İŞKUR WEB TASARIMCISI KURSU SINAV SORULARI (10.08.2012)
1. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft
2007/2010 uygulamasının dosya uzantısıdır?
a) xlsx

b) pptx

c) exe

Word

d) docx

11. Aşağıda verilen uzantılardan hangisi Devlet
Kurumları Resmi Siteleri uzantısıdır?
a) com

b) gov

c) org

d) name.tr

2. Microsoft Ofis programlarında belge kaydetmek
için hangi simge kullanılır?

12. Web sayfaların başlığını yazan veya internet
tarayıcıların üst kısmında isim çubuğunda görünen
metni yazan HTML kodu hangisidir?

a)

a) <body></body>
c) <input></input>

b)

c)

d)

3. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Power Point’de
sunumu başlatmak için kullanılan kısayoldur?
a) F1

b) F2

c) F5

d) F8

4. Aşağıdaki Excel formüllerinden hangisi A1 ve B1
hücrelerini toplayan işlemdir?
a) =carp(A1:B1)

b) =A1+B1

c) =A2+B2

d) A1+B1

5. Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır ?
a) < >

b) # #

c) ( )

d) / /

6. Yerel ağların birleşmesinden oluşan, yüzlerce veya
binlerce kilometre mesafeler arasındaki iletişimin
sağlandığı networktür.
Yukarıda verilen
hangisini tanımlar?
a) IP

b) WAN

açıklama

aşağıdakilerden

c) DNS

d) FTP

7. Aşağıdakilerden hangisi HTML’ de doğru link
verme formatıdır?
a) <a href= “http://mustafayavas.org”>Adresim</a>
b) <a url=" http://mustafayavas.org">Adresim</a>
c) <a name=" http://mustafayavas.org ">Adresim</a>
d) <a> " http://mustafayavas.org ">Adresim</a>

8. Hangisi text alanını şifreli (gizli) yapan bir input
tipidir?
a) <input type="reset">
b) <input type="text">
c) <input type="password"> d) <password></password>

9. <input type="text" maxlength=”11”> Yanda
verilen input tipi aşağıdaki görevlerden hangisini
yapar?
a) Textbox oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.
b) Sadece Textbox oluşturur.
c) Textarea oluşturur ve minimum 11 karakter girilebilir.
d) Textarea oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.

b) <title></title>
d) <script></script>

13. Siteye arkaplan resmi ekleyen body etiketi
parametresi hangisidir?
a) meta

b) img

c) bgcolor

d) background

14. Aşağıda verilen başlık etiketlerinden hangisi
diğerlerine göre yazıyı en küçük yazar?
a) h1

b) h2

c) h3

d) h4

15. Aşağıdakilerden hangisi HTML’de resim ekleme
kodudur?
a) <img src = "logo.jpg">
c) <image = "logo.jpg">

b) <resim src = "logo.jpg">
d) <picture src = "logo.jpg">

16. Web sayfasında tablo hücresindeki bir resim
veya yazıyı her zaman hücrenin sağ tarafına
yerleştiren kod aşağıdakilerden hangisidir?
a) <td align="center"></td>
c) <td align="right"></td>

b) <td valign="left"></td>
d) <td="right"></td>

17. CSS’de arkaplana eklediğimiz bir resmin,
arkaplanda sürekli tekrarlanmaması için CSS
seçicide(class) yazmamız gereken kod hangisidir?
a) background-repeat=no-repeat;
b) background-repeat=repeat-x;
c) background-repeat=repeat-y;
d) background-repeat;

18. Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’te açıklama
(pasif) satırı işaretidir?
a) / Açıklama Satırı /
c) /* Açıklama Satırı */

b) <-- Açıklama Satırı
d) << Açıklama Satırı >>

19. JavaScriptte yanda verilen a <b ?c : d
yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

kodun

a) if (a<b) document.write(c); else document.write(d);
b) for (a<b) document.write(c); else document.write(d);
c) while (a<b) document.write(c); else document.write(d);
d) if (a<b) document.write(d); else document.write(c);

