على زر المؤشر وتحرير الضغط عنه

 بالحدثclickيمكن أن ُيتَبع الحدث 
dblclick.

Element,
Document, window

نعمنعم

dblclickMouseEventُيطَلق عندما ُينَقر على زر المؤشر مرتينElement,
Document, window

نعمنعم
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.متتاليتين على أحد العناصر

تعريف النقر المزدوج يختلف اعتماًدا على
ضبط البيئة، لكن من الضروري أن يكون

 وmousedownالعنصر نفسه بين امحداث 
mouseup و dblclick.

يجب أن ُيطَلق هيا الحدث بعد الحدث
clickإذا َصَدَف وأن تلقى نقٌر مفرٌد مع نقٍر 

مزدوج في نفس الوقت، وبعد الحدث
mouseupفيما عدا ذلك .

mousedownMouseEventُيطَلق عندما ُيضغط بزر المؤشر على أحد
.العناصر

Element,
Document, window

نعمنعم

Mouseente
r

MouseEventُيطَلق عندما يدخل المؤشر إلى داخل حدود
.العنصر أو أحد العناصر الموجودة داخله هيا

، لكنmouseroverالحدث شبيٌه بالحدث 
الفرق بينهما هو أّن هيا الحدث س ينتقل إلى

أي ليس  (، لكن يجبbubble)العناصر الباء 
أّس يقع هيا الحدث عندما يتحرك المؤشر من

.أحد العناصر إلى داخل حدود عنصٍر ابن له

Element,
Document, window

سس

mouseleav
e

MouseEventُيطَلق عندما يخرج المؤشر إلى خارج حدود
.العنصر أو جميع العناصر الموجودة داخله

، لكنmouseoutهيا الحدث شبيٌه بالحدث 
الفرق بينهما هو أّن هيا الحدث س ينتقل إلى

أي ليس  (، لكن يجبbubble)العناصر الباء 
أّس يقع هيا الحدث عندما يتحرك المؤشر من

Element,
Document, window

سس
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أحد العناصر إلى داخل حدود جميع العناصر
.امبناء له 

mousemoveMouseEventُيطَلق عندما يتحرك المؤشر وهو ما يزال
.فوق العنصر تواتر إطلق هيا الحدث أثناء

حركة الفأرة تتعلق بالجهاز والمتصفح ونظام
التشغيل، لكن يجب إطلق عِدة أحداث

mousemoveعند تحريك الفأرة تحريًكا 
متواصًل، بدًس من إطلق حدٍث وحيد لكل

.حركة مستمرة

يراعى عادًة تحديد تواتر معّين لموازنة
.امداء مع استجابة البرنامج لحركة الفأرة

Element,
Document, window

سنعم

mouseoutMouseEventُيطَلق هيا الحدث عندما تتحرك الفأرة خارج
.حدود العنصر هيا الحدث شبيٌه بالحدث

mouseleaveلكنه يختلف عنه في موضوع 
(،bubble)نقل الحدث إلى العناصر الباء 

ويجب أن ُيطَلق هيا الحدث أيًضا عندما
يتحرك المؤشر من العنصر إلى حدود أحد

.العناصر امبناء

Element,
Document, window

نعمنعم

mouseupMouseEventُيطَلق هيا الحدث عند تحرير الضغط على زر
.الفأرة فوق أحد العناصر

Element,
Document, window

نعمنعم

mouseoverMouseEventُيطَلق عندما ُيحّرك المؤشر فوق أحد
.العناصر

Element,
Document, window

نعمنعم
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احأداث المرتبطة بدوبب الفأرة.ج 

الواجهةنوع الحدث
(interface)

العناإر التيالوإف
يمكن تطبيق
الحدث عليها

ات
قاع

الف

اء
للغ

ل ل
قاب

wheelتستخدم  (
المتصفحات الحدث

mousewheelلكن 
المواصفة تستعمل

(wheelالحدث 

WheelEventُيطَلق عندما يدور دوسب الفأرة حول
أي محور، أو عندما يحاكي أي جهاز

مثل بعض )إدخال مكافئ هيا الحدث 

أنواع أجهزة الدخال اللوحية أو لوحة
إلخ يمكنكtouchpad]اللمس   ). ... ]

العثور على معلوماٍت مفيدة حول دعم
.هناالمتصفحات 

Element,
Document,

Window

نعمنعم

احأداث المرتبطة بلوأة المفاتيح.ح 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

keydownKeyboardEventُيطَلق هيا الحدث عندما ُيضَغط أحد
.امزرار يقع هيا الحدث بعد إجراء

key)عملية ربط الزر برمٍز معّين 

mappingوقبل إرسال المحرف إلى )
.الحقل النصي يقع هيا الحدث عند

الضغط على أي زر حتى لو كان هيا
.الزر س يرتبط بأحد المحارف

Element, Documentنعمنعم
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keypressKeyboardEventُيطَلق عندما ُيضغط على أحد امزرار
.وكان ذلك الزر مرتبًطا بأحد المحارف

يقع هيا الحدث بعد إجراء عملية
ربط الزر برمٍز معّين لكن قبل إرسال

.المحرف إلى الحقل النصي

Element, Documentنعمنعم

keyupKeyboardEventُيطَلق عندما يتم تحرير الضغط على
.الزر َيتَبع هيا الحدث الحدَثين

keydown و keypress.

Element, Documentنعمنعم

احأداث المرتبطة باللمس.خ 

الواجهةنوع الحدث
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

touchstartTouchEventُيطَلق للشارة إلى أّن المستخدم قد بدأ
.بلمس الشاشة اللمسية

Element, Document,
window

نعمنعم

touchendTouchEventُيطَلق للشارة إلى أّن المستخدم لم
.يعد يلمس الشاشة

Element, Document,
window

نعمنعم

touchmoveTouchEventُيطَلق عندما ُتحّرك نقطة اللمس على
.الشاشة

Element, Document,
window

نعمنعم

touchenterTouchEventُيطَلق للشارة إلى أّن نقطة اللمس
أصبحت داخل منطقة تفاعلية التي

.DOMُتعّرف من ِقبل عنصر 

Element, Document,
window

؟س
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toucheleaveTouchEventُيطَلق للشارة إلى أّن نقطة اللمس
أصبحت خارج المنطقة التفاعلية

.DOMالُمعّرفة من عنصر 

Element, Document,
window

؟س

touchcancelTouchEventُيطَلق للشارة إلى أّن اللمس قد تعطل
)تختلف طرق تعطيل اللمس حسب

(الجهاز ونظام تشغيله مثل وقوع

حدث آخر في المتصفح يؤدي إلى
إلغاء اللمس، أو أّن نقطة اللمس قد

خرجت من منطقة عرض المستند إلى
منطقة أخرى قابلة للتعامل مع تفاعل

.المستخدم

Element, Document,
window

سنعم

ملحاظة
Android و iOSُتدَعم أحداث اللمس من متصفحات الهواتف اليكية مثل 

وضع اللمس «فقط، أو من المتصفحات التي تستطيع فيها تفعيل  «

(.Chrome)مثل 

< واصطاراتbody> والعنصر windowاحأداث المتعلقة بالكائن .د 

الواجهةنوع الحدث
(interface)

العناإر التيالوإف
يمكن تطبيق
الحدث عليها

ات
قاع

الف

اء
للغ

ل ل
قاب

afterprintُيطَلق على الكائن مباشرًة بعد؟
طباعة المستند المرتبط فيه، أو

.بعد معاينته للطباعة

window,
<body>,

<frameset>

سس

 252



DOMتعلم DOM:الفصل الحادي عشر أحداث  

beforeprintُيطَلق على الكائن مباشرًة قبل؟
طباعة المستند المرتبط فيه، أو

.قبل معاينته للطباعة

window,
<body>,

<frameset>

سس

beforeunloadُيطَلق مباشرًة قبل إلغاء تحميل؟
(unloadالمستند . )

window,
<body>,

<frameset>

نعمس

hashchangeHashChangeEventُيطَلق الحدث عندما يحدث تغيير
اليي يليURLإلى جزٍء من رابط   (

#(.إشارة المربع 

window,
<body>,

<frameset>

سس

messsageُيطَلق عندما ُيرِسل المستخدم؟
-cross)رسالًة بين المستندات 

documentأو عندما ُترَسل )
 عبرWorkerالرسالة من الكائن 

postMessage.

window,
<body>,

<frameset>

سس

offlineNavigatorOnLineُيطَلق الحدث عندما يعمل
.المتصفح دون اتصال

window,
<body>,

<frameset>

سس

onlineNavigatorOnLineُيطَلق الحدث عندما يعمل
المتصفح مع وجود اتصاٍل

.بالنترنت

window,
<body>,

<frameset>

سس

pagehidePageTransitionEventُيطَلق هيا الحدث عند اسنتقال من
.الصفحة عبر تأريخ المتصفح

window,
<body>,

<frameset>

سس
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pageshowPageTransitionEventُيطَلق هيا الحدث عند اسنتقال إلى
.الصفحة عبر تأريخ المتصفح

window,
<body>,

<frameset>

سس

documentأأداث خاإة بالكائن .ذ 

الواجهةنوع الحدث
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

readystatechangeEventُيطَلق هيا الحدث عندما تتغير
.readyStateقيمة 

Document,
XMLHttpRequest

سس

DOMContentLoadedEventُيطَلق عندما ُتفّسر كامل الصفحة
لكن قبل اكتمال تنزيل جميع

.الموارد

Documentسنعم

أأداث خاإة بالسححب واصفإلت.ر 

نوع
الحدث

الواجهة
(interface)

