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PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. WWW được dựa trên 3 thành phần:
a. FPT, URL, HTTP 
b. HTTP, URL, HTML
c. HTTP, TCP, HTML 
d. FTP, IP, HTML

2. Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là:
a. HEAD, HTML, BODY 
b. HEAD, TITLE, BODY
c. HEAD, BODY, HTML 
d. HTML, HEAD, BODY

3. Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:
a. <HR> 
b. <P>
c. <BR> 
d. <PRE>

4. Để khai báo một phần bị đánh dấu trên trang web ta sử dụng thẻ <A> với thuộc tính:
a.NAME
b. CLASS
c. HREF d. ID

5. Để chèn hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ:
a. <PIC> b. <IMG>
c. <IMAGE> d. <PICTURE>

6. Để hiển thị các thông tin như tác giả, địa chỉ, chữ ký trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:
a. <ADDRESS>
b. <PRE>
c. <BLOCKQUOTE> 
d. <AUTHOR>

7. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt với tất cả các định dạng đã được xác định từ trước 
bỡi mã nguồn HTML ta dùng thẻ:
a. <ADDRESS> 
b. <PRE>
c. <BLOCKQUOTE> 
d. <AUTHOR>

8. Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ:
a. <SPAN>
b. <PRE>
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c. <BLOCKQUOTE> 
d. <DIV>

9. Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ:
a. <LI> 
b. <UL>
c. <OL>
d. <DL>

10. Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc... ta dùng thẻ:
a. <COLOR> 
b. <FONT>
c. <FONTSTYLE> 
d. <FONTSIZE>

11. Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:
a. <TR> 
b. <TD>
c. <TABLE> 
d. <TH>

12. Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:
a. <TR>
b. <TD>
c. <TABLE> 
d. <TH>

13. Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng 
thuộc tính:
a. COLSPAN 
b. ALIGN
c. ROWSPAN
d. VALIGN

14. Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuộc tính:
a. COLSPAN
b. ALIGN
c. ROWSPAN 
d. VALIGN

15. Để định nghĩa một tập các FRAME đơn ta sử dụng thẻ:
a. <FRAME> 
b. <NOFRAME>
c. <IFFRAME> 
d. <FRAMESET>
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16. Để khai báo một phần tử điều khiển nhập văn bản chỉ có một dòng ta sử dụng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “TEXT”> 
b. <INPUT TYPE = “HIDDEN”
c. <INPUT TYPE= “PASSWORD” 
d. <TEXTAREA>

17. Để khai báo một phần tử điều khiển ẩn có chứa một VALUE để phục vụ cho các mục 
đích khác trên trang web mà không muốn hiển thị ra ta dùng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “TEXT”> 
b. <INPUT TYPE = “HIDDEN”
c. <INPUT TYPE= “PASSWORD” 
d. <TEXTAREA>

18. Để khai báo một phần tử điều khiển cho phép người dùng có thể chọn một hay nhiều 
giá trị ta sử dụng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “TEXT”> 
b. <INPUT TYPE = “RADIO”
c. <INPUT TYPE= “CHECKBOX”
d. <TEXTAREA>

19. Để khai báo một phần tử điều khiển khi nhấn vào sẽ gửi thông tin của Form đi ta sử 
dụng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “TEXT”> 
b. <INPUT TYPE = “SUBMIT”
c. <INPUT TYPE= “PASSWORD” 
d. <INPUT TYPE = “RESET”>

20. Để khai báo một phần tử điều khiển tạo một nút nhấn trên trang web ta sử dụng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “FILE”> 
b. <INPUT TYPE = “BUTTON”>
c. <INPUT TYPE= “HIDDEN” 
d. <INPUT TYPE = “IMAGE”>

21. Để khai báo một phần tử điều khiển để mở một hộp thoại giúp người dùng mở một 
file trên hệ thống thư mục của máy tính ta sử dụng thẻ:
a. <INPUT TYPE= “FILE”> 
b. <INPUT TYPE = “BUTTON”>
c. <INPUT TYPE= “HIDDEN” 
d. <INPUT TYPE = “IMAGE”>

