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Chapter 6 – Cascading Style Sheet
• സെ�ലക്ടർ എന്നാൽ എന്ത് ?

Ans: HTML സെല ഏതു ഘടകത്തിനാണ് CSS റൂൾ ഉപയ�ാഗിയ�ണ്ടത് എന്ന് 

സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സെ�ലക്ടർ

• സ്റ്റൈ%ൽ റൂൾ എന്നാൽ എന്ത് ?

Ans: സെ&ബ് യപജിസെല ഓയ*ാ ഘടകവും ( സെടക്സ്റ്റ് , ചിത്രങ്ങൾ , പാ*ഗ്രാഫ് ....etc )  

ബ്രൗ�ർ എപ്രകാ*ം ചിത്രീക*ി�ണസെ7ന്നുള്ള നിർയ:ശങ്ങളാണ് സ്റ്റൈ%ൽ നി�7ങ്ങൾ.

• ഒരു യപജിസെ? 7ാർജിൻ സെ�റ്റ് സെചയ്യുന്നതിനുള്ള CSS യപ്രാപ്പർട്ടി ............... ആണ്

Ans: margin
• class selector ഉം ID selector തമ്മിലുള്ള &ിത്യാ�ം എന്താണ് ?

Ans: ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല തി*സെHടുത്ത ഘടകങ്ങൾക്കു  7ാത്ര7ാ�ി സ്റ്റൈ%ൽ 

നൽകുന്നതിനാണ് class selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് .എന്നാൽ ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല 

ഒരു  ഘടകത്തിനു 7ാത്ര7ാ�ി സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് ID selector 

ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത്.

• ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല ഒരു  ഘടകത്തിനു 7ാത്ര7ാ�ി സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ്

.................. സെ�ലക്ടർ ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത്?

 Ans: ID selector
• ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് .................. 

സെ�ലക്ടർ ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത്?

Ans: Universal selector
• Universal selector നു ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ്?

Ans: *
• Class selector നു ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ്?

Ans: . (dot)
• Class selector നു ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ്?

Ans: #
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• ഒരു യപജിസെ? line height സെ�റ്റ് സെചയ്യുന്നതിനുള്ള CSS യപ്രാപ്പർട്ടി ............... ആണ്

Ans: line-height
• ഒരു പാ*ഗ്രാഫിസെല ആദ്യ സ്റ്റൈലനിസെ? %ാർട്ടിങ് സെപാ�ിഷൻ സെ�റ്റ് സെചയ്യുന്നതിനുള്ള 

CSS യപ്രാപ്പർട്ടി ............... ആണ്

Ans: text-indent
• സെട%ിന്  അണ്ടർസ്റ്റൈലൻ നൽകുന്നതിനുള്ള CSS യപ്രാപ്പർട്ടി ............... ആണ്

Ans: text-decoration
• പാ*ഗ്രാഫ് അസ്റ്റൈലൻ സെചയ്യുന്നതിനുള്ള CSS യപ്രാപ്പർട്ടി ............... ആണ്

Ans: text-align
• universal selector സെ? പ്രയത്യകത എന്താണ്?

Ans: ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് 

universal selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് 

• CSS സെല text-align എന്ന യപ്രാപ്പർട്ടി�്  സെകാടു�ാവുന്ന &ിലകൾ എസെന്തല്ലാം? 

Ans: left, right, center, justify
• CSS ൽ grouping selectors ഉപയ�ാഗിക്കുയQാൾ അ&സെ� യ&ർതി*ി�ാൻ.................

ഉപയ�ാഗിക്കുന്നു? 

Ans: comma (,)
• സെ&ബ് യപജിൽ external CSS ഫ�ൽ ഉൾസെപടുത്താൻ ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ടാഗ് ഏത് ?

Ans: <LINK> എന്ന ടാഗ് 

• Inline CSS ഉൾസെപ്പടുത്താൻ ടാഗിസെനാപ്പം ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യുട്ട് ഏതാണ്?