العناإر التي يمكنالوإف
اتتطبيق الحدث عليها

قاع
الف

اء
للغ

ل ل
قاب

dragDragEventُيطَلق على الكائن اليي يخضع لعملية
(.drag)سحب 

Element, Document,
window

نعمنعم

dragstartDragEventُيطَلق على الكائن اليي يخضع لعملية
السحب عندما يبدأ المستخدم بسحب

( أوselected)سلسلة نصية ُمحّددة 
.عنصر ُمحّدد هيا الحدث هو أّول حدث

Element, Document,
window

نعمنعم
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سُيطَلق عندما يبدأ المستخدم بسحب
.العنصر عبر الفأرة

dragendDragEventُيطَلق على الكائن اليي يخضع لعملية
السحب عند تحرير الضغط على زر
.الفأرة عند نهاية السحب والفلت

 هو آخر حدث سُيطَلق،dragendالحدث 
 اليي ُيطَلقdragleaveويتبع الحدث 

.على العنصر الهدف

Element, Document,
window

سنعم

dragenterDragEventُيطَلق على العنصر الهدف عندما يسحب
المستخدم العنصر امصلي إليه شرط

.إمكانية إفلته فيه

Element, Document,
window

نعمنعم

dragleaveDragEventُيطَلق على العنصر الهدف عندما ُيحِرك
المستخدم العنصر امصلي بعيًدا عنه

.أثناء عملية السحب

Element, Document,
window

سنعم

dragoverDragEventُيطَلق على العنصر الهدف عندما ُيحِرك
المستخدم العنصر امصلي فوق منطقة

.يمكن إفلته فيها

 على العنصرdragoverيقع الحدث 
.dragenterالهدف بعد الحدث 

Element, Document,
window

نعمنعم

dropDragEventُيطَلق على العنصر الهدف عند تحرير زر
الفأرة من الضغط أثناء عملية السحب

 يقع قبلdrop.والفلت الحدث 
.dragend و dragleaveالحدثين 

Element, Document,
window

نعمنعم
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ملحاظات

» أنشأُت الجداول السابق من المصادر التية  : -  Document Object Model

   (DOM) Level 3      Events Specification 5 User Event Module»

DOM  »و  event reference و « »    HTML Living Standard 7.1.6 Event

       handlers on elements, Document objects, and Window objectsو »
«  Event compatibility tables.»

- ذكرُت في هيا القسم أشهر أنواع امحداث، لكن اعلم أّن هنالك عدٌد كبيٌر من
 التي لم أضع شيًئا عنهاHTML5( الموجودة في APIs)الواجهات البرمجية 

مثل  media ] أحداث الوسائط)في هيا القسم  events لعناصر ]<video

(.XMLHttpRequest، أو أحداث تغيير الحالة التابعة للكائن <audio> و 

DOM  غير ُمعّرفة من مواصفة textinput و cut و copy- امحداث  3

.HTML5أو 

انتشار الحاداث. 3
، ممسسا يسسؤديDOM) ذاك الحسسدث في شسسجرة propagates(فسيتنشسسر عنسسدما يقسسع أحسسد امحسسداث 

. أخسسرى قسسد يكسسون انتشسسار امحسسدث منJavaScriptإلى إطلق نفس الحدث على عقٍد أخرى وكائنسسات 

جسسيع شسسجرة captureالنمسسط  أي أّن انتقسسال امحسسداث يكسسون من   » « (DOMأغصسسانها أو من «( إلى  «

أغصان شجرة bubbleالنمط  أي انتقال امحداث من   » « (DOMجيعها أو كلهما . إلى  )» «
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سأضبط في المثال التي عشر دوال لمعالجة امحسسداث السستي سُتسسستدعى كلهسسا نتيجسسة النقسسر على

capture سسسيبدأ النمسسط <div>. فعند النقر على العنصر HTML الموجود في مستند <div>العنصر 

click ممسسا يسسؤدي إلى إطلق الحسسدث DOM ثم ينتشر إلى امسسسفل عسسبر شسسجرة windowفي الكائن 

أي  كائن  ثم window)لكل   document ثم  <html> ثم  <body>الحدث أطَلق  اليي  العنصر  ثم   

.بسسادئ اممسسر حسستى يصسسل إلى العنصسسر الهسسدف بعسسد أن تنتهي مرحلسسة  )captureالهسسدف « تبسسدأ مرحلسسة  «

( target phase عسسسبر إطلق الحسسسدث في العنصسسسر الهسسسدف نفسسسسه، ثم في مرحلسسسة ،)bubbleستنتشسسسر 

 حسسستى تصسسل إلى الكسسسائنclickامحسسداث صسسسعوًدا من العنصسسسر الهسسسدف السسسيي أدى إلى إطلق الحسسسدث 

window أي العنصر الهسسدف ثم  (<body> ثم <html> ثم document ثم windowبعسسد معرفتسسك .)

 في الشسسيفرة التيسسة واضسسًحا، وهسسو<div>للمعلومات السابقة يجب أن يكون ناتج النقر على العنصر 

«1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 ( (:مثال حي«

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me to start event flow</div>

<script>

 //()addEventListenerلحظ أنني ُأمَرِر معامًم منطقًيا إلى الدالة 

 //capture والذي سيؤدي إلى إطمق أحداث مرحلة true قيمته 

 فقط //bubble كي ل ُتطَلق أحداث 
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 //capture: مرحلة 1

window.addEventListener('click',function()

{console.log(1);},true);

 //capture: مرحلة 2

document.addEventListener('click',function()

{console.log(2);},true);

 //capture: مرحلة 3

document.documentElement.addEventListener('click',function()

{console.log(3);},true);

 //capture: مرحلة 4

document.body.addEventListener('click',function()

{console.log(4);},true);

 //capture تقع ضمن مرحلة target: مرحلة 5

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi

on(){console.log(5);},true);

 //bubble تقع ضمن مرحلة target: مرحلة 6

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi

on(){console.log(6);},false);
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 //bubble: مرحلة 7

document.body.addEventListener('click',function()

{console.log(7);},false);

 //bubble: مرحلة 8

document.documentElement.addEventListener('click',function()

{console.log(8);},false);

 //bubble: مرحلة 9

document.addEventListener('click',function()

{console.log(9);},false);

 //bubble: مرحلة 10

window.addEventListener('click',function()

{console.log(10)},false);

</script> 

</body>

</html>
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: فسيكون انتشار الحدث بالترتيب التي<div>بعد النقر على عنصر 

window على الكائن capture في مرحلة clickُيطَلق الحدث .1

document على الكائن capture في مرحلة clickُيطَلق الحدث .2

<html> على العنصر capture في مرحلة clickُيطَلق الحدث .3

<body> على العنصر capture في مرحلة clickُيطَلق الحدث .4

<div> على العنصر capture في مرحلة clickُيطَلق الحدث .5

<div> على العنصر bubble في مرحلة clickُيطَلق الحدث .6

<body> على العنصر bubble في مرحلة clickُيطَلق الحدث .7

<html> على العنصر bubble في مرحلة clickُيطَلق الحدث .8

document على الكائن bubble في مرحلة clickُيطَلق الحدث .9

window على الكائن bubble في مرحلة clickُيطَلق الحدث .10

لياcaptureاستخدام مرحلة  المرحلة  لهيه  المتصفحات  . ليس شائًعا جًدا بسبب ضعف دعم 

. سسسأحيف في الشسسيفرة التيسسة كسسل مسسا يتعلسسقbubbleُيفتَرض عادًة أّن امحسسداث سسسُتطَلق في مرحلسسة 

عادًةcaptureبمرحلة  ) عند وقوع أحد امحداث – موِضًحا ما اليي سيجري  (:مثال حي–
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me to start event flow</div>

<script>

 //bubble تقع ضمن مرحلة target: مرحلة 1

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi

on(){console.log(1);},false);

 //bubble: مرحلة 2

document.body.addEventListener('click',function()

{console.log(2);},false);

 //bubble: مرحلة 3

document.documentElement.addEventListener('click',function()

{console.log(3);},false);

 //bubble: مرحلة 4

document.addEventListener('click',function()

{console.log(4);},false);
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 //bubble: مرحلة 5

window.addEventListener('click',function()

{console.log(5)},false);

</script> 

</body>

</html>

العنصر  أّنه لو نقرَت على  العنصر<body>سحظ  أي في أي مكان ما عدا  المثال السابق  ) في 

<div> فلن ُيطَلق الحدث المرتبط بالعنصر )<div> وستبدأ مرحلسسة bubble من العنصسسر <body>،

event )وذلك مّن العنصر الهدف  target في هيه الحالة ليس العنصر )<div> وإنما <body>.