22. Để xác định trình tự nhận tiêu điểm của phần tử thông qua bàn phím ta sử dụng thuộc 
tính:
a. Focus 
b. accesskey
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c. tabindex
d. Id

23. Thứ tự xép tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:
a. External Style Sheet, Internal Style Sheet, Browser default, Inline Style
b. Inline Style, Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet
c. Browser default, Internal Style Sheet, Inline Style, External Style Sheet
d. Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet, Inline Style

24. CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử 
dụng:
a. class selector
b. id selector
c. name selector 
d. type selector

25. Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ:
a. <STYLE> 
b. <A>
c. <LINK>
d. <CSS>

26. Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server?
a. HTTP 
b. FPT
c. SMTP 
d. HMPT

27. Dreamweaver cho phép làm việc với mấy cách trình bày tài liệu:
a. 2 
b. 3
c. 5 
d. 4

28. Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị mã nguồn tài liệu:
a. Code view 
b. Design view
c. Combined view 
d. Layout view
e. Standard view

29. Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị trực quan cua tài liệu:
a. Code view 
b. Design view
c. Combined view 
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d. Layout view
e. Standard view

30. Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép hiển thị code và trực quan của tài liệu:
a. Code view 
b. Design view
c. Combined view
d. Layout view
e. Standard view

31. Tính năng nào trong Dreamweaver cho phép thiết kế trang trong chế độ Design view:
a. Code view 
b. Design view
c. Combined view 
d. Layout view
e. Standard view

32. Ở chế độ thiết kế (Layout view) chúng ta có thể Insert Table hoặc Draw Layer
a. True
b. False

33. Phần mở rộng của Flash movie là:
a. swt 
b. gif
c. dwt 
d. Swf

34. Phương thức nào dùng để thay đổi và cập nhật định dạng ngay lập tức:
a. Auto Styles
b. HTML Style
c. CSS Style 
d. New Style

35. Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ URL đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu được 
liên kết?
a. Root – Relative 
b. Document-Relative
c. Absolute

36. dùng để chỉ định các thuộc tính cho các đối tượng như văn bản, đoạn văn, hình ảnh...
a. Property Inspector 
b. Insert Panel
c. Objects Panel 
d. Code Inspector

37. Trong Dreamweaver, panel nào cho phép ta hủy bỏ hoặc lặp lại những thao tác trong 
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tài liệu hiện hành:
a. History 
b. Launcher
c. Property inspector 
d. Code inspector

38. các thao tác nào dùng để hủy bỏ những thao tác đã thực hiện trong tài liệu hiện hành:
a. Ctrl + Z
b. Ctrl + Y
c. Edit undo 
d. Edit Repeating Entries
38. Các templates trong Dreamweaver được lưu với phần mở rộng là gì?
a. css 
b. dwt
c. html 
d. Swf

39. Sau khi tạo một table, thực hiện thao tác nào sau đây để thêm một hàng mới vào 
table:
a. Đưa con trỏ đến ô cuối cùng, sau đó nhấn phím tab
b. Ctrl + M
c. Modify Insert row
d. Insert table

40. Theo mặc định, Dreamweaver hiển thị table tới khoảng cách cellpadding và cell 
spacing là:
a. 0,0
b. 1,2
c. 2,1 
d. 1,1
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PHẦN TỰ LUẬN

1. Phương thức nào sau nay được dùng để hiển thị hộp thoại để người sử dụng nhập 
thông tin trên một trang web bằng ngôn ngữ Java Scrip        Prompt

2. Để lưu trữ một tập hợp các giá trị rời rạc hoặc liên tục trong một biến bằng ngôn ngữ 
Java Scrip     ARRAY

3. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau nay của đối tượng window làm cho đối 
tượng bị mất Focus và kích hoạt sự kiện Onbur     BLUR

