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هذا الكتاب برعاية

وادي التقنية موقٌع تقنٌي عربٌي ُيعنى بتتبع أخبار البرمجيات الحببرة والمببواد التعليميببة المتعلقببة

بهببا، يكتب فيببه عببدد من المتطببوعين المهتمين بالبرمجيببات الحببرة والتقنيببة بشببكل عببام؛ يهتم وادي

التقنية بمواضيع مثل أنظمة التشغيل الحاسببوبية والهاتفيببة، ولغببات البرمجببة، والمكتبببات البرمجيببة،

.وتقنيات الويب، وأخبار شركات البرمجة الكبرى، والمصادر المفتوحة، والعتاد وأجهزة الحاسوب 

دعم وادي التقنيبببة كتاببببة العديبببد من الكتب التقنيبببة في مجبببال البرمجيبببات الحبببرة ومفتوحبببة

:المصدر، وتوفيرها مجاًنا للمستخدم التقني العربي، ومن أهم الكتب التي دعمها وادي التقنية

http://itwadi.com/
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http://itwadi.com/node/2765
http://itwadi.com/node/2799
http://itwadi.com/node/2518
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jQueryتعلم   تمهيد 

 شببرًحا بسببيًطا مختصببًرا لكي تصبببحjQueryكتبُت هذا الكتاب لشرح المفاهيم الساسية لمكتبببة 

ا ذا مسبببتوى متوسبببط أو متقبببدم، والغبببرُض منبببه هبببو تعريفبببك على الممارسبببات الشبببائعة بينُمبرِمًج

؛ ويحتببببوي كببببُل فصببببٍل فيببببه على المعلومببببات اللزمببببة لكي تصبببببح مطببببِورjQueryصببببفوف مطببببوري 

jQueryمحترف .

ا تعريفيبببًة بمكتببببة .هبببذا الكتببباب ملئٌم لثلثبببة أنبببواٍع من القبببراء يضبببُم أول نبببوٍع َمن قبببرؤوا كتبًببب

jQuery ويتطلعون إلى الخطوة التالية والنوع الثاني من القراء هم مطورو .JavaScriptممن لديهم 

. بسببرعة ول ُتفاجببأ إذا أخبرتُببك أّنjQueryخبببرة وتجربببة مببع إحببدى المكتبببات ويريببدون الن تعلم 

ا شخصببًيا لمفبباهيم  أنببا أنشببأُت هببذا الكتبباب ليصبببح مرجعًبب »!النببوع الثببالث هببو  »jQueryوأرجببو أن ،

.JavaScriptيتوافر هذا النوع من الكتب لكل مكتبٍة من مكتبات 

قبببل أن نبببدأ على بعض المببور التنظيميببة المسببتعملة في الكتبباب، أرجببو –من المهم أن تتعببّرف  –

.أّل تتخطى هذا القسم لنه يحتوي على معلوماٍت مفيدٍة ستساعدك في الستفادة من الكتاب

jQueryاصطلحاات . 1

دالبببببببة  ( jQuery«المصبببببببطلح  « jQuery function الدالبببببببة البانيبببببببة « أقصبببببببد ببببببببه  (jQuery«

.jQuery)، وهي ُتستخَدم لنشاء نسخة من كائن ()$ أو الشكل البديل ()jQuery(أي 

مجموعبببة التغليبببف  (المصبببطلح  « » wrapper set ُيشبببير إلى عناصبببر (DOM المغّلفبببة )wrapped(

ِدَدتjQueryضبببببمن دوال  . وسُيسبببببتعَمل هبببببذا المصبببببطلح تحديبببببًدا للشبببببارة إلى العناصبببببر البببببتي حُببببب

بمجموعبببببببة jQueryباسبببببببتخدام دالبببببببة  « ربمبببببببا تسبببببببمع البعض يبببببببدعو هبببببببذا الصبببببببطلح  .jQuery«

) jQuery collectionمجموعة التغليف ».، لكنني سأستخدم في هذا الكتاب المصطلح  » (
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طريقة تنظيم هذا الكتاب. 2
ا يحتببوي كببلjQueryتوثيببق هذا الكتاب ُمقّسٌم إلى فصوٍل مرتبببٍة بببترتيب أقسببام  . نفسببه تقريًببب

اjQueryفصببٍل على مفبباهيٍم عن  . معزولببٍة عن بعضببها وهي ترتبببط بعنببوان الفصببل إذا لم تقِض وقتًبب

. فأنصحك بفعل ذلك قبل قراءة هذا الكتابjquery.com في موقع صفحات التوثيقطويًل في 

شيفراٌت أكثر وشرٌح أقل. 3
.كتبُت هببذا الكتبباب متعِمًدا أن يتفحص القببارُئ المثلببَة الموجببودَة فيببه جيببًدا يجب أن تنظببر إلى

.الشبببرح كبببأمٍر ثبببانوٍي ملحبببٍق بالشبببيفرة أرى شخصبببًيا أّن الشبببيفرة تسببباوي ألبببف كلمبببة ل تقلبببق إن زاد .

الشببرح حيرتببك في البدايببة؛ إذ عليببك تفِحص الشببيفرة وقببراءة التعليقببات مببرًة أخببرى، وتكببِرر هببذه

.العملية حتى يصبح المفهوم الذي أحاول شرحه واضًحا أرجو أن تصببل إلى مرحلببٍة من الخبببرة كيل

.تحتاج إل إلى شيفرٍة موثقٍة توثيًقا جيًدا لكي تستوعب أحد المفاهيم البرمجية

! في المثلة؟()alertلماذا أستخدم . 4

: أكثر منك، لكن صِدق أو ل تصببدق هببذه الدالببة عمليببة()alertأرجو أن تقتنع أنني أكره الدالة 

وتعمببل عملهببا بشببكٍل ممتبباز في جميببع المتصببفحات؛ صببحيٌح أّنه ليس من الضببروري اسببتخدامها، إل

 لكي أحافبببظ على وضبببوحconsoleأنبببني لم أشبببأ إضبببافة بعض التعقيبببدات الناجمبببة عن اسبببتخدام 

ة شبببيفرات إضبببافية ل تخبببدم غبببرض شبببرح المفهبببوم البببذي أريد .الشبببيفرات فهبببدفي هبببو تقليبببل أّيببب

.إيصاله إليك
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التنسيق واللوان. 5
كمبببببا في المثبببببال التي للشبببببارة إلىJavaScriptسأسبببببتخدُم الخبببببط العبببببريض في شبببببيفرات   ( )

الشيفرات والسطر البرمجية التي تتعلق مباشرًة بببالمفهوم الببذي أشببرحه، وسأسببتعمل اللببون الفضببي

:الفاتح للشارة إلى التعليقات

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <!-- HTML تعليق -->

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      // JavaScript تعليق

      var focusOnThisCode = true;

    </script>

  </body>

</html>

، وتلبببكJavaScriptبالضبببافة إلى تنسبببيق الشبببيفرات، سأضبببيف في متن النص بعض شبببيفرات 

:الشيفرات سُتنّسق بخٍط ذي عرٍض ثابت بلوٍن فضٍي غامق لكي تمّيز بينها وبين النص العادي، مثال

. وهذا هو الغرض من اسببتخدام حببدث خبباصwindow.onload«ل ننتظر عادًة حدوَث الحدث 

[...]» والذي سيؤدي إلى تنفيذ الشيفرات قبل انتهاء تحميل الصفحة ()readyمثل 

16 



jQueryتعلم   تمهيد 

 فهًما تاًما قبل قراءة هذاjQuery في ()textافهم الدالة . 6
الكتاب

. كثيًرا في المثلببة في هببذا الكتبباب وعليببك أنjQuery التابعة لمكتبة ()textسنستخدم الدالة 

عنببدما ُتسببتخَدم على مجموعببِة تغليببٍف ()textتنتبببه إلى أّن الدالببة   ) – wrapper setتحتببوي على (

–أكثر من عنصٍر ستؤدي إلى دمج عناصر مجموعببة التغليببف وإعببادة سلسببلة نصببية لجميببع النصببوص

.الموجببودة في كببل العناصببر المشببِكلة لهببا ربمببا يشوشببك هببذا إذا كنَت تتوقببع أن ُتعيببَد الدالببُة النَص

 للسلسببل()text.الموجوَد في أّول عنصٍر من مجموعببة التغليببف هببذا مثبباٌل عن كيفيببة دمج الدالببة 

):مثال حي(النصية الموجودة في عناصر مجموعة التغليف 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <span>I </span><span>love</span>

    <span>jQuery</span><span>!</span>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

"!I love jQuery" :الناتج //      

      alert(jQuery('span').text()); 

    </script>

  </body>

</html>
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JS ما هو . 7 Binولماذا أستخدمه؟ 
 JS Binا لتسبببببببهيل تجرببببببببة الشبببببببيفرات على مطبببببببوري ِمَم خصيصبببببببً  هبببببببو تطببببببببيق ويب صبببببببُ

JavaScript و CSS.

ا كببان هببذا الكتبباب معتمبببًدا اعتمبباًدا أساسبببًيا على المثلببة لشببرح مفبباهيم  ، فارتبببأيُتjQueryولمّببب

ضببرورة توفببير أمثلببة هببذا الكتبباب للتجربببة المباشببرة على متصببفحات الببويب؛ ويمكنببك الوصببول إلى

)».مثال حي«(التجربة الحية للمثلة بالضغط على الرابط الموجود قبلها 

إتاحببة المثلببة لبك مباشببرًة تسبباعدك في تعببديل والتجربببة على الشببيفرات من أي متصبفح ويب،

.أنا ل أشجعك على تعديل الشيفرات فحسب، وإنما اعتمدُت على ذلك أثناء عملي على هذا الكتاب

18 

http://jsbin.com/
http://jsbin.com/about


:الفصل الول

jQueryالمفاهيم الساسية في 

1



jQueryتعلم jQuery:الفصل الول المفاهيم الساسية في  

jQueryالمفاهيم الساسية وراء . 1

مثًل بعضjQuery) لمكتبببة API(صببحيٌح أّن هنالببك بعض الختلفببات في الواجهببة البرمجيببة   )

اعثر على شيٍء ما، وافعل شيًئا مبباjQuery)، لكن المفهوم الرئيسي في ajax.$الدوال كالدالة  « هو 

:بببببه تحديببببًدا انتببببِق عنصببببًرا أو عناصببببَر من شببببجرة  .«DOM من مسببببتند HTMLوافعببببل بهببببا شببببيًئا مببببا 

.jQueryباستخدام الدوال التي توفرها 

):مثال حي(انظر ملًيا إلى الشيفرة التية لتبسيط هذا المفهوم 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

       هذا العنصر --!>jQuery    <-- سُتغّير 

      <a href=""></a>

إلى هذا العنصر --!>      

        <a href="http://www.jquery.com">jQuery</a>

       -->

      <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

      <script>

        jQuery('a').text('jQuery').attr('href',

          'http://www.jquery.com');

      </script>
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  </body>

</html>

. وبعببدDOM في شببجرة >a< لتحديببد العنصببر HTML في مسببتند jQueryلحببظ أننببا اسببتخدمنا 

()text مثببل jQueryتحديببد شببيٍء مببا سنسبببتطيع العمببل على العناصببر الُمحببّددة باسبببتخدام دوال 

اعببثر على شببيٍء مببا، وافعببل شببيًئا مببا بببه أساسببٌي في تقببدمك()attrو  » الستيعاب التام لمفهوم  » .

. jQueryكمبرمج 

jQueryالمفهوم وراء المفهوم الذي يقف وراء . 2

، إل أنني أريببدjQueryصحيٌح أّن العثور على شيٍء ما وفعل شيٍء به هو المفهوم الساسي في 

ا وبالتببالي يمكن توسببعة المفهببوم وراء إنشبباء شببيٍء مببا أيضببً .توسببعة هببذا المفهببوم لضببيف عليببه  « »

jQueryالمفهببوم وراء « لكي يتضّمن إنشاء شيٍء جديد ثم تحديده ثم فعل شيٍء ما به أسمي هببذا  .

».jQueryالمفهوم الذي يقف وراء 

، فمنDOMما أحبباول فعلببه هببو توضببيح أّنك لسببَت مقيببًدا بتحديببد شببيٍء مببا موجببوٍد في شببجرة 

 جديبببببدة وفعبببببل شبببببيٍء مبببببا بهاDOM يمكن أن ُتسبببببتعَمل لنشببببباء عناصبببببر jQueryالمهم أن تفهم أّن 

.بعد ذلك

ئ في المثببال التي عنصببًرا جديببًدا هببو  . وسببُيحّددDOM والببذي لم يكن موجببوًدا في >a<ُسننشببِ

):مثال حي(بعد إنشائه وسُتجرى عليه عملية 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      jQuery('<a>jQuery</a>').attr('href',

        'http://www.jquery.com').appendTo('body');

    </script>

  </body>

</html>

 أثنبباء التنفيببذ وتعاملنببا معببه>a<الفكرة الساسية التي عليك فهمهببا هنببا هي أننببا أنشببأنا العنصببر 

.DOMكما لو أّنه موجوٌد مسبًقا في شجرة 

jQueryكيفية التحقق من إصدار . 3

؛ ومن المفيبببد في تلبببكjQueryهنالبببك حبببالت قبببد ل تتمكن فيهبببا من اسبببتخدام آخبببر إصبببدار من 

. الببذي تتعامببل معببه من حسببن الحببظ أّن ذلببك موثببٌق في الملببفjQueryالحالت معرفة ما هببو إصببدار 

، لكن إن لم تسببتطع معرفببة الصببدارjQuery الببذي تسببتخدمه لتضببمين مصببدر URLنفسببه وفي رابببط 

. نفسببها سببأعرض عليببك أدنبباه حلّينjQueryمما سبق فيمكنببك اسببتخراج تلببك المعلومببات من مكتبببة 

):مثال حي(للتحقق من الصدار الذي تستعمله 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      alert(jQuery.fn.jquery);

      alert(jQuery().jquery);

    </script>

  </body>

</html>

 بنمط المعايير أو نمطHTML أن يكون مستند jQueryتتطلب . 4
المعايير التقريبي

 في أّنهببا ل تعمببل عمًل صببحيًحا عنببدما ُيحِمل المتصببفُحjQueryهنالك مشاكل معروفة مبع دوال 

quirks ( بنمبببط التجببباوزات HTMLصبببفحَة  mode تأّكد أّنك تسبببتخدم .(jQueryر  في متصبببفٍح ُيفسبببِ

HTML بنمببط المعببايير ) standards mode أو نمببط المعببايير التقريبببي ) (  almost standards mode(

. الصحيحdoctype باستخدام نوع

 الخبباصdoctype لوظيفتها أداًء سليًما، فسنسببتعمل نببوع المسببتند jQueryللتأكد من أداء دوال 

:HTML5بإصدار 
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<!DOCTYPE html>

jQuery قبل تضمين CSSضِمن جميع ملفات . 5

jQuery بدًءا من   سُتحّمل قبل أن ُتطِلق الحببدثCSS، لن َتضَمن لك المكتبة أّن جميع ملفات 1.3

jQuery . وبسبب هذا التغيير في ()readyالخاص  ا إضببافة جميببع ملفببات 1.3  قبببلCSS فعليك دومًبب

 قبببببل النتقببببال إلى شببببيفراتCSS. وهببببذا سَيضببببَمن تفسببببير المتصببببفح لشببببيفرات jQueryشببببيفرات 

JavaScript ا في مسببتند  قببدCSS. لكن ربمببا تكببون الصببور الُمشببار إليهببا عبببر HTML الموجببودة لحقًبب

.JavaScriptُنِزلَت أو لم ُتنّزل بعد عندما ُيفِسر المتصفح شيفرة 

jQueryاستخدام نسخة ُمستضافة من . 6

تنزيببل الشببيفرة المصببدرية في صفحات الويب إلى jQueryَيعَمد أغلبية الشخاص عند تضمين 

أو نطبباقهم الشخصببيHTMLوربطها إلى مستند  . عبببر وضببع الملببف المصببدري للمكتبببة في مببوقعهم  ( )

. من مصدٍر آخرjQueryلكن هنالك خيارات أخرى التي تسمح لك باستخدام 

 بغببرض إتاحتهببا لمن يشبباءjQuery عِدة نسخ من الشببيفرة المصببدرية لمكتبببة Googleتستضيف 

 لتضببمين نسببخة ُمصببّغرة>script<!اسببتخدامها، وهببذا رائببع سأسببتخدُم في المثببال التي العنصببر 

)minified من (jQuery والمستضافة في Google )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      alert('It is ' + ('jQuery' in window) + ' jQuery is 

loaded');

    </script>

  </body>

</html>

، وهنالك نسببختان لكببلjQuery عِدة إصدارات من الشيفرة المصدرية لمكتبة Googleتستضيف 

.إصبببدار واحبببدة ُمصبببّغرة وأخبببرى غبببير مصبببّغرة أنصبببحك باسبببتخدام النسبببخة غبببير المصبببّغرة أثنببباء :

.التطوير، لن تنقيح الخطاء فيها أسهل فيما إذا كنَت تتعامل مع نسخٍة مصّغرٍة من الشيفرة

 هي السببرعة والوثوقيببة والحتمببال الكبببير أنGoogleميزات استخدام النسخة الُمستضببافة من 

.تكون المكتبة ُمخّزنًة مسبًقا على جهاز العميل

 لكن قبل الحدثDOMتنفيذ الشيفرة عندما تجهز شجرة . 7
window.onload

 لتنفيببذwindow.onload المسببمى JavaScript) المضّمن في event(يمكن أن ُيستخَدم الَحَدث 

.شيفرات برمجية أثناء اكتمال تحميل صفحة في المتصفح لكّن هذا الحدث يعني أّن كّل شببيٍء قببد

مثبببببل الصبببببور (تم تحميلبببببه في الصبببببفحة، ولن ُيطلَبببببق هبببببذا الحبببببدث إلى أن تبببببنّزل جميبببببع الوسبببببائط 

إلخ وسبببببيعني انتظبببببار حبببببدوث هبببببذا الحبببببدث تضبببببييَع الكثبببببير من البببببوقت .وملفبببببات الفيبببببديو  (. ...
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 مباشبببببرًةDOMفالحبببببل الفضببببل هبببببو ببببببدء تنفيبببببذ الشبببببيفرات عنبببببدما تنتهي عمليبببببة تهيئبببببة شبببببجرة 

.وتتاح إمكانية تعديلها

 صالحًة لجراء العمليات عليها لكنDOM حدًثا خاًصا سُينّفذ بعد أن تصبح شجرة jQueryتوِفر 

 بالسبببببمjQuery. ُيسبببببمى هبببببذا الحبببببدث الخببببباص بمكتببببببة window.onloadقببببببل إطلق الحبببببدث 

ready() وهنالك وسيٌط وحيٌد يُمِرر إلى هذه الدالة أل وهو مرجعيٌة إلى دالِة .jQuery.

):مثال حي(سأعطيك في الشيفرة التية ثلثة أمثلة عن استخدام هذا الحدث الخاص 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

الشكل القياسي //      

      jQuery(document).ready(function()

      {

        alert('DOM is ready!');

      });

الشكل المختصر، لكنه يؤدي نفس الغرض //      

      jQuery(function()
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      {

        alert('No really, the DOM is ready!');

      });

 //            الشكل المختصر مع الستخدام المن للرمز $

 //          أبِق في بالك أنَّه مرجعية إلى

       // الُممّرِرة إلى الدالة المجهولةjQueryدالة       

      jQuery(function($)

      {

        alert('Seriously its ready!');

        /*

         دون أن تخاف من التضاربات مع مكتباٍت أخرى ()$استخدم

        */

      });

    </script>

  </head>

  <body>

  </body>

</html>
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ملحاظات

 إلى()ready- أبِق ببالك أّنك تستطيع إضافة أُي عدٍد تشاء من الحداث 
.المستند لسَت مقيًدا بوضع حدث واحد فقط، وسُتنّفذ بترتيب إضافتها نفسه .

( احرص على تضمين جميع صفحات النماط  -CSS قبل شيفرة (jQueryوبهذا ،
.jQuery قبل بدء تنفيذ شيفرات DOMسَتضَمن صحة عرض جميع العناصر في 

 عندما ينتهي المتصفح من تحميل كاملjQueryتنفيذ شيفرات . 8
المستند

. وهببذا هببو الغببرض من اسببتخدام حببدث خبباصwindow.onloadل ننتظر عادًة حببدوَث الحببدث 

 والذي سببيؤدي إلى تنفيببذ الشببيفرات قبببل انتهبباء تحميببل الصببفحة، لكن بعببد أن تجهببز()readyمثل 

. لجراء التعديلت عليهاDOMشجرة 

 رائببببٌع()ready.لكن سببببنحتاج إلى النتظببببار في بعض الحيببببان وصببببحيٌح أّن الحببببدث الخبببباص 

 لتنفيببذjQuery، لكننببا نسببتطيع اسببتخدام DOMويفيببدنا بتنفيببذ الشببيفرات بمجببرد أن تجهببز شببجرة 

بما في ذلك جميع الوسائط الُمضمنة فيها تماًما .شيفرة بعد أن ُتحّمل كامل الصفحة  ( )

 الببتي()on الدالببة jQuery. تببوِفر window الخبباص بالكببائن loadيمكن فعببل ذلببك عبببر الحببدث 

:()on.ُيمكن أن ُتستعَمل لستدعاِء دالٍة عند وقوع حدث معّين سأريك مثًل عن استخدام الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

 //       وربط تنفيذjQuery إلى الدالة windowتمرير الكائن 

 //      load الدالة باكتمال تحميل المستند عند وقوع الحدث 

      jQuery(window).on('load', function()

      {

        alert('The page and all its assets are loaded!');

      });

    </script>

  </head>

  <body>

  </body>

</html>

ملحاظات

.iframe على عناصر الصور أو إطارات load- يمكن أن ُيستخَدم الحدث 

jQuery('img, iframe').on('load', function()
{alert('loaded');});

أو unload- ل تنَس وجود الحدث   )beforeunloadوالذي يمكن أن ،(
.ُيستعَمل لتنفيذ دوال عندما ُيطَلق عند مغادرة المستخدم للصفحة

 من قبببل، لكنهمببا أمسببتا مهملببتين()unload و ()loadيجببدر بالببذكر أننببا كّنببا نسببتعمل الببدالتين 

ذفتا بببدًءا من الصببدار jQuery من 1.8بببدًءا من الصببدار  َح باسببتخدام الدالببة 3.0، وُحبب ()on، وُنصببِ

».jQueryالحداث في «بدًل منهما، وسنشرح ذلك باستفاضة في الفصل السادس 
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، لكن دونDOM عندما ُتفّسر شجرة jQueryتنفيذ شيفرة . 9
()readyاستخدام 

ا إلى اسببتخدام الحببدث الخبباص   الببتيJavaScript؛ فببإذا كببانت شببيفرة ()readyل تحتبباج دومًبب

. وهببذا يعببني أّنكHTML فيمكنك تضببمينها في أّي مكبباٍن في مسببتند DOMكتبتها ل تؤثر على شجرة 

ا إذا لم تكن شبببببيفرة ()readyتسبببببتطيع تفبببببادي الحبببببدث   معتمبببببدًة على جهازيةJavaScript تمامًببببب

.DOMشجرة 

ا شببيفرات JavaScriptأغلبيببة شببيفرات  وخصوصببً – تتضببمن تعببديلٍتjQuery– في هببذه الونببة 

 مفّسرًة من المتصفح تفسببيًرا كببامًل لكي نتمكن منDOM. وبالتالي يجب أن تكون شجرة DOMعلى 

 فيwindow.onload.التعامببببببل معهببببببا وهببببببذا هببببببو السبببببببب وراء اسببببببتعمال المطببببببورين للحببببببدث 

.السنوات الماضية

، يمكنببك ببسبباطة وضببعDOM مع الشيفرات التي تتعامل مببع ()readyلتفادي استخدام الحدث 

. وبفعلبببك لبببذلك ستضبببمن انتهببباء<body/> قببببل وسبببم الغلق للعنصبببر HTMLالشبببيفرة في مسبببتند 

ر المسبببتند من بدايتبببه إلى نهايتبببه؛ فبببإذا وضبببعَت شبببيفرةDOMتحميبببل شبببجرة   لّن المتصبببفح سُيفسبببِ

JavaScript بعد تعريف العناصر التي تريد التعامل معها، فل حاجَة إًذا للحدث ready().

