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Chapter 5 – Advanced HTML
• HTML ലെ� വിവിധതരം �ിസ്റ്റുകൾ ഏലെതല്ലാം 

Ans:  Unordered list, Ordered list, Definition list
• ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുലെട ക്ലാസ്സിലെ� കുട്ടികളുലെട �ിസ്റ്റ് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യലെ$ട്ടാൽ 

ഏതുതരത്തിലുള്ള �ിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരലെ+ടുക്കുക ? എന്തുലെകാണ്ട് ?

Ans:  Ordered list. 
• <ul> ടാഗിനും  <ol> നും ലെ2ാതുവായുള്ള ആട്രിബ്യുട്ട് ഏതാണ്  

Ans: Type
• <ul> ടാഗും <ol> ടാഗും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ് ?

Ans:  Unordered list നിർമ്മിക്കുവാൻ <ul> ടാഗും, Ordered list നിർമ്മിക്കുവാൻ <ol> 

ടാഗും ഉ2യയാഗിക്കുന്നു.

• ലെ?ഫിനിഷൻ �ിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ടാഗുകൾ ഏലെതല്ലാം ?

Ans: <DL>,<DT> and <DD>
• <UL> ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ ഏലെതല്ലാം?

Ans: Type 
• <OL> ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ ഏലെതല്ലാം?

Ans: Type, Start 
• <OL> ടാഗിലെC Type എന്ന ആട്രിബ്യുട്ടിന് ലെകാടുക്കുന്ന വി�കൾ ഏലെതല്ലാം ?

Ans:
Type = 1 for default numbering scheme (1,2,3....)
Type = i for small Roman Numbers (i,ii,iii....)
Type = I for large Roman Numbers (I,II,III...)
Type = a for lower case letters (a,b,c.....)
Type = A for upper case letters (A,B,C....)

• വ�ിയ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാ� ക്രമത്തിൽ ഒരു �ിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങലെന ?

Ans: <OL type=”A”> എന്ന ടാഗ് ഉ2യയാഗിച്ച് 

• ലെPറിയ  ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാ� ക്രമത്തിൽ ഒരു �ിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങലെന ?

Ans: <OL type=”a”> എന്ന ടാഗ് ഉ2യയാഗിച്ച് 
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• ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുലെട ക്ലാസ്സിലെ� കുട്ടികളുലെട �ിസ്റ്റ് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യലെ$ട്ടാൽ 

ഏതുതരത്തിലുള്ള �ിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരലെ+ടുക്കുക ? അതിനുള്ള യകാ?് 

എഴുതുക 

Ans:
<OL>

<LI> Babu </LI>
<LI> Smitha </LI>
<LI> Amal </LI>

</OL>
• 6 എന്ന നമ്പറിൽ തുടങ്ങുന്ന �ിസ് നിർമ്മിക്കുന്നലെതങ്ങലെന?

Ans: <OL Type=”1” Start=”6”>
• Nested List എന്നാൽ എന്ത് ?

Ans:  ഒരു �ിസ്റ്റിൽ മലെTാരു �ിസ്റ്റിലെ� ഐTം നൽകുന്നതിലെന ലെനസ്റ്റ?് �ിസ്റ്റ് എന്ന് 

2റയുന്നു 

• ഹൈW$ർ�ിങ്ക് എന്നാൽ എന്ത് ?

Ans: ഒരു ലെവബ് യ2ജിലെ� എ�ലെമCിയ�ാ,ലെടസ്റ്റിയ�ാ,ഇമാജിയ�ാ ക്ലിക്ക് ലെPയ്യുയമ്പാൾ 

മലെTാരു യ2ജിയ�യക്കാ അയത യ2ജിലെC മലെTാരു ഭാഗയത്തയക്കാ മൂവ് ലെPയ്യുന്നതിനുള്ള 

സംവിധാനമാണ് ഹൈW$ർ�ിങ്ക് 

• ഹൈW$ർ�ിംഗിന് ഉ2യയാഗിക്കുന്ന ടാഗ് ഏത് ?

Ans: <A>
• <A>ടാഗിന് 2റയുന്ന മലെTാരു യ2ര്?

Ans: ആങ്കർ ടാഗ് 

• <A> ടാഗിലെC ലെമയിൻ ആട്രിബ്യുട്ട് ഏതാണ്?

