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 CSSلیستی از شبه عناصر و کالس ها در 

 

 بهمراه مثال آنالینشبه عناصر لیست 

 ::after – چیزی که بعد از یک عنصر نمایش داده میشود 
 ::before – چیزی که قبل از یک عنصر نمایش داده می شود 
 ::first-letter – اولین حرف از یک کلمه را میگیرد 
 ::first-line – اولین خط یا الین از یک پاراگراف را میگیرد 
 ::selection – چگونگی انتخاب تمامی عناصر در یک صفحه وب را مشخص میکند 

 

 کلیک کنید:  beforeو  afterمثال برای 

 کلیک کنید:  letter-firstمثال برای 

 کلیک کنید:  line-firstمثال برای 

 کلیک کنید:  selectionمثال برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.w3schools.com/cssref/sel_after.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_before.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_firstletter.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_firstline.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_selection.asp
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_18.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_18.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_19.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_19.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_20.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_20.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_21.html
https://files.free-learn.ir/myhelp/html/Tryit_myhelp_html_21.html
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 CSSلیست شبه کالس ها در 

لینک میدم که مثالشو اونجا  W3SCHOOLSسایت به بدلیل زیاد بودن تعدادشون ، من توضیحاتشون رو میدم ولی مثال هارو 
 ببینید.

اگر بصورت مستقیم کلیک نشد برای مشاهده مثال های هر یک از انتخابگرهای زیر لطفا روی انتخابگر مورد نظر کلیک کنید. )
 (یک کنید را از روی صفحه کلیک نگه دارید سپس بروی انتخابگر مورد نظر کل Ctrlباید دکمه 

 
 توضیح مثال انتخابگر

:active  a:active لینک فعال را انتخاب میکند 
:checked  input:checked عنصر ورودی که چک خورده باشد را انتخاب میکند 
:disabled  input:disabled عناصری که دیزیبل یا غیرفعال می باشند را انتخاب میکند 
:empty  p:empty عنصر پاراگرافی را انتخاب میکند هیچ فرزندی ندارد 
:enabled  input:enabled عناصری که اینیبل یا فعال می باشند را انتخاب میکند 
:first-child  p:first-child د از یک عنصر را انتخاب میکنداولین فرزن 
:first-of-type  p:first-of-type اولین عنصر از یک نوع را انتخاب میکند 
:focus  input:focus روی عنصر ورودی که فوکوس شده یا کلیک میشه روش را انتخاب میکند 
:hover  a:hover وقتی ماوس میره روی یک عنصر 
:in-range  input:in-range برای انتخاب عناصر ورودی که در یک رنج یا محدوده مشخصی قرار دارند 
:invalid  input:invalid انتخاب کن عناصری را که مقادیرشون نامعتبر می باشد 
:lang(language)  p:lang(it)  انتخاب کن یک عنصر را بر اساس صفتlang یا زبان اون عنصر 
:last-child  p:last-child آخرین فرزند از یک عنصر را انتخاب میکند 
:last-of-type  p:last-of-type آخرین فرزند از یک نوع خاص عنصر را انتخاب میکند 
:link  a:link لینکی که هنوز روش کلیک نشده رو انتخاب میکنه 
:not(selector)  :not(p)  همه ی عناصر بجزp انتخاب می شوند 
:nth-child(n)  p:nth-child(2) انتخاب کن از ابتدا به آخر فرزند دوم را 
:nth-last-child(n)  p:nth-last-child(2) از آخر انتخاب کن فرزند دومی رو 
:nth-last-of-type(n)  p:nth-last-of-type(2)  را از عناصرخاص فرزند دوم از یک نوع از آخر انتخاب کن 
:nth-of-type(n)  p:nth-of-type(2) انتخاب یک فرزند از یک نوع بصورت دلخواه 
:only-of-type  p:only-of-type فقط فرزندانی که از یک نوع هستند را انتخاب میکند 
:only-child p:only-child  انتخاب می شود عنصرفقط فرزندان یک 
:optional  input:optional عناصری که تکمیل کردن آنها ضروری نیست را انتخاب میکند 
:out-of-range  input:out-of-range برای وقتی که یک مقدار خارج از یک محدوده عنصر وارد شود 
:read-only  input:read-only عنصری که محتوای آن فقط خواندنی است را انتخاب میکند 
:read-write  input:read-write عنصری که محتوای آن فقط خواندنی نیست را انتخاب میکند 
:required  input:required انتخاب میکند عناصری که تکمیل کردن آنها ضروری است را 
:root root ریشه اصلی یک صفحه وب را انتخاب میکند 
:target  #news:target  که بصورت لینک لنگر مشخص میشوند را انتخاب میکندلینک های  
:valid  input:valid انتخاب تمامی عناصر ورودی که محتوای آنها ولید یا معتبر می باشد 
:visited  a:visited دیده شده را انتخاب میکند روش کلیک شده یا ینکی کهل  

 

https://www.w3schools.com/cssref/sel_active.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_checked.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_disabled.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_empty.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_enabled.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_firstchild.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_first-of-type.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_focus.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_hover.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_in-range.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_invalid.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_lang.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_last-child.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_last-of-type.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_link.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_not.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-child.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-last-child.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-last-of-type.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-of-type.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_only-of-type.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_only-child.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_optional.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_out-of-range.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_read-only.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_read-write.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_required.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_root.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_target.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_valid.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_visited.asp