 لنببببني وضببببعُت الشببببيفرة قبببببل نهايببببة جسببببم()readyلن أسببببتعمل في المثببببال التي الحببببدث 

ئها .المسبببتند وهبببذه هي التقنيبببة البببتي سأسبببتعملها في هبببذا الكتببباب وفي أغلبيبببة المواقبببع البببتي ُأنشبببِ

):مثال حي(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p>Hi, I'm the DOM! Script away!</p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      alert(jQuery('p').text());

    </script>

  </body>

</html>

 فسبببُتنّفذ الشبببيفرة قببببل تحميبببل المتصبببفح>p< قببببل العنصبببر >script<إذا وضبببعُت العنصبببر 

ة عناصببر jQuery، وهببذا سببيجعل >p<للعنصببر  ؛ لكن إذا>p< تفببترض عببدم احتببواء المسببتند على أيّبب

DOM الشبببيفرَة حبببتى تجهبببز شبببجرة jQuery فعندئبببٍذ لن ُتنِفذ ()readyاسبببتعملُت الحبببدث الخببباص 

ا لكن لمبببباذا نسببببتعمل الحببببدث   في>script< إن أمكننببببا التحكم في مكببببان عنصببببر ()ready.تمامًبببب

 في أسبببفل الصبببفحة سببببيؤدي إلى تجنب اسببببتخدمنا للحبببدثjQueryالمسببببتند؟ فوضبببعنا لشبببيفرات 

ready() ؛ وإذا ابتغينا الدقة فإّن وضع جميع شببيفراتJavaScriptفي أسببفل الصببفحة سببيؤدي إلى 

.أدائهاتحسين 

$استخدام  دون القلق من حادوث تضاربات. 10

jQuery ) jQuery للوصببول إلى مجبال أسببماء $ المحببرف jQueryتسببتخدم  namespaceلكننببا ،(
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ا لكن ليس عليببك$، لّن بقيببة المكتبببات تسببتخدم المحببرف $لسنا وحدنا الذين نحب المحرف  ! أيضببً

…التخلي تماًما عن استخدامه

 عببببر اسبببتعمال دالبببة مجهولبببة ُتنّفذ مباشبببرًة وتمريبببر الكبببائن$يمكنبببك السبببتمرار في اسبببتخدام 

jQuery داخببل تلببك الدالببة للشببارة إلى $. إليهببا وبعدئببٍذ سببتتمكن من اسببتخدام المحببرف jQuery،

أ مجببببباٌل فريبببببٌد  unique (وبالتبببببالي سُينشبببببَ scope ا ببببببالتعبير المغلبببببق أي ).closure، وُيعبببببَرف أيضبببببً

 بحريببة دون$:أترجم ما سبق إلى العربية يمكنك الحصول على مجاٍل خاٍص يمكنك فيه اسببتخدام 

.HTML الخبببرى البببتي قبببد تتواجبببد في نفس مسبببتند JavaScriptالقلبببق من التضبببارب مبببع مكتببببات 

):مثال حي(يحتوي المثال التي على تطبيٍق للمفهوم السابق 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //        دون الخوف من التضارب مع مكتباٍت أخرى ()$استخدام

        alert('You are using jQuery ' + $().jquery);

      })(jQuery)

    </script>
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  </body>

</html>

ملحاظة

 التي تعيد ربط الكائن الصلي()jQuery.noConflictل ُتغِفل وجود الدالة 
)التابع لمكتبٍة أخرى الذي كان ُمشاًرا إليه بالمحرف  إذا$ إلى $( ( مرًة أخرى 

). وهذا يسمح لك باستخدام$كنَت تستعمل أكثر من مكتبة تستخدم المحرف 
jQuery الخاص بالمكتبة الخرى بالضافة إلى إمكانية استخدامك لمكتبة $

.()$ فقط بدًل من ()jQueryوالتي ستتمكن من الوصول إليها عبر الكائن 

jQueryفهم كيفية عمل السلسل في . 11

ئ مجموعببة تغليببف، فسببتتمكن من إنشبباءjQueryبعببد أن ُتحببِدد شببيًئا باسببتخدام الدالببة   وُتنشببِ

 هببوjQuery. الموجودة داخل المجموعة مببا تفعلببه DOM للتعامل مع عناصر jQueryسلسلٍة من دوال 

جعل الدوال الموجودة في السلسلة ُتعيد مجموعة التغليببف في كبل مببرة ينتهي فيهببا تنفيببذ إحببداها،

jQuery.وتلك المجموعة سُتستخَدم من ِقبل الدالة التالية في السلسلة لحظ أّن أغلبية الببدوال في 

ستكسببر السلسببلة ولن تسببتطيع إكمببال »يمكن وضببعها في سلسببلة، إل أّن هنالببك بعض الببدوال الببتي  »

.السلسلة بعد استخدامها

.يجب أن تحاول دوًما إعادة استخدام مجموعة التغليف باستخدام سلسلة من الببدوال سببأريك

()addClass و ()attr و ()textفي المثبببببببببببال التي كيفيبببببببببببة إنشببببببببببباء سلسبببببببببببلة من البببببببببببدوال 

):حيمثال (
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a></a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('a')

('a')$ :ستعيد //          

          .text('jQuery') 

('a')$ :ستعيد //          

          .attr('href', 'http://www.jquery.com/')

('a')$ :ستعيد //          

          .addClass('jQuery');

      })(jQuery)

    </script>

  </body>

</html>

هادمة. 12 »كسر السلسلة باستخدام دوال  »

()text. الحفبباظ على السلسببلة فهنالببك دوال مثببل jQueryكما ذكرُت سابًقا، ل يمكن لكل دوال 

َتضبببِبط القيمبببة النصبببية للعنصبببر، لكن الدالبببة »البببتي يمكن أن ُتسبببتخَدم في وسبببط السلسبببلة عنبببدما  »
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text()تحصببببل على القيمببببة النصببببية َتسببببتخِرج أو  كسببببر السلسببببلة عنببببدما  » سببببتؤدي إلى  » « » « »

.الموجودة داخل عنصر

 ومن ثم>a< لضببببببط القيمبببببة النصبببببية للعنصبببببر ()textسأسبببببتخدُم في المثبببببال التي الدالبببببة 

):مثال حي(للحصول عليها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p></p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        var theText = $('p')

          .text('jQuery')

           // "jQuery"سُتعيد السلسلة النصية

          .text();

        alert(theText);

         لن السلسلة قد //()textل يمكن إكمال السلسلة بعد 

         //jQueryانقطعت حيث ُأعيَدت سلسلٌة نصيٌة، وليس كائن 

      })(jQuery)
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    </script>

  </body>

</html>

 هبببو أبسبببط مثببباٍل عن كيفيبببة()textالحصبببول على النص الموجبببود ضبببمن عنصبببر باسبببتخدام 

الببتي هي  (كسببر السلسببلة لّن إحببدى الببدوال  « »text()في مثالنببا أعببادت سلسببلًة نصببيًة تحتببوي (

.jQuery)، ولم ُتِعد مجموعة التغليف الخاصة بكائن node(القيمة النصية للعقدة 

د إحبببدى دوال   مجموعبببَة التغليبببف، فسُتكسبببر السلسبببلة،jQueryيجب أّل ُيدهشبببك أّنه إذا لم ُتعِببب

( هادمٌة« وَنعَتِبر هذه الدوال أّنها دواٌل «destructive.(

 والعودة منها باستخدامjQueryاستخدام الدوال الهادمة في . 13
end()

ر الببدوال الموجببودة في   أّنهبباjQuery والببتي ُتعببِدل مجموعببة التغليببف الصببلية في jQueryُتعتَببب

). السببببب وراء ذلبببك هبببو عبببدم حفاظهبببا على الحالبببة الصبببلية لمجموعبببةdestructive(دواٌل هادمبببٌة 

ُيهببببَدم شببببيٌء أو ُيحببببَذف وإنمببببا سببببُترَبط مجموعببببة التغليببببف السببببابقة .التغليببببف؛ لكن ل تقلببببق لن  « »

new (بمجموعٍة جديدة  set.(

ر مجموعببببة التغليببببف الصببببلية ة حببببال، ل يتوقببببف تعاملنببببا مببببع السلسببببل عنببببدما ُتغيّبببب .على أّيبببب

هادمبببببة ُأجبببببرَيت على()endفباسبببببتخدامنا للدالبببببة  ة تعبببببديلت  العبببببودة من أّيببببب » سبببببنتمكن من  » « »

ا إلى اسببتخدام الدالببة   في المثببال التي لتفهم كيفيببة()end.مجموعببة التغليببف الصببلية انظببر ملًيبب

):مثال حي(التعامل معها 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <style>

      .last {

        background: #900

      }

    </style>

    <ul id="list">

      <li></li>

      <li>

        <ul>

          <li></li>

          <li></li>

          <li></li>

        </ul>

      </li>

      <li></li>

      <li></li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {        
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        $('#list') // مجموعة التغليف الصألية

          .find('> li') // دالة هادمة

            .filter(':last') // دالة هادمة

              .addClass('last')

            .end() // نهاية .filter(':last')

            .find('ul') // دالة هادمة

              .css('background', '#ccc')

                .find('li:last') // دالة هادمة

                  .addClass('last')

                .end() // نهاية .find('li:last')

              .end() // نهاية .find('ul')

            .end() // نهاية .find('> li')

          .find('li') // العودة إلى $('#list')

            .append('I am an &lt;li&gt;');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 متعددُة الستخداماتjQueryالدالُة . 14
 هي دالبببببٌة متعببببددة السبببببتخدامات، فيمكننبببببا تمريبببببر مختلبببببف القيم وتنسبببببيقاتjQueryالدالبببببة 

.السلسبببببل النصبببببية إليهبببببا ومن ثم سبببببنتمكن من اسبببببتخدامها لتنفيبببببذ وظبببببائف معّينبببببة هبببببذه بعض

:jQueryاستخدامات الدالة 
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، بالضافة إلىCSS باستخدام تعابير شبيهة بمحِددات DOMتحديد العناصر من شجرة •

؛ والقدرة على تحديد العناصر عبر مكانهاjQueryإمكانية استخدام تعابير خاصة بمكتبة 

 أوjQuery(':first')  أو DOM :jQuery('p > a')في شجرة 
jQuery(document.body)

 التيHTML أثناء التنفيذ، بتمرير سلسلة نصية تحتوي على شيفرة HTMLإنشاء عناصر •

 التي ُتنِشئ عناصرDOMتحتوي على الُبنى أو العناصر التي تريد إنشاءها، أو عبر دوال 

DOM :jQuery('<div id="nav"></div>')أو 
jQuery(document.createElement('div'))

:jQuery وذلك عند تمرير دالة إلى الدالة ()readyاختصار للحدث •

jQuery(function($){ /* code */ })

):مثال حي(كُل نقطٍة من النقاط السابقة موّضحٌة في المثال التي 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

       //jQueryتمرير دالة إلى 

      jQuery(function($)

      {
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         //HTMLتمرير سلسلة نصية فيها 

        $('<p></p>').appendTo('body');

         //jQueryتمرير مرجعية إلى عنصر إلى الدالة 

        $(document.createElement('a'))

           .text('jQuery').appendTo('p');

         //jQuery إلى الدالة CSSتمرير تعبير 

        $('a:first').attr('href', 'http://www.jquery.com');

         //jQuery إلى الدالة DOMتمرير مرجعية 

        $(document.anchors[0]).attr('jQuery');

      });

    </script>

  </body>

</html>

ا تمريبببببر مصبببببفوفٍة من العناصبببببِر إلى الدالبببببة  ، وإن لم يكن ذلبببببك شبببببائًعاjQueryمن الممكن أيضبببببً

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

      <li>dog</li>

      <li>cat</li>

    </ul>

    <script type="text/JavaScript" 
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src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>

    <script>

      ، وسُتنهى السلسلة //liالحصول على مصفوفة من كائنات 

      var liElements = jQuery('ul li').get();

"dog" :الناتج //      

      alert(jQuery(liElements).eq(0).text()); 

    </script>

  </body>

</html>

DOM إلى كائنات thisمعرفة متى ُتشير الكلمة المحجوزة . 15

 موجبببودٍة ضبببمَن مجموعبببِة تغليبببٍف، فيمكن اسبببتخدامDOMعنبببدما ُترَببببط الحبببداُث إلى عناصبببَر 

. الذي استدعى الحدث المثببال التي يحتببوي شببيفرةDOM للشارة إلى كائن thisالكلمِة المحجوزِة 

jQuery والموجود في مكتبة  إلى كل عناصرjQuery (mouseenter( والتي سَترِبط الحدث الخاص 

>a< في الصبببفحة هنالبببك حبببدٌث ُمضبببّمٌن في لغبببة .JavaScript باسبببم mouseoverوالبببذي سبببُيطَلق 

child (عنببدما يببدخل مؤشببر الفببأرة أو يخببرج من عنصببٍر ابن  elementبينمببا ل يفعببل ذلببك الحببدث ،(

):مثال حي( وهذا هو الفرق بينهما mouseenterالخاص 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a id="link1">jQuery.com</a>
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    <a id="link2">jQuery.com</a>

    <a id="link3">jQuery.com</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('a').mouseenter(function()

        {

          alert(this.id);

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

anonymous ( داخل الدالة المجهولة thisاستخدمنا الكلمة المحجوزة  functionِرَرت ) التي مُبب

. الحالي وفي كل مرة ستلمس فيها الفأرة النص>a< للشارة إلى عنصر ()mouseenterإلى الدالة 

»jQuery.com عبببر الدالببة ( فسببُيظِهر المتصببفح تحببذيًرا  «alert()يبببّين أُي العناصببر مببّرت الفببأرة (

.idفوقها عبر عرض قيمة الخاصية 

 داخببلDOM لكي ُيغّلف عنصببر jQuery إلى دالببة thisكببان من الممكن في المثببال السببابق تمريببر 

jQueryفبدًل من ،:
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 //DOM لعنصر IDالوصأول إلى خاصأية 

alert(this.id);

:كنا نستطيع فعل هذا

 //jQuery داخل كائن DOMتغليف عنصر 

 //ID للوصأول إلى قيمة ()attrومن ثم سنتمكن من استخدام 

alert($(this).attr('id'));

 ل تقبببل تمريببر تعببابير لتحديببد العناصببر فحسببب، وإنمببا تقبببلjQueryمببا سبببق ممكٌن لّن الدالببة 

ا تمريبببببر مرجعيبببببة   فيthis. حيث ُتشبببببير الكلمبببببة المحجبببببوزة DOM) إلى كائنبببببات reference(أيضبببببً

.DOMالشيفرة السابقة إلى عنصٍر في شجرة 

 يجب أن يكببون واضببًحا وبببدهًيا؛ ففعببلDOM مع كائنببات jQueryالسبب وراء رغبتك باستخدام 

 وتطبيقهببا على شببكل سلسببلة على تلببك الكائنببات إنjQueryذلببك سببيعطيك إمكانيببة اسببتخدام دوال 

.احتجَت إلى ذلك

 هببو أمببٌر يشببابهjQueryالمرور على مجموعة من العناصببر الموجببودة ضببمن مجموعببة تغليببف في 

 والموجببود فيDOM.المفهوم الذي ناقشناه سابًقا فيمكننا المببرور على كببل عنصببٍر من عناصببر شببجرة 

DOM. وهذا ما يمنحنا وصوًل إلى كببل عنصببر jQuery في ()eachمجموعة تغليف باستخدام الدالة 

.thisعلى حدة عبر استخدام الكلمة المحجوزة 

 في الصبببفحة>a<بنببباًء على شبببيفرة المثبببال السبببابق، سبببُنحِدد في هبببذا المثبببال جميبببع عناصبببر 

 في مجموعببة التغليببف، ومن ثم سببنحاول>a< للمببرور على كببل عنصببر ()eachوسنسببتخدم الدالببة 
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( التابعة لتلك العناصر هذا هو المثال النهائي idالوصول إلى خاصية  ):مثال حي.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a id="link1">jQuery.com</a>

    <a id="link2">jQuery.com</a>

    <a id="link3">jQuery.com</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

         //idحلقة تكرار التي سُتظِهر قيمة 

        > في الصفحة //aلكل عنصر < 

        $('a').each(function()

        {

this// ُتشير إلى العنصر الحالي في حلقة التكرار           

          alert($(this).attr('id'));

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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 لكببلid) فيببه قيمببة الخاصببية alert(إذا جببّربَت المثببال السببابق في متصببفٍح، فسببُيظِهر تحببذيًرا 

 في الصببفحة فسببتمّر حلقببة التكببرار ثلث مببرات>a< في الصفحة؛ ولوجود ثلثة عناصر >a<عنصر 

. وستظهر ثلث نوافذ تحذير()eachعبر الدالة 

استخراج العناصر من مجموعة التغليف لستخدامها مباشرًة. 16
jQueryدون 

 فهذا ل يعني أبًدا أنببك سببتفقد الوصببول إلى عناصببرjQuery باستخدام HTMLإذا حّددَت عناصر 

DOMا اسبببببتخراج عنصبببببر من مجموعبببببة التغليبببببف والتعامبببببل معبببببه عببببببر لغبببببة . نفسبببببها يمكنبببببك دومًببببب

JavaScript في المثبببببال التي خاصبببببية – على سببببببيل المثبببببال، سأضببببببط  – .title لعنصبببببر >a<في 

).مثال حي( DOM الصلية لعنصر title بتعديل قيمة الخاصية HTMLصفحة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a>jQuery.com</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //        title لضبط خاصأية DOMاستخدام خاصأيات 

        $('a').get(0).title = 'jQuery.com';
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 //        jQuery باستخدام دوال DOMتعديل عنصر 

        $('a').attr('href', 'http://www.jquery.com');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 البببتي لهبببا فهبببرٌسDOM للوصبببول إلى عناصبببر ()get الدالبببة jQueryوكمبببا شبببرحنا سبببابًقا، تبببوِفر 

)indexمعّيٌن في مجموعة التغليف . (

 عبببر اسببتخدام القببواس()get.لكن هنالببك خيبباٌر آخببٌر هنببا إذ يمكنببك تفببادي اسببتخدام الدالببة 

والببتي ُتسبببتعَمل للوصبببول إلى عناصببر المصببفوفات ففي سبببياقjQueryالمربعبببة على كببائن  ). نفسبببه  )

:مثالنا السابق، يمكن تعديل الشيفرة

$('a').get(0).title = 'jQuery.com';

:لتصبح كالتي

$('a')[0].title = 'jQuery.com';

ل اسببتخدام القببواسDOMستتمكن في كل الطريقببتين من الوصببول إلى عنصببر  . شخصببًيا أفضببِ

 للحصببول على عنصببٍر من عناصببر المصببفوفة،JavaScriptالمربعببة، لّنهببا أسببرع إذ سنسببتخدم حينئببٍذ 

.jQueryبدًل من الحاجة إلى استخدام إحدى دوال 
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. في مصببفوفة حيث سببيؤديDOM سببتفيدك إن شببئَت أن تضببع جميببع عناصببر ()getلكن الدالة 

 الموجببببودة فيDOM دون تمريببببِر فهببببرٍس إليهببببا إلى إعببببادة جميببببع عناصببببر ()getاسببببتدعاء الدالببببة 

.مجموعة التغليف على شكل مصفوفة عادية

 في المثببال التي ضببمن>a< ليضاح مبا سبببق، حيث سأضببع جميببع عناصببر ()getلنختبر الدالة 

 الثببالث في الصببفحة>a< لعنصببر titleمصببفوفة، ثم سأسببتخدم المصببفوفة للوصببول إلى خاصببية 

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a href="http://www.jquery.com" 

title="anchor1">jQuery.com</a>

    <a href="http://www.jquery.com" 

title="anchor2">jQuery.com</a>

    <a href="http://www.jquery.com" 

title="anchor3">jQuery.com</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        إنشاء مصفوفة من مجموعة التغليف //

        var arrayOfAnchors = $('a').get();
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         للرابط الثالث //titleإظهار خاصأية 

        alert(arrayOfAnchors[2].title);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة

كسر سلسلة دوال ()getاستخدام  » سيؤدي إلى  »jQueryحيث ستأخذ هذه .
 التي لم تعدDOMالدالُة مجموعَة التغليف وستحولها إلى مصفوفٍة من عناصر 

 لن يستعيد()end.. وبالتالي استخدام الدالة jQueryُمضّمَنًة في كائن 
. ()get.السلسلة بعد استخدام 

التحقق إن كانت مجموعة التغليف فارغة. 17
قبل أن تبدأ بالتعامل مع مجموعببة التغليببف، من المنطقي أوًل التحقببق من أّنك قببد حببّدَدت شببيًئا

ةif!مببا أبسببط حببل هببو اسببتخدام العبببارة الشببرطية   للتأكببد إن كببانت مجموعببة التغليببف تحتببوي أيّبب

):مثال حي( DOMعناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a>jQuery</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer
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y.min.js"></script>

    <script>

هل هنالك عناصأر في المجموعة؟ //      

      if (jQuery('a').get(0))

      {

        jQuery('a').attr('href', 'http://www.jquery.com');

      }

       أيضًا //()size.التحقق من طول المجموعة؛ يمكن استخدام 

      if (jQuery('a').length)

      {

        jQuery('a').attr('title', 'jQuery');

      }

    </script>

  </body>

</html>

رjQuery السببابقة ليسببت ضببروريًة، لّن ifفي الحقيقببة إّن عبببارات   ستفشببل بصببمت إن لم ُيعثَبب

ة عناصبببر، ولكن سُتسبببتدعى كبببل دالبببٍة مرتبطبببٍة بمجموعبببِة التغليبببِف الفارغبببة وصبببحيٌح أننبببا .على أيّببب

، لكن ذلك مستحسن؛ فاستدعاء الدوال على مجموعببةifنستطيع تجنب استعمال العبارة الشرطية 

تغليبببف فارغبببة قبببد يسبببتهلك وقت معالجبببة إضبببافي، وقبببد تحصبببل على نتبببائج غبببير مرغبببوب فيهبببا إن

.أعادت تلك الدوال قيًما غير متوقعة ومن ثم أجريَت عملياٍت على تلك القيم
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jQueryإنشاء اسم بديل للوصول إلى الدالة . 18

. التي لها عببِدة اسببتخدامات أحببد أبببرز اسببتخداماتها()noConflict الدالة jQueryتوِفر مكتبة 

: وقببد تسببتفيد من هببذا بثلث طرائببق يمكنببك$هببو القببدرة على اسببتخدام اسببم بببديل آخببر بببدًل من  .

، ويسببببباعدك ذلبببببك في تجنبjQuery بمكتببببببة أخبببببرى تسبببببتعمله دونًبببببا عن $إعبببببادة رببببببط المحبببببرف 

.jQuery) لكائن alias(التضاربات، ويوِفر لك إمكانية تخصيص اسٍم بديٍل 

ص XYZلنقببل أّنك تطببِور تطبببيق ويب لشببركة باسببم  jQuery، فربمببا تجببد من المناسببب أن ُتخصببِ

 أو()jQuery('div').show بالتعبببببببببيببببببببببببببببببر  ()XYZ('div').showلببببكبببببببببببببببي تسببببببببببببببتبببببببببببببببببدل 

 $('div').show())مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>XYZ company</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      var XYZ = jQuery.noConflict();

       //jQueryتجربة إحدى دوال 

      alert(XYZ("div").text());

    </script>

  </body>

</html>
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ملحاظة

()noConflict إلى الدالة true) تساوي boolean(بتمرير قيمة منطقية 

 بالمكتبة، ول يجدر بك فعل ذلك إلjQueryفستتمكن من فّك ارتباط المتغير 
 في نفسjQueryفي بعض الحالت النادرة مثل استخدام أكثر من إصدار 

.jQueryالصفحة، لّن ذلك قد ُيسِبب مشاكل مع إضافات 

 عندما ل يكون الدوران الضمني على العناصر()each.استخدام . 19
كافًيا

كالظبباهرة في المثببالHTMLآمببل أّن يكببون واضببًحا بالنسبببة إليببك أّنه إذا كببانت لببديك صببفحة   )

 التاليببة سببُتحِدد العناصببر الثلثببة فيjQuery فارغببة أّن تعليمببة >div<)أدنبباه وفيهببا ثلثببة عناصببر 

دواًرا ضمنًيا  [الصفحة، وتمر عليها  ) implicit iteration وسُتضيف السلسلة النصية » ([   I am a div«

أي عناصر  ( >div<(لكل العناصر الثلثة  ):مثال حي)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div></div>

    <div></div>

    <div></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>
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      (function($)

      {

        $('div').text('I am a div');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 تفترض أّنك تريببد معالجببة العناصببر الثلثببة، وهببذاjQueryاعتبرنا أّن الدوران ضمنٌي لّن شيفرة 

I   « إلى النص >div<يتطلب المرور على كل عنصر وضبط القيمة النصية لكل  am a divوهذا ما .«

.ُيسمى بالدوران الضمني

. تستعمل الدوران الضببمني لكن سببُتطّبق بعض الببدوالjQueryما سبق مفيٌد جًدا، وأغلبية دوال 

 التابعبببة لمكتببببة()attr.على أّول عنصبببر في مجموعبببة التغليبببف فقبببط على سببببيل المثبببال، الدالبببة 

jQueryستصببببببل إلى أول عنصببببببر في مجموعببببببة التغليببببببف عنببببببدما ُتسببببببتخَدم للحصببببببول على قيمة 

.إحدى الخاصيات

ملحاظة
 دوراًنا ضمنًياjQuery لضبط خاصية، فسُتطِبق ()attrعند استخدام الدالة 

.لضبط الخاصية لجميع العناصر الموجودة في مجموعة التغليف

 الموجببببودة في>div<تحتببببوي مجموعببببة التغليببببف في الشببببيفرة التيببببة على جميببببع عناصببببر 

):مثال حي( لول عنصر موجود في المجموعة id سُتعيد قيمة ()attrالصفحة، لكن الدالة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="div1">I am a div</div>

    <div id="div2">I am a div</div>

    <div id="div3">I am a div</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

         //ستظهر قيمة الخاصأية لّول عنصر في مجموعة التغليف

        alert($('div').attr('id')); // الناتج: "div1"

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

. لكببل عنصببر في الصببفحةidوللتوضيح، افترُض أّن ما ُتريُده هو الحصول على قيمة الخاصببية 

. سببتبدو>div< لكببل عنصببر id للوصببول إلى قيمببة خاصببية jQueryيمكنك أن تكتب ثلث تعليمببات 

:الشيفرة عندئٍذ كالتالية

$('#div1').attr('id');

$('#div2').attr('id');
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$('#div3').attr('id');

أو ُنخزِّن الطلبية //

var $divs = $('div');

$divs.eq(0).attr('id'); //  1 وليس 0البدء من العدد

$divs.eq(1).attr('id');

$divs.eq(2).attr('id');

أل تببرى أّن الشببيفرة السببابقة طويلببة جببًدا؟ أليس من الفضببل أن نمببر بحلقببة تكببرار على عناصببر

؟ يمكننبببا>div< ببسببباطة من كبببل عنصبببر idمجموعبببة التغليبببف ومن ثم نسبببتخرج قيمبببة الخاصبببية 

 أن نجببري تكببراًرا على عناصببر مجموعببة التغليببف عنببدما نحتبباج إلى()each.()$باسببتخدام الدالببة 

وليس ضمنًيا للتعامل مع عّدة عناصر .إنشاء حلقة تكرار يدوًيا  ( )

 للمببرور على عناصببر مجموعببة التغليببف، ومن()each.()$سأسببتخدُم في المثببال التي الدالببة 

):مثال حي( التابعة له idثم الوصول إلى كل عنصر في المجموعة واستخراج قيمة خاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

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

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

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

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer
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y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

         // تحذيرات3إظهار 

        $('div').each(function()

        {

thisتمثِّل كل عنصر في مجموعة التغليف           // 

          alert($(this).attr('id'));

           //alert(this.id)يمكن أن نكتب أيضًا: 

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ل مبببا هي المكانيبببات البببتي تتببباح لبببك عنبببدما تتمكن من إجبببراء عمليبببة التكبببرار يبببدوًيا في تخّيببب

!أّي وقٍت تريد

ملحاظة

 التيeach.()$ ول تخلط بينها وبين الدالة each.$ الدالة jQueryتوِفر 
. إذ يمكنjQueryُتستخدم للدوران على عناصر مجموعة تغليف تابعة للكائن 

 للدوران على مصفوفة أو كائن عادي فيeach.$أن ُتستخَدم الدالة 
JavaScript ؛ أي أنها بديٌل عن حلقات التكرار الموجودة في لغةJavaScript.

