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G İ R İ Ş 

Kursun qısa təsviri: Müasir Web texnologiyalar saytların 

funksiyalarını genişləndirir, onlara dinamizm verir, gözəl tərtibat 

effektlərinin yaradılmasını, istifadəçi və informasiya mənbəyi 

arasında interaktiv əlaqəni təmin edir.  HTML (ing. Hypertext 

Markup Language) — brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və 

ya  səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir. 

HTML internetin fundamental baza  texnologiyasıdır və veb-

səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən diskriptorlar əsasında 

yaradılmış dildir . 

Kursun məqsədi: Web texnologiyalarla iş, html,css,javascript 

öyrədilməsi və onların praktik tətbiqi kursun əsas məqsədidir. 

 

MÖVZULARA AYRILAN DƏRS SAATLARININ 

MIQDARI 

№ Mövzular 
Müh. 

30 saat 
Məş. 

15 saat 

1 Web texnologiyalarına giriş. 2 1 

2 HTML dili 2 1 

3 HTML dilinin əsas elementləri 2 1 

4 HTML-də paraqraf və başlıqlar. 2 1 

5 Html dilində qrafiki obyektlər. 2 1 

6 HTML cədvəlləri 2 1 

7 Html dilində Formalar  2 1 
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8 Html dilində Freymlər 2 1 

9 CSS. Əsas anlayışlar 2 1 

10 JavaScript-ə giriş 2 1 

11 JavaScriptin leksik strukturu 2 1 

12 JavaScript-də şərhlər, literallar. 2 1 

13 JavaScript-də məlumat tipləri və 

qiymətlər 

2 1 

14 ASP haqqında ümumi məlumat 2 1 

15 PHP haqqında ümumi məlumat 2 1 

 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

 

Mövzu №1. Web texnologiyalarına giriş. 

Müasir Web texnologiyalar saytların funksiyalarını genişləndirir, 

onlara dinamizm verir, gözəl tərtibat effektlərinin yaradılmasını, 

istifadəçi və informasiya mənbəyi arasında interaktiv əlaqəni təmin 

edir.   

 

Mövzu №2. HTML dili 

HTML (ing. Hypertext Markup Language) — brauzerin oxuya 

biləcəyi hər hansı sənədi və ya  səhifəni yaratmaq üçün 

xüsusi hipermətndilidir. HTML internetin fundamental baza  

texnologiyasıdır və veb-səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən 

diskriptorlar əsasında yaradılmış dildir. 

Mövzu №3. HTML dilinin əsas elementləri 

Hər bir Web-səhifə və ya html sənədi standart struktura malik olur. 

Belə ki,hər bir html sənədi iç-içə yerləşmiş html elementlərindən 

ibarətdir.HTML elementləri html teqleri istifadə edilərək müəyyən 

olunur. 
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Mövzu №4. HTML-də paraqraf və başlıqlar. 

Web səhifənin mətn elementlərinin tərtibatı üçün html dilində bir sıra 

teqlər mövcuddur. Bu teqlər abzasların və sərlövhələrin 

parametrlərini müəyyən edir, mətn üçün istifadə olunan şriftin 

ölçüsünün və növünün seçilməsinə, mətndə avtomatik hecaya 

bölməklə yeni sətrə keçmə rejiminin müəyyən olunmasına və s. 

xidmət edir .  

 

Mövzu №5. Html dilində qrafiki obyektlər. 

Web səhifələr hipermedia sənədlər olduğu üçün özündə rəsmlə 

yanaşı audio və video informasiyalar da daşıyır. 

 

Mövzu №6. HTML cədvəlləri 

Html sənədlərinin yaradılması zamanı cədvəllərdən geniş istifadə 

olunur. Cədvəldən əsasən səhifələrdə mətn, ədəd tipli 

informasiyanın, dizayn elementlərini nizamlanmış formada 

yerləşdirmək üçün istifadə olunur 

 

Mövzu №7. Html dilində Formalar  
Formalar dinamik Web-saytların əsas elementi sayılır. İstifadəçi 

forma elementlərindən istifadə edərək, müəyyən məlumatları server 

əlavəsinə ötürə bilər, Web-saytın müəyyən səhifələrinə keçidi və 

digər əməliyyatları yerinə yetirə bilər. 

 

Mövzu №8. Html dilində Freymlər 

Freymlər – brauzerin bir pəncərəsində bir neçə sənədin əks 

olunmasını t əmin edir. Freymlərdən istifadə zamanı brauzerin işçi 

sahəsinin pəncərəsi müxtəlif html sənədlərinin əks olunduğu bir neçə 

kiçik sahələrə bölünür .  

Mövzu №9. CSS. Əsas anlayışlar 

CSS-in sintaksisi. CSS text. CSS cədvəllər. CSS margins, padding, 

borders, width, height xüsusiyyətləri. CSS linklər. 

 

Mövzu №10. JavaScript-ə giriş 

JavaScript kliyenti və JavaScript kliyentindən istifadə nümunələri. 
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Mövzu №11. JavaScriptin leksik strukturu 

Simvol-ayrıcılar və sətir keçidləri,vacib olmayan nöqtəl vergüllər 

 

Mövzu №12. JavaScript-də şərhlər, literallar. 

JavaScript-də identifikator. JavaScript-də ehtiyatda saxlanılan sözlə 

 

Mövzu №13. JavaScript-də məlumat tipləri və qiymətlər 

JavaScript-də funksiyalar,funsional literallar. JavaScript-də məntiqi 

qiymətlər və qiymətlərin dəyişikliyi. JavaScript-də 

sətirlər.JavaScript-də ədədlər 

 

Mövzu №14. ASP haqqında ümumi məlumat 

ASP-nin sintaksisi. ASP Session,Cookies haqqında ümumi məlumat. 

 

Mövzu №15. PHP haqqında ümumi məlumat 

Işləmə prinsipi ,funksiyaları haqqında məlumat verilir. 
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