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 مقدمه

 ی)ع(ضضرت عل زکات علم نشر آن است. 

موسسه آموزشی تحلیل داده ، با حضور جمعی از متخصصین مجرب در زمینه برنامه نویسی در نظر دارد،مطالب 

آموزشی خود را در قالب کتاب های آموزشی و فیلم ، به صورت رایگان در دسترس عموم  قرار دهد تا حتی آن 

اشتن وقت کافی ، امکان شرکت در دوره های دسته از عزیزانی که بنا به دالیل مالی،مسافت جغرافیایی و یا ند

 حضوری برای آنها میسر نیست،از یادگیری بی بهره نمانند.

عالوه بر این عالقه مندان می توانند ، با ثبت نام در انجمن سایت تحلیل داده،سواالت خود را مطرح نموده و 

المکان به صورت فیلم، در دسترس مدرسین آموزشگاه و اعضای انجمن در اسرع وقت،پاسخ های خود را، حتی ا

 عموم قرار دهند.

لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود، در این حرکت جمعی در کنار ما باشند و با حضور فعال خود در 

 انجمن،گام موثری در بهبود سطح علمی جوانان کشور عزیزمان،ایران بردارند.

 

 ووهج :

مراجعه  www.tahlildadeh.com در آدرس  Htmlبه بخش مقاالت ،اب برای دانلود سورس کد  مثال های کت

 فرمایید.

 

  

http://www.tahlildadeh.com/
http://www.tahlildadeh.com/
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 jQuery معرفی 

 jQuery از کتابخانه ها یا  یکیframeworkپرطرفدار های JavaScript است. 

jQuery  به معنای واقعی، برنامه نویسی JavaScript است را آسان کرده. 

 .، آسان است و از آموزش آن لذت خواهید برد jQuery یادگیری

 در هر فصل برای آموزش بهتر مطالب از مثال های فراوانی استفاده شده است. 

 نمونه

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").click(function () { 
                $(this).hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>If you click on me, I will disappear.</p> 
    <p>Click me away!</p> 
    <p>Click me too!</p> 
</body> 
</html> 

 jQUERYپیش نیازهای یادگیری 

پیش از پرداختن به یادگیری این مبحث، بایستی یک سری اطالعات پایه ای، در خصوص موارد زیر داشته 

 :باشید

 HTML آموزش 

  CSS آموزش
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 JavaScript آموزش 

jQuery چیست 

jQuery ر" می باشد. یک کتابخانه ی سبک است، که شعار آن : "انجام کارهای بیشتر با نوشتن کد کمت 

 .در وب سایتتان می باشد JavaScript هدف از مقاله ی آموزشی حاضر ، بکارگیری آسانتر

jQuery  بسیاری از کارها و عملیات پیچیده در JavaScript همچون:  AJAX دستکاری و مدیریت عناصر ،

 .و ... را تسریع و تسهیل بخشیده است

 م پرداختبه شرح موارد زیر خواهی jQuery در آموزش

  DOM بر اساس مدل HTML آموزش دستکاری محتویات المان های

  CSS با بهره گیری از HTML آموزش تنظیم ظاهر عناصر

  HTML آموزش اداره ی کلیه رخدادهای عناصر

 (animation)آموزش متحرک سازی 

 AJAX آموزش 

 آموزش قابلیت های کارآمد دیگر

 .دارد (pluginافزونه ) تقریباً برای هر کاری که تصور کنید یک jQuery: جدا از موارد آموزشی فوق، توجه

 ؟ jQuery ،چرا JavaScript از میان این همه کتابخانه ی عرض شده ویژه ی

در بین آنها از  jQuery ارائه گردیده، اما بنظر می رسد که JavaScript کتابخانه های متعددی برای

 .ن قابلیت توسعه پذیرتری بیشتری داردمحبوبیت بیشتری برخوردار است و همچنی

 :بهره می گیرند  jQueryچارچوب برخی از شرکت های بزرگی که از
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Google 

Microsoft 

IBM 

Netflix  

 در تمام مرورگرها قابل پیاده سازی می باشد؟ jQuery آیا

ا در طراحی بر استانداردهای متفاوت در مرورگرهای مختلف اشراف داشته و این موضوع ر jQuery تیمس

 لحاظ کرده است. jQuery ی کتابخانه

jquery  در تمام مرورگرهای مطرح حتیIE6 .بطور یکسان اجرا می گردد 

 به صفحات وب خود  jQueryافزودن 

و استفاده از کتابخانه ی مذکور در صفحات وجود دارد که به شرح زیر می   jQueryبرای شروع کار  راه چندین

 باشد:

  <script> از طریق تگ وب صفحه به آن کردن  linkو jQuery.com سایت از jQuery کفریم ور دانلود

مکان یکنواخت ) URL کردن آدرس اضافه و Google )شبکه ی تحویل محتوا( مانند CDN یک از استفاده

 . <script> تگ به واسطه ی وب صفحه به ( آنمنبع

CDN، کلمات سرواژه ی Content Delivery Networks از شبکه یک(. شبکه ی تحویل محتوا) است 

 .است JavaScript عمومی کتابخانه ی چندین

 (jQuery دانلودروش اول )

 می باشد که عبارتند از:در دسترس  بارگیریبرای  jQuery چارچوب از ی مختلف دو نسخه
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زنده های وب سایت  ویژه ی است و jQuery یا(minify) ، یک فایل فشرده ورژناین  Production: نسخه

  .می باشدمناسب  و درحال کار

که  هنگامیو برای  (readableخوانا )و  نشده ، یک فایل فشرده سازیورژناین  Development: نسخه

 .می باشد بهترین گزینه ی در دستهستید  خویش وب سایت و نصب در حال آماده سازی

 گیری کنید.بار jQuery.com از سایت یدرا می توان ی نام برده هر دو نسخه

jQuery یک فایل صرفا JavaScript با استفاده ازمی توانید  پیشتر شرح داده شدکه  گونه است و همان 

tag   <script>  خویش ی را به صفحه آنlink  ( کنید<script>   بخشباید در <head>  جای گذاری شود:) 

<head> 
    <script src="jquery-1.11.3.min.js"></script> 
</head> 

 نکته

( که صفحاتتان در آن قرار دارد، جای گذاری directoryفایل بارگیری شده را بایستی در همان پوشه ای )

 کنید. 

 فایل ،فوق نمونه ی در تنظیم گردد )تطبیق داده شود(، بارگیری شده فایل آدرس با باید src خاصیت

jQuery فایل اگر. دارد قرار جاری صفحه مسیر همان در دقیقا jQuery صفحه آدرس از غیر آدرسی در 

 داشته باشید.  الزم آن را در نظر قرار دارد جاری

 با مقدار type خاصیت <script> چرا در تگ این سوال برای شما پیش آید کهشاید 

"text/javascript"   نشده است؟تنظیم 

و مرورگرهای   HTMLزبان طراحی وب  1ویرایش  . درلزومی به انجام این کار نیست HTML5 در

 . تلقی می شود فرض پیش (scripting languageپردازه نویسی )زبان  JavaScript فعلی



 

15 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی نخيابا - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 ( CDN یک از استفادهروش جایگزین )

 CDNنیستید، در آن صورت می توانید آن را از یک  jQueryچنانچه مایل به دانلود و میزبانی کتابخانه ی 

 بگیرید.

Microsoft  وGoogle  هر دوjQuery  راhost  می کنند )نقش سرور میزبان را برای کتابخانه ی ذکر شده

 ایفا می کنند(. 

 را مستقر است نظرتان مورد سرور بروی که ، jQuery کتابخانه فایل به دسترسی لینک در این روش شما

 حالت این در. جای گذاری می نمایید HTMLصفحه ی   Head > >  بخش در و > Script  <تگ یک در

 بهره می گیرد.  آنالین کتابخانه ی از و متصل شده سرویس دهنده به شدن، بارگذاری حین در صفحه

Google CDN 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 

 Microsoft CDN 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
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    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.11.3.min.js"> 
    </script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 

  Microsoft ای Google هایCDN  بزرگ استفاده از مزایای ی ازیک

شبکه ی تحویل را از  jQuery در سایت های دیگر، فایل از پیشسایت شما، از که بازدیدکنندگان  در شرایطی

حافظه ی نهان  از jQuery دریافت کرده اند، در دفعات بعدی، فایل Microsoft یا  Google هایمحتوا 

(cache) را به دنبال دارد. سرعت  در نتیجه بهبودمی شود که  ا زدهصد 

  jQuery( syntax) نگارشساختار 

گرفته )آن را یافته( و بسته به نیاز  HTML queryمی توان از المان های  jQueryبه کمک کتابخانه ی 

 خود "عملیاتی" را بر روی آن ها پیاده کرد. 

 نگارشساختار 

و انجام عملیات بر روی آن ها طراحی شده  HTMLک ویژه ی گزینش المان های این فریم ور نگارشساختار 

 است.

 به صورت زیر می باشد jQueryساختار پایه ای 

$(selector).action() 
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ارائه شده و مورد استفاده قرار می گیرد.  htmlو دسترسی به عناصر   jQuery برای اعالن: $عالمت دالر 

در جاوا اسکریپت می باشد با این تفاوت که با  document.getElementById)(این عالمت معادل  متد 

معین دسترسی داشت ولی $ می تواند به تمام عناصر  شناسه ی فقط می توان به عناصر باتابع مذکور 

 دسترسی داشته باشد.

:selector  اسم کالس، شناسه، اسمtagمورد نظر  ، نوع، نام خاصیت و یا مقدار خاصیت المان HTML 

 بگیرد(. queryرا یافته/ از آن  htmlاست )المان های 

)(action:  عملی است که روی المانHTML .اجرا می شود 

 مثال

$(this).hide() – .المان جاری را پنهان می سازد 

$("p").hide() –  تمامی المان های<p >.را مخفی می سازد 

$(".test").hide() – رنده ی کالس تمامی المان هایی که دربرداclass="test"  هستند را پنهان می

 سازد. 

$("#test").hide()- عنصری که شامل شناسه مشخص شده در کد جاری هستند راhide .می کند 

 یی دارید؟آشنا CSS (CSS selector) انتخاب گرهایآیا با 

بهره  CSS اب گرهایتنظیم و دستکاری آنها می توان از انتخ، HTML برای دسترسی به عناصر jQuery در

 گرفت. 

 readyرخداد 

 readyدر مثال های پیشین داخل رخداد  jQueryشاید تاکنون متوجه شده باشید که کلیه ی متدهای 

 قرار دارند:
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$(document).ready(function(){ 
   // jQuery methods go here... 
}); 

ذاری صفحه )و آماده شدن آن( صورت می گیرد این کار به منظور جلوگیری از اجرای کد پیش از اتمام بارگ

 پس از بارگذاری کامل صفحه، اجرا شوند(. jQuery)سبب می شود کدهای 

شود، سپس  همچنین با این شیوه قادر خواهید  loadتوصیه می شود همیشه صبر کنید تا صفحه کامال 

 صفحه بگذارید.  <head>را در بخش  JavaScriptبود کدهای 

 :که اگر قبل از بارگذاری کامل صفحه اجرا شوند، درست کار نخواهند کرد هایی ذکر شدهدر زیر مثال 

 .تالش برای پنهان کردن عنصری که هنوز ایجاد نشده است

 .نشده است loadتالش برای گرفتن اندازه )عرض و ارتفاع( تصویری که هنوز کامال 

 نکته

 :جاد کرده استای ready رخدادیک تابع کوتاه تر برای  jQuery تیم

$(function(){ 
   // jQuery methods go here... 
}); 

می توانید هر کدام از روش های باال را که تمایل دارید استفاده کنید. اما دقت داشته باشید که روش 

 .نخست در مقایسه با روش دوم قابل فهم تر و خواناتر است

jQuery Selector  

 محسوب می شود. jQuery کتابخانه اعضای تشکیل دهنده یترین یکی از مه jQuery انتخاب گرهای

  jQuery (jQuery Selectors) انتخاب گرهای

 .را انتخاب و دستکاری کنید HTML به شما این اجازه را می دهند تا عناصر jQuery گزینشگرهای
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، (propertyخاصیت ) شناسه، کالس، نوع، نام با توجه بهرا  HTML می توان عناصر jQuery با گزینشگرهای

انتخاب تعدادی jQuery  ،بعالوه. می باشد  CSS انتخاب گرهای مبتنی بر روش. این یافتو ...  خاصیتمقدار 

 .نیز دارد اختصاصی گر

 ()$ :گردندپرانتز محصور می  داخلآغاز و "$" با عالمت  jQuery در انتخاب گرهای موجود یتمام

 (Element selectorانتخاب گر نام المان )

Element selector  کتابخانه یjQuery ( این امکان به شما المان ها را بر اساس اسم آن ها انتخاب می نماید

 (.عناصر را براساس نام تگ انتخاب کنید کهمی دهد  را

 بر روی صفحه را بدین صورت گزینش کرد:  <p>می توان تمامی المان های 

$("p") 

 مثال

 مخفی می گردند: <p>دکمه کلیک می کند، کلیه ی المان های هنگامی که کاربر بر روی 

 نمونه
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide(); 
            }); 
        }); 

  id#انتخاب گر

 .استفاده می کندمد نظر عنصر  یافتنبرای  HTML تگ id خصیصه ی، از مقدار  id# انتخاب گر

ر د منحصر بفرد و یکتاکه بخواهید به یک عنصر  هنگامیباشد، بنابراین  تکباید  یک صفحه داخلشناسه 

 .از این روش استفاده نمایید دست پیدا کنیدصفحه 

 . کنیداستفاده  مورد نظر ی شناسه همراه با "#" هش ، از کاراکترمعین ی با شناسه المانپیدا کردن یک  جهت

$("#test") 
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 پنهان می گردد: "test" روی دکمه کلیک کند، عنصر با شناسهبر کاربر  به محض اینکه، نمونه ی زیردر 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#test").hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p id="test">This is another paragraph.</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 

 (class Selector.انتخاب گر اسم کالس ) 

 .را پیدا می کند معین، عناصر با کالس انتخاب گر اسم کالس  

 کمک بگیرید: کالس مورد نظر اسمهمراه با   "."عناصر با نام کالس مشخص، از کاراکتر  به منظور یافتن

$(".test") 

 مثال

 از نظر مخفی می شوند: "test"با کالس به مجرد اینکه کاربر بر روی دکمه کلیک می کند، المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $(".test").hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2 class="test">This is a heading</h2> 
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    <p class="test">This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 

 jQuery های انتخاب گربیشتر از  نمونه های 

 شرح نگارشساختار 

 .را انتخاب می کند موجود عناصر یتمام ("*")$

$(this)  را انتخاب می کند فعلیعنصر. 

