
Φύλλο  Εργασίας  4ο 

1. Γράψτε  την  ετικέτα  HTML  που  δημιουργεί   ένα  σύνδεσμο (Link)  με  όνομα  ΠΣΔ  

που  συνδέει  την  παραπάνω  λέξη  με  τη  διεύθυνση  διαδικτύου 

http://www.sch.gr    

 

______________________________________________________________ 

 

2. Να  κάνετε  τις  σωστές  αντιστοιχίσεις  στα  παρακάτω :  

<HTML> 1 
 

α 
Ορίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

<HEAD> 2 
 

β 
Ορίζει  παράγραφο 

<BODY> 3  γ Δηλώνει  αλλαγή γραμμής 

<TITLE> 4  δ Ορίζει  την εισαγωγή  εικόνας 

<P> 5 
 

ε 
Ορίζει  την αρχή και το τέλος  μιας ιστοσελίδας 

<BR> 6 
 

στ 
Ορίζει  τον τίτλο της Ιστοσελίδας  

<IMG> 7  ζ Ορίζει  δεσμό με ιστοσελίδα που βρίσκεται  στο URL 

<A HREF="URL"> 8  η Ορίζει  διαχειριστικής φύσεως πληροφορίες που 

αφορούν  στο περιεχόμενο της  ιστοσελίδας 

   θ 
Δεν έχει  ετικέτα τέλους 

 

3. Έχουμε  δύο  σελίδες   HTML  τις  test1.html  και  test2.html  οι  οποίες  θέλουμε  να  

παραπέμπει η μία  στην άλλη  μέσω  δύο  συνδέσμων  . Τα  κείμενα των  δύο  

συνδέσμων  θα  είναι  αντίστοιχα “Go Site2”  και “Go Site1”. Να  συμπληρώσετε  

τους  κώδικες    παρακάτω : 

 

Αρχείο  test1.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> My Site1 </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A HREF=…………………>…………………. </A> 

</BODY> 

</HTML> 

Αρχείο  test2.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> My Site2 </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A HREF=……………………> …………….... </A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 



4. Εικόνα  Σύνδεσμος !! 

Αναζητήστε  στο  διαδίκτυο  την   εικόνα  με  όνομα  Sweet dog(ή κάποια  

παρόμοια) και  αποθηκεύστε  την  στο  φάκελό  σας με 

όνομα  sweet_dog. Κατόπιν   δημιουργείστε δύο  αρχεία 

HTML  με  όνομα  test5.html  και  test6.html  αντίστοιχα 

στο  φάκελό  σας με περιεχόμενο  το  παρακάτω :  

 
test5.html  * Εικόνα  Σύνδεσμος  

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 

<title> My Third Page </title> 

</head> 

<body align=center> 

<h1> Εικόνα σύνδεσμος</h1> 

<p> Κάνε κλικ πάνω  στην εικόνα </p> 

<a href="test6.html"> <img src ="sweet_dog.jpg" style="width:60px;height:60px;"> </a> 

</body> 

</html> 

test6.html   * Κείμενο  και  επιστροφή  στο  προηγούμενο αρχείο   

<html> 
 <head> 
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
     <title> My fourth Page </title> 
 </head> 
<body> 
<p>  <h1 align=center>Πως μπορούμε  να  δείξουμε  την  αγάπη  μας  στον  σκύλο μας </h1></p> 
<ol> 
   <li><b>Κοιτάξτε τον έντονα μέσα στα μάτια</b></li> 

<p align=justify> Μιλήστε με ήρεμη φωνή, χαϊδέψτε τον σκύλο απαλά και κοιτάξτε τον βαθιά 
μες στα μάτια.  Σύμφωνα με τον Hare, αυτές οι ήρεμες στιγμές ενεργοποιούν την έκκριση 
οξυτοκίνης στον  εγκέφαλο του σκύλου της ίδιας ορμόνης που δένει τις μητέρες με τα 
παιδιά. </P> 

   <li><b>Να  είστε  εκφραστικοί όταν τον χαιρετάτε</b></li> 
<p align=justify> Όσο περισσότερο εκφραστικοί γινόμαστε όταν χαιρετούμε τον σκύλο μας, 
τόσο περισσότερο νιώθουν ότι τους αγαπάμε. Σε περίπτωση ιδίως που ανήκετε στην 
κατηγορία όσων μπορούν να ανασηκώσουν μόνο το ένα φρύδι, τότε επιλέξτε το αριστερό 
και να είστε βέβαιοι πως έτσι ο σκύλος σας θα νιώσει  πόσο ξεχωριστός είναι για 
εσάς....</p> 

   <li><b>Στηριχτείτε πάνω του</b></li> 
<p align=justify> Πιέστε κυριολεκτικά το σώμα σας πάνω στο δικό τους. Φυσικά όχι σε βαθμό 
ανυπόφορο, αλλά τόσο όσο  να του δείξετε πως τον εμπιστεύεστε.</p> 

 <li><b>Αφήστε τον να κοιμάται μαζί σας</b></li> 
<p align=justify > Αν τώρα είστε από εκείνους που δεν επιτρέπετε στο σκύλος σας να 
ανεβαίνει στο κρεβάτι, δοκιμάστε να χουζουρέψετε μαζί τους στον καναπέ ή ακόμη και στο 
πάτωμα για λίγα λεπτά κάθε μέρα ώστε να τους  δείξετε την στοργή σας. </p> 

 <li><b>Να είστε ο εαυτός σας</b></li> 
<p align=justify> Αν αγαπάτε αληθινά τον τετράποδο φίλο σας, σίγουρα το γνωρίζει ήδη 
"διαβάζοντας" απλώς την φωνή σας, την γλώσσα του σώματος και τις κινήσεις σας. Οπότε 
συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και ο σκύλος σας  σίγουρα θα σας το ανταποδώσει με τον 
τρόπο του.</p>  

</ol> 
<a href="test5.html"> Επιστροφή ... </a> 
</body> 
</html> 
 

Αφού  τα  γράψετε, εκτελέστε  τα  ανοίγοντάς  τα  με  Google Chrome  ή   ΜοΖilla Firefox 


