BĐLGĐSAYAR KURSU ĐNTERNET SORULARI
1-Herhangi bir internet adresi sık kullanılanlar
menüsüne nasıl kaydedilir?
a-)Menuden sık kullanılanlara ekle ile
b-)Farenin sağ tuşana tıklayarak ekle ile
c-)Sık kullanılanlar düğmesine basarak
d-)Adresi kopyalayıp sık kullanılanlara
yapıştırarak
e-)Hiçbiri
2-Ülkemizde DNS(Domain-Alan) adreslerini hangi
kuruluş dağıtmaktadır?
a-)ODTÜ b-) ĐTÜ c-)DEÜ d-)Ege Ü. E-)Yıldız Ü.
3-Đnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan gov
ne anlama gelir?
a-)Hükümet kuruluşları
b-)Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)
c-)Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar
d-)Ticari kuruluşlar
e-)Askeri kuruluşlar

8-Internete bağlanmamızı sağlayan bilgisayar kartı
hangisidir ?
a-)Ethernet kartı
b-)Modem kartı
c-)Mainboard
d-)Internet servis kartı
9- Hotmailde aynı maili birden fazla kişiye
göndereceğimiz zaman iki adres arasına da hangi simge
kullanılır?
a-) nokta
b-) virgül
c-) iki nokta üst üste
d-) noktalı virgül
10-Arama motorları ne işe yarar?
a-)Đnternet ortamında arama yapmamızı sağlar.
b-)Grafik yapmamızı sağlar.
c-)Resim çizmemizi sağlar.
d-)Program yazmamızı sağlar.

4-Đnternet adreslerinde eğitim kuruluşları için hangi
kısalma kullanılır?
a-)Edu b-)gov c-)com d-)mil e-)net

11-Bir sayfayı sık kullanılanlara nasıl ekleriz
a-)Sık kullanılanlar menüsünden sık kullanılanlara ekle
seçeneği
b-)Dosya menüsünden farklı kaydet seçeneği
c-)Düzen menüsünden kaynak seçeneği
d-)Araçlar menüsünden seçenekler seeçeneği

5-Aşağıdakilerden hangisi internetin bize sağladığı
olanaklardandır?
a-)Elektronik haberleşme
b-)Bilgi kaynaklarına ulaşma
c-)Tartışma gruplarına katılma
d-)Hepsi

12-Aşağıdaki programlardan hangisi mail alıp gönderen bir
programdır ?
a-)PAINT
b-)EXCEL
c-)OUTLOOK
d-)WORD

6-Internet Explorer programında “History”
seçeneği hangi amaçla kullanılır ?

13- ADSL ( Asimetrik Sayısal Abone Hattı ) Asymmetric
Digital Subscriber Line AVANTAJLARI aşağıdakilerden
hangisi değildir?

a-)Daha önceden bilgisayarımıza indirdiğimiz
dosyaların saklandığı klasördür.
b-)Geçmişte ziyaret ettiğimiz internet adreslerine
ulaşmamızı sağlar.
c-)Ziyaret etmekte olduğumuz web sitesinin
yapımcısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
d-)Ziyaret etmekte olduğumuz internet sayfalarının
kaynak kodunu gösterir.
7-Internet Explorer ‘da giriş sayfasını
belirlememizi sağlayan seçenek hangisidir ?
a-)Görünüm- Kaynak
b-)Araçlar – Seçenekler
c-)Dosya menüsü – open seçeneği
d-)Görünüm – Internet seçenekleri

a-)Tek telefon hattı üzerinden aynı anda internet ve ses/fax
özelliği (kabiliyeti)
b-)Kesintisiz, yüksek hızlı internet erişimi
c-)Müşteriye efektif bant kullanımı sağlaması
d-)Çok pahalı olması
14- Đnternette bulunan arama makinelerinde olduğu gibi
bir cümleyi içeren bir siteyi bulabilmek için hangi
parametre kullanılmalıdır?
a-) (+) artı b-) (*) yıldız c-) (“) çift tırnak d-) (-) eksi
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15- Web sayfalarının adreslerini nereye yazarız?
a-) Adres Çubuğu
b-) Adres liste çubuğu
c-) Adres boşluğu
d-) web liste çubuğu
16-Web sayfası hazırlamak için aşağıdakilerden
hangisini kullanamayız?
a. Frontpage Express
b. Wordpad
c. Frontpage
d. Dreamweaver
17-Getright, flashget gibi programların özelliği
nedir?
a. Internet sayfalarının hızlı yüklenmesini
sağlama
b. Internetten dosya indirmeyi sağlama
c. Internetten dosyaları daha hızlı ve güvenilir
indirme
d. Site içindeki tüm sayfaları indirme
18- Internet’teki dosyaların genel uzantısı nedir?
a. Html b. www c.http d. ftp
19-Đnternet ve bilgisayar işlerimiz için ülkemizde
de geliştirtmekte olan hangi işletim sistemini
kullanabiliriz?
a. Pardus
b. Windows
c. Mac
d. Linux
20- Aşağıdakilerden hangisi Web Browser (Đnternet
Tarayıcı) programı değildir?
a. Firefox b. Explorer c. Opera d. Paint

CEVAP ANAHTARI
1-A 2-A 3-A 4-A 5-D 6-B 7-D
8-B 9-D 10-A 11-A 12-C 13-D 14-C
15-A 16-D 17-C 18- A 19-A 20-D