55 



jQueryتعلم jQuery:الفصل الول المفاهيم الساسية في  

 بنفس ترتيبjQueryسُتعاد العناصر في مجموعة تغليف . 20
ورودها في المستند

jQuery في إصدار   وما بعده، سُيعيد ُمحببِرُك التحديببد النتببائَج كمببا هي مرتبببٌة في المسببتند1.3.2

. أي أّن محتويببات مجموعببةjQuery) الذي ُمِرر إلى دالة selector(وليس كما هو ترتيبها في الُمحِدد 

.التغليف ستكون بنفس ترتيب ورود العناصر في المستند من العلى إلى السفل لكن الحال لم يكن

):مثال حي( 1.3.2كما هو عليه قبل إصدار 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <h1>h1</h1>

    <h2>h2</h2>

    <h3>h3</h3>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //         موجوٌد في بدايةh1 أوًل، لكن العنصر h3مّررنا 

 //         المستند لذلك سُيذَكر أوًل في مجموعة التغليف

 //        "H1" الناتج: 

        alert($('h3, h2, h1').get(0).nodeName); 

      })(jQuery);
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    </script>

  </body>

</html>

jQueryتحديد ما هو السياق الُمستخَدم من دالة . 21

 هببو العنصببرDOM عند تحديد عناصببر jQuery) الفتراضي الُمستخدم من دالة context(السياق 

document )مثًل :$('a', document) وهببذا يعببني أّنك إن لم تببوِفر معبباِمًل ) (parameterا ) ثانيًبب

، فسببيكونDOM) لتحديببد مببا هببو السببياق الببذي سببُتنّفذ فيببه طلبيببة ()jQuery: مثًل( jQueryلدالببة 

.>body<، والمعروف عموًما بالعنصر documentالسياق الفتراضي هو العنصر 

 باسبببتخدام الخاصبببيةDOM طلبيبببة jQueryمن الممكن معرفبببة السبببياق البببذي ُتجبببري فيبببه دالبببة 

context سأريك فيما يلي مثالين عن الحصول على قيمة الخاصية .context )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>

      <div>

        <div id="context">

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

        </div>

      </div>

    </div>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery

.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        " //object HTMLDocumentالناتج: "

         //;context.(a', document')$يمكنك أيضًا استخدام 

        alert($('a').context);

        " //object HTMLDivElementالناتج: "

        alert($('a', $('#context')[0]).context);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
 مهملًةcontext.، أصبحت الخاصية jQuery من 1.10بدًءا من الصدار 

، لذا تجنب استخدامها في التطبيقات التي تستعمل3.0وُحِذَفت في الصدار 
.jQueryنسًخا حديثًة من 

 كاملة مع أحاداثها في سلسلٍة وحايدةDOMإنشاء ُبنية . 22
 كاملة بدًل من إنشبباء عنصببرDOM في سلسلة أن ُتنِشئ ُبنى jQueryيمكنك عبر استخدام دوال 

DOM لصببفحات ئ في المثببال التي قائمببًة غببيَر مرتبببٍة من الروابببط  ( وحيببد فقببط سُأنشببِ .jQueryثم (

):مثال حي( DOMسأضيفها إلى شجرة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        jQuery('<ul></ul>')

          .append('<li><a>jQuery.com</a></li><li>

            <a>jQueryDocumentation</a></li>')

            .find('a:first')

              .attr('href', 'http://www.jquery.com')

          .end()

          .find('a:eq(1)')

            .attr('href', 'http://docs.jquery.com')

          .end()

          .find('a')

            .click(function()

            {

              return confirm('Leave this page?');

            })

          .end()

          .appendTo('body');
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      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 يمكن أن ُتسبببتعَمل لنشببباءjQueryالمفهبببوم البببذي عليبببك اسبببتيعابه من المثبببال السبببابق هبببو أّن 

ئ بببنى jQuery. معقببدة ويمكنببك باسببتخدام دوال DOMوالتعامببل مببع بُببنى   الببتيDOM فقببط أن ُتنشببِ

.تحتاج لها مهما بلغت من التعقيد
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 الخاصة أن ُتحِدد العناصر إن ُاستعِمَلتjQueryيمكن لُمرِشحات . 1
بمفردها

) مثلfilters(ليس من الضببببببببببببببروري توفببببببببببببببير عنصببببببببببببببر عنببببببببببببببد اسبببببببببببببببتخدام المرشبببببببببببببببحات 

$('div:hidden')ح بمفببرده في أي مكببان يمكنببك وضببع تعبببيٍر ، فمن الممكن ببساطة تمريببر الُمرشببِ

.للتحديِد فيه

:بعض المثلة

 //تحديد جميع العناصأر المخفية

$(':hidden');

 //، ثم اختيار ذوات الترتيب الفرديdivتحديد جميع عناصأر 

$('div').filter(':even');

visible: و hidden:تمييز الفرق بين المرِشَحين . 2

 فيvisibility خاصيَة jQuery الخاصان بمكتبة visible: و hidden:ل يأخذ الُمرِشحان 

CSS بالحسببببان كمبببا قبببد تتوقبببع فالطريقبببة البببتي تسبببتعملها .jQueryلتحديبببد إن كبببان العنصبببر مخفًيا 

)hidden أو ظاهًرا ) (visibleة مسبباحٍة في المسببتند ولتببوخي . هي معرفببة إن كببان َيشببغُل العنصببُر أّيبب (

الدقبببببة، يكبببببون العنصبببببر ظببببباهًرا إذا أعببببباد المتصبببببفح قيمبببببًة أكببببببر من الصبببببفر لحبببببدى الخاصبببببيتين

offsetWidth أو offsetHeightوبهببببببذه الطريقببببببة يمكن أن يملببببببك أحببببببد العناصببببببر الخاصببببببية .

display في CSS ذات القيمببببة block لكنببببه محتببببوى في عنصببببٍر لببببه الخاصببببية displayوقيمتهببببا 

noneوبهذا لن يكون العنصر ظاهًرا ،.
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 على الببرغم منtrueُتفّحص الشببيفرة التيببة بعنايببة وتأكّببد أّنك تفهم لمبباذا القيمببة الُمعببادة هي 

):مثال حي( >div< للعنصر display: blockأننا ضبطنا الخاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="parentDiv" style="display:none;">

      <div id="childDiv" style="display:block;"></div>

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

> الب مخفيٌ //        div، لن عنصر <trueالناتج 

 //        offsetWidthلذا فستكون قيمة الخاصأيتان 

         //> الداخلي مساويًة للصفرdiv لعنصر <offsetHeight و 

        alert($('#childDiv').is(':hidden'));

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

63 

http://jsbin.com/aqilu/edit/#html


jQueryتعلم jQuery:الفصل الثاني تحديد العناصر في  

 لعادة قيمة منطقية()isاستخدام الدالة . 3
.من الضببروري أحياًنببا معرفببة إن كببانت تحتببوي مجموعببة من العناصببر على عنصببٍر ُمعّين يمكننببا

) للتحقق من احتواء المجموعة الحالية عليه وذلك بوسبباطة الدالببةfilter(استخدام تعبير أو ُمرِشح 

is() سببُتعاد القيمببة .trueإذا احتببوت المجموعببة على عنصببٍر واحببٍد على القببل ُيطبباِبق التعبببير أو 

. أمعنfalse.الُمرِشح الذي استخدمناه وإن لم تحتوي المجموعة على ذلك العنصر فسببُتعاد القيمببة 

):مثال حي(النظر في المثال التي 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="i0">jQuery</div>

    <div id="i1">jQuery</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

         //trueالناتج 

        alert($('div').is('#i1'));

 //        falseالناتج 

         //"id="i2> فيه divلن مجموعة التغليف ل تحتوي على <

        alert($('div').is('#i2'));
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 //        falseالناتج 

        > مخفي //divلن مجموعة التغليف ل تحتوي على <

        alert($('div').is(':hidden'));

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ا لبببك أّن الدالبببة   لعبببدم احتبببواء مجموعبببةfalse الثانيبببة سبببتعيد ()alertيجب أن يكبببون جليًببب

 مفيببدٌة جببًدا إذا()is. الدالببة i2 ذات القيمببة id لببه خاصببية >div<التغليببف في مثالنببا على عنصببر 

.أردَت معرفة إن احتوت مجموعة التغليف على عنصٍر معين

ملحاظات

jQuery - اعتباًرا من  . تدعم جميع التعبيرات ففيما()is، أصبحت الدالة 1.3

كتلك التي تحتوي على ُمحِددات للتسلسل –سبق كانت التعبيرات المعقدة 

مثل  . دائًماtrue)– ُتعيد القيمة < و ~ و +(الهرمي 

 الداخلية الخرى، لذا أّيةjQuery من ِقَبل دوال ()filter- ُتستعَمل الدالة 
.قواعد تنطبق عليها هناك ستنطبق هنا أيًضا

 لتحديد إن كان يملك عنصٌرis('.class')- يستعمل بعض المطورون الدالَة 
 تملك دالًة لفعل ذلك اسمهاjQuery ُمعّينة، لكن ل تنَس أّن CSSما فئَة 

hasClass('class')التي يمكن أن ُتستعَمل على العناصر التي تحتوي على 
 تستعمل الدالة()hasClass.أكثر من فئة لكن في الحقيقة، الدالة 

is()داخلًيا .
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jQueryيمكنك أن ُتمِرر أكثر من ُمحِدد إلى . 4

: مفصبببببوٌل بينهبببببا بفاصبببببلةjQueryيمكنبببببك توفبببببير عبببببِدة تعببببببيرات كبببببأول معامبببببل إلى الدالبببببة 

$('expression, expression, expression')بعبارٍة أخرى، لسَت مقيببًدا بتحديببد العناصببر ،

jQuery.عبببر تعبببيٍر وحيببد سببأمِرر على سبببيل المثببال في الشببيفرة التيببة ثلثببة تعبببيرات إلى الدالببة 

):مثال حي(مفصوٌل بينها بفاصلة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>jQuery </div>

    <p>is the </p>

    <ul>

      <li>best!</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //        !jQuery is the bestالناتج 

        alert($('div, p, ul li').text());
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 //        !jQuery is the bestطريقة غير فعالة، الناتج 

        alert($('div').text() + $('p').text() + 

          $('ul li').text());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ا إلى مجموعببةDOMكُل تعبيٍر من التعابير السابقة سُيحِدد عناصَر   معّينة والتي سُتضبباف جميعًبب

. أبببِق ببالببك أّن جميببعjQurey.التغليببف يمكنببك بعببد ذلببك التعامببل مببع تلببك العناصببر باسببتخدام دوال 

.العناصر الُمحّددة ستتواجد في نفس مجموعة التغليببف يمكن إظهببار نفس النبباتج لكن بطريقببة غببير

. ثلث مرات مّرًة لكل تعبيرjQueryفعالة وليس ذات كفاءة عبر استدعاء الدالة  :

معرفة أّن عنصًرا ما قد حُاِدَد. 5
طببببول  ّدد التعبببببيُر أحببببَد العناصببببر بببببالتحقق من  (من الممكن معرفببببة إن حَبببب « »lengthمجموعببببة (

د الخاصببية length.التغليف يمكنك فعل ذلببك عبببر خاصببية  length. التابعببة للمصببفوفات إذا لم ُتعِبب

.jQuery، فستعلم أّن هنالك عنصًرا واحًدا على القل قد طابق التعبير الذي مّررَته إلى دالببة 0القيمة 

):مثال حي( notHere ذات القيمة idسنتحقق في الشيفرة التية من وجود عنصر له خاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"0" :الناتج //        

        alert($('#notHere').length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
 سُتعيد أيًضا عدد العناصر الموجودة فيlengthقد ل يخطر ببالك أّن خاصية 

:مجموعة التغليف بتعبيٍر آخر عدد العناصر التي ُحِدَدت عبر التعبير الذي ُمِرَر .

.jQueryإلى دالة 

إنشاء ُمرِشحات ُمخّصصة لتحديد العناصر. 6
ا،jQueryمن الممكن توسعة قدرات محببِرك التحديببد في  حات ُمخّصصببة نظريًبب . عبببر إنشبباء ُمرشببِ

. لنقببل مثًل أننببا نريببد تحديببد جميببعjQueryمببا نفعلببه هنببا هببو البنبباء على الُمحببِددات الموجببودة في 

مطلببق  (العناصببر في صببفحة ويب الببتي مكانهببا  « » absolutely positioned ولعببدم امتلك .(jQuery

):حيمثال ( فعلينا إنشاء واحد بأنفسنا positionAbsolute:على ُمرِشٍح مخصص باسم 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="position:absolute">absolute</div>

    <span style="position:absolute">absolute</span>

    <div>static</div>

    <div style="position:absolute">absolute</div>

    <div>static</div>

    <span style="position:absolute">absolute</span>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //        [':']expr.$تعريف ُمرشِّح مخصص عبر توسعة 

        $.expr[':'].positionAbsolute = function(element)

        {

          return $(element).css('position') === 'absolute';

        };

 //        ما هو عدد العناصأر ذات المكان المطلق في الصفحة؟

        alert($(':positionAbsolute').length); // 4" :الناتج"

 //        > ذات المكان المطلق؟divما هو عدد عناصأر <

 //        2 الناتج: 
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        alert($('div:positionAbsolute').length); 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

أهم شبببيء عليبببك أن تفهمبببه هنبببا هبببو أّنك لسبببَت مقيبببًدا بالُمحبببِددات الفتراضبببية البببتي توفرهبببا

jQueryص . يمكنبببك إنشببباء ُمحبببِددات خاصبببة ببببك؛ لكن قببببل أن تضبببّيع وقتبببك بإنشببباء ُمحبببِدد ُمخصبببّ

. مبببع تحديبببد دالببة للترشبببيح على سبببيل المثبببال، يمكنبببك أن()filterفجبببرب أوًل اسبببتعمال الدالببة 

ح   السببابق بترشببيح العناصببر عبببر تمريببر دالببة إلى الدالببةpositionAbsolute:تتفببادى كتابببة الُمرشببِ

filter().

 //> من مجموعة التغليفdivحذف جميع عناصأر <

 // والتي ليس موقعها مطلًقا

$('div').filter(function(){return $(this).css('position') ===

'absolute';});

 //أو

 //حذف جميع العناصأر من مجموعة التغليف

 //والتي ليس موقعها مطلًقا

$('*').filter(function(){return $(this).css('position') === 

'absolute';});
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ملحاظة
لمزيٍد من المعلومات حول إنشاء ُمحِددات ُمخّصصة، أقترح أن تقرأ

.المقالةهذه 

الفروقات بين الترشيح عبر الترتيب الرقمي والترشيح عبر. 7
DOMالعلقات في شجرة 

حاٍت لترشببيح مجموعببة التغليببف عبببر الببترتيب الببرقمي لببورود العناصببر ضببمنjQueryتوِفر   ُمرشببِ

:المجموعة، هذه المرشحات هي

•:first

•:last

•:even

•:odd

•:eq(index)

•:gt(index)

•:lt(index)

ملحاظة

الُمرِشحات التي ُترِشح مجموعة التغليف نفسها تبدأ بترشيح المجموعة من
أو الفهرس 0الرقم  first: و eq(0):). على سبيل المثال، باستخدام 0( 

مثل0ًسنصل إلى العنصر الول في المجموعة الذي هو في الفهرس   : )

$('div:eq(0)') وهذا ما يناقض تماًما المرِشح ،(:nth-childالذي يبدأ 
 سيعيد أول عنصر، ولنnth-child(1):. أي على سبيل المثال 1من 

 حيث سيؤدي استخدامnth-child(0):تستطيع استخدام 
:nth-child(0)إلى عدم تحديد أّية عناصر .
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last: سببببيؤدي إلى تحديببببد أول عنصببببر في المجموعببببة بينمببببا اسببببتخدام first:اسببببتخدام 

ح العناصببر بنبباًء على حات سُترشببِ .سببُيحِدد آخببر عنصببر في المجموعببة من المهم أن تتببذّكر أّن الُمرشببِ

تبدأ الهيكلة الرقمية من الرقم  حها بنبباًء على علقتهببا مببع بقيببة0(مكانها  ) ضببمن المجموعببة، ول ترشببِ

. وبالتببببببالي يجب أن تسببببببتنتج لمبببببباذا سببببببُتعيد المرشببببببحاتDOMالعناصببببببر الموجببببببودة في شببببببجرة 

:first و :last و :eq(index)عنصًرا وحيًدا فقط .

.إذا لم يكن ذلبببك واضببببًحا بالنسبببببة لبببك، فاسببببمح لي أن أشببببرحها لببببك أكببببثر السبببببب وراء إعببببادة

:firstلعنصببٍر وحيببٍد فقببط هببو أّنه يمكن أن يتواجببد عنصببٌر وحيببٌد فقببط في أّول المجموعببة عنببدما 

ا بالنسبببة لببك، وتفّحص الشببيفرة التيببة .تكببون هنالببك مجموعببٌة وحيببدة يجب أن يكببون المببر منطقًيبب

):مثال حي(لتشاهد تطبيًقا عملًيا على هذا المفهوم 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

      <li>1</li>

      <li>2</li>

      <li>3</li>

      <li>4</li>

      <li>5</li>

    </ul>

    <ul>

      <li>6</li>

      <li>7</li>
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      <li>8</li>

      <li>9</li>

      <li>10</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //         ُتجمِّع محتوى جميع العناصأر()textتذّكر أنَّ 

  //       الموجودة في مجموعة التغليف في سلسلٍة نصيٍة وحيدة

        alert('there are ' + $('li').length + 

          ' elements in the set');

 //        الحصول على أول عنصر في المجموعة

        alert($('li:first').text()); // 1" :الناتج"

 //        الحصول على آخر عنصر في المجموعة

        alert($('li:last').text()); // 10" :الناتج"

 //        0إظهار العنصر السادس، تذكر أنَّ العد يبدأ من 

        alert($('li:eq(5)').text()); // 6" :الناتج"

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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بعد فهمك لكيفية ترشيح العناصر بنبباًء على مكانهببا، فيمكننببا الن النتقببال إلى ترشببيح العناصببر

. عّدة ُمحِدداٍت لفعببل ذلببكjQuery. توِفر DOMذات العلقة الفريدة بغيرها من العناصر ضمن شجرة 

 الشبببببهيرة لتحديدCSS والخبببببرى شببببببيهٌة بتعبببببابير jQueryبعض تلبببببك الُمحبببببِددات خاصبببببٌة بمكتببببببة 

.DOMعناصر 

•ancestor descend

•parent > child

•prev + next

•prev ~ siblings

•:nth-child(selector)

•:first-child

•:last-child

•:only-child

•:empty

•:has(selector)

•:parent

.DOMاستخدام هذه الُمحِددات سُيحِدد العناصر بناًء على علقتها مع بقية العناصر في شجرة 

):مثال حي(انظر ملًيا إلى المثال التي لزالة الغموض عّما سبق 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

      <li>1</li>

      <li>2</li>

      <li>3</li>

      <li>4</li>

      <li>5</li>

    </ul>
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    <ul>

      <li>1</li>

      <li>2</li>

      <li>3</li>

      <li>4</li>

      <li>5</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //         تجمع محتويات كل العناصأر()textتذّكر أنَّ الدالة 

         //الموجودة في مجموعة التغليف في سلسلٍة نصيٍة وحيدة

" //        22الناتج: "

        alert($('li:nth-child(2)').text()); 

" //        135135الناتج: "

        alert($('li:nth-child(odd)').text()); 

" //        2424الناتج: "

        alert($('li:nth-child(even)').text());
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" //        2424الناتج: "

        alert($('li:nth-child(2n)').text()); 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 فببأنت135135 قد أعاد القيمببة ()text.('li:nth-child(odd)')$إذا كنَت ُمستعِجًبا أّن 

حات العببببارة   تعبببني العثبببور على جميبببع('li:nth-child(odd)')$.لم تفهم كيفيبببة عمبببل الُمرشبببِ

أبنبباء >li<عناصببر  ( في صببفحة الببويب والببتي هي  « »childrenلعناصببر أخببرى ومن ثم ترشببيحها (

.والبقاء على البناء التي ترتيبها فردي عليك أن تنتبه أّن هنالك بنيتان في الصفحة تحتويان على

ٍح الببذي يأخببذ بالحسبببان>li<عناصببر  . أبنبباء الفكببرة هي أّن مجموعببة التغليببف هنببا مبنيببٌة على ُمرشببِ

، وقببد تتواجببد مثببل هكببذا علقببة في أكببثر من مكببانDOMعلقببة العنصببر مببع غببيره من العناصببر في 

.في المستند

حات مبنيببة على .المفهوم الذي عليك أن تعيه هنا هو أّن الُمرِشحات غير متسبباوية فهنالببك ُمرشببِ

ح العناصببر بنبباًء على مكانهبباonly-child:: مثًل(علقة العنصر مع غيره من العناصر  ) وأخرى ُترشببِ

).()eq:: مثًل(في مجموعة التغليف 

76 



jQueryتعلم jQuery:الفصل الثاني تحديد العناصر في  

 عندما تحتوي قيمتها على محارفidتحديد العناصر عبر خاصية . 8
خاصة

) والببببتي# ~ [] = <: مثًل( مجموعببببًة من المحببببارف الخاصببببة jQueryَتسببببتعِمل ُمحببببِددات 

تهريبهبببا  (يجب  « »escape عنبببدما ُتسبببتعَمل كجبببزء من قيمبببة الُمحبببِدد ) )."id="#foo[bar]: مثًل)

. المحببارف بوضببع شببرطتين مببائلتين خلفيببتين قبببل المحببرف انظببر إلىescape(من الممكن تهببريب  (

 باسببتعمالناfoo[bar]$ قيمتهببا idالشببيفرة التيببة لببترى كيببف تمكنببا من تحديببِد عنصببٍر لببه الخاصببية 

):مثال حي(لشرطتين مائلتين خلفيتين 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="#foo[bar]">jQuery</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        alert($('#\\#foo\\[bar\\]').text()); // "jQuery"

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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:هذه قائمة بكامل المحارف التي يجب تهريبها عندما تريد جعلها جزًءا من الُمحِدد

•#

•;

•&

•,

•.

•+

•*

•~

•'

•:

•"

•!

•^

•$

•]

•[

•)

•(

•=

•<

•|

•/

إنشاء سلسلة من الُمرِشحات. 9
حات وراء بعضبببببببببببببببببببببببببببها، مثًل a[title="jQuery"]: من الممكن تجميبببببببببببببببببببببببببببع الُمرشبببببببببببببببببببببببببببِ

[href^="http://"][class!=""]يمكن توظيببف هببذه المببيزة لتحديببد عنصببر يملببك خاصببيات .

 في صببفحة>a< التيببة سببُتحِدد عناصببر jQuery.معّينة ذات قيم ُمحّددة على سبيل المثال، شببيفرة 

HTMLالتي :

»//:http« تبدأ بالقيمة hrefتحتوي خاصية •

»jQuery« ذات القيمة titleوتملك الخاصية •

classوتملك الخاصية •

):مثال حي( وحيٌد فقط >a<سُيحّدد عنصر 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a title="jQuery">jQuery.com</a>

    <a href="http://www.jquery.com" title="jQuery"

      class="foo">jQuery.com</a>

    <a href="">jQuery.com</a>

    <a href="http://www.jquery.com"

      title="jQuery">jQuery.com</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"1" :الناتج //        

        alert(

          $('a[title="jQuery"][href^="http://"][class!=""]')

          .length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

.لحظ كيف وضعنا ثلثة مرِشحات إلى جوار بعضها لكي نستطيع تحديد هذا العنصر

:من الممكن أيًضا وضع أنواع أخرى من المرشحات مع مرشحات الخاصيات على سبيل المثال .
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 //> موجود في مجموعة التغليفdivتحديد آخر عنصر <

 //jQueryوالذي يحتوي على السلسلة النصية 

$('div:last:contains("jQuery")')

 //تحديد جميع مربعات الختيار الظاهرة والُمختارة

$(':checkbox:visible:checked')

.الفكرة التي عليك أن تفهمها هنا هي أّنك تستطيع استخدام أكثر من ُمرِشح مًعا

إنشاء ُمرِشحات متشعبة. 10
حات متشبببعبة، وهبببذا يسبببمح لنبببا باسبببتعمال المرشبببحات بفعاليبببة ا إنشببباء ُمرشبببِ .من الممكن أيضبببً

):مثال حي(سأعطيك مثاًل عن كيفية تشّعب المرشحات لجراء عمليات ترشيح معقدة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>javascript</div>

    <div><span class="jQuery">jQuery</span></div>

    <div>javascript</div>

    <div><span class="jQuery">jQuery</span></div>

    <div>javascript</div>

    <div><span class="jQuery">jQuery</span></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>
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    <script>

      (function($)

      {

 //        > وإزالةdivتحديد جميع عناصأر <

 //        "class="jQuery جميع العناصأر التي لها 

 //         الناتج هو سلسلة نصية ناتجة عن دمج

 //         محتوى كل العناصأر الُمحدَّدة

        alert($('div:not(:has(.jQuery))').text()); 

 //        > وإزالة جميعdivتحديد جميع عناصأر <

         //)0العناصأر التي ليس ترتيبها فردًيا (العد يبدأ من 

 //         الناتج هو سلسلة نصية ناتجة عن دمج

 //         محتوى كل العناصأر الُمحدَّدة

        alert($('div:not(:odd)').text());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

.الفكرة الساسية هنا هي أّنك تستطيع إنشاء ُمرِشحات متشعبة

ملحاظة
:، مثًلfilterيمكنك أيًضا إنشاء ُمرِشحات متشعبة عبر الدالة 

$('p').filter(':not(:first):not(:last)').
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()nth-child:التعرف على استعمالت الُمرشح . 11

ح   لببببه العديببببد من السببببتعمالت، فيمكنببببك مثًل أن ُتحببببِدد عبببببره العنصر()nth-child:المرشببببِ

>li< البببذي ترتيببببه هبببو الثبببالث والموجبببود ضبببمن عنصبببر >ul<تفحص الشبببيفرة التيبببة لكي تفهم .