$("p.intro") تگ های کلیه ی  <p> با کالس "intro" را انتخاب می کند. 

$("p:first") تگ نخستین  <p>را انتخاب می کند. 

$("ul li:first")  اولین آیتم از اولین عنصر<ul>  را انتخاب می کند. 

$("ul li:first-child")  اولین آیتم از تمام عناصر<ul>  را انتخاب می کند. 

$("[href]") عناصر با خصوصیت همه ی href را انتخاب می کند. 

$("a[target='_blank']")  المان هایتمام  <a>  خصیصه یکه target ها با  آن"blank_"  مقدار
 .د را انتخاب می کندنشده باش دهی

$("a[target!='_blank']")  تمام عناصر<a>  خاصیتکه target ها با مقدار آن "blank_"  تنظیم
 .نشده باشد را انتخاب می کند

$(":button")  تگ هایتمام <button>  تمام عناصر  نیزو<input> خصیصه ی که
 .می کند گزینشاست را  "button" آنها type ی

$("tr:even") عناصر  کلیه ی<tr>  می نمایدزوج را انتخاب. 

$("tr:odd") المان های یتمام <tr>   فرد راselect .می کند 
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 جدایک فایل  داخلپرکاربرد  قرار دادن متدهای

یکسانی را  jQuery ابعخواهید تو چنانچه وب سایت شما دربردارنده ی چندین صفحه ی متعدد است و می

  .قرار دهید  js. پسوند که دارایرا در یک فایل مجزا  یاد شده ، می توانید توابعبکار ببریدها  آن در

صفحه گنجانده می شوند. با  <head>همان طور که مشاهده می کنید، توابع به طور مستقیم داخل قسمت 

فایل مجزا جای گذاری کنید همانند این نمونه )استفاده  این حال، در برخی شرایط بهتر است که آن ها را در یک

 (:js.برای اشاره به فایل با پسوند  srcاز خصیصه ی 

<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"> 
    </script> 
    <script src="my_jquery_functions.js"></script> 
</head> 

Event در  رخدادها-هاjQuery  

jQuery  برای واکنش نشان دادن به رخدادهای که در یک سندHTML  روی می دهند، بهینه سازی شده

 اند.

مثل کلیک بر روی یک  HTML ، متدهایی هستند که به مجرد اجرای یک اتفاق در jQuery رویدادهای

 نی شده و اجرا می گردد.عنصر یا قرار گرفتن موس بر روی آن ، فراخوا

 به چه گفته می شود؟ (Event) اساسا رخداد

وب روی می دهد و می توانیم به آنها واکنش نشان دهیم،  ی در یک صفحه اتفاق هایی که تمام

  .نامیده می شود (Event)رخداد

 نمونه

 قرار گرفتن یا گذشتن نشانگر موس از روی یک عنصر

  radio button انتخاب یک
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 المانروی یک  رکلیک ب

 keypress رخداد  مثال،به عنوان بکار می رود.  "رخداد" اغلب همراه با واژه ی  "اتفاق افتادن" اصطالح 

 .که یکی از دکمه های صفحه کلید را فشار دهید افتد می هنگامی اتفاق

 ه است: )مدل شی گرای سند( ارائه گردید DOM در جدول زیر، برخی از رویدادهای پرکاربرد در مدل

رخدادهای ویژه ی  رخدادهای موس
 صفحه کلید

رخدادهای مربوط 
 به فرم

 رخدادهای صفحه/پنجره

click keypress submit load 

dblclick keydown change resize 

mouseenter keyup focus scroll 

mouseleave  blur unload 

 jQuery چگونگی استفاده از رخدادها در 

 .دارند jQuery همتا و برابر درتابع (، یک DOMشی گرای سند ) مدل اغلب رخدادهای

پاراگراف های صفحه، می توانید به صورت زیر اقدام <p> به تمام المان های  onclick رخداد برای تخصیص
 :نمایید

$("p").click(); 

دهد. باید یک تابع  در قدم بعد بایستی تعریف کنید که به محض فعال )اجرا( رخداد، چه اتفاقی باید روی

 را به عنوان آرگومان به رخداد مربوطه پاس دهید:

$("p").click(function(){ 
  // action goes here!! 
}); 
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 jQueryدر  رایجتوابع رخداد 

  ()ready.(document)$تابع

مورد  به ما این امکان را می دهد که به محض اتمام بارگذاری صفحه، تابع ()ready.(document)$تابع 

 نظر را اجرا کنیم. 

click() 

اختصاص می دهد؛ به عبارتی دیگر این  یک عنصر، به آن onclick یک تابع را برای پاسخ دادن به رویداد

 الحاق می کند. HTMLبه المان  (event handler functionمتد یک تابع مدیریت کننده ی رخداد )

اتفاق می افتد )اجرا یا فعال می  onclickک کند، رخداد کلی HTMLبه مجرد اینکه کاربر بر روی یک المان 

 شود(.

در صفحه ،  <p> روی هر کدام از تگ های  با کلیک بر همان طور که در نمونه ی زیر مشاهده می کنید، کاربر

 :پاراگراف مورد نظر را مخفی می کند

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").click(function () { 
                $(this).hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>If you click on me, I will disappear.</p> 
    <p>Click me away!</p> 
    <p>Click me too!</p> 
</body> 
</html> 
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dblclick() 

زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد نظر دوبار کلیک نماید . یکی از کاربردهای  dblclickرخداد 

معمول این تابع: می توان کدی طراحی کرد که با دوبار کلیک کاربر بر روی یک عنصر رنگ پس زمینه آن 

 تغییر یافته و یا عنصر مخفی شود.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").dblclick(function () { 
                $(this).hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>If you double-click on me, I will disappear.</p> 
    <p>Click me away!</p> 
    <p>Click me too!</p> 
</body> 
</html> 

mouseenter() 

 می شود: HTMLتابع زمانی اجرا می شود که اشاره گر موس وارد المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#p1").mouseenter(function () { 
                alert("You entered p1!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="p1">Enter this paragraph.</p> 
</body> 
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</html> 

mouseleave() 

 را ترک می کند، اجرا می شود: HTMLموس المان  تابع به محض اینکه اشاره گر

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#p1").mouseleave(function () { 
                alert("Bye! You now leave p1!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="p1">This is a paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

mousedown() 

کمه سمت چپ موس را بر روی عنصر مورد نظر فشار هنگامی فعال می شود که د mousedownرویداد 

 دهید :

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#p1").mousedown(function () { 
                alert("Mouse down over p1!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="p1">This is a paragraph.</p> 
</body> 
</html> 
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mouseup() 

  : شده موس بر روی المان مربوطه را رها کنید  فشرده زمانی اجرا می شود که دکمه mouseup رخداد

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#p1").mouseup(function () { 
                alert("Mouse up over p1!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
 
    <p id="p1">This is a paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

hover() 

ا گذر اشاره گر موس از روی المان مورد نظر ، اجرا می دو تابع را مشخص می کند که ب ( )hover  رویداد

 شوند.

متد اول اجرا می شود و زمانی که موس از روی آن ، HTML عنصر با قرار گرفتن اشاره گر موس کاربر روی

و  mouseenterهر دو رویداد باعث می شود  ()Hoverکنار می رود، متد دوم اجرا خواهد شد. 

mouseleave .اجرا شوند 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#p1").hover(function () { 
                alert("You entered p1!"); 
            }, 
            function () { 
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                alert("Bye! You now leave p1!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="p1">This is a paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

focus() 

 قرار گیرد، این رخداد کادر متن روی یکی از اعضای فرم، مانند اشاره گر موس زمانی که عالمت چشمک زن

زمانی روی می دهد که کنترل یا عنصر مورد نظر تمرکز  focusفعال می شود؛ به عبارتی دیگر رخداد 

(focus .برنامه را کسب کند ) 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("input").focus(function () { 
                $(this).css("background-color", "#cccccc"); 
            }); 
            $("input").blur(function () { 
                $(this).css("background-color", "#ffffff"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    Name: <input type="text" name="fullname"><br> 
    Email: <input type="text" name="email"> 
</body> 
</html> 

blur() 

  .فعال و اجرا می شود blur)(( از روی یکی از اعضای فرم خارج شود، رویداد focusبه مجرد اینکه تمرکز )

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
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    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("input").focus(function () { 
                $(this).css("background-color", "#cccccc"); 
            }); 
            $("input").blur(function () { 
                $(this).css("background-color", "#ffffff"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    Name: <input type="text" name="fullname"><br> 
    Email: <input type="text" name="email"> 
</body> 
</html> 

 on() 

 به المان های انتخابی پیوست می کند.  event handlerاین متد یک یا چندین 

 ضمیمه می شود: <p>در این مثال یک رخداد کلیک به المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").on("click", function () { 
                $(this).hide(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>If you click on me, I will disappear.</p> 
    <p>Click me away!</p> 
    <p>Click me too!</p> 
</body> 
</html> 

 
اضافه  <p>( به یک المان event handlerدر نمونه ی زیر چندین مدیریت کننده ی رخداد )

 می گردد:
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").on({ 
                mouseenter: function () { 
                    $(this).css("background-color", "lightgray"); 
                }, 
                mouseleave: function () { 
                    $(this).css("background-color", "lightblue"); 
                }, 
                click: function () { 
                    $(this).css("background-color", "yellow"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>Click or move the mouse pointer over this paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

 پنهان/نمایان کردن  – jQuery( effectsجلوه های بصری )

 ()showو  ()hideتوابع 

را پنهان ساخته  HTMLالمان های مودر نظر ، () hideو  () show، می توان با بهره گیری از متدهای jQueryدر 

 رداند. و بار دیگر نمایان گ

 مثال

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#hide").click(function () { 
                $("p").hide(); 
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            }); 
            $("#show").click(function () { 
                $("p").show(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p> 
    <button id="hide">Hide</button> 
    <button id="show">Show</button> 
</body> 
</html> 

 دو تابع ذکر شده به صورت زیر می باشد: نگارشساختار 

$(selector).hide(speed,callback); 
 
$(selector).show(speed,callback); 

سرعت پنهان/نمایان سازی را تعریف می کند و می تواند مقادیر زیر را بپذیرد:  speedپارامتر اختیاری 

"SLOW" ،"FAST"  .و میلی ثانیه 

 () showو  () hideدر واقع یک تابع است که پس از اتمام اجرای کامل دو متد  CALLBACKری پارامتر اختیا

 اجرا می گردد. 

 بکار برده شده است.   hide)(همراه با تابع  speedدر نمونه ی زیر پارامتر 

 مثال

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide(1000); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Hide</button> 
    <p>This is a paragraph with little content.</p> 
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    <p>This is another small paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

 جی کوئری ()toggleتابع 

حالت  toggle) ( جلوه ی بصری تغییر حالت داد.  show)(و  hide)(با تابع نام برده می توان بین متدهای 

. چنانچه المان در حال حاضر نمایش داده  ارزیابی می کندرابر روی صفحه  HTMLنمایش و یا عدم نمایش المان 

نمایان می  Showل چنانچه المان پنهان باشد آن را با استفاده از مخفی می کند، حا Hideشده باشد آن را با 

  سازد.  

