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A 01. lisanskimya sunucusuna dosya transferi yapmak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Secure File Transfer Client     (B) İnternet Explorer    (C) File Transfer Client     (D) Telnet 

D 02. Bir web sayfası aşağıdaki taglardan hangisi ile başlar? 
(A) title         (B) body          (C) head         (D) html 

B 03. HTML versiyonu hakkında tarayıcıya bilgi vermek için kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) HTML         (B) DOCTYPE          (C) HEAD         (D) XHTML 

D 
04. Aşağıdakilerden hangisinde iki üst dizindeki bir dosyaya link verilmiştir?  

(A) <a href=’\\liste.html’>Liste</a> (B)<a 
href=’http://../../liste.html’>Liste</a>      (C) <a 
href=’..\..\liste.html’>Liste</a> (D) <a href=’../../liste.html’>Liste</a> 

C 
05. Aşağıdakilerden hangisinde sayfaya konulan resim görülmeyecektir?  

(A)  <img src=”resim/arkap.jpg” alt=’’/>  (B) <img src=’arkap.jpg’ width=’50’/>   
(C) <img src=”..\..\arkap.jpg” />     (D)   <img src=”../resim/arkap.jpg” 
alt=”Kap” /> 

A 
06. Microsoft Excelde C5 hücresinde =B4+$B4+B$4 formülü bulunmaktadır. Hücre D6 hücresine 

kopyalanırsa D6 hücresinde aşağıdaki formüllerden hangisi bulunur? 
(A) =C5+$B5+C$4       (B) =B4+$B4+B$4    (C) =C6+$C6+C$6    (D) =D5+$C4+C$4 

C 07. Microsoft Excelde en düşük öncelikli işleç (operatör) aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) +        (B)  ;    (C)  <=       (D) & 

B 08. 6.02x1023 sayısının Microsoft Excel de yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 6,02*10^23      (B) 6,02E+23       (C) 6,02x10^23        (D) 6,02x1023 

A 09. Microsoft Excelde en öncelikli işleç (operatör) aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) :        (B) ^            (C) >           (D) & 

D 10. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excelde bir hücrenin adresi olamaz? 
(A) [Deneyler]Sonuc!Z6        (B) AZ50      (C) Veriler!A$2     (D) 2W 

B 

11. 
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+

+
formülü Microsoft Exceldeki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) =(((A1+B1)/C1)/(D1+E1))^1/F1    (B) =((A1+B1/C1)/(D1+E1))^(1/F1) 
(C) =(A1+B1/C1/(D1+E1))^1/F1   (D) =(A1+B1/C1)/(D1+E1)^(1/F1) 

D 12. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Exceldeki karşılaştırma operatörlerinden biri değildir?  
(A) >=      (B)=     (C) <>     (D) »  

C 13. Web sayfasına yatay bir çizgi koymak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) pre    (B) fieldset     (C) hr        (D) ul   
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D 14. Web sayfalarında kullanmak için en  uygun renkli resim formatı aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) png  (B) bmp (C) tif (D) jpg 

C 
15. Aşağıdaki dosya isimlerden hangisi web sitelerinde kullanmak için uygundur? 

(A) Ana Sayfa.html (B)vesikalık.jpg (C) calisma_yonergesi.html (D) 
UçuşSüresi.jpg 

D 

16. 

 Aynı resimin iki farklı yerine fare sürüklendiğinde yanda görüldüğü gibi 
sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu yapabilmek için aşağıdaki taglardan hangisinden yararlanılmıştır? 
(A) object (B) address  (C) fieldset     (D) map 

A 17. Aşağıdakilerden hangisi yazı tipini biçimlendirmek için kullanılan tag veya parametrelerden değildir? 
(A) align   (B)  size    (C)  color        (D) b 

A 18. Aşağıdaki taglardan hangisi bir tabloya satır eklemek için kullanılır? 
(A) tr        (B) td          (C) table         (D) rowspan 

B 
19. Aşağıdakilerden hangisi İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla 

işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun kapsamında değildir? 
(A) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması         (B) Hırsızlık gibi adi suçlar        
(C) Çocukların cinsel istismarı        (D) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolalaştırma 

C 20. lisanskimya sunucusunda kişisel web sayfası kullanıcının hangi dizininde bulunur? 
(A) PublicHtml        (B)  public.html         (C)  public_html       (D) index.html 

D 
21. lisanskimya sunucusundaki hesabınızın parolasını değiştirmek için aşağıdaki komutlardan hangisi 

kullanılır? 
(A) parola       (B) password        (C) login    (D) passwd 

C 
22. lisanskimya sunucusundaki hesabınıza en son ne zaman veya nereden ulaştığınızı öğrenmek için aşağıdaki 

komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) whoami            (B) login     (C) finger   (D) who 

B 23. lisanskimya sunucusundaki hesabınızın kotasını öğrenmek için aşağıdaki komutladan hangisi kullanılır? 
(A) kota            (B) quota     (C) finger   (D) who 

B 
24. Kimya bölümü 2008 yılı girişli ikinci öğretimde okuyan bir öğrencinin lisanskimyadaki hesabı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?     
(A) f10818       (B) f20825       (C) f20095       (D) f08215 

B 
25. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele 

edilmesi hakkındaki kanunun aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 2540          (B)5651       (C) 257        (D) 4982 

A 26. Aşağıdaki taglardan hangisi head tagı arasında yer almaz? 
(A) p         (B) bgsound          (C) meta         (D) title 

A 27. Aşağıdaki parametrelerden hangisi body tagı parametrelerinden değildir? 
(A) width         (B) bgcolor          (C) link         (D) text 

C 28. Bir tablo başlığındaki kolonları tanımlamak için aşağıdaki taglardan hangisi kullanılır? 
(A) tr     (B) td    (C) th       (D) tbody 

B 29. Web sayfası hazırlamak için geliştirilmiş yazılım aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Not Defteri  (B)Macromedia Dreamweaver       (C) Microsoft Excel    (D) Micrososft Word 

D 
30. lisanskimya sunucusundaki web dizinlerinden taryıcıya otomatik olarak yüklenen dosya aşağıdakilerden 

hangisidir? 
(A) İndex.html     (B) index.htm    (C) İNDEX.HTML   (D) index.html 
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