):مثال حي( ()nth-child:كيفية استخدام الُمرشح 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

      <li>1</li>

      <li>2</li>

      <li>3</li>

      <li>4</li>

      <li>5</li>

      <li>6</li>

      <li>7</li>

      <li>8</li>

      <li>9</li>

      <li>10</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

82 

http://jsbin.com/avixo/edit/#html


jQueryتعلم jQuery:الفصل الثاني تحديد العناصر في  

      (function($)

      {

 //         تجمع محتويات جميع العناصأر()textتذكر أنَّ الدالة 

         //الموجودة في مجموعة التغليف في سلسلة نصية واحدة

عبر الفهرس //        

"1" :الناتج //        

        alert($('li:nth-child(1)').text()); 

التي ترتيبها زوجي //        

"246810" :الناتج //        

        alert($('li:nth-child(even)').text()); 

التي ترتيبها فردي //        

"13579" :الناتج //        

        alert($('li:nth-child(odd)').text()); 

عبر معادلة رياضية //        

"369" :الناتج //        

        alert($('li:nth-child(3n)').text()); 

1تذكر أنَّ هذا الُمرشح يبدأ العد فيه من  //        

0ل يوجد ناتج، لعدم وجود الفهرس  //        

        alert($('li:nth-child(0)').text()); 

      })(jQuery);

    </script>
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  </body>

</html>

تحديد العناصر عبر البحث في قيم الخاصيات باستخدام التعابير. 12
النمطية

 لتحديد العناصر غيُر كافيٍة بالنسبة لك، فجِربjQueryعندما تجد أّن ُمرِشحات الخاصيات في 

regular (حينهبببا اسبببتخدام التعبببابير النمطيبببة  expressions َكَتَب .( James Padolsey إلىإضبببافًة 

.ُمحِددات الُمرشحات للسماح لنا بإنشاء تعابير نمطية مخصصة لترشيح العناصر وضعُت مثاًل عنهببا

):مثال حي( للتفاصيل james.padolsey.comهنا، لكن انظر أيًضا في 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="123"></div>

    <div id="oneTwoThree"></div>

    <div id="0"></div>

    <div id="zero">

  </body>

  <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

  <script>

84 

http://jsbin.com/alogo/edit/#html
http://james.padolsey.com/
http://james.padolsey.com/javascript/regex-selector-for-jquery/


jQueryتعلم jQuery:الفصل الثاني تحديد العناصر في  

    (function($)

    {

      //James Padolsey filter extension

      jQuery.expr[':'].regex = function(elem, index, match)

        {

          var matchParams = match[3].split(','),

            validLabels = /^(data|css):/,

            attr = {

              method: matchParams[0].match(validLabels) ?

                matchParams[0].split(':')[0] : 'attr',

              property: 

matchParams.shift().replace(validLabels, '')

            },

            regexFlags = 'ig',

            regex = new 

RegExp(matchParams.join('').replace(/^\s+|\s+$/g, ''), 

regexFlags);

          return regex.test(jQuery(elem)[attr.method]

(attr.property));

        }

 //      > التيdivتحديد جميع عناصأر <

 //      id تتواجد فيها أرقام في خاصأية 

      alert($('div:regex(id,[0-9])').length); // 2" :الناتج"

 //      > التي تتواجد فيهاdivتحديد جميع عناصأر <
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 //      id في خاصأية Two السلسلة النصية 

      alert($('div:regex(id, Two)').length); // 1" :الناتج"

    })(jQuery);

  </script>

  </body>

</html>

الفرق بين تحديد الولد المباشرين وبين تحديد البناء. 13
والحافاد

direct (يمكن تحديببد البنبباء المباشببرين فقببط  children أو عبببر اسببتخدام<) باسببتخدام الرمببز 

السبببليلة ()childrenالدالبببة  أو العناصبببر  [ أمبببا جميبببع الحفببباد  « » ) .descendantsيمكن أن ُتحبببّدد ([

ح مبببببا سببببببق*عببببببر اسبببببتخدام التعببببببير  ا المثبببببال التي يوضبببببِ . تأّكد أّنك تفهم الفبببببرق بينهمبببببا تمامًببببب .

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>

      <p><strong><span>text</span></strong></p>

      <p><strong><span>text</span></strong></p>

    </div>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

" لنَّ هنالك ابنين اثنين //        2كل تعبير برمجي سُينِتج " 

        > //div> داخل <p مباشَرين هما العنصرين <

        alert($('div').children().length);

        

أو //        

        // alert($('>*', 'div').length);

        // alert($('div').find('>*').length);

" لنَّ هنالك ستة أحفاد //        6كل تعبير برمجي سُينِتج " 

         (أي أبناء مباشرين وغير مباشرين) //

        ) //text nodeدون احتساب العقد النصية (

        alert($('div').find('*').length);

أو //        

        // alert($('*', 'div').length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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تحديد الولد المباشرين عندما ُيحّدد السياق. 14
) يسبببقه لتحديببد الولد المباشببرين عنببدماcontext( دون سببياٍق <من الممكن اسببتخدام الرمببز 

.نببوِفر السببياق مسبببًقا أعلُم أّن الكلم السببابق غببامض، لببذا أنصببحك بتفحص الشببيفرة التيببة لفهم مببا

):مثال حي(أقصد 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul id="firstUL">

      <li>text</li>

      <li>

        <ul id="secondUL">

          <li>text</li>

          <li>text</li>

        </ul>

      </li>

      <li>text</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {
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> التي ُتمثِّل //        liتحديد عناصأر <

أبناًء مباشرًة لسياق التحديد //        

" //        3 الناتج "

        alert($('ul:first').find('> li').length);

        

كان يمكن في السابق استخدام هذا التعبير //        

لكنه أصأبح مهمًل //        

        // alert($('> li', 'ul:first').length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

. كتعبير عندما ُنحِدد سياق البحث'element <'الفكرة الساسية هي أّنه يمكن أن ُيستخَدم 
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()filter و ()findالفرق بين الدالتين . 1

 لترشببيح المجموعببة الحاليببة من العناصببر الموجببودة ضببمن مجموعببة()filterُتستخَدم الدالة 

.التغليببف ويجب أن تسببتعملها عنببدما تريببد ترشببيح مجموعببة من العناصببر تم تحديببدها سببابًقا على .

ح عناصبببر   الثلثبببة الموجبببودة ضبببمن مجموعبببة التغليف>p<سببببيل المثبببال، الشبببيفرة التيبببة سُترشبببِ

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p><strong>first</strong></p>

    <p>middle</p>

    <p><strong>last</strong></p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

، وذلك بعد ترشيح أول وآخر عنصر //        middleالناتج 

>p// موجود ضمن مجموعة التغليف <        

        alert(

          $('p').filter(':not(:first):not(:last)').text()

        );
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      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة

 فاسأل نفسك إن كان استخدامها ضرورًيا()filterعند استخدامك للدالة 
. على سبيل المثال يمكن إعادة كتابة العبارة البرمجيةفعًل

$('p').filter(':not(:first):not(:last)')دون استخدام الدالة 
filter() بتمرير ُمحِددات خاصة كتعبير تحديد للدالة jQuery كالتالي   $

('p:not(:first):not(:last)').

أحفبباد ()findأما الدالة  ( فسُتستخَدم للعثور على  « »descendantsا . العناصببر الُمحببّددة حاليًبب (

 ستؤدي إلى تحديث أو تغيببير مجموعببة التغليببف الحاليببة لكي تحتببوي على()findتخيل أّن الدالة 

.عناصببَر جديببدٍة كببانت متواجببدًة ضببمن العناصببر الُمحببّددة مسبببًقا على سبببيل المثببال، الشببيفرة التيببة

 عبببر اسببتخدام الدالببة>strong< إلى عنصببَري >p<ستؤدي إلى تغيير مجموعة التغليف من عناصر 

find() )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p><strong>first</strong></p>

    <p>middle</p>

    <p><strong>last</strong></p>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"strong" :الناتج //        

        alert($('p').find('strong').get(0).nodeName);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
يمكنك في الواقع أن تدمج العناصر الموجودة مسبًقا في مجموعة التغليف مع

 وذلك باستخدام الدالة()findالعناصر الجديدة الُمحّددة عبر استخدام الدالة 
addBack() مثال ،:$('p').find('strong').addBack() .

ا()filterالفكرة هنا هي أّن الدالة  أو ترشببيح العناصببر الُمحببّددة حاليًبب ) تؤدي إلى تقليل عببدد  )

. سُتنِشئ مجموعة تغليف جديدة()findفي مجموعة التغليف بينما الدالة 

ملحاظة
) واللتانdestructive( هما دالتان هادمتان ()filter و ()findالدالتان 

 والتي سُتعيد مجموعة التغليف إلى()endيمكن إبطال تأثيرهما باستخدام 
.()filter أو ()findحالتها السابقة قبل استخدام 
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 بدًل من تعبير()filterتمرير دالة إلى . 2
ا لتحديببد العناصببر، فمن المنطقي والسببهل أن ًحا مخصصببً ئ ُمرشببِ قبببل أن تجببري مسببرًعا وُتنشببِ

 والتي ستسمح لك باختبار تحقيق شرط معّين على كل عنصر موجود في()filterُتمِرر دالًة إلى 

.مجموعة التغليف

 ضببمن عنصرHTML في صببفحة >img<على سبببيل المثببال لنقببل أننببا نريببد وضببع جميببع عناصببر 

>p< في حال لم يكن عنصر >img< موجوًدا من البداية ضمن عنصر >p<.

 بتمريببر()filterيمكنك إنشاء ُمرِشح مخصص لتمام هذه المهمة أو يمكنك استخدام الدالببة 

، فببإذا تحقببق ذلببك فسببُيزال>p<) هببو العنصببر parent(دالة إليها والتي سببُتحِدد إن كببان العنصببر الب 

 المتبقيببة في مجموعببة التغليببف>img<هببذا العنصببر من المجموعببة، ومن ثم ستوضببع جميببع عناصببر 

.>p<ضمن عناصر 

، ومن ثم سأمرر دالًةHTML في صفحة >img<كتبُت الشيفرة التالية والتي سُتحِدد كل عناصر 

 والبببتي سُتسببببتَخدم للمببببرور على كبببل عنصبببر من العناصبببر  الموجببببودة في مجموعبببة()filterإلى 

باسببببببتخدام  >p< هببببببو >img<) وسببببببتختبر إذا كببببببان العنصببببببر الب لكببببببل عنصببببببر this(التغليببببببف 

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <img />

    <img />
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    <p><img /></p>

    <img />

    <p><img /></p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('img').attr('src', 

'http://static.jquery.com/files/rocker/images/logo_jquery_215

x53.gif')

          .filter(

          function(){return !$(this).parent('p').length == 1}

          ).wrap('<p></p>');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

. وهذا لنني أريدfalse إلى true لتغيير القيمة المنطقية من !لحظ كيف استعملُت المعامل 

. هببو العنصببر الب لهببا من المجموعببة الدالببة الببتي>p< والببتي يكببون العنصببر >img<حببذف عناصببر 

.false ستحذف العناصر من المجموعة إن أعادت الدالُة القيمَة ()filterُمّررُتها إلى 

ٍح مخصبببٍص الفكبببرة الساسبببية هنبببا هي إذا كنَت تتعامبببل مبببع حالبببٍة وحيبببدٍة فقبببط، فإنشببباء ُمرشبببِ

) لتطبيقه على حالٍة وحيدٍة قد يكون مضيعًة للوقت، وتستطيع تحقيقfindImgWithNoP:: مثًل(
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ل()filterالهدف نفسه بتمرير دالة إلى  . الطريقة التي شرحناها هنا هي طريقٌة مفيدٌة جببًدا، تخيّبب

regular (مبببا نسبببتطيع فعلبببه عنبببدما نسبببتخدم التعبببابير النمطيبببة  expressions في دالبببة (filter()

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

      <li>jQuery is great.</li>

      <li>Its lightweight.</li>

      <li>Its free!</li>

      <li>jQuery makes everything simple</li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

> حول أّي نص موجود ضمن //        strongوضع عنصر <

         //jQuery> والذي يحتوي على الكلمة liعنصر <

        var pattern = /jQuery/i;

        $('ul li').filter(function()

        {

          return pattern.test($(this).text());
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        }).wrap('<strong></strong>');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

DOMالتنقل في شجرة . 3

النتقببببببال إلى العلى في شببببببجرة  »يمكنببببببك ببسبببببباطة  »DOM باسببببببتخدام الببببببدوال parent()

. من المهم أن تفهم الفروقببببببات بين هببببببذه الببببببدوال تفحص الشببببببيفرة()closest و ()parentsو  .

):مثال حي( jQueryالتية لكي تفهم ما هو الفرق بين دوال التنقل في 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="parent2">

      <div id="parent1">

        <div id="parent0">

          <div id="start"></div>

        </div>

      </div>

      <div>

        <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>
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        <script>

          (function($)

          {

parent0" x4" :الناتج //            

            alert($('#start').parent().attr('id'));

            alert(

              $('#start').parents('#parent0').attr('id'));

            alert($('#start').parents()[0].id);

            alert(

              $('#start').closest('#parent0').attr('id'));

parent1" x4" :الناتج //            

            alert($('#start').parent().parent().attr('id'));

            alert(

              $('#start').parents('#parent1').attr('id'));

            alert($('#start').parents()[1].id);

            alert(

              $('#start').closest('#parent1').attr('id'));

parent2" x4" :الناتج //            

            alert(

              $('#start').parent().parent().parent()

              .attr('id')

            );

            alert(

              $('#start').parents('#parent2').attr('id'));
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            alert($('#start').parents()[2].id);

            alert(

              $('#start').closest('#parent2').attr('id'));

          })(jQuery);

        </script>

  </body>

</html>

ملحاظات

 لهما نفس الوظيفة، إل أّن الدالة()parents و ()closest- ربما يبدو لك أّن 
closest()أي تستطيع ( سُتضِمن العنصر الحالي الُمحّدد في عملية الترشيح 

،closest('#start').('start#')$تحديد العنصر الحالي فيها لو نّفذَت 
.()parentsلكنك ل تستطيع فعل ذلك مع 

()parents عن البحث عندما تجد ُمطابقًة، بينما ()closest- تتوقف 

الباء ثم ُترِشحها بناًء على التعبير الذي »فستحصل على جميع العناصر  »

 من إعادة أكثر من عنصٍر()closest.مّررَته إليها وبالتالي لن تتمكن الدالة 
.وحيٍد فقط

 كوسائط اختياريةCSSدوال التنقل تقبل تمرير تعبيرات . 4
ا تمريرهببا إلىjQuery إلى دالببة CSSل ُتمببّرر تعببابير   لتحديببد العناصببر فحسببب، وإنمببا يمكن أيضببً

. ربما يسهل علينببا نسببيان ذلببك لوجببود عببدد كبببير من دوال التنقببلDOMعِدة دوال للتنقل في شجرة 

).()next: مثًل(دون أن نحتاج إلى استخدام التعابير مطلًقا 
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.تمرير التعبيرات إلى دوال التنقل هو أمٌر اختيارٌي، لكن تذّكر أّنك تستطيع فعل ذلك

•children('expression')

•next('expression')

•nextAll('expression')

•parent('expression')

•parents('expression')

•prev('expression')

•prevAll('expression')

•siblings('expression')

•closest('expression')
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 أثناء التنفيذHTMLإنشاء وإضافة وتعديل . 1
 إلىHTML أثنبباء التنفيببذ عبببر تمريببر سلسببلة نصببية فيهببا شببيفرة HTMLيمكنببك إنشبباء شببيفرات 

):مثال حي( jQueryدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

" //        DIVالناتج: "

        alert($('<div><a></a></div>').get(0).nodeName);

 وحيد //        div"، أي هنالك عنصر 1الناتج: "

        alert($('<div><a></a></div>').length);

 //        div"، أي هنالك عنصَري 2الناتج: "

        alert(

          $('<div><a></a></div><div><a></a></div>').length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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، فسُتضببباف العناصبببرjQuery باسبببتخدام دالبببة DOMمن المهم أن تلحبببظ أّنه عنبببد إنشببباء بُبببنى 

 فقببط>div<.الرئيسببية فقببط إلى مجموعببة التغليببف فمثًل في الشببيفرة السببابقة، سببتتواجد عناصببر 

.في مجموعة التغليف

. بعد إنشائهاHTML للتعامل مع أّية عناصر في بنية ()findيمكنك استخدام الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('<div><a></a></div>').find('a').text('jQuery')

          .attr('href', 'http://www.jquery.com');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

DOM الجديببدة، فسببنتمكن من إضببافتها إلى شببجرة HTMLبعببد النتهبباء من التعامببل مببع شببيفرة 

 لضببببافة()appendTo. سنسببببتخدم في المثببببال التي الدالببببة jQueryعبببببر اسببببتخدام إحببببدى دوال 

):مثال حي(الشيفرة إلى الصفحة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('<div><a></a></div>')

          .find('a')

          .text('jQuery')

          .attr('href', 'http://www.jquery.com')

          .end().appendTo('body');

 //          ()find للخروج من الدالة ()endاستخدمنا 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظات

( العناصر البسيطة التي ل تحتوي على خاصيات  :مثًل-

$('<div></div>') ُتنَشأ عبر الدالة (document.createElementبينما 
. في بقية الحالت وفي الواقع، تستطيعinnerHTMLسُتستعَمل الخاصية 

jQuery إلى دالة document.createElementتمرير عنصر ُمنَشأ عبر 

:مثال  )$(document.createElement('div')).(
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 ل يمكن أن تحتوي علىjQuery النصية الُممِررة إلى دالة HTML- سلسلة 
.>div<عناصر ل ُيسَمح بأن يحتويها العنصر 

 يجب أن تكون مكتوبًةjQuery النصية الُممِررة إلى دالة HTML- سلسلة 
.بطريقٍة سليمٍة تماًما

 عندما ُتمِرر سلسلًة نصيًة فيهاHTML- يجب أن ُتفَتح وُتغَلق جميع عناصر 
HTML إلى دالة jQueryإن لم تفعل ذلك فقد تتسبب بحدوث علل وخصوًصا .

 دوًما ول تستخدم الوسومHTML. أغلق جميع عناصر IEفي متصفح 
).</ div>: مثًل(المختصرة 

()indexفهم آلية عمل الدالة . 2

من الممكن تحديد فهرس أحد العناصببر داخببل مجموعببة التغليببف بتمريببر ذاك العنصببر إلى الدالببة

index() افترض مثًل أّن لديك مجموعة تغليف تحتوي على جميع عناصببر .>div<الموجببودة في 

):مثال حي( فيها >div<صفحة ويب وتريد أن تعرف فهرس آخر عنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>0</div>

    <div>1</div>

    <div>2</div>

    <div>3</div>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"3" :الناتج //        

        alert($('div').index($('div:last')));

 //        1.3.3 قليًل في إصأدار ()indexتغّيرت آلية عمل 

        أصأبح الن بإمكاننا استخدام هذه الشيفرة //

$('div:last').index()//         

 في هذا المثال. //        3لعادة القيمة 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ا حببتى تببرى كيببف يمكن اسببتخدامها مببع الحببداث ()indexلن تفهم اسببتخدام  ).events( تمامًبب

 الببذي تم النقببر>div< الموجببودة في الصببفحة فسببُنمِرر العنصببر >div<فمثًل، عند النقر على عناصر 

باستخدام الكلمة المحجوزة  ):مثال حي( لتحديد فهرسه ()index) إلى الدالة this(عليه 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="nav">
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      <div>nav text</div>

      <div>nav text</div>

      <div>nav text</div>

      <div>nav text</div>

      <div>

        <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

        <script>

          (function($)

          {

 //             الذي ضُِغطَ عليه من بينdivإظهار ترتيب عنصر 

             // الموجودة في مجموعة التغليفdiv جميع عناصأر 

            $('#nav div').click(function()

            {

              alert($('#nav div').index(this));

أو يمكنك استخدام هذه الخدعة الجميلة //              

              // alert($(this).prevAll().length);

            });

          })(jQuery);

        </script>

  </body>

</html>
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()textفهم طريقة عمل الدالة . 3

text ( سُتعيد العقدة النصية ()textقد يفترض أحدنا ُمخِطًئا أّن الدالة  nodeلول عنصر في (

مجموعببببة التغليببببف؛ وإنمببببا سببببتجمع محتببببوى جميببببع العقبببد النصبببية لجميبببع العناصبببر الموجبببودة في

.مجموعة التغليف وُتعيد القيمة النهائية كسلسلٍة نصيٍة وحيدة تأّكد أّنك قد فهمَت هببذه الفكببرة وإل

):مثال حي(فقد تحصل على نتائج غير متوقعة عند استخدامها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>1,</div>

    <div>2,</div>

    <div>3,</div>

    <div>4</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        alert($('div').text()); // 1,2,3,4" :الناتج"

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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تبديل أو إزالة المحارف باستخدام التعابير النمطية. 4
مع اسببتعمال دوال مكتبببة JavaScript الموجودة في ()replaceباستخدامنا للدالة   –jQuery–

سببنتمّكن بكببل سببهولة من تبببديل أو حببذف أُي نمببٍط من المحببارف موجببوٍد في النص المحتببوى ضببمن

):مثال حي(أحد العناصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p>

      I really hate using JavaScript.

      I mean really hate it!

      It is the best crap ever!

    </p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        

        var $p = $('p');

         //hate بدًل من loveوضع 

        $p.text($p.text().replace(/hate/ig, 'love'));
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         // وعدم وضع أي شيء مكانهاcrapحذف 

        $p.text($p.text().replace(/crap/ig, ''));

 ُتعيد سلسلًة نصيًة //        ()replaceأبِق في بالك أنَّ الدالة 

 //        ، وهذا هو السبب وراءjQueryول تعيد كائن 

         //()text بعد الدالة ()replace وضع الدالة 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

، وهببذا()htmlيمكنك أيًضا تحديث أّية محارف موجودة ضمن سلسلة نصية ُمعببادة من الدالببة 

ا تحبببببديث واسببببببتبدال عناصببببببر   عبببببببرDOMيعبببببني أّنك تسببببببتطيع تحببببببديث النص، وتسببببببتطيع أيضببببببً

.التعابير النمطية

()contentsشرح كيفية عمل الدالة . 5

) جميببع العناصببر البنبباء، بمبباnodes( للعثببور على عقببد ()contents.يمكن أن ُتسببتخَدم الدالببة 

text (في ذلبببك العقبببد النصبببية  nodeالموجبببودة داخبببل العنصبببر لكن انتببببه، إن كبببانت المحتويبببات . (

الناتجة عن هذه الدالة هي عقد نصّية فقط فسيوضع النبباتج داخببل مجموعببة التغليببف كعقببدة نصببية

.وحيدة لكن إن كانت المحتويببات تحتببوي على عنصببر أو أكببثر بالضببافة إلى العقببد النصببية، فسببُتعيد

ا امعن النظبببر في الشبببيفرة السبببابقة لتفهم()contents.الدالبببة  . العقبببد النصبببية وعقبببد العناصبببر مًعببب

):مثال حي(الشرح السابق 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p>I love using jQuery!</p>

    <p>I love <strong>really</strong> using jQuery!</p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

         //HTML" لعدم وجود عناصأر !I love using jQueryينتج "

        alert($('p:first').contents().get(0).nodeValue);

        " //I loveالناتج: "

        alert($('p:last').contents().get(0).nodeValue);

         وليس عقدة نصية //HTML" لكنه عنصر reallyالناتج: "

        alert($('p:last').contents().eq(1).text());

        " //!using jQueryالناتج: "

        alert($('p:last').contents().get(2).nodeValue);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

لحببظ أّنه إذا كببان العنصببُر في مجموعببة التغليببف عقببدًة نصببيًة، فعلينببا اسببتخراج المحتببوى عبببر

.get(0).nodeValue.
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. مفيبببدٌة عنبببد اسبببتخراج قيم العقبببد النصبببية ومن الممكن اسبببتخراج العقبببد()contentsالدالبببة 

):مثال حي( ()contents عبر استخدام DOMالنصية فقط من ُبنية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p>jQuery gives me 

      <strong>more <span>power</span></strong>

       than any other web tool!