10. Site dosyalarının tutulduğu yerdir. Her
domain adresinin bir dosya alanı vardır.
Yukarıda
verilen
hangisidir?
a) IP

b) LAN

tanım
c) TCP

aşağıdakilerden
d) HOST
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<html><head>
<title>Css</title>
<style type="text/css">
.mavi {color:blue}
.kirmizi {color:red}
</style></head>
<body>
<h3 ………………………..>Mavi sınıf seçicisi ile </h3>
<h4 ………………………..>Kırmızı sınıf seçicisi ile </h4>
</body></html>

29. Hangisi SQL için yanlış bir ifadedir?
a) SQL yapısal sorgulama dili demektir.
b) SQL dilinde büyük küçük harf ayrımı vardır.
c) SQL’de koşullar where ifadesinden sonra yazılır.
d) SQL’de tabloyu kaldırmak için DROP deyimi kullanılır.

30. MySQL hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

20. Yukarıda verilen HTML dosyasında, üstteki CSS
kodunu altta verilen h3 ve h4 etiketlerdeki boşluk
kısmına nasıl çağırırız?
a) <h3 class="">Mavi sınıf seçicisi ile </h3>
<h4 class="">Kırmızı sınıf seçicisi ile </h4>

a) Ücretsizdir.
b) Açık kaynak kodludur.
c) Microsoft firmasının bir ürünüdür.
d) Hem Windows hem Linux işletim sistemi altında çalışır.

31. date veri türüne sahip bir alana tarih nasıl girilir?
a) 24-05-2012
c) 2012-24-05

b) <h3 class="mavi">Mavi sınıf seçicisi ile </h3>
<h4 class="kirmizi">Kırmızı sınıf seçicisi ile </h4>

b) 05-24-2012
d) 2012-05-24

32. PHP ile verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

c) <h3 mavi>Mavi sınıf seçicisi ile </h3>
<h4 kirmizi>Kırmızı sınıf seçicisi ile </h4>

a) Sunucu taraflı çalışır.
b) PHP sayfalarının uzantısı .php’dir.
c) PHP komutları <?php ?> etiketleri arasına yazılır.
d) HTML ve PHP kodları aynı sayfada yer alamaz.

d) <h3>Mavi sınıf seçicisi ile - .mavi</h3>
<h4>Kırmızı sınıf seçicisi ile-.kirmizi</h4>

21. PHP’ de açıklama(yorum) satırı için hangi ifade
kullanılır?

33. Aşağıdaki sayfalardan hangisini çağırırken adını
yazmak gerekmez?

a) //

a) default.php
c) home.php

b) $

c) --

d) <?php ?>

22. Hangisi Apache-PHP-MySQL’i bilgisayarımıza
kurmamızı sağlayan hazır paketlerdenden değildir?
a) WAMP

b) IIS

c) XAMPP

d) APPSERV

23. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim
sistemi yazılımlarından biri değildir?
a) PHP

b) MySQL

c) Oracle

d) SQL Server

24. Hangisi veritabanı sunucusunu yönetmek için
kullanılan web arayüzüdür?
a) Wordpress

b) PHPNuke

c) PHPMyAdmin

a) $say=$_POST["sira"];
c) $say=$_GET($sira);

34. PHP web sayfalarının çalışması için en az hangi
yazılımların kurulu olması gerekir?
a) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
b) Sadece PHP yorumlayıcı
c) Sadece web sunucu
d) Veri tabanı ve web sunucu

35.