 مثال

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").toggle(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Toggle</button> 
    <p>This is a paragraph with little content.</p> 
    <p>This is another small paragraph.</p> 
</body> 
</html> 

 ()toggleنحوه ی نگارش متد 

$(selector).toggle(speed,callback); 

 را می توان با مقادیر بیان شده در زیر تنظیم و مقداردهی کرد:  speedپارامتر اختیاری 

"SLOW" ،"FAST"  .و میلی ثانیه 

 اجرا می شود. ، ()toggleنیز پس از اتمام اجرای متد  callbackتابع اختیاری 
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  Fadingپنهان سازی تدریجی یا  – jQueryصری جلوه های ب

 می توان عناصر را به صورت تدریجی محو و یا نمایان ساخت.  jQueryبا 

 چهار تابع زیر را ارائه می دهد: jQueryدر این خصوص 

fadeIn() 

fadeOut() 

fadeToggle() 

fadeTo() 

 ()fadeInتابع  

 پدیدار می سازد.  نرا با سرعتی معی یک المان مخفی fadeIn)(تابع 

 :نحوه ی نگارش

$(selector).fadeIn(speed,callback); 

سرعت مدت زمان اجرای جلوه ی بصری را مشخص می کند؛ به عبارت روشن تر  speedپارامتر اختیاری 

را تعریف می کند. می توان این تابع را با مقادیر زیر تنظیم کرد:  جلوه ی بصریپدیدار شدن عنصر توسط 

"slow" ،"fast"  .و میلی ثانیه 

توسط این پارامتر می ، اجرا می شود. fadingتابعی اختیاری است که پس از اجرای کامل Callback  پارامتر

که بعد از اتمام اجرای جلوه ی بصری و پدیدار گشتن المان مورد نظر ، آن  تعریف کردتوان نام یک تابع را 

 تابع اجرا شود. 

 را در حالی که با پارامترهای مختلف مقدار دهی شده، نمایش می دهد:  ()fadeInنمونه ی زیر، متد 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

    <script> 

        $(document).ready(function () { 

            $("button").click(function () { 
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                $("#div1").fadeIn(); 

                $("#div2").fadeIn("slow"); 

                $("#div3").fadeIn(3000); 

            }); 

        }); 

    </script> 

</head> 

<body> 

    <p>Demonstrate fadeIn() with different parameters.</p> 

    <button>Click to fade in boxes</button><br><br> 

    <div id="div1" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:red;"></div><br> 

    <div id="div2" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:green;"></div><br> 

    <div id="div3" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:blue;"></div> 

</body> 

</html> 

 

 ()fadeOutتابع 

 با استفاده از این متد می توان یک المان نمایان را به تدریج محو ساخت. 

 :نگارشدستور 

$(selector).fadeOut(speed,callback); 

را تعیین می کند. قادر به  جلوه ی بصریسرعت محو شدن عنصر مورد نظر توسط  speedاختیاری  پارامتر

 پذیرش مقادیر زیر می باشد:

"slow"، "fast" .و میلی ثانیه 

Callback  تابعی است که بعد از اجرای کامل)(fadeOut   .و محو شدن المان، اجرا می شود 

 ار پارامتر مختلف نمایش می دهد: را با چه fadeout)(نمونه ی زیر تابع 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

    <script> 

        $(document).ready(function () { 

            $("button").click(function () { 

                $("#div1").fadeOut(); 

                $("#div2").fadeOut("slow"); 

                $("#div3").fadeOut(3000); 

            }); 

        }); 

    </script> 
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</head> 

<body> 

    <p>Demonstrate fadeOut() with different parameters.</p> 

    <button>Click to fade out boxes</button><br><br> 

    <div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br> 

    <div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br> 

    <div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div> 

</body> 

</html> 

 ()fadeToggleتابع 

fadeToggle()  بین دو تابعfadeIn()  وfadeOut()  .تغییر وضعیت می دهد 

مشخص شده به تدریج  speedآن را بسته به پارامتر  fadeToggleناپدید باشد،  HTMLچنانچه المان 

 باشد، تابع مذکور آن را به تدریج محو می سازد.  پدیدار می سازد. اگر عنصر مورد نظر نمایان

 :دستور نگارش

$(selector).fadeToggle(speed,callback); 

اختیاری بوده و سرعت محو یا پدیدار شدن تدریجی المان را مشخص می کند و می تواند با  speedپارامتر 

"slow" ،"fast" و یا میلی ثانیه تنظیم و مقدار دهی شود. 

 یا ()fadeIn متدی است که پس از اجرای کامل متد callbackنیز اختیاری می باشد.  callback پارامتر

fadeOut()  اجرا می شود. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

    <script> 

        $(document).ready(function () { 

            $("button").click(function () { 

                $("#div1").fadeToggle(); 

                $("#div2").fadeToggle("slow"); 

                $("#div3").fadeToggle(3000); 

            }); 

        }); 

    </script> 

</head> 

<body> 

    <p>Demonstrate fadeToggle() with different speed parameters.</p> 

    <button>Click to fade in/out boxes</button><br><br> 

    <div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div> 

    <br> 
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    <div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div> 

    <br> 

    <div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div> 

</body> 

</html> 

 ()fadeToمتد 

این متد درجه ی کدری یا وضوح نمایش یک عنصر را به طور تدریجی به یک مقدار تعیین شده توسط کاربر 

( تغییر می دهد، می توان گفت که با بهره گیری از این متد طراح قادر خواهد بود میزان نور 1و  0)بین 

 نمایش یک عنصر را کاسته یا افزایش داد.  

 :نگارشساختار 

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback); 

را مشخص می کند،  HTMLالمان شدن  محو سرعتالزامی بوده و  speedدر این متد استفاده از پارامتر 

 و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.  ""slow ،fast"" های value می تواند با این پارامتر

 (.0تا  1نیز الزامی بوده و درجه ی شفافیت المان را مشخص می کند )بین  opacityپارامتر 

 د. اختیاری بوده و پس از اجرای کامل تابع، اجرا می شو callbackپارامتر 

 مثال زیر این متد را با پارامترهای مختلف نمایش می دهد:

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

    <script> 

        $(document).ready(function () { 

            $("button").click(function () { 

                $("#div1").fadeTo("slow", 0.15); 

                $("#div2").fadeTo("slow", 0.4); 

                $("#div3").fadeTo("slow", 0.7); 

            }); 

        }); 

    </script> 

</head> 

<body> 

    <p>Demonstrate fadeTo() with different parameters.</p> 

    <button>Click to fade boxes</button><br><br> 

    <div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br> 

    <div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br> 

    <div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div> 
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</body> 

</html> 

  Slideایفکت  – jQueryجلوه های بصری 

را به صورت تدریجی )و با حالت کشویی( از وضعیت نمایان به مخفی و  HTMLالمان های  slideمتد 

 بالعکس نمایش می دهد. 

  Slideتوابع مربوط به 

 کرد. و یا نمایان پنهان ساخته کشویی بصورت را HTMLالمان های  می توان jQuery چارچوب تحت

 اند عبارتند از: نظرگرفته شده jQueryنیل به این هدف در که برای  توابعی

)(slideDown 

)(slideUp 

)(slideToggle 

 ()slideDownتابع 

مت پایین از حالت پنهان به حالت نمایان تغییر می یک المان را به صورت کشویی و با افزیش ارتفاع آن به س

 دهد. 

 :دستور نگارش

$(selector).slideDown(speed,callback); 

" و slow" ،"fastسرعت نمایش المان مورد نظر را تعیین می کند. می توان آن را با " speedپارامتر اختیاری 

 میلی ثانیه مقداردهی کرد. 

 (، اجرا می شود. slidingک تابع است که با جرای کامل متد مزبور )ی callbackپارامتر اختیاری 

 را به نمایش می گذارد: ()slideDownمثال زیر کاربر متد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
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<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#flip").click(function () { 
                $("#panel").slideDown("slow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #panel, #flip { 
            padding: 5px; 
            text-align: center; 
            background-color: #e5eecc; 
            border: solid 1px #c3c3c3; 
        } 
        #panel { 
            padding: 50px; 
            display: none; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="flip">Click to slide down panel</div> 
    <div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 

 ()slideUpمتد 

این متد به منظور مخفی سازی یک المان، ارتفاع آن را به صورت کشویی کاهش داده و باعث ناپدید شدن 

 آن می شود. 

 :نگارشدستور 

$(selector).slideUp(speed,callback); 

ن المان مورد نظر را تعیین می کند. این پارامتر قادر است مقادیر سرعت پنهان شد speedپارامتر اختیاری 

 زیر را بپذیرد: 

"slow" ،"fast .و میلی ثانیه " 

 اجرا می شود. slideup)(یک تابع است که پس از اجرای کامل متد  callbackپارامتر اختیاری 
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 مثال استفاده از این متد را نمایش می دهد:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#flip").click(function () { 
                $("#panel").slideUp("slow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #panel, #flip { 
            padding: 5px; 
            text-align: center; 
            background-color: #e5eecc; 
            border: solid 1px #c3c3c3; 
        } 
 
        #panel { 
            padding: 50px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="flip">Click to slide up panel</div> 
    <div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 

 ()slideToggleمتد 

  این جلوه ی بصریتغییر وضعیت می دهد. کاری که  ()slidedownو  ()slideupاین متد بین دو متد 

(slideToggle)  عنصر را بررسی کرده و )یا مخفی بودن(  وضعیت نمایشابتدا انجام می دهد این است که

عنصر مربوطه ناپدید  سبب می شودباشد، با کاهش تدریجی ارتفاع آن  پدیدارآن عنصر   در صورتی که

  .دار شودتا عنصر پدی ارتفاع آن را اندک اندک افزودهباشد  ناپیدا مد نظر HTMLالمان و چنانچه  شود

 :نگارشساختار 

$(selector).slideToggle(speed,callback); 
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 " و میلی ثانیه.slow" ،"fastمی تواند مقادیر روبرو را بپذیرد: " speedپارامتر اختیاری 

 اجرا می شود.  ()slideToggleیک تابع است که پس از اجرای کامل متد  callbackپارامتر اختیاری 

 می دهد: مایشرا ن slideToggle)(متد  کار بردنب چگونگی مثال زیر،

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#flip").click(function () { 
                $("#panel").slideToggle("slow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #panel, #flip { 
            padding: 5px; 
            text-align: center; 
            background-color: #e5eecc; 
            border: solid 1px #c3c3c3; 
        } 
        #panel { 
            padding: 50px; 
            display: none; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="flip">Click to slide the panel down or up</div> 
    <div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 

  jQuery( در animationمتحرک سازی )

 را در صفحه به حرکت درآورید.  HTMLبه شما این امکان را می دهد المان های  ()animateمتد 

 :نگارشساختار 

$(selector).animate({params},speed,callback); 
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متحرک سازی( بر ) animationکه می خواهید  CSS (property)آن دسته از خواص  paramsپارامتر الزامی 

برای متحرک سازی مشخص می  CSSروی آن ها پیاده شوند را تعریف می کند/یک یا چندین خاصیت دلخواه 

 کند. 

سرعت حرکت یا اجرای ایفکت انیمیشن را تعیین می کند و می توان آن را با مقادیر  speedپارامتر اختیاری 

"slow" ،"fast .و میلی ثانیه مقداردهی کرد " 

 اجرا می شود. ( ()animateیک تابع است که پس از اتمام ایفکت انیمیشن )متد  callbackتر اختیاری پارام

را به سمت راست به حرکت در می آوریم تا < div>یک المان  animate)(در مثال زیر با استفاده از متد 

 " تنظیم شود: 250pxآن برابر با " leftخاصیت 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("div").animate({ left: '250px' }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Start Animation</button> 
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember 
to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p> 
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div> 
</body> 
</html> 

 

 توجه

دارای موقعیت ایستا بوده و امکان به حرکت درآوردن آن ها  HTMLدر حالت پیش فرض تمامی المان های 

یا  relative ،fixedرا  positionر تنظیم و دستکاری موقعیت آن، ابتدا باید خاصیت وجود ندارد. به منظو

absolute .مقداردهی کنید 
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 دستکاری چندین خاصیت –جی کوئری  ()animateمتد 

 در نمونه ی زیر خاصیت ها همزمان برای متحرک سازی و اجرای انیمیشن اعمال می شوند: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("div").animate({ 
                    left: '250px', 
                    opacity: '0.5', 
                    height: '150px', 
                    width: '150px' 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Start Animation</button> 
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember 
to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p> 
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div> 
</body> 
</html> 

 وجود دارد؟ animate)(با استفاده از متد  CSSآیا امکان دستکاری همه ی خاصیت های 

تا حدی می توان گفت بله! اما در این میان یک نکته ی قابل توجه وجود دارد: برای استفاده از خاصیت های 

CSS )( در متدanimate  باید آنها را با روش نوشتاریCamel-Case  .بجای به طور مثالنوشت padding-

right  ازpaddingRight  و یا بجایmargin-left  ازmarginLeft .استفاده کرد 

 اضافه نشده است. jQueryکتابخانه  همچنین متحرک سازی براساس رنگ، در هسته

مراجعه کرده و افزونه ی  jQuery.comچنانچه مایلید بر اساس رنگ ها متحرک سازی کنید، باید به سایت 

 ارگیری کنید.مورد نظر را ب
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 استفاده از مقادیر نسبی -jQueryمتحرک سازی در 

این امکان وجود دارد که مقادیر نسبی تعریف کرد، در آن هنگام مقدار تعریف شده نسبت به مقدار جاری المان 

تنظیم می شود. می توان خاصیت ها را نسبت به مقادیر جاری آن ها، مقداردهی کرد. برای این منظور بایستی 

 استفاده نمایید:" -"=+" یا "=زمان مقداردهی از  در

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("div").animate({ 
                    left: '250px', 
                    height: '+=150px', 
                    width: '+=150px' 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Start Animation</button> 
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember 
to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p> 
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div> 
</body> 
</html> 

 بهره می گیرد Queueافکت متحرک سازی جی کوئری از قابلیت 

گنجانده شده است، بدین معنا که به  jQueryبه صورت پیش فرض برای کار با انیمیشن در  queueقابلیت 

یک صف داخلی برای آن ها ایجاد کرده، سپس  jQueryسرهم،  پشت ()animateهنگام نوشتن چندین دستور 

آن ها را یکی پس از دیگری صدا می زند. از این رو چنانچه مایلید انیمیشن های مختلفی را به صورت متوالی و 

 استفاده کنید:  jQueryیکی بعد از دیگری اجرا کنید، پیشنهاد می کنیم از قابلیت صف در 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
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        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var div = $("div"); 
                div.animate({ height: '300px', opacity: '0.4' }, "slow"); 
                div.animate({ width: '300px', opacity: '0.8' }, "slow"); 
                div.animate({ height: '100px', opacity: '0.4' }, "slow"); 
                div.animate({ width: '100px', opacity: '0.8' }, "slow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Start Animation</button> 
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember 
to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p> 
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div> 
</body> 
</html> 

 مثال زیر ابتدا المان را به سمت راست حرکت داده، سپس فونت متن آن را بزرگ می کند:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var div = $("div"); 
                div.animate({ left: '100px' }, "slow"); 
                div.animate({ fontSize: '3em' }, "slow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Start Animation</button> 
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember 
to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p> 
    <div style="background:#98bf21;height:100px;width:200px;position:absolute;">HELLO</div> 
</body> 
</html> 
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  jQueryدر  متوقف سازی جلوه های بصری و انیمیشن ها

در جی کوئری به منظور متوقف کردن انیمیشن ها و جلوه های بصری پیش از پایان یافتن آن ها  () stopمتد 

 بکار می رود. 