    </p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('p')

          .find('*')  // تحديد جميع العقد

          .addBack()  // <p> بما في ذلك

          .contents() // الحصول على جميع العقد البناء بما 

في ذلك العقد النصية //                      

          .filter(function()

          {

            return this.nodeType == Node.TEXT_NODE;

حذف جميع العقد غير النصية // ({          
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          .each(function(i, text)

          {

            alert(text.nodeValue)

إظهار النصوص الموجودة ضمن مجموعة التغليف // ;({          

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 الموجببودHTML، حيث تعطينببا وصببوًل إلى مسببتند ()contentsهنالببك اسببتخداٌم آخببر للدالببة 

 والصبببفحة>iframe<، لطالمبببا كبببانت الصبببفحة الموجبببودة ضبببمن عنصبببر >iframe<ضبببمن عنصبببر 

(الب في نفس النطاق  « »domain:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <iframe src="iframe.html" height="100px" 

width="100px"></iframe>

    <!-- iframe محتوى عنصر -->

    <!--

    <!DOCTYPE html>

    <html lang="en">

    <body>

    <body>

    <p>Hi, I am the content inside of the iframe's body 

113 



jQueryتعلم HTML:الفصل الرابع تعديل شيفرات  

element.</p>

    </body>

    </html>

    -->

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 p>Hi, I am the content inside of the>" :الناتج */        

iframe's body element.</p>" */

        alert($('iframe').contents().find('body').html());

 //         ...jQueryأو عبر تمرير «السياق» إلى الدالة 

 p>Hi, I am the content inside of the>" :الناتج */        

iframe's body element.</p>" */

        alert($('body', $('iframe').contents()).html());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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ملحاظة

 للوصول إلى محتوى عنصر()contentsحاول الكثيرون استخدام 
>iframe< سياسة المصدر« ليس موجوًدا بنفس النطاق وواجهوا مشكلة

( الواحد « same-origin policyتأّكد أّنك تفهم محدوديات استخدام .(
JavaScript وعناصر iframeقبل أن تحاول الوصول إلى أو تعديل محتوى 
iframe موجودٌة في ( هنالك إضافٌة  .http://code.google.com/p/jquery-

crossframe/ التي تعطيك حًل التفافًيا إذا أردت التواصل مع (>iframe<

.موجوٍد في نطاٍق آخر

 لن ُيزيل العناصر من مجموعة التغليف()removeاستخدم . 6
DOM فببإن العناصببر الموجببودة ضببمن ُبنيببة DOM لحببذف جببزء من ()removeعنببدما تسببتخدم 

.المحذوفبببة سبببتبقى موجبببودًة ضبببمن مجموعبببة التغليبببف يمكنبببك إًذا أن تحبببذف عنصبببًرا، ثم تجبببري

 وحيببدةjQuery، وذلك عبببر سلسببلة DOMتعديلت على ذاك العنصر، ثم تضعه مرًة أخرى في شجرة 

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>remove me</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)
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      {

        $('div').remove().html('<a href=

          "http://www.jQuery.com">jQuery</a>')

          .appendTo('body');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

، فهببذاDOM لحذف العناصر من شببجرة ()removeالفكرة الساسية هنا هي أّنك إذا استخدمَت 

.jQueryل يعني أّن تلك العناصر سُتحَذف من مجموعة التغليف في 
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تفعيل وتعطيل عناصر النموذج. 1
disabled تعطيببل عناصببر النمبباذج عبببر ضبببط الخاصببية jQueryنسببتطيع بسببهولة باسببتخدام 

. يمكننبببا فعبببل ذلبببك بكبببل بسببباطة باختيبببار حقبببل إدخبببال، ثمdisabledلعناصبببر النمبببوذج إلى القيمبببة 

):مثال حي( disabled لضبط الخاصية ()attrاستخدام الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input name="button" type="button" id="button" 

value="button" />

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('#button').attr('disabled', 'disabled');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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ل ، يمكننببببببا ببسبببببباطة حببببببذف الخاصببببببية   باسببببببتخدام الدالببببببةdisabledلتفعيببببببل حقببببببل ُمعطّبببببب

removeAttr() أو عبببببر ضبببببط قيمببببة الخاصببببية disabledإلى سلسببببلٍة نصبببيٍة فارغبببة باسببببتخدام 

attr() )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input name="button" type="button" id="button" 

value='button' disabled="disabled" />

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('#button').removeAttr('disabled');

أو //        

        // $('#button').attr('disabled', '');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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كيفية تحديد إذا كان أحاد عناصر النموذج ُمفّعًل أم معّطًل. 2
 يسببهل علينببا تحديببدenabled: أو disabled: الخاصة بالنمبباذج jQueryباستخدام ُمرِشحات 

). انظببر ملّيا إلىboolean(ومعرفة إذا كببان عنصببٌر في نمببوذٍج معّطًل أم مفّعًل بإعببادة قيمببة منطقيببة 

):مثال حي(الشيفرة التية للتوضيح 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input name="button" type="button" id="button1" 

value="button" />

    <input name="button" type="button" id="button2" 

disabled="disabled" value="button" />

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        // is اختبار إن كان ُمفّعًل باستخدام

        alert($('#button1').is(':enabled')); // الناتج: true

أو عبر استخدام ُمرشِّح //        

        alert($('#button1:enabled').length); // 1" :الناتج"
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        // is اختبار إن كان ُمعطًّل باستخدام

        alert($('#button2').is(':disabled')); // "true"

أو عبر استخدام ُمرشِّح //        

        alert($('#button2:disabled').length); // 1" :الناتج"

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

اختيار أو عدم اختيار مربع اختيار أو مربع انتقاء. 3
( أو مربببع اختيببار radio(يمكنك اختيببار مربببع انتقباء  (checkbox عبببر ضبببط خاصببية (checked

):مثال حي( ()attr باستخدام الدالة trueإلى القيمة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input name="" value="" type="checkbox" />

    <input name="" value="" type="radio" />

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>
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      (function($)

      {

اختيار جميع مربعات الختيار أو النتقاء //        

        $('input:checkbox,input:radio')

          .attr('checked', 'checked');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 باسببببببتخدام الدالببببببةcheckedللغبببببباء اختيببببببار مربببببببع اختيببببببار أو انتقبببببباء، فاحببببببذف الخاصببببببية 

removeAttr() أو عبر ضبط قيمة الخاصية checked مثال حي( إلى سلسلٍة نصيٍة فارغة:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input name="" type="checkbox" value="" 

checked="checked">

    <input name="" type="radio" value="" checked="checked">

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {
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        $('input').removeAttr('checked');

أو //        

        $('input').attr('checked', '');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

اختيار وإلغاء اختيار عِدة مربعات اختيار وانتقاء. 4
. لختيببار عببِدة حقببول اختيببار وانتقبباء وذلببك بتمريببرjQuery في ()valيمكنك استخدام الدالببة 

 لحقببول الختيببارvalueمصببفوفة تحتببوي عببِدة سلسببل نصببية تتوافببق قيمتهببا مببع قيمببة الخاصببية 

):مثال حي(والنتقاء 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input type="radio" value="radio1">

    <input type="radio" value="radio2">

    <input type="checkbox" value="checkbox1">

    <input type="checkbox" value="checkbox2">

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>
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      (function($)

      {

اختيار جميع حقول الختيار والنتقاء في الصفحة //        

        $('input:radio,input:checkbox').val(['radio1', 

'radio2', 'checkbox1', 'checkbox2']);

يمكنك استخدام ما يلي للغاء اختيار جميع العناصأر //        

        // $('input:radio,input:checkbox')

        //   .removeAttr('checked');

أو //        

        // $('input:radio,input:checkbox')

        //   .attr('checked', '');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
 إلى()valإذا كان مربع اختيار أو انتقاء ُمختاًرا من قبل، فلن يؤدي استخدام 

.إلغاء اختياره

معرفة فيما إذا كان مربع اختيار أو مربع انتقاء مختاًرا أم ل. 5
ح يمكنببك معرفببة إذا تم اختيببار أو لم يتم اختيببار مربببع اختيببار أو انتقبباء عبببر اسببتخدام الُمرشببِ

:checked انظر إلى الشيفرة التية لتشاهد عِدة استخدامات للُمرِشح .:checked )مثال حي:(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

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

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

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"true" :الناتج //        

        alert($('input:checkbox').is(':checked'));

 أو إضافة العناصأر إلى مجموعة التغليف إن //        

1تم اختيارها. الناتج  //        

        alert($('input:checkbox:checked').length);

"true" :الناتج //        

        alert($('input:radio').is(':checked'));

 أو إضافة العناصأر إلى مجموعة التغليف إن //        

1تم اختيارها. الناتج  //        

        alert($('input:radio:checked').length);

      })(jQuery);
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    </script>

  </body>

</html>

معرفة إذا كان حاقٌل في النموذج مخفًيا. 6
ا  ح hidden(يمكنك معرفة إذا كان حقٌل ما في النموذج مخفيًبب . انظببر إلىhidden:) عبببر الُمرشببِ

):مثال حي( hidden:الشيفرة التية لتعاين استخدامات مختلفة للُمرِشح 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input type="hidden" />

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

"true" :الناتج //        

        alert($('input').is(':hidden'));

أو إضافة العناصأر المخفية إلى مجموعة التغليف //        

1الناتج  //        

        alert($('input:hidden').length);
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      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 لحقل إدخالvalueضبط أو الحصول على قيمة الخاصية . 7
أيvalue لضبط أو الحصول على قيمة الخاصية ()valيمكن استخدام الدالة  ( لعنصر إدخببال 

submitو  reset و radio و password و image و hidden و checkbox و buttonعببنببباصببببببر 

…).  سأضبط في المثببال التي قيمببَة كببل حقببِل إدخبباٍلHTML5 وغير ذلك من عناصر نماذج textو 

):مثال حي( ()val و ()alert ثم سأعرضها عبر ()valباستخدام 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input type="button" />

    <input type="checkbox" />

    <input type="hidden" />

    <input type="image" />

    <input type="password" />

    <input type="radio" />

    <input type="reset" />

    <input type="submit" />

    <input type="text" />
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('input:button').val('I am a button')

        $('input:checkbox').val('I am a checkbox')

        $('input:hidden').val('I am a hidden input')

        $('input:image').val('I am a image')

        $('input:password').val('I am a password')

        $('input:radio').val('I am a radio')

        $('input:reset').val('I am a reset')

        $('input:submit').val('I am a submit')

        $('input:text').val('I am a text')

        // value إظهار قيمة الخاصأية

        alert($('input:button').val());

        alert($('input:checkbox').val());

        alert($('input:hidden').val());

        alert($('input:image').val());

        alert($('input:password').val());

        alert($('input:radio').val());

        alert($('input:reset').val());

        alert($('input:submit').val());
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        alert($('input:text').val());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ضبط والحصول على القيمة الُمحّددة لعنصر اختيار من متعدد. 8
-multi( في عنصببر اختيببار من متعببدد ()valيمكننببا تحديببد القيم الُمختببارة باسببتخدام الدالببة 

select بتمرير مصفوفة إلى الدالة (val()تحتوي على القيم النصية للخيارات الموافقة .

ا اسببتخدام الدالببة وللحصببول على القيم الُمختببارة في عنصببر اختيببار من متعببدد، نسببتطيع أيضببً

val() للحصبببول على مصبببفوفة للقيم المختبببارة سبببتحتوي المصبببفوفة على قيم الخاصبببية .value

):مثال حي(لجميع القيم الُمختارة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <select size="4" multiple="multiple">

      <option value="option1">option one</option>

      <option value="option2">option two</option>

      <option value="option3">option three</option>

      <option value="option4">option four</option>

    </select>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

ضبط القيم المختارة //        

        $('select').val(['option2', 'option4']);

الحصول على القيم الُمختارة //        

"option2, option4" :الناتج //        

        alert($('select').val().join(', ')); 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

textareaضبط والحصول على النص الموجود ضمن عنصر . 9

 عبببر تمريببر سلسببلة نصببية إلى الدالببة>textarea<يمكنك ضبط محتوى العقدة النصية لعنصببر 

val() لُتسبببببتخَدم كمحتبببببوى نصبببببي للعنصبببببر ولكي نحصبببببل على محتويبببببات العنصبببببر .textarea

):مثال حي( كما هو ظاهر في المثال التي ()valفسنستخدم أيًضا الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
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  <body>

    <textarea></textarea>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

ضبط محتوى مربع النص //        

        $('textarea').val('I am a textarea');

"I am a textarea" :الناتج //        

        alert($('textarea').val());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

button للعنصر valueضبط والحصول على قيمة الخاصية . 10

.()val بتمريببر سلسببلة نصببية إلى الدالببة button لعنصببر valueيمكنببك ضبببط قيمببة الخاصببية 

 فيمكننبببا أن نسبببتعمل الدالبببة>button< التابعبببة لعنصبببر valueولكي نحصبببل على قيمبببة الخاصبببية 

val() مثال حي( أيًضا:(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <button>Button</button>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

ضبط العنصر إلى //        

        //<button value="I am a Button Element">

        $('button').val('I am a Button Element')

        

"I am a Button Element" :الناتج //        

        alert($('button').val());

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

selectتعديل مكونات العنصر . 11

. سأشببرح>select< كثببيًرا من إجببراء بعض المهببام الشببائعة عنببد تعببديل العنصببر jQueryُتسِهل 

.فيما يلي بعض تلك المهام وسأريك مثاًل عن الشيفرة
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:إضافة خيارات جديدة في النهاية•

$('select').append('<option value="">option</option>');

:إضافة خيارات جديدة إلى البداية•

$('select').prepend('<option value="">option</option>');

:وضع خيارات جديدة بدًل من القديمة•

$('select').html('<option value="">option</option><option 

value="">option</option>');

ح index(اسبببببتبدال عناصبببببر ذات فهبببببرس •  لتحديبببببد()eq:) معّين؛ عببببببر اسبببببتخدام الُمرشبببببِ

: لستبدالها()replaceWith.العناصر ثم استخدام الدالة 

$('select option:eq(1)').replaceWith('<option 

value="">option</option>');

:2 إلى العنصر ذي الفهرس selectضبط العنصر الُمختار في •

$('select option:eq(2)').attr('selected', 'selected');
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:إزالة آخر خيار من الخيارات•

$('select option:last').remove();

 عبببر ترتيبهببا في مجموعببة التغليببف باسببتخدامselectتحديببد خيببارات معّينببة من عنصببر •

:ُمرِشحات خاصة

$('#select option:first');

$('#select option:last');

$('#select option:eq(3)');

$('#select option:gt(5)');

$('#select option:lt(3)');

$('#select option:not(':selected')');

:الحصول على القيم النصية لجميع الخيارات الُمختارة•

$('select option:selected').text();

سببُنحِدد آخببر خيببارselect لحببد خيببارات العنصببر valueالحصببول على قيمببة الخاصببية •  )

):في مثالنا

$('select option:last).val(); 

؛ يجببدر بالببذكر أّن الشببيفرة• الببترقيم بببدًءا من الصبفر )الحصول على فهرس العنصر الُمختببار  )
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:التية لن تعمل مع العناصر التي يمكن اختيار أكثر من خيار فيها

$('select option').index($('select option:selected')); 

:إضافة خيار بعد مكاٍن معين•

$('select option:eq(1)').after('<option 

value="">option</option>');

:إضافة خيار قبل مكاٍن معين•

$('select option:eq(3)').before('<option 

value="">option</option>');

تحديد حاقول النموذج عبر نوعها. 12
jQuery) تببوِفر ('input:checkbox')$: مثًل(من الممكن تحديببد حقببول النمبباذج عبببر نوعهببا 

.الُمرِشحات التية المرتبطة بأنواع حقول النموذج لتحديد العناصر حسب نوعها

•:text

•:password

•:radio

•:checkbox

•:submit

•:image

•:reset

•:file

•:button
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تحديد جميع عناصر النماذج. 13
حinput:من الممكن تحديد جميع عناصر النماذج عبر استخدام الُمرِشح  . لن ُيحِدد هذا الُمرشببِ

ة عناصبببببببببببببر inputعناصبببببببببببببر  >select< و >textarea< فحسبببببببببببببب، وإنمبببببببببببببا سبببببببببببببُيحِدد أيّببببببببببببب

ا لحببببظ قيمببببة >button<و   لمجموعببببة التغليببببف في المثببببال التي عنببببد اسببببتخدامlength. أيضببببً

):مثال حي( input:الُمرِشح 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input type="button" value="Input Button" />

    <input type="checkbox" />

    <input type="file" />

    <input type="hidden" />

    <input type="image" />

    <input type="password" />

    <input type="radio" />

    <input type="reset" />

    <input type="submit" />

    <input type="text" />

    <select>

      <option>Option</option>

    </select>

    <textarea></textarea>

    <button>Button</button>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 عنصًرا من عناصأر النماذج13الناتج هو  //        

        alert($(':input').length);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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 واحاد فقط()readyلسنا مقّيدين بحدث . 1
َدَد مببا شببئَت؛()readyمن المهم أن تبقي بذهنك أّنه من الممكن استخدام الحدث المخصص   عَبب

. وحيببد إلى المسببتند وسببُتنّفذ الشببيفرات المرتبطببة بالحببدث()ready.ولسببَت مقيببًدا بإضببافة حببدث 

ready()بنفس ترتيب ورودها .

ملحاظة
:مثًل( jQueryتمرير دالة إلى دالة 

jQuery(function(){//code here})هي طريقٌة مختصرٌة للحدث (
ready() أي  )jQuery(document).ready().(

()of و ()onإضافة أو إزالة الحاداث باستخدام . 2

,'jQuery('a').on('click: مثًل( ()onباسببببتخدام الدالببببة   function(){})يمكننببببا (

standard (إضافة أّي من معالجات الحداث القياسية  handlers إلى عناصر (DOMالملئمة .

•blur

•focus

•load

•resize

•scroll

•unload

•beforeunload

•click

•dblclick

•mousedown

•mouseup

•mousemove

•mouseover

•mouseout

•change

•select

•submit

•keydown
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•keypress

•keyup

•error

واعتمبببباًدا على معببببايير  – يمكن أن ترتبببببط معالجببببات أحببببداث ُمحببببّددةDOM–كمببببا هببببو واضببببح 

.بعناصر معّينة

ا اسببتخدام بالضببافة إلى القائمببة السببابقة الخاصببة بمعالجببات الحببداث القياسببية، يمكنببك أيضببً

mouseenter مثببببببببببببببل jQuery لربببببببببببببببط معالجببببببببببببببات الحببببببببببببببداث الخاصببببببببببببببة في ()onالدالببببببببببببببة 

.، بالضافة إلى أّية معالجات أحداث مخصصة ُتنِشئها أنتmouseleaveو 

لحذف معالجات أحداث قياسية أو خاصة، يمكننا ببسبباطة تمريببر اسببم المعببالج أو اسببم المعببالج

ةjQuery('a').off('click')، مثًل ()offالخاص الذي نريد حذفببه إلى الدالببة  . إن لم ُتمببِرَر أيّبب

 فسبببببببيؤدي ذلبببببببك إلى حبببببببذف جميبببببببع معالجبببببببات الحبببببببداث المرتبطة()offوسبببببببائط إلى الدالبببببببة 

.بالعنصر الُمحّدد

:سأريك المفاهيم التي شرحناها في العلى في المثال التي

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <input type="text" value="click me" />

    <br />

    <br />

    <button>remove events</button>

    <div id="log" name="log"></div>

    <script 

140 

http://docs.jquery.com/Events/error
http://docs.jquery.com/Events/keyup
http://docs.jquery.com/Events/keypress


jQueryتعلم jQuery:الفصل السادس الحداث في  

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery

.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

ربط الحداث //        

        $('input').on('click', function()

        {

          alert('You clicked me!');

        });

        $('input').on('focus', function()

        {

 //          مًعا سيسبب بحلقةfocus والحدث alertاستخدام 

 //         تكرار ل نهائية، لن حدث التركيز على حقل

 //         الدخال سُيطَلق في كل مرة نغلق فيها مربع التحذير

 //         alertسنعرض الناتج في الصفحة بدًل من استخدام 

          $('#log').html('You focused this input!');

        });

 //         كاختصارclickاستخدام الدالة 

        $('button').click(function()

        {

فك ارتباط الحداث //          

          $('input').off('click');

          $('input').off('focus');
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أو فك ارتباط جميع الحداث //          

          // $('button').off();

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظات

DOM مع جميع أحداث ()on عِدة اختصارات لستخدام الدالة jQuery- توِفر 

mouseenter الخاصة مثل jQueryالقياسية، أي باستثناء أحداث 

. لستخدام هذه الختصارات عليك وضع اسم الدالة بدًل منmouseleaveو 
.اسم الحدث

.()focus و ()mouseout و ()click:أمثلة 

 وحيدDOM- يمكنك أن تربط عدًدا ل محدوًدا من الحداث إلى عنصر 
.jQueryباستخدام 

 والتي ستربط حدًثا ما إلى()one دالًة لمعالجة الحداث باسم jQuery- توِفر 
 ما هي إل()one. والذي سُينّفذ مرًة واحدًة فقط ثم سُيزال الدالة DOMعناصر 

.()off و ()onطريقٌة مختصرٌة ُتستعَمل فيها الدالتان 

، وكّنا نستعملjQuery من 1.7 إلى إصدار ()off و ()on- ُأضيَفت الدالتان 
()bind. ُأهِمَل استعمال الدالتين ()unbind و ()bindبدًل منهما الدالتين 

، لذا ل ُينَصح باستخدامهما في3.0 بدًءا من الصدار ()unbindو 
.التطبيقات الحديثة
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استدعاء معالجات الحاداث برمجًيا عبر دوال الحاداث المختصرة. 3
مثببل DOMالشكل المختصر لربط معالجببات الحببداث إلى عنصببر   : )click() و mouseout()و 

focus()يمكن أن ُيستخَدم أيًضا لستدعاء معالجات الحداث برمجًيا لفعل ذلك علينببا اسببتدعاء . (

ا ربببط معببالج أحببداث إلى نظرًيبب –الدالببة المختصببرة دون أن ُنمببِرر إليهببا دالببًة هببذا يعببني أننببا نسببتطيع  – .

. ثم اسببتدعاء ذاك المعببالج مباشببرًة سأشببرح الفكببرة السببابقة في المثببال التي مسببتعمًلDOMعنصببر 

):مثال حي( ()clickالحدث 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <!-- hi الضغط على هذا العنصر سيؤدي إلى إظهار -->

    <a>Say Hi</a> 

    <!-- hi الضغط على هذا العنصر سيؤدي إلى إظهار -->

    <a>Say Hi</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

> //        aربط معالج لحدث النقر إلى جميع عناصأر <

         //ومن ثم استدعاء تلك المعالجات مباشرًة
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        $('a').click(function()

        {

          alert('hi');

        }).click();

 //        ) مرتين عند تحميل الصفحةalertسيظهر تحذير (

 //        <a>وسيظهر أيضًا عند الضغط على أحد عنصَري 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة

: لستدعاء أحداث معّينة؛ مثًل()triggerمن الممكن أيًضا استخدام الدالة 

jQuery('a').click(function ()
{ alert('hi') }).trigger('click')

.سيعمل ما سبق أيًضا مع الحداث المخصصة

event طريقة التعامل مع الكائن jQueryوحّاَدت . 4

. وهببذا يعببني أّنه عنببدماW3C بنبباًء على معببايير event طريقة التعامل مع الكببائن jQueryوّحَدت 

كيفية تعامل المتصببفحات مببع إلى دالة ُمعالِجة للحداث، فلن تضطر للقلق حول eventُيمّرر الكائن 

). يمكنببك اسبببتخدام الخاصبببياتIE في متصببفح window.event: عببببر الكببائن مثًل( eventالكببائن 

 قببدjQuery دون أن تقلق من الختلفببات بين المتصببفحات لّن eventوالدوال التية التابعة للكائن 

.eventوّحَدت طريقة التعامل مع الكائن 
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eventخاصيات الكائن •

◦event.type

◦event.target

◦event.data

◦event.relatedTarget

◦event.currentTarget

◦event.pageX

◦event.pageY

◦event.result

◦event.timeStamp

eventالدوال التابعة للكائن •

◦event.preventDefault()

◦event.isDefaultPrevented()

◦event.stopPropagation()

◦event.isPropagationStopped()

◦event.stopImmediatePropagation()

◦event.isImmediatePropagationStopped()

د في eventللوصول إلى الكائن  أو اخببترevent« عليببك تمريببر وسببيط اسببمه jQuery الموحّبب  ) «

. ثم يمكنببكjQuery)أّي اسببٍم يحلببو لببك إلى دالببٍة مجهولببٍة ُممببّررٍة إلى دالببٍة للتعامببل مببع الحببداث في 

حeventاسبببببتخدام المعامبببببل داخبببببل الدالبببببة المجهولبببببة للوصبببببول إلى الكبببببائن  . المثبببببال التي يوضبببببِ

:هذا المفهوم
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $(window).on('load', function(event)

        {

          alert(event.type);

"load" :الناتج // ;({        

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

jQueryفهم مجالت أسماء الحاداث في . 5

.DOMسيصدف وأن نحتاج إلى ربط أكثر من دالٍة بحدٍث وحيد لكائٍن في 

 أن ُنضبببيف أّي عبببدٍد نشببباء منjQuery. على سببببيل المثبببال يمكننبببا عببببر resizeلنأخبببذ الحبببدث 

؛ لكن مبباذا يحببدث عنببدما نحتبباج إلى حببذف إحببدى تلببكwindow.resizeالببدوال لمعالجببة الحببدث 

الدوال ولكن ل نريد حذفها كلها؟
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 فسببببُتحَذف جميببببع الببببدوال المرتبطببببة بالحببببدثoff('resize').(window)$إذا اسببببتخدمنا 

window.resize أمببا لببو وضببعنا الحببدث في مجببال أسببماء ) .namespaceأي على سبببيل المثببال : .

resize.uniqueفيمكننا حذف دالة بعينها : (

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $(window).on('resize', function()

        {

          alert('I have no namespace');

        });

        $(window).on('resize.unique', function()

        {

          alert('I have a unique namespace');

        });

        //resize.uniqueسنحذف الدالة المرتبطة بمعالجة الحدث 

        $(window).off('resize.unique')
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      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

. واسببتخدمنا مجببال أسببماء للحببدثresizeأضببفنا في المثببال السببابق دالببتين لمعالجببة الحببدث 

resize الثبباني ومن ثم حببذفناه مباشببرًة باسببتخدام off()ح أّننببا لم نحببذف . فعلُت ذلببك لكي أوضببِ

.أّول دالة يعطينا استخدام مجال السماء القدرة على تسمية وحذف دوال معّينة ُمعالِجة للحببداث

. نفسهDOMحين ترتبط أكثر من دالة لتعالج الحدث نفسه على عنصر 

ا اسببتخدام مجببالت إضببافًة إلى حببذف دالببة معّينببة مرتبطببة بحببدث وعنصببر ُمحببّدد، يمكننببا أيضببً

عببببر اسبببتعمال  ا بعنصبببٍر()trigger(السبببماء لسبببتدعاء دالبببة معّينبببة  ) تعبببالج حبببدًثا ُمحبببّدًدا مرتبطًببب

، وسنسببتدعي إحببداهما>a< للعنصببر click.معين توجببد في المثببال التي دالتببان لمعالجببة الحببدث 

:عبر الستفادة من مجال السماء

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a>click</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)
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      {

        $('a').on('click', function()

        {

          alert('You clicked me')

        });

        $('a').on('click.unique', function()

        {

          alert('You Trigger click.unique')

        });

 //        استدعاء الدالة المرتبطة بمجال

 //         فقطclick.unique أسماء 

        $('a').trigger('click.unique');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ل يوجد حد لعمق أو عدد مجالت السماء المستخدمة، مثًل- ملحاظات
resize.layout.headerFooterContent.

- استخدام مجال السماء هو طريقٌة ممتازٌة لحماية وحذف واستدعاء الدوال
. ماplugin(المرتبطة بالحداث والتي تستعملها إضافٌة  (

- يمكن استخدام مجالت السماء مع الحداث الخاصة كما هو الحال مع
.myclick.unique أو click.uniqueالحداث القياسية، مثًل 
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ما هو تفويض الحاداث. 6
event (يعتمببببد تفببببويض الحببببداث  delegation على نشببببر الحببببداث ) ( event propagation.(

 الموجبببود ببببدوره داخبببل العنصر>li< الموجبببود داخبببل العنصبببر >a<فعنبببدما تضبببغط على العنصبببر 

>ul< فببببببإن الحبببببببدث click ُيطلَبببببببق ابتببببببداًء من >a< إلى >li< إلى >ul<وهكببببببذا إلى أن ُتطَلق 

)fires أجداد ( كُل دالٍة ُتعالِج حدًثا لعنصٍر من  « » (ancestorsالعنصر الذي أطَلَق الحدث . (

>a< ومن ثم ضبببغطنا على عنصبببر >ul< إلى عنصبببر clickهبببذا يعبببني أّننبببا لبببو أضبببفنا الحبببدث 

 المرتبطببة بالعنصببرclick فسيؤدي ذلك إلى اسببتدعاء الدالببة الُمعالِجببة للحببدث >ul<موجود داخل 

>ul< ويمكننببا حين اسببتدعاء دالببٍة ُتعببالُِج حببدًثا مببا أن نسببتخدم الكببائن .eventتحديببًدا الخاصببية  )

event.target لتحديد ما هو العنصر في شجرة (DOMالذي أطلق الحدث أكِرر أّن هببذا سببيعطينا .

.العنصر الذي سّبَب بإطلق الحدث

 عبببر تعريببف دالببٍةDOMيمكننا بفعل ذلك أن ُنضيف دالًة لمعالجة حدٍث ما لعدٍد كبببيٍر من عناصببر 

على سبيل المثال عنببدما يكببون عنببدنا جببدوٌل فيببه )وحيدٍة وهذا مفيٌد جًدا، ويمكننا الستفادة منه  ) .

