
 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 30 AĞUSTOS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 11.SINIF WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ 

1. DÖNEM 1. UYGULAMA SINAV SORULARIDIR. 
 
İŞLEM BASAMAKLARI:  
-Bilgisayarınızın D sürücüsünde numaranızla isimlendirdiğiniz bir klasör oluşturunuz. Oluşturduğunuz klasöre size 
verilen dosyaları kopyalayınız. Sizden istenen web sayfalarını NOT DEFTERİ programını kullanarak istenen HTML 
sayfalarını aşağıda istendiği biçimde oluşturunuz. 

(Oluşturacağınız web sayfaları: baglanti.html, metin.html, tablo.html, form.html, medya.html) 
 
1. Bağlantı(Link) Oluşturma (20p) 

Aşağıda gördüğünüz bağlantıları istenen kriterler doğrultusunda oluşturunuz. 
DOSYA ADI: baglanti.html 

 

a) Ad soyad kısmına mail bağlantısı ekleyiniz. (kendi mail adresinizi kullanabilirsiniz.)(10p) 
b) “Megep sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.” yazısına web bağlantısını yeni pencerede açılacak şekilde 

ekleyiniz. (http://www.megep.meb.gov.tr) (10p) 
 
2. Metin/Görünüm Düzenleme İşlemleri (20p)  

 
Aşağıda gördüğünüz HTML sayfasını istenen kriterler doğrultusunda oluşturunuz. 

DOSYA ADI: metin.html 
 

 

a) Başlık etiketlerinden uygun 
olanı kullanarak yandaki başlığı 
ekleyiniz. (4p) 

 

b) Başlığın altına 5px kalınlığında 
rengi #81B7E2 olan bir çizgi ekleyiniz. (4p) 

 

c) 1.paragrafı göründüğü gibi 

oluşturunuz.(kırmızı ve altı çizili) (4p) 
 

d) 2.paragrafı göründüğü gibi 

oluşturunuz.(mavi)(4p) 
 

e) 3.paragrafı göründüğü gibi 

oluşturunuz.(eğik) (4p) 

 
 

Aşağıdaki yazıları ana sayfadaki yazılar için kopyalayabilirsiniz!!! 

1.İşlemciler 
İşlemcinin görevi nedir? Diye soruldugunda birçok kişi net bir cevap vermesede işlemciyi bilgisayarın beyni olarak 
tanımlar.  

Bu tanımlama, işlemcinin önemini kavradıklarını ifade eder. İşlemcinin anlaşılabilmesi için görevi net olarak 

tanımlamalıyız.  

2. İşlemcinin Yapısı  

Üreticiler, farklı işlemci mimarilerine göre işlemci üretirler. İşlemci mimarisi; işlemcinin işlemleri gerçekleştirme 

yöntemi, teknolojisi ve tasarımını ifade eder. Ortak mimariye sahip olan işlemciler aynı komutları tanımakta ve 

aynı yazılımları çalıştırabilmektedirler. 

http://megep.meb.gov.tr/


 

 

3. Tablo İşlemleri (20p)  

DOSYA ADI: tablo.html 

Aşağıdaki resimde yer alan tabloyu istenen özelliklerde tablo.html adı ile oluşturunuz. 

a. Tabloyu uygun satır ve sütunda beyaz içerik alanında oluşturunuz. (5p) 

b. Yatay ve dikey birleştirme işlemlerini yapınız. (4p) 

c. “HTML ETİKETLERİ” metinini tablo başlığı olarak belirleyiniz. (3p) 

d. Tablo içini göründüğü şekilde doldurunuz. (2p) 

e. Tabloya çerçeve rengini kırmızı olarak veriniz. (2p) 

f. Hücre içi ve hücre dışı boşluk değerlerini 5px olarak ayarlayınız. (2p) 

g. Tabloda görünen HTML etiketleri başlığının arka plan rengini #999999 olarak ayarlayınız. (2p) 

 

 

 

4. Form İşlemleri (20p)  

DOSYA ADI: form.html 

Aşağıdaki resimde yer alan formu istenen özelliklerde form.html adı ile oluşturunuz. 

 

a. Ad ve Soyad yazısı ile kutucuğunu 

oluşturunuz. (2p) 

b. E-posta yazısı ve kutucuğunu oluşturunuz. 
(E-posta kutu genişliği 40 olacaktır.) (3p) 

c. Şifre yazısı ve kutucuğunu oluşturunuz. 
(Şifre kutucuğundaki yazılar yıldızlı/gizli 
gözükmek zorundadır.) (3p) 

d. Bildiği yabancı diller yazısı ile ilgili form 
öğelerini oluşturunuz. (2p) 

e. Cinsiyet yazısı ile ilgili form öğelerini 
oluşturunuz. (bay ve bayandan sadece biri 
seçilmelidir) (3p) 

f. Özgeçmiş yazısı ile kutucuğunu oluşturunuz. (Özgeçmiş kutucuğu 40 sütun 7 satırdan oluşmalıdır.) (3p) 

g. Temizle ve Kaydet butonlarını oluşturunuz. (Temizle formu temizlemeli, Kaydet ise formu gönderme işlemi 
yapmalıdır.) (4p) 

 



 

 

5. Çoklu Ortam Araçları (20p)  

DOSYA ADI: medya.html 

Aşağıdaki resimde yer alan çoklu ortam sayfasını istenen özelliklerde medya.html adı ile oluşturunuz.  

 

a. 180px genişlik, 100px yüksekliğe sahip olan  pinhani.jpg dosyasını  sayfaya ekleyiniz. (10p) 

b. pinhani-dunyadan-uzak.mp3 müzik dosyasını  400px genişlik, 100px yüksekliğinde sayfaya ekleyiniz. (10p) 

 

 

Sınav süresi 120 dakikadır. Başarılar Dilerim… 

Serdar ÖNDER 

B.T.A Öğretmeni 