 قابل استفاده می باشد.  fadeو  slideد ذکر شده برای تمامی توابع مربوط به انیمیشن در جی کوئری از جمله مت

 :نحوه ی نگارش

$(selector).stop(stopAll,goToEnd); 

قرار دارند متوقف  (queue) صفانیمیشن هایی که در  همه یآیا تعیین می کند  stopAllپارامتر اختیاری 

می باشد، بدین معنا که تنها انیمیشن های فعال متوقف می شوند تا از این  falseپیش فرض  خیر.شوند یا 

 طریق کلیه ی انیمیشن هایی که در صف قرار دارند به دنبال آن یکی پس از دیگری اجرا شوند. 

و به پایان تعیین می کند آیا انیمیشن جاری )در حال اجرا( به طور کامل اجرا شود  goToEndپارامتر اختیاری 

 می باشد.  falseبرسد یا درجا متوقف گردد. پیش فرض 

را  HTMLانیمیشن در حال اجرا بر روی المان انتخابی  ()stopبنا به توضیحات باال، در حالت پیش فرض متد 

 درجا متوقف می سازد.

 را )بدون پرانتز( نمایش می دهد: ()stopنمونه ی زیر نحوه ی استفاده از متد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#flip").click(function () { 
                $("#panel").slideDown(5000); 
            }); 
            $("#stop").click(function () { 
                $("#panel").stop(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #panel, #flip { 
            padding: 5px; 
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            font-size: 18px; 
            text-align: center; 
            background-color: #555; 
            color: white; 
            border: solid 1px #666; 
            border-radius: 3px; 
        } 
        #panel { 
            padding: 50px; 
            display: none; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <button id="stop">Stop sliding</button> 
    <div id="flip">Click to slide down panel</div> 
    <div id="panel">Hello world!</div> 
</body> 
</html> 

 جی کوئری  callbackتوابع 

زمانی که متحرک سازی و جلوه ی بصری جاری به طور کامل اجرا شده باشد، فراخوانده شده و  callbackتابع 

 اجرا می گردد.

 جی کوئری  callbackتوابع 

 دستورات جاوا اسکریپت خط به خط اجرا می شوند. اما در رابطه با افکت ها و جلوه های بصری قضیه کمی فرق

ل پیشین کامدستور  اینکه خط بعدی می تواند بدونمی کند. بدین صورت که به هنگام استفاده از ایفکت ها، 

  شود. اشکاالتیبروز  سبباجرا شود. این امر می تواند  اجرا شده باشد،

 بهره گرفت.   callbackبه منظور جلوگیری از رخداد چنین خطاهایی می توان از توابع 

 شود.  می اجرا انیمیشن جاری کامل اجرای از پس callback به آن اشاره شد، تابع همان طور که قبال

 : نحوه ی نگارش

$(selector).hide(speed,callback); 
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 callbackنمونه های استفاده از توابع 

کت مخفی ایف اتمام اجرایشده است، این تابع بعد از  setبا یک تابع  hide)(در  callbackپارامتر  در این نمونه

 می شود:، اجرا (hide)سازی 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide("slow", function () { 
                    alert("The paragraph is now hidden"); 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Hide</button> 
    <p>This is a paragraph with little content.</p> 
</body> 
</html> 

 

پیش از اینکه ایفکت پنهان سازی کامل  (alert box)استفاده نشده و پیام اخطار  callbackدر مثال زیر پارامتر 

 شود، نمایش داده می شود:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").hide(1000); 
                alert("The paragraph is now hidden"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Hide</button> 
    <p>This is a paragraph with little content.</p> 
</body> 
</html> 
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 ( فکتیا چندیدن تنظیمجلوه های بصری ) زنجیره سازی

 می توان عملیات/متدها را به هم مانند زنجیر متصل کرد.  jQueryبا 

Chaining  به شما این امکان را می دهد تا چندین متد را در تنها یک دستور به طور همزمان و بر روی یک المان

 اجرا کنید. 

جالب است  اماتکی می نوشتیم که یکی پس از دیگر اجرا می شدند.  را به صورت jQueryتاکنون دستورات 

 این قابلیت را به برنامه نویس می دهد که  (chaining)" کردن ای زنجیره" نام به روشی وجود دارد بدانید که

 کند.  اجرا معین عنصر یک روی را عملیات چندین دستور، یک تنهاطی  تا

 توجه

های مختلف، مرورگرها مجبور نیستند که عنصرهای یکسان را بیش از یک مرتبه ترتیب، برای اعمال کار دینب

 شناسایی کنند.

 قبلی متصل کنید. یاترا به عمل مد نظر خویش یاتعمل کافی است برای زنجیره ای کردن کارها،

 شده اند. م متصلبه slideDown)(و  slideUp)(و  css)(متدهای  نمونه ی زیر مشاهده می کنید کهدر 

 سرانجامپنهان می شود و کشویی ، سپس به صورت تغییر یافته " ابتدا به رنگ قرمزp1"ی  شناسه دارایعنصر 

 :می گرددنمایان  کشویی بار دیگربه صورت 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
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    <p id="p1">jQuery is fun!!</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 

 در صورت نیاز می توانستیم دستورات بیشتری اضافه کنیم. 

 نکته

ممکن است در صورت استفاده از تکنیک زنجیره سازی با یک خط کد بسیار طوالنی مواجه شویم. کتابخانه ی 

jQuery  ندارد و شما می توانید بنا به میل خود آن را قالب بندی کرده و  نگارشتوجه بسیار زیادی به ساختار

نوشت(. می  سید )برای مثال می توان هر دستور در یک خط جدا و یا همه ی دستورات را در یک خط طوالنیبنوی

 ها و تورفتگی ها را به صورت دلخواه مدیریت کنید. line breakتوانید 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#p1").css("color", "red") 
                    .slideUp(2000) 
                    .slideDown(2000); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="p1">jQuery is fun!!</p> 
    <button>Click me</button> 
</body> 
</html> 
 

jQuery  فاصله های اضافی را نادیده گرفته و تمامی خط های فوق را به عنوان یک کد طوالنی در نظر می گیرد و

 سپس اجرا می کند.
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jQuery –  بازگردانی محتوا و خصیصه ها 

دربردارنده ی متدهای کارآمدی برای مدیریت و دستکاری المان ها و خصیصه های  jQueryکتابخانه ی 

HTML  .می باشد 

 (DOMبر مبنای مدل شی گرای سند ) HTMLکاری المان های دست

 دستکاری المان های مدل شی گرای سند می باشد.  jQueryیکی از قابلیت های ویژه ی 

jQuery  یک سری متد خاص مدلDOM  دارد که اجازه ی دستکاری و دسترسی به المان ها و خصیصه های

HTML  .را به ما می دهد 

 (Document Object Model) شی گرای سندمدل 

مشخص شده  XMLو  HTMLصفحه های  برای دستیابی به محتوایات استانداردهایی نام بردهدر مدل 

 است.

( از آن صفحه می DOM) صفحه ی وب بارگذاری می شود، مرورگر یک مدل شی گرای سند به محض اینکه

 سازد.

 ایجاد می کند. HTMLیک ساختار درختی از اشیا موجود در سند  شی گرای سند مدل

 language-neutral) ( و رابط مستقل از زبانplatformدر واقع مدل شی گرای سند یک محیط )

interface( است که به برنامه ها و پردازه ها )SCRIPT اجازه می دهد به صورت پویا به محتویات، ها )

 کند. ساختار و استایل یک صفحه دسترسی پیدا کرده و آن ها را بروز رسانی 

 ()valو  ()text() ،html –بازگردانی محتوا 

 DOMبا توجه به مدل  HTMLسه روش بسیار ساده و در عین حال کارامد برای دستکاری المان های 

 عبارتند از:

text() - .محتوای انتخابی را تنظیم کرده و یا بازگردانی می نماید 
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html() - بعالوه ی نشانگذاری و تگ های محتوای عناصر انتخابی را تنظیم کرده یا بر( .می گرداندHTML) 

)(val - .محتوای فیلدهای انتخابی داخل یک فرم را تنظیم کرده یا بازمی گرداند 

 نمایش می دهد: ()htmlو  ()textمثال زیر نحوه ی بازیابی محتوا با استفاده از متدهای 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                alert("Text: " + $("#test").text()); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                alert("HTML: " + $("#test").html()); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="test">This is some <b>bold</b> text in a paragraph.</p> 
    <button id="btn1">Show Text</button> 
    <button id="btn2">Show HTML</button> 
</body> 
</html> 

 را نمایش می دهد: ()val( با استفاده از متد input fieldمثال زیر نحوه ی بازیابی مقدار یک فیلد ورودی )

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                alert("Value: " + $("#test").val()); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>Name: <input type="text" id="test" value="Mickey Mouse"></p> 
    <button>Show Value</button> 
</body> 
</html> 
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 بازیابی مقدار یک خاصیت

 مقدار یک خاصیت را بازیابی می کند. attr)(تابع 

" با کلیک روی دکمه ی مربوطه به tahlilبا شناسه ی "a>  <در المان hrefدر نمونه ی زیر مقدار خاصیت 

 نمایش گذاشته می شود: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                alert($("#tahlil").attr("href")); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p><a href="http://www.tahlildadeh.com" id="tahlil">Tahlildadeh.com</a></p> 
    <button>Show href Value</button> 
</body> 
</html> 

jQuery –  تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها 

 ()valو  ()text()،htmlتوابع 

 ( بکار می بریم:set contentکلیه ی توابع تشریح شده در مبحث قبلی را برای تنظیم محتوا )

Text() – .محتوای المان های انتخابی را تنظیم و بازمی گرداند 

)(html - گرداند برمی یا همقداردهی کرد انتخابی را المان های محتوای( .های تگ با همراه HTML) 

)(val - بازگردانی می نماید.  یا مقداردهی کرده را فرم یک داخل شده انتخاب فیلدهای محتوای 

در  val)(و  html)(و  text)( توابعبا استفاده از  اچگونگی تنظیم محتو همان طور که مشاهده می کنید

 مثال زیر نمایش داده شده است:
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                $("#test1").text("Hello world!"); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                $("#test2").html("<b>Hello world!</b>"); 
            }); 
            $("#btn3").click(function () { 
                $("#test3").val("Dolly Duck"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="test1">This is a paragraph.</p> 
    <p id="test2">This is another paragraph.</p> 
    <p>Input field: <input type="text" id="test3" value="Mickey Mouse"></p> 
    <button id="btn1">Set Text</button> 
    <button id="btn2">Set HTML</button> 
    <button id="btn3">Set Value</button> 
</body> 
</html> 
 

 callbackبه همراه تابع  valو )( htmlو )( text)( استفاده از

استفاده کرد. تابع  callbackرا همراه با تابع  text)(و  html)(، val)(این امکان وجود دارد که سه متد 

callback  :دو پارامتر داردindex  - انتخابی و  عناصر فهرست در جاری المان شماره ی origValue - 

تان است به را که مورد نظررشته ی ای  return دستور از استفاده با ی )پیشین( خاصیت. سپساصل مقدار

 دارید، نظر در که را جدیدی عنوان مقدار جدید مورد استفاده قرار دهید را از تابع باز می گردانید )مقدار

set کنید(.  می 

 بکار برده شده اند:   callbackهمراه با تابع  html)(و  text)(متدهای  این نمونهدر 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
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        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                $("#test1").text(function (i, origText) { 
                    return "Old text: " + origText + " New text: Hello world! (index: " + i + ")"; 
                }); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                $("#test2").html(function (i, origText) { 
                    return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world!</b> (index: " + i + ")"; 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="test1">This is a <b>bold</b> paragraph.</p> 
    <p id="test2">This is another <b>bold</b> paragraph.</p> 
    <button id="btn1">Show Old/New Text</button> 
    <button id="btn2">Show Old/New HTML</button> 
</body> 
</html> 

 ()attr -تنظیم مقدار خصیصه ها 

  استفاده می شود. attr)(تد از م خصیصهیک  تنظیم مقدار برایدستکاری یا برای 

می  عوض " با کلیک روی دکمهtahlil" (id) با شناسه <a> عنصردر  href خصیصه یمقدار نمونه ی زیر در 

 شود:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#tahlil").attr("href", "http://www.tahlildadeh.com/jquery"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p><a href="http://www.tahlildadeh.com" id="tahlil">Tahlildadeh.com</a></p> 
    <button>Change href Value</button> 
    <p>Mouse over the link (or click on it) to see that the value of the href attribute has changed.</p> 
</body> 
</html> 
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 متد یاد شده همچنین به شما اجازه می دهید چندین خصیصه را به طور همزمان مقداردهی کنید. 

