AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TBTK II DERSİ DENEME SINAVI

1) Word 2010 içerisinde sayfamıza ekli olan resim,
şekil, grafik, smartart ve tablolar gibi nesneleri
seçtiğimizde şerit üzerinde ortaya çıkan daha sonra
kaybolan sekmelere ne ad verilir?
a. Düzensel Sekme
b. Bağlamsal Sekme
c. Şekilsel Sekme
d. Nesne Sekmesi

6) Dipnot ve Sonnot özellikleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Dipnotlar sayfa sonunda, sonnotlar belge sonunda
yer alırlar.
b. Dipnotlar sonradan sonnota dönüştürülebilir
c. Sonnotlar sonradan değiştirilemez.
d. Dipnotlara ve sonnotları isteğimiz gibi
şekillendirebiliriz.

2) Word 2010 özellikleri arasında yer alan Bul –
Değiştir özelliğinden Değiştir seçeneğini aktif
etmek için kullanılan kısayol tuş kombinasyonu
hangisidir?
a. CTRL + H
b. CRTL + D
c. CTRL + U
d. CTRL + ALT + H

7) Alttaki “Alıcıları seç” düğmesiyle hangi işlem
yapılamaz?

3) Aşağıdakilerden hangisi Word 2010 programı
içesinde yer alan özel yapıştır seçeneklerinden biri
değildir?
a. Kaynak Biçimlendirmesini Koru
b. Biçimlendirmeyi Birleştir
c. Yalnızca Metni Koru
d. Grafik Nesnesi Olarak Kullan
4) Belgemizdeki yazılarımı sütunlara bölmek için
kullanılan Sütunlar özelliği Word 2010 programında
hangi sekme altında yer almaktadır?
a. Giriş Sekmesi
b. Ekle Sekmesi
c. Böl Sekmesi
d. Sayfa Düzeni Sekmesi
5) Word 2010 programında aşağıdaki özelliklerden
hangileri yapılamaz?
a. Grafik
b. Listelerde sıralama
c. Animasyon
d. Şekil

a. Outlook kişileri alıcı listesi olarak kullanılabilir.
b. Daha önceden oluşturulmuş bir alıcı listesi
kullanılabilir.
c. Yeni bir alıcı listesi oluşturulabilir.
d. Mektup doğrudan alıcılara gönderilebilir.
8)
a.
b.
c.
d.

Şekildeki düğmenin görevi nedir?
İşlev ekler
Formül ekler
Simge ekler
Denklem ekler

9) Eklemiş olduğunuz köprü bağlantısının çalışıp
çalışmadığını kontrol etmek için klavyenizden hangi
tuş ile altı çizili kelimeye tıklamanız gerekir?
a. Shift
b. Ctrl
c. Alt Gr
d. Alt

10)
Word programı bir makronun kaydedilmiş
eylemlerini bir kodda saklar. Bu kod hangi editör
kullanılarak elle düzenlenebilir?
a. Wordpad
b. Paint
c. Visual Basic
d. C#
11)
Adres mektup birleştirme işlemi için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Genelde şirketlerin toplu mektup göndermek
istediklerinde kullandıkları bir yöntemdir.
b. Bu yöntemle çok sayıda benzersiz mektup
gönderilebilir.
c. Bir mektup, binlerce adrese gönderilebilir.
d. Alıcıları seçme işlemi sihirbaz aracılığı ile yapılamaz.

12)
Makro nedir?
a. Word programının biçimsel değişikliklerinin
izlendiği bölümdür.
b. Önceden tanımlanmış eylemler grubudur.
c. Hazırlanan belgenin yazdırılması sağlar.
d. Belgenize grafik eklemenizi sağlar.
13)
Belgenize sayfa sonu eklemek için
klavyenizden hangi tuş kombinasyonunu
kullanabilirsiniz?
a. Shift + Enter
b. Alt + Enter
c. Ctrl + Enter
d. Alt Gr + Enter
14)
Stil denetçisi penceresinde varsayılan olarak
hangi stil paragrafa uygulanır?
a. Vurgu
b. Normal
c. Tırnak
d. Aralık Yok

