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בעלי חיים
הדף הראשון שלי
מבנה דף :html
><html
><head
> </titleכותרת הכרטיסייה ><title
></head
><body
כאן יכתב תוכן הדף
></body
></html
אחרי כל פעולה ,שמור והצג בדפדפן.

א.

ממלאים את הדף בתוכן

.1

צור דף חדש ,רשום בתוכו את התגיות היוצרות את מבנה דף ה html -ושמור אותו בתיקיית העבודות
שלך ,בשם בעלי חיים.

.2

שנה את כותרת הדף ל -בעלי חיים.

.3

חפש בויקיפדיה את הערך אריה ,העתק את הפסקה הראשונה המתארת מהו אריה והדבק בדף.
אם ההדבקה נעשית בשורה ארוכה החורגת מגודל המסך ,שמור והרץ.

.4

שינוי כיוון תצוגה מימין לשמאל :הוסף לתגית  bodyאת המאפיין כיוון ( dirקיצור של )direction
המציין האם הכיתוב יהיה משמאל לימין ltr – left to right :או מימין למשאל:rtl – right to left :
>”<body dir = “rtl

.5

הוסף בשורה שלפני תיאור האריה את הכותרת :אריה.
שמור והרץ.

.6

עיצוב הכותרת :תחום את הכותרת בתגית כותרת מסוג  </h1> :(header) 1אריה ><h1
התגית מציגה את הכותרת בכתב גדול ובולט ,בשורה נפרדת ומוסיפה מרווח לפני ואחרי השורה.
קיימות כותרות מרמה  1ועד רמה  6כאשר הכתב בכל רמה קטן מזה שברמה הקודמת.

.7

> </pתוכן הפסקה ><p
פסקאות :תחום את המידע שרשמת על האריה בתגית פסקה:
תגית הפסקה –  paragrapgמאפשרת להגדיר עיצוב לפסקה כולה .בסוף הפסקה מתבצעת ירידת
שורה.

.8

חזור על צעדים  7 – 5 ,3עבור  5בעלי חיים נוספים.

.9

מעברי שורה :כדי לרדת שורה (לשבור שורה  ,)break -ו/או להשאיר שורה ריקה ,נעזר בתגית ><br /
(שים  :תו רווח בין  brוהלוכסן שבתוך הסוגרים המחודדים).

התרגיל מבוסס על דף עבודה  -תכנות צד לקוח ,שכתבו איריס צור-ברגורי ורחל פרלמן ,
http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/Chap1-student(1).pdf
blog.csit.org.il
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עיצוב

עיצוב כותרות ופסקאות יעשה באמצעות המאפיין .style
< "; ערך :תכונה ; ערך :תכונה" =  styleהתגית>

צורת הכתיבה הינה (משמאל לימין):

התכונות שלהלן משפיעות על טקסט ,כלומר על כותרות ופסקאות.
התכונות שנבחר:

color
צבע הטקסט:
צבע הרקעbackground-color :
text-align
יישור הטקסט:
font-wieght
משקל הפונט:
font-size
גודל הפונט:
font-style
סוג גופן:

צבע
צבע יכול להירשם בצורה מפורשת בשפה האנגלית:
> </h1אריה >”<h1 style = “color: red; text-align: center
או כסולמית ואחריה מספר בעל  6ספרות ו/או אותיות ,בשיטת RGB – Red Green Blue
הספרות  0 – 9האותיות ( A – Fמותר גם אות קטנה):



קביעת צבע הרקע לדף:
עיצוב הפסקה:

>”<body style = “background-color: #05acf5;” dir = “rtl

><p style = “color: #0d0568; font-size: 14; font-weight: italic”> …</p

משקל הפונט :הדגשה :האפשרויות( :רגיל) ( ,normalנטוי) ( ,italicאלכסוני) oblique
גודל הפונט :בנקודות
סוג הפונט( :מומלץ להעתיק את שם הפונט ממעבד תמלילים)
יישור הטקסט :האפשרויות right, left, center :או ( justifyיישור דו-צידי)
תרגיל:
הוסיפו עוד  3-5בעלי חיים לדף.
עצבו את הדף ,הוסיפו מעברי שורה ,הדגשות וצבעים כרצונכם.
הורידו ושימרו לכל בעל חיים תמונה מתאימה.
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