4. Lệnh nào của đối tượng window mở một window mới và tải văn bản được xác định bởi 
địa chỉ URL hoặc một văn bản trống (Blank) nếu địa chỉ URL không được cung cấp        
OPEN

5. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau đây của đối tượng DOCUMENT xóa văn 
bản hiện hành CLEAR

6. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau đây của đối tượng History tải địa chỉ URL 
trước đó trong danh sách History BACK

7. Trong mô hình DOM phương thức nào sau đây của đối tượng String chuyển chữ về 
dạng chữ thường TOLOWERCASE

8. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau đây của đối tượng String tạo kiểu chữ 
Supper Scrip SUP

9. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau đây của đối tượng Date lấy giá trị ngày giờ
GET

10. Trong mô hình DOM, phương thức nào sau đây của đối tượng Date được dùng để 
phân tích ra string PARSE AND UTC

11. Trong Java Scrip sự kiện nào sau đây phát sinh khi From Element có sự thay đổi
ONCHANGE

12. Trong Java Scrip sự kiện nào sau đây phát sinh khi người dùng rời khỏi From 
Element ONBUR

13. Trong Java Scrip sự kiện nào sau đây phát sinh khi mouse cursor được rời một 
element ONMOUSE OUT

14. Trong Java Scrip sự kiện nào sau đây phát sinh khi nhả một phím chuột trên button, 
document và link ONMOUSE UP
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15. Trong Java Scrip sự kiện nào sau đây phát sinh khi người dùng Submit From
ONSUBMIT

16. Khi khai báo một biến trong Java Scrip: Không phải chỉ ra kiểu dữ liệu

17. Trong Java Scrip mảng luôn bắt đầu với chỉ số ID

18. Trong Java Scrip nối 2 mảng để tạo mảng thứ 3 ta sử dụng phương thức  CONCAT

19. Trong Java Scrip để truy cập phần tử của mảng bạn phải
Chỉ ra trực tiếp tên mảng. Chỉ ra chỉ số của phần tử đó

20. Trong Java Scrip để gán nhiều hơn một giá trị cho một biến bạn dùng  MẢNG

21. www được dựa trên 3 thành phần HTTP, URL, HTTML

22. Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là HTLM, HEAD, 
BODY

23. Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ <P>

24. Để khai báo một phần tử bị đánh dấu (Anchor) trong trang web ta sử dụng thẻ <A> 
với thuộc tính NAME

25. Để chèn một hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ <IMG>

26. Để hiển thị thông tin như tác giả, địa chỉ, chữ ký trong tài liệu HTML ta dùng thẻ 
<ADDRESS>

27. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt với tất cả các định dạng đã được xác định trước 
bởi mã nguồn HTLM ta dùng thẻ  <PRE>

28. Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ <SPAN>

29. Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ <OL>

30. Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc ta sử dụng thẻ  <FONT>

31. Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ <TABLE>

32. Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ <TR>

33. Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng 
thuộc tính ROW SPAN

34. Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuôc tính VALIGN
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35. Để định nghĩa một tập các Frame đơn ta sử dụng thẻ FRAMESET

36. Để khai báo một phần tử có điều khiển cho phép người dùng 
< INPUT TYPE=”CHECKBOX”>

37. Để khai báo một phần tử điều khiển nhập văn bản chỉ có một dòng ta sử dụng thẻ
<INPUT TYPE=”TEXT”>

38. Để khai báo một phần tử điều khiển ẩn có chứa 1 value để phục vụ cho các mục đích 
bằng trên trang web mà không muốn hiển thị ta sử dụng thẻ  <INPUT 
TYPE=”HIDDEN”>

39. Để khai báo một phần tử điều khiển khi nhấn vào sẽ giữ thông tin của From ta sử 
dụng thẻ <INPUT TYPE=”SUBMIT”>