d) IIS

25. Adı sira olan formdan gelen değer say
değişkenine hangi yöntemle alınır?
b) $sira=$_GET($say);
d) $sira=$_POST["say"];

b) index.php
d) anasayfa.php

1) Wordpress
3) Oracle
5) Apache

2) IIS
4) Joomla
6) PHPMyAdmin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri içerik yönetim
sistemleri arasında yer alır?
a) Yalnız 1

b) 1 ve 4

c) 1 ve 6

d) 1,5 ve 6

36. Alan adlarını IP’ye çeviren sistem hangisidir ?

26. SQL komutlarını hangi php fonksiyonu çalıştırır?

a) SSH

a) phpmyadmin
c) mysql_query

37. Adında ‘m’ harfi geçen kayıtları tablodan silen
SQL ifadesi hangisidir?

b) mysql_connect
d) while

27. Hangisi bir PHP sayfasını dahil etmek için
kullanılır?
a) insert

b) input

c) while

d) include

28. Hangisi metin kutusunun özelliklerinden değildir?
a) value

b) selected

c) name

b) DNS

c) HTTPS

d) FTP

a) delete * where adi = 'm'
b) delete tablo where adi in 'm'
c) delete from tablo where adi like '&m&'
d) delete from tablo where adi like '%m%'
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d) maxlength
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38. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın
olarak kullanılan FTP programıdır?
a) SSH

b) Apache

c) FileZilla

d) PHPMyAdmin

43. Bir tabloda ya da sorguda aynı olan kayıtların bir
kez yazılarak listelenmesini aşağıdakilerden hangisi
sağlar?
a) distinct

39. Aşağıdaki PHP dosyası çalıştırılırsa çıktısı ne
olur?

b) where

c) insert

44. SQL’ de tablo oluşturmak için hangi deyim
kullanılır?
a) Create Object
c) Create Table

45.

b) Create Database
d) Insert Into Table

Select * from personel
where gorev= 'Memur' or gorev= 'İşçi'

Aşağıdaki sorgulardan hangisi
sorgusuyla aynı çıktıyı verir?
a) 3

b) 6

c) a

d) b

40. Aşağıdaki PHP dosyası çalıştırılırsa çıktısı ne
olur?

d) avg

a) Select
b) Select
c) Select
d) Select

*
*
*
*

from
from
from
from

yukarıdaki

SQL

personel where gorev like 'Memur,Đşçi'
personel where gorev in('Memur','Đşçi')
personel where gorev between('Memur','Đşçi')
personel where gorev <> 'Memur', 'Đşçi'

46-50. soruları aşağıdaki personel adlı tabloya
göre cevaplayınız.

a) 25

b) 27

c) 1

d) Hata verir.

41. Aşağıdaki PHP dosyası çalıştırılırsa çıktısı ne
olur?

46. Select Count(*) from personel
Where ad like '%e' and maas>1300
Yukarıdaki SQL sorgusunun çıktısı ne olur?
a) 0

b) 30

c) 38

d) Hata verir.

42. Maaşı 1000 ile 1500 arasında olan personelin
maaşına %5 zam yapan SQL ifadesi hangisidir?
a) Update personel set maas=maas*1.5 where maas
between 1000 and 1500
b) Update personel set maas=maas*1.05 where maas
between 1000 and 1500
c) Update maas=maas*1.5 set personel where maas
between 1000 and 1500
d) Update set maas=maas*1.05 where between 1000 and
1500

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

47. Select Count(no) from personel
Where birim <> 'İnsan Kaynakları'
Yukarıdaki SQL sorgusunun çıktısı ne olur?
a) 2

b) 7

c) 10

d) 12

48. Select AVG (maas) from personel
Where birim = 'Pazarlama'
Yukarıdaki SQL sorgusunun çıktısı ne olur?
a) 1300

b) 1400

c) 1500

d) 3900
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49. Select ad from personel WHERE maas=
(Select max(maas) from personel
Where birim='Muhasebe')
Yukarıdaki SQL sorgusunun çıktısı ne olur?
a) Ahmet

b) Sedat

c) Yağmur

d) Onur

50. Select max(maas)+min(maas) from personel
Where birim not in ('Satış', 'Pazarlama')
Yukarıdaki SQL sorgusunun çıktısı ne olur?
a) 2500
d) 3500

b) 3000
e) Hata verir, çalışmaz!

c) 3050
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