
 

 

 

1. Bilgisayarlardan kişisel amaçlı yararlanmada 

aşağıdaki uygulama programlardan hangisi kullanılmaz? 

a. Kelime İşlemci  c. Masaüstü Yayıncılık  

b. Veritabanı  d. İşletim Sistemi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı oluşturan temel 

donanım parçalarından değildir? 

a. Kasa b. Monitör c. Yazıcı d. Fare 

 

3. Şıklardan hangisinde büyükten küçüğe kapasiteler 

doğru şekilde sıralanmıştır? 

 a) KB/MB/GB/TB  b) TB/GB /MB/KB  

 c) GB/KB/TB/MB  d) MB/KB/TB/GB 

 

4. İmlecin sağ tarafında bulunan karakteri silmeye 

yarayan tuş hangisidir? 

a) DELETE  b) TAB   

c) BACKSPACE  d) SHIFT 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimidir? 

a. Fare b. Tarayıcı c. Mikrofon d. Ekran  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir hafıza birimi çeşidi 

değildir? 

a. Disket Sürücü  c. Sabit Disk 

b. USB bellek  d. ROM 

 

7. Aşağıdaki bilgisayar donanımlarından hangisi anakart 

üzerine takılmaz? 

a. RAM b. ROM c. CPU  d. HDD 

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi virüs bulaşma yollarından 

biri değildir? 

a. Email yoluyla 

b. İnternetten dosya indirme yoluyla 

c. Disket takma yoluyla 

d. Boş cd takma yoluyla 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi RAM’in görevidir? 

a) Kullanıcıdan gelen komutları işlemek 

b) Donanımlar arası iletişim sağlamak 

c) Bilgisayarın açılışı sırasında gerekli kontrolleri 

yapmak 

d) Programları çalıştırmak 

 

10.  Bilgisayarda bulunan bütün programlara ulaşabilmeyi 

sağlayan ana menü aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Dosya   b.  Görünüm   c.  Araçlar  d.  Başlat 

 

11.  Çalışan programlar arasında geçiş yapmayı sağlayan, 

programları hızlı başlatmak için üzerine kısa yollar 

eklenebilen ve açık olan programların simgelerini 

gösteren çubuk aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Durum çubuğu  b. Görev Çubuğu 

c.  Dikey kaydırma çubuğu d.  Yatay kaydırma  

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Windows XP işletim 

sisteminin masaüstü ekranında yer alan temel 

simgelerden değildir? 

a.  Bilgisayarım  b.  Hesap makinesi 

c.  Belgelerim  d.  Geri Dönüşüm Kutusu 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi bir pencerede bulunması 

gereken çubuklardan değildir? 

a.  Başlat çubuğu  b.  Menü çubuğu 

c.  Durum çubuğu  d.  Ayar çubuğu 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı bir dosyayı silme 

yöntemi değildir? 

a. Klavyedeki Delete tuşuna basılarak silinebilir. 

b. Düzenle menüsünde yer alan Sil komutu kullanılarak 

silinebilir. 

c.  Araç Çubuğu’nda yer alan Sil düğmesi kullanılarak 

silinebilir. 

d.  Sağ tıkGeri Dönüşüme gönder komutu tıklanarak 

silinebilir. 

 

15.  Bilgisayarın en küçük yapı taşına ne denir? 

a. KB          b. Bit         c.MB          d.Byte 

 

16.  Bilgisayarda kayıtlı bir belge tamamen silinmeden 

önce hangi klasör içinde saklanır? 

a.  Geri Dönüşüm Kutusu b.  Bilgisayarım 

c.  Belgelerim   d.  Ağ bağlantılarım 

 

17.  İmlecin bulunduğu yerden harf harf seçme işlemini 

gerçekleştiren tuş kombinasyonu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. CTRL+yön tuşları  c. Shift+CTRL+yön tuşu 

b. Shift+yön tuşları   d. CTRL+Page Down 

 

18.  Bağlanmak istediğimiz web adresini internet 

Explorer programının hangi bölümüne yazarız? 

a) Durum çubuğuna b) Araç çubuğundan   

c) Adres çubuğundan d) Bağlantılar  

 

19. 3072 kilobyte kaç megabyte yapar? 

a.1   b.2   c.3      d.4   

 

20. Wireless haberleşme neyi ifade eder? 

a. Kablolu haberleşme       b. Yüksek hızda haberleşme  

c. Kablosuz haberleşme       d. Düşük hızda haberleşme 

 