ملحاظات

، فاممر اليي كان ُيعّدcapture- المتصفحات الحديثة تدعم استخدام مرحلة 
مّنه قد يأتي أحدهم ويقاطع الحدث قبل أن يصل إلى العنصر )غير عملي 

.الهدف أصبح ذا فائدٍة في هيه الونة )

 فيbubble و capture- أبِق المعلومات السابقة التي تعلمَتها عن مرحلَتي 
تفويض امحداث  )ذهنك عندما تقرأ عن  » « event delegationفي هيا )

.الفصل

- يتضمن كائن امحداث الُممّرر إلى دوال معالجة امحداث خاصيًة اسمها
eventPhaseالتي تحتوي على عدٍد ُيشير إلى المرحلة التي وقع الحدث 

 ُتشير إلى مرحلة الهدف2، والقيمة capture ُتشير إلى مرحلة 1.فيها فالقيمة 
(target والقيمة ،)ُتشير إلى مرحلة 3 bubble.
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Windowإإافة دوال معالجة أحاداث إلى عقد العناصر والكائن . 4

Documentو 
من النسسسوع ()addEventListenerالدالسسسة  (Element) متسسسوافرة على جميسسسع عقسسسد العناصسسسر 

 ممسسا يعسسني إمكانيسسة إضسسافة دوال معالجسسة أحسسداث إلى أجسسزاٍء منdocument و windowوللكسسائنين 

اختصسسار إلىBOM و DOM السستي تتعلسسق بشسسجرة JavaScript بالضسسافة إلى كائنسسات HTMLمسسستند   (

  browser object model سأسسستعمل هسسيه الدالسسة في المثسسال التي مضسسيف الحسسدث .)mousemove

نتيجًة إلى انتشار امحداث أّنwindow و document وإلى الكائنين <div>إلى العنصر  – سحظ  – .

 سسستؤدي إلى اسسستدعاء السسدوال الثلثسسة في كسسل مسسرة تحسسدث فيهسسا<div>حركسسة الفسسأرة فسسوق العنصسسر 

(:مثال حي)حركة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>mouse over me</div>

<script>

 //window إلى الكائن mousemoveإضافة الحدث 

 //bubbleمما ُيطِلق الحدث ضمن مرحلة 
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window.addEventListener('mousemove',function()

{console.log('moving over window');},false);

 //document إلى الكائن mousemoveإضافة الحدث 

 //bubbleمما ُيطِلق الحدث ضمن مرحلة 

document.addEventListener('mousemove',function()

{console.log('moving over document');},false);

< //div إلى العنصر >mousemoveإضافة الحدث 

 //bubble مما ُيطِلق الحدث ضمن مرحلة 

document.querySelector('div').addEventListener('mousemove',fu

nction(){console.log('moving over div');},false);

</script> 

</body>

</html>

 الُمستخَدمة في الشيفرة السابقة تأخي ثلثة معاملت؛ أّول()addEventListenerالدالة 

اسسسستماع يسسسسمون ذلسسسك بالمصسسسطلح  «معامسسسل هسسسو نسسسوع الحسسسدث السسسيي سسسسُتنّفي الدالسسسة عنسسسد وقوعسسسه  « (

[listen سحسسظ أّن السلسسسلة النصسسية السستي ُتمِثل نسسوع الحسسدث س تحتسسوي على السسسابقة « .)]on (»»مثًل:

onmousemoveالمعامل الثاني هو الدالة التي سُتستدعى عند وقوع الحدث أما المعامسسل الثسسالث . .)

( الغسسسسرض منهسسسسا هسسسسو تحديسسسسد إن كسسسسان سسسسسُيطَلق الحسسسسدث في مرحلةBoolean)فهسسسسو قيمسسسسٌة منطقيسسسسٌة 

captureأم س .
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ملحاظات

عبر خاصيات  ) تفاديُت مناقشة طرائق معالجة امحداث امخرى  -HTML

( عمًدا لكي أحّثك على استعمال الدالةJavaScriptو 
addEventListener().

 لكيbubble- عادًة، يرغب المطِورون في إطلق الحدث أثناء مرحلة 
.DOMيتمكنوا العنصر من معالجة الحدث قبل أن ينتقل إلى بقية شجرة 

ولهيا السبب نضع قيمة المعامل الثالث الُممّرر إلى الدالة
addEventListener()في الغالبية العظمى من الحاست مساويًة إلى 

falseإن لم ُتحّدد قيمة المعامل الثالث في المتصفحات الحديثة فسُتعّد .
.falseأنها 

()addEventListener- حرٌي بك أن تعلم أّنك تستطيع استخدام الدالة 

.XMLHttpRequestعلى الكائن 

إزالة دوال معالجة الحاداث. 5
 لحسسيف اسرتبسساط بين امحسسداث ودوال()removeEventListenerيمكن أن ُتستعَمل الدالسسة 

دالسسًة مجهولسسًة ) »معالجتهسسا وذلسسك إن لم تكن دالسسة معالجسسة ذاك الحسسدث  » anonymous function.)

 وسسسأحاول إزالسسة ارتباطهمساHTMLسأضيف في الشيفرة التية دالتين لمعالجة امحسسداث في مسسستند 

(:مثال حي)بحيفهما؛ لكن لن ُتحَيف إس الدالة غير المجهولة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click to say hi</div>

<script>

var sayHi = function(){console.log('hi')};

استعمال دالة مجهولة لمعالجة الحدث //

document.body.addEventListener('click',function()

{console.log('dude');},false);

استعمال دالة ُمسَندة إلى متغير لمعالجة الحدث //

document.querySelector('div').addEventListener('click',sayHi,

false);

 //clickمحاولة حذف ربط الدالتين السابقتين بالحدث 

لكن لن نستطيع حذف الدالة المجهولة //

document.querySelector('div').removeEventListener('click',say

Hi,false);

ل نستطيع فعل هذا ننََ الدالة الُممرََرة //
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 //removeEventListenerإلى الدالة 

 هي دالة جديدة مختلفة عن الدالة انصلية //

document.body.removeEventListener('click',function()

{console.log('dude');},false);

< إلى استدعاء الحدث المرتبط //divسيؤدي الضغط على عنصر >

<، لعدم قدرتنا على حذفها //body بالعنصر >

</script> 

</body>

</html>

الدالة عبر  والُمضافة  امحداث  لمعالجة  المستخدمة  المجهولة  الدوال  حيف  يمكن  س 

addEventListener().

eventالحصول على خاصيات الكائن . 6
ل افتراضسسًيا إلى الدالسسة السستي ُتعسسالِج أحسسد امحسسداث وسسسيٌط يحتسسوي على جميسسع المعلومسسات ُيرسسسَ

 وعسسرض جميسسعevent.المتعلقة بالحدث نفسه سأشرح في المثال التي كيفية الوصسسول إلى الكسسائن 

. تسسيكر أّن عليسسك النقسسر فسسوق العنصرclick و loadخاصسسياته والقيم المرتبطسسة بهسسا، وذلسسك للحسسدثين 

<div> (:مثال حي) لرؤية الخاصيات المرتبطة به
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

document.querySelector('div').addEventListener('click',

function(event){

for(var p in event){

    والقيم المرتبطة بها //eventعرض خاصيات الكائن 

    console.log(p+' = '+event[p]);

}

},false);

 //window سُتشير إلى الكائن thisل تنَس أنََ 

 عند استعمالها في المجال العام //

this.addEventListener('load',function(event){

for(var p in event){

    والقيم المرتبطة بها //eventعرض خاصيات الكائن 

   console.log(p+' = '+event[p]);

}   

}, false);
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</script> 

</body>

</html>

الحدث  نوع  على  اعتماًدا  مختلفة  خاصيات  على  يحتوي  قد  حدث  كل  أّن  :مثًل)اعلم 

MouseEvent أو KeyboardEvent أو WheelEvent.)

ملحاظات

()stopPropagationالدوال  event- توجد في الكائن 

.()preventDefault و ()stopImediatePropagationو 

،event للشارة إلى الكائن event- سأستخدم في هيا الكتاب وسيًطا باسم 
لكن في الحقيقة يمكنك استعمال أي اسم يحلو لك، ومن الشائع أن ترى

.evt أو eوسيًطا باسم 

()addEventListener عند استعمال الدالة thisقيمة . 7
 داخسسسسسسسسسسسسسل دوال معالجسسسسسسسسسسسسسة امحسسسسسسسسسسسسداث الُممسسسسسسسسسسسسسّررة إلىthisقيمسسسسسسسسسسسسسة الكلمسسسسسسسسسسسسسة المحجسسسسسسسسسسسسسوزة 

addEventListener()سُتشسسسير إلى العقسسسدة أو الكسسسائن السسسيي يرتبسسسط الحسسسدث بسسسه سأضسسسيف في .