 را به طور همزمان، نمایش می دهد: titleو  hrefمثال زیر چگونگی مقداردهی هر دو خصیصه ی 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#tahlil").attr({ 
                    "href": "http://www.tahlildadeh.com/jquery", 
                    "title": "Tahlildadeh jQuery Tutorial" 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p><a href="http://www.tahlildadeh.com" title="some title" id="tahlil">Tahlildadeh.com</a></p> 
    <button>Change href and title</button> 
    <p>Mouse over the link to see that the href attribute has changed and a title attribute is set.</p> 
</body> 
</html> 

 callbackهمراه تابع  به attr)(استفاده از 

رامتر دو پا callback. تابع مورد استفاده قرار دهید callbackتابع  ه همراهرا ب attr)(متد  یدمی توانشما 

 دارد:

index – انتخابیعناصر  فهرستدر  فعلی المان ی شماره 

origValue -  خصیصه اصلی )قبلی(مقدار 

تنظیم  گرفته ایددر نظر  خصیصه ی مربوطهمقدار جدیدی را که برای  returnاز دستور  بهره گیریبا  سپس

 می کنید.

 ش داده شده است:نمای callbackهمراه با تابع  attr)(متد  نمونه ی پیشرودر 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
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<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#tahlil").attr("href", function (i, origValue) { 
                    return origValue + "/jquery"; 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p><a href="http://www.tahlildadeh.com" id="tahlil">Tahlildadeh.com</a></p> 
    <button>Change href Value</button> 
    <p>Mouse over the link (or click on it) to see that the value of the href attribute has changed.</p> 
</body> 
</html> 
 

jQuery –  افزودن المان ها 

 جدید به طور چشمگیری آسان شد. HTML، افزودن عناصر/محتوای jQueryبا پا به عرصه گذاشتن 

 HTMLافزودن محتوای جدید 

 در این مبحث به تشریح چهار متد که برای افزودن المان جدید با آن ها سروکار داریم خواهیم پرداخت:

)(append - های عناصر انتخابیافزودن محتوای جدید به انت 

)(prepend - الحاق کردن محتوای جدید به ابتدای المان های انتخاب شده 

)(after -  عناصر انتخابی بعد از ضمیمه کردن محتوای جدید 

)(before -  عناصر انتخاب شده  قبل از افزودن محتوای جدید 

 appendمتد )(

 اصر انتخابی بکار می رود. این متد به منظور افزودن محتوای جدید به انتهای عن

<!DOCTYPE html> 
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<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                $("p").append(" <b>Appended text</b>."); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                $("ol").append("<li>Appended item</li>"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <ol> 
        <li>List item 1</li> 
        <li>List item 2</li> 
        <li>List item 3</li> 
    </ol> 
    <button id="btn1">Append text</button> 
    <button id="btn2">Append list items</button> 
</body> 
</html> 

 ()prependمتد 

 جهت الحاق کردن محتوای جدید به ابتدای المان های انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرد.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                $("p").prepend("<b>Prepended text</b>. "); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                $("ol").prepend("<li>Prepended item</li>"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
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    <p>This is another paragraph.</p> 
    <ol> 
        <li>List item 1</li> 
        <li>List item 2</li> 
        <li>List item 3</li> 
    </ol> 
    <button id="btn1">Prepend text</button> 
    <button id="btn2">Prepend list item</button> 
</body> 
</html> 

  ()prependو  ()appendافزودن چندین المان جدید با استفاده از متدهای 

همان طور که مشاهده می کنید در هر دو نمونه ی فوق به انتها یا ابتدای المان های انتخابی تنها یک مقدار  

 پیوست شده است.

ارسال کرد  ()prepend و ()append تعداد المان هایی که به عنوان پارامترهای ورودی می توان به دو متد اما

    و ()append جدید به متدهای HTML می تواند نامحدود باشد. عنصر جدید را می توان مانند یک متن

prepend()اعالن کرد )مانند آنچه در مثال های فوق انجام دادیم(، اما با jQuery نیز می  جاوا اسکریپت و

 .توان المان جدید را ساخته و تعریف کرد

آنها را به انتهای  append)(< ساخته، سپس با استفاده از متد pدر این مثال به سه روش مختلف، سه المان >

 نیز قابل استفاده می باشد(: prepend< ضمیمه کرده ایم)برای متد bodyتگ >

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        function appendText() { 
            var txt1 = "<p>Text.</p>";              // Create text with HTML 
            var txt2 = $("<p></p>").text("Text.");  // Create text with jQuery 
            var txt3 = document.createElement("p"); 
            txt3.innerHTML = "Text.";               // Create text with DOM 
            $("body").append(txt1, txt2, txt3);     // Append new elements 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button onclick="appendText()">Append text</button> 
</body> 
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</html> 

 ()beforeو  ()afterمتدهای 

 درج می کند.  HTMLمحتوای جدید را بعد از المان های انتخابی  ()afterمتد 

 درج می کند. HTMLرا قبل از المان های انتخابی  محتوای جدید ()beforeمتد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#btn1").click(function () { 
                $("img").before("<b>Before</b>"); 
            }); 
            $("#btn2").click(function () { 
                $("img").after("<i>After</i>"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <img src="/images/w3jquery.gif" alt="jQuery" width="100" height="140"><br><br> 
    <button id="btn1">Insert before</button> 
    <button id="btn2">Insert after</button> 
</body> 
</html> 

 beforeو )( afterبا متدهای )( اضافه کردن چند عنصر جدید

تعداد المان نیز می تواند نامحدود باشد.به عبارت دیگر  before)(و  after)(پارامترهای ورودی، در دو متد 

ارسال کرد می تواند نامحدود  before)(و  after)(هایی که به عنوان پارامترهای ورودی می توان به دو متد 

 باشد.

آنها را به بعد از تگ  after)(ایجاد کرده، سپس به کمک  جدید روش مختلف سه المان سه در نمونه ی زیر به

<img>  :الصاق کرده ایم 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
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        function afterText() { 
            var txt1 = "<b>I </b>";                   // Create element with HTML 
            var txt2 = $("<i></i>").text("love ");    // Create with jQuery 
            var txt3 = document.createElement("b");   // Create with DOM 
            txt3.innerHTML = "jQuery!"; 
            $("img").after(txt1, txt2, txt3);      // Insert new elements after img 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <img src="/images/w3jquery.gif" alt="jQuery" width="100" height="140"> 
    <p>Click the button to insert text after the image.</p> 
    <button onclick="afterText()">Insert after</button> 
</body> 
</html> 

jQuery –  حذف المان های موجود 

 را حذف کرد.  HTMLمی توان به راحتی المان های موجود  jQueryدر 

 حذف محتوا/المان

 دو متد ارائه می دهد: jQueryبه منظور حذف المان یا محتوای مورد نظر، 

remove() –  کندالمان انتخابی )و عناصر زیرمجموعه ی آن( را حذف می 

empty() – المان های زیرمجموعه )فرزند( را از عنصر انتخابی حذف می کند 

 ()removeمتد 

 المان های انتخاب شده و همچنین کلیه ی عناصر زیرمجموعه ی آن را حذف می کند. ()removeمتد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").remove(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
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<body> 
    <div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-color:yellow;"> 
        This is some text in the div. 
        <p>This is a paragraph in the div.</p> 
        <p>This is another paragraph in the div.</p> 
    </div> 
    <br> 
    <button>Remove div element</button> 
</body> 
</html> 

 ()emptyمتد 

 تمام المان های فرزند عناصر انتخابی را حذف می کند.  ()emptyمتد  

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").empty(); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-color:yellow;"> 
        This is some text in the div. 
        <p>This is a paragraph in the div.</p> 
        <p>This is another paragraph in the div.</p> 
    </div> 
    <br> 
    <button>Empty the div element</button> 
</body> 
</html> 

 شده برای حذف انتخاب المان هایفیلتر کردن 

 را فیلتر کنید. عناصر انتخاب شده این امکان را می دهدکه به شما  دارای یک پارامتر است remove)(متد 

 دیگری باشد.انتخاب گر این پارامتر می تواند نام کالس، شناسه و یا هر 

 :دندگر" هستند، حذف می testکالس " دربردارنده یکه  <p> المان های همه ی در نمونه ی زیر
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").remove(".test"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .test { 
            color: red; 
            font-size: 20px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p class="test">This is another paragraph.</p> 
    <p class="test">This is another paragraph.</p> 
    <button>Remove all p elements with class="test"</button> 
</body> 
</html> 

 

 :حذف می گردند" demo" و "testکه در بردانده ی کالس " <p>در مثال زیر تمامی المان های 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").remove(".test, .demo"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .test { 
            color: red; 
            font-size: 20px; 
        } 
        .demo { 
            color: green; 
            font-size: 25px; 
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        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p class="test">This is p element with class="test".</p> 
    <p class="test">This is p element with class="test".</p> 
    <p class="demo">This is p element with class="demo".</p> 
    <button>Remove all p elements with class="test" and class="demo"</button> 
</body> 
</html> 

jQuery –  بازیابی و تنظیم کالس هایCSS  )مدیریت ظاهر عناصر( 

 آن ها تغییر داد.  CSSمی توان به راحتی ظاهر عناصر را با دستکاری  jQueryبا 

 CSSدستکاری 

چندین متد در اختیار طراح سایت قرار می دهد. در این فصل توابع زیر را شرح  jQueryبرای این منظور 

 خواهیم داد: 

 )(addClass -  انتخاب شده المان هایاضافه کردن یک یا چند کالس به 

)(removeClass - یاز عناصر انتخاب یک یا چند کالس حذف کردن 

)(toggleClass – بین متدهای  تغییر وضعیت)(addClass  و)(removeClass 

)(css – متد) یک خصیصه را تنظیم کرده یا مقدار آن را برمی گرداند css خصیصه  ینچند تواند یم css 

  .تنظیم کند( دلخواه مقدار به یا و برگردانده را HTML عنصر یک

 ی زیر برای تمامی مثال های این درس بکار می رود: ( نمونهstylesheetصفحه ی سبک دهی )

    .important { 
        font-weight: bold; 
        font-size: xx-large; 
    } 
    .blue { 
        color: blue; 

}     
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  ()addClassمتد 

ها را به المان های مختلف نمایش می دهد. البته می توان  class attributeنمونه ی زیر نحوه ی افزودن 

، برای اضافه کردن یک یا چند کالس addClassمتد )(هنگام افزودن کالس، چندین المان را انتخاب کرد. 