Ans: href
• Href ലെC പൂർണരൂ2ം എന്ത്?

Ans: Hyperlink reference
• e-mail �ിങ്കിന് ഉ2യയാഗിക്കുന്ന യ_ായട്ടായകാൾ ഏതാണ്?

Ans: mailto:

Advanced HTML
2



SGHSS KALAYANTHANI

• ഇയമജ് ഹൈW$ർ�ിങ്ക് ആക്കണലെമങ്കിൽ എന്ത് ലെPയ്യണം?

Ans: <A> ടാഗിനുള്ളിൽ <IMG> ടാഗ് നൽകണം 

• Internal, external �ിങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്ത്?

Ans: ഒരു യ?ാക്യൂലെമCറിലെ� തലെന്ന ഒരു ലെസക്ഷനുമായി �ിങ്ക് ലെPയ്യുന്ന �ിങ്കിലെന 

ഇയCണൽ �ിങ്ക് എന്ന് 2റയുന്നു .ഒരു യ2ജിൽ നിന്നും മലെTാരു യ2ജിയ�ക്കുള്ള 

�ിങ്കുകൾ ആണ് ബാW്യ �ിങ്കുകൾ.

• URL ലെC പൂർണ്ണരൂ2ം എന്ത്?

Ans: Uniform Resource Locator 
• URL നു ഉദാWരണം എഴുതുക 

Ans: http://www.google.com
• videos, music ഇവ ഇൻയസർട് ലെPയ്യുന്നതിനുള്ള ടാഗ് ഏതാണ്?

Ans: <EMBED> ടാഗ്

• <EMBED> ടാഗ് സയ$ാർട്ട് ലെPയ്തിലെല്ലങ്കിൽ ഉ2യയാഗിയക്കണ്ട ടാഗ് ഏതാണ് ?

Ans: <NOEMBED> ടാഗ്

• <EMBED> ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ ഏലെതല്ലാം?

Ans: height, width, align, alt, hidden
• <EMBED> ടാഗിൽ Hidden എന്ന ആട്രിബ്യുട്ട് എന്തിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു?

Ans: ടാഗിൽ ഉൾലെ$ടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കയണാ യവണ്ടയയാ എന്ന് 

നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ആട്രിബ്യുട്ടാണ്.

• ഒരു ലെവബ് യ2ജിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്  മ്യൂസിക് യk ലെPയ്യുന്നതിനുള്ള ടാഗ് ഏതാണ് ?

Ans: <BGSOUND> ടാഗ്.

• <TABLE> ടാഗുമായി ബന്ധലെ$ട്ട ടാഗുകൾ ഏലെതല്ലാം ?

Ans: <TR>,<TH>,<TD>
• താലെm തന്നിരിക്കുന്നവയിൽനിന്നും ഒTയായുള്ളതു തിരലെ+ടുക്കുക 

a. TABLE b.TR c.TH d.COLSPAN
Ans: COLSPAN കാരണം ഇത് ഒരു ആട്രിബുട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവലെയല്ലാം Tാഗുകൾ ആണ് 
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• <TH>,<TD> Tാഗുകൾ തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ്?

Ans: <TD> യടബിളുകളിൽ ?ാT നൽകുന്നതിന് ഉ2യയാഗിക്കുന്നു.<TH> യടബിളിനു 

ലെW?ിങ്ങ് നൽകാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു.

• <TABLE> ടാഗ് എം2്Tി ടാഗാണ് ശരിയയാ ലെതയTാ?

Ans: ലെതT് 

• <TABLE>  ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

border യടബിളിനു ചുറ്റുമുള്ള യബാർ?റിലെC കനം സൂPി$ിക്കുന്നു 

bordercolor യബാർ?റിലെC നിറലെത്ത സൂPി$ിക്കുന്നു 

align ബ്രൗസറിൽ യടബിളിലെC സ്ഥാനലെത്ത 

സൂPി$ിക്കുന്നു.left,right,center എന്നീ വി�കൾ നൽകുന്നു 

bgcolor യടബിളിലെC ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറലെത്ത സൂPി$ിക്കുന്നു 

background യടബിളിലെC ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി Pിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ 
ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

cellspacing ലെസല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അക�ം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

cellpadding ലെസൽ യബാർ?റും കലെണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള അക�ം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് 
ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

width and 
height

യടബിളിലെC നീളലെത്തയും വീതിയയയും സൂPി$ിക്കുന്നു 

frame യടബിൾ യബാർ?റിലെC സ്വഭാവലെത്ത സൂPി$ിക്കുന്നു 

rules ലെസല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള യബാർ?റിലെC സ്വഭാവലെത്ത സൂPി$ിക്കുന്നു 

• Cellspacing, cellpadding ഇവ തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്ത് ?