 إلىthis ثم سأحاول الوصول باسسستعمال الكلمسسة المحجسسوزة <div>المثال التي حدًثا إلى العنصر 

(:مثال حي) <div>العنصر 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

document.querySelector('div').addEventListener('click',

function(){

 إلى العنصر أو العقدة التي يرتبط بها الحدث //thisسُتشير 

console.log(this); // '<div>' 

}, false);

</script> 

</body>

</html>

event )عندما ُتطَلق امحداث كجزٍء من انتشار امحداث  flow فستبقى قيمة ،)thisمشيرًة 

 إلى العنصرclick.إلى العقسسسدة أو الكسسسائن السسسيي يرتبسسسط بسسسه الحسسسدث سأضسسسيف في مسسسا يلي الحسسسدث 

<body> ولو حاولَت النقر على العنصر ،<div> أو <body> فستبقى قيمة thisا إلى  ُمشيرًة دومًسس

<body> (مثال حي:)
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

 //this< وستبقى قيمة body< أو >divانقر على العنصر >

< //body ُمشيرًة إلى عقدة العنصر >

document.body.addEventListener('click',function(){

console.log(this); // <body>...</body>

},false);

</script> 

</body>

</html>

 الحصولevent.currentTargetإضافًة إلى ما سبق، من الممكن عبر استخدام الخاصية 

.thisعلى نفس المرجعيسسة إلى العقسسدة أو الكسسائن المرتبسسط بالحسسدث السستي توفرهسسا الكلمسسة المحجسسوزة 

 مريك أّنهاevent التابعة للكائن event.currentTargetسأستعمل في المثال التي الخاصية 

(:مثال حي) thisتحتوي على نفس قيمة 

 271

http://jsfiddle.net/domenlightenment/uQm3f


DOMتعلم DOM:الفصل الحادي عشر أحداث  

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

document.addEventListener('click',function(event){

console.log(event.currentTarget);  // '#document'

نفس ناتج... //

console.log(this);

}, false);

document.body.addEventListener('click',function(event){

console.log(event.currentTarget); // '<body>'

نفس ناتج... //

console.log(this);

}, false);

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi

on(event){

console.log(event.currentTarget); // '<div>'

نفس ناتج... //
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console.log(this);

}, false);

</script> 

</body>

</html>

ازشارة إلى العنصر الهدف للحدث وليس العنصر الذي يرتبط به. 8
 موجسسسوٍد ضسسسمن العنصر<div>بسسسسبب وجسسسود انتشسسسار امحسسسداث، فمن الممكن النقسسسر على عنصسسسر 

<body> مما يؤدي إلى استدعاء الدالة التي ُتعالِج الحسسدث ،click على العنصسسر <body>فعنسسدما .

target الُممّرر إلى دالة معالجة الحدث على خاصسسيٍة باسسسم eventيحدث ذلك، فسيحتوي الكائن 

الهدف أي سُتشير إلى العنصر  «(.ترتبط بالعقدة أو بالكائن اليي أدى إلى وقوع الحدث  « (

ر على العنصسسر  click في المثسسال التي، فسُتسسستدعى دالسسة معالجسسة الحسسدث <div>عنسسدما ُينَقسس

 اليي أدى إلى<div> إلى العنصر event.target وسُتشير الخاصية <body>المرتبط بالعنصر 

والسسيي س نسسستطيعevent.target.إطلق الحدث الخاصسسية  ) مفيسسدٌة جسسًدا لكي نعلم منشسسأ الحسسدث 

) thisمعرفته عبر استعمالنا للكلمة المحجوزة  (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>
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<div>click me</div>

<script>

document.body.addEventListener('click',function(event){

 //div<' ننََ العنصر div< فسيكون الناتج '>divعندما ننقر على >

 هو »العنصر الهدف« الذي أدى إلى إطمق الحدث //

console.log(event.target); 

}, false);

</script> 

</body>

</html>

العنصر  على  نقرنا  أننا  لو  من <body>تخيل  بدًس   <div>الخاصية قيمة  حينها  فستكون   ،

target وقيمة عقدة العنصسسر السسيي أُطلسسق الحسسدث عليهسسا هسسو نفس القيمسسة أي أّن .event.target

.<body> ستشير جميعها إلى العنصر event.currentTargetو  thisو 

تعطيل السلوا اففتراإي للحاداث باستخدام. 9
preventDefault()

. المعسسروض للمسسستخدمHTML توِفر المتصفحات عِدة أحداث ترتبسسط افتراضسسًيا بعناصسسر مسسستند 

) سيؤدي إلى إطلق حسسدث معّين link)فمثًل النقر على رابٍط  (. اسنتقسسال إلى الصسسفحة المعنيسسةمثًل( :
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أي أّن النص سيظهر على )وكيلك اممر بالنسبة إلى النقر على مربع اختيار أو الكتابة في حقل نصي 

()preventDefault(.الشاشسسسة بعسسسد كتابتسسسه يمكن منسسسع وقسسسوع هسسسيه امحسسسداث باسسسستدعاء الدالسسسة 

.داخسسسسل دالسسسسة معالجسسسسة الحسسسسدث المرتبطسسسسة بعقسسسسد عنصسسسسر أو كسسسسائن سسسسسأمنع في المثسسسسال التي الحسسسسدث

(:مثال حي) <textarea> و <input> و <a>اسفتراضي من الوقوع في العناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<a href="google.com">no go</div>

<input type="checkbox" />

<textarea></textarea>

<script>

document.querySelector('a').addEventListener('click',function

(event){

< //aمنع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بالعنصر >

 //URLالذي هو تحميل رابط 

event.preventDefault();

}, false);

document.querySelector('input').addEventListener('click', 

function(event){

 //checkboxمنع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بعنصر اشدخال 
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الذي هو تغيير حالة الختيار للحقل //

event.preventDefault();

},false);

document.querySelector('textarea')

.addEventListener('keypress',function(event){

 //textareaمنع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بعنصر 

الذي هو إضافة انحرف الجديدة المكتوبة //

event.preventDefault();

},false);

أبِق في ذهنك أنََ تلك انحداث ستنتشر كما رأينا سابًقا//

 الحالي لن يؤدي //HTMLفالنقر على الرابط الموجود في مستند 

إلى إطمق الحدث الفتراضي //

( //bubblingلكنه لن يمنع انتشار الحدث )عبر 

document.body.addEventListener('click', function(){

console.log('the event flow still flows!');

},false);

</script> 

</body>

</html>

ستفشل جميع محاوست النقر على الرابط أو تغيير حالة مربع اسختيار أو كتابة نص في مربع

.النص السابق، مننا نمنع وقوع امحداث اسفتراضية المرتبطة بتلك العناصر
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ملحاظات

عبر مرحلة()preventDefault- س تمنع الدالة  ) من انتشار امحداث 

capture أو bubble.)

 في نهاية جسم الدالة التي تعالجreturn false- وضع التعبير البرمجي 
.()preventDefaultالحدث يؤدي إلى نفس تأثير استدعاء الدالة 

 الُممّرر إلى دوال معالجة امحداث يملك خاصيًة منطقيًةevent- الكائن 
 التي ُتشير فيما إذا كان من الممكن إلغاء الحدثcancelableاسمها 

.()preventDefaultاسفتراضي عبر استعمال الدالة 

 الُممّرر إلى دوال معالجة امحداث يملك خاصيًة باسمevent- الكائن 
defaultPrevented التي يكون لها القيمة trueإن استعملنا الدالة 
preventDefault()على العنصر الرئيسي، وكان الحدث الحالي في 

.bubbleمرحلة 

إيقاف انتشار الحاداث. 10
 داخل الدالسسة السستي ُتعسسالِج الحسسدث سسسيؤدي إلى إيقسساف()stopPropagationاستدعاء الدالة 

ة أحسسداث مرتبطسسة مباشسسرًة بالعقسسدةbubble و captureانتشار امحسسداث في مسسرحلَتي  ، لكن سسستقع أّيسس

 لن يقسسع أبسسًدا مننسسا<body> المرتبسسط بالعنصسسر click.أو الكسسائن سحسسظ في المثسسال التي أّن الحسسدث 

(:مثال حي) <div> عند النقر على العنصر DOMأوقفنا نشر امحداث عبر شجرة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

document.querySelector('div').addEventListener('click', 

function(){

console.log('me too, but nothing from the event flow!');

}, false);

document.querySelector('div').addEventListener('click', 

function(event){

console.log('invoked all click events attached, but cancel 

capture and bubble event phases');

event.stopPropagation();

}, false);

document.querySelector('div').addEventListener('click', 

function(){

console.log('me too, but nothing from the event flow!');

}, false);
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< //divلن يقع هذا الحدث عند النقر على العنصر >

< //div على العنصر >clickذلك ننََ الدالة التي ُتعاِلج الحدث 

توقف انتشار انحداث //

document.body.addEventListener('click', function(){

console.log('What, denied from being invoked!');

}, false);

</script> 

</body>

</html>

! ستقع كما لو أّن شيًئا لم يتغير أضف إلى ذلك<div>سحظ أّن أحداث النقر المرتبطة بالعنصر 

 لن يؤدي إلى إلغاء وقوع امحداث اسفتراضية، فلنقسل()stopPropagationأّن استخدام الدالة 

، ففي تلسسك الحالسسة لن يسسؤدي اسسستخدام الدالسسة<a> في المثسسال السسسابق كسسان عنصسسر <div>أّن العنصسسر 

stopPropagation()أس وهسسسسو اسنتقسسسسال إلى رابط ) إلى إيقسسسساف السسسسسلوك اسفتراضسسسسي للمتصسسسسفح 

URLالُمعّين .)

إيقاف الحاداث وإيقاف نشر الحاداث على نفس العنصر. 11
 داخسسل دوال معالجسسة امحسسداث سسسيؤدي()stopImmediatePropagationاستدعاء الدالسسة 

كالدالسسة  ( إضسسافًة إلى إيقسساف امحسسداث المرتبطسسة()stopPropagation)إلى إيقاف نشر امحسسداث 

مباشرًة بالعنصر الهدف والتي ُتضاف إلى العنصر بعسسد تعريسسف دالسسة معالجسسة امحسسداث السستي تسسستدعي

stopImmediatePropagation()سأوِضح ذلك في المثال التي اليي سأستدعي فيسسه الدالسسة .
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stopImmediatePropagation() في دالسسة معالجسسة الحسسدث الثسساني المرتبسسط بالعنصسسر <div>،

ة للحسسسسسدث  ة دوال ُمعالِجَسسسسس  بعسسسسسد ذلك<div> للعنصسسسسسر clickممسسسسسا يسسسسسؤدي إلى عسسسسسدم اسسسسسستدعاء أيّسسسسس

(:مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

ربط أَول حدث //

document.querySelector('div').addEventListener('click',

function(){

  console.log('I get invoked because I was attached first');

}, false);

ربط ثاني حدث //

document.querySelector('div').addEventListener('click',

function(event){

  console.log('I get invoked, but stop any other click events

on this target');

  event.stopImmediatePropagation();
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}, false);

ربط ثالث حدث، لكن بسبب استدعاء الدالة //

 stopImmediatePropagation()// في انعلى 

فلن ُتنفََذ دالة معالجة الحدث هذه //

document.querySelector('div').addEventListener('click',

function(){

  console.log('I get stopped from the previous click event 

listener');

}, false);

لحظ أنََ نشر انحداث قد توقف كما لو أننا استدعينا الدالة //

 stopPropagation()// أيضًا 

document.body.addEventListener('click',function(){

  console.log('What, denied from being invoked!');

}, false);

</script>

</body></html>

ملحاظة
 لن يؤدي إلى إلغاء()stopImmediatePropagationاستخدام الدالة 

امحداث اسفتراضية، إذ س تلغى امحداث اسفتراضية إس باستعمال الدالة
preventDefault().

