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B 
01. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu internet sitesinde bulunması gereken en temel öğelerden biri değildir? 

(A) Sitenin amacı                                                    (B) Diğer kurumlara erişmek için kısa yollar  
(C) Şikayet ve geri bildirim mekanizması               (D) Site ile ilgili yardım sayfaları 

D 02. Aşağıdaki yazı tiplerinden hangisi web sayfasında kullanmak için uygun değildir? 
(A) Times New Roman  (B) Arial (C) Courier       (D) Bookmann Old Style 

C 03. Lisanskimya sunucusundaki kullanıcıların ilk sayfasının adı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
(A) anasayfa.html      (B) ilk.html       (C) index.html      (D) user.html 

B 04. Aşağıdaki prametrelerden hangisi body tagının parametresidir? 
(A) size  (B)bgcolor    (C) width  (D) border 

A 
05. Aşağıdakilerden hangiside link doğru olarak tanımlanmıştır? 

(A) <a href=’../index.html’>Ana Sayfa</a>   (B) <a href=http://www.balikesir.edu.tr>Üniv</a>  
(C) <img src=http://www.google.com > Ara</img> (D) <a src=’index.html’> Ana Sayfa</a> 

D 06. Sayfada birden fazla boşluk kullanmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
(A) &lt;       (B)&gt;      (C) &amp;  (D) &nbsp; 

C 07. Aşağıdaki karakterlerden hangisi hekzadesimal sistemde bulunmaz? 
(A) 1     (B) 9    (C) H   (D) A 

B 08. Aşağıdakilerden hangisi tablo taglarından biri değildir? 
(A)table    (B)col    (C) td   (D) tr 

D 09. Lisanskimya sunucusundaki kullanıcılar web sayfalarını kendi dizinlerindeki hangi dizine koymalıdır? 
 (A) web  (B) html  (C) www  (D) public_html 

A 10. Alt indis yapmak için kullanılan tag aşağıdakilerden hangisidir?  
(A) sub (B)sup(C) alt (D) tfoot 

C 11. Aşağıdaki taglardan hangisi head tagları arasında yer almaz? 
(A)  title  (B) meta  (C)  hr  (D)  style 

C 12. Aşağıdaki dosya isimlerinden hangisi bir web sayfası adı olarak kullanılabilir?  
(A)  giriş.html      (B) nerede?.html     (C) per_cet.html        (D) nasil yapilir.html 

A 
13. Aşağıdakilerden hangisi bir internet sitesinden beklenen temel özelliklerden biri değildir? 

(A) Görsel öğelerce zengin olması               (B) İmla hataları ve yazım yanlışlarından arındırılmış olması  
(C) Güncel içeriğe sahip olması                   (D) Kolay ve yaygın erişebilirliğe sahip olması 
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Aşağıdaki soruları Microsoft Excele göre yanıtlayınız. 

C 
14. A1 ile C100 arasındaki değerlerden hangisi en büyük olduğunu bulmak için aşağıdaki formüllerden 

hangisi kullanılamaz? 
(A) =MAK(A1:C100)                          (B) =MAK(A1:A100;B1:B100;C1:C100)  
(C) =MAK(A1;B100:C1;C100)           (D) =MAK(B1:C100&A1:A100) 

D 15. =YUKARIYUVARLA(8,314;2) sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 8 (B)8,00  (C) 8,31 (D) 8,32 

C 16. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünde bulunur? 
(A) Sayfa Yapısı         (B) Makro      (C) Grafik     (D) Sırala 

D 17. Aşağıdakilerden hangisi Düzen menüsünde bulunur?  
(A) Açıklama    (B) Araç Çubukları      (C) Aç       (D) Değiştir 

A 18. Aşağıdakilerden hangisi Araçlar menüsünde bulunur? 
(A) Koruma (B) Baskı Önizleme      (C) Nesne (D) Koşullu Biçimlendirme 

C 

19. 

 B5 hücresinde aşağıdaki formüllerden hangisi kesinlikle olamaz? 
(A) =B1*B2*B3/B4 (B) =n_*R_*T_/P_ (C) =n_*B2*B3/B$4$  (D) =B$1*B$2*B$3/B$4 

B 20. Öncelikliği en düşük işleç aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) +        (B)  >=         (C)  ^       (D) *  

A 
21. A1 hücresinde 5 A2 hücresinde 10 olduğuna göre 

=EĞER(YADA(A1=5;A2=8);"Sonuç1";EĞER(A1=A2;"Sonuç2";"Sonuç3")) formülünün sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Sonuç1         (B) Sonuç2            (C) sonuç3           (D) #AD? 

D 
22. A1-A10  aralığında X değerleri B1-B10 aralığında Y değerleri bulunmaktadır. Fonksiyon y=ax+b tipi 

bir fonksiyon in a nın değeri aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanabilir? 
(A) =KESMENOKTASI(B1:B10;A1:A10)        (B)  =EĞİM(A1:A10;B1:B10)     
(C) =KESMENOKTASI(A1:A10;B1:B10)        (D) =EĞİM(B1:B10;A1:A10) 

B 23. Aşağıdakilerden hangisi metin fonksiyonlarındna değildir? 
(A) DAMGA         (B) BÜYÜK          (C) KIRP         (D) PARÇAAL 

B 24. Matematiksel fonksiyonların çizimi için aşağıdaki grafik tiplerinden hangisi kullanılmalıdır? 
(A) Çizgi     (B) XY (Dağılım)       (C) Radar         (D) Yüzey 

A 25. Yazdır seçeneği aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur? 
(A) Dosya          (B)Düzen       (C) Ekle        (D) Araçlar 

Sınav Süresi  40 dakikadır. 
Başarılar 
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