Ans: Cellspacing ലെസല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അക�ം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു 

ഉ2യയാഗിക്കുന്നു. cellpadding ലെസൽ യബാർ?റും കലെണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള അക�ം 

ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉ2യയാഗിക്കുന്നു.
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• <TH>,<TD> ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

align ലെടസ്റ്റിലെC ലെWാറിയസാണ്ടൽ അഹൈ�ൻലെമCിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു. 

left,right,center എന്നീ വി�കൾ നൽകുന്നു 

valign ലെടസ്റ്റിലെC ലെവർട്ടിക്കൽ അഹൈ�ൻലെമCിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

top,middle,bottom എന്നീ വി�കൾ നൽകുന്നു 

bgcolor ഒരു യറായിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം നൽകാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

colspan ഒരു ലെസല്ലിലെC വ�ി$ം ഒന്നി�ധികം യകാളത്തിയ�ക്കു 
വ്യാ2ി$ിക്കുന്നതിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

rowspan ഒരു ലെസല്ലിലെC വ�ി$ം ഒന്നി�ധികം യറായിയ�ക്കു വ്യാ2ി$ിക്കുന്നതിനു 
ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

• <TR> ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

align ലെടസ്റ്റിലെC ലെWാറിയസാണ്ടൽ അഹൈ�ൻലെമCിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു. 

left,right,center എന്നീ വി�കൾ നൽകുന്നു 

valign ലെടസ്റ്റിലെC ലെവർട്ടിക്കൽ അഹൈ�ൻലെമCിനു ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

top,middle,bottom എന്നീ വി�കൾ നൽകുന്നു 

bgcolor ഒരു യറായിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം നൽകാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

• <frameset rows =” 100,  *” > ലെബ്രൗസർ വിൻയ?ാലെയ എത്രയാക്കി വിഭജിക്കുന്നു.

Ans: 2 
• <frame> ടാഗിലെC മൂന്നു ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

src ലെ{മിൽ യ�ാ?് ലെPയ്യാൻ ഉയ|ശിക്കുന്ന യ?ാക്യൂലെമCിലെC അഡ്രസ്സ് 

അഥവാ URL 

scrolling യ?ാക്യൂലെമCിലെC വ�ി$ം സ് ക്രീനിലെC വ�ി$യത്തക്കാൾ കൂടുന്ന 

അവസരത്തിൽ സ്യക്രാളിങ് നിയന്ത്രിക്കാൻ. Yes, no, auto എന്നീ 
വി�കൾ നൽകുന്നു 

noresize ലെ{യിം യബാർ?റിലെC വ�ി$ം വിത്യാസലെ$ടുത്താനാകാത്ത 
രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ 
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• Nested frameset എന്നാലെ�ന്ത് ?

Ans: ഒരു ലെ{യിം ലെസTിനുള്ളിൽ മലെTാരു ലെ{യിം ലെസT് നല്കുന്നതിലെനയാണ് Nested 

frameset എന്നു 2റയുന്നത് 

• <NOFRAME> എന്ന ടാഗിലെC ഉ2യയാഗലെമന്ത് ?

Ans: ലെബ്രൗസർ ലെ{യിം സയ$ാർട്ട് ലെPയ്യാത്തയ$ാൾ 2കരം ഒരു ലെടക്സ്T് ?ിസ്യk 

ലെPയ്യാനാണ് <NOFRAME> ടാഗ് ഉ2യയാഗിക്കുന്നത് 

• ലെ{യിം ലെസT് യ2ജിന് <BODY> ലെസക്ഷന് ആവശ്യമില്ല ശരിയയാ ? ലെതയTാ ?