 281



DOMتعلم DOM:الفصل الحادي عشر أحداث  

الحاداث المخصصة. 12
لسسسسنا محسسسدودين بامحسسسداث الُمعّرفسسسة مسسسسبًقا، فمن الممكن إضسسسافة حسسسدث مخصسسسص واسسسستدعاؤه،

 كالمعتسسسسسسسسسسسساد بالضسسسسسسسسسسسسافة إلى السسسسسسسسسسسسدوال()addEventListenerوذلسسسسسسسسسسسسك باسسسسسسسسسسسسستخدام الدالسسسسسسسسسسسسة 

document.createEvent() و initCustomEvent() و dispatchEvent().

(:مثال حي) وسأستدعي ذاك الحدث goBigBlueسُأنِشئ في المثال التي حدًثا خاًصا اسمه 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>click me</div>

<script>

var divElement = document.querySelector('div');

 مطلوٌب //CustomEventإنشاء حدث مخصص، الحظ أنََ الوسيط 

var cheer = document.createEvent('CustomEvent');

إنشاء دالة لمعالجة وقوع الحدث الخاا //

divElement.addEventListener('goBigBlue', function(event){

    console.log(event.detail.goBigBlueIs)
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}, false);

 لضبط تفاصيل الحدث المخصص //initCustomEventاستخدام الدالة 

 هي //initCustomEventمعاممت الدالة 

؟، هل يمكن إلغاؤه؟ //bubble)الحدث، هل هو 

؟( //event.detailهل نريد تمرير أَية قيمة إلى 

cheer.initCustomEvent('goBigBlue',true, false,

{goBigBlueIs:'its gone!'});

    

 //dispatchEventاستدعاء الحدث المخصص باستخدام 

divElement.dispatchEvent(cheer);

</script> 

</body>

</html>

ملحاظات

 وجود معامل رابع إجباري للدالةIE9- يتطلب متصفح 
initiCustomEvent().

DOM - أضافت مواصفة   التي ُتبِسط()CustomEvent دالًة بانيًة باسم 4
.IE9من إنشاء أحداث مخصص، لكنها غير مدعومة في متصفح 
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محاكاة أحاداث الفأرة. 13
.س تختلف محاكسساة امحسسداث عن إنشسساء حسسدث مخصسسص ففي حسسال أردنسسا محاكسساة أحسسداث الفسسأرة

 ثم سنضسسبط عسسبر()document.createEvent عسسبر الدالسسة MouseEventفسُننِشئ حدًثا باسسسم 

 أحسسداث الفسسأرة السستي سسستقع، ثم سنسسستدعيه على العنصسسر السسيي نريسسد()initMouseEventالدالسسة 

(.HTML في مستند <div>: العنصر مثًل)محاكاة الحدث عليه 

 الموجسسود في الصسسفحة؛ وبسسدًس من النقسسر<div> في المثسسال التي بعنصسسر clickيرتبسسط الحسسدث 

ا بتهيئسسسسة حسسسسدث للفسسسسأرة ثم، فسسسسسنحاكي ذلسسسسك برمجًيclick لكي يقسسسسع الحسسسسدث <div>على العنصسسسسر 

(:مثال حي) <div>تنفييه على العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<div>no need to click, we programatically trigger it</div>

<script>

var divElement = document.querySelector('div');

 الذي ستتم محاكاته //clickإعداد الحدث 

divElement.addEventListener('click', function(event){

    console.log(Object.keys(event));

}, false);
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 //clickإنشاء حدث لمحاكاة الحدث 

var simulateDivClick = document.createEvent('MouseEvents');

ضبط حركة الفأرة */

initMouseEvent(type, bubbles, cancelable, view, detail, 

screenx, screeny, clientx, clienty, ctrlKey, altKey, 

shiftKey, metaKey, button, relatedTarget)*/

simulateDivClick.initMouseEvent('click', true, true, 

document.defaultView, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, 0, 

null, null);

< //divاستدعاء المحاكاة على العنصر >

divElement.dispatchEvent(simulateDivClick);

</script> 

</body>

</html>

ملحاظة
محاكاة أحداث الفأرة تعمل على جميع المتصفحات في وقت كتابة هيا

.الكتاب قد ُتمسي محاكاة بقية امحداث أكثر تعقيًدا، ليا سيصبح ضرورًيا

عبر الدالة jQueryاستخدام مكتبة   (jQuery.trigger() مثًل.)
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تفويض الحاداث. 14
تفويض امحداث  )يمكن تبسيط تعريف  » « event delegationعلى أنه اسستخدام السسبرمجي )

event )لنشسسر امحسسداث  flowلربسسط دالسسة وحيسسدة لمعالجسسة عسسدد كبسسير من العناصسسر أحسسد التسسأثيرات . )

الجانبية سستخدام تفويض امحسسداث هسو أّنه ليس من الضسسروري أن تكسسون العناصسسر الهسسدف موجسسودًة

 عند إنشاء الحدث لكي تستطيع الدالسسُة اسسسستجابَة إلى امحسسداث الواقعسسة على تلسسكDOMفي شجرة 

.DOM السسستي تسسسؤدي إلى تحسسسديث شسسسجرة XHR.العناصسسسر سنسسسستفيد من ذلسسسك عنسسسد التعامسسسل مسسسع ردود 

 منJavaScript بعسسد تفسسسير شسسيفرات DOMوبالتالي ستتمكن العناصر الجديدة الُمضافة إلى شسسجرة 

.اسستجابة مباشرًة إلى امحداث تخيل مثًل جدوًس بعدٍد غسسير محسسدود من امسسسطر وامعمسدة يمكننسسا .

، وسسسُتعّد هسسيه<table>عسسبر اسسستعمال تفسسويض امحسسداث من إضسسافة دالسسٍة وحيسسدٍة مرتبطسسٍة بالعقسسدة 

.العقدة على أنها العنصر الهدف امولي للحدث

 في الجدول الموجود في المثسسال التي سسسيؤدي إلى تفسسويض الحسسدث<td>النقر على أّي عنصر 

. س تنَس أّن كسسسل هسسسيا أصسسسبح ممكنًسسسا<table> في العنصسسسر clickإلى الدالسسسة السسستي ُتعسسسالِج الحسسسدث 

خصيًصا مرحلة  ) bubble)بفضل انتشار امحداث  (:مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<p>Click a table cell</p>
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<table border="1">

    <tbody>

        <tr><td>row 1 column 1</td><td>row 1 column 

2</td></tr>

        <tr><td>row 2 column 1</td><td>row 2 column 

2</td></tr>

        <tr><td>row 3 column 1</td><td>row 3 column 

2</td></tr>

        <tr><td>row 4 column 1</td><td>row 4 column 

2</td></tr>

        <tr><td>row 5 column 1</td><td>row 5 column 

2</td></tr>

        <tr><td>row 6 column 1</td><td>row 6 column 

2</td></tr>

    </tbody>

</table>

<script>

document.querySelector('table').addEventListener('click',func

tion(event){

     //tdالتأكد أنََ هذه الشيفرة سُتنفََذ فقط إذا كان الهدف هو 

if(event.target.tagName.toLowerCase() === 'td'){ 

          //td للوصل إلى العنصر الهدف event.targetاستخدام 

console.log(event.target.textContent);
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}      

},false);

</script> 

</body>

</html>

إذا حّدثنا الجدول في المثال السابق وأضفنا أسطر جديدة إليه، فيجب أن تستجيب امسطر

click بعسسسد إضسسسافتها إلى الشاشسسسة فسسسوًرا وذلسسسك مّن معالجسسسة الحسسسدث clickالجديسسسدة إلى الحسسسدث 

.<table>ستفّوض إلى العنصر 

ملحاظة
clickمن المنطقي استعمال تفويض امحداث عندما تتعامل مع امحداث 

.keypress و keyup و keydown و mouseup و mousedownو 
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dom.jsلمحة عن مكتبة . 1
أريسسد منسسك أن تأخسسي المعلومسسات السستي حصسسلَت عليهسسا من هسسيا الكتسساب، وتسسستعملها لنشسساء مكتبسسة

. تخيسسسل أّن هسسسيهDOM الغسسسرض منهسسسا هسسسو التعامسسسل مسسسع jQueryصسسسغيرة وحديثسسسة وُتشسسسبه في بنيتهسسسا 

