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Câu 1: Thiết kế trang Web giới thiệu về trường em và lưu lại với tên là 
trang1.html 
 
Câu 2: Thiết kế trang Web với nội dung sau: 
 

Thề non nước  
 

Nước non nặng một lời thề 
Nước đi đi mãi không về cùng non 

Nhớ lời nguyện nước thề non 

Nước đi chưa lại non còn đứng không  

 
         Tản Đà  

 
Yêu cầu: Chọn màu, định dạng như sau: căn giữa cho bài thơ, căn 

phải cho tên tác giả, 
Dòng đầu in đậm, các dòng tiép theo in nghiên, lưu lại với tên 

trang2.html 
 
Câu 3: Chèn liên kết vào trang 1 để từ trang 1 liên kết đến trang 2 
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Câu 1: 4 điểm 
-Đúng cấu trúc: 1 điểm 
-Nội dung hay:  1điểm 
-Định dạng đẹp: 2 điểm 
Câu 2: 4 điểm 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Lop 9b </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR = "#FFFFCC"> 
<DIV ALIGN = "CENTER"> 
<B>Thề non nước </B><BR> 
<I>Nước non nặng một lời thề</I><BR> 
<I>Nước đi đi mãi không về cùng non</I><BR> 

<I>Nhớ lời nguyện nước thề non</I> <BR> 

<I>Nước đi chưa lại non còn đứng không </I> <BR> 
</DIV> 
<DIV ALIGN = "RIGHT"> 
<I> Tản Đà </I> 
</DIV> 
</BODY> 
</HTML> 
-Đúng cấu trúc: 1 điểm 
-Chọn màu, : 1 điểm 
-Căn chỉnh văn bản đúng: 1 điểm 
-Định dạng đúng chữ đậm, chữ nghiên: 1 điểm 
Câu 3: 
Thực hiện được liên kết: 2 điểm 
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