 می رود.  بکاربه عناصر انتخاب شده 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("h1, h2, p").addClass("blue"); 
                $("div").addClass("important"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .important { 
            font-weight: bold; 
            font-size: xx-large; 
        } 
        .blue { 
            color: blue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <h1>Heading 1</h1> 
    <h2>Heading 2</h2> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <div>This is some important text!</div><br> 
    <button>Add classes to elements</button> 
</body> 
</html> 

 مشخص کرد: ()addclassهمچنین می توان چندین کالس داخل متد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
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        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").addClass("important blue"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .important { 
            font-weight: bold; 
            font-size: xx-large; 
        } 
        .blue { 
            color: blue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1">This is some text.</div> 
    <div id="div2">This is some text.</div> 
    <br> 
    <button>Add classes to first div element</button> 
</body> 
</html> 

 ()removeClassمتد 

 معین از المان های مختلف را نمایش می دهد: class attributeمثال زیر نحوه ی حذف کردن 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("h1, h2, p").removeClass("blue"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .important { 
            font-weight: bold; 
            font-size: xx-large; 
        } 
        .blue { 
            color: blue; 
        } 
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    </style> 
</head> 
<body> 
    <h1 class="blue">Heading 1</h1> 
    <h2 class="blue">Heading 2</h2> 
    <p class="blue">This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <button>Remove class from elements</button> 
</body> 
</html> 

 ()toggleClassمتد 

را نمایش می دهد. این متد بین افزودن/حذف  ()toggleclassنمونه ی زیر چگونگی استفاده از متد 

 ضعیت می دهد.کالس از المان های انتخابی تغییر و

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("h1, h2, p").toggleClass("blue"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .blue { 
            color: blue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <h1>Heading 1</h1> 
    <h2>Heading 2</h2> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <p>This is another paragraph.</p> 
    <button>Toggle class</button> 
</body> 
</html> 
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 ()cssمتد 

را بازیابی کرده و یا به مقدار دلخواه تغییر  HTMLیک المان  cssمی تواند یک یا چندین خصیصه ی  cssمتد 

عنصر مورد نظر دست  cssر می توانید به مقدار خصیصه های دهد؛ به عبارت روشن تر شما به کمک متد مذکو

 پیدا کرده و یا آن خصیصه ها را به مقدار دلخواه تنظیم کنید. 

  cssبازگردانی مقدار خاصیت 

 برای بازیابی مقدار یک خاصیت، بصورت زیر اقدام کنید:

css("propertyname"); 

این مثال خاصیت  در .لمان های منطبق را تنظیم می کندتمامی ا background-colorمثال زیر مقدار خاصیت 

"background-color" تمام تگ های روی <p> " باyellow :مقداردهی می شود " 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").css("background-color", "yellow"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p> 
    <p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p> 
    <p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button>Set background-color of p</button> 
</body> 
</html> 
 

 CSSتنظیم یک خصوصیت 

 زیر استفاده کنید: نگارشبرای تنظیم یک خاصیت کافی است از دستور 
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css("propertyname","value"); 

 CSSتنظیم چندین خاصیت 

 ، بصورت زیر اقدام کنید:CSSبرای تنظیم چندین خاصیت 

css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...}); 

 تنظیم می شود:  <p> تمام تگ های " رویfont-sizeو " "background-colorل زیر، خاصیت های "در مثا

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").css({ "background-color": "yellow", "font-size": "200%" }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h2>This is a heading</h2> 
    <p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p> 
    <p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p> 
    <p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button>Set multiple styles for p</button> 
</body> 
</html> 

jQuery –  کار با ابعاد 

 کار با ابعاد بسیار آسان تر شده است. ،  jQueryبا 

 jQueryتوابع کار با ابعاد 

 جی کوئری چندین متد سودمند برای کار با ابعاد فراهم می نماید که عبارتند از: 

)(width 
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)(height 

)(innerWidth 

)(innerHeight 

)(outerWidth 

)(outerHeight 

 وئریابعاد در جی ک

 

 

 جی کوئری ()heightو  ()widthمتدهای 

استفاده می شود )حاشیه ی درونی  width جهت تنظیم یا بازگردانی مقدار خاصیت width)(این متد 

را دربرنمی گیرد(. مقداردهی عرض  marginحاشیه ی دور عنصر  وborder ، خط حاشیه paddingعناصر 

 عنصر توسط متد مزبور صورت می پذیرد.
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و  padding  ،borderبکار می رود ) height به منظور مقداردهی یا بازیابی مقدار خاصیت height)( متد

margin .شامل نمی شود( . مقداردهی و تنظیم ارتفاع عنصر مورد نظر توسط این متد انجام می شود 

 دهد:  نمایش می )"div1ی " با شناسه(<div>عنصر  heightو  widthمثال زیر مقدار خاصیت های 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var txt = ""; 
                txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "</br>"; 
                txt += "Height of div: " + $("#div1").height(); 
                $("#div1").html(txt); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #div1 { 
            height: 100px; 
            width: 300px; 
            padding: 10px; 
            margin: 3px; 
            border: 1px solid blue; 
            background-color: lightblue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
    <br> 
    <button>Display dimensions of div</button> 
    <p>width() - returns the width of an element.</p> 
    <p>height() - returns the height of an element.</p> 
</body> 
</html> 

 جی کوئری ()innerHeightو  ()innerWidthتوابع 

 paddingمورد استفاده قرار می گیرد که  width ، برای برگرداندن مقدار خاصیتinnerWidth)(متد 

)حاشیه ی دور عنصر(  margin)خط حاشیه( و  border )حاشیه ی درون عنصر( در آن لحاظ می شود اما

 شامل آن نمی شوند.
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را در برمی گیرد  paddingبکار می رود که  height ، برای برگرداندن مقدار خاصیتinnerHeight)(متد 

 را شامل نمی شود.  marginو  border اما

" نمایش داده می شود که این div1عنصر با شناسه ی " heightو  widthدر این نمونه مقدار خاصیت های 

 ( نیز می باشد:paddingحاشیه ی درونی المان ) مقدار شامل اندازه ی

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var txt = ""; 
                txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "</br>"; 
                txt += "Height of div: " + $("#div1").height() + "</br>"; 
                txt += "Inner width of div: " + $("#div1").innerWidth() + "</br>"; 
                txt += "Inner height of div: " + $("#div1").innerHeight(); 
                $("#div1").html(txt); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<style> 
    #div1 { 
        height: 100px; 
        width: 300px; 
        padding: 10px; 
        margin: 3px; 
        border: 1px solid blue; 
        background-color: lightblue; 
    } 
</style> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
    <br> 
    <button>Display dimensions of div</button> 
    <p>innerWidth() - returns the width of an element (includes padding).</p> 
    <p>innerHeight() - returns the height of an element (includes padding).</p> 
</body> 
</html> 
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 جی کوئری outerHeightو )( outerWidth(متدهای )

)عرض یک عنصر( استفاده می شود که شامل   width جهت بازیابی مقدار خاصیت outerWidth)(متد 

padding   حاشیه ی درونی عنصر وborder  خط حاشیه می شود اماmargin  حاشیه ی دور عنصر لحاظ نمی

 شود.

و  paddingاستفاده می شود که شامل  height خاصیت ، برای برگرداندن مقدارouterHeight)(متد 

border  می شود اماmargin .را دربرنمی گیرد 

" می باشد نمایش داده که div1المان که شناسه ی آن " heightو  widthمثال زیر مقدار خاصیت 

 نیز می باشد:  borderو  padding مقدار شامل اندازه این

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var txt = ""; 
                txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "</br>"; 
                txt += "Height of div: " + $("#div1").height() + "</br>"; 
                txt += "Outer width of div: " + $("#div1").outerWidth() + "</br>"; 
                txt += "Outer height of div: " + $("#div1").outerHeight(); 
                $("#div1").html(txt); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #div1 { 
            height: 100px; 
            width: 300px; 
            padding: 10px; 
            margin: 3px; 
            border: 1px solid blue; 
            background-color: lightblue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
    <br> 
    <button>Display dimensions of div</button> 
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    <p>outerWidth() - returns the width of an element (includes padding and border).</p> 
    <p>outerHeight() - returns the height of an element (includes padding and border).</p> 
</body> 
</html> 

 

و  padding شامل مقادیر width ، مقدار خاصیتouterWidth)(" به تابع trueدر صورت ارسال مقدار "

border  وmargin .نیز می شود 

و  padding شامل مقادیر height ، مقدار خاصیتouterHeight)(تابع " به trueدر صورت ارسال مقدار "

border  وmargin  .نیز می شود 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var txt = ""; 
                txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "</br>"; 
                txt += "Height of div: " + $("#div1").height() + "</br>"; 
                txt += "Outer width of div (margin included): " + $("#div1").outerWidth(true) + "</br>"; 
                txt += "Outer height of div (margin included): " + $("#div1").outerHeight(true); 
                $("#div1").html(txt); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #div1 { 
            height: 100px; 
            width: 300px; 
            padding: 10px; 
            margin: 3px; 
            border: 1px solid blue; 
            background-color: lightblue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
    <br> 
    <button>Display dimensions of div</button> 
    <p>outerWidth(true) - returns the width of an element (includes padding, border, and margin).</p> 
    <p>outerHeight(true) - returns the height of an element (includes padding, border, and margin).</p> 
</body> 
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</html> 

 

 heightو )( widthنمونه های بیشتر از دو متد )(

( و المان HTML" )صفحه ی documentعنصر " heightو  widthدر این نمونه مقدار خاصیت های 

"window :پنجره و ناحیه ی قابل مشاهده ی مرورگر( نمایش داده می شود( " 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                var txt = ""; 
                txt += "Document width/height: " + $(document).width(); 
                txt += "x" + $(document).height() + "\n"; 
                txt += "Window width/height: " + $(window).width(); 
                txt += "x" + $(window).height(); 
                alert(txt); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Display dimensions of document and window</button> 
</body> 
</html> 

 مشخص شده  را مقداردهی می کند: <div>مثال زیر عرض و طول المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").width(500).height(500); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #div1 { 
            height: 100px; 
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            width: 300px; 
            padding: 10px; 
            margin: 3px; 
            border: 1px solid blue; 
            background-color: lightblue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
    <br> 
    <button>Resize div</button> 
</body> 
</html> 

jQuery – ( پیمایشtravesring)  

در جی کوئری که در لغت به معنای "پیمایش" می باشد، به منظور یافتن یا انتخاب کردن  traverseقابلیت 

ود. پیمایش با گزینش المان ارشد یا والد با توجه به رابطه ی آن ها با دیگر المان ها بکار می ر HTMLالمان 

 آغاز شده و تا دستیابی به المان مدنظر همچنان ادامه می یابد. 

فرزند ) پایینی ،(جد) باالیی عناصر توان می آسانی به گره کنونی، از شروع با قابلیت پیمایش، از استفاده با

محسوب می  نظر مورد عنصر (sibling) خواهر و برادر المان های  چپ که و راست سمت ،(یا زیرمجموعه

در ین پیمایش در نمودار درختی وراثت و به ا .نمود مشخص راحتی در نمودار درختی وراثت به را شوند

 گفته می شود. traverseاصطالح 

به نمایش را  که نشانگر رابطه ی المان ها در رابطه با یکدیگر است وراثت نمودار درختیتصویر زیر یک 

 :ستا گذاشته
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 تشریح نمودار فوق:

تگ هایی که  همه یو برای   <ul> عنصربرای  یا ارشد به عنوان تگ والد  <div>  المان، نگاره ی باالدر 

 )جد( تلقی می شود. ancestorیک  دارندآن قرار  داخل

 (childعه ی )یا زیرمجمو و فرزند  <li> عنصرهر دو  (parent) والد، <div> واقع در زیر المان   <ul> المان

  است. div> > عنصر

   المانو فرزند  <span> المان( هر دو parent، والد )نمودار سمت چپنمایش داده شده در  li>>تگ 

<ul>   و descendant المان ی نوهیا <div>  .می باشد 

ستند که یک گره هایی ه خواهر و برادر. گره های خوانده می شوند خواهر و برادرگره های  li>>تگ  هر دو 

 می باشد. li>>   هر دو تگ والد ul> >   مشترک داشته باشند. به عنوان مثال در این تصویر تگ والد

 است. div> > عنصرو نوه  ul> > عنصرفرزند  ، b> > عنصر  ، والد  سمت راستدر  li> > عنصر

 .می باشد div> >  و ul>> الماندو  ی سمت راست و نوه حاضر در  li>> عنصر  فرزند  b> >   عنصر

 غیره .. .و  پدر، پدر بزرگ:  (ancestor)جد

  ، اطالق می گردد.گره هایی که از نسل یک فرزند ایجاد می شوند به :(descendant)نوه 

 هستند. یکسان والد دارای گره هایی هستند که :(siblingبرادر و خواهر )گره های 
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  شی گرای سند مدل DOM( Traversingپیمایش )

jQuery قابلیت  مختلفی را برای استفاده ما از شیوه هایtraverse  عرضه می کند شی گرای سنددر مدل 

 پیمایش درختی است. ،پیمایش ها پرطرفدار ترینکه یکی از 

 ( Ancestorپیدا کردن عنصر جد ) – jQueryپیمایش در 

را  jQueryپدر بزرگ یک عنصر است.  ، والد، پدربزرگ یا پدرancestorدر این مقاله ی آموزشی منظور از 

برای یافتن اجداد یک المان به طرف  درخت مدل شی گرای سند  traverseمی توان با استفاده از قابلیت 

 باال پیمایش کرد. 

 به سمت باال  DOMپیمایش درخت 

 از: به سمت باال وجود دارد که عبارتند DOMسه متد بسیار سودمند برای پیمایش درخت وراثت مدل 

parent() 

parents() 

parentsUntil() 

 ()parentمتد 

ال را با سمت سطح بهاین متد والد مستقیم )اولین والد( عنصر مورد نظر را پیدا می کند. این متد تنها یک 

  پیمایش می کند. DOMدر درخت 

 < را می یابد:spanمثال زیر اولین والد هر عنصر >

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .ancestors * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
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            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("span").parent().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="ancestors"> 
        <div style="width:500px;"> 
            div (great-grandparent) 
            <ul> 
                ul (grandparent) 
                <li> 
                    li (direct parent) 
                    <span>span</span> 
                </li> 
            </ul> 
        </div> 
        <div style="width:500px;"> 
            div (grandparent) 
            <p> 
                p (direct parent) 
                <span>span</span> 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 ()parentsمتد 

تگ ) آغازینرا تا رسیدن به عنصر  شده انتخاب المان (ancestor) اجداد تمامی parents)(متد 

<html>)  .را بازمی گرداند 

 < را بازیابی می کند:spanمثال زیر کلیه ی اجداد المان های >

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .ancestors * { 
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            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("span").parents().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="ancestors"> 
    body (great-great-grandparent) 
    <div style="width:500px;"> 
        div (great-grandparent) 
        <ul> 
            ul (grandparent) 
            <li> 
                li (direct parent) 
                <span>span</span> 
            </li> 
        </ul> 
    </div> 
</body> 
<!-- The outer red border, before the body element, is the html element (also an ancestor) --> 
</html> 
همچنین می توانید با استفاده از یک پارامتر اختیاری جستجو به دنبال اجداد عناصر انتخابی را فیلتر )دقیق 

 تر و محدودتر( کنید. 