 مرتببببٌط بكبببل سبببطر، وحينئبببٍذ نسبببتطيع السبببتفادة من تفبببويضclick سبببطر، إذ يوجبببد حبببدث 500

(الحداث انظر إلى الشيفرة التية للتوضيح  ):مثال حي.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <ul>

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

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

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

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

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

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('ul').click(function(event)

        {

          //<ul> إلى العنصر clickربط دالة لمعالجة الحدث 

          // إليهاevent وتمرير الكائن 

          //<a> هي event.targetقيمة 

          //()parent> باستخدام liحذف العنصر <

          $(event.target).parent().remove();

 إلغاء السلوك الفتراضي للمتصفح //          

) الحدث //          propagationوإيقاف نشر (

          return false;

        });

      })(jQuery);

    </script>
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  </body>

</html>

حسببًنا، مبباذا لببو ضببغطَت على إحببدى النقببط الببتي تظهببر قبببل عناصببر القائمببة وليس على الرابببط

! لمبباذا؟ لّنك عنببدما تضببغط على النقطببة فسببتكون>ul<نفسببه؟ سببيؤدي ذلببك إلى حببذف العنصببر  .

 سببببببببببُتحِدد العنصر()parent، وبالتببببببببببالي الدالبببببببببة >a< وليس >li< هي event.targetقيمببببببببببة 

>ul< وتحذفه يمكننا تحديث الشيفرة السابقة لكي تحذف عناصر .>li<فقط عندما تضغط على 

>a< بتمرير تعبير لمطابقة العنصر li إلى الدالة parent().

$(event.target).parent('li').remove();

ِغط عليببه في العناصببر الببتي تحتببوي على الفكببرة المهمببة هنببا هي أّن عليببك معرفببة مببا الببذي ضببُ

.عناصر أبناء ولهذا فعليك أن تتحقق من أّن الحدث قد ُأطِلَق من العنصر الذي تتوقعه .

 بغض النظر عنDOMتطبيق دوال معالجة الحاداث على عناصر . 7
DOMتحديث شجرة 

ا في الصببفحة وإلى تلببكDOMيمكننببا ربببط دوال معالجببة الحببداث إلى عناصببر   الموجببودة حالًيبب

 تفببويَض الحببداث()on. َتسببتخِدم الدالببُة ()onالببتي لم نضببفها إلى الصببفحة بعببد باسببتخدام الدالببة 

) event delegation للسماح لعناصر (DOMالُمضببافة حببديًثا بالسببتجابة إلى دوال معالجببة الحببداث 

. يمكن على سببببببيل المثبببببالDOMبغض النظبببببر عن التعبببببديلت أو التغيبببببيرات الديناميكيبببببة لشبببببجرة 

: الذي ُينِشئ زًرا آخر وهكذا إلى ما ل نهايةbutton( لنشاء زر ()onاستخدام  … (
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <button>Add another Button</button>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('body').on('click', 'button', function()

        {

          $(this).after("<button>Add another 

Button</button>");

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 قبببد أّدت إلى()onبعبببد تفحص الشبببيفرة السبببابقة، يجب أن يكبببون واضبببًحا لبببك كيبببف أّن الدالبببة 

event (تطببببببيق تفبببببويض الحبببببداث  delegation العنصبببببر ( إلى عنصبببببر أب  (>body<في الشبببببيفرة 

.click موجود في الصفحة الستجابَة إلى الحدث >button<)السابقة لكي يستطيع أُي عنصر 

:، مثًل ()on لزالببببببببة التبببببببببأثير النببببببببباتج عن اسبببببببببتعمال الدالببببببببة ()offسنسبببببببببتعمل الدالبببببببببة 

$('body').off('click', 'button').
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 الببتي ُتحببَذفDOM يمكن أن ُتستخَدم لربط الحداث إلى عناصببر ()onالفكرة هنا هي أّن الدالة 

.DOM، وبهذه الطريقة لن تضطر إلى إعادة ربط الحداث إلى عناصر جديدة في AJAXوُتضاف عبر 

ملحاظة

jQuery  في إصدار ()liveُأضيَفت الدالة   والتي كانت تستعمل لتفويض1.3
 وُحِذَفت في إصدار1.7) في إصدار deprecated(الحداث، ولكنها ُأهِمَلت 

 كبديل عنها، حيث تؤدي نفس()delegate. وكان يمكن استخدام الدالة 1.9
 قد ُأهِمَلت()delegate)، لكن الدالة وإن اختلفت الصيغة قليًل(الغرض تماًما 
 والتي أضيفت بدًءا من()on؛ لذا يجدر بنا استعمال الدالة 3.0في الصدار 

.1.7الصدار 

، أو1.7 إذا كنَت تستعمل إصداًرا أكبر من ()on:خلصة القول استعمل الدالة 
.1.7 إذا كنَت تستعمل إصداًرا أقل من ()delegateاستعمل 

إضافة دالة لمعالجة أكثر من حادث. 8
ا مببع دالببة وحيببدة، وهببذا يسببمح()onمن الممكن تمرير أكببثر من حببدث إلى الدالببة   لربطهببا جميًعبب

في المثببال التي دالببًة مجهولببًة –بكتابببة الدالببة مببرًة واحببدًة فقببط لمعالجببة أكببثر من حببدث سببنربط  – .

: keypress و clickلمعالجة الحداث 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer
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y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

الستجابة إلى أكثر من حدث //        

        $(document).on('click keypress', function(event)

        {

          alert('A click or keypress event occured on the 

document.');

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

تعطيل السلوك الفتراضي للمتصفح باستخدام. 9
preventDefault()

ل أحببببد النمبببباذج، فسيسببببتدعي المتصببببفح الوظيفببببة عنببببدما ُيضببببَغط على رابببببط أو عنببببدما ُيرسببببَ

 سببيجعل المتصببفح>a<.الفتراضية المرتبطة بهذه الحداث على سبيل المثببال، الضببغط على رابببط 

 البببذي تم الضبببغط عليبببه في نافبببذة المتصبببفح>a< للعنصبببر hrefيحببباول تحميبببل قيمبببة الخاصبببية 

.الحاليبببببة ليقببببباف المتصبببببفح من إجبببببراء هبببببذه الوظبببببائف الفتراضبببببية نسبببببتطيع اسبببببتخدام الدالبببببة

preventDefault() التي هي جزٌء من الكائن الموّحد event في jQuery )مثال حي:(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a href="http://www.jquery.com">jQuery</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

عدم السماح للمتصفح بالنتقال إلى الصفحة الهدف //        

        $('a').click(function(event)

        {

          event.preventDefault();

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

()stopPropagationإيقاف نشر الحاداث عبر . 10

. وعنببدما ُيطلَببق حببدٌث مببا لّي عنصببٍر فسببُيطَلق نفس الحببدثDOMتنتشببر الحببداث في شببجرة 

الجداد  (لجميع العناصر  « »ancestorيخدم هذا السلوك الفتراضببي توظيببف حلببول مثببل تفببويض .(

event (الحداث  delegation.(

156 



jQueryتعلم jQuery:الفصل السادس الحداث في  

د في event الموجودة في كببائن ()stopPropagationيمكننا استخدام الدالة  jQuery الموحّبب

):مثال حي(لمنع هذا السلوك الفتراضي 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p><span>stop</span></p>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('p').click(function()

        {

          window.location = 'http://www.jquery.com'

        });

        $('span').click(function(event)

        {

          alert('You clicked a span inside of an p element');

احذف السطر التي وسُيطَلق الحدث //          

 click> في العنصر p          // !أيضًا <

          event.stopPropagation();

        });

      })(jQuery);

    </script>
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  </body>

</html>

 وذلببببك لننببببا أوقفنببببا نشببببرjquery.com إلى النتقببببال إلى spanلن يببببؤدي الضببببغط على العنصببببر 

أي أّن الحدث >span<الحداث في العنصر   )click المرتبط بالعنصر >p<لن ُيطَلق جببِرب حببذف .(

 سببببببببببببيأخذك إلىspan وسببببببببببببتجد أّن الضببببببببببببغط على العنصببببببببببببر ()stopPropagationالدالببببببببببببة  

.jquery.comصفحة 

إلغاء سلوك المتصفح الفتراضي ونشر الحاداث عبر. 11
 return false

أي اسبببتخدام التعليمبببة البرمجيبببة falseإعبببادة القيمبببة   )return falseتكبببافئ اسبببتخدام (

):مثال حي( مًعا ()stopPropagation و ()preventDefaultالدالتين 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <span><a href="javascript:alert('You clicked me!')" 

class="link">click me</a></span>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)
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      {

        $('span').click(function()

        {

          > //spanإضافة حدث إلى العنصر <

          window.location = 'http://www.jquery.com';

        });

        $('a').click(function()

        {

          > //aتجاهل النقرات على العنصر <

          return false;

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 بسبب سببلوك()alert في الشيفرة السابقة فسُتنّفذ الدالة return falseإذا حذفَت العبارة 

اhrefالمتصفح الفتراضي حيث سُتنّفذ العبارة البرمجيببة الموجببودة في الخاصببية  ، وسببتنتقل أيضببً

.span في العنصر click بسبب إطلق الحدث jquery.comإلى صفحة 

()triggerإنشاء أحاداث خاصة وإطلقها باستخدام . 12

، وذلببك بتوفببير دالببة()on إمكانية إنشاء أحداث خاصة بببك باسببتخدام الدالببة jQueryلديك في 

.()onواسم خاص بالحدث إلى الدالة 

ولّن هببذه الحببداث خاصببة ول يعببرف المتصببفح عنهببا شببيًئا، فالطريقببة الوحيببدة لسببتدعاء تلببك
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ا باسببتخدام الدالببة  . تفّحصjQuery التابعببة لمكتبببة ()triggerالحداث تكون عبببر إطلقهببا برمجًيبب

:()triggerالشيفرة التية لترى كيف ُعِرَف حدٌث خاٌص ثم استدعي عبر الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>jQuery</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('div').on('myCustomEvent', function() {

         > //divإضافة حدث خاص إلى العنصر <

          window.location = 'http://www.jquery.com';

        });

        $('div').click(function() {

          > سيؤدي إلى استدعاء الحدث الخاص //divالضغط على <

          $(this).trigger('myCustomEvent');

        })

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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DOMنسخ الحاداث مع عناصر . 13

. إلى نسخ الحداث المرتبطة بها()clone باستخدام الدالة DOMافتراضًيا لن يؤدي نسخ ُبنى 

true بالضافة إلى الحداث المرتبطة بها، فيجب تمريببر القيمببة المنطقيببة DOMولكي ُتنَسخ عناصر 

: أمعن النظر جيًدا في المثال التي()cloneإلى الدالة  .

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <button>Add another Button</button>

    <a href="#" class="clone">Add another Link</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('button').click(function()

        {

          var $this = $(this);

نسخ العنصر وجميع الحداث المرتبطة به //          

          $this.clone(true).insertAfter(this); 

تغيير النص، وإزالة الحدث //          

          $this.text('button').off('click'); 

        });

        $('.clone').click(function()
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        {

          var $this = $(this);

نسخ العنصر لكن دون الحداث المرتبطة به //          

          $this.clone().insertAfter(this); 

تغيير النص وإزالة الحدث //          

          $this.text('link').off('click'); 

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

DOM لظإهار الحاداث المرتبطة بعناصر consoleاستخدام . 14

 هي القببدرة على عببرض قائمببة تفاعليببة لجميببعconsoleإحببدى الخببدع المفيببدة عنببد اسببتخدام 

mouseleave و click. يرتببببببط الحبببببدثان jQuery باسبببببتخدام DOMالحبببببداث المرتبطبببببة بعنصبببببر 

–في المثببال التي بالعنصببر  –>div< وباسببتخدام .consoleسببنتمكن من عببرض الحببداث المرتبطببة 

بوساطة >div<بعنصر  ):data('events').('div')$( عبر الوصول إلى معلومات الحداث 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>click or hover over this text</div>

    <script 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('div').on('click mouseleave', function(event)

        {

          alert(event.type);

        });

         لرؤية الحداث //consoleانظر إلى 

        > //div المرتبطة بالعنصر <

        console.dir($('div').data('events'));

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

.الخلصة ُتخّزن معلومات الحداث عندما نربطها بأحد العناصر :

 لمؤشر الفأرة في إطار العرضY و Xالحصول على إحاداثيات . 15
أي mousemoveبرببببببببط الحبببببببدث  ) فيمكننبببببببا الحصبببببببول علىdocument( إلى كامببببببل الصببببببفحة 

)، وذلببك عبببر الحصببولviewport( لمؤشببر الفببأرة أثنبباء تحركببه داخببل إطببار العببرض Y و Xإحببداثيات 

):مثال حي( jQuery في event للكائن الموّحد pageX و pageYعلى الخاصيتين 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $(document).mousemove(function(e)

        {

 //          X تعطيك إحداثيات e.pageXالخاصأية 

           //Y تعطيك إحداثيات e.pageYالخاصأية 

          $('body').html('e.pageX = ' + e.pageX + 

            ', e.pageY = ' + e.pageY);

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

<html>

 للفأرة نسبًة إلى عنصٍر آخرY و Xالحصول على إحاداثيات . 16
 لمؤشببر الفببأرة نسبببًة إلى عنصببٍر آخببر غببيرY و Xمن الضببروري أحياًنببا أن نحصببل على إحببداثيات 

تلميحببات  أو كامببل المسببتند وهببذا مببا نفعلببه عببادًة عنببد إنشبباء  (إطببار العببرض  « » .( )tooltipsحيث ،(

.يظهر التلميح نسبًة إلى مكان تحريك الفأرة
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 للفببأرة نسبببًة إلىY و X) من إحببداثيات ofset(يمكن فعببل ذلببك ببسبباطة بطببرح انزيبباح العنصببر 

):مثال حي(كامل إطار العرض 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

تحريك الفأرة فوق هذا العنصر سيؤدي إلى إظهار  --!>    

<-- إحداثياتها النسبية

    <div 

style="margin:200px;height:100px;width:100px;background:#ccc;

padding:20px">

      relative to this

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('div').mousemove(function(e)

        {

 //          divالحركة تكون نسبًة إلى عنصر 

) //          document وليس إلى كامل المستند (

          var relativeX = e.pageX - this.offsetLeft;

          var relativeY = e.pageY - this.offsetTop;

          $(this).html('releativeX = ' + relativeX + 

165 

http://jsbin.com/olanu/edit/#html


jQueryتعلم jQuery:الفصل السادس الحداث في  

            ', releativeY = ' + relativeY);

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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تعطيل القائمة المنسدلة الظاهرة بالضغط على الزر اليمن. 1
للفأرة

contextual ( القائمببة المنسببدلة تعطيببل JavaScriptيمكن باسببتخدام  menuالببتي تظهببر عنببدما (

. كبببببل مبببببا علينبببببا عملبببببه هبببببو تعطيلjQuery.نضبببببغط على البببببزر اليمن فعبببببل ذلبببببك سبببببهٌل جبببببًدا في 

:contextmenuالحدث 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $(document).on('contextmenu', function()

        {

          return false;

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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تمرير نافذة المتصفح. 2
) نافببذة المتصبفح، وفعبل ذلببك سببهٌل جببًدا فيscroll(هنالك عدٌد كبيٌر جًدا من الضببافات لتمريببر 

jQuery إذا كنببببا نحتببببباج إلى التمريبببببر فقبببببط فبضببببببط خاصبببببية .scrollTop في عنصبببببَري >html<

ا أو شببباقولًيا>body<و  . فإننبببا سبببنتمكن من تحديبببد مكبببان التمريبببر البببذي نريبببد النتقبببال إليبببه أفقيًببب

. للتمرير أفقًيا إلى عنصٍر معّين في الصفحة()animateسأستخدُم في المثال التي الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <style>

      li {

        padding-bottom: 500px;

      }

    </style>

    <ul>

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

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

class="prev">Previous</a></li>

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

class="prev">Previous</a></li>

      <li><a href="#" class="prev">Previous</a></li>

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer
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y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('.next').click(function()

        {

          $('html, body').animate(

            {

              scrollTop:

              $(this).parent().next().find('a').offset().top

            },

            1000);

        });

        $('.prev').click(function()

        {

          $('html, body').animate(

            {

              scrollTop:

              $(this).parent().prev().find('a').offset().top

            },

            1000);

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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$استخدام  عند إنشاء إضافة. 1

، فيجب عليك تطبيق آلية منع التضارب مع المكتبببات الخببرى الببتيjQueryعندما تكتب إضافة 

 العادية نفسها، وبهذا يجب أن تحتببوى جميببع الضببافات ضببمن مجببالjQueryتستعملها في شيفرات 

private (خاص  scope دون الخببوف من حببدوث تضببارب أو نتببائج$) حيث يمكن أن تستعمل الرمببز 

.غير متوقعة

الفصببليجب أن تبببدو الشببيفرة التيببة مألوفببًة لببديك لننببا اسببتخدمناها في أغلبيببة المثلببة في 

):مثال حي( من هذا الكتاب الول

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

ل تستعمل $ هنا لنَّ ذلك ليس عملًيا //      

      alert(jQuery(document).jquery); 

      (function($)

      {

يمكننا استخدام $ هنا دون الخوف من التضاربات //        

        alert($(document).jquery);

      })(jQuery);

    </script>
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  </body>

</html>

 ستصبح جزًءا منjQuery.fnالضافات الجديدة الُملَحَقة بالكائن . 2
jQueryدوال 

ق الضببببافات الجديببببدة بالكببببائن   والببببذي هببببو اختصبببباٌر أو اسببببٌم بببببديٌل للكببببائنjQuery.fnُتلحَبببب

jQuery.prototype عبببّداد ( سبببأريك في المثبببال أدنببباه أّننبببا كتبنبببا إضبببافة  « » .counterوألحقناهبببا (

 ُمخّصصببة والببتي يمكن أنjQuery. وبفعلنا لذلك سنكون قببد أنشببأنا أّول إضببافة jQuery.fnبالكائن 

.DOMُتستعَمل على مجموعة تغليف فيها كائنات 

ا، َيسببببَمح لنببببا إلحبببباق إضببببافة بالكببببائن   بإنشبببباء دوال خاصببببة شبببببيهة بتلببببكjQuery.fnعمومًبببب

ق دالببة الضببافة بالكببائن jQueryالموجودة في أساس   فسُتضبّمنjQuery.fn. وذلك لّنه عنببدما ُنلِحبب

 التي ُتنَشأjQuery) لجميع كائنات {}()prototype )$.fn.count = functionدالتنا في سلسلة 

. إذا أصبببح رأسببك يؤلمببك ممببا سبببق، فعليببك أن تعببرف أّن إضببافة دالببة إلىjQueryباسببتخدام دالببة 

jQuery.fn يعبببني أّن الكلمبببة المحجبببوزة thisداخبببل الدالبببة التابعبببة للضبببافة سُتشبببير إلى الكبببائن 

jQuery مثال حي( نفسه:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="counter1"></div>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function()

        {

           //jQuery هنا إلى كائن thisُتشير 

          var $this = this; 

 //          ضبط العّداد ليبدأ من الصفر

          $this.text('0');

 //          المهلة الزمنية

          var myInterval = window.setInterval(function()

          {

            var currentCount = parseFloat($this.text());

            var newCount = currentCount + 1;

            $this.text(newCount + '');

          }, 1000);

        };

      })(jQuery);

      jQuery('#counter1').count();

    </script>

  </body>

</html>

174 



jQueryتعلم jQuery:الفصل الثامن الضافات في  

ملحاظة

 فإننا نقول أّن إضافتنا تود استخدامjQuery.fnبإلحاق الضافة إلى الكائن 
أي عناصر context( لتحديد السياق jQueryالدالة   ) (DOMإذا لم تتطلب .(

بعبارٍة أخرى مجموعة من كائنات  :إضافتك سياًقا ُمحّدًدا  )DOMالتي يجب (
.fn.$أن ُتجري عملياتها عليها، فقد ل تحتاج إلى إلحاق هذه الضافة بالكائن 

 الحاليjQuery داخل إضافة إلى كائن thisسُتشير . 3
ق إضبببافًة بالكبببائن   داخبببل دالبببة الضبببافةthis فبببإن الكلمبببة المحجبببوزة jQuery.fnعنبببدما ُتلحِببب

):مثال حي( الحالي jQueryسُتشير إلى كائن 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="counter1"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function()

        {

 this هنا مساوية إلى jQuery('#counter1')          // 

           //jQueryالناتج هو كائن 

          alert(this);
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           //divالناتج هو عنصر 

          alert(this[0]); 

           //" counter1"الناتج هو 

          alert(this[0].id);

        };

      })(jQuery);

      jQuery('#counter1').count();

    </script>

  </body>

</html>

. داخل دالة الضافةthisمن المهم أن تفهم ما الذي ُتشير إليه الكلمة المحجوزة 

 وتوفير مرجعية إلىjQuery للمرور على كائن ()eachُتستخَدم . 4
thisكل عنصر في ذاك الكائن باستخدام 

ئ حلقببة تكببرار ضببمنية لضببافتنا وهببذا يعببني أّنه لببو احتببوت()eachيمكننببا باسببتخدام  . أن ُننشببِ

مجموعبببببة التغليبببببف على أكبببببثر من عنصبببببٍر واحبببببد، فسبببببُتطّبق دالبببببة الضبببببافة على كبببببل عنصبببببر في

.مجموعة التغليف

، والببتي هي دالببٌة عامببٌة ُتسببتخَدم للمببرورjQuery في ()eachيمكننا فعل ذلبك باسببتخدام الدالببة 

.على عناصر الكائنات أو المصفوفات وهي ُتسِهل إنشاء حلقات التكرار سنمر في المثببال التي على .

 إلى كببل()each داخببل الدالببة الُممببِررة إلى this نفسببه، وسُتشببير الكلمببة المحجببوزة jQueryكببائن 

):مثال حي(كائن موجود في مجموعة التغليف 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="counter1"></div>

    <div id="counter2"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function()

        {

          this.each(function()

          {

 //             الحاليjQuery هنا إلى كائن thisُتشير 

            var $this = $(this);

 //            ضبط العّداد ليبدأ من الصفر

            $this.text('0');

            var myInterval = window.setInterval(function()

            {

 //              المهلة الزمنية

              var currentCount = parseFloat($this.text());

              var newCount = currentCount + 1;

              $this.text(newCount + '');

            }, 1000);
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          });

        };

      })(jQuery);

      jQuery('#counter1, #counter2').count();

    </script>

  </body>

</html>

 ضببرورٌي جببًدا إن كنت تريببد من إضببافتك أن تسببتعمل المببرور الضببمني()eachاسببتخدام الدالببة 

) implicit iterationعلى عناصر مجموعة التغليف . (

 لكي نتمكن من متابعةjQueryُتعيد الضافات عموًما كائن . 5
 الخرىjQueryالسلسلة باستخدام دوال 

كسببببرjQueryمن الطبببببيعي أن ُتعيببببد أغلبيببببُة الضببببافاِت كببببائَن  » لكي ل تببببؤدي الضببببافة إلى  »

.السلسبلة بعبببارٍة أخببرى، إذا لم تحتبباج في الضببافة إلى إعببادة قيمببة معّينببة فيجب أن تسببمح بإكمببال

.السلسببببلة لكي ُتطّبق المزيببببد من الببببدوال على مجموعببببة التغليببببف سببببُنعيد في المثببببال التي كببببائن

jQuery عبببببر التعليمببببة return  this;لكي ل نكسببببر السلسببببلة لحببببظ أّنني أسببببتخدام الببببدالتين .

parent() و append() بعد أن استدعيُت الدالة count() مثال حي( الخاصة بالضافة:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
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  <body>

    <div id="counter1"></div>

    <div id="counter2"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function()

        {

          return this.each(function()

          {

 //            ()each" بعد this، أو "jQueryإعادة كائن 

            var $this = $(this);

            $this.text('0');

            var myInterval = window.setInterval(function()

            {

              var currentCount = parseFloat($this.text());

              var newCount = currentCount + 1;

              $this.text(newCount + '');

            }, 1000);

          });

        };

      })(jQuery);

      jQuery('#counter1, #counter2')
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        .count()

 //        ()countتمّكنا من إكمال السلسلة لن الدالة 

 //        jQuery أعادت كائن 

        .parent()

        .append('<p>Chaining still works!</p>');

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
من الممكن أن تكون دالة الضافة هادمًة وذلك عند عدم إعادتها لكائن

jQuery.

خيارات الضافة الفتراضية. 6
ر أّنهبببا الضببببط الفتراضبببي الساسبببي لليبببة عمبببل تحتبببوي الضبببافات عبببادًة على خيببباراٍت ُتعَتبَببب

ئ في المثببببال التي كببببائن .الضببببافة، وُتسببببتخَدم تلببببك الخيببببارات عنببببدما ُتسببببتدعى الضببببافة سُأنشببببِ

defaultOptions يحتببوي على خاصببيٍة وحيببدٍة )startCount وقيمببٍة ) ). وُيخببّزن هببذا الكببائن0)

أي countضمن الدالة   )$.fn.count.defaultOptionsونفعببل ذلببك لكي نتمكن من تخصببيص ،(

):مثال حي(تلك الخيارات من خارج الضافة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>
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    <div id="counter1"></div>

    <div id="counter2"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function()

        {

          return this.each(function()

          {

            var $this = $(this);

 //            0ضبط قيمة بداية العّداد إلى 

            $this.text($.fn.count.defaultOptions.startCount +

              '');

            var myInterval = window.setInterval(function()

            {

              var currentCount = parseFloat($this.text());

              var newCount = currentCount + 1;

              $this.text(newCount + '');

            }, 1000);

          });

        };
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        $.fn.count.defaultOptions = {

          startCount: 100

        };

      })(jQuery);

      jQuery('#counter1, #counter2').count();

    </script>

  </body>

</html>

خيارات مخصصة للضافة. 7
.يمكن عببادًة تجبباوز الخيببارات الفتراضببية للضببافة عبببر ضبببط خيببارات مخصصببة سببُنمِرر في

. كمعامبببل إلى دالبببة الضبببافة سبببُيدَمج هبببذا الكبببائن مبببع كبببائنcustomOptionالمثبببال التي الكبببائن 

defaultOptions لنشبببباء كببببائن options وحيببببد سنسببببتخدم الدالببببة .extend()الببببتي توفرهببببا 

jQuery لدمج عِدة كائنات في كائٍن وحيببد تسببمح لنببا الدالببة .extend()أو قيم ) بإضببافة خاصببيات  )

.جديدة إلى كائن ويمكننا الن تمرير الخيارات إلى دالة الضافة بعد تغييرنا لشيفرتها حيث سأمِرر .