40. Để khai báo một phần tử điều khiển tạo một nút nhấn bằng trong trang web ta sử 
dụng thẻ <INPUT TYPE=”BUTTON”>
41. Để khai báo một phần tử điều khiển để mở một hộp thoại giúp người dùng mở một 
file trên hệ thống thư mục của máy tính ta sử dụng thẻ <INPUT TYPE=”FILE”>

42. Để xác định trình tự nhập tiêu điểm của phần tử thông qua bàn phím ta sử dụng thuộc 
tính TABINDEX

43. Thứ tự xếp tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:
Browse deflaut External , Internal Inline Style

44. CSS định nghĩa các Style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử 
dụng Class Selector

45. Để liên kết đến external Style Sheet ta sử dụng thẻ LINK

46. Trong mô hình DOM phương thức nào của đối tượng document mở một văn bản để 
chọn output của phương thức write và writeln  OPEN
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Phần tham khảo thêm:
Phần 1: Ngôn Ngữ HTML

1. Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?
a. Hyperlinks and Text Markup Language
b. Home Tool Markup Language
c. Hyper Text Markup Language
d. Tất cả đều sai

2. Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?
a. The World Wide Web Consortium
b. Microsoft
c. Netscape
d. Tất cả đều sai.

3. Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.
a. <heading>
b. <h1>
c. <h6>
d. <head>

4. Đâu là tag để xuống dòng trong web?
a. <lb>
b. <br>
c. <break>

5. Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?
a. <body color="yellow">
b. <body bgcolor="yellow">
c. <background>yellow</background>

6. Đâu là tag tạo ra chữ in đậm
a. <b>
b. <bold>
c. <bld>
d. <bb>

7. Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng
a. <ii>
b. <italics>
c. <i>

8. Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web
a. <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
b. <a>http://www.w3schools.com</a>
c. <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
d. <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

9. Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?
a. <a href="xxx@yyy">
b. <a href="mailto:xxx@yyy">
c. <mail>xxx@yyy</mail>
d. <mail href="xxx@yyy">

10. Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?
a. <a href="url" new>
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b. <a href="url" target="new">
c. <a href="url" target="_blank">

11. Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?
a. <table><tr><td>
b. <thead><body><tr>
c. <table><head><tfoot>
d. <table><tr><tt>

12. Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
a. <tdleft>
b. <td valign="left">
c. <td align="left">
d. <td leftalign>

13. Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số
a. <ul>
b. <list>
c. <ol>
d. <dl>

14. Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?
a. <list>
b. <ul>
c. <ol>
d. <dl>

15. Tag nào tạo ra 1 checkbox?
a. <check>
b. <input type="check">
c. <checkbox>
d. <input type="checkbox">

16. Tag nào tạo ra 1 text input field?
a. <textfield>
b. <textinput type="text">
c. <input type="text">
d. <input type="textfield">

17. Tag nào tạo ra 1 drop-down list?
a. <select>
b. <list>
c. <input type="dropdown">
d. <input type="list">

18. Tag nào tạo ra 1 text area?
a. <input type="textbox">
b. <textarea>
c. <input type="textarea">

19. Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?
a. <image src="image.gif">
b. <img>image.gif</img>
c. <img src="image.gif">
d. <img href="image.gif>
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20. Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?
a. <body background="background.gif">
b. <background img="background.gif">
c. <img src="background.gif" background>
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Phần 2: Ngôn Ngữ JavaScript
1. JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

a. Client
b. Server
c. Server/client
d. Không có dạng nào.

2. Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch
a. Thông dịch 
b. Biên dịch
c. Cả hai dạng
d. Không có dạng nào ở trên

3. Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?
a. Viết riêng một trang
b. Viết chung với HTML
c. Cả hai dạng 
d. Không có dạng nào.

4. Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?
a. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client.
b. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
c. Hai phát biểu đều sai.

5. JavaScript được bắt đầu bằng?
a. <scritp> …</script>  
b. <Javascript> …<Javascript> 
c. <java>   </java>
d. Tất cả các dạng trên.