 برمی گرداند: <ul>< را تا رسیدن به تگ های spanنمونه ی زیر تمامی اجداد کلیه ی المان های >

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .ancestors * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
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    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("span").parents("ul").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="ancestors"> 
    body (great-great-grandparent) 
    <div style="width:500px;"> 
        div (great-grandparent) 
        <ul> 
            ul (grandparent) 
            <li> 
                li (direct parent) 
                <span>span</span> 
            </li> 
        </ul> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 ()parentsUntilمتد 

 بازگردانی می نماید. را  شده )آرگومان ورودی( انتخاب المان تمامی اجداد بین دو parentsUntil)(متد 

 را بازمی گرداند. <div>و  <span>نمونه ی زیر  تمامی المان های جد بین دو عنصر 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .ancestors * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("span").parentsUntil("div").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="ancestors"> 
    body (great-great-grandparent) 



 

81 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی نخيابا - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

    <div style="width:500px;"> 
        div (great-grandparent) 
        <ul> 
            ul (grandparent) 
            <li> 
                li (direct parent) 
                <span>span</span> 
            </li> 
        </ul> 
    </div> 
</body> 
</html> 
 

  پیدا کردن نوه های یک المان – jQueryپیمایش در 

 ، فرزند ، نوه یا فرزند نوه و غیره .. می باشد.  descendantدر این مبحث آموزشی منظور از 

 پیدا کردن جهترا  DOM، می توان یک درخت (traverse) پیمایش قابلیتبا استفاده از  jQueryدر 

  پایین پیمایش کرد. رو به المانیک یا زیرمجموعه های فرزندان 

 به سمت پایین DOMپیمایش درخت 

 که به ترتیب زیر می باشد:  وجود دارد jQueryبه سمت پایین در  DOMپیمایش درخت  ویژه ی متددو 

)(children 

)(find 

  childrenمتد )(

 بازیابی می کند.انتخابی را  المان م()تمامی زیرمجموعه های مستقی اولین فرزند children)(متد 

 را پیمایش می کند. DOMپایین در درخت  به سمت یک سطح فقط ذکر شده متد

 بازگردانی می شوند.هستند  <div> عنصرکه فرزند مستقیم  المان هایی همه یزیر در نمونه ی 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
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        .descendants * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").children().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="descendants" style="width:500px;"> 
        div (current element) 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

ز ا می نامند کهمستقیم عنصری دیگر  یا زیرمجموعه ی فرزند انیتنها زم یک عنصر رادقت داشته باشید که 

ری ، عنصر دیگمد نظر بین دو عنصر به عبارت دقیقتر نظر سطح بین دو عنصر اختالفی وجود نداشته باشد؛

 وجود نداشته باشد.

ساخت  همچنین می توان با استفاده از یک پارامتر اختیاری جستجو به دنبال عناصر زیرمجموعه را محدود

 )فیلتر کرد(. 

هستند را  <div>بوده و فزرندان مستقیم تگ  "first"که شامل کالس  <p>نمونه ی زیر کلیه ی المان های 

 برمی گرداند: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .descendants * { 
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            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").children("p.first").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="descendants" style="width:500px;"> 
        div (current element) 
        <p class="first"> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
        <p class="second"> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

  findمتد )(

 فرزند المان را تا رسیدن به آخرین گزینش شدهالمان  عنصر های زیرمجموعه ی ی کلیه find)(متد 

 بازمی گرداند.  )زیرمجموعه(

 هستند را بازگردانی می نماید: <div>زیر مجموعه ی عنصر  <span>مثال زیر تمامی المان های 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .descendants * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
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    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").find("span").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="descendants" style="width:500px;"> 
        div (current element) 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 را برمی گرداند:  <div>نمونه ی زیر تمامی زیرمجموعه های المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .descendants * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").find("*").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="descendants" style="width:500px;"> 
        div (current element) 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
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        </p> 
        <p> 
            p (child) 
            <span>span (grandchild)</span> 
        </p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

jQuery –  یافتن عناصر خواهر و برادر 

 یکسان باشند. والد، عناصری است که دارای برادر و خواهرمنظور از عناصر آموزش پیشرو در 

 خواهر و برادر تگ هایمی توان  DOMدر درخت  (sideways traversingسطری )پیمایش های به کمک 

  رد.را به دست آو دلخواه تگ

 DOMپیمایش ردیفی درخت 

که به ترتیب در زیر فهرست  وجود دارد DOMدر درخت  سطریبرای پیمایش  کارامد متد بسیارچندین 

 شده:

)(siblings 

)(next 

)(nextAll 

)(nextUntil 

)(prev 

)(prevAll 

)(prevUntil 
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 ()siblingsمتد 

خواهر و برادر عنصر انتخابی را یافته و برمی  این متد همان طور که از نامش پیدا است، تمامی المان های

 گرداند.

 را برمی گرداند: <h2>مثال زیر کلیه ی المان های خواهر و برادر عنصر 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .siblings * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("h2").siblings().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="siblings"> 
    <div> 
        div (parent) 
        <p>p</p> 
        <span>span</span> 
        <h2>h2</h2> 
        <h3>h3</h3> 
        <p>p</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 می توان برای فیلتر و محدود سازی جستجو به دنبال یک عنصر خواهر و برادر پارامتر اختیاری اعمال نمود.

 برمی گرداند: <p> را تا رسیدن به کلیه ی تگ های <h2>نمونه ی زیر تمامی عناصر خواهر و برادر المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
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        .siblings * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("h2").siblings("p").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="siblings"> 
    <div> 
        div (parent) 
        <p>p</p> 
        <span>span</span> 
        <h2>h2</h2> 
        <h3>h3</h3> 
        <p>p</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 ()nextمتد 

 بازیابی می کند. انتخابی را  المانبعدی  next ،sibling)(متد 

 را بازیابی می کند: <h2>دی المان )عنصر خواهر و برادر( بع siblingمثال زیر، 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .siblings * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
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            $("h2").next().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="siblings"> 
    <div> 
        div (parent) 
        <p>p</p> 
        <span>span</span> 
        <h2>h2</h2> 
        <h3>h3</h3> 
        <p>p</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 ()nextAllمتد 

 مان برگزیده را بازگردانی می نماید.این متد تمامی عناصر خواهر و برادر بعدی ال

 را برمی گرداند:  <h2>نمونه ی زیر کلیه ی المان های خواهر و برادر بعدی تگ 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .siblings * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("h2").nextAll().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="siblings"> 
    <div> 
        div (parent) 
        <p>p</p> 
        <span>span</span> 
        <h2>h2</h2> 
        <h3>h3</h3> 
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        <p>p</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 ()nextUntilمتد 

 این متد تمامی عناصر خواهر و برادر بعدی بین دو المان )آرگومان ورودی( معین را بازگردانی می نماید. 

را یافته و  <h6>و  <h2>به عنوان مثال، نمونه ی زیر کلیه ی المان های خواهر و برادر بعدی بین دو المان 

 برمی گرداند:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <style> 
        .siblings * { 
            display: block; 
            border: 2px solid lightgrey; 
            color: lightgrey; 
            padding: 5px; 
            margin: 15px; 
        } 
    </style> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("h2").nextUntil("h6").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body class="siblings"> 
    <div> 
        div (parent) 
        <p>p</p> 
        <span>span</span> 
        <h2>h2</h2> 
        <h3>h3</h3> 
        <h4>h4</h4> 
        <h5>h5</h5> 
        <h6>h6</h6> 
        <p>p</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 
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 jQueryدر  prev() ,prevUntill() ,prevAllمتد های )(

این  با این فرق که دارندمتد های قبلی به عملکردی مشابه  prevUntill)(و   prev() ،prevALLتوابع

؛ می توان گفت که بجای پیمایش به سمت را بر می گردانند المان دلخواهقبلی  عناصر خواهر و برادرمتدها 

  ام می دهند.انج DOMرو به عقب را در درخت  سطریپیمایش  جلو،

 فیلترینگ و محدود کردن جستجو  – jQueryپیمایش در 

سه متد نام برده به . ()eqو  ()first() ،lastسه متد اصلی برای اعمال فیلترینگ وجود دارد که عبارتند از: 

ن شما این امکان را می دهد که با توجه به موقعیت المان مورد نظر در مجموعه، به دنبال آن بگردید و بدی

 وسیله جستجو را محدود سازید.

 ()firstمتد 

  .بازمی گرداندرا  انتخاب شدهاولین عنصر از بین عناصر 

 قرار دارد را برمی گزیند: <div>که داخل اولین المان  <p>مثال زیر اولین المان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div p").first().css("background-color", "yellow"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h1>Welcome to My Homepage</h1> 
    <p>This is the first paragraph in body.</p> 
    <div style="border: 1px solid black;"> 
        <p>This is the first paragraph in a div.</p> 
        <p>This is the last paragraph in a div.</p> 
    </div><br> 
    <div style="border: 1px solid black;"> 
        <p>This is the first paragraph in another div.</p> 
        <p>This is the last paragraph in another div.</p> 
    </div> 
    <p>This is the last paragraph in body.</p> 
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</body> 
</html> 

 ()lastمتد 

 این متد آخرین المان را از میان المان های انتخاب شده، برمی گرداند. 

 قرار دارد را برمی گرداند: <div>که داخل آخرین عنصر  <p>خرین المان مثال زیر آ

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div p").last().css("background-color", "yellow"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h1>Welcome to My Homepage</h1> 
    <p>This is the first paragraph in body.</p> 
    <div style="border: 1px solid black;"> 
        <p>This is the first paragraph in a div.</p> 
        <p>This is the last paragraph in a div.</p> 
    </div><br> 
    <div style="border: 1px solid black;"> 
        <p>This is the first paragraph in another div.</p> 
        <p>This is the last paragraph in another div.</p> 
    </div> 
    <p>This is the last paragraph in body.</p> 
</body> 
</html> 

 ()eqمتد 

 بازمی گرداند. انتخاب شده  المان های میان، از آن اندیسیک عنصر را بر اساس  eq)(متد 

می باشد.  1، بنابراین اولین المان دارای اندیس 0 در جاوا اسکریپت شماره گذاری از صفر آغاز می شود نه از

 گزینش می کند:را  <p>دومین تگ  ل زیر مثا

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
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    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").eq(1).css("background-color", "yellow"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h1>Welcome to My Homepage</h1> 
    <p>My name is Donald (index 0).</p> 
    <p>Donald Duck (index 1).</p> 
    <p>I live in Duckburg (index 2).</p> 
    <p>My best friend is Mickey (index 3).</p> 
</body> 
</html> 

 

  filterمتد )(

دارند را  تطبیق ما مد نظرکه با معیار های  آن المان هایی تنها عناصر موجود میانرا می دهد تا از  اجازهبه ما این 

 انتخاب کنیم.

 انتخاب می کند:را  " class name " introبا  <p> عناصرزیر تمامی  نمونه ی

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").filter(".intro").css("background-color", "yellow"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h1>Welcome to My Homepage</h1> 
    <p>My name is Donald.</p> 
    <p class="intro">I live in Duckburg.</p> 
    <p class="intro">I love Duckburg.</p> 
    <p>My best friend is Mickey.</p> 
</body> 
</html> 
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   notمتد )(

نظر  از متد مذکور در واقع .انتخاب می کندرا  منطبق نیستند عریف شدهتتمامی عناصری که با معیار  not)(متد 

 می باشد. filter)(متد  کامال مخالف عملکرد

 انتخاب می کند:نیست را  " intro " آن هاکه کالس  <p> المان هایمثال زیر تمامی 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("p").not(".intro").css("background-color", "yellow"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h1>Welcome to My Homepage</h1> 
    <p>My name is Donald.</p> 
    <p class="intro">I live in Duckburg.</p> 
    <p class="intro">I love Duckburg.</p> 
    <p>My best friend is Mickey.</p> 
</body> 
</html> 

  jQueryو کاربرد آن در  ajaxتکنولوژی 

Ajax ایی از یک صفحه ی وب، بدون نیاز به یک تکنولوژی تبادل داده ها با سرور و بروز رسانی بخش ه

 تنیس الزم کاری هر انجام برای دیگر که است این تکنولوژی این مزیت ترینبارگذاری تمام صفحه است. مهم

 شود.  مجددا بارگذاری وب صفحه

 AJAXو  jQueryمثالی از 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
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                $("#div1").load("demo_test.txt"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div> 
    <button>Get External Content</button> 
</body> 
</html> 

AJAX چیست ؟ 

AJAX عبارت سرواژه ی Asynchronous Java and XML :ترکیب است که این مفهوم را می رساند 

 وقتی که بدین گونه عمل می کند HTTP پروتکل و وب اتصفح در اصل. XML و اسکریپت جاوا نامتقارن

 یک کل داریم با آن کار می کنیم، که سایتی و ما میان واکنش و کنش درمقابل هر هستیم، گردیوب درحال

   .شودمی  بارگذاری نو از وب صفحه

AJAX جای به که تبدین صور روال ایجاد می کند؛ این در را قابل توجهی تغییر که است نوینی فناوری 

 تمامی و دهد نمایش را جدید اطالعات است قرار که یابدمی  تغییر بخشی فقط صفحه کل مجدد بارگذاری

 صفحه ی گاههیچ نتیجه در. صورت می گیرد پرده پشت در نتایج دریافت و اطالعات ارسال عملیات مربوط به

 نمی شود. رویت  مرورگر با کار زمان هایواکنش و کنش فواصل در وب خالی

و زبانه های  Gmail ،Google Maps ،YouTubeنمونه سایت هایی که از این فناوری بهره می گیرند: 

Facebook . 