 لكي ُيسبببتخَدم كنقطبببة بدايبببة للعبببّداد، وهبببذا الخيبببارcount إلى الدالبببة 500في المثبببال التي البببرقم 

):مثال حي( 0الُمخصص سيتجاوز القيمة الفتراضية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div id="counter1"></div>
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    <div id="counter2"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function(customOptions)

        {

 جديد، وملؤه //          optionإنشاء كائن 

 //          customOptions و defaultOptions بخاصأيات 

          var options = $.extend(

          {}, $.fn.count.defaultOptions, customOptions);

          return this.each(function()

          {

            var $this = $(this);

            ضبط قيمة بداية العداد إلى القيمة الفتراضية //

            أو إلى القيمة الُمخصَّصة إن ُمّرَِرت إلى الضافة //

            $this.text(options.startCount + '');

            var myInterval = window.setInterval(function()

            {

              var currentCount = parseFloat($this.text());

              var newCount = currentCount + 1;

              $this.text(newCount + '');

            }, 1000);

          });

183 



jQueryتعلم jQuery:الفصل الثامن الضافات في  

        };

        $.fn.count.defaultOptions = {

          startCount: 100

        };

      })(jQuery);

     تمرير خيارات ُمخصَّصة سيؤدي إلى تجاوز القيم الفتراضية //

      jQuery('#counter1, #counter2').count(

      {

        startCount: 500

      });

    </script>

  </body>

</html>

تجاوز القيم الفتراضية دون تغيير شيفرة الضافة. 8
ر لّما كان من الممكن الوصول إلى الخيارات الفتراضية من خببارج الضببافة، فمن الممكن أن ُتغيّبب

ا للخيببارات دون تعببديل شببيفرة .قيمتهببا قبببل اسببتدعاء الضببافة وهببذا مفيببٌد إن أردَت أن ُتعببِرف قيمًبب

ط عمليببات اسببتدعاء الضببافات، لّنك ُتهّيئ الضببافة لتعمببل كمببا تشبباء .الضافة وفعلببك لببذلك سُيبسببِ

):مثال حي(دون أن ُتعِدل شيفرتها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>
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    <div id="counter1"></div>

    <div id="counter2"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.count = function(customOptions)

        {

          var options = $.extend(

          {}, $.fn.count.defaultOptions, customOptions);

          return this.each(function()

          {

            var $this = $(this);

            $this.text(options.startCount + '');

            var myInterval = window.setInterval(function()

            {

              var currentCount = parseFloat($this.text());

              var newCount = currentCount + 1;

              $this.text(newCount + '');

            }, 1000);

          });

        };

        $.fn.count.defaultOptions = {

          startCount: 100
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        };

      })(jQuery);

تجاوز القيم الفتراضية //      

      jQuery.fn.count.defaultOptions.startCount = 200;

 //      startCount: 0 بدًل من startCount: 200سنستخدم 

      jQuery('#counter1').count();

      jQuery('#counter2').count(

      {

        startCount: 500

تجاوز القيم الفتراضية // ;({      

    </script>

  </body>

</html>

إنشاء العناصر أثناء التنفيذ واستدعاء الضافات برمجًيا. 9
عبببر عناصببر (اعتماًدا على طبيعة إضافتك، قد تهتم بإمكانية استدعاء الضافة بشببكل اعتيببادي 

: وبرمجًيا تخيل أّن لدينا إضافة لنشاء مربع حوار هنالك أوقاٌت سيظهر فيها مربببعDOMوأحداث  . (

الحببوار بنبباًء على أفعببال المسببتخدم، وفي أحيبباٍن أخببرى سببنحتاج إلى إظهببار مربببع الحببوار بنبباًء على

ة عناصببر أحداٍث تتعلق بالبيئة أو النظام؛ وفي هذه الحالت يمكنك استدعاء الضافة دون وجود أيّبب

. وذلبببك بإنشببباء عنصبببٍر ببببرمجٍي لكي يسبببتدعي الضبببافة سأسبببتدعي في الشبببيفرة التيبببةDOMفي 

):مثال حي( عند تحميل الصفحة، وذلك بإنشاء عنصر جديد ()dialogالضافة 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <a href="#" title="Hi">dialog, say Hi</a>

    <a href="#" title="Bye">dialog, say Bye</a>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.fn.dialog = function(options)

        {

          var text = this.attr('title') || this.text();

          alert(text);

        };

      })(jQuery);

      jQuery('a').click(function()

      { // Invoked by user event

        $(this).dialog();

        return false;

      });

      $(window).load(function()

      {
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إنشاء عنصر لستدعاء الضافة //        

        jQuery("<a></a>").attr('title', 'I say Hi when 

invoked!').dialog(); // الستدعاء مباشرًة

      });

    </script>

  </body>

</html>

كمببا هببو واضببح، يمكن أن تكببون هنالببك عببِدة تعببديلت على الطريقببة السببابقة بنبباًء على خيببارات

ا عبببر .وتعقيببد ووظيفببة الضببافة لكن الفكببرة الساسببية هنببا هي إمكانيببة اسببتدعاء الضببافات برمجيًبب

. الموجودة مسبًقا بالضافة إلى العناصر الُمنشأة أثناء التنفيذDOMعناصر 
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jQueryاستخدم آخر إصدار من . 1

. من ناحيببة الداء وبالتبباليjQuery نشببٌط للغايببة ويواصببل تحسببين شببيفرة jQueryفريق تطوير 

ا آخببببر إصببببدار من  كمطببببِور jQueryمن المهم أن تسببببتعمل دومًبببب – أنصببببحك  .jQueryأن تقببببرأ سببببجل –

release (التغييرات  notesوتضع بالحسبان أّن عليك التحديث إلى إصداراٍت جديدة التي تحتببوي (

.الداءعلى تحسينات كبيرة في 

سياق إلى دالة . 2 »تمرير  »jQueryسُيحّسن من الداء 
،jQuery) إلى دالببة context( عنببدما ُتمببِرر سببياًقا jQueryيمكنك أن ُتسِرع قليًل من تنفيذ طلبية 

 فيها؛ وذلك بتمرير وسيٍط ثاٍن إلى دالببةjQuery التي ستبحث DOMوبفعل لذلك سُتقِلل عدد عناصر 

jQuery الذي هو مرجعيببة إلى عنصببر ،DOMوحيببد، وسُيسببتخَدم هبذا العنصببر كنقطببة انطلق لطلبيببة 

DOM )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>

      <div>

        <div id="context">

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

        </div>

      </div>

    </div>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

" //        contextالناتج: "

        alert($('a', 

document.getElementById('context')).context.id);

" //        documentلن تحصل على تحسين في الداء. الناتج "

        alert($('a', '#context').context.nodeName);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
لكي تحصل على تحسيٍن فعلٍي للداء، فعليك أن ُتمِرر مرجعية فعلية لعنصر

DOM كوسيٍط ثاٍن أما تمرير كائن .jQuery )مثًل :$('#context')يتطلب (
.البحث في كامل المستند عن ذاك العنصر، وهذا يفقد هذه التقنية مغزاها

؛ وذلببك عبببر تمريببر قيمببةthisيمكن تطبيق هذه الطريقة على الحببالت الببتي تتببوافر فيهببا قيمببة 

this مثال حي( كسياق للبحث فيه بدًل من البحث في كامل المستند:(
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>

      <div>

        <div id="context">

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

        </div>

      </div>

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('div#context').click(function()

        {

"object HTMLDivElement" :الناتج //          

          alert($('a', this).context); 

        }).click();

      })(jQuery);

    </script>
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  </body>

</html>

فهم كيفية تحسين أداء الُمحِددات. 3
. سببببواًء عنببببدما نتحببببدث عن الداء فهببببل جميببببع المتصببببفحاتjQueryليسببببت جميببببع ُمحببببِددات 

 وأنظمببة التشببغيل وعتبباد الحواسببيب متسبباوية؟ إضببافًة إلى صببعوبة الجببزمJavaScriptومحِركببات 

.بأداء الُمحِددات بشكل قاطع

:ضع ببالك أّن أداء الُمحّددات مرتبٌط مباشرًة بمجموعٍة مما يلي

.نوع الُمحِدد المستخدم•

.تعقيد تعبير التحديد•

. التي سيتم البحث فيهاDOMتعقيد وحجم شجرة •

()getElementsByTagName: مثًل. مرتبطببببببببببببة بالُمحببببببببببببِدد JavaScriptتببببببببببببوفر دالببببببببببببة •

()getElementsByClassName و ()getElementByIdو 

.()querySelectorAllو 

.المتصفح، ونظام التشغيل، وعتاد الحاسوب•

:ولوجود هذه المتغيرات، فيجب أن يعتمد أداء الُمحِددات على قواعد بسيطة وغير مقّيدة

 أينمبببببا اسبببببتطعت، فتنفيبببببذ ذلبببببك سبببببريٌع لبببببدعم جميبببببعID باسبببببتخدام DOMحبببببِدد عناصبببببر •

، فل تسببتعملهاCSS. أما إذا استخدمَت اسببم فئببة ()getElementByIdالمتصفحات للدالة 
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. لكن بعببد هببذا الحببد لن('nav.class#')$ أو ('td.class')$بمفردهببا؛ وإنمببا اسببتعمل 

.تؤِثر أنواع الُمحِددات على الداء إل تأثيًرا ضئيًل

. أسرع بكثير من تمرير عِدة ُمحّدداتjQueryتمرير ُمحِدد وحيد إلى دالة •

 بدًل('fine#')$عموًما كلما كان تعبير التحديد أبسط كان الداء أسرع، استخدم مثًل •

.('div div.class .right#fine#')$من 

نى الكبببيرة والمعقببدة وبالتببالي يصبببحDOMالبحث في بُببنى • . البسببيطة أسببرع بكثببير من الُببب

السياق مهًما جًدا عندما نتعامل مع ُبنى  »تمرير  »DOMالكبيرة .

بعبببد معرفتبببك لهبببذه المعلومبببات، لن يصبببعب عليبببك الموازنبببة بين الُمحبببِددات البببتي ُتمِررهبببا لدالبببة

jQueryوبين تحسببين أداء الشببيفرة ستصبببح الُمحببِددات أسببرع بكثببير عنببدما تكببون هنالببك دالببٌة .

:مبثببببببببببببًل( jQuery والبببببببببببتي يمكن اسبببببببببببتعمالها من JavaScriptمكافئبببببببببببٌة لهبببببببببببا موجبببببببببببودٌة في 

getElementsByClassName().(

ملحاظة
 سيزيد الداء كثيًرا مقارنًةjQueryفي أغلبية الحالت، توفير سياق إلى دالة 

.بكتابة ُمحّددات ُمحّسنة

تخزين مجموعة العناصر الُمحّددة التي ُتستخَدم أكثر من مرة. 4
مؤقًتا

.ل ُتكِرر إنشاء طلبيات لنفس العناصر عندما تستطيع أن تملك مرجعيًة إلى نتيجة الطلبيببة فلببو

شببئَت إعببادَة اسببتخدام مجموعببِة تغليببٍف تحتببوي عناصببر ُمحببّددة مسبببًقا، فخببِزن نتيجببة الُمحببِدد في
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.متغيٍر محلي ومن ثم استخدم الكائن المحفوظ في الذاكرة عند الحاجة

.هذا المفهوم مهٌم جًدا عندما نتعامل مع حلقات التكرار فيجب أن ُتخّزن مجموعة التغليببف في

.متغيٍر محلي خارج الحلقة، لكي نتفادى تنفيذ نفس الطلبية في كل تكرار

مثاٌل بطيء: //

 في كل تكرار //('ul li')$تنفيذ 

for (i = 0; i < $('ul li').length; i++) {

 في كل تكرار //    ('ul')$تنفيذ 

    $('ul').eq(i).text();

}

مثاٌل سريع: //

تخزين الطلبية //

var list = $('ul');

تخزين طول (عدد عناصأر) الطلبية //

var listLength = list.find('li').length;

أخذ قيمة طول الطلبية من الذاكرة //

for (i = 0; i < listLength; i++) {

أخذ قيمة الطلبية من الذاكرة //    

    list.eq(i).text();

}
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 أقل ما يمكنDOMأبِق التغييرات الُمحَدثة على . 5
 أقببل مببا يمكن،DOMمن المهم جببًدا عنببد تحسببين أداء صببفحة الببويب أن ُنبقي تغيببيرات شببجرة 

ا أن تخبببببر نفسببببك عنببببد تعاملببببك مببببع   أّنه كلمببببا قّلت تعاملتببببك معهببببا كلمببببا كببببانDOMوعليببببك دائمًبببب

.ذلك أفضل

ا عنببدما يببأتي المببر إلى التعامببل مببع حلقببات التكببرار، فببأّول حلقببة في يظهببر هببذا المفهببوم جلًيبب

! مرة وهذا غير مقبول لّنك ل تحتاج إل إلى التعامل مببع100 بمقدار DOMالشيفرة التية سُتحِدث 

DOMمرًة واحدًة فقط .

مثاٌل بطيء: //

var list = $('ul');

for (i = 0; i < 100; i++) {

 لمئة مرة //    DOMالتعامل مع 

    list.append('<li>List item ' + i + '</li>'); 

}

مثاٌل سريع: //

var listItems = ''; // سلسة نصية فارغة

for (i = 0; i < 100; i++) {

سُننشِئ سلسلة نصية تحتوي على كامل ُبنية //    

 DOM    // التي نريد إضافتها 

    listItems += '<li>List item ' + i + '</li>';

}
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 مرًة واحدًة فقط //DOM لتحديث شجرة ()html سنستخدم الدالة 

$('ul').html(myListItems);

؛ وبعببد ذلببك اسببتخدمناDOMاستخدمنا في الحلقة الثانية سلسلًة نصية تحتوي على كامل ُبنية 

.()html مرًة واحدًة فقط بتمريرها إلى الدالة DOMهذه السلسلة النصية لتحديث 

ملحاظة

 لعنصرinnerHTML قليًل، فيمكننا استخدام الخاصية DOMلتسريع تعديل بنى 
DOM مباشرًة فبدًل من .$('div').html(stringOfHTML) استعمل $

('div')[0].innerHTML = stringOfHTMLوبهذا ستتخطى التعقيدات .
.()htmlالموجودة داخل دالة 

تحسين الداء عبر تمرير كائن يحتوي على مفاتيح وقيم إلى. 6
jQueryدوال 

 كائنًبببببا فيبببببه الخاصبببببيات وقيمهبببببا، إضبببببافًة إلى زوٍج وحيبببببٍد()css و ()attrتقببببببل البببببدالتان 

ن تمريبببر كبببائن من أداء الشبببيفرة بتقليبببل عبببدد كائنبببات   الُمنشبببأة وبتقليلjQuery.من القيم سُيحسبببِ

.الشيفرة الُمكّررة

مثاٌل بطيء: //

$('a').css('display', 'block');

$('a').css('color', 'red');

$('a').attr('title', 'Title Txt');

$('a').atrr('href', 'http://www.jquery.com');
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مثاٌل سريع: //

$('a')

    .css({'display': 'block', 'color': 'red'})

    .attr({'title': 'Title Txt', 'href': 

'http://www.jquery.com'});

jQueryتحسين الداء بتمرير عِدة ُمحِددات إلى دالة . 7

 كمعامل وحيببد وذلببك بفصببلjQueryمن الممكن تجميع الُمحِددات مع بعضها وتمريرها إلى دالة 

كما في   الُمنشببأةjQuery). سببيزيد ذلببك من الداء بتقليببل عببدد كائنببات CSS(تلك المحددات بفاصلة 

.وبتقليل الشيفرة الُمكّررة

مثاٌل بطيء: //

$('#div1').hide();

$('#div2').hide();

$('#div3').hide();

مثاٌل سريع: //

$('#div1, #div2, #div3').hide();

تحسين الداء باستخدام الدوال كسلسلة. 8
. دون فائببببدة من المنطقي اسببببتخدام سلسببببلة من الببببدوال علىDOMل تجببببِر عمليببببات بحث في 

.نفس الكببببببببائن وسببببببببيزيد ذلببببببببك من كفبببببببباءة الشببببببببيفرة وبفعلنببببببببا لببببببببذاك سببببببببنزيد من الداء بتقليل

.تكرار الشيفرات
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 //jQueryمثاٌل بطيٌء ُينشِئ عِدة نسخ من كائن 

$('div .open').hide();

$('div .close').show();

$('div').fadeIn();

مثاٌل سريٌع يستخدم سلسلة دوال //

 للتعامل مع مجموعة التغليف الصألية //

$('div')

    .find('.open')

      .hide()

    .end()

      .find('.close')

      .show()

    .end()

      .fadeIn();

      

يمكننا بشكٍل بديل أن نفعل التي: //

var $div = $(div); // تخزين مجموعة التغليف تخزيًنا مؤقًتا

$div.find('.open').hide();

$div.find('.close').show();

$div.fadeIn();

 عند التعامل مع حالقات التكرار الكبيرةforاستخدم حالقة التكرار . 9
ا لكن السببؤال الببذي يجب أن نسببأله في !الدوال وبنى التحكم الُمضّمنة في المتصفح أسببرع دومًب

.أغلبيبببة الحبببالت هبببو بكم أسبببرع؟ الزيبببادة في السبببرعة في أغلبيبببة الحبببالت تكبببون ضبببئيلة فلهبببذا :
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 بببببببدًل من اسببببببتخدام حلقببببببة تكببببببرار موجببببببودة في أسبببببباسjQuery في ()eachأسببببببتخدُم الدالببببببة 

.JavaScriptلغة 

الببتي تكببون أقببل من  ) تكببرار1000(القاعدة التي أتبعها هي أّن جميع المهام التكراريببة الصببغيرة 

ب الدالببة  ا واسببتخدام الدالببة ()eachُتناسببِ  سُيسببِهل من كتابببة الشببيفرات، وهببذا أكببثر()each. تمامًبب

قيمبببًة من التحسبببين الضبببئيل في الداء الببذي يببأتي من اسبببتخدام حلقبببات التكبببرار الُمضببمنة في لغببة

JavaScriptفي حلقبببببات التكبببببرار الصبببببغيرة والحبببببق ُيقبببببال أنبببببني ل أشبببببعر بفبببببارٍق حقيقي عنبببببدما .

.أجِرب الصفحة

أكببثر من  ) تكببرار فربمببا عليببك أن تبببدأ1000(أمببا عنببدما يببأتي المببر إلى حلقببات التكببرار الكبببيرة 

. هببذا الختبببار مهٌم جببًدا في متصببفحjQuery وحلقببات JavaScriptبقيبباس الفببرق بين تنفيببذ حلقببات 

 Internet Explorerالذي يتعامل ببطء شديد مع جميع حلقات التكرار الكبيرة .

 بدًل من تعديل خاصياتClass و IDتغيير المظهر باستخدام . 10
styleمباشرًة 

) جديدةclass( وإضافة فئة DOM فمن الفضل تحديث عنصر CSSعندما نتعامل مع خاصيات 

):مثال حي( ()css مباشرًة عبر الدالة style بدًل من تحديث خاصية idأو خاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <style>
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      .newStyles {

        background-color: red;

        display: block;

        height: 100px;

        width: 100px;

      }

    </style>

  </head>

  <body>

    <div></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

مثاٌل بطيء: //        

        $('div').css(

        {

          'display': 'block',

          'width': '100px',

          'height': '100px',

          'background-color': '#f00'

        });
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مثاٌل سريع: //        

        $('div').addClass('newStyles');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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jQueryتعطيل جميع دوال المؤثرات في . 1

true بإسببناد القيمببة jQueryمن الممكن تعطيببل جميببع دوال الحركببات والمببؤثرات الببتي توفرهببا 

):مثال حي( كما يلي offإلى الخاصية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px;">

      Try to animate me!

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        jQuery.fx.off = true;

سيختفي العنصر مباشرًة دون مؤثرات //        

        $('div').slideUp(); 

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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ة حركبببات في دوال التبببأثيرات وسبببتظهر أوtrue إلى offعنبببد ضببببط الخاصبببية   فلن تظهبببر أّيببب

. يمكنببكdisplay:block و display:none الببتي هي CSSتختفي مباشببرًة باسببتخدام خاصببيات 

):مثال حي( off إلى الخاصية falseإعادة تفعيل الحركات بإسناد القيمة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px;">

      Try to animate me!

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        jQuery.fx.off = true;

سيختفي العنصر مباشرًة دون حركات //        

        $('div').slideUp(); 

        jQuery.fx.off = false; // تفعيل الحركات مرًة أخرى

        $('div').slideDown(); // سيظهر العنصر مع حركات
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      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

()stopفهم آلية عمل دالة الحركات . 2

ا قببببل الببببدء ببببأخرى على سببببيل المثبببال عنبببد .من الضبببروري عبببادًة إيقببباف حركبببة تجبببري حالًيببب

أو الدالببة mouseleave و mouseenterاستخدام الحداث الخاصببة   )hover()فقببد ُتفّعل الحركببة (

. سبببابق وبسببببب محاولبببةmouseleave أو mouseenterعلى عنصبببٍر يتحبببرك سبببلًفا نتيجبببًة لحبببدث 

إجببراء مجموعببة من الحركببات، فسببيؤدي ذلببك إلى حببدوث خطببأ واضببح في الحركببة؛ ولتفببادي ذلببك

):مثال حي( ليقاف الحركة الحالية قبل البدء بحركة جديدة ()stopاستخدم الدالة 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px;">

      Hover over Me!

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>
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    <script>

      (function($)

      {

        $('div').hover(

          function()

          {

            $(this).stop().animate({left: 75}, 'fast');

          },

          function()

          {

            $(this).stop().animate({left: 20}, 'fast');

          }

        );

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 من الشبببيفرة السبببابقة وحبببِرك الفبببأرة فببببوق العنصببببر عبببِدة مبببرات لبببترى مببباذا()stopأزل دوال 

.سبببيحدث بالحركبببة تحريبببك الفبببأرة فبببوق العنصبببر سبببيؤدي إلى تبببراكم الحركبببات، وهبببذا مبببا ل تريبببده

.بكل تأكيد
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ملحاظة

بالضافة إلى إمكانية إيقاف الحركة الحالية للعنصر الُمحّدد، يمكنك أيًضا
 وهذا()stop إلى الدالة trueإيقاف جميع الحركات المتراكمة بتمرير القيمة 

أي تجري (سيؤدي إلى إيقاف جميع الحداث المتراكمة سواًء كانت مفعلًة 

.الن أم ل (

animated:معرفة إن كان العنصر يخضع إلى حاركة عبر . 3

ا إلى حركببةanimated:يمكن أن ُيستعَمل الُمرِشح الخاص  . لتحديد العناصر الببتي تخضببع حالًيبب

 خاضبببببببع للحركة>div<سأسبببببببتخدم في المثبببببببال التي هبببببببذا الُمحبببببببِدد لضبببببببافة نص إلى عنصبببببببر 

):مثال حي(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; color:white"></div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        function recursiveAnimate()

        {

          $('div').slideToggle('slow', recursiveAnimate);
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        };

        recursiveAnimate();

        $('div:animated').text('I am animating');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 دون حاركة()toggle و ()hide و ()showاستخدام الدوال . 4
 إلى إظهبببببار أو إخفببببباء()toggle و ()hide و ()showسبببببيؤدي تمريبببببر معامبببببل إلى البببببدوال 

 أوopacity أو width أو height: التاليببة CSSالعناصببر مببع اسببتخدام حركببة عبببر تغيببير خاصببيات 

margin أو paddingمن الممكن أن نوقف الحركات عند إخفاء أو إظهار العناصر، وذلببك عنببد عببدم .

تمرير أّية وسائط لتلك الدوال، وهذا سيؤدي إلى تغيير كيفية تعديل تلك الببدوال لظهببور العنصببر؛ إذ

سببببتظهر أو سببببتختفي العناصببببر المتبببأثرة مباشبببرًة دون حركبببات، وذلبببك عبببببر تعبببديل قيمبببة خاصببببية

display في CSS )مثال حي:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <style type="text/css">
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      div {

        height: 100px;

        width: 100px;

        background-color: red;

        color: white;

        margin: 5px;

      }

    </style>

  </head>

  <body>

    <div>Click Me (hide animation)</div>

    <div>Click Me (hide no animation)</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

إخفاء مع حركات //        

        $('div:first').click(function()

        {

          $(this).hide(1000)

        });

إخفاء دون حركات //        

        $('div:last').click(function()

        {
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          $(this).hide()

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة

()slideUp و ()toggle و ()show و ()jQuery hideدوال 

 عندما ُتستخَدم على العناصر التي لها()slideToggle و ()slideDownو 
display:block، فسُتغّير مؤقًتا إلى display لخاصية inlineالقيمة 

.خلل مدة الحركة

فهم الحركات المتزامنة وغير المتزامنة. 5
ا في وقٍت واحببد، وبين الحركببات الببتي من المهم أن تفهم الفببرق بين الحركببات الببتي تحببدث مًعبب

.تتعبببباقب خلل فببببترٍة من الببببزمن افتراضببببًيا، عنببببدما ُتسببببتعَمل دوال المببببؤثرات كسلسببببلة فسببببتحدث

):مثال حي(المؤثرات بالتتالي بعضها تلو بعض 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px; border:1px solid #ff9933">
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      Animate me!

    </div>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px; top:100px; border:1px solid #ff9933">

      Animate me!

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 كل مؤثر سيحدث على حدة بعد انتهاء //        

المؤثر الذي قبله //        

        $('div:first')

          .slideUp('slow').slideDown('slow').hide('slow');

 كل مؤثر سيحدث على حدة بعد انتهاء //        

المؤثر الذي قبله //        

        $('div:last').animate(

        {

          width: '200px'

        }, 1000).animate(

        {

          borderLeftWidth: '10px'
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        }, 1000);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 فيمكننببا أن نضبببط حببدوث المببؤثرات في الببوقت نفسببه()animateأمببا عنببد اسببتخدام الدالببة 

. وحيببدة سببيزداد في المثببال()animate الببتي نريببد تغييرهببا إلى دالببة CSSبتمريببر جميببع خاصببيات 

):مثال حي( وسُيضاف له إطار على طرفه اليسر في نفس الوقت >div<التي عرض العنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red; position:absolute;

left:20px; border:1px solid #ff9933">

      Animate me!