6. Javascript có các dạng biến?
a. Number, String, Boolean
b. Number, Integer, char
c. Number, String, Boolean, Null 
d. Tất cả các loại trên.

7. Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?
a. Chuyển một chuỗi thành số
b. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
c. Chuyển một chuỗi thành số thực
d. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

8. Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?
a. Chuyển một chuỗi thành số
b. Chuyển một chuỗi thành số thực 
c. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
d. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

9. Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?
a. Hiện một thông báo nhập thông tin  
b. Hiện một thông báo dạng yes, No
c. Cả hai dạng trên
d. Không có lệnh nào đúng

10. Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:
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a. Khi bắt đầu chương trình chạy 
b. Khi click chuột
c. Khi kết thúc một chương trình
d. Khi di chuyển chuột qua.

11. Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?
a. Khi bắt đầu chương trình chạy
b. Khi click chuột
c. Khi kết thúc một chương trình 
d. Khi di chuyển chuột qua.

12. Trong Javascript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?
a. Khi một đối tượng trong form mất focus.  
b. Khi một đối tượng trong form có focus
c. Khi di chuyển con chuột qua form.
d. Khi click chuột vào nút lệnh

13. Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?
a. Khi một đối tượng trong form mất focus.
b. Khi một đối tượng trong form có focus
c. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form.  
d. Khi click chuột vào nút lệnh

14. Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?
a. Khi một đối tượng trong form mất focus.
b. Khi một đối tượng trong form có focus
c. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.  
d. Khi click chuột vào nút lệnh

15. Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?
a. Khi một đối tượng trong form mất focus.
b. Khi một đối tượng trong form có focus
c. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi
d. Khi click chuột vào nút lệnh

16. Trong Javascript đoạn mã sau cho ra kết quả gì?
<script>
function kiemtra(){
window.open("http://www.vnn.vn","Chao");
}
</script>
</head>
<body onload ="kiemtra()"></body>

a. Khi chạy thì một trang khác (VNN) được hiện ra .   
a. Không chạy được vì sai
b. Khi kết thúc thì một site khác hiện ra
c. Hiện một trang vnn duy nhất.

17. Thẻ <input type=”text” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một ô password
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên
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18. Thẻ <input type=”Password” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một ô password  
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên

19. Thẻ <textarea rows= cols =  …></texterea> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một ô password
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng  
d. Tất cả các ý trên

20. Thẻ <input type=”Submit” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi 
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên

21. Thẻ <input type=”Radio” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một nhóm đối tượng chọn nhưng  chọn duy nhất  
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên

22. Thẻ <input type=”checkbox” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng 
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên

23. Thẻ <input type=”button” …> dùng để làm gì?
a. Tạo một ô text để nhập dữ liệu
b. Tạo một nút lệnh lên trên form 
c. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng
d. Tất cả các ý trên

24. Lệnh lặp for có dạng như thế nào?
a. For ( biến = Giá trị đầu, Điều kiện, Giá trị tăng)  
b. For ( biến = Giá trị đầu, Giá trị tăng, điều kiện)
c. For ( biến = Điều kiện, Giá trị tăng Giá trị cuối)
d. Tất cả các dạng trên.

25. Vòng lặp While là dạng vòng lặp?
a. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp  
b. Không xác định và  lặp rồi mới xét điều kiện
c. Cả hai dạng trên
d. Không tồn tại dạng nào ở trên.

26. Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?
a. Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
b. Không xác định và lặp rồi mới xét đ-iều kiện  
c. Cả hai dạng trên
d. Không có dạng nào.

27. Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để? 
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a. Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này  
b. Không có ý nghĩa trong vòng lặp
c. Nhảy đến một tập lệnh khác
d. Không thể kết hợp được.

28. Hàm alert() dùng để làm gì?
a. Dùng để hiện một thông.  
b. Dùng để hiện một thông báo nhập
c. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
d. Tất cả các dạng trên.