Ans: ശരി 

• ലെവബ് യ2ജിലൂലെട ?ാT ഇൻപുട്ട് ലെPയ്യാൻ HTML ൽ ..............ഉ2യയാഗിക്കുന്നു .

Ans: <FORM> ടാഗ്

• <FORM> ൽ ലെടക്സ്T് എCർ ലെPയ്യാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്ന രണ്ടു ടാഗുകൾ ഏലെതല്ലാം ?

Ans: <INPUT> ,<TEXTAREA>
• ലെPക്ക് യബാക്സും യറ?ിയയാ ബട്ടണും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ് ?

Ans: ലെPക്ക്യബാക്സ് വmി നമ്മൾക്ക് yes അലെല്ലങ്കിൽ no എന്ന വാ�്യൂ എCർ ലെPയ്യാൻ 

സാധിക്കും . യറ?ിയയാ ബട്ടൺ വmി ഒരു ഗ്രൂ$ിൽ നിന്നും ഒരു വാ�്യൂ മാത്രം 

തിരലെ+ടുക്കാൻ സാധിക്കും .

• ഒരു യഫാമിനുള്ളിൽ ?ാTലെയ ഗ്രൂ$് ലെPയ്യാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് ?

Ans: <FIELDSET> ടാഗ്

• യഫാമിനുള്ളിൽ ?ാTലെയ ഇൻപുട്ട് ലെPയ്യാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് ?

Ans: <INPUT> ടാഗ്

• <FORM>  ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

Action യഫാമിൽ നിന്നും ?ാT ഹൈകമാTം ലെPയ്യണ്ട URL ലെന സൂPി$ിക്കുന്നു 

Method യഫാമിൽ നിന്നും ?ാT ഹൈകമാTം ലെPയുന്ന രീതിലെയ സൂPി$ിക്കുന്നു 

Target ടാർഗT് വിൻയ?ായുലെട രീതിലെയ സൂPി$ിക്കുന്നു 
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• <INPUT>  ടാഗിലെC ആട്രിബൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

Type യഫാമിൽ നൽയകണ്ട യകാൺയട്രാളുകലെള നിർമിക്കുന്നു 

Name ഒരു യഫാം യകാൺയട്രാളിനു യ2ര് നൽകാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

Value ഒരു യഫാം യകാൺയട്രാളിനു _ാരംഭ വി� നൽകാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

Size ഒരു യഫാം യകാൺയട്രാളിലെC വീതി ക്രമലെ$ടുത്തുവാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

Maxlength ഇൻപുട്ട് ലെടസ്റ്റിലെC നീളം ക്രമലെ$ടുത്തുവാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

• <INPUT>  ടാഗിലെC TYPE എന്ന ആട്രിബൂTിനു ലെകാടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വി�കൾ 

ഏലെതല്ലാം ?

text ലെടക്സ്T് യബാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

password 2ാസ്സ് യവർ?് യബാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

checkbox ലെPക്ക് യബാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

radio യറ?ിയയാ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

reset റീലെസT് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

submit സബ് മിT് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

button ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 

• ലെടക്സ്T് യബാക്സ് , 2ാസ്സ് യവർ?് യബാക്സ്  ഇവതമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ് ?

Ans: ലെടക്സ്T് യബാക്സ് ലെടക്സ്T് എCർ ലെPയ്യാൻ ഉ2യയാഗിക്കുന്നു . 2ാസ്സ് യവർ?് യബാക്സ് 

ലെടക്സ്T് യബാക്സ് യ2ാലെ�യാണ്  എന്നാൽ 2ാസ്സ് യവർ?് യബാക്സിൽ ഹൈട$് ലെPയുന്ന 

കാര്യങ്ങൾ യനരിട്ട് കാണാൻ കmിയില്ല. 

• ലെടക്സ്T് യബാക്സും ലെടക്സ്T് ഏരിയ യബാക്സും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ് ?

Ans: ഒരു വരി മാത്രമുള്ള ലെടക്സ്T് എCർ ലെPയുവാൻ ലെടക്സ്T് യബാക്സ് ഉ2യയാഗിക്കുന്നു . 

ഒന്നി�ധികം വരികളുള്ള ലെടക്സ്T് എCർ ലെPയുവാൻ ലെടക്സ്T് ഏരിയ യബാക്സ് 

ഉ2യയാഗിക്കുന്നു 
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