    </div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {
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سيحدث كل المؤثرين في نفس الوقت //        

        $('div').animate(

        {

          width: '200px',

          borderLeftWidth: '10px'

        }, 1000);

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

 هي الدالة الساسية()animateالدالة . 6
low ( هي الدالببة الساسببية ذات المسببتوى المنخفض ()animateالدالببة  levelالببتي ُتسببتخَدم (

) وتبببوِفر القبببدرة على()slideDown أو ()hide: مثًل(لنشببباء جميبببع الحركبببات المضببببوطة مسببببًقا 

خلل فترة زمنيةstyleتغيير قيمة الخاصية   .( )

:هذه الدالةهذا ما يجب عليك أن تعرفه عندما تستخدم 

.الخاصيات الوحيدة المدعومة هي الخاصيات التي تقبل قيًما رقميببًة بكلٍم آخببر، ل يمكنببك•

على القبببل ليس ببببدون backgroundColorإنشببباء مبببؤثرات لقيمبببة الخاصبببية  ).إضبببافة( 

.backgroundPositionوكذلك المر للخاصيات التي تأخذ أكثر من قيمة مثل 

jQuery في إصبببدار • em باسبببتخدام CSS ومبببا بعببده، يمكنبببك إنشبباء مببؤثرات لخاصبببيات 1.2

. إن أمكن ذلك%و 
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« أو =+«يمكن إنشاء مؤثرات نسبية باسببتخدام • . أمبام قيمببة الخاصببية حيث يمكنببك=-» «

إيجابًيا أو سلبًيا نسبًة إلى مكانه الحالي .استخدام هذه التقنية لتحريك العنصر  ( )

jQuery في إصبببدار •  مببدًة للحركبببة، فسبببتحدث الحركبببة0 ومبببا بعببده، إذا حببددَت القيمببة 1.3

.مباشرًة وستتحول العناصر إلى التنسيق النهائي دون حركة

. فسُتعَكس حركة التأثير من النهاية إلى البدايةtoggleكاختصار، إذا ُمِرَرَت القيمة •

. وحيدة ستتحرك في نفس الوقت()animate المضبوطة عبر دالة CSSجميع خاصيات •

jQueryفهم آلية عمل دوال الختفاء في . 7

()fadeOut و ()fadeInيجب أن تعي المفبببببببباهيم الثلثببببببببة التيببببببببة عنببببببببد اسببببببببتخدام دوال 

.()fadeToو 

.على عكس بقية دوال المؤثرات، دوال الختفاء سببُتعِدل شببفافية العنصببر وسببُيفَتَرض عنببد•

سيختفي يملك طوًل وعرًضا .استخدام هذه الدوال أّن العنصر الذي  « »

.دوال الختفاء ستؤدي إلى إخفاء العنصر بدًءا من شفافيته الحالية•

 سيؤدي إلى إخفاء العنصر بدًءا من شفافيته الحالية وعنببدما()fadeOutاستخدام الدالة •

.none إلى CSS في display% فسُتغّير قيمة الخاصية 100يصبح شفاًفا بنسبة 

):مثال حي(جميع النقط السابقة موّضحة في الشيفرة التية 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
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  <body>

<-- يجب أن تملك العناصأر التي ستخفى طوًل وعرضًا --!>    

    <div style="height:100px; width:100px; background-

color:red;"></div>

    <button>Fade the rest of the way</button>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $('div').fadeTo('slow', 0.50);

        $('button').click(function()

        {

0إخفاء العنصر من الشفافية الحالية إلى  //          

          // display:none ثم إخفاء العنصر تماًما عبر الخاصأية

          $('div').fadeOut('slow');

        });

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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 هي الدالة الساسية()ajaxالدالة . 1
 هي الدالبببة الساسبببية ذات المسبببتوى المنخفض البببتي تسبببتخدم لنشببباء طلببببات()ajaxالدالبببة 

XMLHttpRequest أي  )AJAX جميبببببع دوال .(AJAX الخبببببرى في jQuery مثبببببل  –load()تسبببببتعمل –

 لهببببببا الكثببببببير من المببببببيزات وقابلببببببة للتخصببببببيص لنشبببببباء طلبببببببات()ajax. الدالببببببة ()ajaxالدالببببببة 

XMLHttpRequestتناسب احتياجاتنا .

، ويمكن باسببببتخدام هببببذه التقنيببببة تمريببببرAjax هببببو جببببزٌء من تقنيببببة XMLHttpRequestالكببببائن 

.البيانببات بين المتصببفح والخببادم، ولن نحتبباج إلى تحببديث الصببفحة عنببد فعببل ذلببك انتشببر اسببتعمال

Google كثببيًرا في الفببترة الخببيرة ممببا أدى إلى بنبباء تطبيقببات ويب مثلXMLHttpRequestالكببائن 

Maps و Gmail التي تستخدم الكائن XMLHttpRequestلعرض أجزاء أخرى من الخريطة أو رسببائل 

.البريد اللكتروني الجديدة دون الحاجة إلى إعادة تحميل كامل الصفحة

ا كبببيًرا، وهببذاAjaxلسوء الحظ، تختلف الواجهة البرمجية للتعامل مع   بين المتصببفحات اختلًفبب

يعبببني أّن على المببببرمجين أن يأخبببذوا بالحسببببان جميبببع الختلفبببات بين المتصبببفحات لضبببمان عمبببل

 موِحدًة الفروقببات بينAjax بببدعٍم لتقنيببة jQuery بشببكٍل سببليم؛ لكن لحسببن الحببظ، تببأتي Ajaxتقنية 

 البببتي ذكرناهبببا سبببابًقا، وتبببوِفر()ajaxالمتصبببفحات في واجهبببة برمجيبببة خاصبببة ببببه، وتبببوِفر الدالبببة 

jQuery أيًضا دواًل أخببرى مختصببرة لنببواع ُمحببّددة من طلبيببات XMLHttpRequestهببذه الببدوال مببا .

:، وهي()ajaxهي إل اختصاراٌت للدالة 

•load()

•get()

•getJSON()
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•getScript()

•post()

ا تسببتخدم الفكرة الساسية هنا هي أّن هذه الختصارات مفيدٌة في بعض الحيببان، لكنهببا جميعًبب

ajax() وراء السببتار وعنببدما تريببد اسببتخدام جميببع المببيزات والتخصيصببات الببتي توفرهببا .jQuery

.()ajax، فعليك حينها استخدام الدالة AJAXلتقنية 

، ومن المهم فهم الفببرق بينهمبباPOST و GETأشببهر طريقتببان لرسببال الطلبيببات إلى الخببادم همببا 

.لستعمالهما استعماًل صحيًحا

الحصببول علىGETالطريقببة  ، أي العمليببات الببتي تتضببمن  غببير الهادمببة » تسببتعمل للعمليببات  » « »

 عنببد محاولببة الحصببول على نتببائجGET: نسببتخدم طلبيببة البيانات من الخببادم، وليس تعببديلها؛ فمثًل

ا GET.من أحبببببد محركبببببات البحث يجبببببدر بالبببببذكر أّن طلبيبببببات  ) فيcached( يمكن تخزينهبببببا مؤقتًببببب

.المتصفحات، مما قد يؤدي إلى سلوٍك غير متوقع إذا لم تضع ذلك بالحسبان

، أي العمليبببات البببتي تبببؤدي إلى تعبببديلPOSTأمبببا الطريقبببة  الهادمبببة » فهي تسبببتعمل للعمليبببات  »

َظ المسبببتخدم منشبببوًرا في مدونتبببه فيجب حينئبببٍذ .البيانبببات الموجبببودة في الخبببادم فمثًل، إذا َحفِببب

ا عبببادًةPOST لنقبببل البيانبببات؛ يجبببدر بالبببذكر أّن طلبيبببات POSTاسبببتخدام الطريقبببة   ل ُتخبببّزن مؤقتًببب

.من المتصفح

ملحاظة
 فيGET ستستخدمان الطريقة ()load و ()ajaxافتراضًيا، الدالتان 

.HTTPبروتوكول 

.التوثيق الرسمي، يرجى مراجعة ()ajaxلمزيٍد من المعلومات والمثلة عن استعمال الدالة 
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 العابرة للنطاقاتJSONP تقنية jQueryتدعم . 2
اختصببار للعبببارة JSONPتقنية   )  JSON with Padding ل طلبيببة HTTP) هي تقنيببة تسببمح لُمرسببِ

. إليهببا كوسببيطJSON– أن يوِفر اسًما للدالة الببتي سُتسببتدعى وُيمببّرر كببائن JSON–عندما ُتعاد صيغة 

 لكي نتمكن من اسبببتقبال وإرسبببالscript؛ وإنمبببا تسبببتخدم العنصبببر XHRهبببذه التقنيبببة ل تسبببتخدم 

.البيانبببات من وإلى أّي موقبببع الهبببدف من هبببذه التقنيبببة هبببو اللتفببباف على المحبببدوديات الناجمبببة عن

( سياسة المصدر الواحد« « same-origin policy في تقنية (XHR.

 من نطببببباٍقJSON يمكننبببببا تحميبببببل بيانبببببات ()getJSON ذات السبببببم jQueryباسبببببتخدام دالبببببة 

)domain آخر عندما ُتضاف الدالببة الُمعالِجببة لطلبيببة (JSONP إلى رابببط URLكمثببال، هببذا هببو رابببط .

URL الذي سنستخدمه للوصول إلى الواجهة البرمجية لموقع flickr.

http://api.flickr.com/services/feeds/

photos_public.gne?

tags=resig&tagmode=all&format=json&jsoncallback=?

ِررت كوسببيط إلى الدالببةjQuery ُتسببتخَدم كاختصببار يخبببر ?القيمببة   أن تسببتدعي الدالببة الببتي مُبب

getJSON()يمكنك وضع اسم الدالة التي تريدها إن لم تشأ استخدام هذا الختصار . .

» عبببرresig«سأضببيف إلى صببفحة الببويب في المثببال التي أحببدث الصببور الببتي تملببك الوسببم 

jQuery لكي تسببتدعي ?. لحببظ أنببني أسببتخدم الختصببار flickrاستخدام الواجهة البرمجية لموقببع 

 الذيJSON. الوسيط الذي سُيمّرر إلى تلك الدالة هو كائن ()getJSONالدالَة التي مررُتها إلى الدالِة 

):مثال حي(استقبلناه من الموقع الخارجي 
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 //        استخدام ? سيعني استدعاء الدالة

 //        ()getJSON التي مررناها إلى الدالة 

        

$.getJSON("http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public

.gne?tags=resig&tagmode=all&format=json&jsoncallback=?",

          function(data)

          {

 //            الذيJSON هو كائن dataالوسيط 

 //           Flickr استقبلناه من 

            $.each(data.items, function(i, item)

            {

              $('<img />').attr("src",  

                item.media.m).appendTo('body');

              if (i == 30) return false;

            });

          });

      })(jQuery);
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    </script>

  </body>

</html>

ملحاظة
) للخدمة التي تستقبل البيانات منها لكيAPI( راجع توثيق الواجهة البرمجية 

 يستعملFlickr.تعرف الستخدام الصحيح لها على سبيل المثال، موقع 
jsoncallback=? بينما Yahoo! و Digg يستخدمان callback=?.

 مؤقًتاXHRمنع المتصفح من تخزين طلبيات . 3
ئ طلبيببة  Internet ، فسببُيخِزن متصبفح XHRعندما ُتنشببِ Explorer الببرد )responseا وإذا . مؤقتًبب (

.كان الرد ثابًتا والذي سيصلح لفترٍة من الزمن، فمن المستحسن تخزينه مؤقًتا أما إذا كببان المحتببوى

الذي تطلبه هو محتوى ديناميكي وقد يتغّير في أّية ثانية، فعليببك حينئببٍذ أن تتأكّببد أّن المتصببفح لن

ا أحبببد الحلبببول الممكنبببة هبببو تمريبببر قيمبببة فريبببدة في عنبببوان   للطلبيبببة، وبهبببذاURL.ُيخبببِزن البببرد مؤقًتببب

. مختلفURLستتأكد أّن كل طلبية يجريها المتصفح هي طلبية فريدة لها رابط 

إضافة عبارة فريدة في نهاية الرابط //

jQuery.ajax(

  url:'some.php?nocache='+(new Date()).getTime(),

  type:'POST'

);
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ا في جميببع وهببو حببٌل عبباٌم هببو أن تضبببط عببدم تخببزين الطلبيببات مؤقتًبب –أحببد الحلببول الخببرى  –

 لضبببط تعطيبببلajaxSetup. سنسبببتخدم هنبببا الدالببة cache وهببذا باسبببتخدام الخيببار Ajaxطلبيببات 

:Ajaxالتخزين المؤقت لجميع طلبيات 

$.ajaxSetup ({

 //   افتراضًياtrueالقيمة هي 

 //   تعني إيقاف التخزين المؤقتfalseالقيمة 

  cache: false

});

 معّينببة، فيمكنببك ببسبباطة تغيببير الخيببارXHRوإن أردَت الن تفعيببل التخببزين المببؤقت لطلبيببات 

cache باستخدام الدالة ajax() هببذا مثباٌل أجرينببا فيببه طلبيببة .XHR باسببتخدام الدالببة ajax()مببع 

:تجاوز الضبط الفتراضي وتخزين الرد مؤقًتا

$.ajaxSetup ({

  cache: false 

});

jQuery.ajax(

  cache: true,

  url: 'some.php',

  type:'POST'

);
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DOMتخزين البيانات في عناصر . 1

أي السلسببل النصببية والعببداد والقيمJavaScript تخببزين قيم ()dataمن الممكن عبببر الدالببة   )

…) والكائنببات والمصببفوفات ضببمن عناصببر boolean[المنطقيببة  [DOMهببذا الحببل لتخببزين البيانببات .

. أفضل من تخزينهببا كقيمببة لخاصببيات العنصببر فمثًل، علينببا تفببادي تخببزين البيانبباتDOMفي عناصر 

. سُأخِزن في المثال التي اللون الذي تم اختيبباره من القائمببة فيrel و alt و titleفي خاصيات 

.، والذي يمكن أن نحصل على القيمة الُمخّزنة فيه لحًقا>ul<عنصر 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <style type="text/css">

    .selected {

      background-color: #ffc;

    }

  </style>

  <body>

    <ul>

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

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

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

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

    </ul>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

225 



jQueryتعلم :الفصل الثاني عشر مواضيع متفرقة 

    <script>

      (function($)

      {

        $('a').click(function()

        {

          $this = $(this);

          $ul = $this.closest('ul');

تخزين القيمة النصية الموجودة داخل العنصر //          

          $ul.data('selectedColor', $this.text());

          $ul.find('a').removeClass('selected')

            .end().end().addClass('selected');

إظهار اللون الُمختار //          

          alert($ul.data('selectedColor'));

        })

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

:مثًل( jQuery ُتسبببببتخَدم عبببببادًة على عنصبببببٌر ُمحبببببّدد عببببببر دالبببببة ()dataصبببببحيٌح أّن الدالبببببة 

$('div').data() لكن من الممكن أيًضا استخدام الدالة (data()بمفردها .

: كل الحالتينjQueryيوِضح توثيق 

•http://api.jquery.com/data

•http://api.jquery.com/jQuery.data
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 الموجببودة()data، فأفضببل حببل هببو اسببتخدام الدالببة DOMعنببد تخببزين البيانببات في عناصببر 

.jQueryفي 

jQueryإضافة دوال جديدة إلى مجال أسماء . 2

jQuery) الخببببباص بمكتببببببة namespace(من المفيبببببد عبببببادًة إعبببببادة اسبببببتخدام مجبببببال السبببببماء 

)بدًل من إنشاء مجببال أسببماء خبباص بببك لتعريببف الببدوال لكي تتفببادى كتابببة شببيفرات موجببودة في )

global (المجببال العببام  scopeة . لكي تتجنب التضبباربات إضببافًة إلى أّنه من المستحسببن تخببزين أيّبب (

.jQuery في مجببال أسببماء DOM والتي ل تتطلب مجموعببًة من عناصببر jQueryدوال متعلقة بمكتبة 

. سأضببيف في المثببال التي دالببًة جديببدًةjQueryيمكنك فعل ذلك بإضافة خاصية جديدة إلى كائن 

):مثال حي( jQuery إلى كائن ()customAlertباسم 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        $.customAlert = function(text)

        {

 //          jQuery في كائن customAlertتخزين الدالة 
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          alert(text);

        };

 //        customAlertاستدعاء الدالة 

        $.customAlert('Hi');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

ا في مجببال أسببماء مختلببف إذا كانت لديك عِدة دوال مرتبطة ببعضها، فعليك استضافتها جميًعبب

ئ في المثببال التي الكببائن jQueryلكي تتجنب حدوث فوضى في مجببال أسببماء  myDialog. سأُنشببِ

. تتعلق بهmyDialog؛ وسأستضيف عِدة دواٍل داخل الكائن jQueryالذي ُيخّزن بدوره في كائن 

$.myDialog = { // myDialog إنشاء الكائن

  show: function(){ // Show شيفرة },

  hide: function(){ // Hide شيفرة },

  position: function(){ // Position شيفرة },

  initiate: function(){ // Initiate شيفرة }

};

$.myDialog.initiate()
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حاساب قيمة خاصية من خاصيات أحاد العناصر. 3
 بببدًل من()attrقبببل ضبببط قيمببة عنصببٍر مببا، من الممكن حسبباب القيمببة بتمريببر دالببة إلى الدالببة 

.تمريببر سلسببلة نصببية كثبباني معامببل وهببذا يسببمح لببك بببالمرور على العناصببر في مجموعببة التغليببف

):مثال حي(وإضافة قيم فريدة إليها 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <div>0</div>

    <div>1</div>

    <div>2</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

 فريدة //        id> وإعطاؤه قيمة divالمرور على كل عنصر <

        $('div').attr('id', function(i)

        {

          return 'div' + i

        });
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يمكن أن نكتب أيضًا //        

        /*

        $('div').each(function(i){

          $(this).attr('id', 'div' + i);

        });

        */

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

JavaScript أو مكافآتها في CSSاستخدام خاصيات . 4

:، فببأنت أمببام خيببارين إمببا أن تسببتعملHTML في عناصببر CSSعند الحصببول أو ضبببط خاصببيات 

( من اسببم الخاصببية -(النسخة الببتي فيهببا شببرطات  ) وإمببا أن تسببتعملbackground-color :مثًل)

وبغض النظببر عنbackgroundColor: مثًل( المكافئببة لهببا JavaScriptخاصببية  – أهم مببا في المببر  .(

أي أن تضببعها بين علمَتي اقتببباس )النوع الذي اخترتببه أّنه يجب تمريببر الخاصببية كسلسببلة نصببية  ) –

ل اسببتخدام أسببماء الخاصببيات الببتي فيهببا شببرطات لنهببا تماثببل مببا()cssإلى الدالببة  . شخصببًيا، أفضببِ

):مثال حي( CSSأكتبه باستخدام 

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <body>

    <p style="background-color:#990033">jQuery</p>
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    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)

      {

        alert($('p').css('background-color'));

        alert($('p').css('backgroundColor'));

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>

JavaScriptخاصية CSSخاصية 

backgroundbackground

background-attachmentbackgroundAttachment

background-colorbackgroundColor

background-imagebackgroundImage

background-positionbackgroundPosition

background-repeatbackgroundRepeat

borderborder

border-bottomborderBottom

border-bottom-colorborderBottomColor
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border-bottom-styleborderBottomStyle

   border-bottom-width   borderBottomWidth

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

border-top-styleborderTopStyle

border-top-widthborderTopWidth

border-widthborderWidth

clearclear

clipclip

colorcolor

cursorcursor

displaydisplay
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filterfilter

fontfont

font-familyfontFamily

font-sizefontSize

font-variantfontVariant

font-weightfontWeight

heightheight

leftleft

letter-spacingletterSpacing

line-heightlineHeight

list-stylelistStyle

list-style-imagelistStyleImage

list-style-positionlistStylePosition

list-style-typelistStyleType

marginmargin

margin-bottommarginBottom

margin-leftmarginLeft

margin-rightmarginRight

margin-topmarginTop

overflowoverflow

paddingpadding

padding-bottompaddingBottom
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padding-leftpaddingLeft

padding-rightpaddingRight

padding-toppaddingTop

page-break-afterpageBreakAfter

page-break-beforepageBreakBefore

positionposition

floatstyleFloat

text-aligntextAlign

text-decorationtextDecoration

text-decoration: blinktextDecorationBlink

text-decoration: line-throughtextDecorationLineThrough

text-decoration: nonetextDecorationNone

text-decoration: overlinetextDecorationOverline

text-decoration: underlinetextDecorationUnderline

text-indenttextIndent

text-transformtextTransform

toptop

vertical-alignverticalAlign

visibilityvisibility

widthwidth

z-indexzIndex
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iframeالوصول إلى محتوى . 5

مiframe على عنصببببببببببببببببببببببببببببر ()contentsعنببببببببببببببببببببببببببببدما ُتسببببببببببببببببببببببببببببتخَدم الدالببببببببببببببببببببببببببببة  :ثًل( 

$('#myiFrame').contents()يحتبببوي على مسبببتند ُمستضببباف على نفس النطببباق فسنحصبببل (

. التابعببة لببهDOM، ممببا يعطينببا وصببوًل إلى شببجرة iframeعلى محتوى المستند الموجود في عنصر 

 كمببا لببو كببانت جببزًءاiframe التابعببة لعنصببر DOM لتعببديل عناصببر jQueryوبالتالي يمكننببا اسببتخدام 

.من الصفحة الصلية

 //iframe> داخل عنصر body للعنصر <innerHTMLالحصول على قيمة 

$('iframe').contents().find('body').html();

 //iframe> داخل عنصر body للعنصر <innerHTMLضبط قيمة 

$('iframe').contents().find('body').html('<p>Hi</p>');

ملحاظة
 ُيشير إلى مستندiframeعليك أن تعرف ما هي المحدوديات عند استخدام 

.موجود على نطاٍق آخر قبل أن تحاول استخدام التقنية السابقة

التحميل المسبق للصور. 6
ربمببا للحببدث  ). هبذه دالببٌةhover:(من الحكمة أن ُنحِمل الصور قبل أن يحتبباج المسببتخدم إليهببا 

. للتحميل المسبق للصورjQueryمخصصٌة في 
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(function($) {

     //()preloadImagesتعريف الدالة 

     //jQueryإضافة دالة خاصأة إلى مجال أسماء 

    $.preloadImages = function(arrayOfImages) {

        $(arrayOfImages).each(function() {

             //src وضبط الخاصأية imgإنشاء عنصر 

            $('<img/>')[0].src = this;

        });

    };

     //()preloadImagesاستخدام الدالة 

    $(window).load(function() {

         //window.onloadتحميل الصور بعد الحدث 

        $.preloadImages(['img1.jpg', 'img2.jpg',

          'img3.jpg']);

    });

})(jQuery);

 إن لم تكن طريقببةjQueryالضببافات في يمكن أن تكَتب الدالببة السببابقة كإضببافة، راجببع فصببل 

.كتابة إضافات مألوفًة لديك

(function($) {

    $.fn.preloadImages = function() {

this تمثل كائن jQuery//         

        return this.each(function() {
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thisتمثل قيمًة في المصفوفة //             

            $('<img/>')[0].src = this;

        });

    };

    $(window).load(function() {

         //jQueryتمرير مصفوفة إلى 

        $(['img1.jpg', 'img2.jpg', 'img3.jpg'])

          .preloadImages();

    });

})(jQuery);

XHRالتحميل المسبق للوسائط عبر . 7

ا عبببر اسببتخدام طلبيببات   منjQuery، وُتسببِهل XHRمن الممكن أن ُتخببِزن وسببائط الصببفحة مؤقًتبب

أي بعيبببًدا عن أعين المسبببتخدمين بعبببد )ذلبببك كثبببيًرا الفكبببرة هنبببا هي طلب الوسبببائط في الخلفيبببة  ) .

.اكتمال تحميل الصفحة

()load) باسبببتخدام الحبببدث css. و jpeg. و png. و gif. و js.(نسبببتطيع طلب الوسبببائط 

.، والتي يمكن أن ُنخِزنها مسبًقا قبل أن يطلبها المسببتخدم سببأريك في مبباjQuery في ()ajaxودالة 

ا بعببد جلبهببا من الخببادم عبببر عمليببات يلي مثبباًل عن شببيفرٍة يمكن أن ُتسببتعَمل لتخببزين الملفببات مؤقًتبب

.تجري في الخلفية بعد إكمال تحميل الصفحة
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(function($){

   //window.onloadانتظار الحدث 

  $(window).on("load", function(){

    ثم تحميل الوسائط وتخزينها مؤقًتا //

    $.ajax({ url:"javascript.js", dataType:"text" });

    $.ajax({ url:"image.gif", dataType:"text" });

    $.ajax({ url:"flash.swf", dataType:"text" });

    $.ajax({ url:"styles.css", dataType:"text" });

  });

})(jQuery);

تنويه

أبِق في ذهنك أّن الملفات المطلوبة سُتخّزن مؤقًتا افتراضًيا، لكن يمكنك تمرير
الذي هو ()ajaxوسيط إلى دالة   )}cache: false{لكي تطلب عدم (

. المطلوب مؤقًتا إًذا من الممكن إجبار المتصفح على عدمURLتخزين عنوان 

تخزين الوسائط التي تطلبها؛ ربما ترى أّن ذلك عديم الفائدة لننا نحاول من
الصل تخزين الملفات مؤقًتا، لكن ذلك جديٌر بالذكر ويمكن أن تستفيد منه في

الحالت التي تريد أن يحصل فيها المستخدم على نسخٍة جديدٍة من الملف
.في كل مرة
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 لكي تظهر تلك العناصر فيHTML إلى عناصر CSSإضافة فئة . 8
JavaScriptالمتصفحات التي عّطَلت 

 عببببرJavaScriptيمكننبببا أن تعبببرف إن كبببان متصبببفح المسبببتخدم قبببادًرا على تشبببغيل شبببيفرات 

. وذلببك بإنشبباء فئببة ُتطّبق على عناصببرHTML في عناصببر classاسببتخدام قيمببة معّينببة للخاصببية 

 فقببط، وسنسببتفيد كثببيًرا من هببذه التقنيببة إذاJavaScript في المتصفحات التي تدعم HTMLصفحة 

أو كببانتJavaScriptأردنا إخفاء أجزاء من الصبفحة إن كبان المتصبفح يببدعم  ( وإن لم يكن يببدعمها  .

ة عناصببببببر سببببببنخفي في المثببببببال التي جميببببببع عناصببببببر  .معطلببببببًة فلن ُتخفى أيّبببببب (>div<إذا كببببببانت 

JavaScript حيمثال ( مفّعلًة:(

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <style>

    .js div {

      display: none;

    }

  </style>

  <body>

    <div>Hide if JavaScript is enabled!</div>

    <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquer

y.min.js"></script>

    <script>

      (function($)
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      {

        $('html').addClass('js');

      })(jQuery);

    </script>

  </body>

</html>
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