
BİLECİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ MODÜLÜ SINAVI 

   

1) Aşağıdakilerden hangisi e-posta yönetim 

programıdır? 

 

a) Google Chrome c) Thunderbird 

b) Internet Explorer d) Firefox 

 

2) Internet Explorer penceresinde 

yandaki çubuğun görevi nedir? 

 

a) Formül yazmamızı sağlar. 

b) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar. 

c) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar. 

d) Hiçbiri 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil 

eder? 

a) www.meb.gov.tr c) ftp://meb.gov.tr 

b) info@meb.gov.tr d) www.meb@gov.tr 

 

4) Internet Explorer penceresinde 

yandaki düğmelerin görevi nedir? 

a) Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar 

b) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar 

c) Programlar arası geçiş olanağı sağlar 

d) En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye 

yarar. 

 

5) İnternet’te bir web sayfasından bilgisayara dosya 

kaydetme işlemine ne ad verilir? 

 

a) Upload c) Online 

b) Download d) Offline 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta 

adresidir? 

 

a) bayfen@ibb.gov.tr 

b) http://ugur@hotmail.com 

c) ahmet-yavuz@gmail.com 

d) sinem-turk.yahoo.com 

 

7) 88.234.194.237 gibi numaralar neyi temsil eder? 

a) Adsl  c) KabloNET 

b) Hat d) İp numarası 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi İnternet Tarayıcı 

Programı değildir? 

 

a) Firefox 

b) Chrome 

c) Windows 7 

d) İnternet Explorer 

9) İnternet Explorer’da sayfayı tam ekran yapmak 

için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
 

a) F5 c) Ctrl + T 

b) Ctrl + W d) F11 

 

10) İnternet Explorer’da her zaman ziyaret ettiğimiz 

sayfaları nereye ekleriz? 

 

a) Görev Çubuğu c) Sık Kullanılanlar 

b) Bilgisayar  d) Başlat Menüsü 

 

Her soru 10 puan değerindedir. Başarılar dilerim. 

 ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursiyerin; 
 

Adı Soyadı: …………………………………….. 

 

Tarih: …./…../201… 

 

Aldığı puan: ……. 
 

1 (A) (B) (C) (D) 

2 (A) (B) (C) (D) 

3 (A) (B) (C) (D) 

4 (A) (B) (C) (D) 

5 (A) (B) (C) (D) 

6 (A) (B) (C) (D) 

7 (A) (B) (C) (D) 

8 (A) (B) (C) (D) 

9 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 
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