 را با هم بکار ببریم؟ AJAXو  jQueryچرا توصیه می شود 

jQuery  چندین متد برای کار باAJAX توابع فراهم نموده است. به کمک AJAX دو روش از یکی و Post 

HTTP و Get HTTP راه سرور از توانید می ( دورremote server) ،متن HTML، XML و JSON 

 عنصر یک داخل را سرویس دهنده از سمت شده ارسال خارجی اطالعات توانید می کنید، همچنین درخواست

 کنید! بارگذاری خویش وب صفحه ی درون HTMLانتخابی 
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 بود! کمی دشوار خواهد AJAXکدنویسی با  jQueryبدون 

ممکن است کمی دشوار باشد زیرا که مرورگرهای مختلف دارای دستور نگارش   AJAXنوشتن کدهای متعارف 

می باشد بدین معنا که نحوه ی پیاده سازی آن در مرورگرهای  AJAXمتفاوت یا منحصر بفرد برای پیاده سازی 

 آزمایش برای اضافی کد مقداری الزم است jQueryکه بدون  مختلف متفاوت است. منظور این است

به  برطرف ساخته ما برای را کار این انجام مشکالت بر سر راه jQuery تیم اما. بنویسید مختلف مرورگرهای

 مورد بهره وری قرار دهید.  را طی نوشتن تنها یک خط کد AJAX ها و امکانات قابلیت توانید می که گونه ای

  jQueryو کاربرد آن در  Ajaxدر ()load متد  

 تلقی می شود. متد ذکر شده AJAXدر عین سادگی یکی از متدهای بسیار پرکاربرد و کارامد  ()loadمتد 

سرویس  از را نظر مد داده های متد، می گذارد. پاین عنصر انتخابی را داخل سرور از اطالعات دریافتی

 دهد.   می قرار صفحه روی بر نظر مورد المان در و خوانده دهنده

 :نگارشساختار 

$(selector).load(URL,data,callback); 

 که می خواهید بارگذاری کنید را مشخص می کند.  (URL، آن مکان یکنواخت منبع )URLپارامتر الزامی 

 (querystring key/value pairs) مقادیر و متغیرها از ای رشته شامل تواند می dataپارامتر اختیاری 

شود/مشخص کننده ی داده هایی است  می ارسال سرور به (request) درخواست  همراه که باشد آن ها

 که می خواهیم به همراه درخواست خویش به سرویس دهنده بفرستیم.

 اجرا می شود. ()loadاسم تابعی است که پس از اجرای کامل متد  callbackپارامتر اختیاری 

 نمایش داده شده: :"demo_test.txt"در زیر محتوای فایل 

<h2>jQuery and AJAX is FUN!!!</h2> 

< p id="p1">This is some text in a paragraph.</p> 
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 "div1"با شناسه ی  <div>را درون یک المان خاص  "demo_test.txt"نمونه ی زیر محتوای فایل 

 بارگذاری می کند: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").load("demo_test.txt #p1"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div> 
    <button>Get External Content</button> 
</body> 
</html> 

 افزود.  URLبه پارامتر  jQueryمی توان یک انتخابگر 

 idدارای  عنصر داخل "demo_test.txt" فایل ررا د "p1" شناسه ی المان دارای محتوای مثال زیر

"div1" می کند:  بارگذاری 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").load("demo_test.txt #p1"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div> 
    <button>Get External Content</button> 
</body> 
</html> 
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اجرا می شود. ، ()loadیک تابع مشخص می کند که پس از اجرای کامل متد  callbackپارامتر اختیاری 

 این تابع می توند پارامترهای مختلفی را بپذیرد:

responseTxt – خواهد بودخروجی تابع  دربردارنده یفراخوانی تابع،  در صورت موفقت آمیز بودن. 

statusTxt -  شامل وضعیت(status ).فراخوانی تابع است 

xhr -  شامل شیXMLHttpRequest .می باشد 

( را نمایش می دهد. چنانچه متد alert boxیک کادر پیغام )، ()loadنمونه ی زیر پس از اجرای کامل تابع 

load()  :با موفقیت اجرا شد، این پیغام نمایش داده می شود"External content loaded 

successfully! "  :و در صورت ناموفق بودن آن یک پیام خطا نشان داده می شود 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $("#div1").load("demo_test.txt", function (responseTxt, statusTxt, xhr) { 
                    if (statusTxt == "success") 
                        alert("External content loaded successfully!"); 
                    if (statusTxt == "error") 
                        alert("Error: " + xhr.status + ": " + xhr.statusText); 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div> 
    <button>Get External Content</button> 
</body> 
</html> 
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  ()postو  ()getتوابع 

 HTTPبه منظور درخواست اطالعات از سرویس دهنده به وسیله ی درخواست  ()postو  ()getدو تابع 

GET  یاHTTP POST به عبارتی ساده تر، متد  بکار می ورد یاget  وset سرور از داده درخواست برای 

  .شود می استفاده

 postدر مقایسه با  getدرخواست داده از سرویس دهنده: 

دو روش معمول برای درخواست داده و دریافت پاسخ )تبادل داده( بین سرویس گیرنده )کاربر( و 

 . POSTو  GETسرویس دهنده عبارتند از: 

GET – ( با استفاده از یک درخواست داده ها را از یک منبع مشخص درخواست می کندHTTP GET 

 . (اطالعات مورد نظر را از سرور می خواند

POST - ( فایل  می توانداده ها را برای پردازش و دریافت پاسخ آن ها به یک منبع معین می فرستد 

 را خروجی ی نتیجه ، بعداخواند POST HTTPست با استفاده از یک درخوا یس دهندهرا از سرو مورد نظر

 (.استفاده قرار دادبر روی صفحه 

 جهت دریافت )بازیابی( اطالعات از سرویس دهنده بکار می رود.  Getاساسا 

 بازیابی شود.  (cache)حافظه ی نهان اطالعات از احتمال دارد در این روش  :توجه

Post دهنده مورد استفاده قرار می گیرد، اما  نیز به منظور دریافت اطالعات از سرویسPost  هیچگاه داده

نمی کند و همچنین اغلب برای ارسال اطالعات همراه با درخواست  (cache)ها را در حافظه ی نهان ذخیره 

 استفاده می شود. 

 ()get.$متد 

 . اطالعات مورد نظر را از سرور می خواند HTTP GETبا استفاده از یک درخواست این متد 

 



 

99 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی نخيابا - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 :نگارشساختار 

$.get(URL,callback); 

ای است که می  URLالزامی می باشد. این پارامتر مشخص کننده ی آدرس فایل  URLاستفاده از پارامتر 

 خواهید از سرویس دهنده درخواست کنید. 

  .شود می اجرا .$get)( متد کامل اجرای از بعد تابعی است که callbackپارامتر اختیاری 

 داده های یک فایل موجود در سرور را بازیابی می کند: ()get.$با استفاده از متد  مثال زیر

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $.get("demo_test.asp", function (data, status) { 
                    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status); 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Send an HTTP GET request to a page and get the result back</button> 
</body> 
</html> 
 

فایلی است که می خواهیم از سرویس دهنده درخواست کنیم  URL، آدرس ()get.$اولین پارامتر متد 

("demo_test.asp") . 

دربردارنده ی محتوا ی صفحه ی  callbackاست. اولین پارامتر  callbackدومین پارامتر یک تابع 

 درخواستی است و دومین پارامتر این تابع حامل وضعیت درخواست می باشد. 

 نمایش داده شده: ("demo_test.asp")درخواستی  ASPدر زیر فایل 
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<% 
   response.write("This is some text from an external ASP file.") 
%> 

 ()post.$متد 

اطالعات مورد نیاز را از سرویس دهنده  HTTP POSTبه وسیله ی یک درخواست  ()post.$متد 

 درخواست می کند. 

 :نگارشساختار 

$.post(URL,data,callback); 

 فایلی که می خواهید بارگذاری شود را مشخص می کند. URL، آدرس URLپارامتر الزامی 

اتی که مایلید همراه با درخواست به سرویس دهنده ارسال شود را تعیین می اطالع dataپارامتر اختیاری 

 کند. 

و درخواست موفقیت  به پایان رسید ()post که زمانیاین پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید 

 . اجرا شود ،آمیز بود

 سرور ارسال می کند: مقداری داده همراه با درخواست به ()post.$مثال زیر با استفاده از متد 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Tahlildadeh</title> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $("button").click(function () { 
                $.post("demo_test_post.asp", 
                { 
                    name: "Donald Duck", 
                    city: "Duckburg" 
                }, 
                function (data, status) { 
                    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status); 
                }); 
            }); 
        }); 
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    </script> 
</head> 
<body> 
    <button>Send an HTTP POST request to a page and get the result back</button> 
</body> 
</html> 

پس از  . ("demo_test_post.asp")ید است که درخواست می کن post() ،URL.$اولین پارامتر متد 

و  name)آن مقداری داده به عنوان پارامتر به متد ارسال می کنیم که همراه با درخواست فرستاده شود 

city).  اسکریپتASP  موجود در فایل"demo_test_post.asp"  پارامترها را خوانده آن ها را پردازش

 callbackاست. اولین پارامتر  callbackمتر سوم یک تابع می کند و سپس نتیجه را برمی گرداند. پارا

نیز حاوی وضعیت درخواست  callbackدربردارنده ی محتوای صفحه ی مورد درخواست بوده و پارامتر دوم 

 می باشد. 

 نمایش داده شده است:  ("demo_test_post.asp")فایل  ایمحتو در زیر 

<% 
    dim fname,city 
    fname=Request.Form("name") 
    city=Request.Form("city") 
    Response.Write("Dear " & fname & ". ") 
    Response.Write("Hope you live well in " & city & ".") 
%> 

  ()noConflictمتد 

 کنید، چی؟ ها یا کتابخانه ها بر روی صفحه ی خود استفاده frameworkاز دیگر  jQueryاگر بخواهید عالوه بر 

jQuery دیگر کتابخانه های جاوا اسکریپت و 

به عنوان یک میانبر جهت دستیابی به المان ها بهره می  $از عالمت  jQueryهمان طور که مستحضر هستید 

 گیرد. 

وجود دارد  AngularJS ،Backbone ،Ember ،Knockoutدر حال حاضر کتابخانه های بسیار دیگری مانند 

 ستند. که پرطرف دار ه

 استفاده کنند چه رخ می دهد؟به عنوان میانبر  $اگر دیگر کتابخانه های جاوا اسکریپت نیز از 
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چنانچه دو کتابخانه ی جاوا اسکریپت همزمان از این عالمت استفاده کنند، این احتمال وجود دارد که یکی از آن 

 ها از کار بیافتد و اجرای برنامه مختل شود. 

 را درنظر گرفته است.  ()noConflictلوگیری از رخداد چنین مشکلی متد برای ج jQueryتیم 

 این از حال می توان. از میان برداشته می شود $ عالمت استفاده از به نیاز متد این با()noConflict: متد 

 کنید.  استفاده jQuery اختالل رخداد بدون کتابخانه ها سایر کدهای در عالمت

 اسم کامل کتابخانه را تایپ کنید: $کافی است بجای میانبر یا عالمت ، ()noConflictتد در صورت استفاده از م

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $.noConflict(); 
        jQuery(document).ready(function () { 
            jQuery("button").click(function () { 
                jQuery("p").text("jQuery is still working!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button>Test jQuery</button> 
</body> 
</html> 
 

 (referenceیک ارجاع ) ()noConflictاین امکان نیز وجود دارد که شما میانبر اختصاصی خود را ایجاد کنید. 

 برمی گرداند که شما می توانید برای استفاده در آینده در یک متغیر ذخیره کنید.  jQueryبه 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        var jq = $.noConflict(); 
        jq(document).ready(function () { 
            jq("button").click(function () { 
                jq("p").text("jQuery is still working!"); 
            }); 
        }); 
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    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button>Test jQuery</button> 
</body> 
</html> 
 

شما نمی و  شدهعنوان میانبر استفاده ه بدر آن  $که از عالمت  دارید jQueryکدهای  ( ازblockگروهی )اگر 

این  ready)(عنوان پارامتر به ه ب دالر، می توانید با ارسال عالمت یابندتغییر  $ های عالمت همه ی کهخواهید 

 اسم کامل کتابخانه از الزم است تابعدر خارج از  ،استفاده شود $ که داخل این تابع از عالمت امکان را بدهید

"jQuery "بهره بگیرید. میانبر  به عنوان 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script> 
        $.noConflict(); 
        jQuery(document).ready(function ($) { 
            $("button").click(function () { 
                $("p").text("jQuery is still working!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>This is a paragraph.</p> 
    <button>Test jQuery</button> 
</body> 
</html> 
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