29. Thẻ <Frameset cols> </frameset>
a. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột  
b. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
c. Tất cả dạng trên
d. Không có ý nào ở trên.

30. Thẻ <Frameset rows > </frameset>
a. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
b. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng 
c. Tất cả dạng trên
d. Không có ý nào ở trên.

31. Thẻ <Frame src=” duong dan  ”> 
a. Dùng để chèn ảnh
b. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
c. Tất cả dạng trên
d. Không có ý nào ở trên.
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Phần 3: Ngôn Ngữ CSS
1. CSS là viết tắt của?

a. Creative Style Sheets
b. Computer Style Sheets
c. Cascading Style Sheets
d. Colorful Style Sheets

2. Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?
a. <style src=”mystyle.css”>
b. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
c. <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
d. Tất cả các câu trên đều sai. 

3. Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?
a. In the <body> section
b. In the <head> section
c. At the top of the document
d. At the end of the document

4. Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?
a. <css>
b. <script>
c. <style>
d. Tất cả các câu trên đều sai.

5. Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?
a. Font
b. Class
c. Style
d. Styles

6. Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?
a. body {color: black}
b. {body;color:black}
c. body:color=black
d. {body:color=black(body}

7. Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?
a. /* this is a comment */
b. // this is a comment //
c. ‘ this is a comment
d. // this is a comment

8. Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?
a. color:
b. bgcolor:
c. background-color:
d. Tất cả các câu trên đều sai.

9. Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1> ?
a. h1.all {background-color:#FFFFFF}
b. h1 {background-color:#FFFFFF}
c. all.h1 {background-color:#FFFFFF}
d. Tất cả các câu trên đều sai.

10. Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?
a. text-color=
b. fgcolor:
c. color:
d. text-color:
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11. Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?
a. font-style
b. font-size
c. text-style
d. text-size

12. Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?
a. {text-size:bold}
b. <p style=”font-size:bold”>
c. <p style=”text-size:bold”>
d. p {font-weight:bold}

13. Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?
a. a {decoration:no underline}
b. a {text-decoration:no underline}
c. a {underline:none}
d. a {text-decoration:none}

14. Làm sao để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ?
a. text-transform:capitalize
b. text-transform:uppercase
c. You can’t do that with CSS

15. Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?
a. font=
b. f:
c. font-family:
d. Tất cả các câu trên đều sai.

16. Làm sao để tạo chữ đậm?
a. font-weight:bold
b. style:bold
c. font:b
d. Tất cả các câu trên đều đúng

17. Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:
The top border = 10 pixels
The bottom border = 5 pixels
The left border = 20 pixels
The right border = 1pixel?

a. border-width:5px 20px 10px 1px
b. border-width:10px 5px 20px 1px
c. border-width:10px 1px 5px 20px
d. border-width:10px 20px 5px 1px

18. Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?
a. margin-left:
b. text-indent:
c. margin:
d. indent:

19. Để định nghĩa khoảng trống giữa các cạnh (viền) của phần tử và nội dung, bạn sử dụng thuộc tính 
padding, có thể gán giá trị âm cho thuộc tính này không?

a. Yes
b. No

20. Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?
a. type: 2
b. type: square
c. list-type: square
d. list-style-type: square
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1. HTML là viết tắt của cụm từ nào?

A. HyperText Mark Language
B. Home Markup Language
C. HyperText Markup Language
D. Hyperlinks and Text Markup Language

2. Thẻ nào dưới đây đặt heading ở cỡ chữ lớn nhất?

A. <h1>
B. <head>
C. <h6>
D. <head style=’largest’>

3. Thuộc tính nào dưới đây cho phép thêm âm thanh vào trang web?

A. <sound>
B. <bgsound>
C. <backgroudSound>
D. <docSound>

4. Thẻ nào sau đây cho phép ngắt dòng?

A. <lb>
B. <br>
C. <break>
D. <newline>

5. Dòng nào dưới đây cho phép chèn ảnh nền vào trang web?

A. <BackGround=rose.gif>
B. <bgImage=rose.gif>
C. <Body bgImage=rose.gif>
D. <Body BackGround=rose.gif>

6. Dòng nào dưới đây cho phép dặt mầu nền cho trang web?

A. <body color="yellow">
B. <backgroundColor=”yellow”>
C. <body backgroundColor=”yellow”>
D. <body bgColor="yellow">

7. Đâu là câu lệnh đúng đối với một hyperlink?