21. Ctrl+home ne işe yarar? 

a. İmleci sayfa başına götürür 

b. İmleci sayfa sonuna götürür 



 

 

 

c. İmleci belgenin başına götürür 

d. İmleci belgenin sonuna götürür 

 

22. Yazdırma işleminin kısa yol tuşu hangisidir? 

a. CTRL+V  c. CTRL+X 

b. CTRL+P  d. CTRL+C 

 

23. Kaydetme işleminin kısa yol tuşu hangisidir? 

a. CTRL+K  c. CTRL+S 

b. CTRL+A  d. CTRL+F 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi klavye üzerinde bulunan 

tuşlardan değildir?  

a. Özel Görevli Tuşlar 

b. Fonksiyon Tuşları 

c. Multimedia Tuşları 

d. Özel Simge Tuşları 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi fare üzerinde bulunan 

tuşlardan değildir?  

a. Kısayol Tuşu  c. Tekerlek 

b. Sağ Tuş   d. Sol Tuş 

 

26. Bilgisayarın ilk açılışında görüntülenen Başlat 

çubuğu, Bilgisayarım, Belgelerim, Geri Dönüşüm Kutusu 

gibi simgeler ile yüklü programlara ait kısa yolların 

bulunduğu başlangıç ekran görüntüsüne ne ad verilir? 

a. Denetim Masası 

b. Masaüstü 

c. İlk açılış ekranı 

d. Simgeler ekranı 

 

27.  Yanda görmüş olduğunuz simge bir pencerenin 

başlık çubuğu üstünde bulunan simgelerden 

hangisidir? 

a. Simge durumuna küçült  c. Taşı 

b. Ekranı kapla    d. Ekranı kapat 

 

28. Herhangi bir klasördeki  aralıklı dosyaları seçmek 

için aşağıdaki tuşlardan hangisi basılı tutulur? 

a. Shift   b. Enter       c. AltGr d. Ctrl 

 

29. Dosyaları kalıcı silmek için hangi tuş 

kombinasyonuna basılır? 

a. CTRL+DEL  c. ALTGR+DEL 

b. SHİFT+DEL  d. ALT+DEL 

 

30. Pencereler arası geçiş yapmak için kullandığımız 

kısayol tuşu nedir? 

a. ALT +TAB   c. ALTGR+TAB 

b. WIN +TAB  d. CTRL+TAB 

 

31. Yanda verilen şekildeki $ işaretini                  

yazabilmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi 

kullanılmalıdır? 

a. Shift   b. Enter       c. AltGr d. Ctrl 

 

32. Aşağıdaki yazılımlardan hangisi işletim sistemi 

yazılımı değildir ?   

a. Lunix  b.Win 7 c.Windows 95     d.Basic  

  

33. Klavye, Fare, Optik Okuyucu gibi cihazlar 

bilgisayarın çalışma aşamalarından hangi gruba 

girer?   

a. Giriş b. İşleme c.Çıktı       d)Saklama   

 

34. Bilgisayarda veri depoladığımız sabitdisk, disket, CD 

gibi yerlerin belli kapasitesi vardır. Bilgisayardaki 

veri depoları için kapasite ölçü birimi nedir?   

a. Hertz b. Kilobyte c. Byte  d.İnç 

   

35. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi saklama 

birimlerinin büyükten küçüğe sıralamasının doğru 

yer aldığı seçenektir ? 

a. cd, hardisk, disket, dvd c. hardisk, dvd, cd, disket   

b. disket, cd, dvd, hardisk d.hardisk, cd, dvd, disket   

 

36. Monitörün büyüklüğü ölçülürken aşağıdaki ölçü 

birimlerinden hangisi kullanılır?   

a. Hertz b.İnç  c.Bit d.Byte  

 

37. Üst karakter ya da süreksiz büyük harf yazmakta 

kullanılan tuş hangisidir ?  

a.Caps lock b.Tab  c.Alt  d.Shift 

  

38. Aşağıdakilerden hangisi bir virus çeşidi değildir? 

a) Solucan   b)Trojan Virüsü  

c)Makro Virüsü   d)Anti - Virüs   

 

39. Bilgisayarın temel sistem bilgisi altında aşağıda 

verilen ifadelere 2’şer örnek veriniz. 

 Temel Birimler (Donanım) 

 

 

 

 Çevre Birimleri (Donanım) 

 

 

 

 Sistem Yazılımları (Yazılım) 

 

 

 

 Uygulama Yazılımları (Yazılım) 


