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1. Windows açıldığında karşımıza gelen ekrana ne ad 

verilir? 
a) Masaüstü  b) Denetim Masası 

c) Başlat Menüsü d) Görev çubuğu 

 

2. Bilgisayarın fiziksel tüm aksamına ne ad verilir? 
a) Donanım  b) İşletim Sistemi 

c) Klavye  d) Yazılım 

  

3. Windows’ta dosyaları kopyalamak için kullanılan 

kısayol tuşu hangisidir? 
a) Ctrl + T b) Ctrl + P       c) Ctrl + C d) Alt + F4 

 

4. Bilgilerin geçici olarak saklandığı donanım 

hangisidir? 
a) Disket b) Harddisk c) Ram d) Bios 

 

5. Kasa içindeki bütün parçaların takıldığı ana parça 

hangisidir? 
a) Cd-Rw b) Anakart c) Rom    d) Ram 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir? 
a) Hoparlör    b) Klavye    c) Yazıcı    d) Ekran Kartı 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri 

küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 
a) B-KB-MB-GB-TB  b) B-KB-GB-MB-TB 

c) GB-KB-B-MB-TB  d) MB-KB-B-GB-TB 

 

8. Bir CD’nin kapasitesi nedir? 

a) 1.44 KB  b) 4.7 GB 

c) 700 MB  d) 1 TB 

 

9.  Aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi bilgisayarı 

kilitleme ekranını açar?  

a) Shift+Delete  b) Ctrl+Alt+Delete 

c) Delete  d) Ctrl+C 

 

10.  Bilgisayarın performansını etkileyen en önemli 3 

donanım birimi hangileridir? 
a) Ram, Flash Bellek, Sabit Sürücü 

b) İşlemci, Anakart, Güç kaynağı 

c) İşlemci, Ram, Sabit Disk 

d) Kasa, Ekran, Klavye 

 

11.  Klavyeden büyük-küçük harf ayrımı yapmak için 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? 
a) Alt b) CapsLock c) Tab d) Backspace 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi bir donanım değildir? 
a) Klavye b) Ram    c) Not Defteri d) Rom 

 

13.   simgesi neyi temsil eder? 
a) Kısayol   b) Program Dosyası 

c) Klasör  d) Gönder 

 

14.  Ana kartın görevi nedir? 
a) Bilgilerin depolanmasını sağlar. 

b) Tüm parçalarının elektrik akışını, kontrolünü sağlar. 

c) Bilgisayarda beyin görevini üstlenir. 

d) Bilgisayara bilgi girişi yapmamızı sağlar. 

 

15.  Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi resim 

dosyasına aittir? 
a) mp3 b) jpg c) exe d) mpg 

 

16.  Bilgisayardaki verileri kâğıda aktarmak için 

kullanılan donanım hangisidir? 
a) Mouse b) Tarayıcı c) Modem d) Yazıcı 

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki dosyaları 

silme tuşudur? 

a) Delete b) Ctrl c) Caps Lock d) Hepsi 

 

18.  Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran 

birim hangisidir? 

a) Ekran kartı  b) Ana kart 

c) Ram d) TV kart 

 

19.  Aktif durumdaki bir uygulama penceresini 

klavyeden kapatmak için aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi kullanılır? 

a) Delete 

b) Alt+F4 

c) Ctrl+Z 

d) F2 

 

20.  Hangisi Gözlerimizin sağlığı için özen 

göstermemiz gereken kurallardan değildir? 

a) Ekrandan 45-75 cm. uzakta oturmalı 

b) Ekranın üst kenarı ile göz hizasının aynı seviyede 

olmasına dikkat etmeli 

c) Işık ekrana dik açıyla gelmemeli 

d) Oda loş ışıklı olmalı  

 

 
CEVAPLAMA BÖLÜMÜ 

1 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D) 

2 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 

3 (A) (B) (C) (D) 13 (A) (B) (C) (D) 

4 (A) (B) (C) (D) 14 (A) (B) (C) (D) 

5 (A) (B) (C) (D) 15 (A) (B) (C) (D) 

6 (A) (B) (C) (D) 16 (A) (B) (C) (D) 

7 (A) (B) (C) (D) 17 (A) (B) (C) (D) 

8 (A) (B) (C) (D) 18 (A) (B) (C) (D) 

9 (A) (B) (C) (D) 19 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 20 (A) (B) (C) (D) 

İ…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

–
 B

il
iş

im
 T

ek
n

o
lo

ji
le

ri
 Ö

ğ
re

tm
en

i 