A. <a url="http//www.aptech-vietnam.com.vn">HN Aptech</a>
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B. <a href="http//www.aptech-vietnam.com.vn">HN Aptech</a>
C. <a name="http//www.aptech-vietnam.com.vn">HN Aptech</a>
D. <a link="http//www.aptech-vietnam.com.vn">HN Aptech</a>

8. Dòng nào cho phép mở liên kết trong một cửa sổ(window) mới?

A. <a href="url" new>
B. <a href="url" target="new">
C. <a href="url" target="_blank">
D. <a href="url" target="_top">

9. Những thẻ nào dưới đây được dùng để tạo bảng(table) (chọn 3)?

A. <td>
B. <th>
C. <tt>
D. <thead>

10. Dòng nào cho phép canh theo lề trái(left align) trong một ô (cell) của bảng?

A. <td leftalign>
B. <td align=’left’>
C. <td valign=’left’>
D. <td style=’alignleft’>

11. Dòng nào dưới đây cho phép tạo một danh sách săp xếp (order list) có kiểu chữ 
cái(A, B,
C, D, E, …( uppercase sequence list)) bắt đầu từ ‘D’?

A. <ul start=’D’>
B. <ol start=’D’>
C. <ol start=4 type=’A’>
D. <dl start=’D’>

12. Dòng nào để tạo một checkbox?

A. <input type="checkbox">
B. <checkbox>
C. <input type="check">
D. <check>

13. Dòng nào để tạo một text area?

A .<textarea>
B. <input type="textbox">
C. <input type="textarea">
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D. <input type="text">

14. Dòng nào để tạo một hộp lựa chọn trải xuống(drop-down list)?

A. <input type="dropdown">
B. <input type="list">
C. <list>
D. <select>

15. Dòng nào dưới đây cho phép chèn ảnh vào trang web?

A. <img src="image.gif">
B. <image src="image.gif">
C. <img href="image.gif>
D. <img>image.gif</img>

16. Java Script được sử dụng ở?

A. Client Side
B. Server Side
C. Client and Server Side
D. None of these

17. Xét các câu lệnh javascript sau:

Mã:
x = 1;
y = '2';
z = x + y;

21.

Giá trị của z sẽ là?

A. Error
B. 3
C. 12
D. null

18. Hàm pow() nhận vào mấy tham số?.

A. 0
B. 1
C. 2
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D. 3

19. Nút lệnh(button) nào.dưới đây cho phép gửi thông tin trên form tới server 
khi được click
chuột?

A. reset
B. send
C. form
D. submit

20. Câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa phần tử đó 
khỏi mảng?

A. pop
B. push
C. reverse
D. shift

21. Đâu là các phương thức của biểu thức chính quy(Regular Expression).(chọn 
2)

A. test
B. exec
C. replace
D. match

22. ________ không phải là thưộc tính của text box.

A. size
B. type
C. rows
D. value

23. Những phát biểu nào là đúng khi nói về Style Sheet?(chọn 2)

A. Có thể đặt trong thẻ meta
B. Có thể đặt bên trong một trang HTML
C. Có thể đặt ở một file bên ngoài, và được liên kết với trang HTML
D. Không thể chứa nhiều hơn một luật (rule)

24. Trong JavaScript phương thức nào cho phép chuyển đổi kiểu dữ liệu (chọn 
3).

A. Eval()
B. parseFloat()
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C. typedef()
D. parseInt()

25. Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên Web được gọi là 
?