Ans: Style എന്ന ആട്രിബ്യുട്ട്

• ഒരു സെ&ബ് യപജിൽ CSS ഉൾസെപ്പടുത്താൻ ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല 7ാർഗം 

ഏതാണ് ?

Ans: External style sheet
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• CSS ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് സെകാണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എസെന്തല്ലാം ?

◦ എളുപ്പത്തിൽ 7ാറ്റങ്ങൾ &രുത്താൻ �ാധിക്കുന്നു 

◦ സെ&ബ് യപജിസെ? &ലിപ്പം കുറ�് ക്കുന്നു 

◦ സെ&ബ് യപജിനു �് ഥി*ത നൽകുന്നു 

◦ ബാൻഡ് &ിഡ്ത്ത്  കുറ�് ക്കുന്നു

◦ �7� ലാഭം 

• ഒരു സെ&ബ് യപജിൽ CSS ഉൾസെപടുത്തുന്നതിനുള്ള &ി&ിധ 7ാർഗങ്ങൾ ഏസെതല്ലാം?

◦ Internal style sheet  :- HTML ൽ <HEAD>സെ�ക്ഷനിൽ <STYLE> ടാഗ് 

ഉപയ�ാഗിച്ച് സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നു 

◦ External style sheet  :- HTML ഉം CSS ഉം സെ&യ_സെറ ഫ�ലുകൾ ആ�ിട്ട് എഴുതുന്നു.

<LINK> ടാഗ് ഉപയ�ാഗിച്ച് HTML ൽ CSS ഉൾസെപ്പടുത്തുന്നു.

◦ Inline style  :- HTML ടാഗുകൾസെ�ാപ്പം Style എന്ന ആട്രിബ്യുട്ട് ഉപയ�ാഗിച്ച് 

സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നു

• സ്റ്റൈ%ൽ റൂളിസെ? �ാ7ാന്യ രൂപം ഉദാഹ*ണ �ഹിതം എഴുതുക 

�ാ7ാന്യ രൂപം ഉദാഹ*ണം 

Selector p
{ {

property: value; margin: 40px;
} }

• &ി&ിധ ത*ം സെ�ക്ടറുകസെളപ്പറ്റി &ി&*ിക്കുക 

◦ Universal selector:- ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും സ്റ്റൈ%ൽ 

നൽകുന്നതിനാണ് universal selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് 

◦ Type selector:- ഒരു സെ&ബ് യപജിൽ ഒരു ടായഗാ ഒരു ഘടകയ7ാ &രുന്നിടസെത്തല്ലാം  

സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് Type selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് 

◦ Class selector:-രു സെ&ബ് യപജിസെല തി*സെHടുത്ത ഘടകങ്ങൾക്കു  7ാത്ര7ാ�ി 

സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് class selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത് 
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◦ ID selector:-ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല ഒരു ഘടകത്തിനു 7ാത്ര7ാ�ി സ്റ്റൈ%ൽ 

നൽകുന്നതിനാണ് ID selector ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത്.

• CSS സെല Text properties ഏസെതല്ലാം?

Property Value

text-align left, right, center, justify

text-decoration none, underline, overline, line-through

text-indent values in pixels. (20px, 25px,..., etc.)

line-height numbers such as 1, 1.5, 2, 2.5, .....

• CSS സെല font properties ഏസെതല്ലാം?

Property Value

font-family name of font or font family

font-style normal, italic

font-weight normal, bold

font-size values in pixels (12px, 13px, 14px, etc.)

• Grouping of selectors എന്നാൽ എന്ത് ? ഉദാഹ*ണം എഴുതുക.

Ans: ഒരു സെ&ബ് യപജിസെല ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾക്കു ഒയ* സ്റ്റൈ%ൽ നൽകുന്നതിനാണ് 

സെ�സെലക്ടറുകസെള ഗ്രൂപ്പ് സെചയുന്നത്.ഘടകങ്ങസെള യകാ7 ഉപയ�ാഗിച്ച് യ&ർതി*ിസെച്ചഴുതുന്നു .

P, H1 {
background-color: #eee4c1;
font-color: blue;

}
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