السستي سسسأدعوها   لتفعسسلDOM– هي أسسساٌس لمكتبسسٍة حديثسسٍة ُتسسستعَمل لتحديسسد عقسسد dom.js–المكتبسسة 

أو إنشائها وإجراء عمليات عليهسسا،DOM إمكانية تحديد عناصر dom.js.شيًئا معها ستوفر مكتبة   ) (

 السستي يجب()dom. كثسسيًرا سسسأعرض بعض اممثلسسة عن اسسستخدام الدالسسة jQueryبشسسكٍل يشسسبه مكتبسسة 

أو غيرها من المكتبات التي ُتستعَملjQueryأن تبدو مألوفًة لديك إذا كانت عندك خبرٌة مع مكتبة   (

(:لتحديد العناصر

 والحصول //ul الموجودة ضمن liتحديد جميع عناصر 

 //li نَول عنصر innerHTML على قيمة الخاصية 

dom('li','ul').html();

( والحصول على //document fragmentإنشاء قطعة من المستند )

 الموجود داخلها //ul للعنصر innerHTML خاصية 

dom('<ul><li>hi</li></ul>').html()

ُيمِثل هيا الفصل مغلبية القراء مثاًس عملًيا لتوظيف المعلومات التي أخيناها في هيا الكتاب

. وقسسد يضسسفي هسسيا الفصسسل بعض الضسسوء علىDOM للتعامسسل مسسع JavaScriptوتطبيقهسسا على مكتبسسة 

JavaScript في أطسسر عمسسل DOM نفسسسها وكيفيسسة إجسسراء عمليسسات معالجسسة jQueryكيفية عمل مكتبة 
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ا أرجسسسو أن ُيلِهم هسسسيا الفصسسسل القسسسراء ليكتبسسسوا مكتبسسسات أو أدوات للتعامسسسل مسسسع  DOM.المتسسسوافرة حاليًسسس

.عند الحاجة

إنشاء مجال خاا. 2
global ) من المجال العام dom.jsلحماية شيفرات مكتبة  scopeفسنحتاج إلى إنشاء مجسساٍل )

فريٍد اليي نستطيع أن نجري فيه العمليات التي نريدها دون الخوف من حدوث تضاربات بين دوال

.ومتغسسسيرات مكتبتنسسسا وبين السسسدوال والمتغسسسيرات الموجسسسودة في المجسسسال العسسسام سأضسسسبط في الشسسسيفرة

Immediately-invoked  )التيسسة دالسسًة ذاتيسسة اسسسستدعاء  function expressionلنشسساء المجسسال )

أس وهوglobal.الخاص فعند تنفيي الدالة السابقة سُتضَبط قيمة المتغير  ) إلى الكائن العام الحالي 

) windowالكائن  (:الشيفرة(

(function(win){ 

var global = win;

var doc = this.document;

}}(window);

عبر المتغيرdocument و windowأنشأنا داخل الدالة السابقة متغيرين يشيران إلى الكائنين   (

docلتسريع الوصول إلى تلك الكائنات داخل الدالة . )
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 وإتاحاتها إلى المجال()GetOrMakeDom و ()domإنشاء الدالة . 3
العام

المجموعسسةDOM، سُننِشئ دالًة التي سُتعيد مجموعسسًة مغلفسسًة من عقسسد jQueryوكما في مكتبة   (

wrapped ]المغلفسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  set هي مصسسسسسسسسسسسسسسسسسسفوفة خاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسة شسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيهة بالكائنسسسسسسسسسسسسسسسسسسات ( ) :مثًل[

{0:ELEMENT_NODE, 1:ELEMENT_NODE, length:2}اعتمسساًدا على محتسسوى المعسساملت )

.الُمرَسلة إلى الدالة

 ومعاملتهسسسسسسا السسسسسستي سسسسسسسُتمّرر إلى الدالسسسسسسة البانية()domسأضسسسسسسبط في الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة الدالسسسسسسة 

)(GetOrMakeDOM السستي عنسسدما ُتسسستدعى فسسسُتعيد كائًنسسا يحتسسوي على عقسسد DOMوالسسيي سسسُيعاد ،

(:الشيفرة) ()domبدوره عبر الدالة 

(function(win){ 

var global = win;

var doc = global.document;

var dom = function(params,context){

return new GetOrMakeDom(params,context);

};

var GetOrMakeDom = function(params,context){

};
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})(window);

الدالة  إلى  الوصول  ذاتية()domولكي نستطيع  الدالة  الُمنَشأ عبر  الخاص  المجال   من خارج 

أي عبر إنشاء مرجعية ُتشير إليهسسا()domاسستدعاء، فعلينا أن نجعل الدالة  (. متاحًة للمجال العام  (

 وجعلهسسا ُتشسسير إلى الدالسسةdom( في المجسسال العسسام باسسسم property)يمكن فعسسل ذلسسك بإنشسساء خاصسسية 

 من المجسسسال العسسسام فسُتشسسسسير إلىdom. وعنسسسسدما سسسسنحاول الوصسسسسول إلى الخاصسسسسية ()domالمحليسسسسة 

. الموجسسسسسسسسودة في المجسسسسسسسسال المحلي سسسسسسسسسنفعل ذلسسسسسسسسك بإضسسسسسسسسافة التعبسسسسسسسسير السسسسسسسسبرمجي()domالدالسسسسسسسسة 

global.dom = dom; (:الشيفرة) إلى الشيفرة السابقة

(function(win){

var global = win;

var doc = global.document;

var dom = function(params,context){

return new GetOrMakeDom(params,context);

};

var GetOrMakeDom = function(params,context){

};
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 متاحًة في المجال العام //domجعل الدالة 

global.dom = dom;

})(window);

الخاصية  إلى  الوصول  إتاحة  هو  فعله  علينا  آخر   فيGetOrMakeDom.prototypeشيٌء 

أقصسسد هنسسا الخاصسسية jQuery.المجسسال العسسام وكمسسا في مكتبسسة   (jQuery.fnأس ) فسسسنوِفر اختصسساًرا  )

:، كما هو موّضح في الشيفرة أدناهGetOrMakeDom.prototype( ُيشير إلى dom.fnوهو 

(function(win){

var global = win;

var doc = global.document;

var dom = function(params,context){

return new GetOrMakeDom(params,context);

};

var GetOrMakeDom = function(params,context){

};

 متاحًة في المجال العام //domجعل الدالة 

global.dom = dom;
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 //prototypeإنشاء اختصار إلى الخاصية 

dom.fn = GetOrMakeDom.prototype;

})(window);

إلى  خاصية  أو  دالة  أّية  إضافة  الكائنdom.fnعند  إلى  فسُتضاف   

GetOrMakeDOM.prototypeوبالتسسسسسسسالي سسسسسسسستتم وراثتهسسسسسسسا أثنسسسسسسساء عمليسسسسسسسة البحث في سلسسسسسسسسلة 

prototype في أّية كائنات ُمنَشأة من الدالة البانية GetOrMakeDOM().

 مسا السسييفهم. احسسرص على new سُتسسستدعى عسسبر المعامسل ()GetOrMakeDOM:ملحسسظ الدالسسة 

.newيحدث عندما ُتستدعى إحدى الدوال عبر المعامل 

()domإإافة معامل اختياري لتحديد السياق في الدالة . 4
 وُتمِرر إليها جميع()GetOrMakeDom فستستدعي بدورها الدالة ()domعند استدعاء الدالة 

َلت إلى الدالسسة  ()GetOrMakeDom. وعنسسدما ُتسسستدعى الدالسسة البانيسسة ()domالمعسساملت السستي ُأرسسسِ

 عسسبرDOM(. يمكن ضسسبط السسسياق عنسسد التعامسل مسسع context)فأّول شيٍء علينا تحديسسده هسو السسسياق 

.تمريسسسر مرجعيسسسة إلى العقسسسدة السسستي تريسسسد البحث فيهسسسا إن لم يكن الشسسسرح السسسسابق واضسسسًحا فسسسأحب أن

ح أّن تمريسسسر سسسسياق إلى الدالسسسة   فيDOM سسسسسيوِفر لنسسسا القسسسدرة على البحث عن عناصسسسر ()domأوضسسسِ

«فرٍع معّين في شجرة  «DOM وهيا يشبه كثيًرا الوسيط الثاني اليي ُنمِرره إلى الدالة .jQuery.
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سسسأجعل السسسياق اسفتراضسسي هسسو المسسستند الحسسالي الموجسسود في المجسسال العسسام، وإن كسسان معامسسل

سلسلة نصية أم عقدة وسأمِرر العقدة كسياق للتحديد أو سأحِدد (السياق متوافًرا، فسُأحِدد ما هو  (

إذا كان السياق عبارة عن سلسلة نصية ()querySelectorAllالعقدة عبر الدالة   ( ) (:الشيفرة)

(function(win){

var global = win;

var doc = global.document;

var dom = function(params,context){

return new GetOrMakeDom(params,context);

};

var GetOrMakeDom = function(params,context){

var currentContext = doc;

if(context){

              //element أو النوع documentإما عقدة من النوع 

if(context.nodeType){

currentContext = context;

                أو أنها سلسلة نصية //

                فسنستعملها لتحديد العقدة //

}else{
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currentContext =  

doc.querySelector(context);

}

}

};

 متاحًة في المجال العام //domجعل الدالة 

global.dom = dom;

 //prototypeإنشاء اختصار إلى الخاصية 

dom.fn = GetOrMakeDom.prototype;

})(window);

للمعامل  المنطقية  البنية  إضافة  اللزمةcontextبعد  الشيفرة  إضافة  بمقدورنا  فأصبح   

. اليي ُيستخَدم لتحديد أو إنشاء العقدparamsللتعامل مع المعامل 

 الُمحَددة اعتماًداDOMملء وإعادة الكائن بمرجعيات إلى عقدة . 5
paramsعلى المعامل 

 ثم السسسسسيي سسسسسسُيمّرر إلى الدالسسسسسة البانيسسسسسة()dom الُممسسسسسّرر إلى الدالسسسسسة paramsيختلسسسسسف المعامسسسسسل 

GetOrMakeDom()بنوع القيمة التي قد يحملهسسا وهسسو يشسسبه أنسسواع القيم السستي يمكن تمريرهسسا إلى .