A. URL
B. Protocol
C. WebAddress
D. Http

26. Ký hiệu nào dưới đây thể hiện một thẻ mở?

A. </>
B. <>
C. <\>
D. <!-->

27. Danh sách định nghĩa (Definition lists) được đóng bởi thẻ nào?

A. </DD>
B. </DT>
C. </DC>
D. </DL>

28. Trường hợp nào đúng?

1. Bạn có thể đặt thuộc tính FONT cho toàn bộ tài liệu bằng cách đặt nó vào trong 
thẻ BODY.
2. Bạn có thể đặt thuộc tính FONT cho từng từ(word), từng đoạn và từng phần tử 
trong một trang HTML
A. Câu 1 đúng, câu 2 sai
B. Câu 2 dúng, câu 1 sai
C. Cả hai câu đều sai
D. Cả hai câu đều đúng

29. Để liên kết đến một thẻ neo(anchor), bạn phải sử dụng ký tự nào dưới đây 
trong thuộc
tính HREF
A. #
B. &
C. *
D. @

30. Một ô trong bảng được định nghĩa bằng thẻ ______ ?.
A. <table>
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B. <tc>
C. <tr>
D. <td>

31. Thuộc tính _______ của thẻ TABLE được sử dụng để chỉ ra độ rộng của 
bảng.
A. WIDTH
B. SPAN
C. AREA
D. SIZE

32. Trường hợp nào đúng?
1.Các file GIF hỗ trợ tối đa 256 mầu.
2.Các file Gif với đặc tính nạp xen kẽ nên thích hợp với những đường truyền 
chậm.

A. Câu 1 đúng, câu 2 sai
B. Câu 1 sai, câu 2 đúng
C. Cả hai câu đều sai
D. Cả hai câu đều đúng

33. __________ là kiểu mặc định của phần tử Input
A. button
B. checkbox
C. text
D. radio

34. Biểu thức 15<<2 thực thi dich chuyển sang trái 2 bit (00001111 dịch 2 thành 
00111100)
vậy kết quả sẽ là bao nhiêu?
A. 120
B. 60
C. 30
D. 80

35. Thuộc tính lnkColor của đối tượng document được dùng để:
A. Thiết lập(set) hoặc lấy về mầu của tất cả các active links trong trang
B. Thiết lập(set) hoặc lấy về mầu của tất cả các links trong trang
C. Thiết lập(set) hoặc lấy về mầu của tất cả các visited links trong trang
D. Đối tượng document không có thuộc tính này

36. Sự kiện ________ của phần tử BODY sẽ đựoc kích hoạt khi trang được nạp 
xong.
A. onFocus
B. onBlur
C. onLoad
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D. onSubmit

37. Sự kiện ________ sẽ được kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển lên một 
phần tử
A. onSubmit
B. onMouseUp
C. onMouseOut
D. onMouseOver

38. Thuộc tính METHOD của FORM chỉ ra phương thức mà dữ liệu sẽ được 
chuyển tới
server. Nếu giá trị là _______, dữ liệu trên form sẽ được gửi như một khối dữ 
liệu. Nếu
giá trị là _______ thì trình duyệt sẽ gửi dữ liệu bằng cách tạo một truy vấn bao 
gồm
URL, tên các điều khiển và các giá trị của các điều khiển trên form.
A. POST/GET
B. GET/POST
C. POST/NONE
D. GET/NONE

39. Xét đoạn lệnh sau:

Mã:
<style type="text/css">
#test {color:limegreen;font-family:fantasy;font-size:x-large}
    .abc {color:limegreen;font-family:Arial;font-size:x-large}
    h1 {color:red;font-family:Arial;font-size:x-large}

</style>

22.

Trong đoạn lệnh trên ‘test’ được gọi là
A. Class selector
B. Id selector
C. Tag selector
D. None of these

40. "Aptech".length trả lại giá trị là ____.
A. 5
B. 6
C. 7
D. Error


