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יצירת דף HTML

 .1צור דף  Htmlבפרויקט . Web1
קליק ימני על התיקיה  Web Pagesשל הפרויקט , New  Html ,תן שם . Page1
- .2
-

תן שם לדף ) : (titleדף מספר 1
צור כותרת > : <h2ברוכים הבאים לדף הראשון שלי
צור פסקה מיושרת למרכז בעזרת התגיות ><p align="center"> … </p
מרכז

יישור

פסקה

כדי לדעת איזה תגיות,מאפיינים וערכים למאפיינים קיימים  :כתיבת <  -פותחת רשימת התגיות .לאחר
כתיבת התגית מקש רווח פותח את רשימת המאנינים .הקשה על  Ctrlורווח אחרי סימון השווה של
המאפיין פותחת רשימת ערכים אפשריים למאפיין.
 .3נסה ובדוק מה תפקיד התגיות הבאות<b> , <u> , <small> , <big> :
בין כל תגית פותחת וסוגרת רשום הודעה שמתארת באיזה תגית יצרת את ההודעה.
 .4הוסף מאפיין מתאים לכותרת כך שתהיה כתובה במרכז.
הוספת עיצוב בעזרת תגית Style
בעזרת התגית  Styleמוסיפים עיצוב לאלמנטים של  . HTMLאחרי שהוספת מאפיין  styleלתגית ,
הקלד  Ctrlורווח ויופיעו המאפיינים השונים ,בתוך המאפיין הקלדה נוספת על  Ctrlורווח תציג את
הערכים האפשריים לתכונה .בין תכונה לתכונה הפרד ע"י נקודה פסיק.
 .5הוסף מאפיינים ל  bodyכך שצבע הרקע יהיה  tealוצבע הטקסט יהיה צהוב.
רענן את הדפדפן ובודק מה התקבל.

>"<body style="background-color:teal; color:yellow

קו מפריד מבצעים בעזרת התגית ><hr/

 .6צור פסקה חדשה מיושרת לימין ולפניה קו מפריד.
בפסקה החדשה כתוב מספר שורות.
; "שחק" עם המאפיינים של התגית > <hr/כדי לשנות את אופי קו ההפרדה.
בדוק את המאפייניםwidth, size, align :
נסה שוב בעזרת מאפנייני width, color, height – style

 .7צור מקטע ע"י תגית  divמיושר לשמאל אשר תוחם את הטקסט במסגרת מנוקדת בעובי  3פיקסלים,
צבע רקע  , oliveצבע מסגרת אדום .השתמש במאפיינים של  styleלעיצוב.
>"<div align="left" style=" border-style:dotted; border-color:red; background-color:olive

 - .8צור פסקה בעלת כיוון כתיבה מימין לשמאל.
 -צור רשימת מסודרת של מטלות לביצוע בעזרת התגיות > <OL> … </OLו ><LI>…<LI

 .9כתוב פסקה שתראה כך בדפדפן:
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