:jQueryدالة 
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(dom('body'): مثًل) CSSُمحِدد •

:مثًل) HTMLسلسلة نصية تحتوي شيفرة •

dom('<p>Hellow</p><p> World!</p>'))

(dom(document.body): مثًل) Elementعقدة من النوع •

(dom([document.body]): مثًل)مصفوفة من عقد العناصر •

(dom(document.body.children): مثًل) NodeListقائمة من النوع •

(dom(dom()): مثًل) نفسها ()domكائن ُمعاد من الدالة •

:مثًل) إنشسسساء كسسسائن يحتسسسوي على مرجعيسسسات إلى العقسسسد paramsسسسسينتج عنسسسد تمريسسسر المعامسسسل 

{0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2} الموجسسسسسودة في شسسسسجرة )DOMأو في 

document )قطعة مستند  fragmentلنتفحص عن قرب كل معامل من المعاملت السسسابقة السسيي .)

.يمكن أن ُيستعَمل لنشاء كائن يحتوي على مرجعيات للعقد الناتجة

البنيسسسة المنطقيسسسة اللزمسسسة للسسسسماح بتمريسسسر مختلسسسف امنسسسواع قيمسسسًة لسسسياك المعامسسسل معروضسسسٌة في

 وليسسستundefined ليسسست paramsالشيفرة التالية وتبدأ بتحقٍق بسيٍط للتأكد أّن قيمة المعامسسل 

.سلسلًة نصسسيًة فارغسسًة وليسسست سلسسسلًة نصسسية س تحتسسوي إلى على الفراغسسات وفي هسسيه الحالسسة سُنسسسند

أ عسسسسبر اسسسسستخدام الدالسسسسة length إلى الخاصسسسسية 0القيمسسسسة  ()GetOrMakeDom إلى الكسسسسائن الُمنشسسسسَ

 مسسساوًيا للقيمسسةparams.وإعسسادة ذاك الكسسائن ممسسا يسسؤدي إلى إنهسساء تنفيسسي الدالسسة لسسو لم يكن المعامسسل 

false ( فسيستمر تنفيي الدالةالقيمأو ما شابهها من . )
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 سلسسسسسلًة نصسسسسيًة فسسسسسنتحقق إن كسسسسانت تحتسسسسوي على شسسسسيفرةparamsإذا كسسسسانت قيمسسسسة المعامسسسسل 

HTML فلسسسو احتسسسوت السلسسسسلة النصسسسية على شسسسيفرة .HTML ئ document) قطعسسسة مسسسستند فسُننشسسسِ

fragment وسُتستخَدم تلسسك السلسسسلة قيمسسًة للخاصسسية )innerHTML للعنصسسر <div>الموجسسود في 

. بعسسسد تحويسسسل السلسسسسلة النصسسسية السسستيDOMقطعسسسة المسسسستند لكي ُتحسسسّول السلسسسسلة النصسسسية إلى ُبنيسسسة 

 إلى شسسجرٍة من العقسسد، فسسسنحاول الوصسسول إلى العقسسد الرئيسسسية فيهسسا، ونضسسعHTMLتحتسسوي شسسيفرة 

أ من الدالسسة  ، وإذا لم تحتسسِو السلسسسلة()GetOrMakeDomمرجعيات إلى تلسسك العقسسد في الكسسائن الُمنشسسَ

. فسيستمر تنفيي الدالةHTMLالنصية على شيفرة 

 هي مرجعيسسٌة إلى عقسسدٍة مسسا، وإذا كسسانت كسسيلكparamsسسسنتحقق الن إذا كسسانت قيمسسة المعامسسل 

.فسنضع تلك المرجعية في الكائن الُمعاد من الدالسسة البانيسسة وسسسُنعيده أمسسا لسسو لم تكن القيمسسة مرجعيسسًة

NodeList أو HTMLCollection هي مصفوفٌة أو قائمٌة من النوع paramsفهيا يعني أّن قيمة 

. فلو كانت القيمة هي()dom( أو كائن ُمنَشأ من الدالة selector)أو سلسلة نصية تحتوي ُمحِدًدا 

سلسسسسسسسسسسلة نصسسسسسسسسسية تحتسسسسسسسسسوي ُمحسسسسسسسسسّدًدا، فيمكن إنشسسسسسسسسساء قائمسسسسسسسسسة بالعقسسسسسسسسسد عسسسسسسسسسبر اسسسسسسسسسستدعاء الدالسسسسسسسسسة

querySelectorAll() مسسسسسسع تمريسسسسسسر السسسسسسسياق (currentContextإليهسسسسسسا إذا لم تكن قيمسسسسسسة . )

بنوعيهسسسسا (المعامسسسسل سلسسسسسلًة نصسسسسيًة، فسسسسسنمر بحلقسسسسة تكسسسسرار على المصسسسسفوفة أو القائمسسسسة أو القائمسسسسة  (

ونستخرج منها المرجعيات إلى العقد ثم نستعمل تلسسك المرجعيسسات كقيمسسة داخسسل الكسسائن السسيي سسسُيعاد

.()GetOrMakeDomعند استدعاء الدالة البانية 

 معقسسدة وصسسعبة الفهم، لكن ضسسع ببالسسك()GetOrMakeDomقد تشسسعر أّن البنيسسة المنطقيسسة للدالسسة 

:مثًل)أّن الغسسسسسسسسسرض من الدالسسسسسسسسسة البانيسسسسسسسسسة هسسسسسسسسسو إنشسسسسسسسسساء كسسسسسسسسسائن يحتسسسسسسسسسوي على مرجعيسسسسسسسسسات للعقسسسسسسسسسد 
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{0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2}وإعسسسسسسسسادة ذلسسسسسسسسك الكسسسسسسسسائن إلى الدالسسسسسسسسة )

dom() (الشيفرة:)

(function(win){

var global = win;

var doc = global.document;

var dom = function(params,context){

return new GetOrMakeDom(params,context);

};

var regXContainsTag = /^\s*<(\w+|!)[^>]*>/;

var GetOrMakeDom = function(params,context){

var currentContext = doc;

if(context){

if(context.nodeType){

currentContext = context;

}else{

currentContext = doc.querySelector(context);

}

}
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    فارغ //()dom ُمعرًََفا، فأعد كائن paramsإذا لم يكن المعامل 

if(!params || params === '' || typeof params === 'string'

&& params.trim() === ''){

this.length = 0;

return this;

}

     إذا كان سلسلًة نصيًة، فأنشِئ قطعة مستند //

     وام  ذاك الكائن واعده من الدالة //

if(typeof params === 'string' && 

regXContainsTag.test(params)){

           //HTMLقيمة المعامل ُتمثَِل شيفرة 

 إلى //          div وقطعة مستند، ثم نضيف divلُننشِئ عنصر 

 docfrag ثم نضبط خاصية innerHTML للعنصر div          // 

 إلى السلسلة النصية //          

ثم نحصل على مرجعية نَول عنصر ابن //          

var divElm = currentContext.createElement('div');

divElm.className = 'hippo-doc-frag-wrapper';

var docFrag =

            currentContext.createDocumentFragment();

docFrag.appendChild(divElm);

var queryDiv = docFrag.querySelector('div');

queryDiv.innerHTML = params;

var numberOfChildren = queryDiv.children.length;
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           وملء الكائن //nodelistالمرور على عناصر 

           الُممرََرة قد //HTMLسنحتاج إلى ذلك ننََ سلسلة 

          ( //siblingsحتوي على عدَِة عناصر »أخوة« )

for (var z = 0; z < numberOfChildren; z++) {

this[z] = queryDiv.children[z];

}

           التابعة للكائن //lengthإعطاء قيمة للخاصية 

this.length = numberOfChildren;

          إعادة الكائن //

return this;

{ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2:0} مثًم //          

}

    إذا ُمَرَِرت مرجعية إلى عقدة وحيدة، فام  الكائن ثم أعده //

if(typeof params === 'object' && params.nodeName){

this.length = 1;

this[0] = params;

return this;

}

 كائًنا، لكنه ليس عقدًة //     paramsإذا كان المعامل 

 أو مصفوفة //     NodeListفإما أن يكون 

أو أن يكون ُمحدًَِدا نصًيا //     

 //     NodeListلذا لُننشِئ متغيًرا من النوع 
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var nodes;

if(typeof params !== 'string'){

          //NodeListإما أن يكون مصفوفًة أو قائمًة من النوع 

nodes = params;

}else{

         حسًنا، إنه سلسلٌة نصية //

nodes =

            currentContext.querySelectorAll(params.trim());

}

 التي //     NodeListالمرور على المصفوفة أو قائمة 

 أنشأناها أعمه وملء الكائن بمحتوياتها //     

var nodeLength = nodes.length;

for (var i = 0; i < nodeLength; i++) {

this[i] = nodes[i];

