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A 01. Web sayfasındaki kelimeler arasındaki boşlukları arttırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
(A) &nbsp;            (B) &gt;     (C) &lt;   (D) &df; 

B 02. Aşağıdaki taglardan hangisi HEAD< tagları arasında yer almaz? 
(A) TITLE             (B) PRE       (C) BGSOUND               (D) META 

C 03. Aşağıdakilerden hangisi orta öğretim kurumları için kullanılan uzantıdır?  
(A)  mil     (B) edu     (C) k12        (D) gov 

C 04. Web sayfasında kullanılacak çok renk içeren bir resim dosyasını kaydederken hangi uzuantı kullanılmalıdır? 
(A)  tif  (B) gif  (C)  jpg  (D)  bmp 

D 

05. Yönetimi en zor olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A)   (B)  (C)  (D)  
A 06. Bir web sitesinin ana sayfasında aşağıdakilerden hangisinin olması gereksizdir?  

(A) sohbet odası penceresi(B)erişim bilgileri (telefon, email, adres)(C) sitenin amacı (D) site içi arama mekanizması 

D 
07. Geniş kullanıcı kitlelerine erişebilmek için web sayfasının aşağıdakilerden hangisinden bağımsız çalışması 

gerekir? 
I) Tarayıcı (Browser) tipinden II) Bilgisayar konfigürasyonudan III) İşletim sistemiden IV) Ekran çözünürlüğü 
(A) I, II, IV     (B) II,III, IV      (C) I, , II, III     (D) I, II, III, IV 

C 08. Aşağıdaki programlardan hangisi web sayfası hazırlamak için kullanılamaz? 
(A) Notepad      (B) microsoft frontpage       (C) Secure shell Client      (D) Macromedia Dreamweaver 

B 09. En koyu renk aşağıdakilerden hangisidir? 
(A)EEAACC    (B)443321    (C) 44FFEF   (D) AAAAAA 

C 10. Web sayfasındaki tablonun satırlarını birleştirmek için aşağıdaki parametrelerden hangisi kullanılır? 
(A) col       (B)colspan        (C) rowspan    (D) row 

B 11. Aşağıdaki parametrelerden hangisi UL listeleme tagındaki Li ile birlikte parametre olarak kullanılmaz? 
(A) square       (B)triangle        (C) disc    (D) circle 

D 12. Aşağıdakilerden hangisi IMG tagının parametresi değildir? 
(A) border       (B)right        (C) alt    (D) color 

A 13. Aşağıdakilerden hangisi BODY tagının parametresi değildir? 
(A) left       (B)text        (C) vlink    (D) bgcolor 

D 

14. 

Yandaki şekildeki web_sayfam.html dosyasının içinde resim.gif in görülmesi için 
aşağıdaki kodlardan hangisi yazılmalıdır?  
(A) <img src=”resim.gif”>    (B) <img src=”daha_alt_dizin/alt_dizin1/resim.gif”>    
(C) <img src=”../resim.gif”>       (D) <img src=”../../resim.gif”> 

C 15. Aşağıdaki taglardan hangisinin kapatılması gerekir? 
(A) BR         (B) IMG      (C) A     (D) LI 

 



A   A   A   A   A   

A   A   A   A   A   
 

 

A 
16. Aşağıdakilerden hangisinde HTML e göre  31H+ doğru şekilde kodlanmıştır? 

(A) <sup>3</sup><sub>1</sub>H<sup>+</sup> (B) <sub>3</sub><sup>1</sup>H<sub>+</sub>  
(C) <sup>3</sup><sup>1</sup>H<sup>+</sup> (D) <sub>3</sub><sub>1</sub>H<sub>+</sub> 

D 17. Bir web sayfasında aşağıdaki yazı tiplerinden hangisini kullanmak uygun değildir? 
(A) Arial (B)Courier  (C) Times New Roman (D) Avant Garde 

B 18. Bir Ana sayfanın içeriği en fazla ne kadar olmalıdır? 
(A) 5 KB    (B) 50 KB      (C) 500 KB              (D) 5000 KB 

B 
19. Web sayfalarına dosya isimleri verirken aşağıdakilerden hangislerine uymak yararlıdır? 

I) Dosya isimleri küçük harflerden oluşmalıdır. II) dosya isimlerinde ı, ğ, ş gibi türkçe karakterler kullanılabilir III) 
dosya isimlerinde /, # gibi karakterler kullanılabilir. IV) dosya isimleri 50 karakteri geçmemelidir. 
(A) I, II        (B)  I, IV         (C)  II, III, IV       (D) I, II, III, IV  

 
Aşağıdaki soruları Microsoft Excele göre yanıtlayınız. 
 

C 20. Pi sayısı 3.141593... şeklinde devam ettiği düşünülerek AŞAĞIYUVARLA(Pİ();4) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 3.14     (B) 3.141593    (C) 3.1415       (D) 3.1416 

A 21. Microsoft excelde tek bir çalışma sayfasında  toplam kaç kolon vardır? 
(A) 256         (B) 256x256            (C) 256x256x256           (D) 256x256x256x256 

B 22. ÇARPINIM(5) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 25          (B)120       (C) 10        (D) 5 

A 23. Yuvarla(ÜS(1);3) fonksiyonun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
(A) 2.718   (B)  10.000    (C)  10        (D) 3 

B 24. MOD(56;3) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 1     (B) 2        (C) 3         (D) 4 

B 25. ÇARPIM fonksiyonu kullanılarak bir seferde en fazla kaç hücre veya alandaki veri çarpılabilir? 
(A) 15         (B) 30          (C) 45         (D) 60 

A 26. Kendinden sonra gelen kolon veya satır adını sabit tutmak için aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılır? 
(A) $  (B) !  (C) &   (D) % 

D 
27. CALISMA.XLS adlı dökümandaki VERILER sayfasındaki B5 hücresindeki değeri bir başka dökümana 

çağırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
(A) CALISMA.XLS!VERILER!B5   (B) [CALISMA.XLS][VERILER]B5    
(C)  [/CALISMA.XLS]/VERILER!B5         (D) [CALISMA.XLS]VERILER!B5 

C 28. FORMUL sayfasındaki A5 hücresinin değerini çağırmak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılabilir? 
(A) /FORMUL:A5         (B) [FORMUL]A5        (C) FORMUL!A5         (D) (FORMUL)A5 

D 29. TAMSAYI(1+6*S_SAYI_ÜRET()) formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisi olmaz? 
(A) 1            (B) 3               (C) 5                 (D) 7 

A 30. A1 hücresinde [H+] değerinin bulunduğunu düşünerek pH aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanamaz? 
(A) -LN(A1)                 (B) -LOG(A1;10)       (C) -LOG(A1)   (D) -LOG10(A1) 

 
Sınav Süresi  40 dakikadır. 
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