}

 //     lengthإعطاء الكائن قيمًة للخاصية 

this.length = nodeLength;

    إعادة الكائن //

return this;

{ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2:0} مثًم //    

};
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 متاحًة في المجال العام //domجعل الدالة 

global.dom = dom;

 //prototypeإنشاء اختصار إلى الخاصية 

dom.fn = GetOrMakeDom.prototype;

})(window);

()eachإنشاء الدالة . 6
doc.fn فسنسسستطيع الوصسسول إلى أي شسسيء مرتبسسط بالخاصسسية ()domعنسسدما نسسستدعي الدالسسة 

سلسلة  عبر  الوراثة  بفضل  باللية()dom().each: مثًل) prototypeوذلك  شبيهٍة  وبآلية  (؛ 

 عملياتها على الكائنسساتdom.fn، سُتجري الدوال المرتبطة بالخاصية jQueryالمستعملة في مكتبة 

.()GetOrMakeDomالُمنَشأة من الدالة البانية 

(:الشيفرة) ()eachما يلي هو الشيفرة المسؤولة عن الدالة 

dom.fn.each = function (callback) {

     الكائن الحالي الذي نعمل عليه ُمنشٌَأ من //

      //()GetOrMakeDom الدالة البانية 

      //()domوُمعاٌد بعد استدعاء 
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var len = this.length; 

for(var i = 0; i < len; i++){

        //استدعاء الدالة التي سُتنفََذ على كل عنصر من العناصر

callback.call(this[i], i, this[i]);

}

};

الدالة  تأخي  توقعت،  من()eachوكما  عنصر  كل  على  سُتستدعى  التي  الدالة  هو  وسيًطا   

أ من الدالسسسة البانيسسسة  . القيمسسسة()GetOrMakeDomالعناصسسسر الُمحسسسّددة والموجسسسودة في الكسسسائن الُمنشسسسَ

this الموجسسسسسسسسسودة داخسسسسسسسسسل الدالسسسسسسسسسة each()أة من الدالسسسسسسسسسة  ُتشسسسسسسسسسير إلى نسسسسسسسسسسخة الكسسسسسسسسسائن الُمنشسسسسسسسسسَ

GetOrMakeDom() (مثًل :{0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2}.)

لسسسو نفسسسينا مثًل   فسنحصسسسل على قيمسسسٍة هي عسسسددdom().length)عنسسسدما س ُتعيسسسد الدالسسسة قيمسسسًة 

سلسسسلة  )العناصسسر في الكسسائن فمن الممكن السسسماح بإنشسساء  » « )chainمن السسدوال بإعسسادة الكسسائن مسسرًة )

 لكي()GetOrMakeDom.أخسسسرى بسسسدًس من إعسسسادة قيمسسسة ُمحسسسّددة أي أننسسسا سسسسُنعيد الكسسسائن الُمنشسسسأ من 

 قابلسسًة من تكسسون جسسزًءا من سلسسسلٍة()each.تستطيع دالٌة أخرى التعامل معه أردُت أن تصبح الدالة 

، لسسيا سسسُأعيد في نهايسسة الدالسسة القيمسسة()eachمن الدوال، أي يمكن اسسستدعاء دوال أخسسرى بعسسد الدالسسة 

this وأذِكرك أّن قيمة .thisأة عنسسد اسسستدعاء الدالسسة  في الشيفرة التية ُتمِثل نسسسخة الكسسائن الُمنشسسَ

(:الشيفرة) ()GetOrMakeDomالبانية 
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dom.fn.each = function (callback) {

var len = this.length;

for(var i = 0; i < len; i++){

callback.call(this[i], i, this[i]);

}

     في سلسلة //eachهذا سيجعل من الممكن وضع الدالة 

return this;

};

()text و ()append و ()htmlإنشاء الدوال . 7
implicit ) وجعلنسسا السسدوران الضسسمني ()eachبعسسد أن أنشسسأنا الدالسسة الرئيسسسية  iterationا ( متاحًسس

لنا، فيمكننا الن بنسساء بضسسع دوال السستي تسسستطيع إجسسراء عمليسسات على العقسد السستي ُنحسسِددها من مسسستند

HTMLأو ُننِشئها في قطع المستندات هيه هي الدوال الثلث التي سُننشئها : .

• html() / html('html string')

• text() / text('text string')

• append('html | text | dom() | nodelist/HTML collection | 

node | array')

الدالة بعد تمرير معامل()text و ()htmlالدالتان  البنية تقريًبا، فلو استدعيت   لهما نفس 

باسسستخدام  ( للسسدوران الضسسمني على كسسل عقسسدة عنصسسر موجسسودة في()dom.fn.each)إليهسسا فسسسنمّر 

أة من   أوinnerHTML وسنضسسسسسسبط قيمسسسسسسة الخاصسسسسسسية ()GetOrMakeDomنسسسسسسسخة الكسسسسسسائن الُمنشسسسسسسَ

textContent إذا لم ُيمسسسسسسسسّرر أي متغسسسسسسسسير إليهمسسسسسسسسا فسسسسسسسسسُنعيد قيمسسسسسسسسة الخاصسسسسسسسسية .innerHTMLأو 
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textContent مّول عقدة عنصر في الكائن الُمنَشأ من GetOrMakeDom() (الشيفرة:)

dom.fn.html = function(htmlString){

if(htmlString){

return this.each(function(){

               مما يمَكننا //thisلحظ أنني سأعيد القيمة 

               من استخدام هذه الدالة في سلسلة //

this.innerHTML = htmlString;

});

}else{

return this[0].innerHTML;

}

};

dom.fn.text = function(textString){

if(textString){

return this.each(function(){ 

this.textContent = textString;

});

}else{

return this[0].textContent.trim();

}

};
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، وتقبسسسل تمريسسسر سلسسسسلة()insertAdjacentHTML ستسسسستفيد من الدالسسسة ()appendالدالسسسة 

 أوNodeList أو قائمسسسسسسة من النسسسسسسوع ()dom أو سلسسسسسسسلة نصسسسسسسية أو كسسسسسسائن HTMLتحسسسسسسوي شسسسسسسيفرة 

HTMLCollectionأو عقسسسدة وحيسسسدة أو مصسسفوفة فيهسسسا عسسسِدة عقسسسد، وُتضسسسيفها إلى العقسسسد الُمحسسسّددة 

(:الشيفرة)

dom.fn.append = function(stringOrObject){

return this.each(function(){

if(typeof stringOrObject === 'string'){

this.insertAdjacentHTML('beforeend',stringOrObject);

}else{

var that = this;

dom(stringOrObject).each(function(name,value)

{

that.insertAdjacentHTML('beforeend',value.outerHTML);

});

}

});

};
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dom.jsتجربة مكتبة . 8
 السستي سُنشسسِغلها النqunitأنشسسأُت معهسسا بعض اختبسسارات ، dom.jsأثنسساء فسسترة إنشسسائي لمكتبسسة 

dom.js لرؤيسسة مكتبسسة تشسسغيل إطسار عمسسل اسختبسسار.خارج نطاق إطار عمل اسختبار لكن يمكنك أيًضا 

)عملًيا سيوِضح هيا المثال كيفية عمل المكتبة التي أنشأناها في هيا الفصل  (:مثال حي.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<body>

<ul>

<li>1</li>

<li>2</li>

<li>3</li>

</ul>

<script src="https://raw.github.com/codylindley/domjs/master/

builds/dom.js"></script>

<script>

//dom()

console.log(dom());

console.log(dom(''));

console.log(dom('body'));
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console.log(dom('<p>Hellow</p><p> World!</p>'));

console.log(dom(document.body));

console.log(dom([document.body, document.body]));

console.log(dom(document.body.children));

console.log(dom(dom('body')));

//dom().html()

console.log(dom('ul li:first-child').html('one'));

console.log(dom('ul li:first-child').html() === 'one');

//dom().text()

console.log(dom('ul li:last-child').text('three'));

console.log(dom('ul li:last-child').text() === 'three');

//dom().append()

dom('ul').append('<li>4</li>');

dom('ul').append(document.createElement('li'));

dom('ul').append(dom('li:first-child'));

</script> 

</body>

</html>
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الخلصة. 9
. إذا أردَتjQuery شسسبيهة بمكتبسسة DOMكان هيا الفصسل عن إنشسساء مكتبسسة بسسسيطة للتعامسسل مسسع 

،hippo.js فأنصسسحك بسسالنظر إلى jQueryأن تكمل بدراسة امجسسزاء المكونسسة لمكتبسسات شسسبيهة بمكتبسسة 

 للتعامسسسسل مسسسسع المتصسسسسفحاتjQuery الموجسسسسودة في DOMالسسسستي ُتمِثل تمرينًسسسسا لعسسسسادة إنشسسسساء دوال 

JS  للختبسسسسار و QUnit و grunt أداة البنسسسساء hippo.js و dom.js.الحديثسسسسة تسسسسستعمل مكتبتسسسسا  Hint

للمسسساعدة في اكتشسساف امخطسساء، وأنسسا أحّثسسك بشسسدة أن تنظسسر إليهسسا إن كنَت تفكسسر في إنشسساء مكتبسسات

JavaScript ا أن تقسسرأ » خاصسسة بسسك أنصسسحك أيضسسً .   Designing Better JavaScript APIsقبسسل أن »

! بالتوفيقDOMتنطلق لبناء تطبيقات تتعامل مع  .
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